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Abstrakt

Problematika stanovení příspěvku na společná zařízení a opatření v Slovenské republice (SR) a obdobných opravných koefi-
cientů v České republice (ČR). V ČR se počítá nejprve koeficient, jímž se zohledňují zjištěné rozdíly mezi výměrou obvodu pozem-
kových úprav z popisných informací katastru nemovitostí a ze zaměřených údajů, a dále zvlášť se počítá příspěvek (koeficient) 
na společná zařízení. V SR se příspěvek stanovuje v praxi jednou, i když dle zákona je možné ho počítat nadvakrát. Cílem článku 
je poukázat na rozdílné přístupy týkající se stanovení koeficientů a příspěvků. Pozornost je soustředěna hlavně na podrobný 
popis jejich výpočtu a následným porovnáním je vykonáno jejich zhodnocení.

Correction Factors in the Czech Republic vs. Contributions for Common Facilities and Measures
in Slovak Republic in Land Consolidation

Summary

The issue of determining contributions for common facilities and measures in the Slovak Republic and similar correction 
factors in the Czech Republic. In the Czech Republic, first the coefficient is counted, which takes into account the differences 
between the area of land consolidation perimeter of descriptive and geodetic measured data, and further the contribution 
(coefficient) for common facilities is counted separately. In the Slovak Republic it is commonly counted only once but according 
to the law it is possible to count it twice. The aim of this paper is to highlight the different approaches to the determination 
of coefficients and contributions. The focus is given mainly on the details of their calculation and on their evaluation based 
on their comparison.

Keywords: land consolidation, general principles of functional organization of the territory, common facilities and measures, 
                          public facilities and measures

Opravné koeficienty v České republice
vs. příspěvek na společná zařízení
a opatření v Slovenské republice
v pozemkových úpravách
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Návrh funkčního uspořádání území (nový stav) se zpra-
covává v ČR v etapě „plán společných zařízení“ (PSZ) a v SR 
v etapách „všeobecné zásady funkčného usporiadania úze-
mia“ (VZFU) a „plán spoločných zariadení a opatrení (SZO) 
a verejných zariadení a opatrení“ (VZO). Výsledkem etap
v obou krajinách je vymezení prostorových parametrů exis-
tujících a navrhovaných zařízení a opatření sloužících ve-
řejným nebo společným hospodářským zájmům účastníků

           Úvod

Cíle pozemkových úprav (PÚ) v Slovenské republice (SR)
a České republice (ČR) jsou definované velmi podobně. 
Na jedné straně řeší zjištění a nové uspořádání vlastnic-
kých a užívacích poměrů, na druhé straně technické, bio-
logické, ekologické a ekonomické opatření související s no-
vým uspořádáním právních poměrů.
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Pokud je to pro obnovu katastrálního operátu potřeba, 
zahrnují se do ObPÚ i pozemky neřešené dle § 2 zákona 
[1], u kterých je potřeba obnovit soubor geodetických in-
formací (SGI) KN (§ 3 odst. 2 zákona [1]). Zahrnutím těchto 
neřešených pozemků se snažíme eliminovat vznik tzv. „děr“ 
v digitální katastrální mapě (DKM), kde by zůstala původní 
katastrální mapa a nedošlo by k obnově katastrálního ope-
rátu. Téma pozemků neřešených je podrobněji rozebráno 
v dalším textu článku.

Grafickým podkladem pro určení ObPÚ je katastrální 
mapa, mapa dřívějších evidencí (pozemkového katastru, 
evidence nemovitostí), případně přídělové plány. Katas-
trální mapa může mít formu analogovou nebo digitální 
(DKM) či digitalizovanou (KMD v S-JTSK, případně KM-D
v souřadnicovém systému stabilního katastru). Pokud se
na zvolených hranicích pozemků tvořících ObPÚ vyskytují 
lomové body dříve zaměřené a určené s přesností odpoví-
dající kódu kvality 3 (základní střední souřadnicová chyba 
m

x y
 = 0,14 m), převezmou se jejich souřadnice i číslo bodu, 

případně se jejich správnost ověří kontrolním zaměřením. 
U ostatních bodů s jiným kódem kvality lze po ukončení 
etapy ZPH provést jejich tzv. zpřesnění. Podle konkrét-
ních podmínek bude nutné jejich nové zaměření (s přes-
ností odpovídající kódu kvality 3) a označení novými čísly, 
případně následné vyhotovení geometrického plánu. Po-
kud nebyla poloha lomových bodů hranic pozemků tvoří-
cích navržený ObPÚ dosud určena číselně, je nutné tyto 
body nově zaměřit podle výsledků ZPH. Toto zaměření se 
obvykle spojí s uvedeným novým zaměřením bodů, které 
nemají vyhovující přesnost a budou navrženy ke zpřesnění.

Nesoulady mezi souborem popisných informací (SPI)
KN a SGI KN byly při zpracování DKM či KMD odstraněny.
V případě analogových map se objevené nesoulady mezi 
SPI KN a SGI KN průběžně řeší za součinnosti katastrálního 
pracoviště v rámci provádění jednotlivých činností v řízení 
o PÚ (digitalizace, ZPH, zaměření skutečného stavu atd.).

  2.2  Obvod projektu pozemkových úprav (OPPÚ)
         v SR

PÚ sa vykonávajú spravidla naraz pre celé k. ú., väčšinou sa 
nerieši zastavané územie obce a špeciálne obvody ako napr. 
územie vyhradené na obranu štátu, vodohospodárske diela, 
ochranné pásma vodných zdrojov a pod. (pozemky vyňaté 
z obvodu PÚ). Ak to nebráni účelu PÚ alebo je to v záujme 
jeho dosiahnutia, môže sa OPPÚ určiť inak. Zahrnutie časti 
susedného k. ú. sa v praxi pri komplexných PÚ spravidla ne-
využíva, vyvoláva komplikácie pri riešení vlastníckych vzťa-
hov. Jednoduché PÚ môžu riešiť aj túto alternatívu. 

OPPÚ tvorí súhrn všetkých pozemkov určených na vyko-
nanie PÚ. V súčasnosti je snaha vytvárať spojité OPPÚ, aby 
sa predišlo vytváraniu nesúvislých častí OPPÚ slangovo
nazývaných „ementály“. Vznikajúce diery spôsobujú veľké 
problémy pri opätovnom napájaní OPPÚ na neriešené plo-
chy z hľadiska technického riešenia mapového operátu 
KN – rôzne typy máp, rôzna mierka, analógové verzus digi-
tálne časti a pod.

OPPÚ v SR je teda spravidla tvorený hranicou k. ú. a hra-
nicou zastavaného územia obce. Na hranici k. ú. nebýva 
technický problém, pretože táto hranica je väčšinou nezna-
teľná a nie je problém ju v teréne obnoviť z údajov evido-
vaných v katastrálnom operáte. Problém nastáva v prípa-
doch, ak výmera OPPÚ z údajov SPI KN (súčet písomných
výmer) nesúhlasí s grafickou výmerou určenou zo súrad-
níc. Odchýlky bývajú priemerne 0,5 ha/1 000 ha, pretože

a obce. Na podkladě takto jednoznačně definovaných 
prostorových parametrů SZO se následně stanovuje pro-
cento příspěvku, kterým se na územní rezervě pod SZO 
podílejí také samotní vlastníci.

Snahou PÚ je, aby všechna SZO byla vlastnicky vypořá-
daná, a tedy převedená do vlastnictví obce. Vlastníci v obou 
zemích přispívají pouze v tom případě, pokud v obvodě 
projektu PÚ (PPÚ) není dostatek státní a obecní půdy.

Článek rozebírá problematiku stanovení velikosti přís-
pěvku na SZO na příkladu dvou zemí (ČR a SR). V ČR se sta-
novuje první opravný koeficient (OK1), který zohledňuje 
rozdíl mezi výměrou obvodu PPÚ vypočítanou ze souřad-
nic a výměrou podle katastru nemovitostí (KN). Následuje 
výpočet druhého opravného koeficientu (OK2), který na 
podkladě výměry potřebné pro společná zařízení a veli-
kosti výměry půdy státní a obecní stanoví jeho hodnotu. 
Tento příspěvek (OK2) na společná zařízení se však v ČR
v praxi zatím používá pouze výjimečně v případech nedo-
statku státní a obecní půdy. 

V SR se realizuje výpočet velmi podobný OK2 v ČR, na-
zývaný příspěvek na SZO a počítá se pouze jednou. Výše 
příspěvku závisí od množství obecní a státní půdy v po-
měru k množství navrhovaných SZO.

Článek vznikl za mezinárodní spolupráce slovenských
a českých autorů. Proto jsou jednotlivé části také pone-
chány v původních jazycích. PÚ v ČR a SR, jejich kompa-
rací a diskutováním rozdílů v metodických postupech se 
zabývá česká spoluautorka tohoto článku v rámci svého 
doktorského studia.

V textu jsou zmiňovány zákony a vyhlášky o PÚ za ČR
i SR. V ČR platí zákon č. 139/2002 Sb. [1] (dále také „zákon 
o PÚ“) a jeho prováděcí vyhláška č. 13/2014 Sb. [2]. SR se
v procesu PÚ řídí zákonem č. 330/1991 Zb. [3]. Prováděcí 
vyhláška k tomuto zákonu nebyla prozatím vydána.

           Obvod projektu pozemkových úprav

  2.1  Obvod pozemkových úprav (ObPÚ) v ČR

Předběžný ObPÚ vymezuje pobočka krajského pozemko-
vého úřadu (PK) ve spolupráci se zástupci obce a katas-
trálního úřadu (KÚ) většinou již před zahájením řízení o PÚ. 
Dále jej upřesňuje při zjišťování průběhu hranic (ZPH) po-
zemků. Zákon o PÚ [1] definuje v § 3 odst. 2 ObPÚ jako 
území dotčené PÚ, které je tvořeno jedním nebo více celky 
většinou v rámci jednoho katastrálního území (k. ú.). Hra-
nice ObPÚ vycházejí z hranic k. ú. Mohou však být, a často 
bývají, rozšířeny do sousedního k. ú. o funkčně navazující 
část, např. v případě potřeby upravit hranice k. ú., nebo pro 
nutnost řešení specifických problémů území (lokální zápla-
vy, erozní ohroženost). V tomto případě se do ObPÚ za-
hrne tak velká část sousedního k. ú., aby mohl být problém 
vyřešen i z pohledu vlastnictví k pozemkům. Snahou je po-
kud možno vést hranici ObPÚ po vlastnických hranicích 
parcel a parcely nedělit obvodem. Výjimku tvoří liniové 
prvky, které propojují krajinu nenávazně na hranice ObPÚ.

Hranice ObPÚ je tedy většinou tvořena, podobně jako
v SR, hranicí vnitřní (rozhraní intravilán – extravilán) a hra-
nicí vnější (hranice k. ú., uplatňuje se možnost rozšíření do 
sousedních k. ú.). Do ObPÚ se většinou nezahrnuje zasta-
věná část obce (intravilán), případně spolu se zastavitel-
ným územím (podle územního plánu), velké lesní kom-
plexy a velké liniové stavby (dálnice, rychlostní silnice).

Jusková, K.–Muchová, Z.–Raškovič, V.: Opravné koeficienty...
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zastavěné stavbou, která není ve vlastnictví státu, pozemky 
funkčně související s touto stavbou včetně přístupové ces-
ty, zahrady, pozemky v zastavěném území a v zastavitel-
ných plochách a pozemky s hřbitovy.

Případy, kdy skutečné užívání pozemků neřešených pře-
sahuje vlastnickou výměru v SPI KN, se řeší podobně jako 
v SR. Buď se rozšíří vlastnická hranice na užívací, pokud 
vlastník má další pozemky řešené v ObPÚ, nebo se užívací 
hranice přizpůsobí na vlastnickou.

Pozemek s prokazatelně sníženým zemědělským využi-
tím (např. se zvýšenou balvanitostí, zvýšeným výskytem 
stožárů elektrického vedení, s potřebou odvodnění) může 
být označen za „nesměňovaný“. Jeho hranice zůstávají v ná-
vrhu PÚ téměř nezměněné od původních, lze ho směňo-
vat jen se souhlasem dotčených vlastníků. Pojem „nesmě-
ňovaný pozemek“ se ze zákona o PÚ [1] vytratil po noveli-
zaci zákonem č. 503/2012 Sb., proto má v současné době 
pro zpracovatele PÚ pouze informativní charakter.

  2.4  Nesceľované pozemky a pozemky v skutočnej
        držbe v SR

V SR podľa § 4 ods. 4 zákona [3] existujú v OPPÚ pozemky
s osobitným určením, podľa prílohy č. 21 metodiky [6] nazý-
vané „nesceľované pozemky“, keď sa pozemok ponechá na 
pôvodnom mieste s pôvodnými vlastníckymi vzťahmi, avšak 
stáva sa súčasťou novej katastrálnej mapy. Do OPPÚ sú takě-
to pozemky zahrnuté z dôvodu vytvorenia súvislého mapo-
vého diela a musia byť dané rozhodnutím správneho orgá-
nu. Vlastníci nesceľovaných pozemkov neprispievajú na SZO. 
V praxi sa však toto ustanovenie zákona využíva zriedka. 

Pozemky v skutočnej držbe sú väčšinou predmetom rie-
šenia a v novom stave sa zachovajú ich hranice podľa sku-
točného zamerania a vyšetrenia v teréne. Príkladom sú 
hlavne viničné hony, chatové oblasti a areály firiem. Pri 
prejednaní nových pozemkov s vlastníkom musí spraco-
vateľ PPÚ ošetriť prípady, keď skutočná držba presahuje 
nárok vlastníka v OPPÚ a určiť postup riešenia, pretože
v takýchto prípadoch sa buď zmení hranica držby, alebo 
sa obvod držby rozdelí. 

V praxi sa však vyskytujú prípady, keď je nutné v prie-
behu tvorby PPÚ ponechať pôvodné vlastnícke vzťahy aj 
na určitých vytypovaných skupinách pozemkov. Príkladom 
sú pozemky na investičnú výstavbu (líniové stavby, prie-
myselné parky...), kde začal výkup pozemkov alebo je plá-
novaný v krátkom časovom horizonte. V takýchto prípa-
doch musí byť vypracovaný geometrický plán, ktorý sa 
prevezme do registra nového stavu (RNS), pričom v jeho 
obvode sa ponechajú pôvodné vlastnícke vzťahy a konfi-
gurácia parciel v zmysle nového stavu výkazu výmer geo-
metrického plánu. Zlúčiť je možné len susediace parcely
s rovnakými vlastníckymi vzťahmi.

           Opravný koeficient ze zaměření skutečného stavu

  3.1  První opravný koeficient (OK1) v ČR

Výpočet OK1 a jeho potřeba vstupuje do tvorby nároko-
vých listů jednotlivých listů vlastnictví (LV), jejichž po-
zemky (nebo části pozemků) jsou zahrnuty do ObPÚ. Etapě 
tvorby nárokových listů musí předcházet „podrobný prů-
zkum terénu a jeho vyhodnocení“, „měření skutečného sta-

digitálne hranice k. ú. vznikli vo väčšine prípadov prostou 
digitalizáciou máp a na stykoch mapových listov boli vyrov-
nané podľa územia, ktoré bolo digitalizované ako prvé; od-
chýlka medzi písomnou a grafickou výmerou sa posudzo-
vala podľa kritérií uvedených v Metodickom návode na spra-
covanie registra obnovenej evidencie pozemkov – ROEP (väč-
šinou trojnásobok dovolenej odchýlky). Žiadne opravy SPI 
KN sa pri stanovovaní digitálnych hraníc k. ú. nevykonávali. 
Z hľadiska delenia parciel OPPÚ tu nedochádza k rozdeleniu 
parciel hranicou k. ú. Hranica k. ú. vstupuje do PPÚ z digitál-
neho podkladu poskytnutého katastrálnym odborom okres-
ného úradu a je v kvalite, v akej bola poskytnutá, záväzná.

Väčšie technické problémy bývajú na hraniciach zastava-
ného územia obce, ktoré boli v minulosti do máp prenese-
né na základe rozhodnutia špeciálnej komisie, bez akého-
koľvek merania a nadväznosti na skutočný stav. Parcely boli 
administratívne rozdelené a výmery boli určené graficky. Ak 
do takéhoto operátu aplikujeme skutočne zamerané hra-
nice (ak sa dajú identifikovať), počet nesúladov bude znač-
ný. Ďalšie nesúlady môžu spôsobovať zábery reálnej držby 
do veľkoblokovej poľnohospodárskej pôdy, čiže do iného 
právneho stavu buď registra C KN, alebo registra E KN. Z hľa-
diska delenia parciel OPPÚ by v takýchto prípadoch prišlo
k rozdeleniu právnych parciel na časti nachádzajúce sa
v OPPÚ a mimo neho. Prax ukázala, že k deleniu parciel je 
potrebné pristupovať veľmi citlivo a pokiaľ je to možné, 
radšej viesť hranicu OPPÚ po hraniciach parciel právneho 
stavu. Ak je rozdiel medzi líniou mapy a zameranou líniou
v dovolenej odchýlke vzdialenosti pre konkrétnu mierku
a druh mapy, je vhodné hranicu OPPÚ viesť po zameranej 
línii. V prípade delenia parciel môžu nastať prípady, že do 
OPPÚ sa dostane malá časť právnej parcely do 400 m2 a bu-
de zlúčená do podielového spoluvlastníctva na úplne inom 
mieste, ak vlastník nemá v OPPÚ žiadne ďalšie nehnuteľ-
nosti. Je vhodnejšie stanoviť hranicu OPPÚ tak, aby nedo-
chádzalo k deleniu právnych parciel touto hranicou.

