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Reštitúcie majetku cirkví
a náboženských spoločností a druhy
pozemku v katastri nehnuteľností

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

Abstrakt
Medzi dôležité zákony, ktorými sa spoločnosť snaží aspoň čiastočne kompenzovať v minulosti spôsobené krivdy cirkvám
a náboženským spoločnostiam (v reštitučnom procese oprávneným osobám) v období po spoločenských zmenách v roku
1989 na úseku nehnuteľností, patrí reštitučný zákon č. 161/2005 Z. z. zabezpečujúci reštitúciu poľnohospodárskeho a lesného
majetku. Aplikačná prax poukázala na dôležitosť precíznej formulácie reštitučných právnych noriem v etape ich prijímania,
ktorej cieľom má byť minimalizácia potreby dodatočného výkladu nejednoznačnej textácie právnych noriem a odstránenie
prípadných sporov.
Restitution of Churches and Clerical Communities Property and Nature of Land Use in Cadastre of Real Estate
Summary
Group of restitution laws (dealing with previous owners of agricultural and forest property) belongs to the 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: restitution law, land exploitation sort, restitution reparation of some injustices performed in past time

1. Úvod
V príspevku Reštitúcie majetku cirkví a náboženských spoločností a zápis do katastra nehnuteľností [1] sme sa venovali problematike realizácie právoplatných reštitučných
rozsudkov súdov a dlhodobým prieťahom na úseku zápisu podstaty týchto rozsudkov do katastra nehnuteľností
(KN) v prípade neochoty povinnej osoby podpísať s oprávnenou osobou následnú dohodu o vydaní veci. V tomto
príspevku venujeme pozornosť problematike reštitučných
sporov z aspektu druhovosti pozemkov v KN a ťažkostiam
vyplývajúcim z nedostatočne precízne formulovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Nedostatočne precízne formulovaný text zákonov môže v praxi produkovať
nejasnosti a konflikty s potrebou dodatočného vysvetľovania nejednoznačnej textácie zákonov a podporovať snahu
časti účastníkov súdnych procesov o špekulatívne prieťahy súdnych konaní. Príspevok má poukázať na škodlivosť nevhodnej formulácie právnych predpisov a na nevyhnutnosť jej predchádzania.

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. Jedným z dôležitých zákonov prijatým v tejto
oblasti u nás v období po spoločenských zmenách v roku
1989 bol zákon Národnej rady (NR) Slovenskej republiky
(SR) č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových
krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam
[2] (ďalej iba „zákon č. 282/1993 Z. z.“).
Podľa zákona č. 282/1993 Z. z. 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 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 [1]. Osobitosťou zákona
č. 282/1993 Z. z. bola najmä krátka lehota na uplatnenie
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práva, na ktorú celá naša spoločnosť nebola, a ani nemohla byť dostatočne pripravená. Dobový štátny informačný
systém o nehnuteľnostiach a o právach k nim bol v tejto
súvislosti zahltený rozsiahlymi požiadavkami na informácie. Početnosť požiadaviek na informácie týkajúce sa reštitúcií niektoré okresné katastrálne pracoviská prekvapila
a ich vydávanie sa v týchto okresoch vykonávalo v spoločensky ťažko akceptovateľných lehotách.

2. Reštitučná úprava z roku 2005
Na odstránenie krátkej lehoty na uplatnenie reštitučného
práva cirkví a náboženských spoločností, stanovenej zákonom č. 282/1993 Z. z. [2], bol prijatý zákon č. 161/2005 Z. z.
o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam [3] (ďalej iba „zákon č. 161/2005
Z. z.“). Cieľom návrhu tohto zákona bolo umožniť oprávneným osobám, ktoré si nestihli uplatniť svoj reštitučný nárok v pôvodne stanovenej lehote, aby si ho mohli uplatniť
v lehote novej a aby sa cirkvám a náboženským spoločnostiam poskytla rovnaká ochrana vlastníctva ako fyzickým osobám.
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. , 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 [1]. Zákon č. 161/2005 Z. z. umožnil oprávneným osobám uplatniť si právo na navrátenie vlastníctva
k nehnuteľným veciam do 30. 4. 2006.

3.

Reštitučná úprava z roku 2005 vo vzťahu
k druhom pozemku v KN

Problémy súvisiace so zákonom č. 161/2005 Z. z. [3] sa vynorili, akonáhle sa v praxi v plnej šírke ukázali formulačné
nedostatky zákona vedúce k dlhoročným konfliktom a súdnym sporom. V ďalšom texte poukážeme na jeden z problémových okruhov tohto zákona, ktorý v praxi traumatizuje účastníkov reštitúcií, a to vzťah druhov pozemku v KN
a zákona č. 161/2005 Z. z.
V zmysle § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.
o KN a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
[4] (ďalej iba „katastrálny zákon“) záväzným údajom KN
nie je druh pozemku evidovaného ako parcela registra E,
ale iba druh pozemku evidovaného ako parcela registra
C. Pri vydávaní nehnuteľností v rámci reštitúcií je rozhodujúci súčasný stav nehnuteľností, nie stav v čase ich
odňatia.
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z. sa vlastnícke
právo vracia k nehnuteľným veciam, ktoré tvoria:
a) poľnohospodársku pôdu,
b) hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej
hospodárskej usadlosti,
c) lesný pôdny fond, hospodárske stavby a ostatné stavby
súvisiace s ním,
d) podiely spoločnej nehnuteľnosti.
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Časť povinných osôb (a treba povedať, že z hľadiska
nárokov oprávnených osôb práve ťažiskové povinné osoby) si osvojila argumentáciu vyplývajúcu z povrchného
vysvetľovania § 2 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z., podľa
ktorej predmetom reštitúcií z pohľadu v KN evidovaných
druhov pozemku vydávaných nehnuteľností údajne môže
byť iba poľnohospodárska pôda a lesný pôdny fond. Túto
argumentáciu, žiaľ, akceptovala aj časť súdov, ktoré na základe vykonaných dôkazov dospeli, podľa nášho názoru,
k nesprávnym skutkovým zisteniam a rovnako vychádzali
z nesprávneho právneho posúdenia veci. Táto skupina povinných osôb (a následne aj súdov) argumentuje, že pozemok s druhom pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
ostatná plocha a vodná plocha principiálne nemôže byť
predmetom vydania v zmysle zákona č. 161/2005 Z. z., lebo
táto skupina výslovne nie je zahrnutá do textu § 2 ods. 1.
zákona. S týmto názorom však nie je možné sa stotožniť,
a to z nasledujúcich dôvodov:
Podľa ustanovení § 6 zákona č. 161/2005 Z. z. [3] vlastníctvo sa nenavracia k
a) pozemku, na ktorom bol po prevode alebo prechode
do vlastníctva štátu zriadený cintorín,
b) pozemku, ktorý bol po prechode alebo prevode do vlastníctva štátu zastavaný; ak bol pozemok zastavaný stavbou, ktorá slúži zariadeniam telesnej kultúry, zdravotníctva, kultúry, na poskytnutie služieb sociálnej starostlivosti alebo sociálnych služieb na pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie telesne postihnutých osôb a na
školské účely, nemožno vydať ani priľahlé pozemky slúžiace na tieto účely,
c) pozemku, na ktorom bola zriadená záhradková alebo
chatová osada,
d) pozemku, na ktorom sú telovýchovné a športové zariadenia,
e) pozemku, ktorý slúži na účely obrany štátu, ťažbu vyhradených nerastov, chráneného areálu, národnej prírodnej pamiatky, chráneného krajinného prvku alebo
ich ochranného pásma s tretím stupňom alebo štvrtým
stupňom ochrany.
Ako už bolo uvedené, pri vydávaní nehnuteľností v súvislosti s aplikáciou zákona č. 161/2005 Z. z. je v zmysle § 70
ods. 2 katastrálneho zákona [4] rozhodujúci súčasný stav
druhovosti pozemkov evidovaný v registri C KN (záväzný
údaj KN) v konfrontácii so špecifikáciou vydávaných pozemkov podľa zákona č. 161/2005 Z. z. Sortimentné zloženie druhovosti pozemkov v štátnych evidenciách (pozemková kniha, pozemkový kataster, evidencia nehnuteľností,
KN) od začiatku 20. storočia bolo už vykryštalizované, viacmenej stabilné a menilo sa iba v drobnostiach. Najväčšie
zmeny boli zaznamenané na úseku evidovania budov a na
úseku evidovania pozemkov pod inžinierskymi a inými
stavbami. Nepochopenie tejto vývojovej línie umožňuje
špekulatívne zneužívanie zákona č. 161/2005 Z. z.
Každý pozemok v KN musí byť v súčasnosti zaradený do
jednej (a iba do jednej) kategórie druhov pozemku. Podľa
§ 9 katastrálneho zákona [4] je týchto kategórií v súčasnosti
desať: orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady,
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Vyhláškou Úradu
geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR č. 79/1996 Z. z.
[5], ktorou sa vykonával katastrálny zákon v období od 1. 4.
1996 do 30. 11. 2009 (dôležité je, že táto regulácia bola
platná a účinná aj v čase prijímania zákona č. 161/2005 Z. z.),
boli ustanovené spôsoby využívania pozemku a ich kódy.
Podľa § 27 vyhlášky č. 79/1996 Z. z. „pozemok sa v KN
eviduje: a) v súbore popisných informácií parcelným číslom,
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výmerou, druhom pozemku, kódom spôsobu využívania
pozemku, číslom listu vlastníctva, kódom právneho vzťahu, kódom umiestnenia pozemku, číslom mapového listu,
menom, priezviskom a rodným priezviskom alebo názvom
vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, trvalým pobytom
alebo sídlom, dátumom narodenia, rodným číslom alebo
identifikačným číslom organizácie, prípadne inými identifikačnými údajmi“. Podľa § 35 vyhlášky č. 79/1996 Z. z.
„údaje o charakteristike nehnuteľností sa vyjadrujú kódom
spôsobu využívania pozemku, kódom druhu chránenej nehnuteľnosti, kódom druhu stavby, kódom priestoru, kódom
druhu nebytového priestoru, kódom spoločnej nehnuteľnosti, kódom umiestnenia pozemku a kódom umiestnenia stavby podľa prílohy 2.“
Vybranými súdmi zamietnutá časť nepriznaných nehnuteľností požadovaných oprávnenou osobou najčastejšie
predstavuje:
a) pozemky s druhom pozemku zastavaná plocha a nádvorie (číselný kód druhu pozemku „13“),
b) pozemky s druhom pozemku ostatná plocha (číselný kód
druhu pozemku „14“),
c) pozemky s druhom pozemku vodná plocha (číselný kód
druhu pozemku „11“).
Predmetom sporu boli najčastejšie
• z kategórie a): 13321 Pozemky, na ktorých sú postavené
inžinierske stavby – cestné, miestne a účelové komunikácie a ich súčasti okrem diaľnic a rýchlostných ciest
(cesty a miestne komunikácie, mosty, chodníky, nekryté
parkoviská a iné), 13361 Pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske stavby – vodné stavby (hate, hrádze
a iné vodné stavby), 13104 Pozemky, na ktorých je dvor,
13600 Pozemky, na ktorých sú postavené budovy bez
označenia súpisným číslom, 13603 Pozemky, na ktorých
sú postavené ostatné inžinierske stavby,
• z kategórie b): 14270 Pozemky, ktoré slúžia ako manipulačné, skladové a dielenské plochy, 14370 Pozemky,
ktoré slúžia a súvisia s elektrickými rozvodmi, telekomunikačnými sieťami a rozvodmi, 14410 Pozemky, ktoré
slúžia ako okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň,
verejná alebo funkčná zeleň (sady, parky a iné), 14420
Pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň protierozívnych opatrení
a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia
(vetrolamy – nízka a vysoká zeleň, zatrávnené plochy),
14700 Iné pozemky (odkalisko, skládka odpadu, svahy,
rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením,
ochranné hrádze, bermy, slatiny a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok – krovie, skaly, štrk, kamenie
a iné), 14730 Pozemky, ktoré sa využívajú ako účelové
poľnohospodárske technické zariadenia (poľné cesty,
prielohy, záchytné priekopy, poľné hnojiská, močovkové
jamy, kompostiská, hrádze slúžiace na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred zamokrením a záplavou a iné),
• z kategórie c): 11110 Vodný tok (prirodzený – potoky,
umelý – náhon, odpadový kanál, vodná nádrž umelá),
11130 Stojaté sústredenia vody (močiar, odkryté podzemné vody – štrkovisko, bagrovisko).
Problematika reštitúcií druhu pozemku vodná plocha je
skomplikovaná ešte aj použitím termínu vodný tok v rôznych právnych normách s diferencovaným obsahom.
V zmysle čl. 4 Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov) vodné toky sú vo vlastníctve SR.
Definícia vodného toku v Ústave SR nie je zahrnutá. Novší
zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) [6] (ďalej iba

