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Projekt tvorby nového výškopisu
území České republiky

Ing. Karel Brázdil, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha

528:371.673:623.64

Abstrakt
Český úřad zeměměřický a katastrální připravuje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a s Ministerstvem obrany
ČR nové výškopisné mapování území České republiky. Předpokládá se aplikace moderní technologie leteckého laserového
skenování. Popis základní charakteristiky projektu.
New Elevation Model Project of the Czech Republic Territory
Summary
The Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre prepares in cooperation with Ministry of Agriculture and Ministry of
Defence of the Czech Republic creation of a new digital elevation model of the whole state territory. Modern technology of
Airborne Laser Scanning is supposed to be used. Description of basic characteristics of the project.

1. Úvod
Cílem tohoto příspěvku je informovat odbornou veřejnost
o záměru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
(ČÚZK), Ministerstva zemědělství České republiky (ČR)
a Ministerstva obrany ČR zajistit nové výškopisné mapování
území ČR. Záměr vychází ze skutečnosti, že současná výškopisná data, respektive výškopisné produkty jsou v určitých
územních typech již zastaralé a přesností a kvalitou negativně ovlivňují kvalitu státních mapových děl i digitálních geografických databází ČR, vytvářených jako standardizované
kartografické a geografické produkty ve státním zájmu pro
potřeby orgánů státní správy a územní samosprávy. Rozlišovací schopnost a přesnost současných výškopisných modelů
již zásadně omezují rozvoj informačních technologií, metod
počítačově podporovaných analýz terénu a přírodních jevů
a metod řízení územně orientovaných procesů v řadě oborů.
Významný vliv na řešení problematiky výškopisu v ČR
má zájem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

zajistit kvalitní geografickou datovou infrastrukturu, jednotnou a standardizovanou pro celé území ČR, nezbytnou pro
potřeby orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy
i pro mezinárodní veřejné účely ve smyslu zásad a požadavků evropské směrnice INSPIRE (Directive 2007/2/EC ze
dne 14. 3. 2007), kde zobrazení výškopisu náleží do II. skupiny témat prostorových dat podle čl. 6. písmeno A směrnice. Data této skupiny mají být z hlediska obsahu, kvality
i formy v souladu s prováděcími pravidly a zejména k dispozici k mezinárodnímu užití v rámci Evropské unie do sedmi
let po přijetí příslušných pravidel INSPIRE, tedy v případě
ČR do konce roku 2016.
Východiskem pro řešení úkolu bylo kritické zhodnocení
současného stavu zpracování výškopisných databází na území ČR a analýza proveditelnosti nového mapování výškopisu při použití moderních technologických postupů. Závěry
analýz vyústily ve formulaci „Projektu tvorby nového výškopisu území České republiky“, který byl zpracován v roce
2008 v Zeměměřickém úřadě (ZÚ) v Praze [1].
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2. Stručné zhodnocení stavu výškopisných databází
v České republice

2.3 Z A BAGED ® – v ýškopis ve for mě
m ř íže 10 × 10 m

V současné době je na území ČR k dispozici několik digitálních modelů reliéfu různé kvality, a to zejména v resortu ČÚZK
a v resortu Ministerstva obrany ČR. Dosud postrádaným produktem je digitální model povrchu, který je již delší dobu
požadován uživateli zejména v resortech Ministerstva obrany
ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva dopravy ČR.
Pojmem digitální model reliéfu (DMR) se rozumí digitální zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného
zemského povrchu formou výšek diskrétních bodů v pravidelné nebo nepravidelné síti nebo pomocí vrstevnic a terénních hran.
Pojmem digitální model povrchu (DMP) se rozumí digitální zobrazení zemského povrchu včetně vertikálních
geografických objektů (budov a jiných pozemních staveb,
mostů, hrází, lesů apod.) formou výšek diskrétních bodů
v pravidelné nebo nepravidelné síti nebo pomocí vrstevnic
a hran objektů.

Datová sada ZABAGED® – výškopis ve formě mříže
10 × 10 m představuje alternativní zobrazení datové sady
ZABAGED® – zdokonalený výškopis, a to ve formě georeferencovaných standardizovaných souborů GRID s výškovými kótami ve čtvercové síti bodů. Model vzniká počítačovou
interpolací sítě výškových bodů z vrstevnic a terénních hran
modelu ZABAGED® – zdokonalený výškopis, především
pro potřeby ortogonalizace leteckých měřických snímků
v rámci periodické tvorby ortofotografického zobrazení
celého území ČR v tříletém intervalu.
Tento model v současné době pokrývá cca 70 % území
ČR. Je spravován ZÚ v resortu ČÚZK.

