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Analýza obsahu a aktuálnosti
webových mapových aplikací
používaných v České republice

RNDr. Jana Pressová,
Zeměměřický úřad,
doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Praha,
Ing. Petr Voldán, Ph.D.,
Asamm Software, s. r. o.

Abstrakt
Zhodnocení vybraných webových mapových aplikací nejvíce používaných v České republice, a to z hlediska bohatosti
obsahu, zdrojů geografických dat pro jejich tvorbu a aktualizaci, metod a frekvence aktualizace geografických informací,
okruhů nejčastějších uživatelů, funkčnosti při vyhledávání objektů a jejich atributů, dostupnosti a případného zpoplatnění.
Contents and Recency Analysis of Web Mapping Applications Used in the Czech Republic
Abstract
Evaluation of selected web mapping applications mostly used in the Czech Republic from following points of view: wideness
of contents, sources of geographic data for their creation and updating, methods and frequency of updating, circle of most
frequent users, functionality in searching of objects and their attributes, accessibility and possible taxation as well.
Keywords: sources of geographic data, updating frequency, accessibility, principal users, taxation

1. Úvod
Je všeobecně známým a uznávaným faktem, že až 80 %
veškerých informací je přímo či nepřímo přidružených
k místu vztaženému k Zemi. Až do konce 20. století byly
geografické informace (geoinformace) převážně shromažďovány v písemných dokumentech, mapách a atlasech. Na počátku 21. století se též v České republice (ČR)
rychle rozvinuly nové informační a komunikační technologie – internet, webové portály, webové aplikace a služby, které umožnily snadný přístup ke geoinformacím nejen orgánům státní správy a místní samosprávy, ale i subjektům podnikatelské sféry, akademické sféře a široké veřejnosti.
V nabídce se nyní objevují webové mapové aplikace,
a to nejen pro využití na stolních počítačích (Desktop) a přenosných počítačích (Notebook), ale i na chytrých mobilních telefonech (SmartPhone), kterými dnes disponuje velká část odborné i laické veřejnosti.
Předmětem článku je zhodnocení vybraných webových
mapových aplikací nejvíce používaných v ČR, a to z hlediska bohatosti obsahu, zdrojů geografických dat pro jejich

tvorbu a aktualizaci, metod a frekvence aktualizace geoinformací, okruhů nejčastějších uživatelů, funkčnosti při
vyhledávání objektů a jejich atributů, dostupnosti, a případného zpoplatnění. Metodika hodnocení nevychází
z žádných zahraničních vzorů a vyplývá pouze z názvů
a obsahu dalších kapitol. Z uvedených důvodů také není
článek vybaven rešeršemi problematiky v zahraniční literatuře a jejich citací.

2.

Vytvoření seznamu typů geografických objektů
základního a tematického charakteru

Základem pro vytvoření seznamu byl Katalog objektů
Základní báze geografických dat (ZABAGED®) [1] z roku
2014, navazující na Přílohu k novele vyhlášky č. 31/1995 Sb.
(bod 8), která v době psaní článku ještě nebyla schválena a vydána ve Sbírce zákonů. Tab. 1 uvádí počty vybraných typů objektů a důvody, které vedly k jejich obohacení na celkový počet 206 typů geografických objektů základního charakteru.
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Tab. 1 Struktura seznamu typů geografických objektů základního charakteru
Typy geografických objektů základního
charakteru v analyzovaných webových
mapových aplikacích

Katalog
objektů
ZABAGED®
2014

Novela
vyhlášky
31/1995 Sb.

Seznam
vybraných
objektů pro
analýzu

Celkový počet typů geografických objektů
základního charakteru

129

131

206

1. Sídelní, hospodářské a kulturní objekty

31

32

99

rozlišeny areály účelové výstavby tam,
kde se liší zobrazením na mapě (57!)

2. Komunikace

33

34

40

rozlišeny zejména druhy železničních
tratí s různou mapovou značkou

3. Rozvodné sítě a produktovody

6

6

6

4. Vodstvo

12

12

16

5. Územní jednotky včetně chráněných území

16

16

16

6. Vegetace a povrch

15

15

14

vynechána pomocná hranice užívání

7. Terénní reliéf

13

13

12

rozlišeny druhy vrstevnic a vynechána
hranice geomorfologických jednotek

8. Geodetické body

3

3

3

Důvody rozšíření nebo redukce
seznamu vybraných objektů
pro analýzu

rozlišeny zejména zdroje podzemních
vod s různými mapovými značkami

Tab. 2 Struktura vybraných typů geografických objektů základního a tematického charakteru
Typy geografických objektů
v analyzovaných webových
mapových aplikacích

n

tematického
charakteru

základního
charakteru

%
n

%

n

%

Celkový počet typů geografických objektů

250

100

206

82,4

44

17,6

1. Sídelní, hospodářské a kulturní objekty

123

49,2

99

39,6

24

9,6

2. Komunikace

57

22,8

40

16,0

17

6,8

3. Rozvodné sítě a produktovody

7

2,8

6

2,4

1

0,4

4. Vodstvo

16

6,4

16

6,4

0

0

5. Územní jednotky včetně chráněných území

16

6,4

16

6,4

0

0

6. Vegetace a povrch

14

5,6

14

5,6

0

0

7. Terénní reliéf

14

5,6

12

4,8

2

0,8

8. Geodetické body

3

1,2

3

1,2

0

0

44 typů geografických objektů tematického charakteru
bylo vybráno tak, že se alespoň 1x objevily v některé z analyzovaných mapových aplikací (Mapy.cz – základní a turistická, go.mapa.cz – základní a turistická, google.cz/maps),
například dětské hřiště.
Struktura a počty typů geografických objektů základního a tematického charakteru v osmi kategoriích (ve shodě
s členěním Katalogu ZABAGED®) jsou uvedeny v tab. 2.

jsou z důvodu velkého rozsahu informací umístěny jako samostatné soubory na internetu a lze je otevřít ke čtení
„proklikem“ na odkaz v textu).
Z tab. 3 je zřejmé, že typy základního charakteru jsou
nejvíce zastoupeny v kompozici ZABAGED® (100 %), zatímco typy tematického charakteru převažují v ostatních analyzovaných mapových aplikacích a jejich četnost výskytu
je vcelku vyrovnaná (cca 60 %).

Počty typů geografických objektů v analyzovaných webových mapových aplikacích

4. Způsoby vyhledávání geografických objektů ve
webových mapových aplikacích

Analýza výskytu typů geografických objektů základního
a tematického charakteru vcelku i v jednotlivých kategoriích je dokumentována v příloze 1 a příloze 2 (přílohy

Měřítko výchozí mapy na začátku vyhledávání se odvíjí od
záběru a rozsahu disponibilních geografických informací
příslušné webové mapové aplikace. V případě Mapy.cz jde

3.
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Tab. 3 Zastoupení vybraných typů geografických objektů v analyzovaných webových mapových aplikacích
(základních / tematických)
go.mapa.cz go.mapa.cz
/turisticka
/základni

google.cz
/maps

kompozice
ZABAGED®

Mapy.cz
/zakladni

Mapy.cz
/turisticka

206 / 5

151 / 29

163 / 29

137 / 29

137 / 23

122 / 28

100 / 11,4

73,3 / 65,9

79,1 / 65,9

66,5 / 65,9

66,5 / 52,3

59,2 / 63,6

1. Sídelní, hospodářské a kulturní objekty

99 / 0

96 / 20

90 / 14

80 / 20

80 / 14

67 / 19

2. Komunikace

40 / 4

31 / 8

30 / 13

25 / 7

25 / 7

27 / 8

6/0

3/1

4/0

0/0

0/0

2/0

4. Vodstvo

16 / 0

10 / 0

13 / 0

11 / 0

11 / 0

7/0

5. Územní jednotky včetně chráněných území

16 / 0

3/0

7/0

8/0

8/0

8/0

6. Vegetace a povrch

14 / 0

5/0

10 / 0

6/0

6/0

7/0

7. Terénní reliéf

12 / 1

3/0

9/2

7/2

7/2

4/1

3/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Typy geografických objektů
Celkový počet typů geografických objektů
v % celkového počtu zákl. / tem. typů objektů

3. Rozvodné sítě a produktovody

8. Geodetické body

Tab. 4 Parametry map/ortofot v jednotlivých úrovních přiblížení

Webová mapová aplikace

Minimální
měřítko mapy

Ortofoto – úrovně
zvětšení
družicové

letecké

Tematické
mapové značky
znázorněny
od měřítka

Maximální
měřítko mapy

Počet stupňů
zvětšení mapy

1 : 1 390 *1)
ortofoto 1 : 336 14 (ortofoto 16)

Mapy.cz

1 : 9 091 000 *1)

1–8

9 – 16

1 : 11 000 *1)
(a větší)

go.mapa.cz

1 : 49 140 000 *1)

1 – 12

13 – 18

1 : 37 000 *1)
(a větší)

1 : 286 *1)

18

google.cz/maps

1 : 66 666 700 *1)

1 – 12

13 – 18

1 : 37 000 *1)
(a větší)

1 : 130 *1)

18 (ortofoto 20)

//geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec
kompozice ZABAGED®

1 : 1 828 800

1 – 13

1 : 14 287 *1)
(a větší)

1 : 446

13

*1) Měřítko jak se jeví na monitoru PC o úhlopříčce 19´´.

o Evropu, go.mapa.cz a google.cz/maps začínají mapou
světa, zatímco kompozice ZABAGED® pokrývá pouze území
ČR. Při postupném zvětšování okolí hledaného geografického objektu se objevují „dlaždice“ se stále větší podrobností obsahu zobrazených geografických informací. Počet
úrovní přiblížení se pohybuje od 13 do 18 a v případě
ortofotomap od 13 do 20 (viz tab. 4), přičemž od určité
úrovně přiblížení se objevují tematické mapové značky,
a to zpravidla až po maximální měřítko/úroveň přiblížení,
které dosahuje u analyzovaných webových mapových aplikací hodnot 1 : 130 (google.cz/maps) až 1 : 1 390 (Mapy.cz,
avšak ortofotomapa až 1 : 336 !), jak se jeví na monitoru
PC o úhlopříčce 19´´. Toto měřítko ovšem může být na jiných monitorech odlišné, takže je přesnější užívat čísla
úrovně přiblížení, jak je uvedeno i v tab. 4.
Některé z analyzovaných aplikací mají v největších měřítkách a mimo zastavěná území tak chudý až schematický obsah (google.cz/maps), že je nezbytné překrytí ortofotomapou s vysokým rozlišením v území k porozumění
obsahu. Jako detailní ortofoto může být použit produkt

Ortofoto ČR (ČÚZK, MO) s rozlišením 0,25 m v území (kompozice ZABAGED®) nebo Orto ČR (Geodis Brno, nyní TopGIS
Brno) s rozlišením 0,125 m v území. Aplikace google.cz/maps
využívá na území ČR též aktuální družicové ortofoto TerraMetric TrueEarth® s rozlišením 15 m v území.

5. Přehled charakteristických vlastností analyzovaných webových mapových aplikací
Mezi hodnocené charakteristické vlastnosti patří zejména:
• okruhy hlavních potenciálních uživatelů,
• použité zdroje geografických dat,
• postupy, frekvence a zdroje změnových dat při aktualizaci webové mapové aplikace,
• dostupnost webové mapové aplikace pro uživatele prostřednictvím internetu,
• bezplatný přístup nebo formy zpoplatnění.
Zjištěné údaje jsou přehledně uspořádány v tab. 5.
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Tab. 5 Přehled charakteristických vlastností analyzovaných webových mapových aplikací na území ČR
kompozice
ZABAGED®

Mapy.cz

go.mapa.cz

google.cz/maps

Jiní poskytovatelé mapových služeb na internetu (legální
i ilegální kopírování)

X

X

X

X

Profesionální geoinformatici („gisaři“) v orgánech veřejné správy

X

X

X

X

Podobní řešitelé projektů, zadání a propagace v soukromé sféře

X

X

X

X

Podobní řešitelé projektů a pro účely výuky v akademické sféře

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Okruhy hlavních potenciálních uživatelů jsou:

Jednotlivci při hledání informací a tipů zejména pro turistiku
Jednotlivci při hledání služeb v dané lokalitě
Jednotlivci při lokalizaci geografických objektů (navigace)

X

Zájemci o geografická data (informativní prohlídka před jejich
nákupem)

X

Další typy uživatelů
2. Použitými zdroji geografických dat jsou zejména:
Základní mapa ČR v rastrové či vektorové formě (ZM 50, ZM 200)

X

X

Vojenská topografická mapa v rastrové či vektorové formě
(TM 25, TM 50, TM 100)
Mapa ČR 1 : 500 000, Mapa ČR 1 : 1 000 000

X

Státní mapa 1 : 5 000 (vektor, rastr)
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

X

ZABAGED® – polohopis a výškopis (vrstevnice, mříž 10 m x 10 m)

X

X

Data 200 (6 vrstev)
Ortofoto ČR (ČÚZK, MO)

X

ortofota jiných zhotovitelů (Geodis, TopGIS, Georeal, ortofota
z družicových obr. dat)
Digitální model reliéfu DMR 4G (mříž 5 m x 5 m)
Digitální model reliéfu DMR 5G (nepravidelná trojúhelníková
síť TIN)

X

X

X

X *1)
X

Digitální model povrchu DMP 1G (nepravidelná trojúhelníková
síť TIN)
DMR ČR z dat radarového snímání SRTM (mříž 90 m x 60 m)

X

Geonames – databáze geografických jmen České republiky

X

Ostatní

X

X

X

X

ZABAGED® *2)

Mapy.cz

go.mapa.cz

google.cz/maps

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Postupy, frekvence a zdroje změnových dat při aktualizaci
webové mapové aplikace
Postup je zabezpečen legislativními předpisy (zákonem,
vyhláškou, nařízením vlády)

X

Postup je dán interními předpisy poskytovatele mapové služby

X

Postup je založen na ad hoc došlých podnětech uživatelů
Frekvence je zabezpečena legislativními a technickými předpisy

X

Frekvence je periodická

X *2)

Frekvence je v režimu on-line

X *3)

Frekvence je náhodná podle výskytu podnětů uživatelů
Zdrojem změnových dat je především aktuální ortofoto

X

X

Zdrojem změnových dat je také katastrální mapa

X

X

X

Zdrojem změnových dat jsou zejména údaje od správců jiných
informačních systémů

X

Zdrojem změnových dat jsou především údaje zjištěné vlastním
průzkumem

X

X (také)

X (také)

Zdrojem změnových dat jsou především (nebo výhradně)
podněty uživatelů

X

X (také)

*1) Stínovaný model reliéfu.
*2) Uvedené informace se týkají přímo modelu ZABAGED®, data kompozice jsou aktualizována cca jednou měsíčně.
*3) Perioda podle typu objektů a využitému zdroji pro aktualizaci, od 4x/rok až 1x/3-5 let.