Geodetický a kartografický obzor
ročník 60/102, 2014, číslo 3

47

„vodný zákon“) uvádza definíciu vodného toku v § 43 ods. 1,
navyše v ods. 2 predpokladá, že pozemok, po ktorom tečie vodný tok, môže byť v KN evidovaný buď a) ako vodná
plocha so spôsobom využitia pozemku ako vodný tok
alebo b) evidovaný iným spôsobom. Ďalej v § 44 ods. 1
delí vodné toky na vodohospodársky významné vodné
toky a na drobné vodné toky. Na druhej strane druh pozemku vodná plocha v KN má v zmysle prílohy 2 vyhlášky
č. 79/1996 Z. z. [5] (účinnej do 30. 11. 2009) tieto dva spôsoby využívania pozemku: vodný tok (o. i. potok, náhon,
odpadový kanál) a stojaté sústredenia vody, čomu zodpovedajú v prílohe 2 dnes platnej vykonávacej vyhlášky ku
katastrálnemu zákonu č. 461/2009 Z. z. [7] (účinnej od 1. 12.
2009) spôsoby využívania pozemku vodný tok, vodná plocha, rybník a močiar. Je zrejmé, a aplikačná prax KN s podporou § 43 ods. 2 vodného zákona [6] to bežne dosvedčuje, že zákonodarca Ústavy SR nemal na mysli, aby každý –
aj malý potok, aj občasný potok, ktorým tečie voda iba
v čase výdatného dažďa, aj každý (mlynský) náhon bol vo
vlastníctve štátu. Žiada sa túto problematiku vo vykonávacej vyhláške ku katastrálnemu zákonu presnejšie naformulovať.
Predmetné sporné nehnuteľnosti (pozemky a stavby
s pozemkami zviazané) môžu byť v zmysle § 2 ods. 1 písm.
b) zákona č. 161/2005 Z. z. [3] hospodárskymi budovami
a inými stavbami patriacimi k pôvodnej hospodárskej usadlosti alebo hospodárskymi stavbami a ostatnými stavbami
súvisiacimi s lesným pôdnym fondom. V prípade splnenia
ďalších podmienok uložených zákonom č. 161/2005 Z. z.
je logické a samozrejmé, že ak sú vydané poľnohospodárske pozemky a lesné pozemky, treba vydať aj nehnuteľnosti s nimi súvisiace, napr. cestu, miestnu komunikáciu,
ich súčasti, poľnú cestu, lesnú cestu, chodník, hať, hrádzu,
inú vodnú stavbu, inú inžiniersku stavbu, manipulačnú
plochu, skladovú plochu, verejnú zeleň, účelovú ochrannú
zeleň, zatrávnenú plochu, roklinu, svah, výmoľ, inú plochu neposkytujúcu trvalý úžitok, poľné hnojisko, močovkovú jamu, kompostisko, hrádzu slúžiacu na ochranu pôdy
pred zamokrením a záplavou, náhon, odpadový kanál,
močiar, štrkovisko alebo bagrovisko a pod. V opačnom prípade by bolo znemožnené štandardné obhospodarovanie
susedného zreštituovaného poľnohospodárskeho alebo
lesného pozemku staronovým vlastníkom – reštituentom.
Všetky tieto špecifikované kategórie nehnuteľností, pokiaľ
neboli v KN zaradené do poľnohospodárskej alebo do lesnej pôdy, boli a museli byť zaradené do niektorého z troch
nasledujúcich druhov pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vodná plocha alebo ostatná plocha.
Napríklad v spore medzi oprávnenou osobou na jednej
strane a povinnou osobou a časťou súdov na druhej strane sú frekventovanou kategóriou pozemkov poľné cesty.
Podľa prílohy 2 vyhlášky č. 79/1996 Z. z. [5] poľné cesty
mohli byť v KN zaradené iba do týchto dvoch kategórií
spôsobu využívania pozemku:
• druh pozemku: 13 Zastavaná plocha a nádvorie, spôsob využívania pozemku: 13321 Pozemky, na ktorých
sú postavené inžinierske stavby – cestné, miestne a účelové komunikácie a ich súčasti okrem diaľnic a rýchlostných ciest (cesty a miestne komunikácie, mosty, nadjazdy, tunely, podzemné dráhy, chodníky, nekryté parkoviská a iné),
• druh pozemku: 14 Ostatná plocha, spôsob využívania
pozemku: 14730 Pozemky, ktoré sa využívajú ako účelové poľnohospodárske technické zariadenia (poľné
cesty, prielohy, záchytné priekopy, poľné hnojiská, močovkové jamy, kompostiská, hrádze slúžiace na ochranu
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poľnohospodárskej pôdy pred zamokrením a záplavou
a iné).
Vyhláškou č. 461/2009 Z. z. [7] sa s účinnosťou od 1. 12.
2009 o. i. zmenili, doplnili, prípadne rozčlenili na nové dovtedajšie kódy spôsobu využívania pozemku a kódy druhu
stavby v katastrálnom operáte. Podstata tejto kategorizácie sa ale nezmenila. Zároveň bola zrušená vyhláška
č. 79/1996 Z. z. [5] v znení neskorších predpisov. Formulácia
predmetu vracania nehnuteľného majetku podľa § 2 ods. 1
zákona č. 161/2005 Z. z. [3] je nejednoznačná, preto je
žiaduce vykladať ju v súlade s cieľom zákona č. 161/2005
Z. z., t. j. vec vydať, aj na úseku rozhodovania
• ktoré hospodárske budovy a iné stavby v bode b) patria
k pôvodnej hospodárskej usadlosti (predmet záujmu
niekdajšej pozemkovej knihy, niekdajšej evidencie nehnuteľností i dnešného KN v kategórii druhov pozemku,
ktorý sa zapísal ako pozemok pod budovou a pozemok
pre iné stavby, podliehal na časovej osi zmenám, teda
vývoju),
• ktoré hospodárske stavby a ostatné stavby v bode c)
súvisia s lesným pôdnym fondom (podobne i tu predmet záujmu niekdajšej pozemkovej knihy, niekdajšej evidencie nehnuteľností i dnešného KN v kategórii ostatné
stavby podliehal na časovej osi zmenám, teda vývoju;
navyše nie všetky stavby sankcionované stavebným zákonom účinným k dátumu prijatia zákona č. 161/2005
Z. z. sú spravované v KN),
• či možno uplatniť v plnom rozsahu, alebo iba selektívne,
zásadu superficies solo cedit (povrch ustupuje pôde), t. j.
že s vrátením hospodárskych a iných stavieb, prípadne
ostatných stavieb sú predmetom vrátenia aj pozemky
pod týmito stavbami, keďže v KN sú dnes spravované
často s druhom pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
ale tento druh pozemku nie je výslovne uvedený v § 2
ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z.,
• či majú byť predmetom vracania aj pozemky s druhom
pozemku ostatná plocha alebo vodná plocha. Aj v kategórii pozemkov s druhom pozemku vodná plocha si časť
povinných osôb (a následne i časť súdov) osvojila nesprávnu argumentáciu vyplývajúcu z povrchného vysvetľovania § 2 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z. vo väzbe
na čl. 4 Ústavy SR, v spojení s § 44 ods. 1 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. [6], podľa ktorej pozemky s druhom pozemku vodná plocha nemožno vydať, lebo podľa
čl. 4 Ústavy SR sú vodné toky vo vlastníctve SR. S takýmto výkladom sa nemožno stotožniť. Nesprávna interpretácia zákona č. 161/2005 Z. z. je v tomto prípade
spôsobená terminologickou zámenou vodného toku
(§ 44 ods. 1 vodného zákona č. 364/2004 Z. z.) a vodnej
plochy (§ 9 katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. [4]).
Termín vodná plocha je obsahovo širší ako termín vodný
tok. Ak by sme akceptovali tento nesprávny úsudok, potom by ani jeden močiar, bagrovisko, štrkovisko a pod.,
ktoré sú v KN povinne zaradené medzi druh pozemku
vodná plocha, nemohli byť predmetom reštitúcie, a to
z titulu, že sú vo vlastníctve štátu, čo je dôsledok takejto
nelogickej úvahy,
• či majú byť z vydávania vyčlenené pozemky pod inžinierskymi stavbami (a teda aj samotné inžinierske stavby
ako hnojisko, kompostisko, močovková jama, žumpa, vodovodná šachta a pod.) v dôsledku skutočnosti, že vývoj zápisu vlastníckeho práva k nim do KN nebol priamočiary a k časovej úrovni prijatia zákona č. 161/2005 Z. z.
rezultoval do veľmi heterogénnej množiny pozemkov
pod inžinierskymi stavbami i samotných inžinierskych
stavieb. KN sa najmä v období veľkej a malej privatizácie
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v 90. rokoch 20. storočia nevyhol ani špekulatívnym
požiadavkám na zápis priamo inžinierskej stavby do KN.
So zápisom stavby do KN bola často spojená aj požiadavka na zápis pozemku pod takouto stavbou. Väčšinou
išlo o stavbu bez súpisného čísla. V mnohých prípadoch
sa vytvorili na katastrálnej mape bizarné ostrovčeky
a miniostrovčeky s druhom pozemku zastavaná plocha
a nádvorie s iným vlastníckym režimom na súvislej pôvodnej poľnohospodárskej pôde. Nejednoznačnosť na
úseku rozhodovania o reštitúcii sa preniesla aj do otázky, či takéto stavby a pozemky pod nimi majú/nemajú
byť v rámci reštitúcie predmetom navracania vlastníckeho práva. Problematiku môžeme ilustrovať na príklade
listu vlastníctva č. X v katastrálnom území Bajč v okrese
Komárno, kde ako stavby (väčšinou bez súpisného čísla)
na pozemku v inom právnom režime so svojim jedinečným parcelným číslom registra C sú spravované: garáž,
chliev, komora, umývacia linka, rampy, žumpa, sušiareň
tabaku, sklad obilia, dielňa, maštaľ – teľatník, vrátnica,
vodovodná šachta, elektrický rozvod, betonárka, šrotovňa, sklad zavlažovací, senník, mostová váha, vážnica,
regulátor zemného plynu, poľnohospodársky objekt, vodojem, sklad obilia, poľné hnojisko a i.
V súvislosti s už citovaným ustanovením § 2 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z. [3] možno vydať a navrátiť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu, hospodárske budovy a iné stavby špecifikované v texte zákona, lesný pôdny fond a stavby s ním súvisiace, tiež špecifikované v texte zákona. Z toho vyplýva, že
na posúdenie toho, či tá-ktorá nehnuteľnosť je predmetom spôsobilým vydania v zmysle zákona č. 161/2005 Z. z.,
majú byť rozhodujúce tieto skutočnosti:
a) reálny stav predmetnej nehnuteľnosti, bez ohľadu na to,
ako je spravovaná v KN,
b) v prípade, že nehnuteľnosť aj je reálne zastavaná stavbou, podstatným kritériom je charakter a účel tejto stavby, teda či ide o pôvodnú hospodársku budovu alebo
hospodársku stavbu patriacu k usadlosti, prípadne hospodársku a inú stavbu, ktorá súvisí s lesným pôdnym
fondom.
Ak sa popri poľnohospodárskej pôde alebo lesnej pôde
vracia v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z. vlastnícke právo aj k vybraným budovám a k vybraným iným
stavbám, zo sortimentného hľadiska musia byť predmetom vydávania aj pozemky v KN dnes evidované ako zastavaná plocha a nádvorie a ostatná plocha. Predsa pozemky pod všetkými budovami (ku ktorým vlastnícke právo
eviduje KN osobitne) musia byť v KN zaradené medzi zastavané plochy a nádvoria a všetky inžinierske stavby (ku
ktorým vlastnícke právo KN síce osobitne neeviduje, ale
v katastrálnom operáte eviduje – spravuje vlastnícke právo
k pozemkom pod nimi) musia byť v KN zaradené medzi
ostatné plochy alebo medzi zastavané plochy a nádvoria.
Neobstojí teda argumentácia, ktorá redukuje vydávanie
pozemkov iba na poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu.
Oprávnená osoba sa v reštitučnom konaní má domôcť
vydania nehnuteľností, ktoré napriek evidovaniu v kategórii „zastavaná plocha a nádvorie“ alebo „ostatná plocha“ buď vôbec nie sú zastavané, alebo sú zastavané stavbou patriacou k pôvodnej usadlosti, ktorá má význam z hľadiska obhospodarovania okolitých nehnuteľností (samozrejme za predpokladu, že sú splnené ďalšie podmienky
uvedené v zákone č. 161/2005 Z. z.).
Ani drobné inžinierske stavby, ako rozvodné siete umiestnené pod zemou, nebránia poľnohospodárskemu využívaniu pozemku. Podobne aj stavby ako žumpa, studňa alebo
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cesta cez pozemok síce sťažujú, ale neznemožňujú poľnohospodársku výrobu, naopak, súvisia s poľnohospodárskou výrobou a sú pre ňu nevyhnutné.
Je nepochybné, že cieľom zákonodarcu pri prijímaní
zákona č. 161/2005 Z. z. bolo, aby sa vydávali nielen pozemky ako také, ale aj stavby a budovy, ktoré s týmito pozemkami súvisia a sú potrebné na ich obhospodarovanie.
Ani dôvodová správa k návrhu tohto zákona nepriniesla
viac svetla do problematiky vzťahu reštitučného procesu
a druhov pozemku v KN; obmedzila sa iba na opakovanie
textu návrhu zákona (následne prijatého).
V tejto súvislosti je žiaduce zobrať do úvahy rozsudok
Krajského súdu v Nitre zo dňa 21. 11. 2012, sp. zn.
6Co/84/2012-881, 6Co/85/2012, ktorý potvrdil napadnutý
rozsudok Okresného súdu Komárno zo dňa 16. 3. 2012,
sp. zn. 12C/178/2006-833. Aj v tomto konaní išlo o vydanie nehnuteľností podľa zákona č. 161/2005 Z. z. Okresný
súd vyhovel návrhu žalobcu (oprávnenej osobe) a žalovaného (povinnú osobu) zaviazal vydať a navrátiť vlastnícke
právo k nehnuteľnostiam, z ktorých časť bola v KN spravovaná ako zastavaná plocha a nádvorie. Okresný súd ani
odvolací súd nevyhoveli námietke žalovaného o nespôsobilosti vydania pozemkov s druhom pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, pričom odvolací súd – Krajský súd
v Nitre – v odôvodnení skonštatoval:
„Z dôvodovej správy k zákonu č. 161/2005 Z. z. vyplýva, že
existujúci právny stav, najmä zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom [8] preukazovali, že
vlastníckemu právu k pôde fyzických osôb a náprave krívd
spáchaných na tomto majetku fyzickým osobám v rozhodnom období poskytoval štát vyššiu ochranu ako náprave
krívd spáchaných na majetku cirkví a náboženských spoločností podľa zákona č. 282/1993 Z. z. v platnom znení, čím
boli porušené ústavné práva týchto subjektov a ústavná rovnosť ochrany vlastníctva. Cieľom zákona č. 161/2005 Z. z. je
umožniť oprávneným osobám, ktoré si nestihli uplatniť svoj
nárok v stanovenej lehote, aby si tento mohli uplatniť v novej lehote, a aby sa poskytla rovnaká ochrana vlastníctva
fyzickým osobám aj cirkvám a náboženským spoločnostiam.
Zákon č. 161/2005 Z. z. je podľa predmetu v ňom obsiahnutej právnej úpravy reštitučným predpisom, ktorého účelom
je zmierniť následky minulých majetkových a iných krívd.
Úmyslom zákonodarcu prijatím zákona č. 161/2005 Z. z.
nebolo zúžiť rozsah vydania, ale účelom zákona bolo umožnenie uplatnenia reštitučných nárokov, ktoré neboli uplatnené v zákonnej lehote podľa zákona č. 282/1993 Z. z. Preto
nie je možné vykladať zákon zužujúco, ale naopak, treba ho
chápať tak, že predmetom vydania má byť všetok majetok
odňatý cirkvi v rozhodnom období, najmä ak tvoril pôvodnú
hospodársku usadlosť.“
V tejto súvislosti je zaujímavý aj rozsudok Najvyššieho
súdu SR sp. zn. M-Sždov 13/2002, z ktorého vyplýva, že
„právny názor, podľa ktorého sa nevydanie nehnuteľnosti
podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o pôde 1) odôvodňuje kultúrou pozemku zapísanou v KN, nie je podľa názoru Najvyššieho súdu SR správny. Zákon pri rozhodovaní správneho
orgánu o nevydaní, resp. vydaní pozemku oprávneným osobám neukladá správnemu orgánu povinnosť rozhodnúť
podľa toho, ako je pozemok označený v KN.
Podľa § 3 ods. 4, § 32 ods. 1, § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní je správny orgán povinný zistiť presne
1) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu
majetku v znení neskorších predpisov. Poznámka redakcie.
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a spoľahlivo skutočný stav veci a na jeho základe v súlade so
zákonom rozhodnúť (zásada materiálnej pravdy).“
S názorom, že pozemky s druhom pozemku zastavaná
plocha a nádvorie nemôžu byť predmetom vydania v zmysle
zákona č. 161/2005 Z. z. [3], sa nemožno stotožniť aj na
základe analógie s cieľom všeobecného reštitučného zákona č. 503/2003 Z. z. [8]. Zákon č. 161/2005 Z. z. nadväzuje na tento zákon priznávajúci reštitučné nároky fyzickým osobám, a z tohto dôvodu majú obidva spomenuté
zákony porovnateľnú právnu úpravu. Účelom obidvoch
reštitučných zákonov je umožniť nápravu krívd spôsobených na majetku oprávnených osôb v predchádzajúcom
režime, vykonaných v rozpore zo zásadami demokratickej spoločnosti. V samotnej dôvodovej správe k zákonu
č. 161/2005 Z. z. sa uvádza, že účelom zákona je poskytnúť
rovnakú ochranu vlastníctva fyzickým osobám aj cirkvám
a náboženským spoločnostiam. To znamená, že fyzické
osoby a cirkvi majú rovnaké postavenie a má byť garantovaný rovnaký zákonný obsah a ochrana ich vlastníckych práv. Ak by sa zákon č. 161/2005 Z. z. vykladal v neprospech oprávnených osôb a vydávanie nehnuteľností
by sa posudzovalo podľa prísnejších kritérií, sme toho
názoru, že by došlo k porušeniu ústavného princípu rovnosti účastníkov konania. Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona
č. 503/2003 Z. z., ktorý obsahuje podobnú právnu úpravu
ako zákon č. 161/2005 Z. z., vlastníctvo k pozemkom nebolo možné vrátiť, ak pozemok bol po prechode alebo
prevode do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby
zastavaný. V takomto prípade sa však oprávnenej osobe
previedli bezodplatne do vlastníctva náhradné pozemky
alebo sa oprávnenej osobe poskytla finančná náhrada (§ 6
ods. 2 citovaného zákona). Podľa zákona č. 161/2005 Z. z.
v prípade nevydania vlastníctva k nehnuteľnosti z niektorého dôvodu uvedeného v ustanoveniach § 6 tohto
zákona však oprávnená osoba nemá právo ani na náhradný pozemok, ani na finančnú náhradu. Na druhej strane
nevydanie vlastníctva sa v zmysle § 6 písm. b) zákona
č. 161/2005 Z. z. týka len takých pozemkov, ktoré boli zastavané stavbami slúžiacimi zariadeniam telesnej kultúry,
zdravotníctva, kultúry, na poskytnutie služieb sociálnej
starostlivosti alebo sociálnych služieb na pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie telesne postihnutých osôb a na
školské účely. Uvedené ustanovenie taxatívne vymenúva
typy pozemkov, ktoré nepodliehajú reštitúcii. Prekážkou
nevydania pozemku nie je však druh pozemku „zastavaná
plocha a nádvorie“, ale to, či je pozemok zastavaný stavbou konkrétneho určenia. Obdobný výklad treba uplatniť
aj na druh pozemku „ostatná plocha“ alebo „vodná plocha“. Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie teda nie
je rozhodujúci pre nepriznanie reštitučného nároku a nevydanie nehnuteľnosti oprávnenej osobe. Takýto reštriktívny výklad zákona č. 161/2005 Z. z. by bol v rozpore
s účelom zákona, ako aj s ustanoveniami § 6 zákona. Preto
je potrebné vykladať obmedzujúce ustanovenia v prospech oprávnenej osoby, v opačnom prípade by bol zákon č. 161/2005 Z. z. prísnejší ako zákon č. 503/2003 Z. z.
a došlo by tak k porušeniu ústavného princípu rovnosti
účastníkov reštitučného nároku.
V tejto súvislosti treba poukázať na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cbo 131/1996, ako aj stanovisko
Najvyššieho súdu SR vo veci sp. zn. M-Sždov 13/2002 (Rozsudok Okresného súdu Galanta zo dňa 6. 11. 2008, sp. zn.
20C/234/2007-456, potvrdený rozsudkom Krajského súdu
v Trnave zo dňa 30. 9. 2009, sp. zn. 24Co/31/2009-545):
„Z aktuálnej identifikácie parciel a geometrického plánu
totiž vyplýva, že predmetné nehnuteľnosti sú označené aj ako
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zastavané plochy a nádvoria, resp. vodné plochy. Súd sa
stotožnil s právnou argumentáciou navrhovateľa, že prekážkou vydania pozemkov nie je druh pozemku, resp. to, ako
je evidovaný v príslušnej evidencii nehnuteľností, ale to, či je
pozemok reálne zastavaný stavbou s konkrétnym určením,
vybudovanou až po odňatí nehnuteľností prostredníctvom
pozemkovej reformy. Rozhodujúci je pôvodný stav, resp. označenie pozemkov v pozemkovej knihe v čase ich odňatia pôvodným vlastníkom... Medzi účastníkmi nebolo sporné, a vyplýva to aj zo zápisu v pôvodnej pozemkovoknižnej vložke
č. 63, že predmetné nehnuteľnosti boli v čase odňatia vlastníckeho práva ornou pôdou (roľami). Aj podľa vyjadrenia...
parcely... evidované ako zastavané plochy predstavujú v skutočnosti poľné cesty bez žiadnych reálnych stavieb v teréne...“