  2.3  Pozemky neřešené dle § 2 zákona
        o pozemkových úpravách v ČR

Pozemky, které nevyžadují řešení dle § 2 zákona o PÚ [1], 
jsou pozemky neřešené dle § 2 (dále „pozemky neřešené“). 
Provádí se u nich pouze obnova SGI KN s požadovanou 
přesností, aby mohla být zjištěna jejich skutečná výměra, 
která vstupuje do nároků (§ 10 odst. 6 vyhlášky [2]). Tvoří-li 
tyto neřešené pozemky územní celek, dojde potom k obno-
vě SGI KN u všech parcel tohoto celku.

Pro pozemky neřešené se vypracují soupisy nároků pouze 
ve výměře, neoceňují se, neupravují se opravným koeficien-
tem, nezapočítávají se do výměry pro stanovení opravného 
koeficientu a nejsou předmětem rozhodování v řízení o PÚ. 
V soupise nároků se pro ně uvádějí výměry podle SPI KN
a výměry podle skutečnosti ze zaměření. Vlastníci pouze 
pozemků neřešených nejsou účastníky řízení o PÚ. O ná-
mitkách podaných k pozemkům neřešeným rozhoduje KÚ 
[4]. Mezní odchylka pro rozdíl výměr mezi stavem v SPI KN 
a zaměřením u neřešených pozemků se stanoví na zákla-
dě bodu 14.9 přílohy katastrální vyhlášky [5].

Mezi pozemky neřešené patří pozemky vyjmenované
v § 3 odst. 3 zákona [1], kdy jejich vlastník, případně pří-
slušný správní úřad nedal souhlas k jejich řešení dle § 2.
Jsou to pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů, 
pro obranu státu, zastavěné stavbou ve vlastnictví státu,
pozemky vodních toků (vodních ploch) a pozemky chrá-
něné podle zvláštních předpisů. Dále sem patří pozemky  
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  3.2  Opravný koeficient zo zamerania skutočného 
        stavu v SR

V SR sa nároky vlastníka (v štýle OK1) v praxi neopravujú. 
Podľa § 12 ods. 8 zákona [3] je ale možné stanoviť analo-
gický postup ako v ČR. Táto problematika by sa mohla tech-
nologicky zakotviť úpravou metodiky [6] príslušnej etapy 
PPÚ. Výmera nároku sa jednoznačne berie z výmery uve-
denej v SPI KN. Spracovateľ PPÚ môže v rámci projektu po-
dať návrh na odstránenie chýb, ktoré odhalí. Vyžaduje to 
však analýzu chyby a návrh spôsobu jej odstránenia. Sa-
motná oprava sa riadi právnymi postupmi o oprave chyby 
v KN. Je to zložitý postup a neraz sa vyžaduje katastrálne 
konanie za účasti všetkých dotknutých vlastníkov. Roz-
diely medzi zameraným OPPÚ a súčtom výmer riešených 
pozemkov z SPI KN spôsobujú veľa problémov pri samot-
nom projektovaní pozemkov. Spracovateľ má dve mož-
nosti: 
1. Odchýlku presúvať mimo OPPÚ pomocou parciel de-

lených OPPÚ (na hranici zastavaného územia), kde časť 
mimo OPPÚ bude mať nesúlad výmer tesne pod hrani-
cou dovolenej odchýlky. Tento spôsob vo väčšine prí-
padov odstráni len časť odchýlky.

2.  Odchýlka sa rieši v rámci 10 % tolerancie výmery medzi 
registrom pôvodného stavu (RPS) a RNS. Problém je
v tom, že vlastníci v praxi veľmi dbajú na tento rozdiel 
výmer a to implikuje riešenie, že rozdiely (aj keď v zá-
konom povolenej tolerancii) sa vo väčšine prípadov, 
pokiaľ je to možné, aplikujú na pozemkoch v správe Slo-
venského pozemkového fondu (SPF). Hodnota pozem-
ku je pre vlastníka podľa praktických skúseností druho-
radá, v prvom rade prihliada na výmeru nároku.
Jednoznačne možno povedať, že prenesená kompeten-

cia opravy chyby v špecifických prípadoch pri spracovaní 
PPÚ na zákon [3] je lepšie riešenie. Aj keď nejde o opravu 
chyby v pravom slova zmysle, ale o úpravu výmery nároku 
vlastníka, bolo by vhodné pouvažovať o aplikácii tohto po-
stupu (OK1) aj v podmienkach SR. Katastrálny odbor okres-
ného úradu musí odstrániť nesúlad výmery medzi digi-
tálne určeným OPPÚ (kombinácia meraných a kartomet-
rických súradníc) a súčtom písomných výmer v OPPÚ.
V súčasnosti sa tento nesúlad vyrovnáva na pôvodnú hod-
notu SPI KN (resp. používa sa aj pojem úhrnná hodnota 
druhov pozemkov) pred zápisom PPÚ do KN.

Pokiaľ budú písomné výmery a výmery OPPÚ v súlade, 
dá sa úplne presne určiť príspevok na SZO vzhľadom na 
nárok každého vlastníka opravený o OK1. Výmera OPPÚ 
určená digitálne je záväzný údaj, ktorému sa súčet výmer 
všetkých nových pozemkov musí rovnať.

Na vysvetlenie, v SR sú v zákonnej tolerancii 10 % vý-
mery a 10 % hodnoty zahrnuté vlastne obidve veličiny – aj 
oprava nesúladu medzi grafickou a písomnou časťou, aj 
príspevok na SZO.

           Příspěvek na společná zařízení

  4.1  Příspěvek na společná zařízení (OK2) v ČR

S etapou sestavení nároků jednotlivých LV se prolíná pro-
jekční etapa „návrh PSZ“. Nejprve se navrhne, obdobně 
jako v SR, optimální prostorové a funkční uspořádání dru-
hů pozemků v krajině, které je doplněné prvky společných 
zařízení stávajících, navržených k rekonstrukci a nových.

vu“ a „ZPH na ObPÚ a pozemků neřešených dle § 2“. Hra-
nice ObPÚ a hranice všech jednotlivých parcel pozemků 
neřešených se zjistí v rámci etapy ZPH v terénu za účasti 
komise a zaměří se v S-JTSK s kódem 3 charakteristiky kva-
lity podrobných bodů, kterému odpovídá základní střední 
souřadnicová chyba m

xy
 = 0,14 m [5]. 

Pokud není v řešeném území DKM nebo KMD, resp. 
KM-D, provede zpracovatel PÚ digitalizaci mapových pod-
kladů (mapy KN a map dřívějších pozemkových evidencí). 
Kontroluje se soulad SPI KN a SGI KN. Porovnávají se roz-
díly výměr s mezní odchylkou z bodu 14.9 přílohy katas-
trální vyhlášky [5]. Pokud rozdíl výměr parcel digitalizova-
ných a z SPI KN překročí mezní odchylku, a chyba není
v digitalizaci, postupuje se dále na základě projednání
s příslušným KÚ, který by měl provést opravu výměry v SPI 
KN nebo zákresu v SGI KN. Je vhodné a doporučené udě-
lat kontrolu SPI KN a SGI KN v celém k. ú., i mimo ObPÚ. 
Odstraní se tím chybné výměry v SPI KN i v intravilánu, 
všechny případné duplicity, zapomenuté parcely a jejich 
díly, které by mohly vzniknout v případě omezení se pouze 
na ObPÚ, a nenastanou potom problémy při mapování 
nebo přepracování katastrálního operátu ve zbývající části 
k. ú. do DKM/KMD. 

Pokud je dále zjištěn rozdíl mezi výměrou ObPÚ vypo-
čtenou ze souřadnic a výměrou podle KN, a tento rozdíl 
nepřekročí dvojnásobnou mezní odchylku z bodu 14.9 pří-
lohy katastrální vyhlášky [5], upravují se dle § 8 odst. 1 zá-
kona o PÚ [1] nároky vlastníků (součty výměr a cen parcel 
řešených dle § 2) úměrně tak, aby byl rozdíl odstraněn. K ná-
mitkám podaným proti opravám výměr vyplývajících z to-
hoto rozdílu se nepřihlíží. Vypočte se tzv. OK1 a upraví se jím 
„prosté“ nároky vlastníků. Velikost OK1 je vymezena dvoj-
násobnou mezní odchylkou rozdílu výměr ObPÚ ze za-
měření P

SS
 = P

S-JTSK
 a z údajů katastru P

KN
 = P

SPI KN
 = ∑P

i(SPI KN)
. 

V praxi bývá zhruba do 50 m2/ha. Koeficientem OK1 se od-
straňuje rozdíl ve výměře mezi stavem evidovaným v SPI 
KN a stavem vypočteným ze souřadnic [4].

Výpočet OK1 se realizuje na základě vztahu [7]:

(1)

kde:
P

SS
 nebo P

S-JTSK
 – výměra ObPÚ stanovená výpočtem ze 

                          souřadnic lomových bodů hranice ObPÚ
                                  a hranic parcel neřešených v S-JTSK, 
P

KN
 nebo P

SPI KN
  –  výměra ObPÚ určená jako součet výměr

                                    všech parcel řešených podle údajů z SPI KN.
Pokud rozdíl výměry ObPÚ ze souřadnic a z KN stano-

venou dvojnásobnou mezní odchylku překročí, a chyba 
není v zaměření území, ve výpočtu výměr, v součtu výměr 
parcel dle KN, ani se nevyskytují výrazné odchylky mezi 
SPI KN  a SGI KN u jednotlivých parcel, použije se OK1 i přes 
svou vysokou hodnotu, aby byl nesoulad mezi číselným 
obvodem a SPI KN odstraněn.

Výrazné odchylky mezi SPI KN a SGI KN u jednotlivých 
parcel způsobují často výsledné překročení dvojnásobku 
mezní odchylky v ObPÚ. Pokud tedy existují takové par-
cely, jedná o nich PK s KÚ. KÚ by měl provést kontrolu 
nesouladu u konkrétních parcel, stanovit důvod nesou-
ladu a případně provést opravu.

Tolerance ve výměře pro návrh nových pozemků, která 
je stejně jako v SR 10 %, se ale na rozdíl od SR počítá až z vý-
sledného upraveného nároku pomocí OK1 a případně i OK2.
Při návrhu nových pozemků se projektant, stejně jako v SR,
soustředí hlavně na dodržení výměry, na které vlastníci ve 
většině případů nejvíce lpí.  
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PPSZ – Pstát – Pobec = Pvlastníci .
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skutečná výměra ObPÚ ze zaměření v S-JTSK,
celková výměra potřebná na realizaci všech prvků 
PSZ,
výměra pozemků řešených ve vlastnictví státu
v ObPÚ použitelná na PSZ a výměra pozemků vy-
koupených ve prospěch státu. Provede se lustrace 
státní půdy pro ObPÚ, rozbor LV státu a podle toho 
se stanoví pozemky a jejich výměra použitelná na 
PSZ ve smyslu § 9 odst. 17 zákona [1] (viz podrob-
něji část 4.5). Z celkové výměry státní půdy pozem-
ků řešených se tedy odečtou pozemky, které svým 
druhem a charakterem neodpovídají a nemohou 
být použité na PSZ,
výměra pozemků řešených ve vlastnictví obce 
v ObPÚ použitelná na PSZ. Provede se také lustrace 
obecní půdy v ObPÚ a rozbor LV obce a určí se po-
užitelnost pozemků na PSZ. Z celkové výměry obecní 
půdy pozemků řešených se tedy odečtou pozem-
ky, které svým druhem a charakterem neodpoví-
dají a nemohou být použité na PSZ. Při rozboru LV 
se vychází také z územního plánu obce.
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tom“ s nárokom do 400 m2 na poľnohospodársku pôdu a do 
2 000 m2 na lesné pozemky (uplatnením § 11 ods. 11 zá-
kona [3]). Tento postup je pri nedostatku pôdy vo vlast-
níctve SR vhodné aplikovať aj na majetkovoprávne do-
usporiadanie verejných zariadení (hlavne líniové stavby, 
vodné toky). 

Príspevok na SZO je ohraničený primeranosťou pôvod-
ných a nových pozemkov, ktorá je daná zákonným limitom 
10 % vo výmere a 10 % v hodnote.

  4.3  Postup výpočtu příspěvku na společná
        zařízení v ČR

Stanoví se celková výměra pozemků potřebná pro společná 
zařízení, která zahrnuje výměru stávajících a navrhovaných 
společných zařízení rozdělených dle druhů jednotlivých 
prvků. Potom se zjistí celková výměra pozemků ve vlast-
nictví státu a obce pod již stávajícími prvky společných 
zařízení. Vyčíslí se celková výměra státní půdy použitelná 
na všechna společná zařízení ve smyslu § 9 odst. 17 zá-
kona [1] a celková výměra obecní půdy. Případně se vy-
číslí výměra pozemků pro společná zařízení, která bude 
navržena k převodu na jinou osobu než obec ve smyslu
§ 12 odst. 4 zákona o PÚ [9]. Jestliže celková výměra po-
zemků potřebná na společná zařízení je větší než výměra 
pozemků řešených (a použitelných na PSZ) ve vlastnictví 
státu a obce [(PPSZ > (Pstát + Pobec)], podílejí se na výměře jed-
notliví vlastníci, úměrně podle celkové výměry jejich po-
zemků řešených:

(2)

Nároky vlastníků k pozemkům řešeným se upravují OK2 
podle vztahu [7]:

(3)

kde:
PSS    – 
PPSZ   –  

Pstát  – 

Pobec – 

Prostřednictvím OK2 se upravují nároky pozemků řeše-
ných jednotlivých LV ve své výměře a ceně, které jsou již 
upravené do souladu se skutečným stavem ze zaměření 
pomocí OK1. Nároky ve vzdálenosti se neupravují ani OK1,

V hlavních zásadách návrhu PSZ (VZFU v SR) se v obou 
zemích shodujeme. V rámci společných zařízení se zpří-
stupňují pozemky jednotlivých LV z polních cest, chrání 
se zemědělská půda před vodní a větrnou erozí, navrhují 
se vodohospodářská a protipovodňová opatření a reali-
zují se prvky ekologické stability. PSZ tvoří tzv. kostru úze-
mí, do které se následně projektuje návrh nového uspořá-
dání pozemků jednotlivých LV. Pro prvky společných zaří-
zení jsou navrhovány nové pozemky, které zaujímají urči-
tou potřebnou výměru. 

Na potřebnou výměru všech prvků PSZ se použijí nej-
prve pozemky ve vlastnictví státu a potom ve vlastnictví 
obce (§ 9 zákona o PÚ [1]). Pokud nelze pro společná zaří-
zení použít jen pozemky ve vlastnictví státu, popřípadě 
obce, podílejí se na vyčlenění potřebné výměry půdního 
fondu ostatní vlastníci poměrnou částí podle celkové vý-
měry jejich pozemků řešených. Tento příspěvek ostatních 
vlastníků na společná zařízení se projeví právě a pouze
v OK2. V  případě nutnosti jeho použití se nároky vlastníků 
k pozemkům řešeným opět úměrně snižují, a to znamená, 
že se upravují podruhé. Před použitím OK2 může PK vyku-
povat pozemky pro potřeby realizace PSZ. Snahou je vět-
šinou redukovat navržené prvky PSZ na únosné minimum 
tak, aby se OK2 co nejvíce blížil hodnotě 1, případně aby 
nemusel být použit vůbec. Velikost OK2 pro společná zaří-
zení není omezena hodnotou, ale je vždy menší než 1.

Nároky v ČR se vytváří pro jednotlivé LV (obr. 1), tj. jsou 
vztaženy k vlastníkovi nebo ke skupině vlastníků, pokud 
je na LV více spoluvlastníků.

  4.2  Príspevok na spoločné zariadenia
        a opatrenia v SR

Obdobne aj výsledkom projekčnej činnosti v rámci VZFU 
v OPPÚ v SR [8] je základné rozčlenenie riešeného územia 
na pôdne (projekčné) celky s požadovaným spôsobom vy-
užitia a návrhom opatrení doplňujúcich využitie územia 
požadovanými aktivitami. Zásadou je v maximálnej miere 
využiť existujúce zariadenia a opatrenia, vytvoriť bloky pre 
následné delenie jednotlivých pozemkov tak, aby bola za-
bezpečená ich prístupnosť, obmedzená možnosť vzniku 
vodnej a veternej erózie, aby bolo chránené zastavané 
územie obce pred prívalovými vodami, aby bola poľno-
hospodárska doprava smerovaná čo najviac mimo zasta-
vaného územia, aby sa znovu vrátila krajinná zeleň do úze-
mia, aby bolo umožnené komunikačné prepojenie so su-
sednými k. ú. atď. 

Celý systém návrhu funkčného využívania územia je 
nutné riešiť tak, aby boli zohľadnené požiadavky združe-
nia účastníkov a zachovaná funkčnosť celého systému, a to 
pri čo najmenších požiadavkách na potrebný záber pôdy.