X
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Pokračování tab. 5
4. Dostupnost mapové služby pro uživatele prostřednictvím
internetu

kompozice
ZABAGED®

Mapy.cz

go.mapa.cz

google.cz/maps

X

X

Na geoportálu (PC a notebook)

X

Na internetu použitím příslušné webové adresy (PC a notebook)

X

X

Na chytrém mobilním telefonu (smart phone)

X

X

X

X *4)

X

5. Bezplatný přístup nebo zpoplatnění?
Bezplatný přístup bez omezení

X *4)

X

Zpoplatnění se odvíjí od objemu přenesených dat
Zpoplatnění je paušální
Specifický způsob zpoplatnění

X *5)

*4) Jako služba webového portálu.
*5) Specifické zpoplatnění v závislosti na požadavcích zákazníka.

Z údajů v tab. 5 lze vyvodit následující poznatky:
5.1 Okruhy hlavních potenciálních uživatelů
Kompozice ZABAGED® je jedním ze způsobů prezentace
vektorových geografických dat z území ČR, obsažených
v ZABAGED® a spojených se zobrazením geografických
jmen obsažených v databázi Geonames. Oba tyto produkty jsou vytvořeny a vedeny jako zeměměřické činnosti ve
veřejném zájmu podle § 4 odst. 3, písm. c) a e) zeměměřického zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jejich prvotní určení je směrováno na využití orgány
státní správy a územní samosprávy při tvorbě a vedení tematických mapových děl a zejména geografických informačních systémů. Také se předpokládá jejich přiměřené
nekomerční využití ve školství při zpracování diplomových
a disertačních prací.
Teprve v posledním období je věnována pozornost nabídce garantovaných geografických dat širší (nejen zeměměřické) veřejnosti nabídkou přednastavených nebo i vlastních kompozic vybraných vektorových vrstev a rastrového mapového podkladu s využitím klienta Geoprohlížeče
ČÚZK [2], nebo přímo využitím služeb Web Map Service
(WMS) a Web Feature Service (WFS) k prostorovým analýzám.
Jiné analyzované webové mapové služby (Mapy.cz, go.mapa.cz, google.cz/maps) jsou naopak cíleny na využití širokou veřejností, a proto je jejich obsah zaměřen především
na geografické objekty tematického charakteru, včetně prezentace popisných informací o těchto objektech. Disponují
různými nástroji k prostorovým analýzám, jejichž účinnost
je někdy omezena chybějícími popisnými informacemi
(např. č. p. a č. ev. budov).
5.2 Použité zdroje geografických dat
Zde je třeba identifikovat mapová díla využitá při přibližování k detailu objektu a mapové dílo největší podrobnosti, které plně zobrazuje tematický obsah mapovými
značkami.
Kompozice ZABAGED® obsahuje geografické objekty základního (a zčásti i tematického) charakteru pouze z území
ČR, které jsou obsahem geografického modelu ZABAGED®.
K přiblížení jsou využita státní mapová díla Mapa ČR

1 : 1 000 000, 1 : 500 000 a Základní mapy ČR 1 : 200 000
a 1 : 50 000. Maximální zvětšení detailů se zobrazuje v měřítku 1 : 446 (viz tab. 4 a obr. 1). Polohopis je odvozen
především z Ortofota ČR vytvářeného periodicky ve spolupráci ČÚZK a Ministerstva obrany ČR; v současnosti je jako
pomocný zdroj využíván i digitální model reliéfu (DMR) 5G.
Zdrojem výškopisu jsou dosud stereofotogrammetricky revidované vrstevnice ZABAGED®, které budou postupně nahrazeny nově vytvářenými vrstevnicemi z DMR 5G na celém území ČR. Zdrojem geografických jmen je databáze
Geonames.
Mapy.cz obsahují geografické objekty základního i tematického charakteru z celého území Evropy. Na území ČR
jsou k přiblížení použity vlastní kartografické úpravy obsahu Mapy ČR 1 : 1 000 000, Základní mapy ČR 1 : 50 000
a 1 : 10 000. Polohopis ve větším detailu (max. 1 : 340 jak
se jeví na monitoru PC o úhlopříčce 19´´ ) je odvozen z ortofot zhotovených soukromými firmami, detailní popisné
údaje (viz obr. 2) jsou čerpány zřejmě z Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Zdrojem výškopisných dat je pravděpodobně ZABAGED® výškopis – 3D
vrstevnice, z něhož byly převzaty zdůrazněné vrstevnice
o intervalu 10 m jako základní vrstevnice v turistické verzi.
Aplikace go.mapa.cz obsahuje geografické objekty základního i tematického charakteru z celého světa. Mapové
dlaždice pro největší úroveň přiblížení a také obsah mimo
území ČR přebírá od google.cz/maps. Polohopis na území
ČR je tvořen kombinací dat z různých zdrojů. Jde především o data ZABAGED®, Základní mapu ČR 1 : 25 000,
ale také o data z Českého statistického úřadu nebo Kartografie Praha, a. s. Polohopis ve větším detailu (max. 1 : 286
jak se jeví na monitoru PC o úhlopříčce 19´´) je odvozen
z ortofot zhotovených soukromými firmami (viz obr. 3).
V této oblasti spolupracoval vydavatel s již neexistující
webovou mapovou aplikací Atlas.cz. Výškopis je vytvořen
na základě digitálního výškového modelu z družicových
dat SRTM (Shuttle Radar Topography Mission).
Aplikace google.cz/maps je součástí známé celosvětové
webové mapové aplikace firmy Google.com. Na území ČR
byly evidentně využity některé prvky obsahu Základní mapy ČR 1 : 200 000, polohopis v měřítku 1 : 10 000 a větším
– až po maximální detail polohopisu v měřítku 1 : 1 390 (jak
se jeví na monitoru PC o úhlopříčce 19´´), který je odvozen
pouze schematicky z ortofot zhotovených soukromými
firmami (viz obr. 4). Maximální měřítko ortofotografického
zobrazení detailu je až 1 : 336 (jak se jeví na monitoru
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Obr. 1 Kompozice ZABAGED®

Obr. 2 Mapy.cz/zakladni

Obr. 3 go.mapa.cz – turistická

Obr. 4 google.cz/maps

PC o úhlopříčce 19´´). Google vytváří vlastní sadu výškopisných dat kombinací lokálních i globálních zdrojů. Globální povahy jsou družicová data SRTM, ASTER 1 a GEBCO
(General Bathymetric Chart of the Oceans) pro batymetrická (hloubkoměrná) data. V Evropě pak zřejmě využívají
data BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) ve
Frankfurtu nad Mohanem.

5.3 Postupy, frekvence a zdroje změnových dat
při aktualizaci webové mapové aplikace
Kompozice ZABAGED® je aktualizována cca jednou měsíčně a její aktuálnost je závislá na pravidlech aktualizace
jejího hlavního zdroje – ZABAGED®. Aktualizace ZABAGED®
je legislativně zajištěna vyhláškou č. 31/1995 Sb., ve znění
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pozdějších předpisů, konkrétně v § 10b písm. b) takto:
• Prostorové složky databáze
1. periodicky pro plný obsah databáze v cyklu nejdéle
6 let (poznámka: nyní v cyklu 4 let) na celém území ČR,
a to na podkladě ortofotomap (poznámka: nyní Ortofoto ČR s rozlišením 0,25 m v území) a s následným topografickým došetřením změn v terénu,
2. průběžným záznamem podstatných změn geometricky významných objektů databáze (zejména na základě hlášení od jejich správců).
• Popisné složky databáze
1. periodicky současně s prostorovými složkami,
2. průběžnou aktualizací atributů přebíráním dat od
správních úřadů.
Tyto způsoby aktualizace, dané legislativními předpisy,
a využití dalších zdrojů, jako např. leteckých měřických
snímků, dat leteckého laserového skenování (především
DMR 5G) a informací z orgánů místní samosprávy, jsou
včleněny do interních technických předpisů. Pomocným
nástrojem je též hlášení chyb od uživatelů, která jsou vždy
ověřena na územních pracovištích sběru dat ZABAGED®
v Zeměměřickém úřadě (ZÚ).
Mapy.cz mají postup aktualizace dán interními předpisy. Prostorové složky jsou ošetřovány ve vlastní kartografické redakci, která mj. ověřuje návrhy nastalých změn zaslané uživateli a v případě potřeby i provádí průzkum a ověření v terénu. Vzhledem k tomu, že tato webová mapová
aplikace zobrazuje zejména v turistické verzi největší počet geografických objektů tematického charakteru, které
jsou častěji předmětem změn než geografické objekty základního charakteru, jde o náročnou činnost, která je podle
výsledku analýzy popisované v tomto článku na velmi
dobré úrovni.
Autorem aplikace go.mapa.cz je společnost Data Processing Agency (DPA) s. r. o., která vyvíjí tuto aplikaci především pro své interní potřeby. Dle autorů se jedná o testovací mapu, která není příliš propagována. S tím souvisí
i způsob a frekvence aktualizace, která nemá periodický
základ a nesleduje pevný harmonogram. Aktualizace jsou
iniciovány především aktuálními projekty společnosti nebo na základě požadavku zákazníka. DPA s. r. o. udává, že
se řídí i podněty uživatelů ze široké veřejnosti. Vzhledem
k zaměření aplikace však lze odhadnout, že počet hlášení
od uživatelů nebude velký.
Webová mapová aplikace google.cz/maps na území ČR
je součástí celosvětové Google Maps, pokrývající všechny
obydlené kontinenty. Tento rozsah s sebou nutně přináší
heterogenitu geografických dat a informací, pokud jde
o podrobnost (měřítko zdrojových map), jejich různé kartografické zpracování a aktuálnost. Proto se prostorová
složka této aplikace opírá o obsah ortofot z družicových
obrazových záznamů nebo leteckých snímků a z nich často
odvozuje i polohopis konvenční mapy, která má až schematický charakter a bez překrytí ortofotomapou má v největších měřítkách jen minimální vypovídací schopnost.
Aktuálnost prostorové složky je tedy zcela závislá na dostupnosti čerstvých ortofot.
Pokud jde o vytvoření a aktualizaci popisné složky,
Google Maps spoléhají na crowdsourcing, tj. sběr hlášení
od uživatelů bez vlastní aktivní účasti (maximálně na
prověření podezřelých informací). Google Maps nemá redakci v ČR, pouze několik pracovníků v evropském centru Google v Zürichu. Tematická náplň mapové i popisné složky je tak zcela závislá na iniciativě uživatelů, kteří
mohou např. touto cestou inzerovat své firmy či služby
(lze např. nalézt provozovnu pedikury nebo sídlo skaut-
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ského oddílu, ale v blízkém okolí chybí významná architektonická památka (viz obr. 4) nebo visutá lanová dráha
zásadního významu pro místní dopravu a turistiku (viz
obr. 8).
5.4 Dostupnost webové mapové aplikace pro
uživatele prostřednictvím internetu
Všechny analyzované webové mapové aplikace jsou dostupné on-line a bezplatně pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Geoportál ČÚZK, Mapy.cz a Google Maps
disponují speciálními aplikacemi pro mobilní telefony, jejichž funkce nejsou předmětem analýzy popsané v tomto
článku.
5.5 Hodnocení funkcionality webových mapových
aplikací
Použitelností vybraných webových mapových aplikací se
obsáhle zabýval P. Voldán ve své doktorské disertační
práci [3], zejména s ohledem na ovládání mapy a vyhledávání geografických objektů zadáním adresy nebo stručné
slovní charakteristiky. Autor zhodnotil výsledky více než
600 respondentů produktivního věku (do 50 let) i starších
uživatelů internetu, přičemž vesměs šlo o osoby, které
nejsou svou profesí kartografy nebo geoinformatiky. Z pohledu uživatelského rozhraní odpovídají všechny sledované aplikace základnímu rámci mapové aplikace definovanému v [3]. Tento rámec rozděluje uživatelské rozhraní
do tří hlavních prvků (panelů).
Hlavní panel je hlavičkou aplikace a umožňuje zadání
dotazu k vyhledání požadovaného geografického objektu a informací o něm. Mapový panel zobrazuje vlastní
mapu a umožňuje její pohyb, změnu zvětšení a označení
určitých míst kurzorem (např. při měření vzdálenosti).
Informační panel popisuje výsledky vyhledávání a poskytuje podrobnější informace o vyhledaném geografickém
objektu.
V případě kompozice ZABAGED® je poměr plochy mapového k informačnímu panelu 73,1 % ku 26,9 %. V dolní části monitoru se zobrazuje číselné i grafické měřítko
mapového výřezu a souřadnice bodu, na který se ukáže
kurzorem, v souřadnicových systémech S-JTSK/Krovak
East North (viz [4]) a ETRS89. Informační panel umožňuje
zapnutí vrstev, které v základní kompozici nejsou obsaženy (např. stínování reliéfu), přičemž si lze vytvářet
i vlastní kompozice. Dále uvádí základní informace o vyhledaném geografickém objektu (lokalizace: obec – okres)
a umožňuje podat hlášení zjištěné chyby v obsahu mapy nebo v informaci o geografickém objektu. Důležitou funkcí v hlavním panelu je Informace o geoprvku,
pomocí níž lze zjistit všechny vlastnosti typů objektů
ZABAGED® bez ohledu na to, zda jsou v konkrétní mapové kompozici použity. Jinou užitečnou funkcí je přímý přechod do aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
V případě aplikace Mapy.cz je poměr plochy mapového
k informačnímu panelu 60,9 % ku 39,1 % (na úkor mapového obrazu). Předností mapového panelu však je, že při
postavení kurzoru na většinu mapových značek se objeví
popisek tohoto geografického objektu (například jméno
autobusové zastávky, druh úřadu a další). V dolní části
monitoru se zobrazuje grafické měřítko. Součástí informačního panelu je okno pro zadání vyhledávání (tzv. na-
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šeptávač možností) a po volbě té správné i údaj o lokalizaci a často i fotografie objektu.
Volitelné jsou služby: Plánování trasy (po zadání počátečního a koncového bodu adresou nebo na mapě je navržena trasa a sdělen čas pro absolvování autem), Můj batůžek (poskytne fotografie a informace o turisticky pozoruhodných objektech v okolí) a Body a měření (poskytne
souřadnice N, E ve WGS84 bodu označeného kurzorem
nebo zobrazí podélný profil trasy definované počátečním,
koncovým a mezilehlými body, které byly označeny kurzorem na mapě).
V případě aplikace go.mapa.cz je poměr plochy mapového k informačnímu panelu 75 % ku 25 %. Mapových
značek objektů tematického charakteru je méně, ale po
umístění kurzoru na ně se objeví popisek geografického
objektu. V dolní části monitoru se zobrazuje grafické měřítko. Poklepnutím na mapovou značku se objeví bublina
s adresou geografického objektu a nabídkami Plánovat
trasu, Mapa e-mailem a Vytisknout mapu. Na informačním
panelu jsou volitelné služby: Plánování tras autem (zde jsou
souřadnice ve WGS84 bodu označeného kurzorem na mapě, zadání místa startu cesty autem a volitelný typ cesty –
mimo dálnice a bez poplatků). Další službou je Měření vzdálenosti mezi body vyznačenými kurzorem na mapě, Měření
ploch areálu vyznačeného kurzorem na mapě a GPS – souřadnice, udávající souřadnice ve WGS84 libovolného bodu
na mapě vyznačeném kurzorem. Vrstevnice se nezobrazují v souvisle zastavěných intravilánech velkých měst.
V případě aplikace google.cz/maps zaujímá mapový panel celých 100 % plochy monitoru, avšak v levé horní části
je umístěn hlavní panel pro zadání vyhledávání geografického objektu a na něj, po akceptaci dotazu, navazuje
informační panel. Dohromady zaujmou maximálně 20,5 %
plochy monitoru. Počet mapových značek je menší než
u předchozích aplikací (důvody viz část 5.3), avšak popisky
k nim jsou přímo na mapě. Po klepnutí na značku zastávky
MHD či integrované veřejné dopravy v Praze, Brně a Ostravě se objeví čísla linek a po klepnutí na sídla některých
firem a služeb počet dostupných recenzí. Plánování tras je
možné ve variantách autem, veřejnou dopravou, na kole
nebo pěšky. Po zadání adresy počátku a cíle cesty je na
informačním panelu uvedena vzdálenost, trvání cesty, čísla
linek MHD, autobusů a vlaků a konkrétní nejbližší spojení
v okamžiku dotazu. Služba Terén zobrazí vrstevnice a stínování reliéfu v maximálním měřítku 1 : 8 333 (jak se jeví
na monitoru PC o úhlopříčce 19´´). Služba Provoz pro automobilisty znázorňuje na mapě intenzitu provozu v okamžiku dotazu nebo typickou pro různé dny v týdnu. Důležitou službou pro aktualizaci google.cz/maps je Navrhnout
úpravu, a to na základě místní znalosti uživatele.
K získání základních poznatků o funkčnosti analyzovaných webových mapových aplikací na Desktopech byly
definovány 3 modelové situace:
a) vyhledání bydliště osoby podle adresy v sídle, které
vede čísla popisná budov, určení jeho souřadnic v referenčním systému WGS84 a zjištění vzdálenosti (resp.
i převýšení) k nejbližší zastávce tramvaje,
b) vyhledání místa rekreační chaty v obci, která vede čísla
evidenční staveb pro rekreaci, určení jejích souřadnic
v referenčním systému WGS84 a zjištění vzdálenosti
(resp. i převýšení) k nejbližší autobusové zastávce,
c) vyhledání nemocnice v Berouně (je nejbližší k rekreační
stavbě), určení jejích souřadnic v referenčním systému
WGS84 a zjištění vzdálenosti (resp. i převýšení) k nejbližší zastávce MHD v Berouně.
Výsledky šetření jsou uspořádány v tab. 6 pro případ
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použití stolního počítače (Desktopu). Registrované časy
provedení příslušných operací závisejí na jeho technických parametrech a rovněž na rychlosti připojení k internetu, takže časové údaje nejsou typickým parametrem.
Rozhodující pro hodnocení bylo, zda požadovaná operace
může být příslušnou webovou mapovou službou realizována či nikoliv.
Z tab. 6 a vyplývají mj. tyto poznatky:
• Pro vyhledávání objektů podle adresy je zásadní zda
webová mapová aplikace vede čísla popisná resp. čísla
evidenční. V případě kompozice ZABAGED® pak nestačí
obecnější údaj „Beroun nemocnice“.
• Jestliže se nezobrazuje poloha tramvajové či autobusové zastávky, nelze realizovat měření vzdálenosti resp.
převýšení od zájmového objektu.
5.6 Kartografická hlediska hodnocení
I když geoinformatici (správci a uživatelé geografických
informačních systémů) netrvají na kontinuitě s dosavadním
uspořádáním a vzhledem map středních a velkých měřítek, hraje úroveň kartografického zpracování map, obsažených ve webových mapových aplikacích, stále významnou roli při pochopení jejich obsahu, v estetickém cítění
a pocitu uživatelsky příjemného používání.
Z tohoto hlediska vyvolává poněkud „tvrdý“ dojem polohopisná mapa v kompozici ZABAGED®, zejména sytě černým zobrazením terénních stupňů a tlustými čarami opěrných zdí a lyžařských vleků (viz obr. 5). Neobvyklé je rovněž pravidelné rozmístění značek lesa ve čtvercové mříži
a překrývání popisků. Je to důsledek plně automatizované kartografické vizualizace vybraných geografických
objektů (převážně základního charakteru), jejich atributů
a geografických jmen, jež jsou primárně spravovány ve
vektorovém modelu. Řada popisků se objeví až pomocí
nástroje Informace o geoprvku, což není uživatelsky příjemné. Vrstevnice a stínování reliéfu nejsou součástí základního nastavení, ale lze je připojit zapnutím vrstev Výškopis-vrstevnice a Stínovaný model reliéfu.
Kartografické zpracování map v aplikaci Mapy.cz je více
podobné konvenčnímu pojetí barevných tematických map
středního a velkého měřítka (pastelovými odstíny) a dává
vyniknout mapovým značkám objektů tematického charakteru. Turistická verze je obsahem i vzhledem nejvíce podobná státním mapovým dílům středních měřítek (1 : 10 000
až 1 : 50 000), zejména zobrazením vrstevnic a stínováním
reliéfu (viz obr. 6).
Kartografické zpracování map v aplikaci go.mapa.cz lze
hodnotit podobně jako Mapy.cz, v základní i turistické
verzi jsou zobrazeny vrstevnice a stínování reliéfu, které
ve výškově členitém terénu dávají dobrou představu o terénních tvarech a svahovitosti i pro laického uživatele (viz
obr. 7).
Kartografické zpracování polohopisu v aplikaci google.cz/
maps je vysloveně špatné, schematické, nevýrazné a mnoho různých geografických objektů je znázorněno jedinou
symbolickou mapovou značkou (ústav, elektrárna, hasičská stanice, infocentrum, hrad, skautská klubovna, rozhledna, horská chata, lékař, camping. autoservis, archiv,
kulturní a společenský dům, kostel, divadlo, významný
vrchol, galerie, pomník). Bez současného překrytí ortofotomapou (což je snadné na jedno klepnutí) je polohopisná mapa většinou nepoužitelná, zejména mimo sídla
(v extravilánu, lesních komplexech a v horských oblastech – viz obr. 8).
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Tab. 6 Příklady užití vybraných webových mapových aplikací z hlediska uživatelsky příjemného použití na desktopu PC
Typizované příklady vyhledání
geografického objektu na území ČR

