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Reštitúcie majetku cirkví
a náboženských spoločností
a zápis do katastra nehnuteľností

Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
JUDr. Martin Javorček,
Maple&Fish, s. r. o., Bratislava

Abstrakt
Medzi veľmi dôležité zákony, ktorými sa spoločnosť snaží aspoň čiastočne kompenzovať v minulosti spôsobené krivdy vybraným ukrivdeným (v reštitučnom procese oprávneným) osobám v období po spoločenských zmenách v roku 1989 na úseku
nehnuteľností, patrí skupina reštitučných zákonov smerovaných k niekdajším vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného
majetku. Aplikačná prax poukázala na dôležitosť precíznej formulácie týchto právnych noriem v etape ich prijímania. Účelom
takejto formulácie má byť minimalizácia potreby dodatočného výkladu nejednoznačnej textácie právnych noriem a snaha
opierať sa o cieľ sledovaný zákonodarcom v etape prípravy a tvorby zákona.
Restitution of Churches and Clerical Communities Property and Cadastre of Real Estate
Summary
Group of restitution laws dealing with previous ownership of agricultural and forest property belongs to very important laws
in which society wants to compensate grievances from the past to the aggrieved persons (authorized-in the restitution process)
in the time after the changes in 1989. Necessity of precise formulation of these legal norms in the stage of their acceptance
was proven in practice. The aim of such formulation is minimization of additional explanation in the case of ambiguous
wording of legal law in the preparatory stage of the Act.
Keywords: property of churches, restitution reparation of some injustices performed in past time, entry of right into cadastre
of real estate, contribution of right into cadastre of real estate, record of right into cadastre of real estate

1. Úvod
Súčasťou politickej praxe nasledujúcej po väčšej zmene
politických pomerov v spoločnosti býva i skupina reštitučných zákonov, ktorou sa spoločnosť snaží aspoň čiastočne kompenzovať v minulosti spôsobené krivdy vybraným ukrivdeným (v reštitučnom procese oprávneným) osobám. Dôležitými zákonmi prijatými v našej republike v období tesne po spoločenských zmenách v roku 1989, ktoré
mali zmierniť v minulosti spôsobené majetkové krivdy na
úseku nehnuteľností, boli federálny zákon č. 229/1991 Zb.
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej iba „zákon č. 229/1991 Zb.“)
[1] zameraný na zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až
1989, a zákon Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR)
č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd
spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam (ďalej

iba „zákon č. 282/1993 Z. z.“) [2]. Zákon č. 282/1993 Z. z.
bol oproti zákonu č. 229/1991 Zb. koncipovaný širšie;
vzťahoval sa na zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd spôsobených odňatím vlastníckeho práva
k nehnuteľným i hnuteľným veciam.
Oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 229/1991 Zb.
[1] bol štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (a v prípade jeho úmrtia jeho dedičia špecifikovaní v § 4 ods. 2 zákona [1]), ktorý mal trvalý pobyt na jej
území a ktorého pôda, budovy a stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti prešli na štát alebo na
iné právnické osoby v dobe od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990
spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1 zákona [1]. Zákon
č. 282/1993 Z. z. [2] bol orientovaný na odstránenie krívd
spôsobených v minulosti cirkvám a náboženským spoločnostiam. Podľa neho si mohla oprávnená osoba uplatniť
právo na vydanie nehnuteľnosti písomnou výzvou v lehote 12 mesiacov od účinnosti tohto zákona (t. j. do 1. 1.
1995; tento termín bol novelou č. 97/2002 Z. z. posunutý
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na 31. 12. 2002), inak právo zaniklo; ak povinná osoba
nevyhovela tejto výzve, mohla oprávnená osoba uplatniť
svoje nároky na súde v lehote 15 mesiacov od doručenia
výzvy, inak právo zaniklo.
Špecifikom zákonov č. 229/1991 Zb. a č. 282/1993 Z. z.
bola najmä krátka lehota na uplatnenie práva, na ktorú
celá naša spoločnosť a v rámci nej aj dobový štátny informačný systém o nehnuteľnostiach a o právach k nim neboli, a ani nemohli byť dostatočne pripravení. Pod štátnym informačným systémom o nehnuteľnostiach treba
rozumieť:
a) kataster nehnuteľností (KN), ktorý dvojicou zákonov,
t. j. zákonom č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych
a iných vecných práv k nehnuteľnostiam (ďalej iba „zákon č. 265/1992 Zb.“) [3] a zákonom Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o KN v SR (ďalej iba „zákon
č. 266/1992 Zb.“) [4] od 1. 1. 1993 nahradil dovtedajšiu
evidenciu nehnuteľností (EN) podľa zákona č. 22/1964
Zb. o EN,
b) neaktualizovanú pozemkovú knihu.
V zákone č. 22/1964 Zb. o EN najmä:
• nebol dostatočne presne vymedzený predmet a obsah EN,
• nebola dostatočne prepojená právna a technická stránka EN, obnova EN novým mapovaním nemala potrebné
právne dôsledky,
• evidencia pozemkov a právnych vzťahov k pozemkom
vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré boli v užívaní organizácií (roľnícke družstvá, štátne majetky, štátne lesy),
bola nedokonalá.
Štyridsať rokov bola v pozemkových evidenciách systematicky potlačovaná riadna evidencia týchto pozemkov.
Bolo ju treba obnoviť, resp. vybudovať pomocou archívnych neaktualizovaných dokumentov, čo sa ukázalo ako
grandiózna úloha [5]. Funkčnosť EN v horizonte roku 1990
možno v krátkosti zhodnotiť, resp. charakterizovať nasledovne: „Komplikovaná sústava vlastníckych a užívacích
vzťahov na Slovensku zdedená z minulosti, v značnom
rozsahu nedoriešené právne vzťahy k nehnuteľnostiam aj
v samotnej pozemkovej knihe, násilná likvidácia súkromných vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam aj v intraviláne, ale najmä v extraviláne – bez zákonnej opory na evidovanie ich aktualizovaného stavu, potrebám doby neprimeraná právna úprava evidovania nehnuteľností a vysoký
stupeň rozdrobenosti pozemkov s veľkým počtom malých
spoluvlastníckych podielov vytvorili zložitý, neprehľadný,
právne ťažko riešiteľný, a teda aj náročne evidovateľný
systém EN vrátane právnych vzťahov k nehnuteľnostiam,
a stali sa hamujúcimi prvkami rozvíjania právneho štátu
a podnikateľskej činnosti v ňom.“ [5]. Potreby rozvoja trhu
s nehnuteľnosťami začiatkom 90. rokov 20. storočia v etape
transformácie ekonomiky a potreby garantovania vlastníctva nehnuteľností v právnom štáte jednoznačne vytýčili
úlohu vyriešiť z minulosti zdedené oddelenie vlastníctva
poľnohospodárskych a lesných pozemkov v extraviláne
od ich využívania, ktoré bolo dôsledkom komplikovaného

legislatívneho vývoja v minulosti, preferovania užívania
pôdy pred evidovaním vlastníckych vzťahov, dobových
direktívne zadefinovaných potrieb spoločnosti s cieľom
zahmlievania a likvidácie vlastníctva nehnuteľností [6].
Úlohu bolo treba urgentne riešiť.
Dvojica zákonov, zákon č. 265/1992 Zb. [3] a zákon
č. 266/1992 Zb. [4], bola s platnosťou od 4. 8. 1995 nahradená jediným zákonom – zákonom NR SR č. 162/1995 Z. z.
o KN a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej iba „zákon č. 162/1995 Z. z.“)
[7]. Krátka lehota na uplatnenie práva podľa zákonov
č. 229/1991 Zb. [1] a č. 282/1993 Z. z. [2] sa stala predmetom diskusií a kritiky hneď od dátumu ich vstúpenia do
účinnosti. Až zápisom registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) do KN podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej iba „zákon č. 180/1995 Z. z.“) [8] sa v príslušnom katastrálnom území stáva operát KN spôsobilým
na komfortnejšie plnenie úloh súvisiacich s reštitučným
procesom pre povinnú i pre oprávnenú osobu. Nízky stupeň pripravenosti KN a pozemkovej knihy na plnenie úloh
súvisiacich s reštitúciami môže ilustrovať tab. 1, kde je uvedený vývoj súhrnného počtu dokončených a do KN zapísaných ROEP-ov v období 1997 – 2006 vzhľadom na celkový počet 3 542 katastrálnych území na Slovensku (bez
území vo vojenských obvodoch).
Na odstránenie krátkej lehoty na uplatnenie reštitučného
práva fyzickými osobami bol prijatý zákon č. 503/2003 Z. z.
o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. (ďalej iba „zákon
č. 503/2003 Z. z.“) [9]. Týmto zákonom bola fyzickým osobám predĺžená lehota na uplatnenie reštitučného práva
oprávnených osôb k pozemkom v poľnohospodárskom
pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde do 31. 12. 2004.

2. Reštitučná úprava z roku 2005
V prvej polovici prvej dekády 21. storočia existujúci právny
stav na Slovensku, najmä zákon č. 503/2003 Z. z. preukazoval, že vlastníckemu právu fyzických osôb k pôde a náprave krívd spáchaných na tomto majetku fyzickým osobám v rozhodnom období poskytoval štát vyššiu právnu
ochranu ako vlastníckemu právu oklieštenému krivdami
spáchanými na majetku cirkví a náboženských spoločností
podľa zákona č. 282/1993 Z. z. [2] v platnom znení. Týmto
nerovnovážnym stavom boli porušené ústavné práva týchto
právnych subjektov a ústavná rovnosť ochrany vlastníctva. Nadväzne na túto skutočnosť bol spracovaný návrh
zákona vychádzajúci aj z čl. 11 ods. 1 ústavného zákona
č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv
a slobôd, a z čl. 20 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, ktoré
garantujú rovnaký zákonný obsah a ochranu vlastníckych
práv všetkých vlastníkov. Cieľom návrhu zákona bolo umož-

Tab. 1 Vývoj počtu ROEP-ov zapísaných do KN v období 1997 – 2006
31. 12.
1997

31. 12.
1998

31. 12.
1999

31. 12.
2000

31. 12.
2001

31. 12.
2002

31. 12.
2003

31. 12.
2004

31. 12.
2005

31. 12.
2006

22

183

447

683

936

1 276

1 522

1 729

1 871

1 997

0,6 %

5,2 %

12,6 %

19,3 %

26,4 %

36,0 %

43,0 %

48,8 %

52,8 %

56,4 %
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niť oprávneným osobám, ktoré si nestihli uplatniť svoj
reštitučný nárok v pôvodne stanovenej lehote, aby si ho
mohli uplatniť v novej lehote a aby sa poskytla rovnaká
ochrana vlastníctva fyzickým osobám aj cirkvám a náboženským spoločnostiam. Návrh zákona bol spracovaný
v súlade s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými bola SR viazaná, a v parlamente bol prijatý ako zákon
č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným
veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode
vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam (ďalej iba „zákon č. 161/2005 Z. z.“) [10].
Tento nový zákon mal teda ambíciu odstrániť nerovnoprávne postavenie registrovaných cirkví a náboženských spoločností, do ktorého sa dostali po prijatí zákona
č. 503/2003 Z. z. [9], ktorý predĺžil fyzickým osobám lehotu
na uplatnenie reštitučného nároku. Zákonom č. 161/2005
Z. z. sa poskytla rovnaká právna ochrana vlastníctvu fyzických osôb, ako aj vlastníctvu registrovaných cirkví a náboženských spoločností.
Zákonom č. 161/2005 Z. z. sa ustanovila možnosť vydania nehnuteľného majetku registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré si v lehote 12 mesiacov od
účinnosti zákona č. 282/1993 Z. z. [2], t. j. do 1. 1. 1995 svoj
nárok na vydanie predmetného nehnuteľného majetku
(ktorý prešiel do vlastníctva štátu alebo obce v období od
8. 5. 1945, resp. u židovských náboženských obcí od 2. 11.
1938 do 1. 1. 1990) neuplatnili, resp. si ho uplatnili po stanovenej lehote. Zákonom č. 161/2005 Z. z. sa umožnilo
oprávnenej osobe uplatniť si právo na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam do 30. 4. 2006.