4. Záver
Zvýšené úsilie v etape prípravy všeobecne záväzných právnych predpisov zvyšuje pravdepodobnosť, že parlamentom prijatá výsledná podoba týchto predpisov bude precízne formulovaná, čo je predpokladom minimalizácie prípadných budúcich nedorozumení, nejasností a konfliktov
vyplývajúcich z nejednoznačnej textácie. Zníži to počet
súdnych sporov, uľahčí to pozíciu súdnych orgánov v týchto
sporoch a prispeje to k harmonickému vývoju aplikačnej
praxe predmetných právnych predpisov. Dosvedčuje to
aj aplikačná prax zákona č. 161/2005 Z. z.
Problematika reštitúcií pozemkov s druhom pozemku
vodná plocha je skomplikovaná ešte aj použitím homonymného termínu vodný tok v rôznych právnych normách
s diferencovaným obsahom. V zmysle čl. 4 Ústavy SR sú
vodné toky vo vlastníctve SR. Definícia vodného toku je
obsiahnutá vo vodnom zákone č. 364/2004 Z. z. Na druhej
strane druh pozemku vodná plocha v KN má v zmysle prílohy 2 vyhlášky č. 79/1996 Z. z. (účinnej do 30. 11. 2009)
jeden z dvoch spôsobov využívania pozemku – stojaté
sústredenia vody a vodný tok (o. i. potok, náhon, odpadový kanál), čomu zodpovedajú v prílohe 2 vyhlášky
č. 461/2009 Z. z. (účinnej od 1. 12. 2009) spôsoby využívania pozemku vodný tok, vodná plocha, rybník a močiar.
Je zrejmé, a aplikačná prax KN to bežne dosvedčuje, že zákonodarca Ústavy SR nemal na mysli, aby každý – aj malý
potok, aj občasný potok, ktorým tečie voda iba v čase vý-

datného dažďa, aj každý (mlynský) náhon bol vo vlastníctve štátu. Bude vhodné pri najbližšej novelizácii vyhlášky
č. 461/2009 Z. z. túto problematiku vyriešiť.
Príspevok analyzujúci vzťah reštitučného zákona
č. 161/2005 Z. z. a druhov pozemku spravovaných v KN
je jasným dôkazom toho, že nepresná a do detailov nedomyslená textácia právnej normy spôsobuje jej neefektivitu, čo následne produkuje dlhoročné finančne nákladné
súdne spory, ktoré nežiaduco zaťažujú náš súdny systém.
Pôvodný reštitučný zákon sa tak dostáva do neželateľného
rozporu s účelom reštitúcie.
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Abstrakt
Volná díla českých kartografů zemřelých v období 1933–1943. Majetková autorská práva končí 70 let po smrti tvůrce. Podařilo
se vyexcerpovat 12 autorů a připravit jejich bio-bibliografické údaje zaměřené výhradně na oblast kartografie. Díla se různí
obsahem, zaměřením i rozsahem. Autory spojuje v dílech zájem národní, tj. reagují na tvorbu státní hranice nového československého státu, účastní se tvorby na národním atlasu, vytváří české školní atlasy a nástěnné mapy. Svou úlohu sehrávají
i mapy oslavující českou historii. Tvoří se administrativně-správní, silniční a železniční mapy. Jsou popsána kartografická díla
určená ke zveřejnění.
Freely Available Works of Czech Cartographers († 1933–1943)
Summary
Examination of freely available works of the Czech cartographers deceased in the period 1933–1944. Proprietary copyrights
end 70 years after the death of the author. We managed to find out 12 authors and to prepare their bio-bibliographical data
focused solely on cartography. The works vary in content, focus and extent. The interest in the state border of the new Czechoslovak state connects the authors in their works; they participate in creation of the national atlas, they create school atlases
and wall maps. The maps celebrating the Czech history also play its role. Administrative, road and rail maps are created. The
cartographic works intended for publication are described.
Keywords: copyright, digitization, cartographic documents, bio-bibliography, Czech Republic

1. Úvod
Většina paměťových institucí v Evropě se věnuje masivní
digitalizaci svých dokumentů. Díky tomuto úsilí jsou díla
snadno přístupná prostřednictvím internetu široké odborné i laické veřejnosti a dokumenty jsou ochráněny před
devastací a krádežemi. Takto zpracované materiály lze využít při vyučování, ve vědě a výzkumu, ale i v umělecké
tvorbě či v řemeslech. Významně také přispívají k informovanosti o významu české vědy a kultury v zahraničí.
Významná díla předních světových kartografů dnes již najdeme na portálech Europeana, WorldCat a jinde. Národní
autory však musí primárně zpřístupnit české kulturní a vzdělávací instituce, to je národní zájem, který by měl být naplněn.
Speciální místo a pozornost je věnována zpracování
kartografických dokumentů, které patří nejen v mnoha
oborech k nejvyužívanějším. Za kartografické prameny
jsou považovány staré mapy převážně z 15. až 19. století,
ale i z 20. století. Mapa se totiž stává historickým pramenem v okamžiku, kdy její obsah neodpovídá současnému
stavu zobrazené reality [1].
Jedním z řady projektů, v němž probíhá odborná tvorba
popisných metadat a digitalizace, je TEMAP – technologie
pro zpřístupnění mapových sbírek v České republice (ČR) 1).
Projekt je financován z programů NAKI Ministerstva kultury ČR. Při digitalizaci a zveřejňování kartografických děl
je respektován autorský zákon a zpřístupňují se pouze tzv.
autorsky volná díla, tedy taková, kdy od smrti autora uplynulo 70 let. Ústavou garantované právo na informace se ale
1) http://www.temap.cz; http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/.

může střetávat s autorským právem. Ani nejlepší úmysly
zpřístupnit dílo veřejnosti nemohou ospravedlnit porušení autorského zákona.
Problematickým se jeví období první poloviny 20. století,
zejména přelom třicátých a čtyřicátých let, pro které se
obtížně dohledávají informace. Osobní údaje chrání zákon
na ochranu osobních dat [2] a není snadné je mimo veřejně
dostupné zdroje získat. Pro bibliografické zpracování se
sice nabízí soubor národních autorit dostupný v Národní
knihovně ČR, ale popis kartografických dokumentů neprobíhá zatím tak masivně, aby byly personální autority úměrnou rychlostí doplňovány. Řada institucí tedy raději zůstává u „jistých“ autorů a skenuje staré tisky (do roku 1800),
staré mapy (do roku 1850) a maximálně posouvá užití dokumentu k hranici roku 1900. Dokumenty modernějších
českých autorů tak stále zůstávají ukryty ve sbírkách, knihovnách a archivech a nejsou zpřístupňovány veřejnosti.
Článek by mohl paměťovým institucím usnadnit přípravu digitalizace těchto autorů a zpřehlednit situaci. Mapuje stručně bio-bibliografické údaje českých kartografů,
kteří zemřeli v období 1933–1943. Nezabývá se autory zesnulými před rokem 1933, neboť jsou dostatečně známi
a nejsou u nich již pochybnosti o možnosti užít volné dílo.
Ověřením této informace se pak výrazně rozšiřuje potenciál pro zveřejnění a užití jejich díla.
Bibliografické údaje byly čerpány především z Centrálního katalogu Univerzity Karlovy (UK) 2) z bibliografických
záznamů Mapové sbírky, dále z Geografické bibliografie ČR
on-line (2008–2013)3), ze Souborného katalogu ČR CASLIN4).
2) http://ckis.cuni.cz/F/.
3) http://www.geobibline.cz/.
4) http://sigma.nkp.cz/F/.
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Dále z děl J. Kremerové [3], K. Kuchaře [4], V. Häuflera [5],
E. Semotanové [6] a z diplomové práce V. Urbánkové [7].
Významným zdrojem informací byl i Sborník ČSSZ (Československé společnosti zeměpisné). Autorsko-právní problematikou se zabývají především autoři I. Telec a P. Tůma [8],
ve spojení s ochranou kartografických dokumentů pak zejména A. Vondráková [9] a E. Novotná [10].

Pojem volné dílo není totožný s pojmem volné užití díla
[8]. Pokud uživatel vyhledá produkt, který by chtěl užít nejen pro vlastní potřebu, ale chce dílo dále šířit, musí se podrobně seznámit s licenčními podmínkami, které jsou specifické u každého zpřístupnění sbírky.

3. Díla českých kartografů
2. Volná díla
Nejzásadnějším nástrojem ochrany autorských práv v české
legislativě je autorský zákon č. 121/2000 Sb. [11], další možnosti ochrany poskytují trestní zákoník, občanský zákoník nebo např. vyhláška č. 488/2006 Sb. [9]. Autorský zákon
byl od svého vzniku třináctkrát novelizován, naposledy
zákonem č. 156/2013 Sb. s účinností od 1. 7. 2013. Volné
dílo a první zveřejnění nezveřejněného volného díla řeší
§ 28. Volné dílo je takové dílo, u něhož uplynula doba
trvání majetkových práv a každý ho může již volně užít.
Zatímco osobnostní autorská práva jsou trvalá, majetková
autorská práva jsou časově omezená zákonem. Trvají po
dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Pro volné dílo
platí, že se stane součástí obecného fondu a může být
užito kýmkoliv, kdykoliv a bezplatně, opakovaně a jakkoliv [8]. Je ale nezbytné zachovat osobnostní práva, která
trvají podle § 11. Uživatel volného díla si nesmí přisvojovat osobnostní práva k dílu, jméno autora musí být vždy
uvedeno, pokud nejde o anonymní dílo, a dílo nesmí být
užíváno způsobem, který by snižoval jeho hodnotu [11].
Pokud autor nemá dědice, dílo se nestává volným. To souvisí se zavedením institutu odúmrtí, kdy autorské právo připadá státu [8]. V případě spoluautorů může docházet k uvolnění autorských práv jednotlivě. Při zveřejnění kartografických děl se respektuje fakt, že všichni autoři musí mít již
volná autorská práva. V opačném případě je možné zveřejnit pouze dílo bez spoluautora. U spoluautorů se započítává
doba majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní
přežil. Z toho vyplývá, že pro užití díla kartografů zemřelých
před rokem 1943 platí, že je možné užít jen díla, která publikovali sami nebo se spoluautory, kteří buď také zemřeli
před rokem 1943, nebo s nimiž (nebo s vykonavateli majetkových práv) byla uzavřena licenční smlouva o užití díla.
U děl anonymních a pseudoanonymních trvají majetková práva 70 let od oprávněného zveřejnění díla. Doba
se počítá vždy od 1. 1. roku po vydání díla. K 1. 1. 2014
tedy vypršela majetková autorská práva pro autory zemřelé a díla vydaná v roce 1943. V případě, že bylo dílo
opětovně vydáno po smrti autora, obecně platí ustanovení § 87 [11], podle něhož trvá majetkové právo nakladatele na odměnu za pořízení kopie jím vydaného díla pro
osobní potřebu 50 let od vydání díla. Ostatní práva pak
upravuje nakladatelská (licenční) smlouva s odlišnými následky u výhradní a nevýhradní.
Např. Mapa Krkonoš od K. Kořistky vydaná v roce 1970
[12]. Vojenský zeměpisný ústav (VZÚ) v Praze vydal mapu
jako volné dílo. Licenční smlouva s autorem či jeho dědici
nebyla uzavřena. Nakladateli tedy náleží pouze právo podle § 87. Původní mapa z roku 1877 však přesto zůstává
volným dílem, takže jiný nakladatel ji může znovu vydat,
avšak nesmí použít vydání z roku 1970.
Tomu, kdo poprvé zveřejní dosud nezveřejněné dílo
(například archivní rukopisy), vznikají výlučná majetková
práva k takto zveřejněnému dílu v rozsahu, v jakém by je
měl autor díla. Právo trvá 25 let od zveřejnění díla.

Česká kartografická škola má dlouhou tradici. Nejstarší samostatné zobrazení našeho území vytvořil legendární Mikuláš Klaudyán, mladoboleslavský lékař. Následovaly známé mapy J. Crigingera, P. Aretina, M. Vogta, J. Ch. Müllera
a F. J. J. Kreibicha [4]. Kartografické tvorbě se s úspěchem
věnovaly i velké osobnosti našich dějin jako byli J. A. Komenský, P. J. Šafařík a mnozí vynikající umělci, např. V. Hollar
nebo V. V. Reiner. V našich zemích probíhalo také trojí rakouské vojenské mapování. Po převratu v roce 1918 byly
tyto mapy reambulovány v nově vzniklém VZÚ. V roce 1920
byla založena Státní sbírka mapová, po vzoru podobných
evropských sbírek. Na pražské UK byl vydáván V. Švamberou a B. Šalamonem soubor komentovaných reprodukcí
starých map zobrazujících české území pod názvem Monumenta cartographica Bohemiae [13]. V díle pokračoval jejich žák K. Kuchař, který rozpracoval Monumenta o oblast
Moravy, Slezska a Slovenska.
V návaznosti na tuto tradici má česká kartografie řadu
osobností, jejichž vyzrálá tvorba je spjata s rakousko-uherskou monarchií i první republikou. Oblast zájmu tohoto výzkumu ale chronologicky zasahuje i do období protektorátu Čechy a Morava.