kompozice
ZABAGED®

Mapy.cz

go.mapa.cz

1. Vyhledání bydliště (sídla) podle adresy
Praha 10, Novorossijská 978/18
- polohopisná mapa (+Street View)
- určení souřadnic N, E (WGS-84)
- měření vzdálenosti (převýšení) k nejbližší
zastávce tramvaje

(nevede č. p., č. ev.)
1s vyhledání objektu
2s (+ ptačí pohled)
+ 2s zobrazení *1)
objekt nelze najít
interaktivně na liště je uvnitř web adresy podle adresy (č. p.)
(ETRS89)
10s (d, Δh)
- nelze *2)

2. Vyhledání rekreační chaty podle adresy
Svinaře – Halouny č. ev. 083
- polohopisná mapa (+Street View)
- určení souřadnic N, E (WGS-84)
- měření vzdálenosti (převýšení) k nejbližší
autobusové zastávce

2s vyhledání objektu
+ 2s zobrazení *3) 2s (bez Street View)
interaktivně na liště 2s (na klepnutí)
(ETRS89)
15s (d, Δh)
- nelze *2)

3. Vyhledání nemocnice podle adresy
Beroun nemocnice
- polohopisná mapa (+Street View)
- určení souřadnic N, E (WGS-84)
- měření vzdálenosti (převýšení) k nejbližší
zastávce MHD v Berouně

objekt nelze najít
podle adresy
(č. ev.)

google.cz/maps
(vede č. p. skrytě)
2s (+ Street View) +
3s detail Street View
je uvnitř web adresy
10s (d) – varianty

objekt nelze najít
podle adresy
(č. ev.)

- nelze
1s
3s na ortofotomapě
je uvnitř web adresy 2s
20s (d, Δh)
nelze - autobusové
zastávky MHD se
nezobrazují

3s (+ Street View)
je uvnitř web adresy
nelze - autobusové
zastávky MHD v Berouně se nezobrazují

*1) Ulice musí být vyplněna se správnou českou diakritikou.
*2) Měřit vzdálenost obecně lze, ale obsahem dat nejsou zastávky tramvaje ani autobusu. Měřit převýšení nelze.
*3) Vráceno více výsledků (objektů) při hledání Svinaře 083.

Obr. 5 Kompozice ZABAGED®

Obr. 6 Mapy.cz/turisticka
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Obr. 7 go.mapa.cz – základní

Obr. 8 google.cz/maps

Článek ilustruje výsledky analýzy webových mapových
aplikací nejvíce požívaných v ČR, a to poprvé v rozsahu
a podrobnostech, pokud jde o sortiment zobrazených geografických objektů základního a tematického charakteru,
zdroje geografických dat použitých k vytvoření a následné
aktualizaci těchto aplikací a jejich hodnocení z kartografického hlediska. K jednotlivým analyzovaným aplikacím,
používaným v prostředí stolních a přenosných osobních
počítačů (nikoliv v prostředí mobilních telefonů), lze uvést
následující závěry a doporučení:
ZÚ průběžně zkvalitňuje poskytování základních geografických dat, což se týká i prezentace dat formou kompozic přes klienta Geoprohlížeče ČÚZK. V poslední době
došlo k výraznému urychlení načítání dat, které je výrazné
při prohlížení rastrových dat – Ortofota ČR a Základních
map ČR. Urychlení se týká i kompozice ZABAGED®, která je
specifická tím, že se uživateli touto mapovou službou automatizovaně kartograficky vizualizují aktuální vektorová data ZABAGED®. Lze zapínat či vypínat vrstvy, nastavovat
průhlednost, a tím např. zobrazovat data ZABAGED® nad
Ortofotem ČR. Lze i získat další podrobné informace k jednotlivým geografickým objektům. Je otevřenou otázkou,
zda uživatel dá přednost garantované aktuálnosti dat s určitými kartografickými nedostatky před kartograficky kvalitním mapovým dílem aktualizovaným v delších časových
periodách.
V článku zmíněné určité nedostatky kompozice ZABAGED®
lze odstranit dalším zdokonalením automatizované vizualizace (v detailu i pro jednotlivé úrovně přiblížení). Dosud
není mnoho geografických informací, vztahujících se především ke klasifikaci budov a účelových areálů, využito při
vizualizaci a uživatel se k těmto informacím dostane až užitím funkce Informace o geoprvku. Ten jistě ocení připra-

vované zlepšení vyhledávání, kdy nebude nutno zadávat
hledané jméno či adresu pouze se správnou diakritikou.
Je určitě namístě více propagovat tuto mapovou službu,
o které mnoho uživatelů dosud nic neví. Geoprohlížeč
ČÚZK by si nepochybně zasloužil vyšší prioritu na webových stránkách ČÚZK.
Celkové hodnocení aplikace go.mapa.cz je dosti obtížné. Společnost DPA nepovažuje tuto aplikaci z hlediska
prodeje za podstatnou. Funkčnost odpovídá základním
požadavkům na webovou mapovou aplikaci, avšak problematickou může být aktuálnost zobrazených dat. To je
zřejmě také důvodem jisté nevyváženosti sortimentu
zobrazených geografických objektů. Kriticky lze také nahlížet na velmi omezené doplňkové informace o bodech
zájmu.
Kromě základní kompozice nabízí go.mapa.cz i turistickou verzi, ale jde pouze o základní verzi doplněnou o cykloturistické trasy. Pozitivně lze hodnotit kartografické zpracování, umožňující kvalitní čitelnost map. Zajímavým řešením je kombinace vlastních datových sad s obsahem
Google Maps v nejvyšší úrovni přiblížení; go.mapa.cz využívá mobilní aplikace my.viewranger.com firmy Augumentra, Cambridge (Velká Británie), která umožňuje na chytrých mobilních telefonech a tabletech plánovat, realizovat a doporučovat vhodné trasy pro pěší, cykloturistiku
a autoturistiku ve více než 20 zemích a pro území ČR používá mapové podklady od go.mapa.cz.
Z vrstev webové mapové služby google.cz/maps je nejpoužívanější v médiích i individuálními uživateli ortofotomapa, k jejíž všeobecné srozumitelnosti napomáhá začlenění geografických jmen a zvýraznění silničních komunikací, ve větším měřítku pak i jména ulic, mapové značky
železničních, autobusových a tramvajových zastávek a redukovaný soubor mapových značek významných objektů
(ten však nevykazuje systematický přístup k výběru). Sa-

6. Závěry
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motná polohopisná mapa je však prakticky v mnoha případech nepoužitelná, jak již bylo zmíněno v části 5.6.
V článku nebyla věnována detailní pozornost webovým mapovým aplikacím na chytrých mobilních telefonech, které jsou vesměs předmětem pokračujícího vývoje, a proto se autorský kolektiv hodlá jejich analýze věnovat později.
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[4] Souřadnicové systémy podporované v mapových službách resortu ČÚZK.
Dostupné z http://geoportal.cuzk.cz/(S(dsczfum3cq3hhpg1uo5r1r41))/
Default.aspx?lng=EN&mode=TextMeta&side=sit.trans&text=souradsystemy.
Do redakce došlo: 9. 12. 2014
Lektoroval:
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.,
ČVUT v Praze
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Obnovenie činnosti Terminologickej
komisie a ako ďalej

Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
Ing. Erik Ondrejička,
Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky

Abstrakt
Terminologická činnosť ako nevyhnutná súčasť rozvoja každého odvetvia vedy a techniky v súčasnosti. História, súčasnosť
a plány Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie, kartografie a kataster pri Úrade geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky.
Resumption of Terminological Commission Activities and How to Carry on
Abstract
Terminological activity as an essential part of further development in each branch of science and technology at present.
History, present stage and planes of Terminological commission for the surveying, mapping and cadastre branch in the
Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of Slovak Republic.
Keywords: terminology, surveying, mapping and cadastre of real estate, history and its planes