3.

Problémy reštitučnej úpravy z roku 2005 vo vzťahu
k zápisu právoplatného rozsudku súdu do KN

Uspokojenie navrhovateľov zákona č. 161/2005 Z. z. [10]
z jeho prijatia v parlamente trvalo krátko – iba do obdobia, keď aplikačná prax v plnej nahote ukázala jeho formulačné nedostatky vedúce k dlhoročným konfliktom
a súdnym sporom. V ďalšom texte poukážeme na dôležitý
problémový okruh tohto zákona, ktorý v praxi traumatizuje účastníkov reštitúcií a je v priamej väzbe na KN.
Zákon č. 161/2005 Z. z. vo svojom texte opakovane používa terminológiu „navrátenie vlastníctva k nehnuteľným
veciam“ a „vydanie veci“. Podľa § 5 tohto zákona: „(2) Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou do 60 dní od
doručenia písomnej výzvy dohodu o vydaní nehnuteľnej veci.“
a „(3) Ak povinná osoba nevyhovie písomnej výzve podľa
odseku 2 alebo ak jej sídlo nie je známe, môže oprávnená
osoba uplatniť svoje nároky na súde v lehote 12 mesiacov od
doručenia písomnej výzvy, inak právo zaniká.“ Je pochopiteľné a legitímne, že oprávnená osoba považuje svoj reštitučný nárok až vtedy za uzavretý, ak v prípade neochoty
povinnej osoby rešpektovať písomnú výzvu a tiež následný právoplatný rozsudok príslušného súdu s vyznačenou
právoplatnosťou a s výrokom „žalovaný je povinný vydať
a navrátiť žalobcovi vlastníctvo k nehnuteľnostiam...“ a v prípade následného odmietnutia podpísať ponúknutú dohodu
o vydanie veci so žalobcom – oprávnenou osobou – obsah
rozsudku súdu nájde svoju reflexiu zápisom reštituenta ako
vlastníka v KN. Aplikačná prax obnažila ďalšiu skupinu problémov, keď povinné osoby opakovanými obštrukciami využívajú a zneužívajú iba všeobecnú formuláciu § 5 zákona č. 161/2005 Z. z., a tým znemožňujú zápis oprávnenej osoby do KN v pozícii nového vlastníka. Problém ilu-
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strujeme na nasledujúcom príklade, ktorý môže slúžiť ako
modelový príklad nízkej funkčnosti zákona č. 161/2005 Z. z.
a nedostatočnej vymožiteľnosti nášho práva.
V zmysle zákona č. 161/2005 Z. z. [10] oprávnená osoba
– cirkev – žiadala povinnú osobu o uzavretie dohody o vydaní nehnuteľných vecí v Nitrianskom kraji v katastrálnom
území B. Povinná osoba nehnuteľnosti nevydala. Nasledoval spor. V zmysle zákona č. 161/2005 Z. z. oprávnená
osoba v roku 2006 žalovala povinnú osobu na príslušnom
okresnom súde. Okresný súd rozsudkom zaviazal povinnú
osobu „vydať a navrátiť vlastníctvo k predmetu sporu v prospech cirkvi“. Povinná osoba sa nestotožnila s rozsudkom
okresného súdu a podala odvolanie. Odvolací krajský súd
sa stotožnil s právnym názorom prvostupňového súdu
a v roku 2009 ho potvrdil v celom rozsahu. Povinná osoba
i naďalej odmietala podpísať ponúknutú dohodu o vydaní
nehnuteľných vecí. Následne oprávnená osoba požiadala
príslušnú správu katastra o zápis vlastníckeho práva do KN
na základe rozsudku príslušného okresného súdu, právoplatného potvrdzujúceho rozsudku odvolacieho krajského
súdu a jednostranne podpísanej (žalovaným odmietnutej) dohody o vydaní nehnuteľných vecí. Príslušná správa
katastra žiadosti vyhovela a opierajúc sa aj o odpoveď na
otázku č. 12 v Katastrálnom bulletine, 1996, č. 2 [11] vydávanom Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR
vykonala v roku 2010 zápis práva záznamom na základe
jednostranne podpísanej dohody o vydaní nehnuteľných
vecí. Povinná osoba sa nestotožnila s takýmto zápisom rozsudku krajského súdu do KN a podala podnet na protest
prokurátora. Príslušná okresná prokuratúra v roku 2011
vyhovela podnetu povinnej osoby a navrhla príslušnej
správe katastra, aby svoje s vecou súvisiace zápisy záznamom ako nezákonné zrušila. Následne príslušná správa
katastra svojim rozhodnutím vyhovela protestu príslušnej
okresnej prokuratúry a zrušila zápis vlastníckeho práva
v prospech cirkvi, čo bolo v súlade aj s v tom čase platným
usmernením ÚGKK SR zverejneným v Katastrálnom bulletine, 2011, č. 1 [12] v odpovedi na otázku č. 2 (citované
v plnom znení):
Otázka:
Na správu katastra bola doručená na zápis verejná listina –
rozsudok súdu – s vyznačenou právoplatnosťou s výrokom:
Žalovaný je povinný vydať a navrátiť žalobcovi vlastníctvo
k nehnuteľnostiam (nehnuteľnosti sú v rozsudku vo výroku
presne špecifikované). Účastníkmi súdneho konania boli na
strane žalobcu Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
a na strane odporcu Slovenský pozemkový fond, resp. Lesy
SR. Je uvedená listina predmetom zápisu do KN záznamom?
Odpoveď:
Uvedená listina nie je predmetom zápisu do KN záznamom
(napriek tomu, že uvedená otázka bola predmetom v Katastrálnom bulletine, 1996, č. 2 – otázka a odpoveď č. 12, kde sa
uvádza, že právoplatné rozsudky súdov v reštitučných veciach, ktorých výroky znejú „žalovaný sa zaväzuje uzavrieť
dohodu so žalobcom o vydaní veci“ alebo „žalovaný je povinný vydať vec“ sú čo do uplatnenia reštitučných nárokov
rovnocenné, čo znamená, že oba takéto rozsudky plnohodnotne nahrádzajú dohody o vydaní veci a sú podkladom na
zápis zmeny vlastníckeho práva záznamom bez následného
uzavretia dohody o vydaní veci. Tento právny názor sa vykryštalizoval postupne so sudcami rôznych stupňov súdov,
ako aj s použitím komentára k § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (OSP), z ktorého je podstatné to, že právoplatné rozsudky nahradzujúce prejav vôle sa už nevykonávajú).
Jej následkom má byť spísanie dohody o vydaní nehnuteľnosti podľa zákona č. 161/2005 Z. z. [10]; právo vyplývajúce
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z tejto dohody by bolo následne zapísané do KN vkladom;
prílohou návrhu na vklad je uvádzaný rozsudok o povinnosti vydať a navrátiť vlastníctvo k nehnuteľnosti. Rozsudok
súdu nahrádza vôľu povinnej osoby, on sám nie je listinou
spôsobilou na zápis do KN.
V tejto súvislosti poukazujeme na rozsudok Najvyššieho
súdu (NS) SR č. 3SžoKS/16/2006 zo dňa 7. 9. 2006, podľa
ktorého rozsudok súdu v občianskoprávnom konaní ukladajúci odporcovi povinnosť vyhlásiť vôľu spôsobom uvedeným
vo výroku, t. j. povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu (v tomto
konkrétnom prípade povinnosť vydať a navrátiť vlastníctvo)
identifikovanú vo výroku, je rozsudkom ukladajúcim vyhlásenie vôle podľa § 161 ods. 3 OSP. Keďže odporca – povinný –
uložené vyhlásenie vôle do právoplatnosti rozsudku neurobil, právoplatnosťou rozsudku došlo v zmysle § 161 ods. 1 OSP
k nahradeniu vôle s obsahom, ktorý je uvedený vo výroku
rozsudku.
Vo výroku rozsudku musí byť prevádzaná nehnuteľnosť
náležite individualizovaná spôsobom uvedeným v § 42 ods.
2 písm. c) katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z.
Zároveň sa zrušujú otázka a odpoveď č. 12 publikované
v Katastrálnom bulletine, 1996, č. 2.
Aké je východisko z tejto patovej situácie? Ukazuje sa
viacero možných riešení, ale všetky sú administratívne
a tiež časovo náročné:
a) Novelizácia zákona č. 161/2005 Z. z. [10]. Podľa tejto
novely by sa práva k nehnuteľnostiam, ktoré vyplývajú
alebo vznikli, zmenili sa alebo zanikli z rozhodnutia súdu
o vydaní nehnuteľnosti a navrátení vlastníctva oprávnenej osobe v reštitučných veciach podľa § 5 ods. 3 zákona č. 161/2005 Z. z. zapísali do KN záznamom. Realizácia tejto cesty vyžaduje súhlasnú politickú vôľu v parlamente. Táto alternatíva by mala fakticky rovnaké účinky ako rozhodnutie súdu o určení vlastníckeho práva na
základe žaloby podľa § 80 písm. c) OSP, ktoré sa zapisuje
do KN záznamom práva.
b) Novelizácia zákona č. 162/1995 Z. z. [7]. Podľa tejto
novely by sa do kategórie verejných listín a zmlúv, na
základe ktorých sa právo zapisuje do KN záznamom, zaradili aj práva k nehnuteľnostiam, ktoré vyplývajú alebo
vznikli, zmenili sa alebo zanikli aj z právoplatného rozhodnutia súdu o vydaní nehnuteľnosti a navrátení vlastníctva oprávnenej osobe v reštitučných veciach podľa
osobitného zákona, rozumej podľa § 5 ods. 3 zákona
č. 161/2005 Z. z. Táto cesta je rovnako ako predchádzajúca podmienená súhlasnou politickou vôľou v parlamente. Táto alternatíva by mala fakticky rovnaké účinky
ako rozhodnutie súdu o určení vlastníckeho práva na
základe žaloby podľa § 80 písm. c) OSP, ktoré sa zapisuje do KN záznamom práva.
c) S využitím § 251 ods. 1 OSP možno viesť prostredníctvom návrhu oprávneného exekúciu podľa zákona NR
SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení
ďalších zákonov, ktorej výsledkom bude exekučné vymáhanie splnenia nepeňažnej povinnosti vyplývajúcej
z právoplatného súdneho rozhodnutia. Povinná osoba
je v rámci takéhoto exekučného konania aj opakovane
pokutovaná až do doby, kým nepodpíše dohodu o vydaní veci v zmysle právoplatného rozsudku súdu. Vlastnícke práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z obojstranne podpísanej dohody v prospech oprávnenej
osoby sú predmetom zápisu do KN vkladom práva.
Táto cesta je časovo náročná.
d) Žiadosť/návrh oprávnenej osoby, aby súd v zmysle § 174b
OSP vydal rozkaz povinnému na plnenie inej povinnosti
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než zaplatenie peňažnej sumy, t. j. rozkaz podpísať dohodu o vydaní nehnuteľných vecí v zmysle právoplatného rozsudku súdu v reštitučnej veci podľa osobitného
zákona, rozumej podľa § 5 ods. 3 zákona č. 161/2005 Z. z.
[10]. Aj táto cesta je však „cestou na dlhú vzdialenosť“.
Uvedený osemročný spor, síce „skončený“ právoplatným
rozsudkom, ale s výsledkom sporu nezapísaným do KN,
by sa pretransformoval do iného vygenerovaného niekoľkoročného sporu o vydanie rozkazu na plnenie.
Ako najschodnejšia cesta v našich podmienkach sa ukazuje riešenie už prijaté v identickej problematike v Českej
republike (ČR), kde sa otázkami interpretácie a výkladu
reštitučných zákonov a zápisu podstaty ich právoplatných
rozsudkov do KN zaoberal aj NS ČR – pozri napr. rozsudok
z 24. 3. 2010, sp. zn. 21 Cdo 530/2009 [13]. NS ČR v dovolaní
o vklad vlastníckeho práva do KN rozhodol, že rozsudok
Vrchného súdu ČR a rozsudok Mestského súdu v Prahe
z 29. 4. 2008, č. j. 27C 4/2007-66 „se zrušují a věc se vrací
Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.“ Podstata sporu:
Rozsudkom Obvodného súdu Praha 2 bola povinnej osobe
uložená povinnosť uzavrieť so žalobkyňou dohodu o vydaní predmetných nehnuteľností a nehnuteľnosti žalobkyni vydať. Tento rozsudok súdu 1. stupňa bol potvrdený
rozsudkom odvolacieho súdu – Mestského súdu v Prahe.
Katastrálny úrad rozhodnutím zamietol návrh na vklad
vlastníckeho práva do KN súvisiaci s obojstranne podpísanou dohodou, lebo ako prevodca na dohode bola síce podpísaná pôvodne označená povinná osoba, ale v čase podpisu už nie v KN evidovaný vlastník (medzičasom povinná
osoba previedla vlastnícke právo na svojho syna), a teda
povinná osoba už podľa názoru katastrálneho úradu nebola oprávnená s nehnuteľnosťami nakladať. Následne sa
žalobkyňa domáhala, aby súd povolil vklad vlastníckeho
práva do KN a aby tým nahradil rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu práva do KN. Mestský súd
tejto žiadosti vyhovel a rozhodnutie katastrálneho úradu
o povolení vkladu nahradil; dospel k záveru, že „katastrální
úřad musí vycházet z rozsudku soudu, kterým bylo určeno,
kdo jako osoba povinná má dohodu o vydání věci uzavřít
s osobou oprávněnou podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích“; že „rozsudkem (vydaným v restitučním řízení) byla pro účely řízení o vkladu vlastnického
práva do KN vyřešena předběžná otázka o tom, kdo je oprávněn nakládat s předmětnými nemovitostmi“ a že „katastrální
úřad je takovým rozhodnutím vázán a nemůže si již o tom
učinit úsudek sám“.
Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podala povinná osoba dovolanie. NS ČR ako súd dovolací skonštatoval:
„Restituční nároky je nezbytné považovat za primární, a to
i za cenu zásahu do již provedených majetkových přesunů.
Jestliže povinná osoba disponovala s majetkem v rozporu se
zákonem, tj. byla omezena v dispozicích po dobu trvání lhůty
k uplatnění restitučního nároku, jde o úkon neplatný (absolutně), a tudíž nemohl vést k nabytí vlastnického práva. Absolutní neplatnost nemůže zhojit ani následný zápis vlastnického práva do KN (srov. např. nález Ústavního soudu ČR ze
dne 11. 12. 2001, sp. zn. II. ÚS 515/2000, uveřejněný ve Sbírce
nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR pod č. 195, ročník
2001; nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 12. 1997, sp. zn.
IV. ÚS 195/97, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR pod č. 161, ročník 1997; nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 571/99, uveřejněný ve
Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR pod č. 74,
ročník 2000).
Písemná dohoda, uzavřená mezi oprávněnou osobou a povinnou osobou o vydání nemovité věci (§ 5 odst. 2 a 3 zá-
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kona č. 403/1990 Sb.), podléhá vkladu do KN (§ 2 zákona
č. 265/1992 Sb.). Výrok rozsudku ukládající vydání věci ve
smyslu ustanovení zákona č. 403/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je postačujícím podkladem pro záznam do KN (srov. stanovisko občanskoprávního kolegia
NS ČR ze dne 15. 7. 1993, sp. zn. Cpjn 50/93, uveřejněné ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 34, ročník
1993).
Rozhodnutí, jímž soud uloží povinné osobě povinnost vydat nemovitost podle zákonů č. 173/1990 Sb. a č. 232/1991
Sb., je titulem, který navrací vlastnictví oprávněné osobě,
a na jehož základě příslušný katastrální úřad provede
v její prospěch záznam vlastnického práva do KN (srov. např.
rozsudek NS ČR ze dne 28. 5. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1361/97,
uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod
č. 24, ročník 1999).
Z výše uvedeného je zřejmé, že i rozsudek, kterým bylo
uloženo povinné osobě, aby uzavřela s oprávněnou osobou
dohodu o vydání nemovitostí podle zákona č. 87/1991 Sb.,
o mimosoudních rehabilitacích, je „rozhodnutím státního
orgánu“, podle něhož je katastrální úřad ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. povinen zapsat
záznamem vlastnické právo oprávněné osoby k vydávaným nemovitostem do KN. Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný. NS ČR proto rozsudek
odvolacího soudu zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem občanského soudního řádu – o. s. ř.). Jelikož důvody, pro
které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i pro
rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i toto
rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř.).“ [13].
Popisovaný problém slovenskej aplikačnej praxe so zákonom č. 161/2005 Z. z. [10] a s ním súvisiace dlhoročné
obštrukcie časti účastníkov súdnych sporov by sa odstránili, keby si príslušné slovenské súdne orgány alebo Generálna prokuratúra SR osvojili uvedený český model riešenia analogického problému.
Naliehavosť riešenia tejto problematiky sa zvyšuje aj
poznaním, že súčasné prieťahy s realizáciou právoplatných reštitučných rozsudkov súdov v prípade neochoty
povinnej osoby v mnohých prípadoch prinášajú aj signifikantné ekonomické znevýhodnenie oprávnenej osoby.