V SR sa nárok vlastníkov stanovuje na osobu vlastníka 
(obr. 2), nie na LV ako v ČR. Je to komplexnejšie riešenie 
a v podmienkach rozdrobeného vlastníctva aj nutnosť, pre-
tože vlastník sa spravidla vyskytuje na viacerých LV. LV ako 
vlastnícka skupina totiž vzniká len na základe spoločného 
právneho úkonu a rovnakých spoluvlastníckych vzťahov, 
pričom nerešpektuje umiestnenie pozemkov. Udržiavať 
takúto vlastnícku skupinu ako konštantu v PÚ sa nám zdá 
byť v podmienkach SR nevhodné.

OK2 v ČR je v podstate zhodný s príspevkom na SZO v SR. 
V prípade nedostatku pôdy štátu a obce a z toho vyplý-
vajúcej potreby vysokého percenta príspevku od vlastní-
kov je vhodné prekonzultovať so správcami možnosť vy-
rovnania sa v peniazoch s „vlastníkmi s neznámym poby-
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Obr. 1 Nárok a návrh jednoho LV v ČR před a po PÚ; zdroj: Alinex, s. r. o.

Obr. 2 Nároky jedného vlastníka v SR pred a po PPÚ (bez rozlíšenia registra C, resp. E a výlučného, resp. podielového vlastníctva)
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Překročit kritéria ceny, výměry a vzdálenosti ve prospěch 
či neprospěch vlastníka lze pouze se souhlasem všech vlast-
níků na LV. Překročení těchto kritérií u pozemků nabytých 
obcí pro společná zařízení se nepovažuje za porušení kri-
térií.

Zákon o PÚ [1] v § 10 odst. 2 řeší také překročení kri-
téria ± 4 % v ceně. Překročení kritéria ceny ve prospěch
vlastníka je možné jen pod podmínkou jeho souhlasu
s uhrazením rozdílu ceny přesahující toto kritérium. Úhra-

ani OK2. Takto upravené nároky jsou výchozí pro návrh no-
vých pozemků. Na jednotlivé LV se navrhují nové pozemky 
tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům přiměřeně 
cenou, výměrou, vzdáleností a podle možností i druhem 
pozemku (§ 10 odst. 1 zákona [1]). Návrh se provádí celkem 
za všechny pozemky na LV řešené dle § 2. Cena nově na-
vržených pozemků je přiměřená, pokud není vyšší nebo 
nižší o více než 4 %. Výměra je přiměřená, pokud nepře-
kročí původní výměru o 10 % a u vzdálenosti je to ± 20 %.
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Tab. 1 Prehľad vlastníctva podľa aktualizovaného RPS

1

2

3

 

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 ...

5

6

7

Spolu

Kód krytia Vlastník alebo správca Výmera [m2]

Pôvodné neknihované pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF 

Pôvodné neknihované pozemky vo vlastníctve SR v správe Lesov SR 

Pôvodné neknihované pozemky vo vlastníctve obcí 

Pozemky štátu v správe (uviesť podľa skutočnosti v OPPÚ) 

SPF 

Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu 

Slovenský vodohospodársky podnik 

Slovenská správa ciest 

Železnice SR 

Hydromeliorácie 

...  

Obce 

Vyšší územný celok (VÚC) 

Iné fyzické a právnické osoby (ak je to potrebné pre niektoré VZO) 

4
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tab. 1. Tabuľkové spracovanie výpočtu je odporúčané Meto-
dickými štandardmi projektovania PÚ [8].

Následne sa celá súhrnná bilancia pre SZO, VZO a stavby 
vo vlastníctve štátu, obce a VÚC s výpočtom potreby prí-
spevku vlastníkov vykoná podľa tab. 2.

V tab. 2 sa vyplnia potrebné výmery na SZO, VZO a stav-
by vo vlastníctve štátu, obce a VÚC. Do riadku „Vlastníctvo 
alebo správa“ sa uvedú výmery vlastníctva alebo správy 
pre jednotlivé kódy krytia z tab. 1 „Prehľad vlastníctva podľa 
aktualizovaného RPS“, do stĺpca „Spolu“ sa uvedie výmera 
OPPÚ a do stĺpca „Príspevok vlastníkov“ sa uvedie rozdiel 
výmery OPPÚ a súčtu jednotlivých kódov krytia. Tab. 2 sa 
vypĺňa postupne ako krížovka. Najprv sa vyplnia jedno-
značné a známe údaje a postupne sa upresňujú a dopĺňajú 
výmery pre jednotlivé kódy krytia podľa SZO. Ak sa vyčer-
pala výmera všetkých kódov krytia, zostávajúca potreba vý-
mery na jednotlivé SZO sa zapíše ako príspevok vlastníkov. 

Percentuálnym príspevkom vlastníkov na SZO sa upra-
vujú nároky vlastníkov, pričom musí platiť, že nové po-
zemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polo-
hou a hospodárskym stavom primerané pôvodným po-
zemkom, a zároveň sa prihliada na výhody získané PÚ. 
Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery, 
resp. hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov 
vlastníka nepresahuje 10 % výmery, resp. hodnoty pôvod-
ných pozemkov, vrátane príspevku na SZO. S písomným 
súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť 
prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku 
na vyrovnanie v peniazoch.

Bolo by vhodné v zákone [3] stanoviť, za akých podmie-
nok možno vlastníkovi (súhlas vlastníka, bez súhlasu a či 
vôbec áno) jeho prípustný rozdiel výmery nových pozem-
kov zvýšiť. Zákon [3] pripúšťa, že znížiť výmeru so súhla-
som vlastníka možno, ale zvýšenie neupravuje. Je logické, 
že ak príde k zníženiu výmery so súhlasom vlastníka, musí

da se nevztahuje na pozemky ve vlastnictví státu, ve vlast-
nictví krajů (v případě, že jsou na těchto pozemcích umí-
stěny veřejně prospěšné stavby) a ani ve vlastnictví obce 
(v případě pozemků pro společná zařízení). Za překročení 
kritéria se také nepovažuje částka 100 Kč. Zákon také umož-
ňuje ustoupení od uhrazení rozdílu ceny (se souhlasem 
sboru zástupců vlastníků) v případě vlastníka vstupujícího 
do PÚ pouze s jedním pozemkem, který nelze technicky 
umístit jinak. Překročit kritérium v neprospěch vlastníka lze 
opět pouze s jeho souhlasem, vlastníkovi však v tomto pří-
padě žádná náhrada vyplacena není.

Jednotlivé vzdálenosti k parcelám se počítají jako vzduš-
né (přímé) délky od bodu zvoleného vlastníky na úvodním 
jednání, kterým je většinou střed obce nebo jiný významný 
bod v obci, k těžišti parcely. Celkový nárok ve vzdálenosti 
za všechny pozemky řešené se počítá jako vážený aritme-
tický průměr, kde váhou jsou jednotlivé výměry parcel. 
Kritérium vzdálenosti se v projektování uvažuje jako to nej-
méně závažné a nejméně přesné. Slouží hlavně projek-
tantovi pro kontrolu přiměřené vzdálenosti od intravilánu
a umožňuje spravedlivé polohové rozmístění nových po-
zemků.

Pro schválení PPÚ je zapotřebí minimálně souhlasu vlast-
níků ¾ výměry pozemků, které jsou řešené podle § 2. 
Váha hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá jeho po-
dílu na celkové výměře pozemků na LV (§ 11 odst. 4 zá-
kona [1]).

  4.4  Postup výpočtu príspevku na spoločné
        zariadenia a opatrenia v SR

Po zosumarizovaní potrieb výmery pozemkov na SZO
a VZO sa na základe aktualizovaného RPS zostaví prehľad
vlastníctva vybraných vlastníkov a správcov v OPPÚ podľa 
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Tab. 2 Krytie výmery SZO, VZO a stavieb vo vlastníctve štátu, obce a VÚC

SZO komunikačné

SZO protierózne

SZO vodohospodárske

SZO vodohospodárske
(špecifický charakter)

SZO ekologické

SZO ekologické 
(vyšší význam)

SZO ďalšie

SZO spolu:

VZO 

VZO spolu:

Stavby vo vlastníctve
štátu, obce a VÚC 

Stavby spolu:

Celkom:

Vlastníctvo alebo správa:                    -

Percentuálny príspevok vlastníkov na SZO:

Zariadenia a opatrenia
Potrebná
výmera

[m2]

Príspevok
vlastníkov

[m2]

Kód krytia [m2]
Spolu1        2       3                                  4                                   5       6        7  

A       B        C       D       E        F

-

-

-

-

2//3
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díly k nim pro potřeby realizace PSZ za základní cenu ze-
mědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekolo-
gických jednotek (§ 6 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb). 
PK může také dle § 9 odst. 16 zákona [1] přijmout pro 
realizaci PSZ dar. Tyto ve prospěch státu vykoupené nebo 
darované pozemky se použijí dle § 15 odst. 3 vyhlášky [2] 
přednostně pro společná zařízení. Nárok státu lze dále dle 
§ 9 odst. 16 zákona [1] zvýšit o pozemky nebo spoluvlast-
nické podíly, jejichž vlastník není znám. To se využívá 
pouze výjimečně u malých výměr, např. v dědickém řízení 
zapomenutých podílů spoluvlastnictví parcel cest, které 
již v terénu neexistují a vlastníka se nepodařilo dohle-
dat. Pokud se vlastník takového pozemku přihlásí u PK 
do 5 let od nabytí právní moci druhého rozhodnutí PK
(o výměně nebo přechodu vlastnických práv) a prokáže, 
že byl k uvedenému dni vlastníkem, poskytne mu PK fi-
nanční náhradu.

Pro společná zařízení nelze dle § 9 odst. 17 zákona [1] 
použít pozemky:
•    ve vlastnictví státu, které jsou určeny pro těžbu nerostů,
•    v zastavěném území, v zastavitelných plochách,
•   které jsou určeny k vypořádání náhrad v rámci restitucí
    podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
     vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Dále se na společná zařízení nesmí dle § 3 odst. 4 zá-
kona [1] použít pozemky ve vlastnictví státu, jejichž pů-
vodním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongre-
gace. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábo-
ženskými společnostmi č. 428/2012 Sb. byl přijat s účin-
ností od 1. 1. 2013. Tyto pozemky se do doby převedení 
na oprávněné osoby vedou a řeší odděleně od ostatní půdy 
ve vlastnictví státu. S církvemi a náboženskými společ-

prísť v rámci OPPÚ u iného vlastníka/vlastníkov k zvýšeniu 
výmery. 

Primeranosť vzdialenosti v SR neposudzujeme. Podľa 
nášho názoru nie je vhodné posudzovať vzdialenosť čisto 
matematicky. Takého posúdenie ovplyvňujú mnohé ne-
exaktné miestne faktory ako existujúce prístupové komu-
nikácie, terénne a porastové prekážky, územný plán atď.
V SR vzdialenosť do výpočtu nárokov nevstupuje, pracu-
jeme v tzv. projektových blokoch, ktoré sú uzatvárané 
podľa rôznych kritérií. Nové pozemky sa vlastníkom pro-
jektujú buď v rámci toho istého bloku (najlukratívnejšie 
bloky), alebo v bloku s podobnými kritériami. Konečná po-
loha pozemku sa upresňuje pri osobnom prejedaní s vlast-
níkom. Najdôležitejšie kritériá sú súčasťou zásad umiest-
nenia nových pozemkov, ktoré odsúhlasuje     väčšina 
podľa výmery vlastníkov. Otvára sa tým otázka homoge-
nizácie projektových blokov z hľadiska hodnoty, miest-
nych a rozvojových koeficientov [10].

  4.5  Výměra na plán společných zařízení v ČR

Na nezbytnou výměru půdního fondu pro společná zaří-
zení se použijí pozemky v pořadí:
•   ve vlastnictví státu, 
•   ve vlastnictví obce, 
•   vykoupené nebo darované od jednotlivých vlastníků, 
•   použití OK2, a tím krácení výměr všech vlastníků po-
      zemků řešených dle § 2. Tento krok má oporu v § 9 odst.
    17 zákona o PÚ [1].

PK může v průběhu PÚ vykupovat se souhlasem vlast-
níka ve prospěch státu pozemky nebo spoluvlastnické po-
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5.

Nároky jednotlivých vlastníků ve výměře a ceně/hod-
notě se opravují na zaměření skutečného stavu ObPÚ 
(OK1). Tímto způsobem upravené nároky jsou výcho-
zí pro návrh nových pozemků jednotlivých LV. OK1 
má oporu v zákoně. K námitkám proti němu se ne-
přihlíží. Empirická hodnota OK1 se pohybuje cca do 
50 m2/ha (0,5 % z ObPÚ), tzn. na ObPÚ s výměrou
1 000 ha je rozdíl výměry ObPÚ ze zaměření a z SPI KN 
do 5 ha. Většinou však bývá menší.

Nič nebráni zavedeniu OK1 do praxe aj v SR, zákon 
[3] to umožňuje. Bolo by vhodné tento koeficient 
zapracovať do metodických postupov riešenia a tvor-
by PPÚ v [6]. Výsledkom by bol súlad písomných vý-
mer v OPPÚ s digitálne určenou výmerou OPPÚ. 
Vznikol by tým predpoklad aj na rozšírenie auto-
matizovaného systému kontrol, čo doteraz nie je 
možné vzhľadom na náhodnú roztrúsenosť chýb a ne-
exaktnosť súčtu písomných výmer parciel v OPPÚ. 
Nie sú k tomu potrebné žiadne legislatívne úpravy. 
Empirická hodnota odchýlky súčtu písomných vý-
mer v OPPÚ a digitálnej výmery OPPÚ sa pohybuje 
do 0,5 ha pre modelovú výmeru OPPÚ cca 1 000 ha. 
Každý PPÚ vychádza z údajov KN, kde bol spraco-
vaný ROEP [12]. Už v rámci riešenia ROEP-u v etape 
revízie údajov SGI KN a SPI KN bola odchýlka v rámci 
technologických a legislatívnych možností korigo-
vaná.
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ská opatření, která se následně mohou realizovat z ve-
řejných prostředků. Ostatní prvky PSZ, tedy hlavně prvky 
ÚSES, se mohou ponechat ve vlastnictví jiných osob, po-
kud budou dle § 9 odst. 12 zákona o PÚ [1] sloužit veřej-
nému zájmu. S nabytím vlastnictví pozemků pro společ-
ná zařízení přechází na vlastníky zároveň závazky v po-
době nákladů na údržbu a rekonstrukce staveb, výsadby 
porostu a péče o něj po dobu tří let od výsadby (prvky 
ÚSES). V soupise nových pozemků je u těchto parcel uve-
dena poznámka „pozemek je určen pro realizaci společ-
ných zařízení podle zákona č. 139/2002 Sb.“. Poznámka je 
dle § 9 odst. 13 zákona [1] zapsána také do KN druhým 
rozhodnutím PK „o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv“.

  4.8  Vlastníctvo pr vkov spoločných zariadení
        a opatrení po zápise pozemkových úprav
        do katastra nehnuteľností v SR

Podľa § 11 ods. 19 zákona [3] vlastníctvo k pozemkom, 
na ktorých sú umiestnené SZO, nadobudne obec, v kto-
rej obvode sa pozemky nachádzajú, za náhradu. Za ná-
hradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údrž-
by SZO. Ak ide o špecifické SZO, okresný úrad určí iného 
vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schvá-
lení PPÚ.

           Závěr

V závěru bychom rádi shrnuli jednotlivé problematické 
body v tématu opravných koeficientů a předvedli oso-
bitost a různost řešení v jednotlivých zemích.

Upravení nároků dle zaměření skutečného stavu

ČR:

SR:

nostmi se jedná stejně jako se všemi ostatními vlastníky 
pozemků dotčených PÚ.

  4.6  Výmera na spoločné zariadenia a opatrenia
        v SR

Ak je podľa § 11 ods. 7 zákona [3] potrebné na SZO vyčle-
niť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných 
pozemkov alebo inej pôdy, použijú sa najprv pozemky:
•    vo vlastníctve štátu – pôvodné neknihované pozemky, 
•    ďalšie pozemky štátu,
•    pozemky obce. 

Ak nie je dostatok výmery pozemkov vo vlastníctve 
štátu a obce v uvedenom poradí, postupuje sa podľa § 12 
ods. 8 zákona [3], kde potrebu pozemkov na SZO znáša-
jú všetci účastníci, a to rovnakým percentuálnym pome-
rom. 

Štát môže prostredníctvom SPF alebo správcu na účel 
PÚ kúpiť pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k po-
zemkom v OPPÚ od vlastníkov, ktorí vlastnia do 400 m2 
poľnohospodárskej pôdy alebo do 2 000 m2 lesných po-
zemkov, s cieľom vytvorenia väčších celkov alebo na po-
treby štátu, ak ich vlastníci ponúknu na predaj, alebo ak 
vlastníci súhlasia s predajom za cenu podľa hodnoty po-
zemku pre PPÚ [11]. Štát prostredníctvom SPF alebo správ-
cu môže kupovať aj ďalšie pozemky, ak ich vlastníci po-
núknu na odpredaj. Tento postup by mal SPF použiť pred-
nostne, keď sa v OPPÚ nenachádzajú pozemky vo vlast-
níctve štátu v rozsahu potrebnom na SZO.