1. Úvod
Pod terminológiou rozumieme náuku o pomenúvaní pojmov v určitom odbore, o definovaní obsahu týchto pojmov konkrétneho odboru a o tvorbe systému pojmov. Aj
množina takýchto pojmov jedného odboru spolu s ich definíciami často býva označovaná tým istým slovom – termínom ako terminológia; v tomto význame slova sa potom terminológia stáva súčasťou odborného jazyka tohto
odboru. Predmetom náuky o terminológii je teda najmä
tvorba a ustaľovanie termínov, ich popis definíciami a tvorba systému termínov.
Terminologická činnosť je dnes uznávaná ako nevyhnutná disciplína pre všetkých účastníkov hospodárskeho života nie iba spoločenskovedných a ekonomických
disciplín, ale aj technických disciplín v intelektuálnej, vedeckej, technickej a hospodárskej oblasti. Smerovanie
k európskej hospodárskej integrácii a rozhodnutie Komisie európskych spoločenstiev priznať technickým normám
a vrátane nich aj terminologickým normám rozhodovaciu
úlohu vo voľnom pohybe výrobkov a služieb na území
Európskej únie viedlo k tomu, že normatívne nástroje získali kľúčovú úlohu. Vzrastajúca konkurencia a špecializácia má za následok veľký rozvoj vzájomnej výmeny tovaru, peňazí a pracovnej sily v rámci vnútorného trhu. Tieto
výmeny musia spĺňať určité pravidlá, z ktorých z pohľadu
terminologickej činnosti vyzdvihneme dve: požiadavka na
kvalitu a požiadavka ako reakcia na technický a technologický rozvoj. Požiadavka na kvalitu, ktorá sa objavila v päťdesiatych rokoch 20. storočia, sa stávala stále dôležitejšou
a jej hodnotenie bolo a je stále väčšmi určujúcim faktorom konkurencieschopnosti. Zatiaľ čo dnes sa ceny porovnávajú ľahko, oveľa komplikovanejšie je porovnávať úroveň kvality. Existencia jednoznačne uznávaného referenčného systému riadenia kvality vytvára veľmi presný hodnotiaci nástroj, ktorý bez dobre konštituovanej terminológie nemôže perfektne fungovať. Terminologické normy tu
zohrávajú presne túto úlohu. Ďalším veľmi pozitívnym faktorom na šírenie poznatkov o terminologickej činnosti a na

šírenie jej výsledkov sú objavy nových techník a technológií, ktoré v dostatočne krátkom čase po svojom objavení
musia nájsť primeranú reflexiu aj v odbornej terminológii.
Platí všeobecné pravidlo, že terminológia, dokonca ani
v podobe terminologickej technickej normy, nie je záväzná,
ale je používaná dobrovoľne. V určitých prípadoch môže
byť implementácia termínov povinná, ak je dostatočne
intenzívne táto povinnosť sankcionovaná internými predpismi (napr. v oblasti pedagogickej činnosti, v súvislosti
so záverečnými, diplomovými, dizertačnými, habilitačnými
a pod. prácami, v oblasti interných predpisov príslušného
rezortu, na úseku redakčnej činnosti odborných časopisov
a v oblasti sankcionovanej zákonmi).
Terminológia reprezentuje dobovú úroveň know-how
a dobovú úroveň technológie, čo robí prítomnosť každého odvetvia aplikujúceho rozmanité technológie na jej
príprave neodmysliteľnou. Terminológia nie je nikdy neutrálna. Je referenčným dokumentom používaným osobitne v súvislosti s kontraktmi alebo pri uzatváraní obchodných zmlúv. Terminológia je používaná v technickej
i v právnej sfére ako nediskutabilná referencia, ktorá zjednodušuje a zjednoznačňuje verbálny aj písomný komunikačný vzťah medzi partnermi.
Je samozrejmé, že ak má byť terminológia aplikovaná,
musí byť verejne prístupná, čo sa týka terminologických
slovníkov a tiež slovenských technických noriem (STN) charakteru terminologických noriem.
Tvorba a ustaľovanie terminológie je kolektívna práca.
Každý terminologický slovník alebo terminologická technická norma je pripravovaná, vypracovaná a vydaná nejakým orgánom alebo inštitúciou, a preto je chránená už
v etapách návrhu autorským právom.

2. Z histórie rezortnej terminologickej komisie
Podľa ustanovení čl. 144 ústavného zákona o česko-slovenskej federácii č. 143/1968 Zb. v spojitosti s ustanove-
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niami §§ 5 a 11 zákona SNR č. 207/1968 Zb. a § 4 ods. 2 a 3
vládneho nariadenia č. 1/1954 Sb. a podľa Úpravy riaditeľa
Slovenskej správy geodézie a kartografie č. 4-696/1970
z 18. mája 1970 o zriadení Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie a kartografie pri Slovenskej správe geodézie
a kartografie vznikla Terminologická komisia pre odvetvie
geodézie a kartografie pri Slovenskej správe geodézie a kartografie (ďalej iba Terminologická komisia alebo TK). Úprava
riaditeľa Slovenskej správy geodézie a kartografie (SSGK)
č. 4-696/1970 z 18. mája 1970 o zriadení Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie a kartografie pri SSGK bola zverejnená v čiastke 4 ročníka 1970 Spravodajcu SSGK, strana 26
(pozri http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/rezortne-periodika/).
Následne opierajúc sa o čl. 1 Úpravy č. 4-696/1970 riaditeľ
SSGK vydal Organizačný a rokovací poriadok Terminologickej
komisie pre odvetvie geodézie a kartografie pri Slovenskej správe geodézie a kartografie, ktorý bol zverejnený v čiastke 5–6
ročníka 1970 Spravodajcu SSGK v bode N I. A 8, na s. 36–37
(pozri http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/rezortne-periodika/).
Zloženie Terminologickej komisie: Do funkcie predsedu
Terminologickej komisie v roku 1970 bol menovaný námestník riaditeľa SSGK Ing. Daniel Lenko. Členmi TK boli
ďalej menovaní: Ing. Ján Valovič, Výskumný ústav geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratislave (tajomník), Ing. Ján
Bačík, Slovenská kartografia, n. p. Bratislava, Ing. Jozef Gallo,
Oblastný ústav geodézie v Bratislave, Ing. Imrich Horňanský, Inžinierska geodézia, n. p., Bratislava, Ing. Albert Kelemen, SSGK, prof. Ing. Dr. František Kuska, Slovenská vysoká škola technická (SVŠT) v Bratislave, Ivan Masár, Slovenská akadémia vied (SAV), Jazykovedný ústav Ľ. Štúra,
doc. Dr. Emil Mazúr, DrSc., SAV, Geografický ústav, Ing. Jozef
Petráš, CSc., Slovenská geodeticko-kartografická spoločnosť, RNDr. Imrich Staríček, SAV, Ústav teórie merania, Ing.
Štefan Tóth, SSGK, Ing. Miloš Váchal, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) v Prahe
a Ing. Ján Vanko, Geodetický ústav v Bratislave.
Dňa 15. 1. 1989 bol do funkcie predsedu Terminologickej komisie menovaný Ing. Imrich Horňanský, CSc. Ostatným predsedom Terminologickej komisie pred útlmom
jej aktivít bol Ing. Andrej Vojtičko, PhD., menovaný do funkcie predsedu TK od 28. 7. 1989, pôsobiaci v tejto funkcii až
do svojho odchodu do dôchodku 31. 7. 2007. V roku 1990
pracovala TK v zložení: Ing. A. Vojtičko, CSc. (SÚGK) – predseda, Ing. M. Petrovič, CSc. (VÚGK) – tajomník, doc. Ing.
V. Gregor, CSc. (SVŠT), doc. Ing. M. Hájek, CSc. (SVŠT), Ing.
D. Hrnčiar, CSc. (VÚGK), Ing. J. Kadlic, CSc. (VÚGK), Ing.
J. Marek (Geodetický podnik Bratislava), PhDr. I. Masár, CSc.
(SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra), Ing. Z. Matula (Slovenská
kartografia), doc. Ing. J. Melicher, CSc. (SVŠT), Ing. J. Pecár,
CSc. (VÚGK), Ing. J. Pravda, CSc. (SAV, Geografický ústav),
Ing. Š. Priam, CSc. (VÚGK), Ing. J. Rambousek (VÚGTK), doc.
Ing. V. Staněk, CSc. (SVŠT), Ing. S. Strečanský (Geodézia
Bratislava), Ing. Š. Špaček (Správa geodézie a kartografie
Bratislava), Ing. J. Vanko (VÚGK), kpt. Ing. J. Vašek (Vojenský kartografický ústav Harmanec), Ing. V. Vrzgula (Geodézia Bratislava) [5].
2.1 Slovníky geodetickej a kartografickej terminológie (1977–1986)
Ťažiskovými aktivitami TK v období 1970–1986 bolo prerokovanie a príprava na vydanie súboru terminologických
slovníkov v edícii VÚGK v Bratislave, ktorými sa v histórii
slovenskej odbornej terminológie prvýkrát zafixovala terminológia nášho odvetvia. Išlo o nasledovné slovníky:
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• Slovník geodetickej a kartografickej terminológie, Geodetické základy. Bratislava, VÚGK, 1977. 202 s.
• Slovník geodetickej a kartografickej terminológie, Prístroje a pomôcky. Bratislava, VÚGK, 1977. 84 s.
• Slovník geodetickej a kartografickej terminológie, Mapovanie. Bratislava, VÚGK, 1977. 117 s.
• Slovník geodetickej a kartografickej terminológie, Evidencia nehnuteľností. Bratislava, VÚGK, 1978. 52 s.
• Slovník geodetickej a kartografickej terminológie, Fotogrametria. Bratislava, VÚGK, 1977. 54 s.
• Slovník geodetickej a kartografickej terminológie, Inžinierska geodézia. Bratislava, VÚGK, 1980. 142 s.
• Slovník geodetickej a kartografickej terminológie, Teória
chýb a vyrovnávací počet. Bratislava, VÚGK, 1980. 54 s.
• Slovník geodetickej a kartografickej terminológie, Kartografia. Bratislava, VÚGK, 1986. 221 s.
2.2 Terminologický slovník geodézie, kartografie
a katastra (1988–1998)
Posledným významným produktom Terminologickej komisie pred útlmom jej aktivít bola tvorba a knižné vydanie
Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra (TSGKK) v hlavnej gescii Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) a v spolupráci
s Českým úřadem geodetickým a kartografickým (ČÚGK)
[3] a [5].
Z rozhodnutia ÚGKK SR (vtedy SÚGK – Slovenský úrad
geodézie a kartografie – predchodca ÚGKK SR) bol v Terminologickej komisii v roku 1988 vypracovaný návrh úvodného projektu na tvorbu nového súborného terminologického slovníka. Na podnet Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK, vtedy ČÚGK, predchodca
ČÚZK) v nadväznosti na predchádzajúcu spoluprácu uzatvorili SÚGK a ČÚGK 26. 10. 1989 dohodu na spoločnú
tvorbu tohto diela. Zainteresovaním popredných odborníkov z celého vtedajšieho Československa sa sledovalo
jednak posilnenie spracovateľského kolektívu slovníka
a jednak aj zvýšenie užívateľskej sféry a autoritatívnosti
predmetného diela.
Z vecného hľadiska podstata dohody úradov spočívala
v prijatej deľbe prác medzi slovenskými a českými terminologistami stanovujúcej, že:
• heslá (termíny a ich definície) spracuje v slovenskom
jazyku slovenská strana,
• česká strana spripomienkuje výber termínov a znenie
navrhnutých hesiel a spracuje české, anglické, nemecké a ruské ekvivalenty slovenských termínov,
• slovenská strana spripomienkuje inojazyčné ekvivalenty slovenských termínov.
Dohoda úradov sa realizovala. Ňou stanovení účastníci
spracovali príslušné zložky diela a určení pripomienkovatelia – lektori ich posúdili a čiastočne i modifikovali, a teda
autorsky dotvárali.
V priebehu prác bol prijatý aj upravený (rozšírený) názov slovníka: Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra (pôvodný názov pri zrode projektu bol Terminologický slovník geodézie a kartografie).
Pojmy prináležiace predmetným termínom (termín je
slovné vyjadrenie mysleného pojmu) majú do istej miery
variabilné vyjadrenie a možnosti definícií. Toto konštatovanie vo zvýšenej miere platí vo vzťahu k inojazyčným
ekvivalentom termínov. Preto sú často problémy aj pri prekladoch kľúčových termínov, resp. pri vymedzovaní nimi
reprezentovaných pojmov. Tak napr. v medzinárodnej orga-
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nizácii Fédération Internationale des Géometres sa definícia
anglického termínu surveyor tvorila 15 rokov [2]. Tento
fundamentálny termín bol do slovenčiny preložený ako
geodet, zatiaľ čo do češtiny ako zeměměřič. Podobné diferencie sa vyskytujú tiež vo vymedzení (v definíciách) niektorých iných pojmov, resp. v slovnom vyjadrení pojmov
termínmi. Preto pojmy prináležiace i základným termínom
treba niekedy chápať v kontexte ich použitia. Daný kontext zase príležitostne môže napomôcť pri voľbe optimálneho termínu z viacerých alternatív. Tieto ťažkosti sa vyskytujú najmä v práci s cudzojazyčnými textami.
Počas tvorby slovníka zanikla Česká a Slovenská Federatívna Republika. Táto skutočnosť bola preklenutá obojstranným úsilím rozpracované spoločné dielo dokončiť
v zmysle pôvodnej dohody obidvoch úradov. Z tejto dohody vyplynulo aj vytvorenie redakčnej rady (ďalej len RR)
TSGKK, ktorá i po zániku ČSFR koordinovala súčinnosť terminologických komisií oboch úradov na dokončení slovníka.
RR TSGKK bola ustanovená ako 6 - členná, na jej čele
boli:
• predseda: predseda slovenskej TK – Ing. Andrej Vojtičko,
CSc.,
• podpredseda: predseda, resp. úradujúci predseda českej
TK – Ing. Václav Slaboch, CSc., (do 31. 8. 1990), úradujúci
predseda Ing. Ladislav Skládal, CSc., 1. 9. 1990 až 30. 6.
1993, predseda českej TK Ing. Josef Pražák od 1. 7. 1993.
Na excerpovaní i definovaní termínov sa podieľali títo
členovia slovenskej TK: Ing. Ján Vanko, doc. Ing. Milan
Hájek, CSc., doc. Ing. Viktor Gregor, CSc., doc. Ing. Vlastimil
Staněk, CSc., Ing. Ján Pecár, CSc., Ing. Ján Pravda, DrSc.,
Ing. Zdenko Matula, doc. Ing. Ján Melicher, CSc., Ing. Jozef
Marek, Ing. Stanislav Strečanský, Ing. Štefan Priam, CSc.,
Ing. Štefan Špaček a kpt. Ing. J. Vašek [3].
Na pripomienkovaní navrhnutých hesiel sa podieľali:
doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., Ing. Jaroslav Šimek, Ing.
Václav Šanda, Ing. Jan Neumann, CSc., doc. Ing. Miloslav

Růžek, CSc., prof. dr. Ing. Josef Bőhm, DrSc. († 18. 8. 1993),
Ing. Josef Pražák, Ing. Irena Papírniková, Ing. Ladislav Skládal, CSc., Ing. Jiří Šíma, CSc., Ing. Jan Rambousek, Ing. Jiří
Lechner, CSc., Ing. Zbyněk Souček, doc. Ing. Zdeněk Novák,
CSc., doc. Ing. Vladislav Kraus, CSc., Ing. Vít Suchánek, CSc.,
Ing. Ondřej Jeřábek, CSc., Ing. Karel Maxmilián, Ing. Miroslav
Herda, CSc., Ing. Slavoj Kádner, CSc., Ing. Václav Slaboch,
CSc., Ing. Jiří Černohorský a Ing. Bohumil Šídlo. Niektorí z nich
neboli členmi českej TK; prác sa zúčastňovali externe.
Inojazyčné ekvivalenty slovenských termínov spracovali
Ing. Jan Rambousek (anglické a nemecké) a Ing. Galina Lechnerová (ruské); lektorovali ich doc. Ing. Svätopluk Michalčák, CSc., (anglické), Ing. Alfréd Nejedlý (nemecké) a Ing.
Bábičková (ruské).
Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, spracovaný ÚGKK SR a ČÚZK, vydal ÚGKK SR v náklade
2 000 výtlačkov v roku 1998 (1. vydanie), ISBN 80-88716-36-5.
Dodnes predstavuje pre slovenských geodetov, kartografov a katastrálnikov základné súhrnné terminologické dielo
využiteľné v odbornej literárnej činnosti, v aplikačnej praxi
i v pedagogickej činnosti nášho odvetvia. TSGKK je aj 16
rokov po svojom vydaní v komunite geodetov, kartografov a katastrálnikov vysoko cenený a využívaný (obr. 1).