4.

Bio-bibliografie českých kartografů s autorsky
volnými právy

BĚLOHLAV, Josef (1882–1935)
Narozen 6. 3. 1882 v Bavorově, okres Strakonice, zemřel
25. 3. 1935 v Praze [5]. Vystudoval geografii. Jeho absolventskou prací byla studie o historickém vývoji řeky Otavy [14]. Roku 1906 dosáhl doktorátu filosofie [15], [16]
a působil pak jako asistent Geografického ústavu UK. Specializoval se na meteorologii a hydrografii. V roce 1907 vydával v Časopise Turistů na pokračování vícedílný článek
věnovaný synoptickým mapám [17]. Jeho hlavním kartografickým dílem jsou barevné vrstevnicové Podrobné mapy
zemí Koruny české a mapy vzdáleností všech míst při silnici ležících v měřítku 1 : 75 000 z let 1911–1915. Vydával je F. Topič v Praze. Velikost mapového rámu byla vždy
30 × 39 cm na listu 39 × 47 cm, složeno na 20 × 12 cm v papírových deskách 21 × 14 cm. Ke každé mapě vytvořil
i 8 stran statisticko-historického průvodce. Mapové listy
vycházely z 3. vojenského mapování. Byl šéfredaktorem
edice Království české [18], průvodce, který byl věnován
historickému místopisu a vycházel v pražském nakladatelství Körber. Po 1. světové válce pak kreslil orientační
mapy a plány nádraží a lázní. Souborný katalog ČR CASLIN
registruje 74 map od tohoto autora.
GREGOR, Julius (1864–1937)
Narodil se 5. 4. 1864 v Božím Požehnání 5), okres Brno-venkov, zemřel roku 1937. Byl inženýrem a v armádě dosáhl
5) Po roce 1918 jako Zastávka.
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hodnosti plukovníka. V letech 1919–1923 byl přednostou
astronomicko-geodetického odboru VZÚ v Praze [7]. Nakreslil a vytvořil obecně zeměpisnou mapu Republiky československé v měřítku 1 : 1 000 000 [19]. Název byl proveden
zdobným písmem. Vyšla v roce 1919 u brněnského nakladatele A. Píši, a protože byla oblíbená, objevila se i v dalších vydáních. Mapa byla vytištěna na jednom listě o celkové velikosti 56 × 111 cm. Třetí vydání z roku 1921 je již
s definitivními hranicemi republiky. Mapa je zobrazena
v rozměrech 41 × 97 cm na listu 52 × 105 cm. Čtvrté vydání vyšlo v roce 1925. Ve stejném měřítku vznikla i Píšova
železniční mapa Republiky československé s označením lázní
a léčebných míst a se seznamem stanic a lázeňských míst.
Ve zvětšeném měřítku byla připojena železniční mapa severních Čech. Rozměry mapy byly 19,6 × 13,6 cm. Navrhl
a provedl také osmibarevnou Píšovu mapu Vysokých Tater
v měřítku 1 : 50 000, v rozměrech 53,5 × 60 cm na listu
60 × 65,5 cm. Šesté vydání vyšlo v roce 1932. O deset let
dříve (1922) vytvořil sedmibarevnou Nástěnnou mapu Slovenska 1 : 300 000 jako jednu mapu na třech listech. Vydalo ji Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva
českoslovanského [20].
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HOCKE, Jan (1874–1940)
Narozen 1874 [7] v Českém Brodě, okres Kolín, zemřel 15. 9.
1940 v Praze. Ředitel škol, jenž publikoval školní soubor
historických map k dějinám národa československého. Byly
schváleny výnosem Ministerstva školství a národní osvěty
ze dne 25. 7. 1922, číslo 63 735. Školní atlas obsahoval mapy: Říše velkomoravská (Říše Samova) [6], Říše česká v 10.
a 11. století, Říše česká za posledních Přemyslovců a Říše česká
ve 14. století [21]. Vyšel roku 1922 a v novém vydání roku
1931. Rozměry map byly 34 × 22 cm. Mapy ze souboru byly
zařazeny na Hockeho nástěnnou mapu Vývoj Státu československého (1922 – obr. 1) [22]. Rozměry 41,5 × 48,5 cm
na listu 44,5 × 51,5 cm. Obsahovala vedlejší historické mapy Československa znázorňující Říši Přemysla Otakara II.,
Václava II., Lucemburskou, v 15. století, v 18. (sic) (od r. 1742),
v 19. st. (od r. 1815) a Republiku československou. Mapa Naše
pohraničí: stav českých škol na prahu r. 1920 představuje
školní statistickou mapu. Správní členění je podle žup. Na
vedlejších mapách jsou vyzdviženy pohraniční oblasti: Okolí
Jablonce a Liberce, Okolí Jihlavy, Okolí Litoměřic, Ústecko,
Okolí Mostu, Duchcova a Teplic. Vyšla snad roku 1920 (není
datována) u B. Kočího v Praze, v rozměrech 60 × 71,5 cm

Obr. 1 Ukázka Hockeho historické mapy Vývoj Státu československého
(© Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka)
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na listu 65 × 81,5 cm. Mapa je kolorována zelenou a hnědou barvou.
Pozoruhodná je kolekce map, které jsou přívazkem originálního dokumentu tehdejší Státní sbírky mapové Republiky československé s názvem: Mírová smlouva 1919:
vzorník map ČSR pořízeného jako podklad pro Pařížskou mírovou konferenci k jednáním o československých státních
hranicích [6]. Mapy jsou popsány francouzsky, ale místní
názvy jsou uvedeny česky. Nejprve je to ekonomická mapa
průmyslu a jeho vlivu na zaměstnanost, zejména v Jablonci
nad Nisou a v Liberci [23]. Další hospodářské mapy se týkají obchodu a dopravy a jsou zde vyznačeny statistiky obyvatelstva pracujícího v obchodu a dopravě [24], v dřevozpracujícím průmyslu [25], v uhelném a těžebním průmyslu [26], v zemědělství [27], v textilním průmyslu [28],
v hutnickém a těžebním průmyslu [29]. Některé z těchto
map vytvořil společně s Janem Kaprasem 6) , jehož díla dosud nejsou volná a proto se neuvádějí. V nakladatelství
Neubert pak Hocke vydal v třicátých letech minulého století
černobílou Mapu činnosti Ústřední matice škol v Praze v letech 1880–1930 v rozměrech 48 × 71 cm na listu 67 × 96 cm.
Obsahuje vedlejší mapky Okolí Tanvaldu, Severozápadní
Čechy, Okolí Prahy a Okolí Žatce [30].
KOLÁČEK, František (1881–1942)
Narozen 9. 12. 1881 v Brně, zemřel 7. 5. 1942 v Mauthausenu. V Praze vystudoval dějepis a zeměpis, dosáhl doktorátu z filozofie [31]. Vyučoval na gymnáziích v Praze a Pardubicích. Roku 1921 se habilitoval jako první geograf nové
univerzity v Brně. Od roku 1929 byl řádným profesorem Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. V době
okupace pracoval v odboji, byl zatčen a popraven v koncentračním táboře v Mauthausenu.
Poválečné změny hranic ztvárnil na 3 mapách vydaných
v nakladatelství Josefa R. Vilímka [32]. V roce 1926 popsal
seismologickou mapu Československa [33], [34]. Věnoval se
také historické kartografii, zejména v dílech Nejstarší mapa
Moravy [35], Dva plány Prahy z let 1741 a 1742 ze sbírek map
v rajhradském klášteře [36] a Některé poznámky o Müllerových mapách [37]. Zajímavá je i zpráva o Kořistkově mapě
brněnského okolí z roku 1855 publikovaná ve Sborníku
ČSSZ. První mapu Moravy od P. Fabricia z roku 1569 doprovodil kritickým rozborem mapy a připojil soupis místních a pomístních názvů s jejich výkladem. Didaktice kartografie byly určeny studie Směrnice pro vydávání map
vlastivědných [38] a Mapa ve škole národní [39]. Kromě
dalších teoretických monografií o kartografii [40], [41] vytvořil s B. Horákem Podrobnou nástěnnou mapu Republiky
československé v měřítku 1 : 200 000 [42]. F. Leixner a M.
Semík byli spoluautoři školní nástěnné mapy moravskoslezské země vydané učitelským nakladatelstvím v měřítku
1 : 200 000 (1923 a 1932) [43], [44]. S F. Syrovátkou 7) vytvořili a v roce 1933 vydali Mapu okresu Tišnovského v měřítku 1 : 25 000. Barevná mapa na 4 listech má rozměry
202 × 141 cm [45].
MACHÁT, František (1876–1935)
Narozen 25. 12. 1876 v Horce nad Moravou, okres Olomouc,
zemřel 22. 4. 1935 v Praze [3]. Studoval zeměpis a historii,
z níž získal doktorát. Jako středoškolský profesor pak ale
více inklinoval k zeměpisu. Vytvořil díla k didaktice geografie a pro školní kartografii, ale i díla oborově populari6) Jan Kapras (1880–1947). Dílo je chráněné.
7) Totožnost Františka Syrovátky by mohla být shodná s Františkem Syrovátkou (1899–1945).
Viz www.zmizeli-sousede.cz. (Zdroj Jiří Dufka, MZK.)

zační. Spolupracoval na Ottově zeměpisném atlase 8) [46].
Školní kartografií se zabýval při přepracování Brunclíkova
Atlasu zeměpisného pro školy měšťanské 9) [47]. První vydání se datuje k roku 1916 a tehdy obsahoval 175 map
a plánů na 64 listech, po ukončení první světové války ho
Machát znovu přepracoval. Sedmé vydání vyšlo roku 1938.
Dále sestavil malý školní Atlas Republiky československé
[48]. S Kamilou Spalovou10) vytvořil v roce 1925 Vlastivědný
atlas pro školy národní [49]. Pro atlasy Machát autorsky zpracoval 29 map a 28 upravil [50]. Jako člen redakce Atlasu
Republiky československé [51] zpracoval hypsometrickou
a politickou mapu Československa v měřítku 1 : 1 250 000
[50].
Po 1. světové válce se dlouho řešila konečná podoba
československých státních hranic. Machát zpracoval řadu
map, v nichž obratem reagoval na aktuální výsledky jednání o vytyčení hranic republiky. Stát československý v měřítku 1 : 750 000 z roku 1918 měl rozměry 58 × 111 cm [52].
Pod stejným titulem pak vyšla mapa v měřítku 1 : 1 000 000
o rozměrech 40 × 93 cm na listu 46 × 98 cm [53]. Jeho
mapy provedené ve světových jazycích tvořily také přílohy
k Pařížské mírové smlouvě. Machátova mapa Stát československý v měřítku 1 : 2 500 000 vyšla ve švédštině [54],
ruštině [55] a italštině [56]. V měřítku 1 : 3 000 000 vyšla
německy Čechoslovakische Republik [57] a francouzsky
République Tchéco-Slovaque [58].
Machát se též podílel na tvorbě mnoha nástěnných a příručních map. Měl vzniknout Atlas nástěnných map [59].
V roce 1921 byla vytištěna první československá nástěnná mapa Československá republika v měřítku 1 : 400 000
[60]. Machát byl jejím redaktorem a spoluautorem11). Mapa
vyšla též v německé verzi pod názvem Wandkarte der Čechoslovakischen Republik [61]. Byla mapovým podkladem pro
opakovaně vydávanou příruční a statistickou mapu ČSR
1 : 1 600 000 [62]. Vedlejší mapky obsahovaly statistické
údaje o národnostech, náboženských vyznáních, průmyslu, těžbě nerostných surovin, zemědělství, hustotě obyvatelstva a rozloze větších osad. Autorsky a redakčně se pak
podílel na vydání nástěnných map jednotlivých částí Čech
[63], Moravy [64], Podkarpatské Rusi [65], [66] a zpracoval i Podrobnou mapu Slovenska [67]. Obsahovala kraje
před a po roce 1920. Spolupracoval také na Nástěnné mapě
zemských polokoulí [68].
Vedle nástěnných školních map zpracoval i mapy příruční [50]. Například fyzickou mapu Evropy v měřítku
1 : 17 500 000 [69] nebo Průměty zemských polokoulí [70].
Vytvořil politické mapy Sibiře v měřítku 1 : 12 000 000 [71],
Západního Ruska a přilehlé části Říše německé a Rakousko-Uherska [72], Poloostrova Balkánského [73], Říše německé
[74] (vše v měřítku 1 : 1 250 000), Evropy v měřítku 1 : 5 000 000
[75], Mapu světa v měřítku 1 : 40 000 000 [76] a vojenskou
Mapu rakousko-srbského bojiště [77]. Zpracoval i praktické
automapy na 5 listech pod názvem Podrobná pětidílná
automapa Republiky čs. [78]. Machátova španělská turistická mapa propagovala lázně, hory a pamětihodnosti nového středoevropského státu [79], obr. 2.
MIKOLÁŠEK, František (1860–1943)
Narozen 27. 2. 1860 v Jeseníku, zemřel 11. 8. 1943 v Neratovicích, okres Mělník [7]. Ředitel měšťanské školy v Nymburce vydal barevnou mapu Hejtmanství poděbradské v mě8)
9)
10)
11)

J. Metelka (1854–1921). Dílo je autorsky volné.
Brunclík, Josef (1850–1929). Dílo je volné.
Kamila Spalová (1871–1953). Dílo není volné.
Spoluautory mapy jsou B. Horák (1881–1960), F. Leixner (1894–1957) a M. Semík (1869–1961).
Dílo není možné díky spoluautorům zveřejnit.
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Obr. 2 František Machát: Mapa turistico de Checoeslovaquia – mapa k propagaci cestovního ruchu, není datována
(© Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka)

řítku 1 : 75 000 o rozměrech 38 × 50 cm na listu 47 × 61 cm.
Dále vydal litografickou mapu Soudní okres nymburský
v roce 1895 v měřítku 1 : 62 000. Vyšla nejprve jako příloha
monografie Staré paměti osad soudního okresu nymburského [80] a poté samostatně roku 1912.
MRÁZ, Josef (1882–1934)
Narozen 14. 4. 1882 v Josefově, okres Náchod, zemřel 10. 4.
1934 v Praze [81]. Doktor práv, vicepresident a přednosta
odboru Státního úřadu statistického a soukromý docent
Vysoké školy technické, Vysoké školy obchodní a Vysoké
školy zemědělské v Praze. Práce z oboru publikoval též
německy a francouzsky. V roce 1933 vydal zvláštní otisk
článku Problematika statistické mapy ze Statistického obzoru. Obsahoval tři mapy. Jako redaktor hospodářské části
a jako autor pěti map [82] spolupracoval na díle Atlas
Republiky československé [51].
PALDUS, Josef (1863–1937)
Narozen 22. 3. 1863 v Jablonci nad Nisou, zemřel 11. 10.
1937 tamtéž [83]. Plukovník a historický kartograf pracoval od roku 1895 v mapovém oddělení Válečného archivu
ve Vídni, později se stal jeho přednostou. Sepsal dílo Venetianisches Kartenbild aus dem Jahre 1535 [84]. Popsal též
mapové oddělení c. k. válečného archivu ve Vídni v díle
Die Kartenabteilung des k. u. k. Kriegsarchivs [85]. Vojenské
historické mapy tvořily často přílohy jeho monografií, např.
v díle věnovaném napoleonským válkám v severních Čechách Zwischen Elbe und Riesengebierge: die Kämpfe der