2 .1 Z A BAGE D ® – v ýš ko pi s
Datová sada ZABAGED® – výškopis je tvořena grafickými soubory ve formátu DGN, ve kterých jsou výškopisná
data reprezentována objekty vrstevnic s udanou výškou.
Tento model byl získán digitalizací výškopisu (vrstevnic) ze
základních map ČR v měřítku 1:10 000 (ZM 10). Digitalizované vrstevnice však pocházejí z velké části z původního
topografického mapování území ČR v měřítku 1:10 000, realizovaného v letech 1957 až 1965 převážně metodou letecké
stereofotogrammetrie. Původní vrstevnice pak byly po roce
1968, kdy došlo k zákazu používání topografických map
zpracovaných v souřadnicovém referenčním systému S-42
(jednotný souřadnicový systém armád Varšavské smlouvy)
v civilním sektoru, blokově transformovány a překresleny do
nově vytvářeného základního mapového díla České republiky zpracovaného v souřadnicovém referenčním systému
JTSK. I přesto, že v následujících letech byl takto odvozený výškopis aktualizován orgány geodézie a kartografie
v mezích kapacitních možností, došlo k přenášení řady chyb,
postupně i k zastarávání dat a celkově ke snížení homogenity
tohoto výškového modelu území České republiky.
Model ZABAGED® – výškopis pokrývá celé území ČR
a je spravován ZÚ v resortu ČÚZK.
2 . 2 Z A BAGE D ® – z dokon a lený v ýš ko pi s
Datová sada ZABAGED® – zdokonalený výškopis vzniká od
roku 2005 v ZÚ v resortu ČÚZK. Jde o aktualizovaný model
ZABAGED® – výškopis, kdy metodami analytické i digitální fotogrammetrie jsou zjišťovány identifikovatelné změny
vrstevnicového modelu ZABAGED® – výškopis a současně
doměřovány výrazné terénní hrany náspů, výkopů, břehů řek
a nádrží, těžebních lokalit, strží apod. I přes poměrně velké
úsilí, které je aktualizaci a zdokonalení věnováno, nepodařilo se odstranit nehomogenitu výškopisu ZABAGED® ani
zásadním způsobem zpřesnit výškové údaje tak, aby zcela
vyhověly všem současným požadavkům uživatelů.
Tento model pokrývá v současné době více než 80 % území
ČR, přičemž se předpokládá, že do konce roku 2009 bude dokončen na celém území ČR. Model ZABAGED® – zdokonalený
výškopis je spravován ZÚ v resortu ČÚZK.

2 .4 D ig it á l n í mo d el r el iéf u d r u h é r e sp ek t ive
dvou a p ů lt é gen e r a c e
Digitální model reliéfu druhé respektive dvouapůlté generace je reprezentován pravidelnou sítí výškových bodů
100 × 100 m. Původně byl určen pro potřeby spojovacích
a jiných speciálních vojsk čs. armády. Model vznikal od
roku 1979, přičemž vycházel z topografických map měřítka
1:10 000, v té době již zastaralých. Následně však byl zdokonalován daty z aktualizovaných vojenských topografických
map měřítka 1:25 000 a později metodami analytické a digitální fotogrammetrie při tvorbě digitálního modelu území
v měřítku 1:25 000 (DMÚ 25). Poměrně řídké síti bodů
100 × 100 m odpovídá nižší přesnost v interpolaci výšek
požadovaných mezilehlých bodů, která dnes již nestačí ani
armádním uživatelům, ani orgánům státní správy a územní
samosprávy při výkonu jejich úkolů a působností.
Tento model pokrývá celé území ČR. Je spravován
Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem
(VGHMÚř) v resortu Ministerstva obrany ČR.
1. 5 D ig it á l n í mo d el r el iéf u t ř et í gen e r a c e
Digitální model reliéfu třetí generace byl vytvořen ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu v resortu
Ministerstva obrany ČR v letech 2003 až 2009. Cílem tohoto
mapování výškopisu bylo vytvořit přesnější digitální model
výškopisu nezbytný zejména k ortogonalizaci leteckých
měřických snímků v měřítku 1:23 000. Model vznikl stereofotogrammetrickým měřením výšek bodů a významných terénních hran. Je prvotně uložen ve formě TIN s hustotou závislou
na členitosti a svažitosti terénu. Průměrně obsahuje 40 000
výškových bodů v prostoru pokrytém vojenskou topografickou
mapou v měřítku 1:25 000, tj. v prostoru cca 7 × 7 km.
Tento model pokrývá v současné době celé území ČR. Je
spravován VGHMÚř v resortu Ministerstva obrany ČR.
2 .6 Po r ov n á n í p ř e sno st í sou č a sných d ig it á l n ích
mo d elů r el iéf u
Jedním z hlavních nedostatků současných DMR je jejich
nedostatečná přesnost a vysoká míra generalizace, která
neumožňuje s požadovanou přesností interpretovat objekty
mikroreliéfu. Vyhodnocením charakteristik a přesností jednotlivých výškopisných modelů se zabývá např. ŠÍMA, J.
[8]. Ze všech provedených analýz vyplynuly charakteristiky
přesnosti uvedené v tab. 1.
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Tab. 1 Závěry hodnocení výškopisných modelů ČR
Název databáze