3. Terminologické normy (2005–2009)
V sortimentnej množine technických noriem celkom osobitné miesto zaujímajú terminologické normy. Terminologické normy svojou povahou patria do skupiny základných
noriem. Už v dokumente Rozpracovanie koncepcie štátnej politiky v technickej normalizácii na roky 2004–2008
v súvislosti so zabezpečením normalizačných dokumentov nevyhnutných na podporu európskej politiky a legislatívy bola určená o. i. aj úloha zamerať sa na normy súvi-

Obr. 1 Publikácie z VÚGK
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siace s informatikou a na slovenskú terminológiu v tejto
oblasti (informačná spoločnosť, e-Europe). Na základe opakovaného signalizovania potrieb aktualizácie dobovo platnej terminologickej STN (Slovenskej technickej normy)
73 0401 „Názvoslovie v geodézii a kartografii“ zo strany
profesijnej obce geodetov, kartografov a katastrálnikov
Slovenský ústav technickej normalizácie po impulze svojej Technickej komisie 89 pristúpil v roku 2005 k práci na
revízii a aktualizácii tejto terminologickej STN 73 0401.
Vtedajšia ešte platná terminologická STN 73 0401 „Názvoslovie v geodézii a kartografii“ bola schválená 28. 7.
1989 a do účinnosti vstúpila od 1. 9. 1990. Vtedajšia STN
73 0401 bola spoločná pre geodéziu, evidenciu nehnuteľností, fotogrametriu, mapovanie i kartografiu – bez delenia na časti. Obsahovala termíny, ktoré boli aktuálne
v osemdesiatych rokoch 20. storočia.
Revidovaná a aktualizovaná STN 73 0401 v 1. časti má
zaradené nové termíny z geodetických sietí, ktoré po rozdelení Česko-Slovenska získali nové podoby a termíny, ako
aj ich definície (výklady), ktoré zodpovedali novej dobovej legislatívnej úprave v oblasti geodézie. Ďalej sú do nej
zaradené úplne nové termíny z oblasti spracovania a analýzy meraní a z geodetických meracích prístrojov a pomôcok. V 2. časti revidovanej a aktualizovanej STN 73 0401
boli vynechané termíny súvisiace s dobovou evidenciou
nehnuteľností a termíny súvisiace s tradičnou tvorbou
a spracovaním veľkomierkových máp. Zaradené boli termíny z oblasti katastra nehnuteľností, najmä z oblasti katastrálneho konania a z oblasti pozemkových úprav (napr.
súbor geodetických informácií, nečíselná katastrálna mapa, integrovaná katastrálna mapa, register C súboru popisných informácií, charakteristika nehnuteľnosti, spôsob
využívania pozemku, druh chránenej nehnuteľnosti, druh
stavby, umiestenie pozemku, čiastočný výpis z listu vlastníctva, spätná identifikácia parcely, združenie účastníkov,
domnelý vlastník, oprávnený domnelý vlastník, neznámy
vlastník, jednoduché pozemkové úpravy, verejné zariadenia a opatrenia, register obnovenej evidencie pozemkov,
miestny územný systém ekologickej stability, poznámka
práva do katastra, spôsobilá listina, plomba). Charakteristickou črtou 3. časti revidovanej a aktualizovanej STN 73 0401
je vynechanie termínov, ktoré reprezentovali zanikajúcu
tradičnú tvorbu a spracovanie máp. Naopak, úplne novými
sú termíny z oblasti geografických informačných systémov,
ktoré dopĺňajú termíny z oblasti počítačovej kartografie [4].
STN 73 0401 Terminológia v geodézii a kartografii stanovuje základné termíny z odboru geodézie a kartografie,
z oblasti geodetických základov, inžinierskej geodézie, katastra nehnuteľností, mapovania, fotogrametrie, kartografie a geografických informačných systémov. V tejto terminologickej norme má každý termín svoju podobu a definíciu – výklad v slovenčine a anglickú podobu termínu
(ekvivalent). Anglické ekvivalenty sú uvedené aj v prípadoch, ak sú v anglickej terminologickej praxi málo frekventované, alebo sú neznáme. Toto bol prípad mnohých
termínov najmä z odboru katastra nehnuteľností, keď bolo
treba „vyprodukovať“ mnoho anglických náprotivkov slovenských termínov pomenúvajúcich naše reálie. Všetky tri
časti terminologickej normy sú spracované vo vzájomnej
koordinácii. V tejto terminologickej norme sa nachádzajú
iba termíny, ktoré sa používajú v súčasnosti, t. j. nie sú v nej
historické termíny. Ak bola potreba v dvoch častiach zverejniť rovnaký termín, jeho výklad v každej časti je identický. Termíny partnerských odborov nie sú zaradené do normy, napr. „súpisné číslo stavby“, „evidenčné číslo stavby“,
„stavebný dielec“.
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Rozsah STN bol určený zásadou, že terminologická norma má obsahovať výber relevantných (dôležitejších) termínov disciplíny geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností, čiže zaradením termínov nemá byť revidovaná
STN 73 0401 taká podrobná ako Terminologický slovník
geodézie, kartografie a katastra [3]. Nahrádzaná terminologická norma STN 73 0401 „Názvoslovie v geodézii a kartografii“ má 830 termínov s definíciami (výkladmi). Revidovaná a aktualizovaná STN 73 0401 „Terminológia v geodézii a kartografii“ má v prvej časti 517 termínov, v druhej
časti 464 termínov a v tretej časti 456 termínov vrátane
spoločných termínov s časťou 1 (3) a 2 (75); dovedna 1 437
termínov. Týmto rozsahom bol značne prekročený predpokladaný rozsah revidovanej a aktualizovanej terminologickej STN 73 0401, a to 1 100 až 1 200 termínov.
Spracovateľom (koordinátorom) prvej časti bol Ing. Ján
Vanko, druhej časti doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD. a tretej časti Ing. Ján Pravda, DrSc. Odbornými posudzovateľmi boli: prvej časti prof. Ing. Ján Hefty, PhD., a prof. Ing.
Alojz Kopáčik, PhD., druhej časti Ing. Juraj Kadlic, PhD.,
a tretej časti doc. Ing. Milan Hájek, PhD. Jazykovú korektúru všetkých troch častí urobila PhDr. Sibyla Mislovičová
z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave.
Financovanie revízie STN 73 0401 bolo zabezpečené
v súčinnosti troch zdrojov: Slovenský ústav technickej normalizácie, Komora geodetov a kartografov a ÚGKK SR.
Nová (revidovaná a aktualizovaná) trojica terminologických noriem:
• STN 73 0401-1 Terminológia v geodézii a kartografii.
Časť 1: Terminológia geodetických základov a inžinierskej geodézie,
• STN 73 0401-2 Terminológia v geodézii a kartografii.
Časť 2: Terminológia katastra nehnuteľností, mapovania a fotogrametrie,
• STN 73 0401-3 Terminológia v geodézii a kartografii.
Časť 3: Terminológia kartografie a geografických informačných systémov,
bola vydaná Slovenským ústavom technickej normalizácie
v roku 2009 a nahrádza dovtedajšiu STN 73 0401 Názvoslovie v geodézii a kartografii z 28. 7. 1989 [4].