4. Záver
Prezentovaná problematika svedčí o tom, že zvýšené
úsilie v etape prípravy všeobecne záväzných právnych
predpisov zvyšuje pravdepodobnosť, že parlamentom
prijatá výsledná podoba týchto predpisov bude predstavovať múdre a predvídavo dlhodobo platné právne
predpisy. Takéto právne predpisy budú minimalizovať
prípadné budúce nedorozumenia, nejasnosti a konflikty
s potrebou dodatočného vysvetľovania nejednoznačnej
textácie. Zároveň sa bude minimalizovať snaha účastníkov súdnych procesov o špekulatívne prieťahy súdnych
konaní. Zníži to počet súdnych sporov, uľahčí to pozíciu
súdnych orgánov v týchto sporoch a prispeje to k harmonickému vývoju aplikačnej praxe predmetných právnych predpisov.
V príspevku diskutovaná problematika má ešte jeden
aspekt hodný úvahy. Ide o exemplárny príklad, keď prijatie
do konečných dôsledkov nedomysleného, a teda nekvalitného textu právnej normy spôsobuje nárast naštrbenej
dôvery voči našej súdnej moci i voči orgánom štátnej sprá-
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vy na úseku KN. Aplikačná prax predmetných reštitučných
zákonov sekundárne narúša právnu istotu vlastníckych
vzťahov, ktorej garantom má byť KN ako nezávislý verejný
register. Laická verejnosť prijíma skutočnosť, keď v našom
prípade katastrálny orgán najprv podstatu súdneho rozsudku v prospech oprávnenej osoby zapísal do KN záznamom, následne však na základe protestu prokurátora tento
zápis do KN zrušil, čím prispel k vytvoreniu patovej situácie,
ako narušenie právnej istoty vlastníctva. Pritom inštitút
vlastníctva patrí k základným pojmom súkromného práva
a tvorí ťažiskový faktor spoločensko-ekonomickej štruktúry. Laická verejnosť vinníka takéhoto stavu často hľadá
v orgánoch súdnictva alebo v orgánoch KN a nie v nedostatkoch platnej legislatívy.
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Porovnání datových standardů pro
geografické informační systémy
a informační modely budov

Ing. Martin Černý,
Ústav geodézie, Fakulta stavební,
Vysoké učení technické v Brně

Abstrakt
Porovnání otevřených datových standardů pro geografické informační systémy (GIS) – Simple Features, Keyhole Markup
Language, Geography Markup Language (GML) a CityGML, které jsou spravovány organizací Open Geospatial Consortium,
a standardu Industrial Foundation Classes pro informační modely budov (BIM), spravovaného organizací buildingSMART.
Je uveden koncept informačního modelování a jsou představeny a vzájemně porovnány nejdůležitější standardy, jako
základ pro lepší výměnu informací mezi BIM a GIS.
Comparison of GIS and BIM Data Standards
Summary
Comparison of Building Information Modelling (BIM) standard Industrial Foundation Classes administered by the organization buildingSMART and some of the open GIS data standards maintained by Open Geospatial Consortium (Simple
Features, Keyhole Markup Language, Geography Markup Language and CityGML). Concept of BIM is introduced followed
by the brief description of relevant standards from GIS and BIM domains and their comparison as the basis for better
information exchange between them.
Keywords: open standards, Simple Features, Geography Markup Language, CityGML, Industrial Foundation Classes

1. Úvod
Zkratka BIM (Building Information Modelling) se používá
pro informační modelování budov, lépe přeloženo pro
informační modelování stavby. Jedná se o relativně nový
směr ve stavebnictví, který klade hlavní význam právě na
modelování informací o stavbě. V České republice se tento
přístup ve stavebnictví zatím příliš neuplatňuje a neexistuje ani ucelená česky psaná literatura na toto téma. V mnoha zemích se však jedná o hlavní směr, kterým se stavebnictví ubírá. Např. v USA je projektování, zhotovení a předání stavby pomocí metod BIM požadováno povinně pro
federální stavební zakázky, v Norsku je povinné pro všechny státní zakázky a ve Spojeném království Velké Británie
a Severního Irska bude povinné od roku 2016. Právě Spojené království je v současné době nejpokrokovější, pokud
jde o implementaci BIM do stavební praxe včetně rozvoje
metodik a podpůrných mechanizmů jak ze strany státu,
tak i ze strany komerčních firem a univerzit.
V souvislosti s rozvojem BIM roste i potřeba integrovat
data BIM a geografických informačních systémů (GIS), protože obě domény mají svá specifika a mohou se vzájemně
doplňovat. Existují nástroje pro prostý převod dat, ale vzhledem k různé povaze dat pro BIM a GIS dochází k významným ztrátám dat, především při převodu z BIM do GIS. Největší míru integrace v tomto směru poskytují pravděpodobně softwary firem, které tradičně vyvíjejí systémy počítačem podporovaného navrhování – Computer Aided Design
(CAD), ze kterých BIM vychází v oblasti tvorby geometrické
informace. Nejznámější jsou v této oblasti firmy Autodesk
a Bentley. I v tomto případě je však třeba chápat rozdílný
přístup k modelování a povaze modelových dat GIS a BIM.
Porovnání datových standardů pro BIM a GIS, uvedené dále, umožní lepší pochopení rozdílů a podobností.