2. leichten Divisionen in Böhmen 1813 [86]. Věnoval se i 1. vojenskému mapování habsburských zemí v práci Die Einverleibung Galiziens und der Bukowina in die österreichische
Monarchie im Jahre 1772 und die Landesaufnahme durch
den k. k. Generalquartiermeisterstab 1775–1783 [87]. Další
studie věnovaná vojenskému mapování se nazývala Die
militärischen Aufnahmen im Bereiche der Habsburgischen
Länder aus der Zeit Kaiser Joseph II. [88]. Obsahovala 19 černobílých12) a 1 barevnou mapku s názvem Kriegskarte des
Erzherzogtums Österreich unter der Enns 13). Od roku 1918 se
Paldus stal doživotním československým archivním delegátem. Jako člen kulturně historické komise při Ministerstvu školství Republiky československé se podílel na
archivní a spisové rozluce a soupisu bohemikálních map,
plánů a vedut ve vídeňských institucích [89]. V roce 1923
vydal ve Vojenských rozhledech článek Kartografie za dob
napoleonských [90].
PLESINGER, Václav (?–1937)
Údaje o narození nejsou dostupné, zemřel 4. 12. 1937
v Praze [91]. Působil jako učitel a vydavatel národnostních
a politických map v Budyni nad Ohří. První datovanou
mapu vydal s řídícím učitelem na Šopce, P. Nešverou, roku
1891 a zachycovala Okolí Mělníka a Kralup n. V. [92]. Dalším
dílem je mapa Morava a Slezsko s pohraničními částmi Čech,
12) Jde o listoklady 1. vojenského mapování v rakouské monarchii.
13) Další názvové údaje: Aufgenommen in den Jahren 1773–1781, Ausschnitt aus Sect. 71, Theil
des Viertels Unter Wiener Wald und Unter Manhartsberg.
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Rakous, Uher a Pruska o rozměrech 104 × 154 cm, kterou
vydal vlastním nákladem na 4 listech 60 × 84 cm, obr. 3.
Mapa nebyla datována [93]. Roku 1906 vyšla jeho Národnostní mapa Moravy a Slezska v měřítku 1 : 200 000. Je doplněna statistikami s národnostními většinami v jednotlivých sídlech (srovnání mezi Čechy, Poláky, Němci a Chorvaty), jsou uvedena místa bez absolutní národnostní většiny a národnostní poměry v obcích s nepatrnými rozměry.
Mapa byla zpracována na 4 listech o rozměrech 60 × 84 cm
[94].
Zásadním dílem se ovšem stala edice Plesingrovy mapy
politických okresů moravských v měřítku 1 : 200 000. Díla byla
vydána nejprve ve dvou částech souborně a jednotlivé
mapy pak vycházely samostatně. Roku 1909 vyšlo 8 map
v rozměrech 25 × 35 cm: politický okres Hranický; politické
okresy Hustopečský a Mikulovský; politický okres Kroměřížský; politický okres Litovelský; politický okres Olomoucký;
politický okres Prostějovský; politický okres Vyškovský; politický okres Zábřežský [95]. Druhý, ale již nedatovaný soubor map politických okresů moravských vyšel snad po roce
1920 a pod názvem Plesingrovy mapy politických okresů moravských obsahoval 20 map těchto okresů: boskovického,
brněnského, dačického, hodonínského, hranického, kroměřížského, litovelského, místeckého, moravskobudějovického, moravskokrumlovského, moravskoostravského, moravskotřebovského, olomouckého, prostějovského, tišnovského, uherskobrodského, uherskohradišťského, valašskomeziříčského, vyškovského a znojemského [96].
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Třetí kolekce v edici obsahovala 11 volných mapových
listů: politický okres holešovský; hustopečský a mikulovský;
jihlavský; kyjovský; novoměstský; novojičínský; přerovský;
třebíčský; velkomeziříčský; vsetínský a zábřežský [97]. Jednotlivé mapy nejsou datovány, ale podle některých správních údajů lze soudit, že mapy odráží stav období mezi
správní reformou z roku 1928 a autorovou smrtí v roce
193714). Některé mapy zobrazují moravské a slezské okresy
s převahou německého obyvatelstva v předmnichovských
hranicích [98].
ŠIMEK, Josef (1855–1943)
Narozen 8. 3. 1855 v Litomyšli, okres Svitavy, zemřel 22. 12.
1943 v Praze. Ve Vídni studoval dějepis a geografii [99]. Ředitel ústavu, středoškolský profesor spolupracující s A. Jiráskem. Vytvářel pomocné mapky k jeho historickým románům, zvláště pro bitvu u Malešova (1424) a Roháčův Sion.
J. Braniš vydal Školní atlas pro gymnásia a reálky [100],
v němž jsou od Šimka také mapy českých zemí a plány
měst. V třicátých letech vydával na Ministerstvu zemědělství s V. Novákem15) zemědělské mapy.
ŠKORPIL, František Bohumil (1866–1943)
Narozen 30. 5. 1866 ve Škvorci, okres Praha-východ, zemřel
19. 4. 1943 v Praze [3]. Ředitel škol, historik, statistik a kar14) Katalog MZK, bibliografická poznámka.
15) Václav Novák (1888–1967). Dílo je chráněné.

Obr. 3 Ukázka ze čtyřdílné mapy Václava Plesingera Morava a Slezsko s pohraničními částmi Čech, Rakous, Uher a Pruska
(© Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka)
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tograf. V letech 1903–1914 vydával Revue učebných (sic) pomůcek. V roce 1900–1902 vydal s B. Javůrkem16) mapu
Palestina s ptačího pohledu [101]. S týmž spoluautorem
zpracoval (1903–1908) Školní nástěnnou mapu Čech, Moravy
a Slezska, Karpat a Mapu okresu kladenského, obě v měřítku 1 : 200 000, ale mapy nebyly vydané [102]. Po 1. světové válce se soustředil především na kartografii. V roce
1924 vyšel Zeměpisný atlas pro obecné školy [103], v roce
1928 Zeměpisný atlas pro měšťanské školy [104] v českém,
německém a slovenském jazyce. V roce 1939 byl připraven
do tisku i v maďarštině a v polštině [102]. Od roku 1930
začal vydávat Škorpilovy Silniční mapy Republiky československé v měřítku 1 : 200 000 [105]. V nakladatelských
údajích byla uvedena Dagmar Škorpilová. Mapy byly důkladně zpracované, proto se staly velice oblíbené. V roce
1936 připravil nástěnnou mapu okresu kladenského. Následujícího roku vydal nástěnnou mapu Rusko a Turecko v měřítku 1 : 15 000 000 [106]. Originály nástěnných hospodářských a průmyslových map z první Československé republiky zůstaly již po roce 1939 díky okupaci nevydané [102].
ŠTŮLA, František (1883–1943)
Narozen 1. 10. 1883 v Neveklově, okres Benešov, zemřel
29. 11. 1943 v Praze [3]. Byl profesorem hospodářského
zeměpisu na obchodních školách. V roce 1925 se habilitoval z hospodářského zeměpisu. Poté přednášel na Komenského universitě v Bratislavě, v Praze pak na Vysoké škole
obchodní. Na Přírodovědecké fakultě UK přednášel jako
externí docent do roku 1938 [5]. Byl autorem Živého atlasu
My a svět [107]. Štůlovy mapy patří podle L. Joury [108]
mezi nejlepší zeměpisné pomůcky, protože byly zpracovány vzorně, se smyslem pro kritiku obsahu. Vydal školní
Nástěnnou mapu Evropy17) v měřítku 1 : 3 000 000 [109].
Z ní byla odvozena mapa vydaná v měřítku 1 : 15 000 000
v roce 1925 v Praze [110] a v Reichenbergu [111]. Rozměry
barevné mapy byly 31,5 × 37,5 cm na listu 38,5 × 43,5 cm.
V roce 1945 vyšla v Praze, Brně a Bánské Bystrici v třetím
opraveném vydání v Ústředním učitelském nakladatelství
a knihkupectví. Dále byl autorem řady školních nástěnných
map Afriky, Asie a Německa 18).

5. Závěrečné shrnutí
Podařilo se dohledat a v pramenech ověřit 12 relevantních
kartografů, kteří zemřeli v období 1933–1943 a kteří odpovídali původně zadaným požadavkům výzkumu. Vzhledem
k historickému období se řada z autorů věnovala kartografické tvorbě podporující a propagující vytvářející se
státní hranice nového československého státu. Pozornost
pak byla věnována i cizojazyčným mutacím map hranic
ve střední Evropě. Kartografové se podíleli redakčně i autorsky na tvorbě významného díla – Atlasu Republiky československé.
Další oblastí zájmu, která logicky navazovala na předchozí aktivity, byla kartografická tvorba v oblasti administrativně-správní. Ať už se jednalo o mapy zemí Koruny české,
mapy hejtmanství, nebo novější mapy politických okresů.
Snaha oprostit se od rakousko-uherské monarchie se
projevovala též ve školství, kde poměrně masivně vznikaly

16) Bedřich Javůrek (1860–1931). Dílo je volné.
17) Dílo je chráněné.
18) Mapy vytvářel se spoluautory, nejčastěji Matějem Semíkem (1869-1961) a Františkem
Leixnerem (1894-1957), jejichž díla jsou dosud chráněna.
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české atlasy, nástěnné mapy zobrazující Čechy, Moravu,
Slezsko, Slovensko i Zakarpatskou Ukrajinu. Zde vyniká
František Machát, který je skutečným synonymem prvorepublikové školní geografie.
Poslední oblast zájmů v oblasti kartografické tvorby
první poloviny 20. století zasahuje především tematické
mapy. Byly vytvářeny praktické mapy pro obyvatelstvo:
železniční a silniční, dále pro úředníky jako byly národnostní
a statistické mapy a konečně historické, apelující a posilující národní sebevědomí Čechoslováků.
Podařilo se shromáždit zajímavá kartografická bohemikální díla, které je možno bez obav kdekoliv a jakkoliv zveřejnit, neboť jejich majetková práva již uplynula.
Článek byl podpořen z grantu Ministerstva kultury ČR,
DF11P01OVV003, TEMAP − Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití
kartografických děl národního kartografického dědictví.
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MEZINÁRODNÍ GEODETICKÝ PĚTIBOJ
INTERNATIONAL GEODETIC PENTATHLON

11. – 13. 4. 2014

• 9. ročník mezinárodní soutěže pro studenty středních škol s geodetickým zaměřením
• pořádá Průmyslová střední škola v Letohradu (Česká republika)
• přihlášeno je 30 týmů z 19 středních škol z České republiky, Slovenské republiky
a Maďarska

• soutěž pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové

Soutěžní klání smíšených tříčlenných družstev proběhne na zhruba třináctikilometrovém okruhu v okolí Letohradu.
Po trase se budou družstva přemísťovat pomocí přístrojů GPS a map, na určených stanovištích budou plnit praktické
geodetické úkoly (například určit převýšení terénu pomocí nivelačního přístroje, spočítat výměru pozemku nepravidelného tvaru, trigonometricky určit výšku objektu apod.) a také skládat vědomostní test z geodézie.

www.pssletohrad.cz
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Vánočka ve znamení výročních oslav
VÚGTK
Při přivítání mnoha desítek účastníků tradičního setkání ve Zdibech dne 11. 12.
2013 připomněl ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického, v.v.i. (VÚGTK), Ing. Karel Raděj, CSc., že 23. 12. 2013 uplyne
šedesát let ode dne, kdy vláda ČSR rozhodla o vzniku organizací státní zeměměřické služby, tedy i o vzniku výzkumného ústavu. Předseda dozorčí rady
VÚGTK a místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing.
Karel Štencel pak poděkoval všem pracovníkům VÚGTK za výsledky uplynulého
roku, které byly již schváleny, připomněl ale nelehkou situaci s financováním
výzkumu v České republice (ČR). Do oficiální části setkání pak patřilo také
Vánoční podobenství, tedy prezentace úspěchů a osobností VÚGTK v uplynulých letech, i ocenění, které pěti jubilantům předal ředitel ústavu (obr. 1).
Všechny tři obrovské vánočky byly slavnostně rozkrájeny (obr. 2) a následně
snědeny při přátelských rozhovorech, hlavně kvůli kterým do Zdib v před-

Obr. 1 M. Kocáb přebírá ocenění od ředitele VÚGTK K. Raděje

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

vánoční době jezdí zástupci široké odborné a profesní obce z civilní i vojenské
veřejnosti. Ředitel K. Raděj je velmi pečlivě vyjmenoval a přivítal. Mezi návštěvníky bylo také šest bývalých ředitelů VÚGTK (obr. 3). Všichni přítomní byli
také informováni, že v roce 2014 proběhnou oficiální oslavy šedesátileté
existence VÚGTK a při té příležitosti bude vydána i jubilejní publikace.
Věříme, že výsledky práce světově uznávaných odborníků z VÚGTK nejen
pomohou zajistit dostatek financí pro další roky, ale pomohou také mj. prosadit, aby se v ČR už nestavěly žádné mýtní brány. I tím potom také přibudou
peníze na financování vědy a výzkumu.
Ing. František Beneš, CSc.,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad,
Praha

Obr. 2 K. Štencel krájí vánočku

Obr. 3 Bývalí ředitelé VÚGTK, zleva: B. Delong, M. Mikšovský, H. Kohl, M. Roule, V. Slaboch, F. Beneš a současný ředitel K. Raděj
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MAPY A ATLASY
Výstava Evropské velehory na mapách
v Ústředním archivu zeměměřictví
a katastru v Praze
Za velehory jsou označována pohoří nad vrstevnicí 1 500 (též 2 500) m nad mořem, se znaky glaciální a periglaciální modelace. Vyznačují se vysokou reliéfovou energií a výškovou podnební zonalitou (vystupují nad horní hranicí lesa) 1).
Podle této definice sem můžeme zcela jistě zařadit Alpy, pohoří Apeninského a Balkánského poloostrova, Karpaty, Kavkaz, pohoří Pyrenejského a Skandinávského poloostrova, Ural a Vysoké Tatry. Nelze pominout hory ostrovů
Island, Korsika, Kréta, Sardinie a Sicílie. Co se České republiky týče, můžeme
sem přiřadit i Krkonoše.
Stejně jako velehory zaujmou v krajině, tak zaujmou i v mapě. Je vícero způsobů vyjádření výškopisu na mapě, ale zákres velehor je nepominutelný vždy.
Velehory svými prudkými svahy, skalisky a často i ledovci nutí kartografy hledat způsob co nejnázornějšího a přitom co nejpřesnějšího vyjádření všech těchto
skutečností. Kopečkovou metodou počínaje a použitím šrafování, vrstevnic,
hypsometrických vrstev, kreseb skal a ledovců, ať již jednotlivě, či jejich kombinacemi konče. Samozřejmostí je zákres výškových kót a doplnění údajů nadmořských výšek. Zdánlivé plasticity je v rovině papíru dosahováno především
stínováním. Ve vysoké míře je užíváno v případě tvorby pohledových map.
Nově se objevují mapy, kdy je dojmu reliéfní (plastické) mapy dosahováno využitím lentikulární fólie (provedení zdánlivě 3 D).
Nejnázornější jsou ale skutečně trojrozměrné reliéfní, též jinak plastické
mapy.
Souhrn všech informací k zobrazenému území završuje zeměpisné názvosloví a příslušné popisy.
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) 2) uchovává značné množství map evropského prostoru. Dne 6. 12. 2013 byly některé z nich představeny
v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze na jednodenní výstavě
s názvem Evropské velehory na mapách.
V souladu s tématem výstavy byly vybrány jen mapy výškopisné, a to mapy
staré i současné, výsledek práce soukromých osob i státní kartografie, příruční
i atlasové, středního i malého měřítka, mapy topografické i obecně zeměpisné,
mapy jedno i vícebarevné, mapy dvojrozměrné (na papíře) a mapy trojrozměrné reliéfní (plastické).
Všechny tyto mapy se mezi sebou liší. Cílem výstavy byla snaha předvést
nejenom horské celky jako takové, ale také co nejvíce způsobů jejich grafického
vyjádření.
Území současné České republiky (Čechy, Morava, Slezsko) bylo od roku 1526 3)
součástí Rakouska, Rakousko – Uherska, Československa. Proto jsou v ÚAZK
hojně zastoupeny i mapy Alp a Vysokých Tater, mapy dalších evropských
velehor již méně. Stejně hojné Krkonoše již byly dostatečně široce představeny v roce 2012 na výstavách Turistické mapy z Čech, Moravy a Slezska
a Pohledové mapy 4) . Z tohoto důvodu byly tentokráte předloženy v menším
počtu.
Obecně byla ale, tak či onak, představena všechna evropská pohoří. Nejprve v úplnosti a přehledně na mapách Evropy, především příručních, ale také
atlasových. Zde je zvlášť vhodné připomenout vynikající Vojenský zeměpisný
atlas z roku 1975 a jeho mapu Evropy v měřítku 1 : 12 000 000 5) . Reliéf je
podán velmi zdařile s využitím jemného stínování.
1) Viz heslo velehory in: Malá československá encyklopedie. VI., Praha, Academia 1987, s. 486.
2) ÚAZK je pracovištěm Zeměměřického úřadu v Praze. O archivu viz blíže: GRIM, T.-KOSTKOVÁ,
P.-KRONUS, M.-ŘÍMALOVÁ, J.: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Praha 2010, s. 3-7. Též
viz: http://archivnimapy.cuzk.cz.
3) Dne 23. 10. 1526 byl zvolen českým králem Ferdinand I. Habsburský. Viz ČAPKA, F.: Dějiny
zemí Koruny české v datech. Praha, Libri 1999, s. 264.
4) Proběhly dne 22. 6. 2012 a 30. 11. 2012. Poznámka autora.
5) Atlas je uložen ve sbírkách ÚAZK. Má inventární číslo C 162.
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Byly nabídnuty i staré mapy a mezi nimi jako příklad dobová kopie nejstarší
známé mapy Čech Mikuláše Klaudyána (? – 1521/1522 Lipsko) 6) datované rokem 1518 7) z dílny Sebastiana Münstera (20. 1. 1488/1489? Ingelheim –
23./26.? 5. 1552 Basilej) 8). Poprvé se objevila v roce 1545 9) . O něco mladší
byla mapa Slezska, vyšla poprvé v roce 156110) a jejím autorem byl Martin
Helwig (5. 11. 1516 Nisa – 26. 1. 1574 Vratislav)11). Obě mapy znázorňují reliéf
nejvyšších českých hor Krkonoš pomocí kopečkové metody. Nepřesně, avšak
názorně.
Pokročilým způsobem, na vědeckých základech, šrafami, výškovými kótami,
kresbou skal, vrstevnicemi, případně hypsometrickými vrstvami znázornil reliéf
na svých mapách Vysokých Tater a Krkonoš z let 1863 a 187712) významný český
kartograf Karel Kořistka (7. 2. 1825 Březová u Svitav – 19. 1. 1906 Praha)13),
obr. 1. Obě mapy jsou vydařeným výsledkem jak jeho vlastní práce, tak i po
stránce tisku. Byly rozmnoženy litograficky, tedy kamenotiskem.