Obsah

Střední chyba výšky (σz)

ZABAGED® – výškopis

Vektorizované vrstevnice ZM 10 uložené jako 3D objekty ve formátu DGN.

0,7–1,5 m v odkrytém terénu
1–2 m v intravilánech
2–5 m v zalesněných územích

ZABAGED® – zdokonalený
výškopis

Aktualizované a zpřesněné vrstevnice ZM 10, doplněné o terénní hrany
náspů, výkopů, břehů, nádrží apod.

0,7–1,5 m v odkrytém terénu
1–2 m v intravilánech
2–5 m v zalesněných územích

ZABAGED® – mříž 10 × 10 m

Odvozený model z databáze ZABAGED® – zdokonalený výškopis do formy
mříže (GRID) 10 × 10 m

1,5–2,5 m v odkrytém terénu
2–3 m v intravilánech
3–7 m v zalesněných územích

DMR 2,5. generace MO ČR

Výškový model ve formě mříže (GRID) 100 × 100 m

3–5 m v odkrytém terénu
5–8 m v intravilánech
10–15 m v zalesněných
územích

DMR 3. generace MO ČR

Výškový model ve formě nepravidelné sítě TIN získaný
stereofotogrammetrickou metodou

1–2 m v odkrytém terénu
1–2 m v intravilánech
3–7 m v zalesněných územích

2 .7  H l av n í z ávě r y z a n a lýz y sou č a sn é ho st av u
d a t a bá z í v ýš ko pi su Č R

• V oblasti zabezpečení obrany státu neexistuje dostatečně

•

•

•

•
•

podrobný a přesný DMR a DMP, což zásadním způsobem
omezuje používání automatizovaných úloh modelování
obrany státu, vyhodnocování průchodnosti, respektive
neprůchodnosti území, vyhodnocování faktorů a vlivů
území na funkci moderních obranných zbraňových systémů, aplikaci reálných geografických informací ve výcvikových systémech, simulátorech bojové činnosti vojsk
a trenažérech a řadu dalších aplikací důležitých pro přípravu štábů a vojsk Armády ČR.
V oblasti krizového řízení dosud není k dispozici kvalitní
datový podklad pro modelování krizových stavů, šíření
a vyhodnocování dopadů živelních katastrof a následků
velkých průmyslových havárií.
Neexistence přesného DMR a zejména DMP omezuje
aplikaci moderních řídicích a bezpečnostních systémů
v letectví, využití moderních navigačních prostředků
a technologií ke zvýšení bezpečnosti letového provozu na
území ČR.
Přesnost a podrobnost současných DMR je nedostačující
pro tvorbu podrobných územně analytických podkladů
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, i pro přesné analýzy, projektování
a modelování v pozemním, vodohospodářském a dopravním stavitelství.
Hustota výškopisného pole je často nedostačující pro aplikaci moderních metod geologického průzkumu a projektování na úseku povrchového důlního hospodářství.
Přesnost a hustota DMR omezuje řešení a zpracování studií a plánovacích dokumentací na úseku ochrany životního prostředí, zejména pro přípravu preventivních protipovodňových opatření. Kvalita DMR omezuje možnosti
aplikace automatizovaných metod analýz prostředí, a tím
i úspěšnost modelování přírodních jevů a přijímání opatření k ochraně životního prostředí. Chybí přesný výškový
model území nezbytný ke stanovení objemů odtoků srážek
z povodí a k vymezení záplavových území.