2. Informační modelování budov
BIM je obecně chápáno spíše jako metoda práce a spolupráce. BIM není systém, nebo snad dokonce software,
ačkoliv se někteří dodavatelé o tom snaží své zákazníky
přesvědčit. BIM znamená nový komplexnější přístup k navrhování a realizaci staveb. Historie tohoto typu modelování sahá do 70. let 20. století, kdy byl v rámci strojního
inženýrství zaveden pojem sémantický datamodel. Jednalo se o spojení logických a fyzických informací o objektu. Pro oblast stavebnictví se začal používat pojem Building Description System a později Building Product Model.
Pojem BIM se začal obecně používat v roce 2002 [1]. Podobně jako v případě GIS je možné pod pojem BIM zahrnout množství oborů a činností a také je možné se na
BIM dívat z velkého množství pohledů. Tyto pohledy se
budou lišit podle aktuálního použití modelu a podle odborného zaměření konkrétního uživatele. Na obr. 1 jsou
znázorněny činnosti, které mohou využívat a vytvářet BIM.
Obr. 2 potom ukazuje různé účastníky BIM.
BIM navazuje na dnes standardní navrhování staveb
s využitím počítačů (CAD). Zatímco v případě CAD se jedná
o jednotlivé výkresy zpracované s podporou počítačů,
BIM je rozšiřuje o množství dalších informací a objektové
modelování. Již samotné využití počítačů a existence dat
v digitální podobě přináší řadu zřejmých výhod jako je přenositelnost, snadná reprodukce, provádění jednotlivých
změn bez nutnosti překreslovat celý výkres atd. Oproti
CAD však zde jsou vždy jednotlivé objekty reálného světa
definované jako objekty modelu. Místo shluku čar, kterým
dává smysl pouze konvence značení, mluvíme o objektech jako je stěna, strop, podlaha a všechny další objekty,
které tvoří stavbu, její zařizovací předměty atd. Z toho vyplývá, že se zpravidla pohybujeme ve 3D prostoru, který
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statika,
technické zařízení budov – TZB

Obr. 1 Obory a činnosti, které mohou využívat BIM při spolupráci
na projektu [2] (překlad a přepracování Ing. Martin Černý)

Obr. 2 Účastníci a uživatelé BIM podle [2]
(překlad a přepracování Ing. Martin Černý)

vystihuje co nejlépe realitu těchto objektů nebo toho, co
reprezentují. Zároveň model obsahuje bohatou topologickou strukturu, která vystihuje vzájemné souvislosti mezi
objekty.
Obecně tedy BIM zahrnuje vytvoření a použití koordinovaných, konzistentních a výpočetními systémy zpracovatelných informací o stavbě během návrhu, realizace, údržby a managementu stavby [3]. BIM je objektovým modelem, kde všechny geometrické i negeometrické části modelu jsou modelovány pomocí objektů. Pokud budeme vycházet z části schématu datového modelu IFC (Industrial
Foundation Classes) [4], pak můžeme tyto objekty zjednodušeně rozdělit na následující druhy:
• fyzické komponenty (dveře, okna, sloupy, zdi, stropy
a další),
• prostory (hierarchie projekt » stavba » budova » podlaží » místnost) – opět obecně nemusí být definovány
geometrií, ale mohou se k nim vztahovat informace,
• procesy probíhající během návrhu, realizace a údržby
stavby,
• osoby a organizace podílející se na procesu výstavby,
• vztahy mezi jednotlivými objekty obsaženými v modelu.
Jak je uvedeno, jedná se především o informační modelování neboli modelování informací. To obecně znamená
nejen modelování jakýchkoli informací o stavebních produktech a jejich vlastnostech, ale také osob, organizací,
procesů a plánování. Nedílnou součástí jsou také simulace
ze všech oborů stavební činnosti, pro které díky takovému
přístupu existují automaticky ucelenější a přehlednější informace o stavebním objektu a celém procesu. Jako první
jsou to informace o produktech a stavebních objektech jako
takových. Ty mají svoji specifickou povahu oproti většině
ostatních uvedených druhů informací tím, že zpravidla
obsahují také geometrickou reprezentaci objektů. I když
z hlediska BIM není geometrická reprezentace nutná, neboť
existuje množství aplikací, kdy není potřebná.
V tomto bodě se dostáváme k určitému průsečíku mezi
BIM a GIS. GIS se obecně zabývá informacemi navázanými
na geografické reprezentace objektů, získáváním těchto
informací, jejich ukládáním, zpracováním, analýzami a prezentací. V současnosti se velmi často z různých důvodů
mluví o 3D GIS. Hlavními důvody je pravděpodobně lev-

nější sběr 3D dat pomocí laserového skenování a dalších
metod, dalším potom samotné využití 3D dat pro městské plánování a další analýzy. Nejsložitějšími objekty z hlediska modelování 3D objektů jsou stavby, obr. 3. Přitom
právě existující BIM stavby nabízí zpravidla velmi kvalitní
souhrn informací o stavbě, včetně její grafické reprezentace s vysokou úrovní detailu.
Stejně jako v jiných oblastech je i v oblasti BIM důležitá
existence standardů. Zatímco v oblasti GIS jsou široce uznávané a používané standardy vytvářené v Open Geospatial
Consortium (OGC), pro BIM je jediným obecně uznávaným datovým standardem IFC. V dalším textu představíme souhrn relevantních datových standardů spolu s jejich
krátkým popisem a především se budeme zabývat jejich
porovnáním a vyhodnocením. Toto porovnání by mělo
sloužit jako základ pro pochopení možností vzájemné výměny informací mezi GIS a BIM. V současnosti je sice
možné transformovat data mezi BIM a GIS pomocí existujících nástrojů, ale tento stav nelze považovat za uspokojivý z mnoha důvodů uvedených dále.

3. Hlavní datové standardy pro 3D GIS
Současná společnost se někdy označuje za „informační
společnost“ [5]. To vyjadřuje, jak jsou informace důležité,
že hrají stěžejní roli ve fungování společnosti a že jsme na
informacích prakticky závislí. Čím více jsou však pro nás
informace a data důležitá, tím více je kritická výměna dat
mezi jednotlivými entitami a systémy. Možnost takové
vzájemné výměny dat označujeme jako interoperabilitu.
Interoperabilitou budeme v článku rozumět schopnost systémů či jednotek poskytovat a využívat služeb či dat jiných systémů či jednotek (podle slovníku Institutu pro
elektrotechnické a elektronické inženýrství – IEEE [6]). Interoperabilita je zvláště důležitá v krizových situacích, kdy
by měla výměna dat probíhat prakticky v reálném čase.
Pokud se tak neděje, mohou být důsledkem větší škody
a v krajním případě i ztráty na lidských životech. Touto
problematikou se v souvislosti s geografickými a jinými
daty zabýval například Evropský projekt ORCHESTRA [7].
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Obr. 3 Budova reprezentovaná jednotlivými stavebními komponentami (sloupy, zdi, okna, dveře apod.)

Pro interoperabilitu dat je stěžejní vytvoření a implementace standardů. V rámci projektu ORCHESTRA byly jako
hlavní standardy pro prostorová data vyhodnoceny otevřené standardy OGC.
OGC je pravděpodobně nejvýznamnější standardizační
institucí v oblasti GIS. V konsorciu je sdruženo přes 400
firem, vládních organizací a univerzit, které se podílejí na
tvorbě otevřených mezinárodních standardů pro interoperabilitu v oblasti geoinformací, služeb založených na poloze, komunikaci prostřednictvím internetu a standardů pro
některé další související obory [8]. Standardy definují především rozhraní a kódování informací. Zaměření standardů
je jednak na data GIS, ale také na související webové služby
a senzorové sítě s návazností na GIS.
Za datové standardy definující strukturu a manipulaci
s daty GIS lze označit Geography Markup Language (GML),
CityGML, Simple Features (SF) a Keyhole Markup Language
(KML). GML slouží pro obecnou výměnu informací mezi
systémy GIS, CityGML je pak rozšířením GML na oblast
městských 3D systémů. Pro standardní prezentaci dat je
možné použít KML, pro práci a ukládání jednoduché geometrie je to pak standard SF. Popsány budou podrobněji,
vzhledem na zaměření článku.
3.1 Standard SF
Skládá se ze dvou částí. První je zaměřena na obecnou architekturu, druhá potom na implementaci v strukturovaném

dotazovacím jazyku (Structured Query Language – SQL).
Část standardu je zároveň schválena jako norma Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 19107 a popisuje jednoduchou architekturu pro popis geometrie nezávisle na
platformě. Model je proto vytvořen v unifikovaném modelovacím jazyku (Unified Modelling Language – UML). Základní typy geometrie jsou bod, křivka, plocha a kolekce
geometrie. Každý prvek je povinně spojen s referenčním
systémem, který popisuje souřadný systém, ve kterém je
prvek definován. Rozšířený geometrický model pak obsahuje ještě objekty jako je MultiPoint, MultiLineString a MultiPolygon pro vyjádření odpovídajících objektů [9], [10]. Na
obr. 4 je schéma základní architektury standardu.
Druhá část je schválena jako standard normou ISO 19125
a definuje implementaci standardu v jazyce SQL. Ani tato
implementace není vázána na jakoukoli softwarovou platformu nebo konkrétní databázový software. Standard
SF je základem pro podporu funkcionality GIS ve většině
rozšířených databázových systémů jako je Oracle/Oracle
Spatial, Microsoft SQL Server, PostgreSQL/PostGIS [11]
a SQLite/SpatiaLite [12]. V některých případech je podpora
součástí aplikace samotné, v jiných je to formou rozšíření.
Geometrie definovaná ve standardu je omezena na 0D,
1D a 2D geometrické objekty, které existují v 2D (x, y), 3D
(x, y, z nebo x, y, m) nebo 4D prostoru (x, y, z, m). Souřadnice z vyjadřuje zpravidla výšku, souřadnice m vyjadřuje
zpravidla hodnotu měření. Ani jedna ze souřadnic ale není
na uvedené použití omezena a může vyjadřovat libovolnou číselně vyjádřenou veličinu. Objekty ve standardu jsou
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Obr. 4 UML diagram architektury SF [9]

definované jako topologicky uzavřené (obsahují hraniční
body). Standard definuje i funkce pro manipulaci s geometrií a základní prostorové dotazy a analýzy. Jejich přehled je na obr. 5.
Pro ukládání 3D prostorových objektů, jako je například
dům, je definována geometrie PolyhedralSurface. Ta se
skládá ze souvislé kolekce polygonů, které mají společnou hranici a všechny mají stejnou orientaci hran. Speciálním případem PolyhedralSurface je nepravidelná trojúhelníková síť (TIN), kde jsou všechny polygony omezeny na
trojúhelníky. Speciálním případem polyhedronu je celistvý
polyhedron (solid), který nemá žádnou hranici a zcela uzavírá svůj vnitřní prostor. Pomocí orientace je možné vytvořit i celistvý objekt s „dutinami“.
Standard definuje topologické vztahy mezi objekty ve
2D prostoru s možným rozšířením na 3D vztahy, které
budou předmětem upřesnění v další verzi standardu analogicky 2D vztahům. Jsou tak definovány základní prostorové predikáty pro práci s geometrií (rovnost, odloučenost, průnik, dotek, křížení, přesah, je obsažen v jiné geometrii, obsahuje jinou geometrii a prostorový vztah).
3.2 Standard KML
KML je zaměřený na reprezentaci dat v prohlížeči. Tím je
zpravidla virtuální 3D glóbus jako je Google Earth, nebo
i 2D prohlížeč zemského povrchu. Standard KML definuje
data, která mají být zobrazena a způsob, jakým mají být
zobrazena, včetně stylů zobrazení, stylu a obsahu popisů
HTML (HyperText Markup Language), úhlů pohledu kamery, umístění a orientace textur objektů a obnovy dokumentů KML z lokálního nebo vzdáleného zdroje.
Původním autorem standardu je Google, který postoupil KML standard OGC v roce 2007 nejprve jako příklad
dobré praxe a od verze 2.2 jako oficiální standard. OGC