Obr. 1 Reliéf na mapě Krkonoš (1 : 100 000) od K. Kořistky

Podobně lze hodnotit i velmi podrobnou dvojdílnou mapu Vysokých Tater,
kterou vydal Vojenský zeměpisný ústav v Praze snad ve 20. letech 20. století
(obr. 2). Není datovaná, má měřítko 1 : 25 000 a vznikla jako výsledek měření v letech 1896 a 189714).
Mimo uvedené mapy bylo vystaveno povícero turistických map různé úrovně,
především částí Alp, většinou středního měřítka, dostatečně podrobných, kvalitně zpracovaných, vykreslených a názorných, nepochybně plně vyhovujících
svému účelu k plné spokojenosti uživatelů.
V tomto ohledu byly pravým opakem mapy vydané v bývalém Sovětském
svazu v 50. letech 20. století. Mapa pohoří Ural z roku 1958 byla sice označena
jako turistická, měla ale jen malé měřítko 1 : 1 750 000.
Ve středoevropských a českých poměrech by takováto mapa jako turistická
nebyla asi označena nikdy. Výškové poměry a reliéf byly vlastně jen hrubě naznačeny výškovými kótami a stínováním. V tomto ohledu mnohé atlasové mapy
ještě menšího měřítka podávají více informací.
6) Rok smrti 1521 i 1522 (v Lipsku) uvádí KUCHAŘ, K: Mapy českých zemí do poloviny 18. století. In: Vývoj mapového zobrazení Československé republiky I., Praha, ÚSGK 1959, s. 9 a 57,
rok 1522 SEMOTANOVÁ, E.: Atlas zemí Koruny české. Praha, Skřivan 2002, s. 173.
7) Viz reprodukce ze sbírek ÚAZK. Například inventární číslo V/13, V/21, V/23, V/24, V/53/1,
V/80, V/133, V/147, V/148.
8) Data narození a smrti viz heslo Münster Sebastian in: Malá československá encyklopedie. IV.
Praha, Academia 1986, s. 369. Místa narození a smrti SEMOTANOVÁ, E.: Atlas (jako pozn. 6),
s. 175
9) KUCHAŘ, K.: Mapy (jako pozn. 6), s. 12.
Mapa je v ÚAZK uložena v originále a má inventární číslo I-1-58. Vzhledem k nutnosti ji šetřit
byla vystavena pouze její kopie. Poznámka autora.
10) KUCHAŘ, K.: Mapy (jako pozn. 6), s. 45.
11) KUCHAŘ, K.: Mapy (jako pozn. 6), s. 45. Mapa je v ÚAZK uložena jako zmenšená reprodukce
jiného vydání a má inventární číslo V/21, V/53, V/56, V/66, V/67, V/140, V/148. Dále jako
reprodukce v původní velikosti. Ta má inventární číslo V/55 a byla také vystavena.
12) Obě mapy jsou v ÚAZK uloženy jako kopie nebo reprodukce. Mají inventární číslo V/31,
V/34, V/35, V/36, V/226, V/231 a V/31, V/37, V/38, V/39, V/40, V/231. O jejich zpřístupnění
veřejnosti se skvělým způsobem zasloužili pracovníci Vojenského zeměpisného ústavu
(VZÚ) v Praze. Poznámka autora.
13) KUDRNOVSKÁ, O.: První české výškopisné mapy Karla Kořistky. Praha, VZÚ 1974, s. 7 a 8.
14) V ÚAZK je uložena jako reprodukce. Má inventární číslo V/237. Tato mapa vznikla na podkladě starší mapy s názvem Detail-Karte des Tátra-Gebietes in 2 Blättern. Reproduction der
Neuaufnahme v[on] Jahre 1896/97. 1 : 25.000. Herausgegeben vom k. und k. militär-geographischen Institut zu Wien. Dle sdělení pana PhDr. Ondřeje Bastla. Autor mu za to děkuje.

GaKO 60/102, 2014, číslo 3, str. 018

62

MAPY A ATLASY

Geodetický a kartografický obzor
ročník 60/102, 2014, číslo 3

Jediné, co bylo možno na ní ocenit, byla skutečnost, že mapa představuje
toto poledníkové hraniční pohoří mezi Evropou a Asií skoro v úplnosti. Chybí
severní část Polární Ural 15).
Ve snaze takřka vše utajit byla jen jako pohledová mapa, bez uvedení měřítka, zpracována mapa pohoří Kavkaz. Její kresba je hrubá, ale názorná, jako
turistická mapa byla sotva použitelná16). Ale snad právě proto získala mezi
návštěvníky nemalou pozornost.
Záznam pohoří Apeninského, Balkánského, Pyrenejského poloostrova a Skandinávie a ostrovů Středozemního moře bylo možno shlédnout na výborných
mapách souboru obecně zeměpisných map Poznáváme svět. Tyto všechny již
byly jednou představeny na samostatné výstavě 50 let souboru map Poznáváme svět v roce 2010 17), o kterém bylo již dříve dostatečně podrobně pojednáno
i na stránkách časopisu Geodetický a kartografický obzor18). Případné zájemce o další informace proto odkazujeme na tento příspěvek.
Nejnázornější mapy jsou mapy trojrozměrné reliéfní (plastické). Takové byly
vystaveny dvě – Andalusie a Vysoké Tatry. Mapa Andalusie (obr. 3) má měřítko
1 : 500 000 19). Bylo na ní možno shlédnout jihošpanělské pohoří Sierra Nevada
a připomenout si nejjižnější evropský vysokohorský ledovec na hoře Mulhacén
v nadmořské výšce 3 479 m 20). Výškové poměry byly vyjádřeny hypsometrickými vrstvami a výškovými kótami.
Trojrozměrné reliéfní mapy jsou velmi názorné, je to vlastně zmenšený model terénu. Názornosti je ale dosaženo na úkor zachování vzájemných poměrů
zobrazeného prostoru, mapy musí být ve svislém směru převýšeny.
Takřka stejně působí mapy vydávané společností Kartografie HP, s. r. o., Jičín,
třebaže jsou jen dvojrozměrné. A to tehdy, jsou li opatřeny lentikulární fólií.
Pak se jeví jako trojrozměrné, jsou zdánlivě 3D.

15)
16)
17)
18)

Obr. 2 Mapa Vysokých Tater (1 : 25 000)
vydaná Vojenským zeměpisným ústavem v Praze

Mapa je uložena ve sbírkách ÚAZK. Inventární číslo nebylo ještě přiděleno.
Mapa je uložena ve sbírkách ÚAZK. Má inventární číslo II/2/3639.
Výstava se uskutečnila dne 5. 11. 2010. Poznámka autora.
GRIM, T.: 50 let souboru map Poznáváme svět. Geodetický a kartografický obzor, 57/99,
2011, č. 3, s. 61-63, a 3. s. obálky.
19) Mapa byla získána do sbírek ÚAZK jako dar, inventární číslo nebylo dosud přiděleno.
20) Mapa Španělsko a Portugalsko 1 : 1 500 000 in: Soubor map Poznáváme svět, Praha, ÚSGK
1963, udává tuto nadmořskou výšku v hodnotě 3 478 m. Viz také doprovodný text k mapě
na s. 12.

Obr. 3 Ukázka části trojrozměrné reliéfní mapy Andalusie (1 : 500 000)
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Obdobně působí mapy téhož původce kreslené jako pohledové. I bez využití
dalších prostředků jsou mimořádně názorné a nelze je hodnotit jinak, než opět
jen jako velmi zdařilé 21).
Byly vystaveny jak mapy Krkonoš, tak i Vysokých Tater, ty druhé v pohledech
od jihu i od severu. Tímto druhem map ukončíme všeobecný výčet.
21) Jsou vydávány i jako pohlednice k odeslání. Poznámka autora. Mapy jsou uloženy ve sbírkách
ÚAZK, byly získány jako dar vydavatele. Zde autor zvláště děkuje paní Mgr. Heleně Prášilové.
Inventární číslo nebylo dosud přiděleno.
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Ačkoli zájmovým prostorem výstavy byla Evropa, byla využita mimořádná
příležitost představit skvělou ukázku mapy velehor až z „konce světa“, a to
doslova, totiž i s nejvyšší horou planety Země Mount Everest (8 848 m). Mapa
vznikla na podkladě měření a fotogrammetrického vyhodnocení. Výškové poměry a reliéf byly vyjádřeny výškovými kótami, vrstevnicemi, kresbou morén,
sutí, skal a ledovců a stínováním (obr. 4). Mistrnou kombinací těchto grafických prostředků bylo dosaženo dojmu takřka trojrozměrné reliéfní (plastické)
mapy. Měřítko mapy bylo 1 : 50 000 a byla vydána ve Vídni, pravděpodobně
v 60. letech 20. století. Mapu laskavě zapůjčil Ing. Jiří Černohorský, tehdejší
ředitel Zeměměřického úřadu, který v oblasti osobně měřicky působil.
Map a atlasů bylo vystaveno celkem 61, nedostatečnost prostoru neumožnila více. I s tímto omezením lze věřit, že popsaná výstava přinesla návštěvníkům poznání, poučení a potěšení (obr. 5). A to je vždy základní snahou všech
pracovníků ÚAZK.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad

SPRÁVY ZO ŠKÔL
Zoznam diplomových prác obhájených
absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU
v Bratislave v roku 2012
Katedra geodézie

Obr. 4 Výřez z mapy Himalájí (1 : 50 000)

BUJŇÁK, L.: Testovanie geodetických prístrojov podľa STN ISO 17 123 (Ing. Ján
Ježko, PhD.).
COMPEĽOVÁ, A.: Matematické modely na vyjadrenie vplyvu vertikálnej refrakcie pri spracovaní výškových sietí (Ing. Miroslav Lipták, PhD.).
GNIDOVÁ, M.: Vplyv horizontálnej refrakcie na meranie v geodetickej sieti (Ing.
Marek Bajtala, PhD.).
GOLDIŇÁKOVÁ, G.: Možnosti využitia údajov získaných TLS pre nedeštruktívny
archeologický prieskum (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
KARÁSEK, R.: Automatizovaný monitoring stability oceľovej konštrukcie mosta
(Ing. Peter Kyrinovič, PhD.).
KMEŤKOVÁ, R.: Možnosti terestrického laserového skenovania pri meraní deformácií objektov (Ing. Marek Bajtala, PhD.).
KRIŠTOFÍKOVÁ, M.: Meranie a vyhotovenie účelovej mapy pre rekonštrukciu
železničných tratí (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
KRIŽ, P.: Sledovanie veľkosti a časových zmien vertikálnej refrakcie pri trigonometrickom meraní prevýšení (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
MURÍN, T.: Určovanie priestorovej polohy objektov využitím IMS (prof. Ing.
Alojz Kopáčik, PhD.).
PECHOVÁ, P.: Fotogrametrické meranie objektu s cieľom jeho prezentácie interaktívnym prehliadačom (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
POLÁČKOVÁ, S.: Geodetický monitoring dynamických pretvorení technologického zariadenia (Ing. Peter Kyrinovič, PhD.).
TEĽUCHOVÁ, A.: Fotogrametrická rekonštrukcia ruín Kostola sv. Kozmu a Damiána (Ing. Marek Fraštia, PhD.).
TEŤÁKOVÁ, I.: Meranie a vyhotovenie účelovej mapy pre rekonštrukciu železničných tratí (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
Katedra geodetických základov

Obr. 5 Návštěvníci výstavy a část vystavených map

BAKOŇ, M.: Použitie technológie InSAR na monitorovanie stability územia (Ing.
Juraj Papčo, PhD.).
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BUCHA, B.: Vplyv reziduálnych porúch tiažového zrýchlenia na výpočet normálnych výšok (doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.).
DEKAN, T.: Využitie meraní GPS na monitorovanie vlhkosti pôdy (prof. Ing. Ján
Hefty, PhD.).
HANÍKOVÁ, J.: Priestorové analýzy na podklade geografického informačného
systému Vysokých Tatier (Ing. Renata Ďuračiová, PhD.).
HORŇÁK, M.: Analýza priechodnosti krajinou v prostredí GIS (Ing. Renata
Ďuračiová, PhD.).
JAKUBCOVÁ, D.: Porovnanie výsledkov simultánnych meraní dvomi prijímačmi
GNSS na permanentnej stanici v Modre-Piesku (prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
JANČOVIČ, S.: Testovanie prvkov gravitačného tenzora meraných družicou GOCE
(doc. Ing. Juraj Janák, PhD.).
KARELL, L.: Validácia archeologických predikčných modelov vytvorených pomocou fuzzy množín v prostredí GIS (Ing. Renata Ďuračiová, PhD.).
LACKOVIČ, L.: Štatistické interpolačné metódy v geoinformatike (Ing. Tomáš
Bacigál, PhD.).
MAGAČ, T.: Rôzne varianty spracovania meraní z geodetickej siete – tvorba výučbového programu (Ing. Miroslava Haque Igondová, PhD.).
MAJKRÁKOVÁ, M.: Moderné spôsoby určenia fyzikálnych výšok (Ing. Juraj
Papčo, PhD.).
PAĽÁKOVÁ, L.: Analýza účinku hustoty topografických hmôt na modelovanie
topografických efektov (doc. Ing. Juraj Janák, PhD.).
SKURČÁKOVÁ, D.: Vplyv voľby referenčných bodov na presnosť a spoľahlivosť
geokinematických parametrov v strednej Európe (prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
ŠIFTÉŘOVÁ, H.: Odraz relativity v metódach kozmickej geodézie (doc. Ing.
Ladislav Husár, PhD.).
ŠIŠOLÁK, P.: Využitie rôznych typov meraní pri určovaní polohy pomocou GNSS
(Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.).
ŠLIKOVÁ, M.: Programovanie vybraných úloh v rámci Lokálneho analyzačného
centra SUT (Ing. Miroslava Haque Igondová, PhD.).
Katedra mapovania a pozemkových úprav
GRAJZINGEROVÁ, M.: Organizácia územia pre rôzne druhy hospodárenia na pôde
(Ing. Robert Geisse, PhD.).
JANIŠOVÁ, K.: Optimalizácia spravovania katastrálneho operátu (Ing. Ľubica
Hudecová, PhD.).
JAŠŠOVÁ, P.: Dimenzovanie cestnej siete a projekt poľnej cesty (Ing. Robert
Geisse, PhD.).
KAČÚR, M.: Priestorové údajové zdroje a možnosti ich harmonizácie (Ing.
Ľubica Hudecová, PhD.).
KOZÁK, M.: Modelovanie opatrení proti vodnej erózii v projekte pozemkových
úprav (Ing. Robert Geisse, PhD.).
MARČEK, M.: Analýza mapy TOPO 5 000 pre potreby ochrany pred povodňami
(Ing. Róbert Fencík, PhD.).
NOVOTNÝ, M.: Testovanie témy „Výškové modely zemského povrchu“ podľa smernice INSPIRE (Ing. Róbert Fencík, PhD.).
STAŇOVÁ, G.: Dĺžková korekcia geodetickej čiary v Lambertovom konformnom
zobrazení SR (RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.).
STRAKA, J.: Model generalizácie obsahu Základnej mapy Slovenskej republiky
1 : 25 000 (Ing. Róbert Fencík, PhD.).
ŠIMONČIČOVÁ, E.: Model tematickej vrstvy inžinierskych sietí mapy TOPO 5 000
(Ing. Róbert Fencík, PhD.).
UHRÍK, M.: Model odvodenej tematickej mapy TOPO 500 000 (Ing. Róbert
Fencík, PhD.).
Poznámka: V zátvorke sú uvedení vedúci diplomových prác.
Ing. Róbert Fencík, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty STU v Bratislave,
Ing. Július Bartaloš, PhD.,
Bratislava