• Přesnost a hustota DMR omezuje aplikaci automatizova-

•

•

•

•

•

ných metod modelování v oblasti ochrany povrchových
i podzemních vod, a tím omezuje možnosti i úspěšnost
řešení a rozhodování na úseku ochrany vod na území ČR.
Přesnost a hustota DMR omezuje aplikaci automatizovaných metod analýz terénu v oblasti řízení a ochrany zemědělské půdy a při realizaci opatření na úseku zemědělské
politiky státu s dopadem na ochranu životního prostředí.
Přesnost a hustota DMR omezuje aplikaci automatizovaných metod analýz terénu v oblasti správy lesního půdního fondu a lesů. Tím jsou omezeny možnosti efektivního
plánování těžby a výsadby lesů s minimálními negativními dopady na životní prostředí.
Neexistence celostátního DMP zásadním způsobem
omezuje aplikaci automatizovaných metod projektování a modelování na úseku rozvoje radiové komunikační
infrastruktury na území ČR.
Přesnost a hustota DMR a neexistence kvalitního DMP
omezuje tvorbu věrných (true) ortofotomap, státního
mapového díla a geografických databází velkého měřítka,
vytvářených a spravovaných ve státním zájmu pro potřeby
orgánů veřejné správy ČR.
Přesnost a kvalita DMR omezuje úroveň mezinárodní
spolupráce v příhraničních oblastech a tvorbu společných
mezinárodních projektů ochrany a rozvoje příhraničních
oblastí.

Z výše uvedených charakteristik jednotlivých datových
sad výškopisných modelů vyplývá, že i přes enormní úsilí resortů ČÚZK a Ministerstva obrany ČR stále neexistují
výškopisné produkty celostátního rozsahu, které by univerzálně uspokojily všechny současné a zejména perspektivní
požadavky státní správy a územní samosprávy na dostatečně
přesné, kvalitní a zejména třírozměrné podklady pro modelování krajiny, přírodních, průmyslových a socioekonomických jevů, plánování a projektování rozvoje a přijímání
opatření ve všech oblastech rozvoje státu, ani požadavky
a potřeby obranného plánování a krizového řízení resortů
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR a ostatních
spolupracujících resortů státní správy.
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3. Projekt nového mapování výškopisu ČR

3. 2 H lav n í ch a r a k t e r i st i k y n áv r hu ř e š en í
a v ýsle d n é r e a l i z a č n í p r o du k t y

3.1 Z á k l a d n í v ýcho d i sk a n áv r hu

Na základě vyhodnocení uživatelských potřeb výškopisných dat
z území celé ČR a zhodnocení možných metod tvorby a aktualizace výškopisných databází se navrhuje zajistit tvorbu nového
výškopisu ČR metodou leteckého laserového skenování.
Výsledným produktem vlastního skenování budou soubory výškových bodů o hustotě minimálně 1 bod/m2 se střední
chybou měření délky prostorového rajonu do 0,10 m. Těmto
požadavkům odpovídá potřeba realizace leteckého laserového skenování ze střední výšky do 1 500 m nad terénem
s překrytem sousedních skenovaných pásů 40–50 %.
Následnými automatizovanými i manuálními postupy
zpracování registrovaných dat budou získaná vstupní data
separována do čtyř skupin podle způsobu odrazu laserového
paprsku od „rostlého“ terénu (georeliéfu), od budov a konstrukcí, od vegetace a od náhodných objektů ve vzduchu
(např. ptáci). Z takto separovaných množin výškových bodů
budou vytvořeny tyto realizační produkty:
1) Digitální model reliéfu území ČR 4. generace (DMR 4G)
ve formě mříže (GRID) 5 × 5 m se střední chybou výšky
σz = 0,30 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu.
Tento model bude vytvářen po částech území ČR (ve třech
pásmech, viz obr. 1), kde již proběhne letecké laserové skenování, a to v termínech vždy do půl roku po naskenování
příslušného území. Z celého území ČR bude vytvořen do
jednoho roku po ukončení skenování.
2) Digitální model reliéfu území ČR 5. generace
(DMR 5G) ve formě nepravidelné sítě vybraných výškových bodů (TIN) se střední chybou výšky σz = 0,18 m
v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Tento
model bude vytvořen do tří let po ukončení snímkování
celého území ČR, tedy do konce roku 2015.
3) Digitální model povrchu území ČR 1. generace
(DMP 1G) ve formě nepravidelné sítě vybraných výškových
bodů (TIN) se střední chybou výšky σz = 0,4 m pro přesně
prostorově vymezené objekty (budovy) a σz = 0,7 m pro
objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného půdního krytu). Tento model bude vytvořen do tří
let po ukončení skenování území ČR. Postupně však bude
vytvářen v částech území, kde již proběhne skenování, a to
v termínech do dvou let po naskenování tohoto území.
DMR 4G by tedy měl být vytvořen na celém území ČR již
do konce roku 2012. Tento záměr směřuje k rychlejšímu uspokojení části uživatelů, kterým vyhoví výše uvedená hustota
výškopisných bodů a přesnost zobrazení výšky georeliéfu.
Produkty DMR 5G a DMP 1G se stanou primárními výškovými modely území ČR, ze kterých budou odvozovány
specifikované produkty podle potřeb uživatelů. Vytvořeny
budou do konce roku 2015.