a Google nadále ve vývoji standardu pokračují, společně
s cílem přizpůsobit v novějších verzích KML maximálně
ostatním standardům OGC. To se zavázalo zahrnout KML
do procesu vývoje standardů a tím zajistit kompatibilitu
a udržitelnost vývoje. Svým zaměřením na zobrazení dat
doplňuje KML ostatní standardy OGC [13].
Každý objekt v KML je definován zeměpisnou šířkou
a zeměpisnou délkou ve světovém referenčním geodetickém systému WGS84 a ortometrickou výškou nad modelem geoidu EGM96. Jiný souřadnicový systém není povolen. Geometrie je složena z bodů, linií, řetězců a uzavřených řetězců linií a polygonů. Definice těchto základních
elementů vychází ze standardu GML. V rámci KML je možné definovat i obrazová data. Komplexnější geometrické
útvary není možné v KML definovat.
3.3 Standard GML
GML je zaznamenán pomocí XML (Extensible Markup
Language), jehož struktura je dána schématy XSD (XML
Schema Document) a UML. Tyto definice jsou rovnocenné,
přičemž UML může být více přirozené pro tvorbu aplikačního rozhraní implementujícího standard. Pomocí XSD je
definováno také uložení, přenos a aplikační rozhraní pro
GML. Klíčové koncepty a definice jsou přebrány z norem
ISO 19100. Vše je popsáno pomocí geografických objektů. Ty jsou definovány jako abstraktní objekty reprezentující skutečné objekty v reálném světě. Objekt je definován pomocí polohy dané vzhledem k Zemi a pomocí popisných atributů. Objekty pak mohou mít kromě polohy
také geometrii nebo mohou být reprezentovány množinou geometrických útvarů [14].
Schéma definující GML se řídí podle norem ISO 19100
pro tvorbu XSD, ISO 19118 pro ukládání a přenos geografických informací a OpenGIS Abstract Specification. Ne-
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Obr. 5 Operace a analýzy s prvky podle standardu SF [9]

chává přitom v mnoha oblastech možnost využít a rozšířit
schéma o oblasti specifické pro různé obory. GML je tak
určitým centrálním standardem, který definuje obecné
objekty jako je pozorování, dynamický objekt, objekt s hodnotou a další, které mohou být základem pro tato rozšíření. Případem rozšíření je sada standardů Sensor Web
Enablement a standard CityGML. Popis specifik CityGML
bude obsahem následující části.
GML umožňuje ukládat geometrii i topologii objektů,
a to i pomocí složitějších útvarů jako jsou: kruhové oblouky
a kružnice, spline křivky, parametrické a Beziérovy křivky,
klotoida a další v oblasti elementárních 2D objektů, Solid
Geometry a Shell Geometry v oblasti 3D elementárních
objektů. Dále jsou definovány složené objekty, které se
skládají z kolekcí elementárních geometrií. V GML je definována 2D a 3D topologie, ale také časová topologie,
která vychází z geometrické topologie a umožňuje tak
zachytit vývoj objektů v čase. Zvláštním typem geometrie
je ještě „Coverage“, který umožňuje uložit 2,5D mřížku
bodů. Pro ty je dána orientace, rozestup a další parametry nutné pro uložení a zobrazení. Také je možné uložit
obecný soubor jako standard MIME-TYPE (Multipurpose

Internet Mail Extensions – víceúčelová rozšíření internetové pošty).
Jako souřadnicový referenční systém mohou být použity kromě geografických a projekčních systémů také
inženýrské systémy (používané v CAD, včetně pohybujících se systémů – například na dopravních prostředcích), složené systémy, odvozené systémy a další. I v této
oblasti je tedy standard otevřený pro mnoho použití,
která přesahují v současnosti běžný rozsah schopností
většiny GIS. V rámci GML je definován také způsob zaznamenání výpočetních operací nad souřadnicovými systémy (obr. 6).
Pomocí GML je možné zaznamenat i zobrazení prvků.
Tato část není ve standardu GML rozpracována příliš podrobně. Pro definici zobrazení se tak používá spíše KML,
který je popsán v části 3.2.
3.4 Standard CityGML
CityGML je určen pro ukládání, reprezentaci a výměnu virtuálních modelů měst a krajiny, s cílem zachytit v modelu
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< gm l : Va l u e A r r ay >
< gm l : Va l u e Co m p o n e n t >
< gm l : Po i n t s r s N a m e = " u r n : x- o g c : d e f : E P S G : 6 . 6 : 6 3 2 6 6 4 0 5 " >
< gm l : Po s > - 3 2 . 0 7 1 . 0 < / gm l : Po s >
< / gm l : Po i n t >
< / gm l : Va l u e Co m p o n e n t >
< gm l : Va l u e Co m p o n e n t >
< gm l : Po i n t s r s N a m e = " u r n : x- o g c : d e f : E P S G : 6 . 6 : 6 3 2 6 6 4 0 5 " >
< gm l : Po s > - 3 5 . 0 7 0 . 0 < / gm l : Po s >
< / gm l : Po i n t >
< / gm l : Va l u e Co m p o n e n t >
< / gm l : Va l u e A r r ay >
Obr. 6 Ukázka záznamu podle standardu GML [14]

Tab. 1 Úrovně detailu (LOD) modelu CityGML [15]
LOD0

oblast, krajina (2.5D, letecké snímky)

LOD1

město, menší region (krabicový model s plochými střechami)

LOD2

městský okrsek, projekt (struktury střech, tematicky odlišené povrchy)

LOD3

architektonický model (exteriér – struktury střech, zdí a balkonů), významné a orientační body, textury, vegetace, …

LOD4

architektonický model interiérů (místnosti, vybavení budov, … )

objekty, jejich atributy a vztahy. CityGML je aplikačním
schématem pro GML. Geometrie CityGML vychází z geometrie definované GML a pouze ji v některých oblastech
rozšiřuje. Formátem pro uložení modelu je XML. Definice
modelu vychází ze standardů OGC, ISO 191xx, W3C Consortium, Web 3D Consortium a OASIS [15].
Model CityGML je navržen pro ukládání 3D prostorových vektorových informací a sémantických informací navázaných na tato data. Ve specifických oblastech poskytuje CityGML možnost pro rozšíření v rámci interoperability s dalšími datovými zdroji. Hlavními oblastmi, na které
je standard zaměřen, jsou územní a krajinné plánování,
architektonický design, turistické a zábavní aktivity, 3D katastr, environmentální simulace, mobilní telekomunikace,
krizový management, bezpečnost, navigace chodců i vozidel a výukové simulace. Formát CityGML podporuje
i zobrazení podle dalších standardů jako například KML
nebo COLLADA (výměnný formát pro grafické 3D aplikace). Tyto reprezentace nejsou omezeny pouze na fyzický
vzhled, mohou vyjadřovat také například fyzikální vlastnosti objektů.
Model CityGML obsahuje digitální model terénu jako
kombinaci TIN, pravidelného rastru bodů, lomových linií
a linií terénní kostry a obecných 3D bodů, stavby (budovy
a v budoucnu i tunely, mosty a jejich vybavení), vegetace
(jako plošné i prostorové objekty i jako jednotlivé objekty
s klasifikací druhu vegetace), vodní tělesa (plošné i prostorové), využití území, městské vybavení (osvětlení, dopravní
značení apod.), obecné městské objekty a atributy a uživatelem definované skupiny objektů. Pro spojení terénu
s objekty je definována křivka průniku objektů s terénem.

V souvislosti se CityGML je definováno pět úrovní detailu
(Level Of Detail – LOD), viz tab. 1. Tohoto rozdělení se
často používá i v souvislosti s jinými standardy a při práci
s daty. Rozdělení vychází z přirozené posloupnosti, v jaké
přibývají podrobnosti a detaily. Proto standard umožňuje
uložení až pěti různých modelů pro jeden objekt v závislosti na jeho LOD. To je mocným nástrojem pro management podrobnosti informací, ale může to současně komplikovat práci s takovým modelem.
V souvislosti se CityGML je třeba uvést, že stejně jako je
CityGML aplikačním rozšířením GML, je možné dále rozšiřovat CityGML. Na webových stránkách CityGML existují příklady rozšíření pro jednotlivé odborné domény
jako například pro modelování hluku, mostů, tunelů, systémů CAFM (Computer Aided Facility Management) a dalších. V kontextu tohoto článku je významné rozšíření
GeoBIM, které je zaměřeno na rozšíření CityGML o některé prvky z modelu IFC. O standardu IFC bude pojednáno v části 4.

4. Hlavní standardy pro BIM
V části 2 je zmínka o standardu IFC. Autorem tohoto standardu je International Association for Interoperability
(IAI). V současnosti je používána verze 2x3 TC1. Zveřejněna je již i nová verze IFC4, ale software používaný pro
tvorbu a zpracování modelů zatím tuto verzi nepodporuje. Standard IFC 2x3 byl vydán v únoru 2006 a je registrován jako ISO 16739. Je třeba dodat, že IAI byla pře-
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#139
#140
#141
#142
#143
#144
#145
#146
#152
#153

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

IFCPOLYLINE ((#135, #136, #137, #138, #135));
I F C A R B I T R A RYCLO S E D P R O F I L E D E F ( . A R E A . , $ , # 1 3 9 ) ;
I F C AX I S 2 P L AC E M E N T 3 D ( # 2 3 , # 2 2 , # 2 0 ) ;
IFCEX TRUDEDAREASOLID (#140, #141, #22, 2680.);
I F C S H A P E R E P R E S E N TAT I O N ( # 2 6 , ' B o d y ', ' Swe p t S o l i d ', ( # 1 4 2 ) ) ;
IFCBOUNDINGBOX (#23, 9119.898700916247, 250., 2680.);
I F C S H A P E R E P R E S E N TAT I O N ( # 5 6 , ' ', ' B o u n d i n g B ox ', ( # 1 4 4 ) ) ;
IFCPRODUC TDEFINITIONSHAPE ($, $, (#134, #143, #145));
IFCRELASSOCIATESMATERIAL ('1UGYHEprT6ZQcbBS4RSbss', #6, $, $, (#151));
IFCMATERIAL ('Gips');
Obr. 7 Ukázka obsahu souboru ve formátu IFC

přejmenována na buildingSMART International (bSI), proto v souvislosti s novější verzí standardu a často i v souvislosti s verzí 2x3 bude pravděpodobně již zmiňována pouze
bSI. Standard IFC je jediným obecně uznávaným a používaným datovým standardem pro BIM.
Standard IFC je stejně jako standardy OGC otevřeným
standardem, za kterým stojí konsorcium složené z odborníků v daném oboru. Standardy samy o sobě však nejsou
nikterak užitečné. Užitečné se stávají až ve chvíli, kdy jsou
implementovány a obecně používány. Pak se teprve vrací
náklady a úsilí vynaložené do vytvoření těchto kvalitních
standardů [7]. Dlouhodobá možnost práce s daty je obzvláště důležitá, pokud uvážíme, že doba obměny softwaru je řádově 1 až 2 roky, zatímco předpokládaná doba
životnosti stavby je řádově 50 až 100 a více let.
Specifikace standardu je dána dokumentací HTML, schématem EXPRESS (definován v ISO 10303-11) a schématem XSD. Obě uvedená schémata, popis struktury dokumentu, jsou zcela rovnocenná. Jako původní schéma pro
vývoj IFC je používáno schéma EXPRESS. Schéma XSD definuje reprezentaci IFC formou XML dokumentu ifcXML
a je od EXPRESS schématu odvozeno. Struktura fyzické reprezentace souboru podle schématu EXPRESS je STEP
(definováno v ISO 10303-21). Veškerá uvedená dokumentace je volně dostupná na webových stránkách buildingSMART [4]. Ukázka fyzické reprezentace ve formátu STEP
je na obr. 7.
Hlavní vlastností IFC je, že umožňuje zachytit všechny
aspekty stavebního procesu tak, jak jsou uvedeny v již
dříve uvedeném obecném popisu BIM. Veškeré objekty
jsou definovány od základu. Pokud chceme například definovat zeď, musí soubor IFC obsahovat definici souřadnicového systému (lokálního, tedy nikoli ve smyslu geografického souřadnicového systému) a definici geometrie.
K takovému objektu pak můžeme definovat pomocí vazeb
jednotlivé vlastnosti a další související informace. Pokud
to bude například dodavatel, bude muset být definován
opět od základu – definice jména, definice role v projektu
atd. Soubor je zcela soběstačný a pro jeho zpracování
nejsou zapotřebí žádné vnější knihovny objektů. Některé informace přirozeně zůstávají vně systému a je pak
možné je definovat odkazem (například zdroj klasifikace
objektů).
Všemi uvedenými vlastnostmi IFC podporuje interoperabilitu mezi odbornými oblastmi, odborníky a různými systémy. To je důležité v oboru jako je stavebnictví, kde se
i na malé zakázce podílí řádově šest různých společností
a nejsou výjimkou ani projekty, na kterých se jich podílí až
dvacet [16]. K tomu je třeba připočíst další potenciální