Podľa § 11 ods. 21 zákona [3] pozemky určené projek-
tom pre územný systém ekologickej stability (ÚSES) regio-
nálneho a nadregionálneho charakteru, ako aj pozemky 
na vybudovanie vodohospodárskych SZO (malých vod-
ných nádrží, úprav tokov, závlahových zariadení a odvod-
ňovacích zariadení) poskytuje štát. Vlastníkom týchto po-
zemkov je štát okrem prípadov, keď okresný úrad, pozem-
kový a lesný odbor (ďalej len „okresný úrad“) určí iného 
vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schvá-
lení projektu.

Podľa § 11 ods. 1 zákona [3] za pozemky podliehajúce 
PÚ patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie, pričom okres-
ný úrad musí zohľadniť úbytky na SZO podľa § 12 ods. 8 
zákona [3].

Problematické sú z hľadiska použitia ako SZO napr. 
vykúpené pozemky vo vlastníctve obce (pozemky na 
ihriská, cintoríny atď.), ktoré by mali zostať ako nesceľo-
vané alebo vylúčené z OPPÚ, hoci ide o majetok obce, 
ktorý by sa podľa zákona mal použiť na SZO. Ďalším 
problémom v SR je dousporiadanie líniových stavieb pri 
nedostatku štátnej pôdy, pretože to veľmi závisí od sub-
jektívneho prístupu SPF ku konkrétnemu PPÚ. Zákon dáva 
SPF iba možnosť, ale nie povinnosť toto riešiť.

Pokiaľ v rámci PÚ prebieha neukončené reštitučné ko-
nanie, upozorní SPF správny orgán na ponechanie po-
trebnej výmery vo vlastníctve SPF na prípadné uspokoje-
nie reštitučných nárokov.

  4.7  Vlastnictví prvků plánu společných zařízení 
        po zápisu pozemkových úprav do katastru
        nemovitostí v ČR

Snahou je, aby pozemky, na nichž jsou navrženy prvky 
PSZ, byly převedeny do vlastnictví obce. To platí hlavně 
pro polní cesty a nezbytná protierozní a vodohospodář-
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Nároky se vytváří a nové pozemky se navrhují na LV. 
Je to jednodušší způsob než vytvářet nároky a navr-
hovat nové pozemky na jednotlivé vlastníky. PK může 
v průběhu PÚ vypořádat spoluvlastnictví (§ 9 zákona 
[1]) tak, že vlastníkovi připočte spoluvlastnický podíl 
k jeho nároku (vztaženo k LV) v ObPÚ. Pokud spolu-
vlastník v ObPÚ vlastní pouze tento spoluvlastnický 
podíl, může se vytvořit nový LV pouze s tímto spolu-
vlastnickým podílem. Spoluvlastnictví lze vypořádat 
pouze na základě dohody o rozdělení spoluvlast-
nictví podepsané všemi spoluvlastníky. Fragmentace 
vlastnictví v ČR (počet spoluvlastníků na jeden poze-
mek a počet spoluvlastníků na jeden LV) je několika-
násobně menší než v SR, proto také v ČR nejsou do-
statečné důvody pro řešení PÚ na jednotlivé vlast-
níky.

V porovnaní s ČR významným rozdielom v PPÚ je 
tvorba nárokov. Zatiaľ čo nárokový list v SR sa spraco-
váva na jednotlivých vlastníkov (obr. 2), v ČR sa spra-
cováva na LV (obr. 1). Zoskupovanie nárokov na LV 
(zakladaných spravidla podľa spoločných právnych 
úkonov) sa nám nejaví z hľadiska projektovania no-
vých pozemkov ako korektné riešenie. Vhodnejší sa 
zdá byť priamy vzťah vlastník – nehnuteľnosť. V SR je 
priamo v zákone [3] daná možnosť na účel PÚ zriadiť 
alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku.

Výpočet opravného koeficientu (příspěvku) na spo-
lečná zařízení v ČR (OK2) je podobný s výpočtem pří-
spěvku na SZO v SR. Odlišujeme se v definici přiměře-
nosti nových pozemků. V ČR je tolerance v ceně/hod-
notě stanovená na 4 %, ve výměře 10 % a ve vzdá-
lenosti 20 %. Překročení těchto kritérií je zakotvené
v § 10 zákona o PÚ [1]. Vzdálenost je přímá délka od 
zvoleného bodu (většinou střed obce) k těžišti parce-
ly. Celkový nárok ve vzdálenosti je vážený aritmetický 
průměr, kde váhou jsou jednotlivé výměry pozemků. 
V případě použití OK2 jsou nároky jednotlivých LV ve 
výměře a ceně upraveny podruhé. Takto dvakrát upra-
vené nároky (ze zaměření a o příspěvek na PSZ) jsou 
výslednými vstupními nároky, na které se dále vzta-
huje tolerance v ceně, výměře a vzdálenosti při ná-
vrhu nových pozemků. Dvakrát upravované nároky 
přináší na jedné straně nelehkou situaci pro projek-
tanta, který musí argumentovat a vysvětlovat důvody 
jejich upravení dotčeným vlastníkům na jednáních, na 
druhé straně je ale rozdělení do těchto dvou koefi-
cientů logické a přehledné.

V SR je tolerancia v cene/hodnote 10 %, tolerancia vo 
výmere je rovnaká ako v ČR – 10 %. Primeranosť vo 
vzdialenosti sa dodržiava vymedzením projektových 
blokov. Medzné hodnoty tolerancií výmery a hodnoty 
sú vrátane príspevku na SZO. V prípade schválenia pri-
pravovanej novely zákona [3]1) sa od 1. 5. 2014 tole-
rancia v hodnote zmení na 5 % po odpočítaní podielu 
pozemkov na SZO.
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univerzita v Nitre 2009. 397 s.. ISBN 978-8-552-0267-9.
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Abstrakt

Pro řadu geodetických měřických prací je nutné určit výšku referenčního bodu měřicího přístroje nebo pomůcky nad stabili-
zovaným geodetickým bodem. Při požadavku na vyšší přesnost určení této výšky někdy nedostačují obvyklé pomůcky. Na 
katedře speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze byl vyroben prototyp měřidla, se kterým je možno poměrně 
snadno a s vysokou přesností tuto výšku určovat. Článek seznamuje s konstrukcí a použitím měřidla a s postupem a výsled-
ky testovacích měření.

New Gauge for Determining Exact Instrument Height on a Tripod

Summary

It is necessary for many geodetic surveying works to determine the height of the reference point of the measuring instrument 
or equipment above a stabilized geodetic point. If there is a demand for higher accuracy usual tools are sometimes insufficient. 
The Department of Special Geodesy, Faculty of Civil Engineering CTU in Prague has developed a prototype of gauge enabling 
relatively easy determination of the height with high precision. The article describes the design and use of the gauge together 
with the procedure and results of test measurements.

Keywords: geodesy, height measurement, geodetic surveying

Nové měřidlo pro přesné určení výšky
přístroje na stativu

1.

2.
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mějme například výšku točné osy dalekohledu teodolitu, 
středu odrazného hranolu, vztažného bodu aparatury glo-
bálního navigačního družicového systému (GNSS – např. 
fázového centra antény) a podobně.

V nejčastějším případě je přístroj umístěn na stativu
a prostřednictvím standardizované trojnožky horizonto-
ván a vycentrován nad bodem. Důležitým místem je dno 
trojnožky. V případě trojnožek standardu Wild je tvořeno 
třemi broušenými ploškami, na které dosedá přístroj či 
adaptér pomůcky, která se do trojnožky upíná. Výška vztaž-
ného bodu nad takto definovaným dnem trojnožky je zá-
vislá na typu a provedení přístroje či pomůcky a bývá zná-
ma. V poslední době je vidět i snaha výrobců o alespoň 
částečné sjednocení této konstanty. Mnoho současných 
totálních stanic různých značek je konstruováno s výškou 
točné osy 196 mm nad dnem trojnožky (všechny přístroje 
Leica, některé totální stanice Trimble a Topcon).

  2.1  Přímé jednoduché určení výšky přístroje

Určení výšky přístroje se běžně provádí odměřením šikmé 
délky od vrcholu či středu geodetického bodu ke značce na 
boku přístroje pomocí skládacího či svinovacího měřítka 
– dvoumetru. Pro zpřesnění se někdy naměřená hodnota 
sníží o odhad vlivu nesvislosti měřítka. Postup je jednodu-
chý a rychlý, ale nedosahuje vysoké přesnosti – nejvýše v řá-
du několika milimetrů. Někdy se rozděluje měření na dva 
úseky: nejprve se měří mírně šikmá výška k horní hraně hla-
vy stativu, a pak téměř svislá výška od roviny hlavy stativu 
ke značce točné osy (popř. vztažnému bodu jiné pomůcky).

Pro zjednodušení práce a mírné zvýšení přesnosti lze 
použít pomůcek, které komerčně dodávají výrobci geo-
detické techniky. V současnosti se lze setkat především
s následujícími: 

           Úvod

S rozšířením elektronických dálkoměrů v praktické geo-
dézii a hlavně s rozvojem totálních stanic se stalo velmi 
snadným a rychlým trigonometrické určování výšek, resp. 
výškových rozdílů (často užívaná zkratka je TUVR). V rámci 
polygonových pořadů i mimo ně se  využívá tzv. trigono-
metrická nivelace, trigonometricky se určují výšky volných 
stanovisek nejen při pracích mapovacích, ale i pro vyty-
čování. Dokonce i při náročných vytyčovacích pracích, 
včetně například staveb tunelů. Další rozšíření využití této 
jednoduché metody nabízí kombinace s dálkoměry schop-
nými měřit délky bez odrazného hranolu, tzv. na pasivní 
odraz, tedy schopnými měřit délky i na zcela nepřístupné 
cíle. Dosah i přesnost a spolehlivost takto změřených dé-
lek v současnosti stále stoupá. Spolu s přesným měřením 
zenitových úhlů, spolehlivými kompenzátory a automatic-
kým započítáváním oprav mohou totální stanice poskyt-
nout velmi přesné výsledky naměřených převýšení. 

Pro dosažení vysoké přesnosti výsledků je však potřeb-
né zjistit dostatečně přesně i výšku přístroje nebo cíle nad 
stabilizovaným bodem. Dosavadní literatura (např. [1]) po-
pisuje některá řešení při excentrickém postavení přístroje 
nebo cílů. Při použití totálních stanic je však obvykle vý-
hodné používat centrická postavení přístroje i cílů. Zde 
ale nemusí být snadné určit výšku přístroje na stativu s po-
třebnou přesností.

           Způsoby určení výšky vztažného bodu přístroje

Pro úplnost a připomenutí uvádíme nejběžnější anebo 
nejčastější metody praktického určení výšky vztažného 
bodu přístrojů a pomůcek. Výškou vztažného bodu rozu-
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Obr. 1 Schéma nepřímého určení vp

dutá ocelová tyč (1) opatřená na spodním konci rovin-
nou mosaznou nivelační patkou a na horním konci mo-
sazným pouzdrem pro vsazení tyčky (2),
ocelová tyčka (2) vhodného průměru zapadající do pouz-
dra hlavní tyče (1) a procházející svisle upínacím šrou-
bem stativu, trojnožkou a speciální vložkou (3),

Svinovací měřítko zavěšené svisle pod stativem na spe-
ciálním háku, který je zavěšen na urovnané trojnožce 
(vyráběl Wild, Leica).
Speciálně cejchované svinovací měřítko zavěšené šikmo 
na konzoli o známém vyložení, nasazené na urovnané 
trojnožce (Leica). Stupnice na dodávaném měřítku není 
lineární milimetrová, ale odpovídá skutečné výšce a je 
ještě odsazena o konstantní výšku přístroje nad trojnož-
kou (hinst). Na stupnici se tedy odečítá přímo svislá výška 
vztažného bodu.
Zajímavé je též měřítko ve formě skládací tuhé tyčky kru-
hového průřezu (Trimble). Tím lze měřit šikmou výšku 
ke značce na přístroji či častěji na anténě GNSS a soft-
ware přístroje přepočte výšku na svislou k požadova-
nému vztažnému bodu (např. ideální fázové centrum 
antény GNSS). Tyčkou lze také v některých případech 
měřit svislou délku skrze upínací šroub stativu a troj-
nožky.

vp  =      vs
2 – e 

2  + hinst .√√

vp  =   l – d . cotg z + hniv .

3.
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tového úhlu k pomocnému bodu, resp. k vhodné značce 
na něm, nebo vodorovnou záměrou na nivelační lať umís-
těnou na pomocném bodě. Namísto čtení mikrometru 
(jako u nivelačního přístroje pro PN) lze dopočítat domě-
rek ze zenitového úhlu na dílek blízký horizontu. Vzhle-
dem ke zbytkovým přístrojovým chybám se doporučuje 
měření provést vždy v obou polohách dalekohledu.

(2)

Uvedenými nepřímými metodami lze dosáhnout přes-
nosti určení výšky v desetinách milimetru, avšak nevýho-
dou je značná pracnost a časová náročnost přípravy – zej-
ména zbudování pomocného blízkého bodu a určení pře-
výšení metodou PN. Uvedený postup byl použit při testo-
vání nového měřidla, viz část 4.

           Nové měřidlo výšky přístroje

Pohnutkou pro úvahy o tom, jak výhodně zjišťovat přes-
nou výšku přístroje nad stanoviskem, byla především prak-
tická výuka předmětu inženýrská geodézie na ČVUT, kde 
se na výuce v terénu při jedné z úloh zaměřuje vysoce 
přesná lokální prostorová síť, a je tedy nutno výšky znát. 
Dokud byla pro měření využívána měřická výbava firmy 
Kern, daly se výšky poměrně snadno měřit pomocí cen-
trační tyče – díky tomu, že atypický způsob horizontace 
přístrojů Kern nemění výšku točné osy, resp. vztažného 
bodu (na rozdíl od běžných trojnožek). Kernovu kon-
strukci trojnožek však nástupnický Wild ani Leica dále ne-
dodávají. S přechodem k použití modernějších totálních 
stanic se tak určování výšek stalo problematickým a bylo 
nutno používat nepřímou metodu (viz část 2.2), která 
však velmi zvyšovala časovou náročnost a pracnost ce-
lého měření. Podrobněji se využitím metod při výuce za-
bývá [2].

Především proto bylo navrženo mechanické zařízení, kte-
ré umožňuje poměrně snadno výšku přístroje určit s dosta-
tečnou přesností, bez potřeby nepřímých měření pomoc-
ných bodů a podobně. Navrhované řešení využívá sku-
tečnosti, že s ohledem na optickou nebo laserovou cen-
traci bývají upínací šrouby stativů duté, a je tak možno 
vhodnou pomůckou měřit přímo svislou délku mezi vrcho-
lem stabilizační značky a vhodným vztažným bodem troj-
nožky. Tímto vhodným bodem je např. průsečík svislice
a roviny dna trojnožky standardu Wild (všechny dnes běžné 
trojnožky), popř. průsečík svislice s rovinou horního okraje 
pouzdra pro čep u trojnožek typu Zeiss. Výška vztažného 
bodu geodetického přístroje či pomůcky nad touto úrovní 
musí být známa. Omezením je nemožnost použití trojno-
žek vybavených vlastním centrovačem, neboť ty nemají 
průchozí centrální otvor, kterým je nutno vést měřidlo.

  3.1  Prototyp nového měřidla výšky přístroje

Nové měřidlo v jeho prvním provedení sestává ze čtyř sou-
částí, viz obr. 2:
•   

•

•   

•

•

Výška (v
p ) se při známém vyložení (e) držáku anebo boční 

značky vypočte z šikmé délky (vs ) snadno pomocí Pytha-
gorovy věty:

(1)

Tyto pomůcky poskytují přesnost určení svislé délky, tj. 
výšky, kolem 1 mm i mírně lepší – viz výsledky testu svino-
vacího měřítka na konzoli Leica GHM007 v části 5.

Mezi přímé metody lze také zařadit použití centrační 
tyče (tuhé olovnice, tyčové olovnice). Centrační tyče Zeiss 
byly opatřeny stupnicí zobrazující výšku k hlavě stativu, 
zbytek se musel doměřit ručně, a to nejméně ve dvou pro-
tilehlých polohách (kvůli nevodorovnosti hlavy stativu). Za-
jímavé řešení nabízely přístroje značky Kern, u kterých se 
pohybem stavěcích šroubů neměnila výška přístroje, a tak 
stupnice centrační tyče mohla zobrazovat přímo výšku 
vztažného bodu přístroje (točné osy). Centrační tyče se 
však v současnosti téměř nepoužívají.

  2.2  Nepřímé určení výšky přístroje

V případech, kdy tyto postupy nedostačují svou přesnos-
tí, lze použít nepřímého určení výšky přístroje, viz obr. 1. 
To se provede například s pomocí blízkého pomocného 
bodu, jehož převýšení vůči stanoviskovému bodu hniv je 
určeno přesnou nivelací (PN). Po dorovnání přístroje na 
stanovisku se pak jeho výška určí zaměřením délky a zeni-
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Tab. 1 Přehled redukovaných délek L (ukázka – část)

0

5

10

15

teplota [°C] L2 [mm]L1 [mm]

1 597,32

1 597,40

1 597,48

1 597,56

1 797,12

1 797,21

1 797,31

1 797,40

Obr. 2 Rozložené měřidlo

2

1

4
3

vložka (3) do trojnožky typu Wild (resp. čep do trojno-
žek typu Zeiss) definující odsazenou rovinu dna troj-
nožky (resp. horní rovinu pouzdra čepu pro typ Zeiss),
strojírenský hloubkoměr (4) pro určení doměrku – dél-
ky tyčky (2) přečnívající nad rovinou vložky (3).

v
p
  =   L – d – t + h

inst 
,
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teplotou a od příslušné hodnoty L odečíst hloubkoměrem 
naměřený doměrek d.