4. Súčasný stav terminologických aktivít rezortu
Po dlhšom období pasivity rezortnej Terminologickej komisie pri ÚGKK SR vedenie úradu pristúpilo k revitalizácii
jej činnosti. Predsedníčka ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová
podľa čl. 7 ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 363/2009 z 13. 5. 2009 a podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2014 z 21. 5. 2014
k Správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. P -4937/2014 zo
dňa 7. 8. 2014 o zriadení Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra zriadila (s účinnosťou
od 1. 9. 2014) Terminologickú komisiu pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra (TKGKK) ako poradný orgán predsedu ÚGKK SR na posudzovanie a tvorbu slovenskej odbornej terminológie patriacej do pôsobnosti úradu s úlohami:
• sledovať, zjednocovať a ustaľovať odbornú terminológiu pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra nielen
z hľadiska odbornosti, ale aj z hľadiska používania štátneho jazyka,
• zabezpečiť aktualizáciu Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra,
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• poskytovať poradenskú a konzultačnú službu v oblasti
svojej pôsobnosti,
• spolupracovať s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV
a s akademickými inštitúciami [1].
V zmysle Rozhodnutia predsedníčky úradu č. P-4937/2014
zo dňa 7. augusta 2014 o zriadení Terminologickej komisie
pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra a v zmysle čl. 5
ods. 3 písm. b) Organizačného poriadku Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky schváleného Rozhodnutím predsedníčky úradu č. P-5724/2012 zo dňa 5. 10.
2012 o schválení Organizačného poriadku úradu v znení
neskorších zmien bol vydaný Štatút Terminologickej komisie. Štatút TKGKK o. i. podrobnejšie konkretizuje v poradí druhú úlohu zo zriaďovacej listiny: „zabezpečovanie
priebežnej aktualizácie terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra, príprava zverejnenia elektronickej podoby terminologického slovníka (ETSGKK) na webovom sídle úradu, následná priebežná aktualizácia terminologického slovníka a v odôvodnených časových periódach
príprava terminologického slovníka na zverejnenie v analógovej podobe“.
Podmienkou úspešnej činnosti tohto poradného odborného orgánu je také sortimentné zloženie členov komisie,
ktoré bude pokrývať väčšinu odborov odvetvia geodézie,
kartografie a katastra. Členmi Terminologickej komisie môžu
byť odborníci úradu, ministerstiev, ostatných ústredných
orgánov štátnej správy, vedeckých a vedecko-technických
inštitúcií, vysokých škôl, stredných odborných škôl, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, katastrálnych autorít a komerčnej sféry, záujmov ktorých sa činnosť Terminologickej komisie týka. Za členov Terminologickej komisie
boli menovaní: Ing. Július Bartaloš, PhD., Ing. Karol Ďungel,
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava, Ing. Róbert Fencík, PhD., Katedra mapovania a pozemkových úprav, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Ing. Marek Fraštia, PhD., Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU
v Bratislave, doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., (predseda
TK), ÚGKK SR, Ing. Valéria Hutková, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, prof. Ing. Vincent Jakub, PhD., Geometra – geodetické služby Košice, JUDr. Robert Jakubáč,
ÚGKK SR, doc. Ing. Juraj Janák, PhD., Katedra geodetických
základov, Stavebná fakulta STU v Bratislave, JUDr. Martin
Javorček, Advokátska kancelária Bratislava, prof. Ing. Alojz
Kopáčik, PhD., Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU
v Bratislave, Ing. Jana Prandová (tajomníčka TK, † 29. 12.
2014), VÚGK v Bratislave, Ing. Ingrid Šuppová, ÚGKK SR.
Okrem členov Terminologickej komisie sa môžu prizvať na
jej rokovanie aj ďalší odborníci.
4.1 Tvorba elektronického terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra
Novomenovaná TKGKK sa bez meškania pustila do práce
na tvorbe elektronického terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra (ETSGKK).
Pri tvorbe ETSGKK sa zohľadňuje konečný cieľ, aby bol
slovník zrozumiteľný a aby bol maximálny úžitok zo zariadení na automatické spracovanie textov. Na harmonické dosiahnutie cieľa sú v práci TK rešpektované zásady terminologickej činnosti všeobecnej povahy týkajúce sa:
• terminológie a označovania,
• princípov a metód tvorby terminológie,
• veličín, jednotiek a ich značiek,
• skratiek,
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• bibliografických odkazov,
• spôsobu písania číselných hodnôt a matematických
vzťahov.
ETSGKK bude spracovaný v slovenskom jazyku. ETSGKK
bude rešpektovať aktuálne vydanie publikácií:
• Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upravené a doplnené vydanie, Bratislava, Veda 2000.
• Krátky slovník slovenského jazyka. 4. doplnené a upravené vydanie, Bratislava, Veda 2003.
ETSGKK bude spracovaný podľa zásad zabezpečujúcich:
• v záverečnej fáze tvorby úplnosť v rozsahu určenom
predmetom slovníka,
• jasnosť, jednoznačnosť a presnosť,
• zohľadnenie dosiahnutého stavu techniky,
• poskytnutie možnosti budúceho technického vývoja,
• zrozumiteľnosť kvalifikovaným osobám, ktoré sa nezúčastňujú na jeho spracovaní.
Štýl ETSGKK má byť čo najjednoduchší, výstižný a zároveň čo najstručnejší. Termíny sa v ETSGKK budú uvádzať
v normalizovanom tvare a v spisovnej forme.
Vzhľadom na skutočnosť, že synonymá sú v terminológii nevýhodné, v ETSGKK bude uprednostnené označenie jedného pojmu jedným termínom. Synonymné
termíny budú uvedené iba v nevyhnutných prípadoch;
na prvom mieste bude vždy uvedený uprednostňovaný
termín. Dovolený synonymný termín bude umiestený
v ETSGKK na novom riadku pod uprednostňovaným termínom; synonymum sa bude písať základným písmom.
Termíny sa budú uvádzať v základnom gramatickom tvare, napr. podstatné mená v nominatíve (1. páde) jednotného čísla; veľmi zriedkavé výnimky z tejto zásady predstavujú napr. termíny „dáta“ (podoba termínu nemá jednotné číslo), „spoločné časti bytového domu“, „modelové súradnice“, „pozemkové úpravy“, „spoločné zariadenia a opatrenia“ a i.; v týchto prípadoch aj ak by z gramatického hľadiska bolo možno vytvoriť podobu termínu v jednotnom čísle, pre aplikačnú prax by to nemalo
zmysel.
Osobitnú skupinu problémov ponúkajú vybrané termíny, ktorých definície (výklady) budú preberané z platnej
slovenskej legislatívy, kde sú síce podoby výkladov termínov uvedené precízne, ale zároveň sú vo vybraných prípadoch pridlhé, ťarbavé, ťažkopádne a svojou podobou nevhodné do ETSGKK. V časti prípadov bude použité riešenie v istom zjednodušení, zovšeobecnení a skrátení definície (výkladu) termínu so súbežným využitím podporného,
dopĺňajúceho a rozvádzajúceho textu v podobe poznámky a príkladu, napr. termín „pozemkové úpravy“ alebo „lesný pôdny fond“.
Nový pripravovaný ETSGKK bude určený odbornej verejnosti, ktorá sa zaoberá činnosťami v odbore geodézie,
kartografie a katastra nehnuteľností. Má ambície poskytnúť definície k odborným termínom na úrovni súčasnej
legislatívy, vedy a poznania a zároveň množstvo informácií použiteľných v geodetickej, kartografickej a katastrálnej praxi ako aj v pedagogickej činnosti, a tiež v prekladateľskej činnosti.
5. Záver
Sú vytvorené štartovacie predpoklady, aby revitalizovaná Terminologická komisia pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra, zriadená ako poradný orgán predsedu
ÚGKK SR na posudzovanie a tvorbu slovenskej odbornej
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terminológie patriacej do pôsobnosti úradu, si čestne plnila svoje úlohy. Odborná verejnosť so záujmom očakáva jej
výsledky a v tomto zmysle bude sledovať jej aktivity. Všetci zainteresovaní si uvedomujú skutočnosť, že ide o dlhodobú činnosť, ktorej výsledky sa dostavia až po určitom
dlhšom období. Jedným z dôležitých predpokladov jej
konštruktívnych výsledkov je aj stabilita materiálno-technických podmienok práce. Zreteľným výsledkom činnosti
Terminologickej komisie v najbližšom časovom horizonte
je príprava a zverejnenie postupne tvoreného (dopĺňaného) Terminologického slovníka geodézie, kartografie
a katastra v elektronickej podobe – ETSGKK. Odborná verejnosť vkladá do tejto dlhodobej úlohy nádeje, že ETSGKK
prispeje k rozvoju odbornej terminológie, a tým aj k pokroku a rozvoju samotnej geodézie, kartografie a katastra
nehnuteľností a sekundárne bude pomáhať zvyšovať jazykovú kultúru a prehlbovať vzdelanie.
LITERATÚRA:
[1] Rozhodnutie č. ÚGKK SR P - 4937/2014 zo dňa 7. 8. 2014 o zriadení Terminologickej komisie pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra.
[2] HORŇANSKÝ, I.: Nová definícia FIG pre profesiu geodeta. Geodetický a kartografický obzor 37/79, 1991, č. 1, s. 13.
[3] VOJTIČKO, A. et al.: Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra. 1. vydanie. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Český úřad zeměměřičský a katastrální, 1998. 540 s.
ISBN 80-88716-36-5.
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„Terminológia v geodézii a kartografii“. Komora geodetov a kartografov,
ÚGKK SR, Bratislava. 9 s. In: 16. slovenské geodetické dni, 19.-20. 11. 2008. CD.
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Z ČINNOSTI ORGÁNŮ
A ORGANIZACÍ
Strategie rozvoje infrastruktury pro
prostorové informace v České republice
do roku 2020 (GeoInfoStrategie)
Úvod
Příprava a realizace Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace
v České republice (ČR) do roku 2020 (dále jen „GeoInfoStrategie“) je jedním
z řady kroků směřujících k zefektivnění a zkvalitnění výkonu veřejné správy
a podpoře konkurenceschopnosti ČR. Vznik dokumentu byl iniciován Ministerstvem vnitra (MV) ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) a ministerstvy obrany (MO), životního prostředí (MŽP), pro místní
rozvoj (MMR) a dopravy (MD) v roce 2012. Dokument byl schválen usnesením
vlády ČR č. 815 ze dne 8. 10. 2014. ČR se tímto krokem zařadila mezi země,
které identifikují oblast prostorových informací jako významnou součást informační infrastruktury státu a stanoví cíle a předpoklady pro její koncepční
a koordinovaný rozvoj. GeoInfoStrategie určuje základní směřování ČR v oblasti
prostorových informací a definuje hlavní cíle v řešené oblasti v souladu s principy nakládání s prostorovými informacemi veřejné správy, dohodnutými na
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evropské a celosvětové úrovni, a za dodržení mezinárodních závazků, kterými
je ČR vázána (směrnice PSI1), INSPIRE2), NATO Geospatial Policy – MC 0296/2).
Oblast prostorových informací má z pohledu veřejné správy výrazně mezirezortní charakter. Tvorba GeoInfoStrategie s sebou z toho důvodu nesla nutnost zohlednit rozdílné právní, procesní, institucionální, ale i ekonomické podmínky aktivit i aktérů veřejné správy při formulování cílů. Ukázalo se jako nezbytné nejprve nalézt elementární shodu na základních principech dalšího rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace napříč veřejnou správou
a teprve na základě této shody postoupit k rozpracování podrobnějších opatření a realizačních kroků. V tomto kontextu představují cíle GeoInfoStrategie
ony základní, veřejnou správou sdílené, principy pro další žádoucí rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace a dokument GeoInfoStrategie
má tak charakter strategického rámce.
Východiska
Směřování dalšího rozvoje oblasti prostorových informací navazuje a rozvíjí kroky
a aktivity realizované na národní i mezinárodní úrovni. V národním kontextu
představují základní východiska existující projekty prostorových dat a služeb nad
prostorovými daty klíčových subjektů veřejné správy, stav právního a institucionálního prostředí a stupeň technologického vývoje v oblasti prostorových informací. V mezinárodním kontextu se jedná zejména o aktivity Evropské unie, NATO
a dalších mezinárodních organizací, jichž je ČR členem, v oblasti rozvoje infrastruktury prostorových informací. Zásadní význam má přitom rozvoj Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).
Cíle GeoInfoStrategie
GeoInfoStrategie navrhuje řešení hlavních problémů v oblasti prostorových
informací a vymezuje strategický rozvojový rámec s cílem nastavit jasná pravidla pro tvorbu, správu a využívání prostorových informací celou společností.
Tím vytváří podmínky pro organické začlenění garantovaných prostorových informací do rozhodovacích procesů ve veřejné správě i do života celé společnosti.
GeoInfoStrategie definuje hierarchickou strukturu cílů: Globální cíl, Strategické cíle a Specifické cíle.
a) Globální cíl
Vytvořit podmínky pro účelné a účinné využití prostorových informací ve společnosti a vybudování garantovaných služeb veřejné správy – definuje celkové
směřování strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR.
b) Strategické cíle
Určují hlavní směry působení GeoInfoStrategie, vycházejí z principů architektury
eGovernmentu orientací na podporu služeb veřejné správy prostřednictvím
služeb informační společnosti; v oblasti prostorových dat se jedná o podporu
služeb veřejné správy nad prostorovými daty a rozvoje oblasti prostorových dat
s tím, že nezbytnou podmínkou rozvoje oblasti prostorových dat a služeb je zajištění koordinace a řízení procesů probíhajících napříč veřejnou správou:
1. Zajištění garantovaných služeb veřejné správy pro správu a efektivní
využívání prostorových informací pro činnosti veřejné správy a další široké využití celou společností.
2. Vybudování národní infrastruktury pro tvorbu, správu a propojení datového fondu prostorových informací veřejné správy.
3. Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu prostorových dat pro jejich
využívání veřejnou správou a celou společností.
4. Koordinace a rozvoj institucionálního zajištění oblasti prostorových informací a podmínek pro jejich správu a využívání.
c) Specifické cíle
Podrobněji specifikují zaměření jednotlivých strategických cílů.
Klíčová témata
Návrhovou část GeoInfoStrategie představuje popis tzv. klíčových témat, která
jsou pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace rozhodující.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací
veřejného sektoru.
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro prostorové
informace v Evropském společenství (INSPIRE).
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Jedná se o témata:
• optimalizace regulačního rámce v oblasti prostorových informací,
• nastavení účinné koordinace oblasti prostorových informací,
• vytvoření Národní sady prostorových objektů (NaSaPO) jako souboru základních a vazebních prostorových objektů, na nichž má veřejná správa zájem,
• vybudování Národní integrační platformy pro prostorové informace (NIPPI) jako
technologické platformy pro integraci a publikování sdílených služeb pro
prostorové informace,
• vybudování Národního geoportálu (NGP) jako ústředního rozcestníku na dostupné služby a data primárních poskytovatelů a současně rozhraní pro
automatizovaný přístup k prostorovým i atributovým datům pořizovaným
a aktualizovaným veřejnou správou,
• zajištění služeb veřejné správy nad prostorovými daty, a to pro všechny druhy subjektů, s využitím sdílených služeb, poskytovaných prostřednictvím
NIPPI a objektů NaSaPO,
• umožnění využívání prostorových informací třetími stranami jako nutné podmínky rozvoje služeb s vysokou přidanou hodnotou a podpory konkurenceschopnosti sektoru ICT služeb v ČR,
• publikování otevřených prostorových dat a otevřených služeb nad prostorovými daty,
• zajištění systematického a soustavného rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání
a vědy, výzkumu a inovací v oblasti prostorových informací,
• publikování prostorových dat a služeb nad prostorovými daty respektujících
mezinárodní závazky a mezinárodní interoperabilitu.
Návrh konkrétních opatření k dosažení stanovených cílů je obsahem v tuto
chvíli rozpracovaného návrhu Akčního plánu.
Akční plán
GeoInfoStrategie bude implementována na základě Akčního plánu, jehož zpracování a předložení vládě do 30. června 2015 bylo výše uvedeným usnesením
vlády uloženo ministru vnitra ve spolupráci s předsedou ČÚZK, ministry obrany,
životního prostředí, dopravy, zemědělství, 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí a ministryní pro místní rozvoj.
GeoInfoStrategie i Akční plán jsou vypracovány v těsné vazbě na Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 a jeho implementační dokumenty, především Implementační plán pro strategický cíl 3:
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu; doplňkově rovněž navazuje na strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy, a to v oblasti inventarizace činností vykonávaných
veřejnou správou (v návaznosti na ohlášení agend v Registru práv a povinností) v kontextu požadavků na kvalitu prostorových informací a potřebných informačních služeb.
Obsahové a časové jádro Akčního plánu tvoří soustava opatření pro přípravu návrhů koncepčních řešení rozhodujících témat GeoInfoStrategie, která
by měla být realizována do roku 2020. Jednotlivá navrhovaná opatření jsou zařazena do časového a finančního rámce a dále je konkretizován způsob jejich
zajištění. Akční plán obsahuje harmonogram realizace opatření, soustavu indikátorů pro měření cílů či dosažených efektů jednotlivých úrovní implementace.
Předpokládá se, že realizace jednotlivých opatření bude financována z Evropských strukturálních a investičních fondů, a to zejména z Operačního programu
Zaměstnanost 2014–2020 a Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020, ze státního rozpočtu případně i Programu veřejných zakázek
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) pro potřeby státní správy „BETA“
prostřednictvím Technologické agentury ČR. Akční plán obsahuje návrh postupu řízení implementace GeoInfoStrategie i organizační struktury.
Předpokládá se, že dohledovým orgánem implementace GeoInfoStrategie
bude Rada vlády pro informační společnost s tím, že jako koordinační orgán
pro oblast prostorových informací bude zřízena Pracovní skupina pro prostorové informace. Ta by měla být tvořena zástupci klíčových resortů se silnou
koordinační rolí (např. MV, MMR, MF) a klíčových subjektů v oblasti prostorových dat (např. ČÚZK, MO, MŽP, MD, MZe aj.), dále zástupci ostatních ústředních orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy a zástupci neziskového
sektoru včetně akademické sféry a zástupci profesních sdružení.
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Očekávané přínosy
Poptávka po kvalitních prostorových informacích a s nimi souvisejících službách jde napříč základními cílovými skupinami a implementace GeoInfoStrategie v této oblasti bude představovat významné přínosy pro celou společnost. Pro veřejnou správu v podobě:
• zajištění kvalitních a státem garantovaných prostorových informací pro agendy veřejné správy ve všech oblastech, kde jsou potřeba, zvýšení transparentnosti, rychlosti a kvality procesů a výstupů veřejné správy,
• zvýšení právní jistoty v rámci procesů a výstupů veřejné správy, snížení rizika
soudních sporů vedených vůči výstupům veřejné správy ve vztahu k prostorovým informacím,
• zefektivnění získávání a sdílení podkladů pro agendy veřejné správy,
• ušetření finančních a zefektivnění využití kapacitních zdrojů odstraněním
duplicit až multiplicit v oblasti pořizování a správy prostorových informací
ve veřejné správě,
• zajištění podmínek pro vznik nových služeb a řešení využívajících otevřeně
dostupná a standardizovaná prostorová data a služby nad prostorovými daty
pro všechny cílové skupiny, včetně podpory rozvoje projektů eGovernmentu,
• zajištění podmínek pro vědu, výzkum a inovace využívající otevřeně dostupná
a standardizovaná prostorová data a služby nad prostorovými daty,
• vytvoření podmínek pro koordinaci aktivit a součinnost složek Integrovaného
záchranného systému a bezpečnostních složek při nevojenských ohroženích
státu a orgánů civilní ochrany a obrany státu při vojenských ohroženích využíváním jednotných, aktuálních, spolehlivých a standardizovaných prostorových informací a služeb,
• úspor materiálových nákladů (v důsledku používání elektronických dokumentů a služeb eGovernmentu s využitím prostorových informací),
• úspor transakčních nákladů při zavedení moderních informačních a komunikačních technologií do procesů veřejné správy,
• zajištění souladu s platnými mezinárodními standardy a specifikacemi pro
prostorové informace a služby nad prostorovými informacemi, což přispěje
zejména k lepší koordinaci projektů přeshraniční spolupráce a projektů
celoevropského významu,
• zlepšení vnímání veřejné správy.
Pro komerční sféru bude mimo jiné přínosem:
• garance státu, že jím spravovaná prostorová data vykazují určitou kvalitu a to plošně,
• stanovení srozumitelných a nezpochybnitelných podmínek, za kterých jsou
prostorová data poskytována a licencována.
Pro veřejnost budou klíčové přínosy především v:
• úspoře transakčních nákladů při zajišťování potřebných podkladů pro veřejné služby,
• zvýšení kvality a rychlosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejné služby,
• zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy.
Závěr
GeoInfoStrategie zakládá podmínky pro vznik koordinovaného a systematického přístupu k rozvoji systémů pro tvorbu, správu a využití prostorových informací v ČR. Cílem implementace GeoInfoStrategie je nejen modernizace
veřejné správy ve smyslu jejího zefektivnění a zkvalitnění činnosti veřejných
institucí v souladu s cíli rozvoje eGovernmentu v ČR, ale prostřednictvím
bezbariérového a otevřeného sdílení prostorových dat a služeb přispět ke
zvýšení celkové úrovně rozvoje oblasti informačních technologií a jimi poskytovaných služeb.
RNDr. Eva Kubátová,
Odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment
MV ČR
Poznámka redakce:
Oficiální text uvolněný MV ČR pro potřeby informování o GeoInfoStrategii
v dalších prezentacích a článcích o projektu ve stavu k 13. 4. 2015 byl jen
upraven podle zásad publikování v GaKO.