účastníky při udržování stavby a pro její provozní management.
Na obr. 8 je diagram organizační struktury IFC 2x3 [4].
Zelené osmiúhelníky ve spodní části diagramu reprezentují zdroje pro jednotlivé oblasti, které IFC pokrývá. Jsou
to základní stavební kameny pro definici všech objektů,
které se v modelu vyskytují – od základní definice elementární geometrie a definice topologie přes definici jednotek, souřadnicových a časových systémů až po definici
osob a společností, které jsou součástí modelu jako účastníci projektu z hlediska organizace a managementu. V této
části nejsou definovány uvedené objekty, ale pouze definice jejich zdrojů.
Uprostřed diagramu je velký zelený trojúhelník znázorňující jádro systému. Zde jsou definice vztahů mezi základními zdrojovými elementy z nižší vrstvy a definice objektů
jako je projekt, produkt, proces, zdroj, vztah a další základní stavební kameny pro strukturu modelu.
Nad jádrem jsou obdélníky a čtverce, které využívají
zdrojů ze spodní části schématu a vztahů a objektů definovaných v jádru pro definice objektů vyšší úrovně. Zelený čtverec reprezentuje rozšíření pro produkty. Produktem podle IFC je cokoli, co má nebo může mít geometrickou reprezentaci anebo prostorové umístění. Na této úrovni je definován IfcElement jako generalizace pro vše, co
může být komponentou pro produkty stavebního průmyslu. Dále jsou zde definovány prostorové struktury jako je
hierarchie projekt » stavba » budova » podlaží » místnost
nebo obecný objekt vybavení budovy a další objekty na
této úrovni. Pro skupiny objektů vždy existuje objekt, který
je jejich generalizací. Jedná se tedy stále o abstraktní objekty a jejich hierarchii.
Teprve v části sdílených elementů budovy, která se nachází nad rozšířením pro produkty, jsou definovány objekty,
které mají fyzickou reprezentaci v reálném světě. Jsou to zdi,
podlahy, sloupy, nosníky, střechy a další. Také jsou zde definice vztahů pro spojení těchto objektů s dalšími objekty
v modelu. Tím může být například místnost, ve které se nacházejí, dodavatel materiálu nebo celého elementu, čas kdy
má být element dokončen apod. Jako jeden z elementů je
také definován IfcBuildingElementProxy, což je specifický
element pro zaznamenání objektů na této úrovni, pro které
není v IFC definován jejich typ. Mohou to být elementy jako
například hasicí přístroje a další elementy, pokud je nebudeme považovat například za vybavení budovy.
Na nejvyšší úrovni jsou definovány objekty specifické pro
jednotlivé odborné oblasti. Tyto náleží stejně jako ostatní
oranžové části na okrajích schématu do části standardu,
která není registrována jako ISO 16739.
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Vytápění a

Obr. 8 Diagram architektury standardu IFC 2x3 [4]

5. Porovnání standardů
5.1 Geometrie
Jak již bylo uvedeno, je geometrická reprezentace základní
podmínkou pro existenci objektu GIS, ale není nutnou pro
objekt v BIM. Přesto však existuje široké spektrum objektů, které zpravidla svojí geometrickou reprezentaci mají
i v BIM. Zde je důležité, že BIM vychází z CAD systémů
a proto i geometrie definovaná ve formátu IFC může být
značně komplexní, aby vystihla jednotlivé detaily návrhu
a dokumentace. Zatímco ve standardech GIS jsou centrem
zájmu 2D objekty, které mohou eventuálně být definovány ve 3D prostoru, v BIM mají objekty zpravidla 3D geometrickou reprezentaci, doplněnou případně o 2D reprezentaci (je obvyklé, že jeden objekt má více reprezentací).
Reprezentace 3D objektů ve standardech GIS je omezena
na hraniční reprezentaci (B-Rep) složenou opět z rovinných ploch 3D polygonů. Tuto problematiku neřeší ani
aplikační rozšíření GeoBIM, které je nejvíce na pomezí BIM
a GIS. Jednotlivé typy geometrické reprezentace budou
zjednodušeně popsány v dalším textu.

5.1.1 Boundary representation (B-Rep)
Geometrie typu B-Rep se skládá ze dvou základních složek, a to geometrie a topologie. Objekt je tvořen základními
topologickými entitami, kterými jsou vrchol (vertex), hrana
(edge) a plocha (face). Plocha je ohraničenou částí povrchu,
hrana je ohraničenou částí křivky a vrchol je v podstatě bodem. Složitějšími složenými částmi pak může být schránka
(shell) složená z více ploch a smyčka (loop), která je složena
z jednotlivých hran. Jednotlivé topologické entity jsou složené ze základních geometrických entit. Pro každý bod v prostoru je možné říci, zda se nachází uvnitř objektu, na jeho hranici nebo vně. Ukázka geometrie B-Rep je na obr. 9 vlevo.
5.1.2 Constructive/Compound Solid Geometry (CSG)
Objekt, který má geometrii typu CSG, je v podstatě skupinou jednoduchých základních objektů jako je koule, válec,
kužel, krychle a dalších, případně i objektů B-Rep. Objekty
mohou být pak dále skládány v hierarchické struktuře, kdy
konečný objekt je na nejvyšší pozici v hierarchii jednotlivých objektů a logických operátorů.
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Obr. 9 Geometrie B-Rep (vlevo) a CSG (vpravo – zdroj Wikipedie)

Tab. 2 Porovnání možností 2D reprezentace
Přímá linie

Kruhový oblouk

Komplexnější křivky

GML/CityGML

Ano

Ano

Ano

SF

Ano

Ne

Ne

KML

Ano

Ne

Ne

IFC 2x3

Ano

Ano

Ano

2D

Tab. 3 Porovnání možností 3D reprezentace
2D objekty ve 3D

B-Rep

Geometrická primitiva
(koule, válec, krychle, …)

CSG

GML/CityGML

Ano

Ano

Ne

Ne

SF

Ano

Ano

Ne

Ne

KML

Ano

Ano

Ne

Ne

IFC 2x3

Ano

Ano

Ano

Ano

3D

Základní elementy jsou spojeny pomocí logických operátorů – průnik, sjednocení a rozdíl. Výsledné těleso se chová jako jednolitý útvar. Tím, že je ale složené z jasně definovaných geometrických primitiv, umožňuje lépe a především efektivněji manipulovat s objektem. Tento typ
objektu je také snadné převést na jiné typy objektů, protože známe přesnou matematickou definici jeho jednotlivých částí [17]. Ukázka CSG je na obr. 9 vpravo.
5.1.3 Geometrická 3D primitiva
Za primitiva 3D geometrie v tomto případě považujeme
objekty, které lze jednoduše parametricky vyjádřit – koule,
válec, hranol a další. Jsou to jak objekty samy o sobě, ale
také základní objekty uvedené CSG geometrie. Například
pro jednoduchou „krabicovou“ reprezentaci budov je i z hlediska objemu dat velký rozdíl, jestli pracujeme se čtyřmi
body půdorysu a hodnotou výšky hranolu, nebo s 24 body
tvořícími šest ploch, které tvoří hranol.
Jednotlivé aspekty jsou shrnuty do tab. 2 a tab. 3. V první je porovnání standardů z hlediska druhů 2D geometrie, a to z hlediska podpory lineárních křivek nebo i komplexnějších vyjádření jako je kružnicový oblouk, eliptický

oblouk, Bezierovy křivky apod. Další tabulka je zaměřena
na 3D reprezentaci objektů.
5.2 Georeferencování
Georeferencování geometrických dat je jedním z důležitých aspektů pro porovnání standardů GIS a BIM. Geometrie sama o sobě není dostatečná, pokud chceme data
analyzovat a porovnávat v kontextu dalších dat z jiných
datových sad. Porovnání je uvedeno v tab. 4. Z oblasti BIM
jsme uvedli zvlášť dvě verze standardu IFC, a to 2x3 a 4.
Verze IFC4 byla oficiálně vydána teprve v březnu 2013,
a tak není zatím většinou nástrojů podporována. Mezi
hlavní změny patří výrazně posílená podpora pro georeferencování dat, která byla v předchozích verzích omezena pouze na pozici lokálního systému v souřadnicích
WGS84 a na orientaci lokálního systému pomocí azimutu.
5.3 Sémantika
Sémantické informace o objektech jsou nedílnou a podstatnou součástí BIM i GIS. Přístup k nim je však poměrně
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Tab. 4 Porovnání možností georeferencování podle jednotlivých standardů
Lokální

WGS84

Libovolný

GML/CityGML

Ano

Ano

Ano

SF

Ano

Ano

Ano

KML

Ne

Ano

Ne

IFC 2x3

Ano

Ano

Ne

IFC4

Ano

Ano

Ano

Souřadnicový systém

Obr. 10 Porovnání části IFC a standardu GML/CityGML

rozdílný. Standardy BIM i GIS popisují různé možnosti jak
pojmout velké množství sémantických dat. Standard IFC
definuje konkrétní datový model pro sémantické informace
o budově, jejích elementech i procesech souvisejících s návrhem, realizací a udržováním stavby. Datový model je modulární a již samotná struktura dat má svoji vypovídající
hodnotu. Díky objektové povaze modelu víme, jaký je význam jednotlivých objektů. Data v modelu IFC mohou, ale
nemusí, obsahovat geometrii. Může být například definována zeď, její materiál, dodavatel, datum plánovaného postavení a přitom nemusí být přítomna geometrická reprezentace tohoto objektu. Dalšími daty jsou pak například
obecné informace, které nemají návaznost na jednotlivé
objekty, ale například na projekt jako celek, a informace
týkající se organizace práce, rozdělení odpovědnosti apod.
Model IFC tedy může být čistě sémantický.
Standardy GIS oproti tomu popisují pouze data vázaná na
geometrické objekty. Bez geometrické informace nebudeme hovořit o GIS, ale o jiném informačním systému. Zásadním rozdílem pak je, že IFC je ze své podstaty objektovým

modelem, zatímco tradiční systémy GIS podle standardu
OGC SF používají relační organizaci dat a relační databáze.
Standard KML je zaměřený především na prezentaci dat,
což znamená, že sémantická data jsou mimo zájem tohoto standardu. V oblasti GIS jsou objektově definovanými standardy GML a CityGML, založený na GML. Při jejich praktickém použití se však naráží na složitější práci
s plně objektovými daty.
Z hlediska sémantických informací jsou standardy SF
a GML pružnější, protože nejsou zaměřeny na žádný specifický druh dat. Zároveň to však znamená, že pro pochopení
a práci s těmito daty potřebujeme ještě značné množství
informací, které v samotném modelu podle SF nejsou obsaženy. Potřebujeme znát relační strukturu popisných dat,
metadata popisující data v modelu a slovníkové definice
jednotlivých druhů reprezentovaných objektů.
Oproti tomu standard CityGML obsahuje konkrétní sémantickou strukturu pro ukládaná data, a tak je v přístupu
k sémantickým datům na podobné úrovni jako IFC. Jejich
porovnání je znázorněno na obr. 10. GML slouží v CityGML
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jako základ pro ukládání dat, ale přidává jim význam jako
je budova, místnost, městské vybavení apod. GML tedy
funguje stejně jako základní kameny IFC. CityGML přesto
není tak podrobný, protože je zaměřen na modely velikosti města, kdežto IFC je zaměřen na podrobné modely
v rozsahu stavby.
Podrobnost modelu se snaží částečně vyřešit GeoBIM –
aplikační rozšíření CityGML. Jedná se však spíše o prototyp, který není v současnosti standardizovaný. Navíc během
jeho vývoje autoři narazili na několik zásadních problémů,
především s ohledem na použitelnost aplikačního rozšíření v aplikacích pro práci s prostým CityGML a s velikostí
výsledných modelů. To souvisí především s již zmíněnou
podrobností modelů a typy podporované geometrie, kdy
IFC model o velikosti 2 MB byl po převodu do GeoBIM
30 MB velký, přestože jsou oba formáty založeny na textové reprezentaci.
5.4 Analytické možnosti
Jediný ze standardů, který popisuje konkrétní analýzy nad
daty, je standard SF. Pro všechny ostatní standardy jsou
analýzy předmětem jednotlivých softwarových nástrojů.
Přesto však se domníváme, že je to právě současná definice datových struktur a funkcí nad těmito strukturami,
která stojí za značným rozšířením implementací standardu SF v běžně používaných nástrojích GIS. GML i CityGML
jsou používány především jako datové standardy pro přenos dat mezi systémy, ale základní data existují prakticky
výhradně podle SF. To však znamená, že většina přidané
hodnoty, kterou by přineslo širší použití objektově orientovaných systémů s podporou pro komplexnější typy geometrie, je degradována.