Použité řešení bylo přihlášeno na Úřadu průmyslového 
vlastnictví jako užitný vzor [3], který byl v lednu 2011 za-
psán pod číslem UV21704; případná další výroba tak pod-
léhá licenčnímu řízení nebo souhlasu vlastníka, kterým je 
ČVUT v Praze, Fakulta stavební (FSv), katedra speciální 
geodézie.

  3.2  Způsob použití a měření

Praktické použití měřidla (obr. 3) je poměrně snadné, 
pouze je potřebné používat trojnožky bez vestavěného 
optického centrovače, s průchozím středním otvorem. Urči-
tou nevýhodou je, zvláště pokud je pro centraci a horizon-
taci používána přímo totální stanice, že je nutno tuto pak 
z trojnožky vyjmout, aby bylo možno výšku změřit.

Vzhledem k materiálu prototypu je potřebné udržovat 
měřidlo ve stínu, aby bylo možno správně zohlednit tep-
lotu – potom stačí uvažovat shodnou teplotu jako je tep-
lota vzduchu, kterou je nutno pro většinu měření stejně 
určovat.

Pro vyloučení omylů a hrubých chyb v měření vyplýva-
jících například z nesprávného sestavení tyček se doporu-
čuje měření provést vždy dvakrát při novém sesazení mě-
řidla a novém usazení vložky v trojnožce. Vzhledem k roz-
lišovací schopnosti použitého hloubkoměru (0,05 mm) je 
za vyhovující považován rozdíl dvojice měření do 0,10 až 
0,15 mm.

Díky poměrně vysoké přesnosti měřidla je jeho použití 
vhodné také pro kontroly stability stativu a přístroje bě-
hem měření na stanovisku. Opakované změření výšky pří-
stroje, např. po skončení měření, dává spolehlivou infor-
maci o zapadání či vytlačování stativu (popř. také o jeho 
teplotní roztažnosti). V kombinaci s opakovanými zámě-
rami na nezávislou orientaci, což odhaluje stáčení stativu, 
lze pak dobře popsat chování stativu na stanovisku bě-
hem přesných měření a odhalit případné nežádoucí stavy.

•   

•

Sestavené měřidlo tvoří léru (měřidlo rozteče) o zná-
mé celkové délce L, přičemž hloubkoměrem se odmě-
řuje doměrek d – část přečnívající nad vložkou v troj-
nožce o tloušťce t. Celková výška přístroje v

p
 je tak 

rovna:
(3)

kde h
inst

 je výška vztažného bodu přístroje nade dnem troj-
nožky (pro standard Wild/Leica = 196 mm).

Pro zvětšení rozsahu měření byly tyčky (2) vyrobeny dvě 
v různých délkách, pak celková délka léry je označena L1 
a L2.

Prototyp měřidla byl vyroben v dílně katedry speciální 
geodézie a rozměrově kalibrován na mechanickém měří-
cím zařízení (délkoměru) Zeiss 3m v ústavu strojírenské 
technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Vzhledem k materiálu (ocel a nerezová ocel) je při po-
užití potřeba uvážit vliv teplotní délkové roztažnosti celé 
léry. Pro jednoduché použití je měřidlo opatřeno tabulkou 
s teplotami a příslušnými délkami a postupem výpočtu. 
Do hodnot v tab. 1 jsou již započteny konstanty t a h

inst
 

(což je 196 mm pro standard Wild/Leica), takže pro výpočet 
výšky přístroje postačuje v tabulce vyhledat řádek s nejbližší
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Obr. 3 Použití měřidla
kontrola (a popř. také úprava) centrace a horizontace 
trojnožky (pomocí libel a centrovače použité totální
stanice),
opatrné vyjmutí totální stanice z trojnožky a změření 
výšky pomocí nového měřidla,
opatrné nasazení totální stanice do trojnožky a změření 
zenitového úhlu na dílek nivelační latě nejblíže k vodo-
rovné záměře.

4.
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  4.1  Postup měření

Před samotným měřením výšky přístroje bylo vždy urče-
no převýšení mezi body základny pomocí digitálního nive-
lačního přístroje Trimble DiNi 12T, postaveného na stativ 
doprostřed základny rozměřené pásmem, a kódové inva-
rové nivelační latě Zeiss LD12. Nivelační měření vzad – vpřed 
bylo opakováno pětkrát při pozměněném postavení pří-
stroje. Nastaven byl čtyřikrát opakovaný odečet latě, zapi-
sována pak výsledná hodnota čtení. Vzhledem k malému 
převýšení bodů nebyly do výsledku započítávány opravy 
z teploty ani z délky laťového metru, popř. korekce zjiště-
né při tzv. systémové kalibraci nivelačního přístroje a latě. 
Výsledkem je převýšení obou bodů základny jako průměr 
z pěti měření jedné nivelační sestavy.

Vodorovná délka mezi body základny se určila dvojím 
měřením pásmem. Byla vždy také zaznamenána teplota 
vzduchu měřená digitálním teploměrem (velmi stabilní, 
mezi 20 a 21°C).

Následovalo provedení celé série dvaceti určení výšky 
přístroje nad jedním z bodů základny novým měřidlem
a současně nepřímo pomocí známého převýšení k druhé-
mu bodu. Nad jeden z bodů základny byl horizontován
a nacentrován stativ s trojnožkou a totální stanicí, jejíž výš-
ka se má určovat, na druhý bod byla postavena nivelační 
invarová lať Zeiss 1,8 m s klasickou dvojitou 5 mm stupnicí. 
K následnému měření byla využívána pouze první (levá) 
stupnice. Patka latě byla umisťována tak, aby invarový prou-
žek se stupnicí byl pokud možno přímo nad bodem (ke 
stejnému místu patky byla lať kalibrována, viz část 4.3).

Postup měření lze shrnout do následujících bodů:
1.

2.

3.

Měření výšky novým měřidlem bylo vždy provedeno 
dvakrát, přičemž se kvůli nezávislosti vždy nově sestavo-
valy tyčky měřidla a otáčela vložka v trojnožce.

Pro určení doměrku na nivelační lati se pro zenitové úhly 
cílilo zvlášť na horní a zvlášť na dolní okraj příslušného díl-
ku stupnice latě, a to ve dvou polohách dalekohledu.

Veškeré měřené a pomocné veličiny byly zapisovány 
do připraveného formuláře (viz tab. 2).

Uvedený postup se opakoval celkem dvacetkrát, byly 
provedeny celkem tři série. Použity byly dvě různé to-
tální stanice: Trimble S6HP a Topcon GPT-7501. Oba pří-
stroje mají výrobci deklarovánu úhlovou přesnost 0,3 mgon 
(s odkazem na normu ISO 17123). Dále oba mají uvede-
nu výšku točné (klopné) osy dalekohledu 196 mm nad 
trojnožkou, což odpovídá zavedenému standardu firmy 
Wild/Leica.

  4.2  Popis testovacích měření

  4.2.1  První série

První série byla provedena poněkud odlišně od dalších 
dvou. Cílem totiž bylo zjistit nejen rozdíly mezi výsledky 
nepřímého měření a měření novým měřidlem, ale také pří-
padnou závislost na velikosti měřené výšky. Proto byla po

           Testovací měření

Pro ověření očekávané přesnosti určení výšky přístroje 
pomocí nového měřidla byl uspořádán experiment, při 
kterém se výška určovala opakovaně měřidlem a součas-
ně nepřímou metodou, jak je nastíněna v části 2.2. Uve-
dený nepřímý způsob totiž zajišťuje vyhovující přesnost 
a přitom je proveditelný běžným geodetickým měřením. 
Je tak možné porovnávat výsledky přímého a nepřímého 
určení výšky a díky dvacetinásobnému opakování mě-
ření v každé sérii také odhadovat reálnou přesnost me-
tod. Byly provedeny celkem tři nezávislé série vždy dva-
ceti měření, se dvěma typy totálních stanic.

Pro měření byly jako základna využity dva již dříve 
trvale stabilizované body v suterénu budovy FSv ČVUT
v Praze. Jedná se o malé hřebové nivelační značky v ro-
vinné betonové podlaze. Vybrány byly dva body blízko 
sebe tak, aby bylo možné s vysokou přesností opticky 
cílit na dílky nivelační latě, avšak aby také bylo možné 
provést mezi nimi přesnou nivelaci ze středu. Vzdálenost 
mezi použitými body je tak 3,93 m, tedy o něco více než 
dvojnásobek minimální zaostřovací vzdálenosti použi-
tého nivelačního přístroje. Převýšení mezi body je jen 
7,2 mm, což při nivelaci pomocí digitálního nivelačního 
přístroje prakticky vylučuje zbytkové chyby na straně 
latě.

Výhodou zvolené základny je velmi stabilní prostředí 
s téměř konstantní teplotou, nevýhodou naopak nutnost 
umělého osvětlení, avšak v místě základny je dostatečné 
a vcelku rovnoměrné osvětlení zářivkami. To dostačuje 
pro optické cílení na dílky latě i pro spolehlivé fungování 
digitálního nivelačního přístroje.
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Tab. 3 Ukázka výsledku kalibrace části stupnice nivelační latě

0,0

1,0

28,0

28,5

28,9

29,2

29,5

29,7

30,4

dílek latě jest [mm]má být [mm]

0

50

1 400

1 425

1 445

1 460

1 475

1 485

1 520

0,000

49,971

1 400,027

1 425,028

1 445,029

1 460,029

1 475,030

1 485,030

1 520,032

Tab. 2 Ukázka zápisu naměřených hodnot z testovacích měření

1

číslo

304

laťový
dílek

z1

z2

i

zh

horní okraj [gon]

99,9968

300,0027

-0,00025

99,99705

z1

z2

i

zh

dolní okraj [gon]

100,0234

299,9767

0,00005

100,02335

v1

v2

rozdíl

průměr

výška nad trojnožkou [mm]

69,55

69,48

-0,07

69,52

1,5277

1,5280

0,3

1527,9

měřidlo Leica
[m/mm]
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           Výpočty a přesnost

Pro vyhodnocení přesnosti bylo použito několika jedno-
duchých postupů pro určení směrodatných odchylek vý-
sledků na základě získaných měřených hodnot. Před tím 
je také na místě provést základní úvahu o očekávané přes-
nosti.

  5.1  Přesnost nivelace

Směrodatnou odchylku nivelovaného převýšení mezi body 
základny lze odvodit z nominální kilometrové směrodatné 
odchylky. Výrobcem specifikovaná kilometrová směrodat-
ná odchylka obousměrné nivelace pro použitý nivelační 
přístroj Trimble DiNi 12T a invarové kódové latě je 0,3 mm. 
Pokud předpokládáme pokles přesnosti nivelace s odmoc-
ninou z délky, pak pro délku sestavy cca 4 metry by byla 
teoretická směrodatná odchylka převýšení pouze 0,012 mm.

Pro jedinou krátkou sestavu není tento způsob stano-
vení přesnosti příliš vhodný. Lze využít opakovaných mě-
ření, kdy v každé sérii byla nivelace provedena pětkrát, 
série jsou tři. Na základě výsledků takto opakovaných mě-
ření vychází směrodatná odchylka výsledného převýšení 
v sérii jen 0,010 mm. Hodnota je kvadratickým průměrem 
hodnot ze všech tří sérií. Hodnota je velmi malá, a tak značně 
zatížená jednak nevelkým rozsahem souboru měření, a také 
chybou z diskretizace (či digitalizace) měření, neboť rozli-
šovací schopnost použitého přístroje je 0,01 mm.

Výsledná naměřená převýšení mezi jednotlivými sé-
riemi se ale liší více, jelikož hodnoty jsou 7,22 mm v první 
sérii, 7,20 mm ve druhé a 7,29 mm ve třetí. Směrodatná 
odchylka převýšení spočtená na základě těchto (pouhých)

každém měření změněna výška přístroje tak, aby byl po-
stižen přibližně celý rozsah nového měřidla (cca 1,4 m až
1,8 m). Navíc byly výšky vždy dvakrát změřeny ještě po-
mocí svinovacího měřítka Leica GHM007 popsaného v čás-
ti 2.1.

Výsledkem měření první série je tak 20 různých výšek 
přístroje určených nepřímou metodou (totální stanicí 
Trimble S6HP), dále 20 dvojic měření výšek novým měřid-
lem a navíc ještě 20 dvojic měření výšek přístroje svinova-
cím měřítkem Leica GHM007. 

  4.2.2  Druhá série

Při druhé sérii měření se již neměnila výška přístroje a pou-
ze se prováděla opakovaná měření výšky jak novým mě-
řidlem, tak nepřímou metodou, jak je uvedeno výše. Vý-
sledkem je soubor 20 hodnot výšky přístroje určených 
nepřímo (totální stanicí Topcon GPT-7501) a 20 dvojic 
přímých určení novým měřidlem.

  4.2.3  Třetí série

Třetí série proběhla obdobně jako druhá, ale při jiné výšce 
přístroje a při opětovném použití totální stanice Trimble 
S6HP. Výsledkem je opět soubor 20 hodnot určených ne-
přímo a 20 dvojic přímých určení novým měřidlem.

  4.3  Kalibrace nivelační latě

Nivelační lať Zeiss 1,8 m použitá pro nepřímé určování 
výšky byla podrobně kalibrována na horizontálním kom-
parátoru v laboratoři katedry vyšší geodézie. Ten je nyní 
vybaven laserovým interferometrem Renishaw ML 10 za-
jišťujícím vysokou přesnost měření. Pro optické cílení na 
stupnici latě se používá optický mikroskop s nastavitel-
nými ryskami záměrného obrazce. Na lati byly vybrány 
jen ty dílky stupnice, které byly používány při testovacích 
měřeních, a ty byly kalibrovány vůči nejnižšímu dílku (01) 
a patce latě.

Měření proběhlo v pěti sériích sestávajících vždy ze dvo-
jic cílení a odečtů „tam“ a „zpět“. Směrodatné odchylky vý-
sledných hodnot dosahují nejvýše 0,003 mm.

Výsledkem kalibrace (tab. 3) jsou skutečné výšky šesti 
vybraných dílků stupnice a interpolované výšky pro něko-
lik dílků mezilehlých.

Do výpočtu výšek přístroje pak byly použity kalibrované 
hodnoty, opravené navíc o malý vliv délkové teplotní roz-
tažnosti – rozdíly teplot při všech měřeních i kalibraci však 
nepřesáhly 2 °C.
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Obr. 4 Rozdíly nepřímého (totální stanice) a přímého (nové měřidlo) určení výšky přístroje [mm]
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  5.3  Přesnosti vypočtené z testovacích měření

Směrodatné odchylky měření výšky přístroje novým mě-
řidlem lze získat více způsoby. Jednak z dvacetinásob-
ného opakování určení výšky – v sériích 2 a 3, kde nedo-
cházelo ke změně výšky během měření, dále ze souborů 
dvojic měření (každé měření výšky bylo provedeno dva-
krát), a také ze souborů rozdílů mezi metodami určení výš-
ky, tedy přímou a nepřímou.

Pro výpočty přesnosti byly použity základní postupy pro
určení směrodatné odchylky s náhodného výběru a z ana-
lýzy měřických dvojic. Postupovalo se podle následujících 
vztahů (odvození a vysvětlení lze nalézt např. v [4]):

(5)

kde v jsou opravy od průměru a n je celkový počet měření 
v sérii;

(6)

kde d jsou rozdíly jednotlivých měřických dvojic a n počet 
těchto dvojic (opět 20 v sérii). Jako dvojice lze do jisté 
míry posuzovat také měření oběma metodami (přímou
a nepřímou). Z měření první série navíc vyplynul průběh 
rozdílů mezi metodami v celém proměřovaném rozsahu 
měřidla (1,40 až 1,75 m).

Graf na obr. 4 vypadá členitě, ale při pohledu na veli-
kosti rozdílů je vidět, že tyto jsou velmi malé vzhledem
k citlivosti a rozlišovací schopnosti měřidla. Uvedený graf 
však neobsahuje zjištěné systematické rozdíly mezi pří-
mým a nepřímým měřením, které nabývaly poměrně vel-
kých hodnot (viz tab. 4) a budou předmětem dalšího zkou-
mání. Zdá se, že konstanta 196 mm uváděná výrobci pří-
strojů nemusí platit zcela přesně, záviset může asi také na 
vlastnostech použité trojnožky a dalších vlivech.

V první sérii bylo testováno také již zmíněné svinovací 
měřítko Leica GHM007. To je, stejně jako nové měřidlo, 
nezávislé na použitém přístroji (připevňuje se k trojnož-
ce), a přestože má přesnost nižší, systematický rozdíl byl

tří hodnot pak nabude hodnoty 0,05 mm. Zde se však plně 
projevuje případná a pravděpodobná skutečná nestabi-
lita použitých bodů a nikoliv jen přesnost měření. V sute-
rénu budovy v prostoru základny často dochází k převá-
žení a přesouvání předmětů z okolních skladišť a dlouho-
době nelze na stabilitu bodů spoléhat. Měření sérií pro-
běhla v odstupech přibližně dvou týdnů, nelze proto určité 
změny výšek bodů vyloučit. Na testovací měření to však 
nemá vliv. Pro další odhady přesnosti uvažujme hodnotu 
σniv = 0,02 mm.