Před formulací návrhu na vytvoření nového výškopisu území ČR byly analyzovány a v odborné komunitě diskutovány
následující možnosti řešení:
a) Správa a postupné zdokonalování současných modelů
využitím digitální stereofotogrammetrie. Tato metoda je
principiálně závislá na protínání odpovídajících si zobrazovacích paprsků ze dvou sousedních leteckých snímků (tedy z různých směrů). Zejména v lesních porostech
i v hustší zástavbě je využití metody omezeno zákrytem
měřeného místa z jednoho nebo obou směrů. Metoda je
též neperspektivní v celostátním rozsahu kvůli značné
pracnosti, protože vyžaduje značný počet fotogrammetrických pracovních stanic a operátorů, kterými zúčastněné resorty nedisponují.
b) Aplikace metod založených na automatizované obrazové
korelaci překrývajících se leteckých měřických snímků.
V tomto případě vzniká bezprostředně pouze digitální model povrchu. Úpravy do formy digitálního modelu
reliéfu vyžadují časté zásahy operátora, a proto je metoda
téměř stejně pracná jako digitální stereofotogrammetrické
vyhodnocení podle bodu 1. Její rozsáhlá aplikace proto
rovněž nepřichází v úvahu.
c) Kombinace výše uvedených metod a existujících výškopisných databází. Ani tento způsob řešení nezajišťuje
komplexní řešení, jehož výsledkem budou homogenní
a vysoce kvalitní výškopisné databáze.
d) Aplikace metody leteckého laserového skenování. Tato
metoda se jeví ekonomicky a produkčně nejefektivnější.
Nabízí dosažení vysoké hustoty výškových bodů i výškové
přesnosti, která v zásadě odpovídá současným i perspektivním požadavkům uživatelů geografických informací
v ČR. O efektivnosti této metody svědčí i její stále častější použití ve vyspělých zemích Evropy, v USA a Kanadě.
Konkrétními příklady použití jsou mapování výškopisu
ve Švýcarsku a v zemích Spolkové republiky Německo
(konkrétně v Badensku-Württembersku a v Bavorsku, kde
nové mapování výškopisu metodou leteckého laserového
skenování má být ukončeno na celém území do konce
roku 2009).
Metoda leteckého laserového skenování je založena na
určování geocentrických souřadnic (xp, yp, zp) bodů na zemském povrchu metodou prostorového rajonu, kdy počátek
rajonu je dán polohou „ohniska“ leteckého laserového skeneru (x0, y0, z0), určenou zpravidla pomocí DGPS v souřadnicovém referenčním systému WGS 84, a směr laserového
paprsku je dán součtem úhlů natočení (κ, φ, ω) souřadnicové
soustavy skeneru a úhlu (Θ), pod kterým je laserový paprsek
odchýlen od svislice při vyslání ze skeneru. Úhly natočení
skeneru (κ, φ, ω) vzhledem ke geocentrické souřadnicové
soustavě systému WGS 84 jsou měřeny pomocí inerciálního navigačního systému (INS). Vzdálenost pozemního bodu
od „ohniska“ skeneru je vypočítána z času uplynulého mezi
vysláním a přijetím odraženého laserového paprsku.
Letecký laserový skener je zařízení, které rozmítá laserový paprsek v rovině přibližně kolmé na dráhu letu a měří
vzdálenosti od skeneru k pozemním bodům, a to s frekvencí
až 160 000 měření za vteřinu. V takovém případě je letecký
laserový skener schopen zaměřit až 160 řad výškových bodů
za vteřinu s 1000 výškovými body v každé řadě.

3.3  H lav n í z á sa dy no r m a l i z a c e
Uvedené výsledné realizační produkty budou zpracovány
podle jednotných pravidel na celém území ČR. Tím je naplněn základní princip státní normalizace vyjádřený v zákoně
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
Produkty budou zpracovány v souřadnicových referenčních systémech WGS 84 a JTSK a ve výškovém systému
Baltském – po vyrovnání (Bpv) v souladu s nařízením vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních
systémů a státních mapových děl závazných na území státu
a zásadách jejich používání.
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Obr. 1 Pásma leteckého laserového skenování

Navržená formální struktura datových bází TIN a GRID
bude odpovídat základním požadavkům mezinárodních
standardů OGC (Open Geospatial Consortium, Inc.).