Zoznam diplomových prác obhájených
absolventmi odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU
v Bratislave v roku 2013
Katedra geodézie
BITTNEROVÁ, T.: Využitie laserinterferometrie pri kalibračných a testovacích meraniach (Ing. Ján Ježko, PhD.).
DLHÝ, J.: Detekcia odľahlých meraní pri spracovaní geodetických sietí pomocou
robustných štatistických metód (Ing. Miroslav Lipták, PhD.).
GÁLIKOVÁ, V.: Testovanie presnosti určenia prevýšenia digitálnym nivelačným
systémom (Ing. Miroslav Lipták, PhD.).
KAJÁNEK, P.: Monitorovanie dynamických pretvorení Mosta SNP cez Dunaj
v Bratislave (Ing. Peter Kyrinovič, PhD.).
LAUFÍK, D.: Testovanie systému AutoLock univerzálnej meracej stanice Trimble
S8 (Ing. Peter Kyrinovič, PhD.).
SEDLÁK, V.: Geodetický monitoring objektov protipovodňovej ochrany (Ing. Ján
Ježko, PhD.).
ŠIMKO, J.: Aplikácia terestrického laserového skenovania v inžinierskej geológii
(Ing. Jana Haličková, PhD.).
TRHAN, O.: Topografické mapovanie systémom Gatewing X100 (Ing. Marek
Fraštia, PhD.).
URBANOVÁ, M.: Geodetické práce pre rekonštrukciu železničných tratí (prof. Ing.
Štefan Sokol, PhD.).
ZÁTHURECKÝ, P.: Testovanie stability parametrov univerzálnej meracej stanice
Trimble S8 DR Plus ROBOTIC (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
ZÁVODNÝ, J.: Realizácia pripájacích meraní v podzemných priestoroch využitím
IMS (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
ZBOJA, M.: Geodetické meranie bodov vytyčovacej siete rýchlostnej komunikácie R1 Beladice – Tekovské Nemce (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
Katedra geodetických základov
BUBLAVÝ, J.: Komparatívna analýza metód monitorovania malých polohových
zmien z vysokofrekvenčných záznamov meraní GPS (prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
ĎURÍČKOVÁ, Z.: Modelovanie gravitačného účinku reziduálneho terénneho modelu (doc. Ing. Juraj Janák, PhD.).
CHMATILOVÁ, M.: Porovnanie geometrie rotačného a trojosového zemského
elipsoidu (doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.).
ILKOVIČOVÁ, Ľ.: Analýza meraní GLONASS v permanentných sieťach GNSS (Ing.
Ľubomíra Gerhátová, PhD.).
IMRIŠEK, M.: Analýza vertikálneho gradientu tiažového zrýchlenia v Štátnej
gravimetrickej sieti (Ing. Juraj Papčo, PhD.).
KOHÚTOVÁ, Z.: Detekcia prvkov krajiny s využitím družicových radarových meraní (Ing. Juraj Papčo, PhD.).
PÁLKA, D.: Priestorové databázy a analýza možností ich rozšírenia o spracovanie neurčitosti v GIS (Ing. Renata Ďuračiová, PhD.).
PORTAŠÍK, B.: Efektívny výpočet gravitačného účinku vzdialených topografických hmôt (doc. Ing. Juraj Janák, PhD.).
RÁŠOVÁ, A.: Analýza viditeľností v prostredí geografických informačných systémov (Ing. Tibor Lieskovský, PhD.)
SMOLÍK, K.: Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS v reálnom čase (prof.
Ing. Ján Hefty, PhD.).
Katedra mapovania a pozemkových úprav
DENDIS, J.: Transformácia súboru geodetických informácií KN do novej národnej realizácie S-JTSK (Ing. Robert Geisse, PhD.).
DOBOSOVÁ, V.: Duplicitné vlastníctvo (Ing. Ľubica Hudecová, PhD.).
FABIČOVICOVÁ, V.: Aktualizácia mapových značiek na tvorbu základnej mapy
veľkej mierky (Ing. Ľubica Hudecová, PhD.).
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FARKAS, Z.: Využitie softvéru Microsurvey v geodetickej praxi (Ing. Robert
Geisse, PhD.).
GULÁŠOVÁ, M.: Súčtové a integrálne kritériá hodnotenia kartografických zobrazení územia Slovenskej republiky (RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.).
KÁLNAY, A.: Štátne hraničné dielo (Ing. Ľubica Hudecová, PhD.).
KEKLÁKOVÁ, D.: Vzájomné transformácie súradníc bodov SR v novom návrhu Lambertovho zobrazenia a v ďalších záväzných GSS (RNDr. Margita Vajsáblová,
PhD.).
KOHÚTOVÁ, J.: Optimalizácia elektronických podaní pre kataster nehnuteľností
(Ing. Ľubica Hudecová, PhD.).
LIZÁK, F.: Kartografický model Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 50 000
(Ing. Róbert Fencík, PhD.).
SÍPOSOVÁ, L.: Zber priestorových dát pomocou nízkonákladovej fotogrametrie
(Ing. Róbert Fencík, PhD.).
SLEMENSKÝ, J.: Návrh ozelenenia krajiny v projekte pozemkových úprav (Ing.
Robert Geisse, PhD.).
SOBOTKOVÁ, I.: Evidovanie vlastníckeho práva k podzemným stavbám a vecného bremena vyplývajúceho z podzemných stavieb (Ing. Ľubica Hudecová,
PhD.).
ŠIMURKOVÁ, R.: 3D modelovanie priestorových objektov krajiny (Ing. Robert
Geisse, PhD.).
Poznámka: V zátvorke sú uvedení vedúci diplomových prác.
Ing. Róbert Fencík, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty STU v Bratislave,
Ing. Július Bartaloš, PhD.,
Bratislava

Zoznam dizertačných prác obhájených
absolventmi študijného programu geodézia a kartografia Stavebnej fakulty
STU v Bratislave v rokoch 2012 a 2013
2012
Ing. Dušan CIBULKA: Uplatnenie webových služieb pri sprístupňovaní a spracovaní geodát (prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
Ing. Petronela HRNČÁROVÁ: DMR v projekte pozemkových úprav (doc. Ing. Jozef
Čižmár, PhD.).
2013
Ing. Ján ERDÉLYI: Určovanie posunov a pretvorení mostných objektov využitím
TLS (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
Ing. Branislav HÁBEL: Analýza dlhodobých meraní supravodivým gravimetrom
(doc. Ing. Juraj Janák, PhD.).
Ing. Tomáš KLIMENT: Vyhľadávanie zdrojov geopriestorových informácií prostredníctvom internetu (doc. Ing. Ernest Bučko, PhD.).
Ing. Marián MARČIŠ: Ochrana a obnova kultúrneho dedičstva metódami digitálnej fotogrametrie (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
Ing. Michal MIKOLAJ: Vplyv variácie hydrologických hmôt na gravimetrické merania (doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.).
Poznámka: V zátvorke sú uvedení školitelia.
Ing. Róbert Fencík, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty STU v Bratislave
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Seznam diplomových prací programu
Geodézie a kartografie obhájených
na Fakultě stavební ČVUT v Praze
v roce 2012
Katedra mapování a kartografie
Bc. BUŘVALOVÁ, M.: Určení časových změn urbánních tříd ve Znojmě a jejich
závislost na změně hustoty silniční dopravy za uplynulých 40 let (doc. Ing.
Lena Halounová, CSc.).
Bc. DOČKALOVÁ, Z.: Digitální prezentace renesančního zámku Litomyšl (Ing.
Petr Soukup, Ph.D.).
Bc. DOLISTA, J.: Porovnání geometrie dvou středověkých kleneb – Klášter
Hradiště, komenda Český Dub (Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.).
Bc. FRYDECKÝ, L.: Fotogrammetrická dokumentace archeologického průzkumu
– 2. fáze (Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.).
Bc. HOŘEJŠOVÁ, Z.: Využití dynamického modulárního systému OSGi pro tvorbu modulárních geoinformatických aplikací (Ing. Jan Pytel, Ph.D.).
Bc. HOUSAROVÁ, E.: Technologie „virtuální návštěvy objektu“ při dokumentaci
památkových objektů (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. HRON, V.: Klasifikace leteckých barevných snímků s využitím dat laserového
skenování (doc. Ing. Lena Halounová, CSc.).
Bc. JUNOVÁ, R.: Použití optických korelačních systémů ve stísněných prostorách (Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.).
Bc. KAFKOVÁ, K.: Využití software Kokeš pro vyhotovení profilů (Ing. Karel
Benda, CSc.).
Bc. KOZÁK, J.: Tvorba mapy univerzitního kampusu ČVUT v rámci ESRI Community BaseMap (Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.).
Bc. KRATINOHOVÁ, Z.: Tvorba a prezentace prostorových modelů soch (Ing. Petr
Soukup, Ph.D.).
Ing. KUŽELKA, K.: Průzkum možností a tvorba HDR (high dynamic range)
snímků (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. MELICHAROVÁ, J.: Fotografické dokumentace nástěnných maleb ambitů
Svaté Hory v Příbrami (Ing. Petr Soukup, Ph.D.).
Bc. NOVÁK, Jan: Georeferencování prvního vojenského mapování Rakouska-Uherska (Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.).
Bc. NOVÁK, Jiří: Implementace GUI systému GNU Gama (prof. Ing. Aleš Čepek,
CSc.).
Bc. PICKA, O.: Virtuální muzeum (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. PLECITÁ, L.: Tvorba turistické mapy vybraného území v programu OCAD 10
(Ing. Růžena Zimová, Ph.D.).
Bc. POLÍVKA, A.: Vývoj externích rozšíření pro software OCAD (Ing. Jiří Cajthaml,
Ph.D.).
Bc. RŮŽIČKA, Z.: Workflow Builder pro Quantum GIS (Ing. Martin Landa).
Bc. ŘEHÁK, M.: Využití bezpilotních prostředků ve fotogrammetrii (prof. Dr. Ing.
Karel Pavelka).
Bc. SCHWARZOVÁ, M.: Katastr nemovitostí v ČR a SR (Ing. Karel Benda, CSc.).
Bc. STOLBENKOVÁ, P.: Analýza vlivu různých indikátorů na silniční dopravu
v prostředí GIS (doc. Ing. Lena Halounová, CSc.).
Bc. ŠEDINA, J.: Porovnání 3D skenovacích metod s mračnem bodů, vytvořených
obrazovou korelací v digitální fotogrammetrii (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. ŠMEJKAL, M.: Vizualizace věcných břemen v Nahlížení do KN (Ing. Petr
Souček, Ph.D.).
Bc. ŠOUL, M.: Prostorová vizualizace a prezentace Přírodního parku Třemšín
(Ing. Petr Soukup, Ph.D.).
Bc. ŠRUTKA, R.: Využitie družicových, fotogrametrických a leteckých laserových
dát pre vyhľadávanie archeologických nálezísk (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. VANDASOVÁ, K.: Vliv změn v zástavbě na povodně na území v oblasti Prahy
(doc. Ing. Lena Halounová, CSc.).
Bc. VEVERKA, O.: Posouzení vývoje využití území města Ostravy (doc. Ing. Lena
Halounová, Csc.).
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Bc. VOLFOVÁ, A.: Automatizované hledání a opravy chyb v datech Informačního
systému katastru nemovitostí (Ing. Petr Souček, Ph.D.).
Katedra speciální geodézie
Bc. BARTOŇOVÁ, Z.: Testování přesnosti vybraných nivelačních přístrojů (Ing.
Pavel Třasák).
Bc. BRŮHOVÁ, P.: Vyhotovení výkresové dokumentace historické budovy z dat
z laserového skenování (Ing. Bronislav Koska, Ph.D.).
Bc. ČECHOVÁ, T.: Sledování svislých posunů mostního objektu SO201 při výstavbě
a po dokončení (doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.).
Bc. DVOŘÁČEK, F.: Kalibrace elektronických dálkoměrů (Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.).
Bc. FIALOVÁ, L.: Testování a použití totální stanice Leica TCR 803 pro účely dokumentace skutečného provedení stavby (doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.).
Bc. HLAVÁČEK, T.: Geodetické sledování posunů mostu (doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.).
Bc. JÍROVÁ, K.: Určování objemu zemních prací (Ing. Bronislav Koska, Ph.D.).
Bc. KAANOVÁ, B.: Experimentální určení tvaru a rozměru efektivní stopy elektronického dálkoměru (doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.).
Bc. KOČÍ, O.: Příprava bodových polí pro velkoměřítková mapování podzemních
prostorů (doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.).
Bc. KOVAŘÍK, K.: Srovnání přesnosti měření v síti GNSS referenčních stanic (doc.
Ing. Martin Štroner, Ph.D.).
Bc. KREJČÍ, J.: Velkoměřítkové mapování podzemních prostor (doc. Ing. Pavel
Hánek, CSc.).
Bc. MERTOVÁ, E.: Zpracování měřených geodetických dat z požární zkoušky ve
Veselí nad Lužnicí (Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.).
Bc. NOVOTNÝ, M.: Výškové připojení a zaměření základního důlního bodového
pole štoly Josef (Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.).
Bc. PETEROVÁ, V.: Velkoměřítkové mapování podzemních prostor – Hloubětín
(doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.).
Bc. PRUNAROVÁ, L.: Návrh GIS obce s použitím Open Source software (Ing.
Michal Seidl, Ph.D.).
Bc. RIEGEROVÁ, P.: Etapové vyhodnocení sítě Rabenov metodou GNSS (doc. Ing.
Pavel Hánek, CSc.).
Bc. RYTÍŘ, Z.: Terestrické měření na rekultivovaném území povrchového lomu
v síti Rabenov (doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.).
Bc. SADÍLEK, J.: Přesnost nivelačních převýšení určených digitálním nivelačním
přístrojem Leica SPRINTER (Dr. Ing. Zdeněk Skořepa).
Bc. ŠMEJDOVÁ, Z.: Testování přesnosti měření GNSS RTK v síti referenčních stanic Trimble VRS Now (doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.).
Bc. ŠTEFKOVÁ, J.: Výpočet kubatur silničního násypu (Dr. Ing. Zdeněk Skořepa).
Bc. VARYŠ, J.: Polohové připojení a zaměření základního důlního bodového
pole štoly Josef (Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.).
Katedra vyšší geodézie
Bc. BUTTORAZOVÁ, E.: Modelování tíhových dat pomocí bodových hmotností
(prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.).
Bc. DVOŘÁKOVÁ, Z.: Podezřelé impaktní struktury a model gravitačního pole
Země EGM2008 (prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.).
Bc. ĎOUBAL, J.: Posouzení změny reliéfu nivy Labe na základě historického a současného zaměření (Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.).
Bc. LUČ, J.: Určení odlehlosti kvazigeoidu na profilu Chomutov - Přísečnice (Ing.
Jan Holešovský).
Bc. ŠTĚPANČIČ, P.: Test modelu magnetického pole NGDC-720 pomocí GPS a kompasu (Ing. Jan Holešovský).
Bc. TICHÝ, M.: Metody určování poloh a identifikace těles sluneční soustavy
(prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.).
Poznámka: V závorce jsou uvedeni vedoucí diplomových prací. Diplomové
práce včetně anotací jsou k dispozici na adrese: http://geo.fsv.cvut.cz/cgi-bin/proj.
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Seznam diplomových prací programu
Geodézie a kartografie obhájených
na Fakultě stavební ČVUT v Praze
v roce 2013
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Bc. NĚMCOVÁ, N.: Modelování soustředěného odtoku pro potřeby modelu
SMODERP (Ing. Petr Kavka, PhD.).
Katedra mapování a kartografie
Bc. BAMBULOVÁ, I.: Analýza využitelnosti solární energie v městské zástavbě
(Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.).
Bc. BENÍŠEK, J.: Kompletace a prezentace prostorového modelu Svaté Hory
v Příbrami (Ing. Petr Soukup, Ph.D.).
Bc. BODNÁR, M.: Výzkum geovizualizačních metod a technologií pro systém
WikiGlobe (Ing. Jiří Cajhaml, PhD.).
Bc. DANĚK, J.: Tvorba účelové mapy manského dvora, č. p. 2 v Kamýku nad
Vltavou (Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.).
Bc. DUCHNOVÁ, R.: Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti přehrady Přísečnice
(Ing. Růžena Zimová, Ph.D.).
Bc. FOŘT, V.: Administrace a bezpečnost ArcGIS Serveru (Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.).
Bc. HOLUBEC, V.: Zpracování projektu COST (doc. Ing. Lena Halounová, CSc.).
Bc. HORNÍK, D.: Prostorové změny ve vybraných urbanizovaných územích České
republiky (doc. Ing. Lena Halounová, CSc.).
Bc. HYNDRÁKOVÁ, M.: možnosti prezentace stavebních objektů (Ing. Petr
Soukup, Ph.D.).
Bc. JAROŠOVÁ, K.: Webová prezentace historie a současnosti městské části
Praha - Suchdol (Ing. Petr Soukup, Ph.D.).
Bc. KADLECOVÁ, H.: Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti přehrady Fláje (Ing.
Růžena Zimová, Ph.D.).
Bc. KNOBLOCHOVÁ, J.: Vliv urbánních a statistických faktorů na intenzitu dopravy v Liberci (doc. Ing. Lena Halounová, CSc.).
Bc. KOPECKÝ, M.: Možnosti interaktivní prezentace prostorových modelů na
internetu (Ing. Petr Soukup, Ph.D.).
Bc. KRÁL, J.: Pozemkové úpravy v katastrálním území Rychnovek (Ing. Kateřina
Bartošková).
Bc. KRATOCHVÍL, J.: Vytvoření prostorového modelu sklepa v areálu Strahovského kláštera (doc. Ing. Lena Halounová, Csc.).
Bc. KRATOCHVÍLOVÁ, A.: Vizualizace časoprostorových dat v systému GRASS (Ing.
Martin Landa).
Bc. KUJAL, O.: Tvorba interaktivní mapy historického města Erbil/Irák (prof. Dr.
Ing. Karel Pavelka).
Bc. KULÍK, T.: Měřická dokumentace vybraných částí tvrze v Bylanech (okres
Kolín) (Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.).
Bc. LINHARTOVÁ, E.: Topologické operace ve vybraných software a geodatabázích (Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.).
Bc. MYSLIVEČKOVÁ, V.: Studie mapového obrazu vybraných jihočeských rybníků na starých mapách (prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.).
Bc. NEČEKALOVÁ, P.: Informační systém evidence hrobů (Ing. Petr Soukup, Ph.D.).
Bc. OTT, M.: Zpracování podkladů pro geodetické práce (Ing. Karel Benda, CSc.).
Bc. PANTŮČKOVÁ, T.: Síťové analýzy v GIS (Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.).
Bc. PETRÁŠ, V.: Detekce budov na leteckých snímcích v prostředí systému GRASS
GIS (Ing. Ivana Hlaváčová, Ph.D.).
Bc. PETŘÍK, J.: Optimalizace postupu tvorby prostorových modelů soch (Ing.
Petr Soukup, Ph.D.).
Bc. POBOŘILOVÁ, I.: Fotogrammetrická dokumentace vybrané části hradu Kost
(okr. Jičín) (Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.).
Bc. ROUB, J.: Kvalita digitálních snímků v kontextu pozemní fotogrammetrie
(Ing. Jindřich Hodač, Ph. D.).
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Bc. RŮŽIČKA, Š.: Možnosti tvorby fotoplánu válcového objektu (prof. Dr. Ing.
Karel Pavelka).
Bc. ŘEZNÍKOVÁ, I.: Analýza možnosti využití digitálního modelu terénu 5G pro
tvorbu TM 1 : 25 000 (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. SEDLÁČKOVÁ, M.: Využití ArcGIS Online Subscription při tvorbě webové mapové aplikace (Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.).
Bc. STELŠOVSKÝ, P.: Využití a kalibrace fotoaparátu s vestavěnou GPS jednotkou – zpracování v ArcGIS (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. STÝBLOVÁ, V.: Zpracování KMD pro k. ú. Loučeň/Processing of KMD in
cadastral district Loučeň (Ing. Karel Benda, CSc.).
Bc. SYNEK, J.: Webový systém pro projekt vyrovnání sítí GNU Gama (Ing. Jan
Pytel, Ph.D.).
Bc. UČŇOVÁ, L.: Tvorba ekvideformát a hodnocení konformních zobrazení pro
mapu Evropy (Ing. Petr Buchar, CSc.).
Bc. VALKOVÁ, M.: Kartometrická analýza Palackého mapy Čech programem
MapAnalyst (prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.).
Bc. VORÁČKOVÁ, A.: Obvod pozemkových úprav v k. ú. Sluhy (Ing. Kateřina
Bartošková).
Bc. ZAVADIL, F.: Software pro zobrazování a export mapových dlaždic (Ing. Jiří
Cajthaml Ph.D.).
Bc. ŽENÍŠKOVÁ, Z.: Kartografická prezentace demografických dat vybraného
regionu (Ing. Růžena Zimová, Ph.D.).
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Obr. 1 Slavnostní zahájení konference