GaKO 61/103, 2015, číslo 6, str. 019

Z ČINNOSTI ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

Perspektivy techniky a technologií
do roku 2030
Český svaz vědeckotechnických společností, z. s. (tj. zapsaný spolek, nová zkratka
podle § 216 nového občanského zákoníku, na kterou si musíme zvykat – ČSVTS)
uspořádal v rámci oslav 25. výročí založení ČSVTS mj. dne 18. 5. 2015 v sídle
ústředí na Novotného lávce v Praze konferenci na téma VĚDA A TECHNIKA
v České republice – Perspektivy techniky a technologií do roku 2030. Jde
o téma skutečně aktuální, což dokazuje ambiciózní seznam 13 vystoupení,
které organizátoři připravili pro více než šedesát účastníků konference. Všechny
v úvodu přivítal předseda ČSVTS prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., který stručně,
kromě úkolů, připomněl i historii ČSVTS. Svaz byl založen v roce 1990 po rozdělení Československé vědeckotechnické společnosti na dva těsně spolupracující národní svazy, a to na Český svaz vědeckotechnických společností a Zväz
slovenských vedeckotechnických spoločností. Československá vědeckotechnická
společnost, působící v letech 1955-1989 navazovala na tradice sdružování vědců,
inženýrů, architektů a techniků, probíhající již v 19. století, zejména na Spolek
inženýrů a architektů v Království Českém – SIA, který byl založen již v roce
1865 a který se po založení samostatného československého státu v roce 1918
transformoval na Spolek inženýrů a architektů v Československu.
ČSVTS je samosprávným a dobrovolným svazkem v současné době 67 členů.
Jsou to nezávislé a samostatné spolky, jejichž účelem je podpora a rozvoj vědeckotechnických zájmů jejich členů. Spolky vyvíjejí svojí vlastní činnost na
základě vlastních stanov. ČSVTS pak zastupuje společné zájmy členských spolků, podporuje jejich činnost a vytváří podmínky pro zajištění profesních zájmů,
kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků. ČSVTS je
členem Světové federace inženýrských organizací (WFEO) a Evropské federace
národních inženýrských asociací (FEANI). Členové svazu mají vlastní zahraniční
kontakty a jsou zastoupeni v různých mezinárodních organizacích (obr. 1).
Z odborných referátů byla velmi zajímavá prezentace generálního ředitele
firmy LINET a viceprezidenta svazu průmyslu a dopravy Ing. Zbyňka Frolíka.
Jeho argumenty byly oprávněné, s odkazem na rozvoj firmy, která má roční
obrat přes 5 miliard korun, přičemž začínala s jedním zaměstnancem s výrobou
speciálních polohovacích nemocničních lůžek. Dnes, kdy vyváží např. do USA
plně vybavená nemocniční lůžka s automatickou registrací všech životních
funkcí, připadá na jednoho jejich zaměstnance roční produkce více než 10 milionů korun. Mimo téma – na valné hromadě ZD Krásná Hora, a. s., dne 7. 5.
2015, které se autor zúčastnil, se pochlubil předseda představenstva Ing. Jiří
Zelenka, nejlepší manažer roku 1994 v ČR, že v roce 2014 vyrobil jeden jejich
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zaměstnanec průměrně 3 miliony korun, což je u zemědělské společnosti, která
hospodaří na 5 500 ha zemědělské půdy, obdivuhodné.
Ing. Z. Frolík také připomněl a vysoce ocenil i metodu a výsledky práce prof.
RNDr. Antonína Holého, DrSc., který získal Národní cenu vlády České repubpubliky (ČR) v soutěži Česká hlava v roce 2007, tedy ve stejném roce jako Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., ve Zdibech. Ve
svém vystoupení pak uvedl, že z 1,949 miliardy tržeb ústavů Akademie věd
(AV) ČR v roce 2012 plných 91 % vytvořil Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR, kde prof. A. Holý pracoval. Oprávněná pak byla i jeho kritika financování vědy a výzkumu (obr. 2), kdy jen 22 % financí jde na aplikovaný výzkum, zatímco v Číně je to 88 %, i stavu studentů na vysokých školách, kdy se
plných 72 % věnuje oborům společenským, humanitárním a historickým. Otázka, co budou dělat je stejně oprávněná jako kritika metodiky hodnocení výsledků vědy a výzkumu, kdy v českých recenzovaných časopisech se přiznávají
body jen za články s historickým či společenským zaměřením. Kde je rozvoj technických oborů a zemědělství? A co patenty a mezinárodně uznávané vzory a proces jejich přijímání, kdy podle Ing. Z. Frolíka rozhodují často jen dny o prioritě?
Mezi dalšími vystupujícími byla i PaeDr. Alena Gajdůšková, poradkyně předsedy vlády ČR pro vědu a výzkum, která přečetla pozdravný dopis premiéra
s gratulací k výročí vzniku ČSVTS i jeho poděkování za práci. K tomuto poděkování všem členům spolků se připojila.
Vědecká tajemnice ČSVTS Ing. Květoslav Kořínková, CSc., vystoupila na téma
možných přínosů techniků a inženýrů pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR,
tedy málo utěšeného stavu, kdy se ČR pohybuje až ve čtvrté či páté desítce
států. Bylo by načase to změnit.
Velmi podnětná byla i další vystoupení o nových směrech ve stavebnictví,
kdy např. Ing. Pavel Ševčík, Ph.D., hovořil již ne o pasivních, ale energeticky
aktivních bytových domech, dokonce i v kategorii dřevostaveb. Posteskl si, že
se zatím nepodařilo zdokonalit izolační vlastnosti hmot natolik, aby se jejich
účinek nezvyšoval jen jejich tloušťkou. I to je další námět pro výzkum.
V podobném duchu, tedy s otevřením témat pro další rozvoj oborů, odezněla vystoupení k budoucnosti strojírenství, hornictví a energetiky, technických zařízení staveb, systémů ve vodárenství a v péči o půdu i životní prostředí.
V programu vystoupil také náměstek ministra průmyslu a obchodu JUDr.
Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., a představil novinky Operačního programu (OP)
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období do roku 2020. Pochlubil se, že tento OP byl jako prvý 29. 4. 2015 již schválen Evropskou komisí.
Od června pak budou přijímány žádosti mj. i do Prioritní osy 1: Rozvoj výzkumu
a vývoje pro inovace. Mohla by to být příležitost a prvý krok k perspektivě pro
řadu oborů, vědce a techniky.

Obr. 1 Pohled za předsednický stůl, zleva J. Volf, K. Kořínková, Z. Frolík, T. Novotný a A. Gajdůšková
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a)

Obr. 3 Výstava ve vestibulu
b)

Součástí oslav, nad nimiž převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman,
byly i výstavní panely ve vestibulu budovy, na nichž se prezentovaly některé
aktivní spolky, svazy a společnosti (obr. 3).
Ing. František Beneš, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV
Sympózium GIS Ostrava 2015
c)

Po roku sa opäť stretla komunita geoinformatikov na pôde Vysokej školy banskej – Technickej univerzity v Ostrave (VŠB-TU) v rámci 12. sympózia GIS Ostrava
2015, ktoré sa konalo v priestoroch Novej auly v období od 26. do 28. 1. 2015.
Organizátorom sympózia bol Inštitút geoinformatiky Hornicko-geologickej fakulty VŠB-TU. Tento rok sympózium zastrešovalo dve hlavné konferencie: medzinárodnú konferenciu „GIS Ostrava 2015 – Surface models for geosciences“ a národnú konferenciu „GIS Ostrava 2015 – Současné výzvy geoinformatiky“. Spomenuté konferencie sa mohli uskutočniť aj vďaka podpore rôznych organizácií
a združení ako Association of Geographic Information Laboratories for Europe
(AGILE), European Spatial Data Research Organisation (EuroSDR), Medzinárodná
spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum Zeme (ISPRS), Česká asociácia
pre geoinformácie (CAGI) a Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI).
Sympózium otvárali dva semináre na témy „Vizuálne a textové programovanie v ArcGIS“ a „GeoWeb s Geoserverom“. Po úvodných seminároch nasledovalo oficiálne a slávnostné otvorenie sympózia. Po srdečnom privítaní účastníkov sympózia (obr. 1) predsedom organizačného a programového výboru

d)

Obr. 2 Z prezentace Z. Frolíka – a) Lidé ve výzkumu,
b) Výše podpory výzkumným organizacím v roce 2012,
c) Výsledky výzkumu v roce 2012, d) OECD – podíl investic
v roce 2013 (v %)

Obr. 1 Účastníci sympózia
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doc. Dr. Ing. Jiřím Horákom a prof. Ing. Ivom Vondrákom, Csc. (obr. 2), nasledovali vyzvané prednášky pozvaných hostí.
Prvým hosťom bol Quiming Zhou z Hong Kong Baptist University, ktorý
prednášal o mierkovo prispôsobiteľnom výškovom modeli na využitie simulácie
povrchových (vodných) tokov. Nasledoval Mikhail Kanevski z University of
Lausanne, ktorý oboznámil publikum sympózia s analýzami javov životného
prostredia v hornatých oblastiach pomocou strojového učenia (machine learning).
Posledná z prezentujúcich hostí bola Sisi Zlatanova z Delft University of Technology (obr. 3), jej príspevok „3D Geoinformation indoors“ sa zaoberal najnovším trendom v oblasti mapovania, a to mapovaním vnútorných priestorov.
Po týchto prednáškach sympózium pokračovalo v dvoch paralelných konferenciách. Česká (národná) konferencia sa venovala téme „GeoInfoStrategie
a infrastruktura pro prostorové informace“, kde RNDr. Eva Kubátová z Ministerstva vnútra Českej republiky (ČR) informovala publikum o aktuálnom stave
projektu, o dôležitých míľnikoch, o tvorbe Národnej sady priestorových objektov (NaSaPO), o vybudovaní Národného geoportálu a súčasného rozhrania pre
automatizovaný prístup k priestorovým a atribútovým údajom zriaďovaným
a aktualizovaným verejnou správou. Priamo na túto problematiku je zameraný strategický cieľ s názvom „Zkvalitňování a další rozvoj datového fondu
prostorových dat pro jejich využívání veřejnou správou a celou společností“,
ako to uviedol vo svojom príspevku doc. Ing. Václav Čada, CSc. (Fakulta aplikovaných vied Západočeskej univerzity v Plzni). Doc. Dr. Ing. Jiří Horák
(VŠB-TU Ostrava) vo svojom prejave zdôraznil dôležitosť vzdelávania a kvalifikácie ľudských zdrojov, ktoré sa v budúcnosti budú podieľať na príprave pracovných skupín pri implementácii Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR (GeoInfoStrategie). V príspevku Jáchyma Čepického sa pojednávalo o otvorených údajoch a o otváraní geoúdajov. Na základe schvále-
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Obr. 2 Slávnostné otvorenie sympózia (I. Vondrák)

ných „Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů z datového
skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy zajišťovaným IPR
Praha“ zabezpečovaných Inštitútom plánovania a rozvoja Praha (IPR Praha),
ktoré nadobudli účinnosť 1. 5. 2015, bude možné poskytovanie geoúdajov
formou otvorených údajov a otvorených služieb.
Medzinárodná konferencia sympózia taktiež pozostávala z viacerých sekcií.
Každá téma sekcie bola zameraná na inú problematiku, napr. „Surface models
for geology, geomorphology and DSM accuracy“. V tomto tematickom okruhu
sa predstavili hlavne rečníci zo Slovenskej republiky a ČR, medzi nimi aj doc.
Ing. Ladislav Vizi, PhD. (Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach), ktorý
vo svojom príspevku porovnával metódy priestorového modelovania sekvencií
horizontov podpovrchových štruktúr (globálne a oddelené metódy). Ďalšia
sekcia sa zaoberala témou „DSM and Remote sensing“.
Aj druhý deň sympózia pokračoval paralelnými konferenciami. Česká časť sa
začala tematickým blokom „Geoinformatika pro dopravní plánování a modelování“. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák hodnotil dochádzanie za zamestnaním v Moravskosliezskom kraji na úrovni obcí s využitím gravitačného modelu.
Doobedňajší program vyplnili prednášky sekcií „Aplikace geoinformačních
technologií v ochraně životního prostředí, prostorové interpolační metody“
a „Geoinformatika pro sociální geografii a regionalistiku“. V tejto sekcii Ing.
Jana Faixová Chalachanová, PhD. (Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) vo svojom príspevku s názvom „Základné aspekty harmonizácie dát v doméne ochrany kultúrno-historického dedičstva na Slovensku“
upriamila pozornosť na potrebu zvýšenia efektivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, a to pomocou účinnej a aktuálnej evidencie a dokumentácie
údajov o archeologických náleziskách a kultúrnom dedičstve. Medzitým na medzinárodnej konferencii odzneli príspevky v sekciách „DSM utilization“, „Surface
models and disaster modeling“ a „Surface models for hydrology“. Poobedňajšia
časť programu pozostávala z tematického bloku „Analysis with surface models
and DSM presentation“ a z workshopu „Machine Learning for Environmental
Analysis and Modelling“. Česká konferencia zatiaľ pokračovala sekciami „Nové
trendy v geoinformatice“, „Vývoj GIS aplikací“, „Aplikace geoinformačních
technologií v zemědělství a lesnictví“ a „Zdroje dat pro modelování povrchů,
DPZ a aplikace v hydrologii“. Medzi nové trendy sa v súčasnosti zaraďuje aj 3D
kataster, ktorému sa venoval vo svojom príspevku Ing. Karel Janečka, Ph.D.
(CAGI). V tejto problematike naďalej visí vo vzduchu otázka „Je 3D katastr
reálná budoucnost a má význam evidovat v 3D katastru všechny nemovitosti
anebo jen některé specifické případy?“. V tematickom bloku „Zdroje dat pro
modelování povrchů, DPZ a aplikace v hydrologii“ okrem iných prezentoval
Ján Kaňuk z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach projekt SPATIAL3D, v ktorom sa
zaoberal tvorbou 3D modelu jaskyne Domica pomocou pozemného laserového skenovania.
Bohatý program druhého dňa bol ukončený prezentáciou posterov (obr. 4)
a spoločenským večerom, ktorý bol zároveň aj slávnostným ukončením tohtoročného sympózia. V rámci večera bola účastníkom oznámená radostná sprá-