•

3.4 S ek t o r y z p r a c ová n í d a t

•

Výchozí návrh rozdělení území ČR pro účely leteckého laserového skenování je znázorněn na obr. 1. Navazuje na postup
tvorby periodického ortofotografického zobrazení celého území ČR v tříletém intervalu. Skenování a zpracování výškopisných dat do formy DMR 4G bude zahájeno v roce 2009 v pásmu Střed. Důvodem k tomuto rozhodnutí je vazba na tvorbu
Digitálního ortofota ČR, které bude v tomto pásmu zhotoveno
na podzim roku 2010 a předpokládá se již využití DMR 4G
jako podkladu pro ortogonalizaci leteckých měřických snímků.
V dalších dvou letech pak budou vytvořeny DMR 4G v pásmu
Západ a pásmu Východ se stejným způsobem využití.
Data z jednotlivých pásem budou dále manuálně kontrolována, konfrontována s výsledky jiných měření (např. profilů vodních toků) a opravována s cílem vytvořit produkty
DMR 5G a DMP 1G vždy do dvou let po vytvoření DMR 4G
v příslušném pásmu.
3. 5  Z p ů s oby z aji št ě n í sp olup r á c e Č Ú Z K ,
M i n i st e r st vem z em ě d ěl st v í Č R
a M i n i st e r st vem ob r a ny Č R
K zajištění tohoto náročného úkolu byla podepsána „Dohoda
o spolupráci při tvorbě digitálních databází výškopisu území
České republiky“ mezi ČÚZK, Ministerstvem zemědělství
ČR a Ministerstvem obrany ČR. Smluvní strany se budou
podílet na plnění projektu následujícím způsobem:
• ČÚZK zajistí projektovou přípravu leteckého laserového

•

•

skenování a organizaci spolupráce s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zemědělství.
ČÚZK zajistí v letech 2009 AŽ 2015 zpracování laserových dat do formy výsledných databází výškopisu v rozsahu tří čtvrtin území ČR.
Ministerstvo zemědělství ČR se bude podílet na úhradě
nákladů na letecké laserové skenování formou pronájmu
leteckého laserového skeneru.
Ministerstvo obrany ČR zajistí v letech 2009 až 2012 realizaci leteckého laserového skenování svými odbornými
kapacitami a letadlem typu L 410 FG. Dále zajistí v letech
2009 až 2015 zpracování laserových dat do formy výsledných digitálních databází výškopisu v rozsahu jedné čtvrtiny území ČR.
Ministerstvo obrany ČR se bude po celou dobu řešení
úkolu, tj. v období let 2009 až 2015, podílet na přípravě
technologií pro zpracování dat leteckého laserového skenování.

3.6 L et e cké la s e r ové skenová n í
Kvalita leteckého laserového skenování je základním předpokladem pro dosažení požadovaných parametrů výsledných produktů. Ovlivňují ji zejména výška letu, rychlost
letu, stabilita letu, meteorologické a klimatické podmínky
a parametry laserového skeneru.
S ohledem na fyzikální vlastnosti laserového paprsku,
jeho odrazivost od různých materiálů a na kvalitativní parametry výsledných realizačních produktů se navrhuje provádět letecké laserové skenování maximálně ze střední výšky
1 500 m nad terénem. Dalším důležitým předpokladem je
provádění laserového skenování v mimovegetačním období
tak, aby laserové paprsky v maximální míře pronikaly vegetací k zemskému povrchu.
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3.7  Z á k l a d n í p a r a m et r y let e cké ho la s e r ové ho
ske nová n í

Vstupními daty pro vytvoření výškopisných modelů
budou jednak data z laserového skenování, jednak kontrolní
výškopisná data zaměřená geodetickými metodami. Základním technologickým postupem při zpracování výškopisných
dat je automatizovaná filtrace dat s využitím programu
SCOP++ LIDAR. Tento proces zajišťuje separaci vstupních
mračen bodů do několika souborů, které obsahují pouze
data o paprscích, které se odrazily od země, budov, vegetace
a soubor chybných odrazů od objektů mimo zemský povrch.
K odhalení hrubých chyb budou využity také dosavadní
výškopisné modely – předpokládá se identifikace prostorů
s nadměrnými rozdíly vzájemným porovnáním současného a nového modelu. Takové prostory budou individuálně
posuzovány tak, aby již v modelu DMR 4G byly odhaleny
a opraveny eventuální hrubé chyby.
K zajištění požadované kvality výškopisných modelů
DMR 5G a DMP 1G budou data celoplošně kontrolována
a opravována. Základním nástrojem má být program DT
Master ze skupiny programů SCOP++, ArcGIS Spatial
Analyst a ArcGIS 3D Analyst ze skupiny programů ESRI.
Jednotlivé datové modely a sady budou ukládány na diskových polích v databázi Oracle s využitím aplikace řízení dat
Top DM z produkce německé firmy Inpho GmbH.