  5.2  Přesnost nepřímého určení výšky přístroje

Na přesnost určení výšky přístroje použitým nepřímým 
způsobem působí zejména přesnost převýšení mezi body 
základny, přesnost cílení a odečtu zenitových úhlů a přes-
nost stupnice použité nivelační latě. O přesnosti převýšení 
bodů základny pojednává předchozí část 5.1, přesnost 
kalibrovaných hodnot dílků nivelační latě se pohybuje v řá-
dech 3 až 4 tisícin milimetru, u interpolovaných dílků a po 
započtení oprav z teplotní délkové roztažnosti připusťme 
hodnotu σlat cca 0,006 mm. Pro vliv přesnosti měřeného 
zenitového úhlu musíme vycházet z vlastností přístrojů 
deklarovaných výrobci, tzn. ze směrodatné odchylky zeni-
tového úhlu měřeného ve dvou polohách dalekohledu
σz  = 0,3 mgon. Detailnější informace o skladbě dílčích 
vlivů výrobci obvykle neuvádějí (přesnost kompenzátoru, 
rozlišovací schopnosti dalekohledů, přesnost zacílení a dal-
ší). Jednotlivé vlivy je možno kvadraticky sečíst:

(4)

Na základě uvedeného lze stanovit, že přesnost určení 
výšky přístroje je teoreticky až 0,03 mm.

Druhou možností pro stanovení přesnosti je využít 
množství údajů naměřených v testovacích sériích. To po-
sloužilo také a hlavně pro určení přesnosti nového měřidla.
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Tab. 5 Výsledky testovacích měření, směrodatné odchylky v milimetrech pro jednu dvojici určení výšky přístroje

série/přístroj

nepřímé určení vp 
totální stanice, z opakování

nové měřidlo
z opakování

nové měřidlo
z dvojic

nové měřidlo
z rozdílů metod

měřítko Leica
z dvojic

měřítko Leica
z rozdílů metod

–

–

0,023

0,022

0,08

0,09

1./Trimble S6HP

0,033

0,016

0,016

0,021

–

–

0,029

0,025

0,022

0,021

–

–

3./Trimble S6HP

Tab. 4 Systematická chyba výšky přístroje

rozdíl vp

série/přístroj 1./Trimble S6HP

-0,21 mm

2./Topcon GPT-7501

-0,39 mm

3./Trimble S6HP

-0,19 mm

2./Topcon GPT-7501

6.

JIŘIKOVSKÝ, T.: Inovace měření v lokálních geodetických sítích. [Doktorská 
práce (Ph.D.).] Praha, ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2008. 88 s.
HRADILEK, L.: Vysokohorská geodézie. Praha, Academia 1984. 232 s.
JIŘIKOVSKÝ, T.: ČVUT v Praze, FSv, katedra speciální geodézie. Měřidlo 
výšky geodetického přístroje na stativu. [Patent.] Česká republika. Užitný 
vzor, 21704. Uděleno 3. 2. 2011. Zapsáno 3. 2. 2011.
HAMPACHER, M.-ŠTRONER, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské 
geodézii. Praha, ČVUT v Praze 2011. 312 s.
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Při praktickém používání se projevují některé nedostat-
ky, které má alespoň částečně vyřešit připravovaná další 
verze měřidla. Úpravy mají vést zejména k následujícímu:
•   zvětšení rozsahu měření (1,40 až 1,75 m nemusí být
     vždy dostačující),
•    lepší možnost čištění soupravy a omezení vnikání nečistot,
•   lepší rozměrová stabilita – použití materiálu s menší tep-
     lotní roztažností.

Je jisté, že popsaná pomůcka nebude potřebná pro na-
prostou většinu geodetických měření. Pro tu část prací, kde 
je ve výškové složce požadována vysoká přesnost, však ta-
kové měřidlo může přinést značné zjednodušení a úsporu 
práce.

Práce na novém měřidle, testovací měření a tento článek 
byly podpořeny prostředky výzkumného záměru VZ MSM 
6840770001 Spolehlivost optimalizace a trvanlivost staveb-
ních materiálů a konstrukcí.

  LITERATURA:

[1] 

[2] 
[3]

[4]

Do redakce došlo: 18. 3. 2014

Lektoroval:
Ing. František Beneš, CSc.,

ZÚ Praha

zřejmý také a dosáhl průměrné hodnoty -0,29 mm. Po-
učením je, že pro přesné práce je vhodné ověřit či určit 
tuto konstantu pro konkrétní přístroj.

V závěrečné tab. 5 jsou uvedeny některé výsledky, kon-
krétně empiricky zjištěné přesnosti určení výšky přístroje 
na stativu. Hodnoty v mm jsou uvedeny až na 3 desetinná 
místa jednak kvůli možnosti srovnání (po zaokrouhlení 
jsou obvykle shodné), a také s ohledem na jejich směro-
datné odchylky, které většinou nepřesahují velikost 0,01 
mm.

Výsledky testovacích měření potvrzují soulad dosaho-
vané přesnosti nepřímého určení s předpoklady uvede-
nými v části 5.2 a dále zcela srovnatelnou přesnost nového 
měřidla výšky přístroje (pod 0,03 mm), která vychází o něco 
vyšší než základní rozlišovací schopnost odečtu (nejmenší 
dílek stupnice je 0,05 mm, lze však dobře odhadovat ještě 
poloviny).

Překvapením jsou velmi dobré výsledky svinovacího 
měřítka Leica GHM007, které má sice pouze milimetrové 
dělení, ale desetiny na něm lze ještě dobře odhadovat
a dosáhnout tak směrodatné odchylky v určení výšky pří-
stroje výrazně nižší než 1 mm.

           Závěr

Nové měřidlo výšky přístroje bylo vytvořeno jako doplň-
ková pomůcka pro práce, kdy je vyžadována vysoká přes-
nost určení této veličiny. Testovací měření i opakované vy-
užití při reálných měřeních potvrdily, že přesnost i spoleh-
livost výsledků je vyhovující. Nutno mít na zřeteli, že kon-
stanty výšky přístrojů nad dnem trojnožky nemusí být
u všech značek a typů přístrojů a pomůcek dostatečně
výrobci dodrženy, a je tak vhodné provádět ověření pro 
konkrétní typy.

Jiřikovský, T.–Línková, L.: Nové měřidlo pro přesné určení...



Obr. 1 Rokovanie v Banskej Štiavnici za účasti najvyšších predstaviteľov ÚGKK SR

Obr. 2 Riaditeľ  VÚGTK K. Raděj (vpravo) a riaditeľ  VÚGK
A. Vašek podpisujú „Zmluvu o vedecko-technickej spolupráci“

Návšteva delegácie VÚGTK, v. v. i.,
na Slovensku

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV
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obidvoch inštitúcií – Ing. Karel Raděj, CSc., a Ing. Andrej Vašek – 14. 5. 2014
v Bratislave (obr. 2). Zmluva okrem iného vytvorila predpoklady na vzájomnú 
výmenu odborníkov, doktorandov a ašpirantov a na spoločné zapájanie sa do 
medzinárodných projektov.

Veríme, že aj ďalšie vzájomné stretnutia budú pre obidve strany prínosom, 
obohatia zúčastnených o nové informácie a napomôžu príprave nových legis-
latívnych dokumentov, produktov a služieb pre občanov obidvoch krajín. 

Ing. Alena Liptáková,
VÚGK v Bratislave

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV

Partnerské stretnutia zástupcov Výzkumného ústavu geodetického, topogra-
fického a kartografického, v. v. i., v Zdiboch (VÚGTK) a Výskumného ústavu 
geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK), ktoré upevňujú vzájomné vzťahy
a posilňujú spoluprácu v riešení aktuálnych problémov v rezorte geodézie, 
kartografie a katastra v oboch krajinách, sa stali už tradíciou. Na závery pre-
došlých stretnutí nadviazalo aj pracovné stretnutie, ktoré sa konalo 18. a 19. 3. 
2014 v Bratislave a v Banskej Štiavnici za účasti 4-člennej delegácie z VÚGTK na 
čele s jeho riaditeľom Ing. Karlom Radějom, CSc.

Po krátkej návšteve českých kolegov na Úrade geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) a v Geodetickom a kartografickom ústave 
Bratislava (GKÚ) sa v zasadačke GKÚ uskutočnila prednáška prof. Ing. Jana 
Kosteleckého, DrSc., z VÚGTK na tému „Modernizace polohových geodetických 
základů – S-JTSK/05“. Touto prednáškou  priblížil poslucháčom z radov zamest-
nancov rezortu, ale i zástupcom akademickej obce a študentom zo Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave aktivity v jednej z oblastí, ktoré sú pred-
metom činnosti VÚGTK. Po neformálnom stretnutí na pôde VÚGK sa zástupcovia 
obidvoch inštitúcií presunuli do Banskej Štiavnice, kde sa k nim pripojilo aj 
vedenie ÚGKK SR – predsedníčka Ing. Mária Frindrichová a podpredseda Ing. 
Ľubomír Suchý (obr. 1). Toto stretnutie bolo zamerané na prezentáciu aktivít 
ÚGKK SR v oblasti rezortných legislatívnych zmien a na možnosti vzájomnej 
spolupráce pri ich riešení. Významným obohatením pracovného programu
v druhý deň rokovania bolo stretnutie so zástupcami Národného lesníckeho 
centra – Ústavu lesných zdrojov a informatiky Zvolen (NLC – ÚLZI) na čele s jeho 
riaditeľom Bc. Ing. Ľubošom Halvoňom, PhD., na ktorom boli predstavené 
aktivity NLC – ÚLZI v oblasti budovania geografických informačných systémov 
a tvorby mapových podkladov na potreby lesného hospodárstva a jeho ochrany.

Konkrétnym výsledkom tohtoročného pracovného stretnutia zástupcov VÚGTK 
a VÚGK je „Zmluva o vedecko-technickej spolupráci“, ktorú podpísali riaditelia 



Obr. 2 Pohľad na účastníkov konferencie

Obr. 1 Otvorenie konferencie a úvodný príhovor 
odborného garanta konferencie prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD.

INGEO 2014
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a ich organizáciu zabezpečovala Katedra geodézie SvF STU, piata konferencia 
bola organizovaná v spolupráci s Fakultou geodézie Univerzity v Záhrebe na 
ostrove Brijuni v Chorvátsku. Uvádzame stručný prehľad konferencií s dátumom 
ich konania:
•    INGEO 1998 – Bratislava, 21.-23. 10. 1998,
•    INGEO 2002 – Bratislava, 11.-13. 11. 2002,
•    INGEO 2004 – Bratislava, 11.-13. 11. 2004,
•    INGEO 2008 – Bratislava, 23.-24. 10. 2008,
•    INGEO 2011 – Brijuni (Chorvátsko), 22.-24. 9. 2011.

Cieľom 6. medzinárodnej konferencie inžinierskej geodézie bolo vytvoriť pries-
tor na rozsiahlu diskusiu odborníkov pôsobiacich na univerzitách, výskumných 
pracoviskách, v stavebných organizáciách, v priemysle a v neposlednom rade
v geodetickej praxi. Rokovanie vytvorilo podmienky na diskusiu o aktuálnych 
problémoch inžinierskej geodézie, na zhrnutie poznatkov a výsledkov získa-
ných aplikáciou moderných technológií. Rokovanie aj sprievodné programy 
konferencie prebiehali v anglickom jazyku.

Na konferencii za účasti 56 odborníkov z 10 krajín Európy a Severnej Ame-
riky (obr. 2 a 3) bolo prezentovaných 41 odborných príspevkov, ktoré boli roz-
delené do ôsmich tematických sekcií:   
•    sekcia č. 1: Matematické modelovanie, spracovanie údajov a numerická ana-
                            lýza údajov, 
•    sekcia č. 2: Geodetické siete a aplikácie GNSS,
•    sekcia č. 3: Terestrické laserové skenovanie,
•    sekcia č. 4: Posterová prezentácia,
•    sekcia č. 5: Deformačné merania,
•    sekcia č. 6: Nové technológie v inžinierskej geodézii,
•    sekcia č. 7: Monitorovanie stavebných konštrukcií,
•    sekcia č. 8: Metrológia, testovanie a kalibrácia.

Všetky referáty, ktoré prešli recenziou dvoma nezávislými recenzentmi, boli 
publikované v zborníku konferencie. Podrobný program konferencie INGEO 2014, 
ako aj plné znenia jednotlivých referátov sú uverejnené na internetovej stránke 
http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=5061.

Program konferencie bol doplnený výstavou meracej techniky a progra-
mových produktov zameraných na inžiniersko-geodetické činnosti, monitoring
stavebných konštrukcií a automatizované meracie systémy. Ďalšou sprievod-
nou akciou bola odborná exkurzia do štôlne Josef, ktorá sa nachádza približne
60 km južne od Prahy, medzi obcami Čelina a Smilovice pri Slapskej priehrade.
V štôlni, ktorá slúžila v minulosti ako banské dielo na ťažbu zlata, sa v súčas-
nosti nachádza výskumné laboratórium ČVUT v Prahe. Jeho hlavnou úlohou je

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV

V dňoch 3. a 4. 4. 2014 sa v Prahe, v priestoroch kongresového centra Masary-
kových kolejí, uskutočnila v poradí už 6. medzinárodná konferencia inžinier-
skej geodézie INGEO 2014. Organizátormi konferencie boli Katedra geodézie 
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (SvF STU) v Bratislave a ka-
tedra speciální geodézie Fakulty stavební Českého vysokého učení technického 
(FSv ČVUT) v Prahe v kooperácii s komisiou 6 Medzinárodnej federácie geode-
tov (FIG Commission 6 – Engineering Surveys). Odborným garantom konfe-
rencie bol prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan SvF STU v Bratislave (obr. 1).

Konferencia INGEO 2014 nadviazala na úspešnú sériu predchádzajúcich 
piatich podujatí organizovaných od roku 1998. Prvé štyri sa konali v Bratislave 



Obr. 1 Účastníci GID v přednáškovém sále

Obr. 3 Účastníci konferencie – zľava: prof. Pospíšil (ČVUT
v Prahe), prof. Witte (Univerzita Bonn), prof. Staněk (STU
v Bratislave), doc. Kašpar (ČVUT v Prahe),  prof. Wunderlich
(Technická univerzita Mníchov), prof. Kopáčik (STU v Bratislave),

prof. Niemeier (Technická univerzita Braunschweig)

Obr. 2 K. Večeře při úvodním příspěvku (vpravo L. Vrzalová)

49. geodetické informační dny se 
konaly v Brně

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
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Úvodní vystoupení patřila nejvyšším představitelům resortů geodézie a ka-
tastru České republiky (ČR) a Slovenské republiky (SR). Ing. Karel Večeře (před-
seda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – ČÚZK, obr. 2) připome-
nul, že účinností nového občanského zákoníku a na něj navazujícího nového 
katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek od 1. 1. 2014 došlo v oblasti ka-
tastru nemovitostí k absolutně největší změně od roku 1993. Resort ČÚZK musí 
operativně řešit problémy, které se postupně objevují, a se kterými se při ná-
vrhu nového katastrálního zákona nepočítalo. Nová právní úprava má také 
negativní dopad na délku zpracování řízení o povolení vkladu z průměrných
11 dnů na téměř 30 dnů, způsobenou zejména pozastavením povolení vkladu 
po 20 dní od odeslání informace o vyznačení plomby u nemovitostí účastní-
kům řízení, nebo nedostatky v exekutory předkládaných podáních návrhů na 
vklad do katastru nemovitostí, které nerespektují zákonné povinnosti. Ze-
jména druhý problém téměř ochromil v průběhu měsíce ledna provoz ka-
tastrálních pracovišť enormní zátěží vyřizování procesních pochybení. Před-
seda ČÚZK dále informoval o téměř 80% pokrytí území ČR digitální katastrální 
mapou a potvrdil plán ukončit digitalizaci katastrálních map do konce roku 
2017, po které by mělo být pokrytí touto mapou na 95 % území ČR. V oblasti 
zeměměřictví dále probíhá projekt laserového skenování výškopisu ČR, kde je 
již dokončen digitální model reliéfu (DMR) 4. generace, pracuje se na DMR 5. 
generace (trojúhelníkový model), u kterého se očekává dokončení v roce 2015, 
a je také zpracováván digitální model povrchu. Nové modely odhalují chyby 
v údajích ZABAGED®, které se na jejich základě budou opravovat. 

zabezpečovať praktickú výučbu študentov v reálnom podzemnom prostredí, 
podporovať riešenie experimentálnych výskumných projektov a prispievať k užšie-
mu prepojeniu univerzitného vzdelávania a výskumu s praxou.

  Ing. Peter Kyrinovič, PhD.,
Katedra geodézie SvF STU v Bratislave,

organizačný garant konferencie

Spolek zeměměřičů Brno ve dnech 19. a 20. 2. 2014 pořádal 49. geodetické 
informační dny (GID). Tradiční akce se konala také v již tradičním prostředí 
hotelu Avanti v Brně. GID přilákaly svým programem a výstavou geodetické 
techniky první den 70 a druhý den 90 účastníků (obr. 1).