Obr. 3 S. Zlatanova prednášala o 3D Geinformation indoors

Obr. 4 Výstava posterov
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va, že zborník z konferencie GIS Ostrava 2014 – Geoinformatics for Intelligent
Transportation bol publikovaný v Lecture Notes in Geinformation and Cartography vo vydavateľstve Springer a je aktuálne evidovaný v databáze SCOPUS.
Tretí deň sympózia sa začal exkurziou v anglickom jazyku, a to návštevou
kostola Sv. Petra z Alkantary pri Karvinej. Okrem exkurzie sa konali dva semináre: GeoPython – Základy práce s geodaty a službami v prostředí jazyka
Python a firemný seminár Arcdata.
Tohtoročný zborník zo sympózia je zverejnený na webových stránkach
http://gis.vsb.cz/gisostrava/ spolu so všetkými príspevkami a fotogalériou.
Na záver sa treba poďakovať za výborne zorganizovanú konferenciu, plnú
nových informácií. Tešíme sa na nasledujúci ročník sympózia GIS Ostrava.

demického atlasu českých dějin autorů E. Semotanové, J. Cajthamla a kol. z nakladatelství Academia (obr. 1, 2).
Nejdůležitějším úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy, a to bez omezení a bez ohledu na žánry.
Proto je ocenění rozvrženo do 9 kategorií, které se snaží obsáhnout celou tuzemskou knižní produkci. Porotu k jednotlivým kategoriím delegují oborově

Ing. Kinga Dombiová,
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave,
foto: Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.,
Institut geoinformatiky, VŠB-TU Ostrava

MAPY A ATLASY
Akademický atlas českých dějin
získal cenu Magnesia Litera
Předávání knižních cen 14. ročníku Magnesia Litera se konalo 14. 4. 2015
v sále Nové scény Národního divadla v Praze a vysílal jej přímým přenosem
kanál České televize ČT Art. Při slavnostním ceremoniálu, byly vyhlášeny vítězné tituly z 349 přihlášených, zařazených do 9 kategorií. Velkým úspěchem bylo
ocenění v kategorii Litera za nakladatelský počin (27 přihlášených titulů) Aka-

Obr. 1 Obálka Akademického atlasu českých dějin

Obr. 2 Ukázka vnitřního uspořádání atlasu
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příslušné obce a organizace a schvaluje občanské sdružení Litera. Výjimku tvoří
kategorie Litera pro objev roku a Magnesia Litera – Kniha roku, kterou vybírá
300 oslovených lidí z knižní branže – knihkupci, knihovníci, kritici, pedagogové, redaktoři i samotní autoři (s vyloučením těch, u kterých by mohl nastat
střet zájmů). V kategorii Litera za nakladatelský počin delegoval Svaz českých
knihkupců a nakladatelů porotu ve složení: Hana Dziková (Vydavatelství Univerzity Palackého), Vladimír Opatrný (knihkupec), Lubomír Šedivý (typograf),
Milan Trávníček (knihkupec) a Marcela Turečková (nakladatelská redaktorka).
Posláním cen Magnesia Litera je podpora a popularizace kvalitních knih, a to
jak původních, tak i překladových. Snahou je pomoci těm, kteří se o knihy zajímají, aby se zorientovali v současné početné knižní produkci a probudit zájem
těch, kteří knihy nečtou nebo číst přestávají. Součástí ocenění je i finanční
prémie spojená s hlavní cenou – 200 000 Kč, ale hlavním efektem cen je zvýšení prodeje oceněných knih.
Akademický atlas českých dějin je publikace zpřístupňující na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky
uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce
1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru. Cílem bylo zpracování výsledků
historického bádání v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou.
Vázaná publikace o rozměrech 295 mm x 420 mm je na 590 stranách rozčleněna do pěti hlavních oddílů. V atlasové části publikace jsou zobrazena jednotlivá historická období – pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny. Jednotlivé historické mapy jsou provázeny odbornými komentáři
a publikace je dále doplněna i dalšími grafickými pomůckami jako např. reprodukcemi pramenů, grafy, tabulkami, kartogramy, počítačovými modely apod.
Atlas byl představen veřejnosti již na veletrhu Svět knihy 2014 na Výstavišti
v pražských Holešovicích, kde vzbudil značný zájem.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha
*

OSOBNÉ SPRÁVY

Mgr. Róbert Jakubáč vyznamenaný
Cenou Karola Planka
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (SR) a Justičná revue udelili
15. 4. 2015 Cenu Karola Planka za rok 2014 Mgr. Róbertovi Jakubáčovi, zamestnancovi legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) SR (obr. 1). Mgr. R. Jakubáč pôsobí na ÚGKK SR od septembra 2007
a momentálne je doktorandom na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
Cena Karola Planka bola ustanovená rozhodnutím redakčnej rady časopisu
Justičná revue, ako spôsob verejného ocenenia autora, ktorý publikuje v tomto
časopise za príspevok, prípadne cyklus príspevkov, ktorý priniesol v ostatnom
kalendárnom ročníku nové a zároveň podnetné pohľady na právnu prax. Odborný časopis Justičná revue, ktorý spája právnu teóriu spolu s právnou praxou,
obsahuje v svojich pravidelných rubrikách zaujímavé články, v ktorých špecialisti jednotlivých právnych disciplín vrátane problematiky katastra nehnuteľností riešia problémy týkajúce sa aplikácie práva.
Blahoželáme!
Prof. JUDr. Karol Plank, DrSc., (* 6. 11. 1927, Bratislava – † 17. 5. 1997) bol
slovenský právnik, predseda senátu a predseda Najvyššieho súdu SR (od januára
1993 do januára 1996). Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského
(UK) v Bratislave, kde po skončení štúdia, v rokoch 1963-1970, pôsobil ako vedúci katedry občianskeho a rodinného práva. Od roka 1964 do roka 1966 bol aj
dekanom Právnickej fakulty UK. Prezident SR mu udelil 1. 1. 2006 Pribinov kríž
I. triedy in memoriam za významné zásluhy o hospodársky a sociálny rozvoj SR
v oblasti tvorby a aplikácie nového právneho poriadku SR.
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Obr. 1 Zľava: ocenený Mgr. Róbert Jakubáč, ocenená v kategórii
študentských prác Mgr. Natália Jurášová, štátna tajomníčka
Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Monika Jankovská
a šéfredaktor Justičnej revue prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Profesor K. Plank vytvoril rozsiahlu publikačnú zbierku piatich monografií,
desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov, niekoľkých celoštátnych učebníc
a komentárov právnych predpisov. Mnohé z publikačných výstupov sú napriek
časovému odstupu aktuálne dodnes. Profesor K. Plank, ktorého dielo je známe
a uznávané nielen doma, ale aj v zahraničí, bol nositeľom viacerých univerzitných a rezortných vyznamenaní. Mimoriadne si pritom cenil Striebornú medailu
Antonína Randu, ktorú mu v roku 1994 udelila Jednota českých právnikov. In
memoriam udelila výročnú cenu profesorovi K. Plankovi Komora komerčných
právnikov SR. Od roku 2000 sa Cena Karola Planka udeľuje na Karlovarských
právnických dňoch a v časopise Justičná revue. Na jeseň roku 2002 založili predstavitelia právnej vedy pôsobiaci na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na
Právnickej fakulte v Košiciach Nadáciu profesora Karola Planka.
Profesor K. Plank bol osobitným priaznivcom a znalcom nášho kompetenčného riešenia katastra nehnuteľností (KN), ochotne konzultoval vybrané otvorené problematiky spojené s teóriou i aplikačnou praxou KN. Ako čestný hosť
sa aktívne zúčastnil 1. ročníka konferencie „Slovenské právnické dni so zameraním na kataster nehnuteľností“ v dňoch 17. a 18. 7. 1995 v Banskej Bystrici.

NEKROLOGY
Za Ing. Josefem Pražákem
Ing. Josef Pražák se narodil 26. 8.
1932 ve Slaném, okres Kladno. Po
ukončení zeměměřického studia na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze v roce
1957 nastoupil do zaměstnání v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze. Působil jako topograf v oddělení
mapování, později jako vyhodnocovatel ve fotogrammetrickém oddělení,
jehož vedoucím se stal v roce 1959.
V roce 1963 přešel na tehdejší Ústřední správu geodézie a kartografie do
funkce technologa pro fotogrammetrii, která se v té době stala základní
metodou pro technicko-hospodářské mapování ve velkých měřítkách. V roce
1966 absolvoval půlroční odbornou stáž ve Francii a v roce 1969 stanul v čele
skupiny čs. geodetů, pověřených vybudováním katastru vinic v Alžírsku. Po
ukončení úspěšné expertní činnosti nastoupil koncem roku 1971 do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) na místo
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samostatného odborného pracovníka se specializací na fotogrammetrii. V témže
oboru spolupůsobil v letech 1972 a 1973 při výuce alžírských studentů.
Byl autorem řady výzkumných prací, technologických předpisů a státních
norem pro tvorbu map středních a velkých měřítek. V roce 1991 byla vydána
jeho monografie „Mapování“. Jeho nejvýznamnější činností v posledních deseti letech byla tvorba a redigování Terminologického slovníku zeměměřictví
a katastru nemovitostí na internetu, který se stává stále nepostradatelnější
pomůckou studentů, doktorandů, zeměměřických techniků a inženýrů i pracovníků v katastru nemovitostí.
Kromě účasti na četných konferencích mezinárodních společností byl funkcionářem dřívější ČSVTS a členem Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový
průzkum Země. Až do své smrti, zemřel 2. 4. 2015, byl aktivním tajemníkem
Terminologické komise ČÚZK.
Všechny jeho odborné zásluhy a celoživotní lásky připomněl při posledním
rozloučení, které se konalo 10. 4. 2015 na Vinohradském hřbitově v Praze, doc.
Ing. Jiří Šíma, CSc.
Čest jeho památce!
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Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
(apríl, máj, jún)

Výročie 75 rokov:
Ing. Ján Pekarčík
Ing. Miroslav Pfaur
Ing. Jiří Švec
Ing. Jiří Vaingát
Výročí 80 let:
Ing. František Charamza, CSc.
Ing. Kazimír Kmeť
Ing. Eva Rodrová
Ing. Helena Žaarová
Výročí 85 let:
Ing. Alexej Hrabě
Ing. Hynek Kohl
Ing. Jaroslav Kunssberger
B l a h o p ře j e m e !

Výročie 50 rokov:
Ing. Martin Králik
Ing. Elena Scheryová
Ing. Ingrid Šuppová
Výročie 55 rokov:
Ing. Milada Kotrasová
Ing. Helena Mlejnecká
Ing. Katarína Šagátová
Ing. Josef Ziegler
Výročí 60 let:
Ing. Božena Dubnová
Ing. Josef Jandl, CSc.
Ing. Zdeněk Kurečka
Ing. Drahomíra Pešáková
Ing. Marta Petríková
Ing. Helena Stromčeková
Ing. Olga Volkmerová
Výročie 65 rokov:
prof. Ing. Ján Hefty, PhD. (osobná správa v GaKO, 2015, č. 4, s. 87)
Ing. Lumír Nedvídek
Ing. Alžbeta Neviďanská
Ing. Róbert Sadloň
Ing. Kamil Smejkal
Výročí 70 let:
Ing. Anna Kesslerová
Ing. Jiří Kupka
Ing. Dagmar Martišková

Z dalších výročí připomínáme:
Ing. Josef Baudyš (90 let od narození)
János Fábriczy (215 rokov od narodenia)
Ing. Kamil Hauptmann (80 let od narození)
Maximilián Rudolf Hell (295 rokov od narodenia)
Ing. Antonín Koláčný, CSc. (105 let od narození)
prof. Ing. Ján Krajčí (105 rokov od narodenia)
Samuel Krieger (285 rokov od narodenia)
prof. Ing. Jiří Matouš, DrSc. (85 let od narození)
prof. Ing. Ján Mikuša (110 rokov od narodenia)
František Molnár (110 rokov od narodenia)
plk. v. v. Ing. Vladislav Oliva (90 rokov od narodenia)
doc. Ing. Jiří Pažourek, CSc. (85 let od narození)
prof. Karel Pěč (85 let od narození)
Ing. Dr. Bohumil Pour (110 let od narození)
Ing. Vladislav Průcha (80 let od narození)
Michal Ruttkay – Nededzký (305 rokov od narodenia)
prof. Ing. Anton Suchánek, CSc. (90 rokov od narodenia)
prof. Ing. Juraj Sütti, DrSc. (85 rokov od narodenia)
Ing. Ladislav Šinka (100 rokov od narodenia)
doc. Ing. Jaromír Tlustý (100 let od narození)
Ing. Lubomír Träger, CSc. (85 let od narození)
Ing. Eugen Uhliarik (95 rokov od narodenia)
Ing. Zdeněk Wiedner (85 let od narození)
22. 6. 1735 – Prvá stredná odborná banská škola (280. výročie založenia)
20. 4. 1785 – Josefský katastr (230 let od vydání patentu císaře Josefa II.)
1885 – fotogrametrické mapovanie Vysokých Tatier (130. výročie)
29. 6. 1895 – Česká matice technická (120 let od založení)
1. 4. 1900 – Ing. Dr. Heinrich Wild (115 let od nástupu do firmy C. Zeiss Jena)
1935 – Prvý československý atlas (80. výročie vydania)
1955 – Lesnický a myslivecký atlas (60. výročie vydania)
1955 – Štátna mapa 1 : 5 000 – odvodená (60. výročie vzniku)
1. 6. 1970 – Terminologická komisia pre odvetvie geodézie a kartografie
(45. výročie zriadenia)
1975 – Vojenský zeměpisný atlas (40. výročie vydania)
1980 – Atlas Slovenskej socialistickej republiky (35. výročie vydania)
Poznámka: Podrobné informace o výročích naleznete na internetové stránce
http://egako.eu/kalendar/.
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