Území ČR má být skenováno po blocích o rozměrech
až 10 × 30 km v závislosti na vertikální členitosti území.
Jednotlivé bloky budou skenovány v závislosti na převládající nadmořské výšce území v bloku v jedné z následujících
letových hladin (tj. z absolutních výšek letu): 1 800 m n. m.,
2 100 m n. m. a 2 400 m n. m. Základní parametry letů jsou
též zřejmé z obr. 2 a z údajů uvedených v tab. 2.
Parametry uvedené v tabulce 2 zajišťují, že pro území
o nadmořské výšce od 100 do 800 m bude dosažen průměrný
překryt skenování 52 %. Tím bude zajištěno, že v oblastech
překrytu sousedních skenovaných pásů bude dosažena dvojnásobná hustota výškových bodů, budou minimalizovány
skryté prostory (stíny) za budovami a v lesích bude dosaženo
vyšší úspěšnosti průniku laserového paprsku rostlinným krytem. V horských oblastech s nadmořskou výškou nad 700 m
bude skenování provedeno s menší výšky nad terénem a tím
bude zajištěna vyšší hustota bodového pole a zvýšena pravděpodobnost průniku laserového paprsku lesními porosty.
3.8 Po st upy z p r a c ová n í v ýš ko pi sných d a t
Zpracování výškopisných dat a tvorbu výsledných realizačních produktů bude zajišťovat zeměměřický odbor ZÚ
v Pardubicích ve spolupráci s oddělením fotogrammetrie
VGHMÚř v Dobrušce. Pokud jde o programové vybavení,
předpokládá se využívat především nástroje ze skupiny programů SCOP++ z produkce německé firmy Inpho GmbH
a software GIS, zejména z produkce firmy ESRI.
Pro zvýšení důvěryhodnosti a zejména přesnosti DMR 5G
bude na území ČR zaměřeno cca 800 komparačních základen. Základnou se rozumí zpravidla horizontální bodové
mikropole o rozměrech cca 100 × 100 m se zaměřenou sítí
výškových bodů v mříži obvykle 10 × 10 m a se zaměřenými významnými vodorovnými hranami vybraných objektů,
například budov, bazénů apod. K zaměření bodů budou zpravidla využity technologie DGPS a elektronické tachymetry.

Obr. 2 Parametry leteckého laserového skenování

Tab. 2 Parametry leteckého laserového skenování
Parametr

Hodnoty

Nadmořská výška letu (letová hladina) (H)

1 800 m

2 100 m

2 400 m

Střední výška letu nad terénem (h)

1 500 m

1 500 m

1 250 m

Minimální nadmořská výška skenovaného území (H3)

100 m

400 m

700 m

Střední nadmořská výška skenovaného území (H2)

300 m

600 m

1 150 m

Maximální nadmořská výška skenovaného území (H1)

500 m

800 m

1 600 m

Vzdálenost letových drah (a)

833 m

833 m

769 m

Překryt skenování (q)

45–59 %

45–59 %

30–64 %

Maximální vychýlení paprsku (Θmax)

30°

30°

30°

Minimální délka paprsku v nadiru (h1)

1 300 m

1 300 m

800 m

Maximální délka paprsku v nadiru (h3)

1 700 m

1 700 m

1 700 m

Minimální radiální vzdálenost (r1)

750,5 m

750,5 m

462,0 m

Maximální radiální vzdálenost (r3)
Maximální délka paprsku na okraji skenování (d3)

981,5 m

981,5 m

981,5 m

1 963,0 m

1 963,0 m

1 963,0 m

Geodetický a kartografický obzor
ročník 55/97, 2009, číslo 7 151

Brázdil, K.: Projekt tvorby nového výškopisu ...