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV



Obr. 1 Ukázka Základní geologické mapy ČR 1 : 25 000

Obr. 3 Vystoupení J. Hladíka

Mapa roku 2013

MAPY A ATLASY
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technické v Brně), popsal průběh sledování výstavby retenční nádrže klasic-
kými metodami. Oblast fotogrammetrie a laserového skenování byla vyplněna 
příspěvky Ing. Jakuba Karase (UpVision, s. r. o.) s tématem bezpilotního snímko-
vání a Ing. Václava Šafáře (VÚGTK, v. v. i.), který rozebíral technické parametry 
laserových skenovacích jednotek pro mapování pro účely katastru nemovitostí.

Pestrost témat doplnila vystoupení věnující se problematice ochrany půdy 
a představení geoportálu SOWAC Ing. Jiřím Hladíkem, Ph.D. (Výzkumný ústav 
meliorací a ochrany půdy, obr. 3). O způsobu údržby místního a pomístního 
názvosloví referovala Irena Švehlová, prom. fil. a hist. (Zeměměřický úřad). 40. 
výročí tvorby a údržby technické mapy města Brna představila Ing. Lenka 
Hrčková (Magistrát města Brna) a na závěr byly tři prezentace portfolií firem 
zabývajících se geodézií.

Součástí 49. GID byl také společenský večer, který velkou měrou přispěl k vy-
tvoření a utužení profesních kontaktů napříč státní a soukromou sférou ČR i SR.

Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D.,
Spolek zeměměřičů Brno,

foto: Ing. Jaroslav Švec,
ADITIS, s. r. o.

Kartografická společnost České republiky (ČR) vyhlásila 28. 2. 2014 v rámci 
mezinárodní konference CARTOCON2014 pořádané v NH Congress centru v Olo-
mouci výsledky 16. ročníku celostátní soutěže kartografických nakladatelství 
Mapa roku 2013. Vyhlašování výsledků soutěže moderoval předseda hodnotící 
komise pro soutěž Mapa roku prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Hodnotící komise Kartografické společnosti ČR ve složení: prof. RNDr. Vít 
Voženílek, CSc. (předseda komise), Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Mgr. Lucie Fried-
mannová, Ph.D., RNDr. Ladislav Plánka, CSc., PhDr. Ondřej Roubík, Ing. Zdenka 
Roulová a Ing. Petr Skála se sešla již v pondělí 17. 2. 2014 v Praze a vyhodnotila 
vítězné produkty v jednotlivých kategoriích. Členové komise také prvně využili 
možnost tzv. „divoké karty“, kdy mohli do hodnocení po dohodě s vydavatelem 
zahrnout i takové dílo, které nebylo v řádném termínu do soutěže přihlášeno.

O titul Mapa roku 2013 soutěžily celkem 123 produkty, které do soutěže při-
hlásilo 39 producentů (autorů) z celé ČR. Hodnotícími kritérii byly: obecné úda-
je, kompozice mapy, matematické prvky, obsah (úplnost, správnost a aktuál-
nost), čitelnost, kvalita technického provedení, estetický dojem mapy a námě-
tová pozoruhodnost. Na základě těchto kritérií komise vyhodnotila vítěze jed-
notlivých kategorií:

Kategorie Atlasy, soubory a edice map (13 přihlášených titulů):
Edice Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 – Geopark UNESCO Český Ráj 
(Česká geologická služba), obr. 1

Významné změny proběhly i v SR. Ing. Mária Frindrichová (předsedkyně 
Úradu geodézie, kartografie a katastra – ÚGKK – SR) uvedla, že na konci roku 
2013 došlo k zásadní organizační změně v resortu ÚGKK SR, při které správy ka-
tastru přešly pod okresní úřady jako katastrální odbory a oblast katastru nemo-
vitostí zde spravují spolu s odborem opravných prostředků. Nové uspořádání si 
musí ještě „sednout“, nevýhodou uvedené úpravy je zejména dělení zodpověd-
nosti mezi Ministerstvo vnitra SR (v oblasti personální a ekonomické správy)
a ÚGKK SR (v oblasti metodiky, legislativy a státního dozoru). Mezi dokončené 
projekty v resortu v roce 2013 patří např. ZBGIS® (základní báze údajů pro geo-
grafický informační systém), u které se pracuje na připojení k dalším systémům 
základních registrů SR. 

GID patřily oba dva dny z velké části příspěvkům souvisejícím s novým 
občanským zákoníkem a katastrálním zákonem. Mgr. Lenka Vrzalová (ČÚZK) 
vysvětlila zásady materiální publicity zajišťované platnou právní úpravou,
Bc. Jana Apeltauerová (ČÚZK) popsala funkčnost služby sledování změn v ka-
tastru nemovitostí a její aplikaci např. pro naplnění § 16 katastrálního zákona 
v oblasti poskytnutí informace o vyznačení plomby u nemovitosti. Doc. JUDr. 
Ivana Průchová, CSc. (Právnická fakulta, MU v Brně) se pokusila vybraná usta-
novení ze stavebního zákona představit v rekodifikaci soukromého práva, Mgr.
Jiří Fojtášek (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) se věnoval definici „pře-
vážné části“ zastavěného pozemku, při které uvedl, že není významný jen tech-
nický parametr (výměra, objem), ale také pohled technicko-funkční, tzn. 
umístění nejdůležitější části stavby. Ing. Bc. Jan Kmínek (ČÚZK) upozornil na 
problematiku umísťování elektronických podpisů na geometrické plány a Ing. 
Pavel Doubek (ČÚZK) shrnul dopady nové právní úpravy za měsíce leden a únor 
v číslech. Kromě nově evidovaných práv k nemovitostem jsou do katastru nemo-
vitostí navrhovány i zápisy nových typů nemovitostí (jednotek vymezených 
podle občanského zákoníku, práv stavby), nebo dochází k převodu samostatně 
evidovaných staveb podle předchozí právní úpravy na stavby jako součásti po-
zemku, na kterém stojí. Částečně se souvislostem s novou právní úpravou věno-
vali i Ing. Karel Štencel (místopředseda ČÚZK) v oblasti elektronických podání
a představil další záměry v oblasti elektronizace při správě katastru nemovi-
tostí, nebo Ing. Jiří Formánek (ČÚZK), který informoval o evidenci staveb v Regis-
tru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) a aktualizaci údajů o stav-
bách v RÚIAN a Informačním systému katastru nemovitostí.

K zajímavým příspěvkům patřila vystoupení z oblasti inženýrské geodézie. 
Ing. Milan Talich, Ph.D. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.), 
představil výsledky měření deformací a průhybů stavebních konstrukcí pomocí 
radarové interferometrie, kde lze dosáhnout i při současném měření na více 
místech a v reálném čase přesnosti 0,01 mm. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (Vysoké učení 
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Obr. 2 Zástupci vítězných společností s diplomy, předseda hodnotící komise Mapy roku,
předseda Kartografické společnosti ČR a významní hosté předávající ocenění 

Obr. 3 Návštěvníky GISportal.cz oceněná Zimní mapa Mapy.cz

Veletrh Svět knihy 2014 v Praze
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Kategorie Samostatná kartografická díla (85 přihlášených titulů):
Vodácká mapa Berounka 1 : 50 000 – Plzeňský kraj (SHOCart, spol. s r. o.)

Kategorie Studentské kartografické kvalifikační práce (6 přihlášených titulů):
Nominace ani vítěz nebyly určeni z důvodu obtížného srovnání přihlášených prací

Kategorie Kartografická díla pro školy (10 přihlášených titulů):
Soubor školních atlasů pro ZŠ a víceletá gymnázia – Austrálie, Amerika, ČR 
(Kartografie PRAHA, a. s.)

Kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
(9 přihlášených produktů):
Zimní mapa Mapy.cz (Seznam.cz)

       Na závěr vyhlášení výsledků soutěže a společného představení všech vítězů 
(obr. 2) byla ještě udělena cena návštěvníků GISportal.cz. Získala ji Zimní mapa 
Mapy.cz vydavatele Seznam.cz (obr. 3).

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.,
Univerzita Palackého v Olomouci,

foto: Ing. Petr Skála,
Praha

Jubilejní 20. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu 
Svět knihy 2014 se konal ve dnech 15. až 18. 5. 2014 na Výstavišti v Praze-Ho-
lešovicích. Odborníci i široká čtenářská veřejnost se v Průmyslovém paláci set-
kávali s nakladateli, vydavateli i autory při četných diskuzních pořadech, semi-
nářích, autorských čteních, při vyhlašování nejlepších titulů a při prezentacích 
knižních novinek.

Čestným hostem veletrhu bylo Maďarsko s mottem „otevřete KNI.HU“. Hlav-
ními tématy veletrhu byly: Čteme jedním dechem II. – Fantasy & Sci-fi, Kolik 
podob má kniha? a Odraz historie v literatuře.

Součástí veletrhu byla i řada udílení cen za vydavatelské počiny v uplynu-
lém roce a vyhlášení výsledků mnoha soutěží jako např. TOURMAP, Cena Jiřího 
Theinera, Slovník roku, Knihkupecký žebříček roku, Audiokniha roku a další.

Středem zájmu návštěvníků veletrhu byly kromě výstav knih, publikací, 
obrazů a plakátů především prezentace jednotlivých vydavatelů i menších 
vystavovatelů, mezi nimiž našla svá místa i kartografická nakladatelství, která se 
prezentovala křty nových produktů (např. křest mapy „111 nej České republiky“ 
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Obr. 3 Akademický atlas českých dějin prezentovaný
na stánku nakladatelství Academia

Obr. 2 Ukázka práce na ručně malované mapě Ostravice
v podání Miroslava Pazdery

Obr. 1 Křest mapy „111 nej památek České republiky“
na stánku Kartografie PRAHA (zleva Michal Jančařík,

Milada Svobodová a Jan Ptáček)

Obr. 1 Zástupce firmy FREYTAG-BERNDT, spol. s r. o.,
Ladislav Cirhan s diplomem a cenou

TOURMAP 2014
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na stánku Kartografie PRAHA, a. s., obr. 1 vlevo), soutěžemi, výrobou map (např. 
ukázka výroby ručně malované mapy Ostravice od společnosti Malované Mapy, 
s. r. o., obr. 2) a ukázkami produkce (např. Akademický atlas českých dějin od 
nakladatelství Academia, obr. 3) spojenými s prodejem pestrých nabídek svých 
map, atlasů a průvodců.

Z doprovodných akcí měly velký ohlas workshopy a diskuze na téma Svět 
e-knih, Proměny knižního designu, Jak se dělá kniha, Literatura pro děti a mlá-
dež, Vaříme s knihou a akce konané k 100. výročí narození Bohumila Hrabala.

Souběžně s knižní částí veletrhu proběhly i Svět knihy ve filmu (9 filmových 
představení), Svět knihy na jevišti (27 divadelních představení) a další pořady 
konané v rámci veletrhu mimo areál výstaviště.

Účastí 409 vystavovatelů, více než 1 200 registrovaných odborných návštěv-
níků a akreditovaných novinářů, ale především 38 000 návštěvníků se potvrdila 
oblíbenost veletrhu a nárůst zájmu oproti loňskému ročníku. Pod heslem „20 let 
s námi“ pořadatelé uveřejnili i seznam 31 nakladatelství, která se zúčastnila 
všech ročníků veletrhu.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

V rámci knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 2014 v Praze-Hole-
šovicích byly dne 16. 5. 2014 vyhlášeny výsledky Mezinárodního festivalu map 
a průvodců TOURMAP 2014 a slavnostně předány ceny (obr. 1 dole a obr. 2 
na str. 168).

Vydavatelé z celého světa do letošního 11. ročníku přihlásili celkem 384 
turistických map, 197 průvodců a bohatě byla zastoupena i kategorie elektro-
nických map podmíněných aplikacemi do chytrých telefonů.

      Soutěžní kategorie měly tyto oceněné: 

Turistický průvodce:
1.  Katalog pro cestovní kanceláře a odborníky (České dědictví UNESCO)
2.  333 výletů po rozhlednách Čech, Moravy a Slezska (CYKLOKNIHY, s. r. o.)
3.   The Adventure Guidebook to the Maltese Islands (GOZO Adventures) 

Cena poroty: Průvodci Lonely Planet (Nakladatelství Svojtka & Co., s. r. o.)

Mapy a atlasy s turistickým obsahem:
1.  Naše rozhledny (SHOCart, spol. s r. o.)
2.  Terra di Motori (De Agostini Libri, S. p. A.) 
3.  Zbraně, bunkry a pevnosti na pomezí (Kartografie PRAHA, a. s.) 

Cena poroty: Deutschland – Umwelt – Tiere – Kinderatlas (Regio Ltd. Glückschuh 
                            Verlag)
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Obr. 2 Zástupci všech oceněných společností s diplomy a cenami

Obr. 3 Mobilní aplikace PhoneMaps

Obr. 1 V. Voženílek zahajuje výstavu

Výstava Kouzlo starých map
se konala v Olomouci
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Pod názvem Kouzlo starých map proběhla ve dnech 20. 2. až 27. 4. 2014 na 
půdě Vlastivědného muzea v Olomouci výstava starých atlasů, glóbů, map
a plánů s dobou svého vzniku přibližně 25 000 let před naším letopočtem až 
první polovina 19. století našeho letopočtu. 

Výstava vzešla z podnětu katedry geoinformatiky Univerzity Palackého
v Olomouci a především jejího vedoucího prof. RNDr. Víta Voženílka, CSc.

Slavnostní zahájení, tedy vernisáž výstavy (obr. 1), se konalo dne 20. 2. 
2014 za účasti nejenom čelných představitelů odborných institucí, ale také 
města Olomouce a Olomouckého kraje.

Vedle zmíněných pracovišť se na výstavě podílely Vědecká knihovna v Olo-
mouci, Muzeum Komenského v Přerově, Masarykova univerzita v Brně a Uni-
verzita Karlova v Praze. Celkem bylo představeno 48 dvojrozměrných a troj-
rozměrných exponátů (obr. 2 na str. 169), buď jako původní výsledky ma-
pové tvorby, tedy originály, nebo jejich kopie a reprodukce. Bylo možno shléd-
nout 3 mapy hvězdné oblohy (zde 1 hvězdný globus), 13 map světa (z toho
2 glóby), 7 atlasů či kodexů, 1 mapu zahraničního území, 1 mapu části Moravy,

Elektronické mapy a průvodce:
1.  Mobilní aplikace PhoneMaps (FREYTAG-BERNDT, spol. s r. o., obr. 3) 
2.  Mobilní aplikace – průvodce po Krkonoších (Krkonoše – svazek měst a obcí)
3.  www.tourmapy.cz (World Media Partners, s. r. o.)

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha
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Obr. 2 Ukázka části expozice výstavy s atlasy a mapami

Obr. 3 Úvodní část výstavy a ukázka jednoho
z vystavených glóbů

Obr. 1 Setkání studentů s českými olympioniky
na Václavském náměstí v Letohradu
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•   PhDr. Mgr. Eva Novotná (Univerzita Karlova v Praze) – Staré glóby,
•    Mgr. Josef Urban (Vlastivědné muzeum v Olomouci) – Nejstarší mapa Hané,
•   prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, Praha) – Mon-
      stra a žánr na mapách dávných kartografů,
•  RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Zeměměřický úřad, Praha) – Vischerova mapa
      Moravy z roku 1692.

Na těchto přednáškách byly zastoupeny všechny věkové skupiny, převažo-
vali mladí lidé, zejména studenti, kteří se také aktivně zapojili do všeho dění 
souvisejícího s výstavou. 

Vydán byl katalog výstavy s reprodukcemi exponátů a doprovodnými texty, 
který je nejenom dokumentem výstavy samotné, ale jako takřka vždy v těchto 
případech i zdrojem odborných informací. 

Výstava Kouzlo starých map byla navýsost vydařeným počinem. Poskytla 
poučení a vysoký estetický zážitek. Všem, kdo k tomu napomohli, především 
pak prof. RNDr. Vítu Voženílkovi, CSc., náleží naše nejvyšší uznání a dík.

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., 
Zeměměřický úřad, Praha

Průmyslová střední škola (PSŠ) Letohrad (okr. Ústí nad Orlicí) uspořádala ve 
dnech 11. – 13. 4. 2014 soutěž pro budoucí geodety. Studenti ze 17 střed-
ních škol s geodetickým zaměřením z České republiky (ČR) – 6 škol, Sloven-
ské republiky (SR) – 6 škol a Maďarska – 5 škol se přijeli do Letohradu utkat 
ve svých znalostech, dovednostech i fyzické kondici. Letošní 9. mezinárodní 
geodetický pětiboj se konal v ČR poprvé. Předchozích osm ročníků soutěže 
probíhalo v SR a pořadatelem byla Střední průmyslová škola stavební Oskara 
Winklera v Lučenci.

Soutěž se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje 
Ing. Jany Pernicové. Slavnostně zahájena byla 11. 4. v rámci setkání s českými 
olympioniky (obr. 1). Hned čtyři z nich, biatlonisté Ondřej Moravec, Michal 
Šlesingr, Michal Krčmář a Lukáš Kristejn, jsou absolventy letohradské „průmys-
lovky“.