6. Shrnutí a závěr
Článek je pokusem o porovnání standardů pro GIS a BIM
podle možností pro reprezentaci geometrie, sémantických
informací, georeferencování a analýzy dat. Jak je z porovnání zřejmé, přesahuje standard IFC standardy GIS především v oblasti reprezentace dat, a to jak jejich geometrie, tak i sémantiky. V oblasti reprezentace sémantických
informací se zde jedná samozřejmě pouze o odbornou
doménu stavebnictví, protože standardy SF a GML jsou
zcela obecné a jsou použitelné pro libovolné geografické
objekty.
Na druhé straně georeferencování je ve standardu IFC
možné až od verze 4, která není v současnosti podporována dodavateli softwaru. Až do současnosti je tak obtížné, nikoli však nemožné, analyzovat data v GIS v kombinaci s daty IFC. Takové analýzy jsou evidentně užitečné
především v oblasti městského plánování, protože většina
měst dnes již má svůj GIS s aktuálními informacemi o sítích a územních plánech a je potom více než vhodné tato
data použít v kombinaci s daty IFC pro zvýšení efektivity
plánování a schvalování. To stojí i za norským národním
projektem IFG [18], který se zabýval interoperabilitou systémů IFC a GIS. Jedním z výsledků je právě zmíněné rozšíření IFC o georeferencování ve verzi IFC4.
Oblast analýz je z hlediska standardů okrajová, neboť je
obsahem pouze standardu SF. Přesto se jedná o důležitý
aspekt i z hlediska standardizace, protože je potom možné
odkazovat se vzájemně na výsledky stejných analýz. Jiný-

mi slovy – pokud dva lidé udělají stejnou analýzu nad stejnými daty pomocí dvou různých nástrojů, měli by získat
stejné výsledky.
Data ve formátu IFC jsou potenciálně bohatým zdrojem
dat pro GIS, jak již bylo uvedeno. Převody dat, které se za
tím účelem v současnosti provádějí, však považujeme za
zbytečně ztrátové. V článku je poukázáno na značný přesah informací, které mohou být v datech IFC obsaženy, a na
to, že je sice možné je transformovat do zjednodušené
formy, ale musíme počítat s tím, že touto transformací
vždy ztratíme určité informace.
Pro převod dat je v současnosti nejvhodnějším formátem CityGML, který však umožňuje pouze ve velmi omezené míře reprezentovat geometrické i sémantické informace z modelů ve formátu IFC. Taková ztráta informací je
nežádoucí především v případech, kdy jsou analyzována
samotná data o budově, nikoli její širší kontext. Domníváme se, že bude třeba zaměřit se na aplikaci analýz GIS
v prostředí informačních modelů budov, spíše než na převod dat mezi uvedenými formáty. To bude předmětem
další práce v této oblasti.
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Miroslav Mikšovský (Praha): K historii vydávání turistických map,
Eva Vacková (Vysoké učení technické v Brně): Vývoj znázornění železnic na základních mapách středních měřítek,
Martina Vichrová a kolektiv (Západočeská univerzita, Plzeň): Vybrané 3D modely objektů projektu „Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA“,
Eva Novotná (Univerzita Karlova, Praha): Katalogizace glóbů,
Milan Talich a kolektiv (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby): Metoda digitalizace starých glóbů respektující jejich kartografické vlastnosti a Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz,
Petr Fencl (Národní zemědělské muzeum, Praha – obr. 1): Informace: Mapový server Staré lesní mapy,
Josef Chrást (Masarykova univerzita, Brno): Informace: Mapové podklady Komenského mapy Moravy.
Sympozium mělo vysokou úroveň. Bylo to dáno zajímavými tématy, zpracováním příspěvků a osobami autorů. Předpokládá se, že vše přednesené bude
i publikováno péčí NTM.
O tato sympozia je tradičně velký zájem a počet účastníků byl opět velmi
vysoký (obr. 2).

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
XXXIV. sympozium z dějin geodézie
a kartografie v Praze
Také v roce 2013 se dne 27. 11. uskutečnilo další sympozium z dějin geodézie
a kartografie, v pořadí již XXXIV. Hostitelem bylo Národní technické muzeum
(NTM), celkově bylo zabezpečeno jeho oddělením exaktních věd a geodézie.
Byly předneseny tyto příspěvky a informace:
Georgij Karský (Praha): Nejvyšší astronomický bod Československa,
Josef Šuráň (Praha): Československá astronomicko-geodetická expedice – Nepál
(1976 – 1977),
Jiří Šíma (Praha): 50 let revolučních změn v oboru fotogrammetrie,
Antonín Švejda (NTM, Praha): Geodetické přístroje a kartografické pomůcky
firmy Srb a Štys,
Pavla Andělová (Vysoké učení technické v Brně): Historické proměny katastru
nemovitostí v souvislosti s řešením církevních restitucí,
Pavel Taraba (Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha): Historie budování
souřadnicového systému ETRS89 v České republice,
Viliam Vatrt (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Dobruška), Drahomír Dušátko (Praha): Přínos české geodézie v oblasti definování globálního výškového systému,
Zdeněk Stachoň (Masarykova univerzita, Brno): Mapy generálního štábu německé armády v mapové sbírce Geografického ústavu,
Július Bartaloš (Bratislava), Jozef Marek (Bratislava): K histórii archívov máp
katastrálnych na Slovensku,
Tomáš Grim (Zeměměřický úřad, Praha): Informace: 115 let Pražského národního atlasu a 65 let atlasu Svět v kapse,
Miloš Nosek (Hradec Králové): Informace: Pokračování v katalogizaci slunečních
hodin,
Jan Kozák (Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha): Nejstarší makroseismické mapy ve střední Evropě,
Bohuslav Veverka (České vysoké učení technické v Praze), Tereza Gřundělová
(České vysoké učení technické, Praha): Určení odlehlosti a stočení základních
poledníků na starých mapách Moravy,
Monika Čechurová (Západočeská univerzita v Plzeni), Romana Štičková (Západočeská univerzita, Plzeň): Posouzení podobnosti Visscherovy, Seutterovy
a Janssoniovy mapy Království českého z 2. poloviny 17. století,
Tomáš Zadražil (Progeo, Jihlava): Vinzenz Haardt von Hartenthurn – tvůrce map,
atlasů a školních pomůcek,
Jiří Martínek (Historický ústav Akademie věd ČR, Praha): Kartografické dílo
Jiřího Daneše,

Obr. 1 Prezentace P. Fencla z Národního zemědělského muzea

Obr. 2 Účastníci sympozia (vpředu zleva: M. Mikšovský a J. Šíma)
Zvláštní uznání a dík za veškeré zabezpečení náleží pracovníkům oddělení
exaktních věd, zejména jeho vedoucímu Ing. Antonínu Švejdovi.
Lze jen doufat, že rok 2014 nebude výjimkou a že příště budeme moci podat
stejnou zprávu o tentokráte již XXXV. takovémto sympoziu.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha,
foto: Petr Skála,
Praha
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Seminář Nemofora k novému
katastrálnímu zákonu
Sdružení Nemoforum uspořádalo 5. 12. 2013 ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) seminář věnovaný důležitým změnám, které – především ve vazbě na nový občanský zákoník – přináší zákon
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti od 1. 1. 2014.
Aktuálnost tématu a bezpochyby i možnost účasti na základě bezplatné
registrace přilákaly do konferenčního sálu budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 – Kobylisích více než 90 posluchačů (obr. 1). Kromě
velkého počtu geodetů ze soukromé sféry se semináře zúčastnili rovněž pracovníci ze státní správy a samosprávy, zástupci Svazu měst a obcí, vysokých
škol, správci sítí, právníci a další.
Seminář zahájil místopředseda Nemofora doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
(obr. 2), z České asociace pro geoinformace. Následně upozornil na nejvýznam-

Obr. 3 L. Vrzalová při prezentaci o změnách
v souboru popisných informací katastru nemovitostí

Obr. 1 Účastníci semináře

nější změny a náročnost přechodu na novou právní úpravu v úvodním vystoupení místopředseda ČÚZK Ing. Karel Štencel.
Program semináře byl sestaven z přednášek dalších odborníků z ČÚZK.
O nejdůležitějších změnách, které nový katastrální zákon obsahuje, pojednávala úvodní přednáška JUDr. Evy Barešové, vedoucí samostatného oddělení
legislativy. Po přestávce zazněla nejprve prezentace Mgr. Lenky Vrzalové
(obr. 3) ke změnám v souboru popisných informací katastru nemovitostí
podle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Dopadům nové právní úpravy na
soubor geodetických informací katastru nemovitostí bylo poté věnováno vystoupení Ing. Bc. Jana Kmínka. V závěru téměř pětihodinové akce byl v rámci
diskuse prostor pro odpovědi přednášejících na dotazy z řad účastníků.
Seminář se setkal s velkým ohlasem a lze jej řadit mezi další úspěšné akce
sdružení Nemoforum. Přednášky ze semináře jsou ve formátu pdf dostupné
na adrese http://www.cuzk.cz/nemoforum, kde je i odkaz na ozvučené videoprezentace, které z nahrávky semináře pro Nemoforum zpracovala redakce
časopisu Zeměměřič. Prezentace (i s příslušným výkladem k nim) tak mohou
být užitečným zdrojem informací i pro ty, kteří neměli možnost se semináře
zúčastnit.
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.,
sdružení Nemoforum,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Z ČINNOSTI ORGÁNOV
A ORGANIZÁCIÍ
Historické mapy 2013
Obr. 2 Seminář zahájil místopředseda Nemofora P. Kubíček
(vpravo K. Štencel, místopředseda ČÚZK )

Priestory Slovenského národného archívu (SNA) v Bratislave boli dňa 24. 10.
2013 miestom konania 7. ročníka vedeckej konferencie „Historické mapy“.
V roku 2013 uplynulo 30 rokov od konania prvej konferencie s týmto názvom.
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V priebehu predchádzajúcich šiestich ročníkov sa konferencia stala vyhľadávaným stretnutím geodetov, kartografov, geoinformatikov, pracovníkov výskumných ústavov, archívov, knižníc, ale aj ďalších odborníkov, ktorí využívajú bohatstvo obsahu starých máp vo svojej odbornej činnosti. Organizátormi konferencie boli Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a SNA, odbornými
garantmi Ing. Róbert Fencík, PhD., a Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (obr. 1).
Konferencie sa zúčastnilo 71 odborníkov zo Slovenskej republiky a Českej
republiky (obr. 2). Referáty boli tematicky zamerané na archívne fondy starých
máp, na analýzu a hodnotenie ich obsahu, na spôsoby ich digitalizácie a publikovania prostredníctvom webových mapových služieb. Ďalej boli zamerané na
informácie o tvorcoch a vydavateľoch, ako aj na možnosti využívania starých
máp v rôznych vedných odboroch.
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Obr. 1 Predsednícky stôl, zľava – Mgr. M. Kožuch, PhD.,
Ing. R. Fencík, PhD., a PhDr. R. Ragač, PhD.