Katedra speciální geodézie
Bc. ČERNÁ, R.: Určování prostorových vztahů jeřábových drah (Ing. Rudolf
Urban, Ph.D.).
Bc. DOBROVOLNÝ, P.: Testování využití automatického cílení pro určování posunů a přetvoření vodních děl (doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.).
Bc. GLÖCKNER, M.: Porovnání výsledků měření totálními stanicemi Leica TS06
a Topcon GPT-7501 a GNSS Trimble GeoXR v síti Pražského hradu (doc. Ing.
Jaromír Procházka, CSc.).
Bc. KOZÁK, J.: Testování parametrů základnových skenovacích systémů (Ing.
Bronislav Koska, Ph.D.).
Bc. KRÁLOVIČ, J.: Testování lokální přesnosti GNSS přijímačů Trimble GeoXR (doc.
Ing. Martin Štroner, Ph.D.).
Bc. MORONG, M.: Vytvoření prostorového modelu Koněpruské jeskyně (Ing.
Tomáš Křemen, Ph.D.).
Bc. PINTER, O.: Použití systému Trimble GEDO CE pro určení absolutní polohy
koleje (Ing. Tomáš Jiřikovský, PhD.).
Bc. PODLAHA, M.: Vyhodnocení etapových měření sítě Pražského hradu pro
sledování vodorovných posunů (doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.).
Bc. SVOBODOVÁ, P.: Správa prostorových dat v prostředí webu (Ing. Michal
Seidl, Ph.D.).
Bc. ŠTOCHLOVÁ, K.: Testování totálních stanic Trimble M3 (Ing. Tomáš Křemen,
Ph.D.).
Poznámka: V závorce jsou uvedeni vedoucí diplomových prací. Diplomové
práce včetně anotací jsou k dispozici na adrese: http://geo.fsv.cvut.cz/cgi-bin/proj.
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

16. ročník konference JUNIORSTAV
2014 se konal v Brně
Již šestnáctý ročník odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2014
s mezinárodní účastíse uskutečnil 30. 1. 2014 v prostorách Fakulty stavební (FAST)
Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Záštitu nad celou akcí převzal děkan
FAST VUT prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA. Organizací letošního ročníku
byl pověřen Ústav vodního hospodářství obcí pod vedením odborného garanta

Obr. 2 Slavnostní ukončení konference
s předáváním cen za oceněné příspěvky
konference doc. Ing. Ladislava Tuhovčáka, CSc., svou pomocí však přispěla také
většina doktorandů z ostatních ústavů FAST.
Slavnostní zahájení konference proběhlo, obdobně jako v předchozích ročnících konference, v aule FAST (obr. 1). Všech 337 účastníků, z toho 69 ze Slovenské republiky, 20 z Polska a 3 z Rumunska, přivítal prorektor pro studium
a záležitosti studentů VUT v Brně doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc., dále pak proděkan pro vědu a výzkum FAST VUT v Brně prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., a v neposlední řadě také odborný garant konference doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
Následně byla zahájena jednání jednotlivých sekcí v 16 přednáškových místnostech, v každé si mohli účastníci konference vyslechnout několik zajímavých příspěvků z určitého okruhu témat. Mohli tak navštívit navštívit přednášky z tematických okruhů jako Pozemní stavitelství, Konstrukce a dopravní
stavby, Vodní hospodářství a vodní stavby, Fyzikální a stavebně materiálové
inženýrství, Management stavebnictví, Geodézie a kartografie, Soudní inženýrství nebo Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel.
Příspěvky z okruhu Geodézie a kartografie byly přednášeny paralelně ve dvou
přednáškových místnostech. V první byla témata zaměřena na oblast geodézie,
ve druhé se účastníci věnovali fotogrammetrii, 3D modelování, kartografii a geografickým informačním systémům (GIS). Na tato témata mohli účastníci vyslechnout celkem 20 příspěvků z České republiky, Slovenské republiky a z Polska. Ze
sekce geodézie a ze spojených sekcí fotogrammetrie a 3D modelování a kartografie a GIS byly vybrány vždy tři nejlepší příspěvky, které byly při slavnostním
zakončení konference v aule FAST oceněny hodnotnými cenami (obr. 2). Za sekci
geodézie získala 1. místo Ing. Eliška Hamáčková (Západočeská univerzita v Plzni)
s příspěvkem Prodlužování dat gradiometrické družicové mise GOCE, 2. místo M. Sc.
Pawel Hordyniec (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences) s příspěvkem Modelling zenith delays and integrated water vapour a 3. místo Ing. Pavol
Kajánek (Slovenská technická univerzita v Bratislavě) s příspěvkem Monitorovanie
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Výročie 65 rokov:
Ing. Štefan Karpiš
Ing. Veronika Stürzerová
Výročí 70 let:
Ing. Radomír Kopecký
Výročí 75 let:

Obr. 3 Živé diskuze účastníků konference během
společenského večera
dynamických pretvorení mosta SNP v Bratislave. Ze spojených sekcí fotogrammetrie a 3D modelování a kartografie a GIS byla na 1. místě Ing. Kateřina Jusková
(České vysoké učení technické – ČVUT v Praze) s příspěvkem Vliv vývoje venkovské krajiny na novodobé pozemkové úpravy České a Slovenské republiky, na
2. místě Ing. Eva Vacková (VUT v Brně) s příspěvkem Analýza přesnosti znázornění železničních tunelů na Základní mapě České republiky 1 : 10 000 a na
3. místě Ing. Jiří Kratochvíl (ČVUT v Praze) s příspěvkem Vytvoření prostorového
modelu sklepa v areálu Strahovského kláštera.
Po slavnostním předání cen a ukončení konference v aule FAST VUT strávili
účastníci všech sekcí společenský večer v reprezentativních prostorách fakulty,
kde mohli pokračovat v zajímavých diskuzích započatých během konference
a vytvářet tak nové kontakty mezi univerzitami (obr. 3).
Všem účastníkům letošního ročníku konference lze poděkovat za zajímavé
příspěvky a vydařený společenský večer, oceněným patří gratulace k umístění.
Podrobné informace o 16. ročníku konference JUNIORSTAV 2014 jsou na
http://juniorstav2014.fce.vutbr.cz/.

Ing. Jiří Hrouda
Ing. Josef Klein
Ing. Zdeněk Přibyl
Výročie 85 rokov:
Ing. Jozef Horemuž
Ing. Pavol Kmeťko
Ing. Ignác Lovíšek
Ing. Monika Mikšovská
Ing. Zdeněk Šimon, DrSc.
Výročí 90 let:
Dimitrij Gebauer
B l a h o p ře j e m e !
Z ďalších výročí pripomíname:

Ing. Pavla Andělová,
Ústav geodézie, FAST VUT v Brně

15

január

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
(január, február, marec)

Výročie 50 rokov:
Ing. Jarmila Balgová
Ing. Miloslav Kaválek
Ing. Katarína Strapatá
Výročie 55 rokov:
Ing. Juraj Celler
Bc. Helena Lukáčová
Ing. Olga Palatá
Výročí 60 let:
Ing. Ladislav Grandisch
Ing. Miloslav Moravec
Bc. Zdeněk Šrom

Ing. Eugen Adler, CSc. (85 rokov od narodenia)
Ing. Ján Botto (185 rokov od narodenia)
prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc. (85 let od narození)
Robert Daudlebský ze Šternecku (175 let od narození)
Ing. Jan Dvořák (90 let od narození)
prof. Ing. Jan Fixel, CSc. (85 let od narození)
Ing. Ján Hurník (85 rokov od narodenia)
Ing. Miroslav Jarolím (85 let od narození)
Ing. Bedřich Kruis, CSc. (110 let od narození)
doc. Ing. Peter Kúdeľa, CSc. (80 rokov od narodenia)
Jozef (Joseph) Liesganig (295 rokov od narodenia)
Ing. Jan Petráň (80 let od narození)
doc. Ing. Dr. Bedřich Polák (105 let od narození)
akademik prof. Ing. Dr. Josef Ryšavý, DrSc. (130 let od narození)
doc. Ing. František Švehla, CSc. (75 let od narození)
Ing. Zdeněk Tytl (85 let od narození)
Ing. Rudolf Voldán (100 let od narození)
Ing. Pavel Vyskočil, DrSc. (80 let od narození)
doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc. (95 let od narození)
Pavol Zhorela (105 rokov od narodenia)
1684 – položený základ na výrobu prvého nivelačného prístroja (330. výročie)
1804 – Vreckový atlas Uhorského kráľovstva (210 rokov od vydania)
1. 1. 1954 – Ústřední správa geodesie a kartografie, Správa geodesie
a kartografie na Slovensku, Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze, Geodetický a topografický ústav v Praze,
Kartografický a reprodukční ústav v Praze, Geodetický, topografický
a kartografický ústav v Bratislavě, Oblastní ústavy geodesie a kartografie v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Brně/
Opavě, Bratislavě, Žilině a Košicích (60. výročí zřízení)
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