V soutěžní den – 12. 4. – vyrazilo na téměř 13kilometrovou trať v okolí 
Letohradu 31 smíšených tříčlenných družstev. Start byl v Letohradu-Kunčicích 
a dále družstva putovala do Ráje, Vápenky, Dolní Dobrouče, Kočtiny až na 
Lanšperk (obr. 2 na str. 170). Cestou je čekalo plnění praktických geodetických 
úkolů (obr. 3 na str. 170). Na jednotlivých stanovištích studenti řešili úlohy jako

1 mapu části Slezska (Opavsko), 3 mapy Čech a 2 plány Prahy. V souladu s mís-
tem konání přirozeně následovalo 10 map celé Moravy, 5 map Olomoucka a na 
závěr 2 digitální prezentace. 

Výběr byl učiněn se znalostí věci. Vedle map často popisovaných a reprodu-
kovaných byly vystaveny i mapy jen velmi málo známé a zřídka reprodukova-
né, případně byly vystaveny mapy sice známé, ale v jiné barevnosti či úpravě.

Jmenujme alespoň mapu toku řeky Dviny, mapu okolí obce Pavlova na ma-
mutím klu, mapu Moravy podle Paula Fabricia od Gerarda de Jode a Cornelia 
de Jode, mapu Moravy pro plán výstavby kanálu Labe-Odra-Dunaj, mapu Ha-
beše a portolánový atlas Jaume Olivese. 

Také je třeba ocenit možnost shlédnout vystavené glóby (obr. 3), byla to 
ojedinělá příležitost. Glóby jsou samy o sobě těžko reprodukovatelné a jen 
zřídka bývají zapůjčovány k výstavám na jiná místa. 

Výstava se oprávněně těšila velkému zájmu odborné i laické veřejnosti ne-
jenom pro samotné předložené mapové výtvory, ale také proto, neboť ji po-
stupně doprovodilo celkem 9 přednášek vyslovených mnohými předními čes-
kými znalci staré mapové tvorby:
•   doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc. (Masarykova univerzita v Brně) – Kouzlo 
       map Moravy od Jana Amose Komenského,
•  Mgr. Helena Kovářová (Muzeum Komenského v Přerově) – Mapa Moravy
       v prvních nizozemských atlasech světa,
•  Mgr. Jiří Glonek (Vědecká knihovna v Olomouci) – Portolánové mapy
       a atlasy na území České republiky,
•    Ing. Růžena Zimová, Ph.D., Ing. Tomáš Janata (České vysoké učení technické 
       v Praze) – Rytiny bojišť třicetileté války očima kartografa,
•   Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) – Fikce, satira
       a agrese na starých mapách,
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Mezinárodní geodetický pětiboj
v Letohradu se vydařil
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Obr. 3 Plnění geodetických úkolů na trati závodu
(družstvo Letohradu „B“)

Obr. 4 Stupně vítězů v kategorii přesnost
(1. Praha – SPŠ zeměměřická, 2. Trenčín – SOŠ stavebná

Emila Belluša a 3. Žilina – SPŠ stavebná)

Obr. 2 Trasa závodu (                    )

© Český úřad zeměměřický a katastrální

LETOHRAD
680664680664

Dolní Dobrouč
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Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a tak po absolvování náročných úkolů i čle-
nité trati bylo toto pořadí:
•   kategorie přesnost a rychlost – 1. Praha „A“ 2. Žilina „A“, 3. Trenčín „A“,
       4. Letohrad „B“, 5. Brno „B“,
•   kategorie přesnost (obr. 4) – 1. Praha „A“, 2. Trenčín „A“, 3. Žilina „A“,
       4. Letohrad „B“, 5. Békéscsaba „B“.

Do cíle nakonec dorazila všechna družstva, ačkoliv časové rozpětí bylo
značné.

Na závěr je třeba poděkovat Pardubickému kraji, městu Letohrad a dalším 
sponzorům za finanční podporu a věcné ceny pro výherce (m. j. Zeměměřic-
kému úřadu a Geodetickému a kartografickému obzoru jako mediálnímu part-
nerovi). Tato prestižní akce motivuje žáky v jejich dalším studiu a umožňuje 
výměnu zkušeností nejen jim, ale zejména pedagogům.

Ing. Jiří Štěpánek,
PSŠ Letohrad

je zjištění nepřístupné vzdálenosti, určení výměry nepravidelné plochy, měření 
nivelačního převýšení, urovnání teodolitu a trigonometrické určení výšky bodu. 
Těchto pět stanovišť po trase bylo obsazeno z důvodu objektivity rozhodčími 
(pedagogy) ze zúčastněných škol. Po trase se soutěžící navigovali za pomoci 
přístroje GPS, seznamu souřadnic v systému WGS84 a sady map. O výsledném 
umístění rozhodoval nejen čas v cíli, ale také přesnost a rychlost plnění jednotli-
vých úkolů. Chyby v zaměření či výpočtu znamenaly připsání trestných minut.
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Dne 14. 5. 2014 zemřel ve věku 76 let 
v  Praze v rodinném kruhu, po dlouhé 
nemoci Ing. Václav Čech. Narodil se
2. 12. 1937 v Praze. Po maturitě na 
tehdejší jedenáctileté střední škole 
roku 1955 zahájil studia zeměměřic-
kého inženýrství na Zeměměřické fa-
kultě, resp. odboru geodézie a kar-
tografie Fakulty stavební (FSv) ČVUT
v Praze, která úspěšně ukončil v roce 
1960. Po krátkém působení v Okres-
ním středisku pro přípravu zeměděl-
ských investic v Berouně nastoupil
roku 1962 do Energoprojektu Praha.

Za Ing. Václavem Čechem

Dne 12. 5. 2014 se v Ústřední obřadní 
síni na Olšanských hřbitovech v Praze 
rozloučila odborná kartografická veřej-
nost s významným odborníkem PhDr. 
Ondřejem Roubíkem, který zemřel dne 
30. 4. 2014 ve věku 87 let. Pražský 
rodák při studiu dějepisu a zeměpisu 
na Univerzitě Karlově (UK), zakonče-
ném doktorátem z filosofie, studoval 
souběžně knihovnické kurzy na Filo-
sofické fakultě UK a složil státní kni-
hovnickou zkoušku. Celoživotně se pak 
věnoval oboru kartografie. Od roku 
1951 pracoval v kartografické sekci 

Kartografové se rozloučili s legendou 
oboru PhDr. Ondřejem Roubíkem

NEKROLOGY

Ing. Erik Ondrejička, riaditeľ katastrál-
neho odboru Úradu geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky 
(ÚGKK SR), oslávil 1. 5. 2014 svoje 50. 
narodeniny.

Narodil sa v Bratislave. Po maturite 
na Gymnáziu na Vazovovej ulici študo-
val v rokoch 1982 až 1986 odbor geo-
dézia a kartografia na Stavebnej fa-
kulte Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratislave. Po skončení štúdia 
nastúpil do Geodézie, n. p., Bratislava, 
kde vykonával práce v oblasti eviden-
cie nehnuteľností. Neskôr sa zamest-

50 rokov Ing. Erika Ondrejičku

OSOBNÉ SPRÁVY*
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OSOBNÉ SPRÁVY

nal v projektovej organizácii Drupos Bratislava (1989 až 1991), kde sa ve-
noval geodetickým prácam ako vedúci geodetickej skupiny. 1. 5. 1991 pre-
šiel do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 ÚGKK SR), kde 
sa najskôr v technickom odbore, potom v odbore geodézie a kartografie a na-
pokon v technickom katastrálnom odbore (od 1. 6. 1996 bol zástupcom riadi-
teľa technického katastrálneho odboru) zaoberal problematikou evidencie 
nehnuteľností (katastra nehnuteľností), najmä v oblasti súboru geodetic-
kých informácií (grafiky) a geometrických plánov. Má veľký podiel na defi-
novaní vektorovej katastrálnej mapy (pojmovom aj vecnom) a jej zavedení 
do praxe. Je tiež pôvodcom zámeru tvorby integrovanej katastrálnej mapy.
V tom čase sa venoval aj otázkam bezpečnosti informačných systémov a jeho 
článok „Bezpečnosť v informačnom systéme katastra nehnuteľností“ (Geo-
detický a kartografický obzor, 41, 1995, č. 6, s. 109-119) možno považovať
v danej problematike za prelomový. Jeho štúdia „Oceňovanie nehnuteľností“ 
bola prednesená na rovnomennej konferencii v Seville (Španielsko, 1996). Po 
odchode z ÚGKK SR (30. 4. 1997) začal Ing. Ondrejička podnikať – najskôr
vo firme Geores, s. r. o., ktorej bol spoluzakladateľom, a po ukončení jej čin-
nosti v septembri 2011 pokračoval v podnikateľských aktivitách ako samo-
statne zárobkovo činná osoba. 14. 9. 2012 sa vrátil do ÚGKK SR, kde pôsobí
vo funkcii riaditeľa katastrálneho odboru. Jeho prioritou v súčasnosti je najmä 
komplexné zdokonaľovanie súboru geodetických informácií a súboru popisných 
informácií katastra nehnuteľností.

Ing. Ondrejička je publikačne činný. Pôsobí ako prednášateľ na domácej 
pôde i v zahraničí, aj ako inštruktor na početných kurzoch, seminároch, 
konferenciách a iných odborných podujatiach. Vypracoval sa na špičkového 
odborníka v oblasti spracovania a hodnotenia koncepčných otázok katastra 
nehnuteľností, katastrálneho mapovania a geometrických plánov. Ním spra-
cované Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie 
hraníc pozemkov z roku 1997 sú platné dodnes. S jeho menom je spojené 
členstvo vo viacerých rezortných odborných kvalifikačných a skúšobných 
komisiách. 

Vo voľnom čase sa venuje aj písaniu umeleckej literatúry. Vydal šesť kníh 
poézie pre dospelých i pre deti. Tri zbierky poézie boli ocenené prestížnymi 
cenami a tri jeho ďalšie knižné projekty boli ocenené v súťaži Najkrajšie knihy 
Slovenska. Umeleckú literatúru napísal pre takmer dve desiatky medziná-
rodných projektov. Jeho poézia bola jednotlivo prekladaná a publikovaná
v angličtine, poľštine, ruštine, srbčine, chorvátčine a francúzštine. Svoju lite-
rárnu tvorbu prezentoval v Antverpách, v Helsinkách, v Moskve, vo Varšave,
v New Yorku aj v Prahe.

Do druhej polstoročnice želáme Ing. Erikovi Ondrejičkovi pevné zdravie, veľa 
pracovného elánu a inšpiratívnych námetov na písanie či už odborných článkov 
alebo umeleckej literatúry, pohodu a spokojnosť na pracovisku i v osobnom 
živote.

nakladatelství Orbis, v roce 1955 přešel do resortu geodézie a kartografie.
V roce 1958 byl jmenován vedoucím kartografického oddělení Ústřední správy 
geodézie a kartografie. V roce 1960 se stal vedoucím redaktorem tehdejšího 
Kartografického nakladatelství a podílel se na tvorbě všech významných a oce-
ňovaných kartografických děl z té doby, mj. Atlasu čs. dějin a Atlasu ČSSR. Byl 
také aktivním členem redakce Mapy světa 1 : 2 500 000. Podílel se i na vzniku 
a činnosti Názvoslovné komise ČÚGK.

V roce 1971 se stal vedoucím kartografického oddělení Výzkumného ústavu 
geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK). I zde se podílel na 
rozvoji oboru, své zkušenosti uplatnil i při pobytu na Kubě. Díky skutečnosti,
že O. Roubík procházel postupně a přirozeně svým odborným životem, získal 
značnou autoritu mezi kartografickou veřejností. Aktivně pracoval v bývalé 
Československé vědecko-technické společnosti, později po několik období byl 
předsedou revizní komise Kartografické společnosti ČR. Za aktivní práci pro 
rozvoj české kartografie a činnost ve společnosti byl jmenován jejím čestným 
členem. Od samého začátku, až do roku 2014, byl členem hodnotící komise 
soutěže Mapa roku.

O postavení a vážnosti O. Roubíka svědčí i účast jeho bývalých kolegů z pra-
covišť, kde pracoval, na posledním rozloučení s ním. Poslední poctu mu vzdali 
současní i bývalí ředitelé a vedoucí útvarů VÚGTK, v. v. i., Zdiby a Kartografie 
PRAHA, a. s., předsedové a členové výboru Kartografické společnosti ČR, mezi 
nimi i bývalý prezident Mezinárodní kartografické organizace ICA Milan 
Konečný.

Čest jeho památce.
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   Výročí 75 let:

Ing. Zdeněk Bujárek
Ing. Ivan Ištvánffy
Ing. Marie Králiková
Ing. Helena Ryšková

   Výročí 80 let:

Ing. Jan Fafejta
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
Ing. Zita Marková

   Výročí 85 let:

Ing. Roman Bubák
Ing. Bořivoj Delong, CSc. 
doc. Ing. Milan Kašpar, CSc.
Ing. Zdeněk Sedlář
doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.
Ing. Josef Šuráň, CSc.

   Výročí 90 let:

Ing. Josef Kasl

B l a h o p ř e j e m e !

   Z dalších výročí připomínáme:

Ing. Jiří Adámek, CSc. (100 let od narození)
Ing. Alfonz Bartoš (85 rokov od narodenia)
Ing. Martin Baumann (100 let od narození)
Ing. Marián Beňák (75 rokov od narodenia)
akademik Otakar Borůvka (115 let od narození)
Ing. Milan Brychta (90 let od narození)
Antal Fasching (135 rokov od narodenia)
prof. Dr. Ing. Pavel Gál, DrSc. (100 rokov od narodenia)
doc. Ing. Viktor Gregor, PhD. (85 rokov od narodenia)
Ing. Bořivoj Havlíček (85 let od narození)
Juraj Henisch (465 rokov od narodenia)
Ing. Miroslav Herda, CSc. (95 let od narození)
Ing. Lubomír Chamout (60 let od narození)
Ing. Vratislav Chudoba (100 let od narození)
prof. Dr. Ing. Josef Klobouček (105 let od narození)
Ing. Alojz Koiš (85 rokov od narodenia)
doc. RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková, DrSc. (80 rokov od narodenia)
doc. Ing. Tibor Lukáč (110 rokov od narodenia)
Jan Marek (180 let od narození)
Ing. Karel Maxmilián (85 let od narození)
Ing. Pavel Nedvěd (80 let od narození)
doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc. (90 let od narození)
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc. (100 let od narození)
Ing. Štefan Pintér, CSc. (75 rokov od narodenia)
Ing. Josef Pokorný (105 let od narození)
Ing. František Sobotka (100 let od narození)
Jozef Július Szentistványi (160 rokov od narodenia)
Ing. Ján Valovič (95 rokov od narodenia)
František Xaver Zach (260 rokov od narodenia)
1849 – mapovanie Uhorska/Slovenska vo veľkých mierkach (165 rokov od 

začatia mapovacích prác)
26. 6. 1884 – greenwichský poludník (130. výročie jeho medzinárodného

potvrdenia za nultý)

Roku 1966 přešel do n. p. Pražské silniční a vodohospodářské služby, v roce 
1973 byl přijat do n. p. Železniční stavitelství s úkolem vybudovat geodetický 
útvar, který by zabezpečil všechny geodetické práce pro podnik, včetně ná-
ročných úkolů při výstavbě pražského metra. Odbor, do jehož vedení byl jme-
nován, byl zřízen po 11 letech trpělivé a tvrdé práce. Roku 1990 byl povolán na 
Federální ministerstvo dopravy do funkce hlavního geodeta. Po zrušení této 
funkce odešel roku 1996 do předčasného důchodu. Dne 6. 4. 1998 nastoupil na 
katedru speciální geodézie FSv ČVUT, kde setrval do konce akademického roku 
2012/13. Učil studenty stavebních oborů FSv a Fakulty architektury, podílel se 
na specializované výuce posluchačů oboru geodézie a kartografie v modulu 
inženýrské geodézie.  

Významná byla též činnost Ing. V. Čecha v odborných společnostech. Roku 
1969 se stal zakladatelem pobočky stavebních geodetů Československé vědec-
ko-technické společnosti, po ukončení její činnosti v roce 1974 začal pracovat
v odborné skupině pro inženýrskou geodézii. V roce 1990 se stal zakládajícím 
členem Českého svazu geodetů a kartografů a až do odchodu do důchodu byl 
členem jeho Rady. Byl členem zkušební komise pro obor geodézie a karto-
grafie v rezortu ministerstva dopravy, členem zkušební komise pro udělování 
oprávnění k výkonu funkce odpovědného geodeta podle vyhlášky č. 10/1974 Sb. 
a členem komise pro státní závěrečné zkoušky na FSv ČVUT v Praze. Řada 
kolegů a absolventů na něho vzpomíná jako na náročného učitele a odborníka, 
vždy připraveného k věcné diskuzi i pomoci.

Čest jeho památce! 

   Výročí 50 let:

Ing. Bc. Richard Mrázek
Ing. Erik Ondrejička (osobná správa v GaKO, 2014, č. 6, s. 171)

   Výročí 55 let:

Ing. Jaroslav Beránek
Ing. Michal Hudec
Ing. Oto Svätojánsky

   Výročí 60 let:

prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Ing. Stanislav Jahoda
Ing. Magdaléna Kamenská
Ing. Petr Skála (osobní zpráva v GaKO, 2014, č. 7)
Ing. Helena Šandová
Ing. Naděžda Vitulová

  Výročí 65 let:

Ing. Iva Šťastná

   Výročí 70 let:

Ing. Petr Buchar, CSc.
Ing. Jiří Směták

NEKROLOGY
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