Tretí blok referátov bol orientovaný na využitie a opis starých máp:
A. Belák: Povodie Vydrice a Čierneho potoka na historických mapách,
M. Rozkošný-M. Dzuráková-R. Pavelková-Chmelová-P. Pavka-I. Konvit-J. Frajer:
Využití historických map pro identifikaci a analýzu ploch malých vodních
nádrží při vodohospodářských revitalizacích krajiny,
J. Nývlt: Povodňová analýza v mape kráľovského mesta Prešporok,
K. Komorová: Mapy s kartušami v Theatrum orbis terrarum Blaeuovcov a vo
Witovom Atlas maior,
D. Kusendová: Korabinského atlasové dielo.
V štvrtom bloku referátov bola témou príspevkov prezentácia a spracovanie
starých máp:
J. Cajthaml: Jak georeferencovat staré mapy,
M. Talich-L. Soukup-J. Havrlant-K. Ambrožová-O. Böhm-F. Antoš: Nový postup
georeferencování map III. vojenského mapování,
P. Žabička: Projekt StareMapy.cz – online georeferencování starých map,
M. Zeman: Historické mapové diela na geoportal.sazp.sk,
T. Lieskovský: Hodnotenie polohovej presnosti vybraných WMS na geoportáli
SAŽP.
Okrem prednesených príspevkov si účastníci mohli prezrieť postery:
M. Zeman: Historické mapové diela na geoportal.sazp.sk,
P. Kralčák-M. Mikluš: Ťaženie princa Eugena Savojského na historických mapách.
Recenzované príspevky sú publikované v zborníku z konferencie (12 článkov) a v časopise Kartografické listy, 2013, č. 2 (3 články). Zborník obsahuje aj
dva príspevky, ktoré na konferencii neodzneli, a štvrtú časť Galérie kartografov
na území Slovenskej republiky nadväzujúcu na predchádzajúce prehľady uverejnené v starších zborníkoch Historických máp.
Súčasťou konferencie bola aj výstava zväčšenín stoličných máp z územia
dnešného Slovenska od Jána Mateja Korabinského (1804). Sprievodným programom akcie bola exkurzia do študijných a reštaurátorských priestorov SNA
a výstava (obr. 3) usporiadaná k 30. výročiu otvorenia účelovej budovy SNA

Obr. 2 Účastníci konferencie – pohľad
do konferenčnej sály SNA

Obr. 3 Účastníci konferencie počas výstavy
v priestoroch SNA

V prvom bloku referátov, tematicky zameranom na históriu, odzneli príspevky:
R. Ragač: Zabudnutý slovenský zememerač Ľudovít Schidlay,
J. Hričovská: Neznáme mapy verejných základín,
M. Kožuch-A. Benová: Collegium oeconomicum v Senci a staré mapy z obdobia
jeho existencie,
M. Besta-D. Vrbík: Staré turistické mapy Liberecka – mapové dílo Josefa
Matouschka.
Druhý tematický blok sa venoval reštaurovaniu, digitalizácii a archivácii
kartografických diel:
A. Maková: Prieskum a reštaurovanie najstaršej banskej mapy HKG,
K. Ambrožová-M. Talich: Metoda digitalizace starých glóbů,
P. Pechová-R. Kmeťková: Digitalizácia katastrálnych máp Slovenskej republiky
a tvorba ich metaúdajov.

s názvom „Reštaurované v Slovenskom národnom archíve“, ktorá prezentovala
prácu oddelenia ochrany archívnych dokumentov SNA. Na výstave účastníci
videli kópiu reštaurovanej Prehľadnej banskej mapy hlavného banského závodu
banskoštiavnickej oblasti Horná Bíberova štôlňa (1641). Predpokladáme, že nasledujúca konferencia venovaná starým mapám sa opäť uskutoční po štyroch
rokoch, v roku 2017.
Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.,
PríF UK v Bratislave,
Ing. Róbert Fencík, PhD.,
SvF STU v Bratislave,
foto: Ing. Július Bartaloš, PhD.,
Bratislava
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Vedecko-odborný seminár Tatry 2013
– nové poznatky z realizácie
a interpretácie geodetických meraní
V dňoch 21. a 22. 11. 2013 sa na Štrbskom Plese uskutočnil tradičný medzinárodný vedecko-odborný seminár TATRY, tentoraz pod názvom Nové poznatky
z realizácie a interpretácie geodetických meraní. Seminár organizovala Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK) v spolupráci s Katedrou geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Geodetickým a kartografickým ústavom (GKÚ) Bratislava. Jeho odborným garantom bol prof. Ing. Ján Hefty, PhD., z KGZ SvF STU.
Seminár už tradične svojím zaujímavým programom a atraktívnym prostredím Vysokých Tatier priťahuje nielen medzinárodnú akademickú obec zo Slovenska a z Čiech, ale je obľúbený aj u širokej geodetickej verejnosti (obr. 1).
Komerční geodeti sem radi prichádzajú v hojnom počte, aby si vypočuli nielen
zaujímavé novinky z oblasti vedy a výskumu, ale aj aby si rozšírili svoje odborné vedomosti a získali nové informácie z oblasti geodézie, týkajúce sa
predovšetkým vývoja družicových technológií. Ročník 2013 bol zameraný
hlavne na novinky z tejto oblasti, pričom bol rozdelený do troch tematických
blokov. Podrobný program seminára je prístupný na internetových stránkach
SSGK (http://www.ssgk.sk/seminarTatry2013_1.htm). V ďalšom texte spomenieme iba niektoré zaujímavé príspevky.
V prvom bloku nazvanom Interakcia geodetických meraní s prostredím
(atmosféra, hydrosféra, tiažové pole, geodynamika) odzneli najmä prezentácie kolegov z akademickej sféry. Okrem iných zaujal príspevok Ľ. Gerhátovej
(STU v Bratislave), v ktorom sa spolu s J. Heftym zaoberali efektom multipath
pri šírení signálu a jeho využitím na monitorovanie výšky snehovej pokrývky,
čo prispieva k štúdiu hydrologických a klimatických pomerov v krajine. C. Ron
z Astronomického ústavu Akadémie věd ČR informoval o nových poznatkoch
pri sledovaní zmien smeru miestnej tiažnice a zmien tiažového zrýchlenia.
Využil pritom výsledky spracovania dlhodobých astrometrických meraní pomocou CCD zenitového teleskopu a kontinuálneho merania zmien tiažového
zrýchlenia pomocou supravodivého gravimetra. M. Mojzeš (STU v Bratislave,
obr. 2) vo svojom vystúpení, v ktorom informoval o modelovaní hydrologických rušivých vplyvov na meranie tiažového zrýchlenia vyvolaných zmenou
lokálnych a globálnych hydrologických pomerov v lokalite absolútneho gravimetrického bodu, vyzdvihol aj obstaranie nového absolútneho gravimetra,
ktorý KGZ Svf STU získala z fondov Európskej únie na vedecké účely.
Druhý blok, s názvom Pokroky v terestrických a družicových metódach meraní a ich spracovaní, bol zameraný na využívanie družicových technológií na
vedecké, ako aj praktické účely. Družicová misia GOCE, ktorej cieľom je určenie
globálneho modelu tiažového poľa Zeme vo veľkom rozlíšení, slúži mnohým
vedeckým a výskumným pracoviskám pri monitorovaní geofyzikálnych procesov vo vnútri Zeme. Touto problematikou sa zaoberalo niekoľko príspevkov,
ktoré prezentovali v prevažnej miere pracovníci z KGZ a z Katedry matematiky
a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave. V príspevkoch sa venovali téme
využitia údajov z misie GOCE na modelovanie lokálneho geoidu a kvázigeoidu
(J. Janák a kol.), validácii globálneho tiažového poľa porovnaním s gravimetrickým mapovaním a regionálnym kvázigeoidom (M. Pitoňák) a určovaniu tiažového poľa Zeme pomocou metódy fundamentálnych riešení (R. Čunderlík).
V ďalšom referáte informoval B. Droščák z GKÚ Bratislava o stave permanentných referenčných staníc SKPOS® na základe spracovaných časových radov.
Permanentná služba SKPOS® je v prevádzke už viac ako 6 rokov, preto boli
podané informácie o stave a kvalite permanentných referenčných staníc pre
používateľov služby SKPOS® skutočne cenné.
V treťom bloku nazvanom Skúsenosti, realizované projekty, dosiahnuté
výsledky boli prezentované rôzne zaujímavosti, novinky, praktické skúsenosti
a dosiahnuté výsledky z oblasti geodézie a zememeračstva. Zaujímavý bol najmä príspevok prednesený L. Pospíšilom z VUT v Brne, v ktorom bol prezentovaný experiment merania tiažového zrýchlenia a vertikálneho gradientu v rôznych hĺbkach banskej jamy Stonava (ČR, ostravsko-karvinský revír). Experiment bol zaujímavý nielen výsledkami, ale aj ich získaním, keďže merači mu-

Obr. 1 Pohľad do rokovacej sály

Obr. 2 M. Mojzeš pri prezentácii
seli zvládnuť gravimetrické merania pri jazde v banskej šachte na streche výťahu. Pozornosť si zaslúži aj príspevok K. Smolíka (GKÚ Bratislava), ktorý spolu
s B. Droščákom vyvinuli v GKÚ Bratislava zaujímavú aplikáciu na monitorovanie
kvality sieťového riešenia SKPOS®. Táto novinka bola uvedená do prevádzky
1. 10. 2013 a je dostupná na adrese http://monitoringskpos.gku.sk. Jej úlohou je
poskytovať informácie o kvalite sieťového riešenia služby SKPOS® na celom území
Slovenska nepretržite 24 hodín a umožniť tak jej používateľom overiť si kvalitu
služby v čase ich pripojenia na SKPOS®. Problematikou presného spracovania
družicových meraní sa zaoberala E. Havlíková z GKÚ Bratislava vo svojej prezentácii, ktorou reagovala na viaceré žiadosti o pomoc prichádzajúce zo strany komerčných geodetov. Tí si často nevedia rady v prípade, keď nie je možné v teréne
merať metódou RTK (Real Time Kinematics). Odporučila im použiť náhradné
riešenie – postprocessing statických alebo kinematických meraní s pripojením na
SKPOS®. V súvislosti s tým bola rozdiskutovaná aj otázka, či pri určovaní podrobných geodetických bodov metódou RTK postačuje jedno meranie. Prax ukazuje, že v geodézii stále platí:„jedno meranie, žiadne meranie“. To potvrdili aj informácie odprezentované M. Klobušiakom (GEO-KOD, s. r. o., Bratislava), ktorý zdôraznil, že v inžinierskej geodézii je potrebné stále používať kombináciu družicových a terestrických meraní, pričom práve v prípade používania meraní RTK sú
terestrické merania tými, ktoré zabezpečujú kvalitnú mierku a kostru siete.
Na záver chceme v mene účastníkov seminára poďakovať organizátorom
podujatia, a to najmä D. Feriancovi, predsedovi SSGK, a J. Heftymu, odbornému
garantovi podujatia, za užitočné a súčasne aj príjemné prežitie dvoch dní
v krásnom prostredí Vysokých Tatier a za dobre zorganizovanú odbornú akciu,
z ktorej sme si odniesli mnohé poznatky a na ktorú sa opäť o dva roky tešíme.
Ing. Emília Havlíková,
foto: Ing. Karol Smolík,
GKÚ Bratislava
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