4 Závěr
Kvalitní výškopisná data z celého území ČR jsou vyžadována zejména orgány, organizacemi a útvary Ministerstva
obrany ČR, orgány a organizacemi Ministerstva vnitra ČR,
Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
a v menší míře i dalšími resorty státní správy ČR.
Významných efektů bude dosaženo při aplikaci přesných
výškopisných modelů v oblastech rozvoje vojenství a krizového řízení, přípravy a výcviku štábů a vojsk Armády ČR a při
výcviku štábů a jednotek složek integrovaného záchranného
systému. Nové výškopisné modely umožní rozvoj a uplatnění
simulačních technologií a trenažérové techniky při výcviku
štábů a vojsk Armády ČR a jednotek integrovaného záchranného systému. Aplikací DMP v leteckých trenažérech, simulátorech a v palubních navigačních a řídicích systémech bude
v letecké technice dosaženo naplnění požadavků na zobrazování výškopisu území ve smyslu předpisu L15, o letecké informační službě, a tím i významného zvýšení bezpečnosti vojenského i civilního letového provozu nad územím ČR.
V resortu Ministerstva životního prostředí ČR umožní
DMR 5G například výpočty objemů srážek a odtoků z povodí
i přesné vymezení záplavových území. V resortu Ministerstva
zemědělství ČR umožní DMR 5G například stanovit odtokové směry, a tím efektivně ovlivnit užívání chemických hnojiv,
a tedy zajistit ochranu povrchových i podzemních vod. Resortu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, resortu Ministerstva dopravy ČR a orgánům územní samosprávy bude poskytnut jeden
z nejdůležitějších územně-analytických podkladů pro plánování a projektování výstavby v jejich působnosti.
V resortu ČÚZK umožní kvalitní výškopis tvorbu ortofotomap (v analogové a digitální formě) s rozlišením 0,25 m v území
s absolutní polohovou přesností lepší než 0,5 m (úplná střední
souřadnicová chyba), následně pak i zvýšení přesnosti databáze

ZABAGED® – polohopis pomocí kvalitního ortofotografického
zobrazení celého území ČR minimálně o 50 % současné polohové přesnosti zobrazení jednotlivých kategorií geografických
objektů. V neposlední řadě bude zkvalitněna tvorba vrstevnic
ve státních mapových dílech v měřítku 1:5 000 a 1:10 000. Četným uživatelům ve státní správě i územní samosprávě budou tak
poskytnuty přesnější a kvalitnější kartografické podklady a geografické databáze nezbytné pro územně orientované plánování
a rozvoj metod a technologií modelování přírodních jevů.
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Abstrakt
Požadavky na kvalitu informačních systémů veřejné správy (ISVS) doznaly novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy, výrazných změn. Zaměření na vysvětlení základních pojmů z oblasti informačních systému veřejné
správy, představení jednotlivých požadavků vyplývajících z novelizované legislativy a z nich vyplývajících potenciálních problémů. Reakce rezortu zeměměřictví a katastru nemovitostí na nové výzvy v závěru.
Requirements on Quality of Public Administration Information Systems and Their Fulfilling in the Land Surveying
and Cadastre Sector
Summary
Requirements on quality of public administration information systems were changed substantially by amendment of the Law
No. 365/2000 Coll., on Information Systems of Public Administration. Focus on explanation of basic terms in the sphere of
public administration information systems, presentation of individual new statutory requirements and possible problems
resulting from them. Reaction of land surveying and cadastre of real estates branch to these new challenges summarized at
the close.Úvod
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1. Úvod
Požadavky na kvalitu informačních systémů veřejné správy
(ISVS) doznaly novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, výrazných změn. Tyto změny, s ohledem na účinnost některých ustanovení, se začínají
od 1. 1. 2009 výrazně promítat do procesů řízení informačních systémů ve veřejné správě. Zákon o ISVS po novelizaci
zakotvuje povinnost orgánů veřejné správy vytvořit a vydat
informační koncepci, mít zpracovánu provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS a podstoupit atestaci na dlouhodobé
řízení ISVS a stanovení shody způsobilosti k realizaci vazeb
ISVS s jinými informačními systémy (IS) prostřednictvím
referenčního rozhraní.
Cílem novely zákona je vytvoření podmínek pro zajištění kvalitních dat veřejné správy a bezpečné technologické
výměny informací za předem stanovených podmínek. Pravidla řízení ISVS, která byla původně pokryta vydáváním
standardů, jsou nově zabezpečena vydáním prováděcích
právních předpisů (vyhlášek) a metodických pokynů. Standardy ISVS byly k 31. 12. 2006 zrušeny.

2. Informační systém veřejné správy
Při zpracování informačních koncepcí se často naráží na
problém jak rozlišit, co je a co není ISVS. Zákon definuje
ISVS jako informační systém (resp. soubor těchto systémů),
který slouží pro výkon veřejné správy [13].
Nejjednodušší situace je v případech, kdy právní předpis
upravuje vedení ISVS, výslovně jej takto označuje, případně
odkazuje na zákon o ISVS.
Vedení ISVS však nemusí být výslovně upraveno zvláštním právním předpisem (tedy právním předpisem odlišným
od zákona o ISVS), resp. existenci ISVS žádný právní předpis nemusí výslovně zmiňovat. V takových případech je
vhodné postupovat podle [3] a položit si otázky:
• Bylo by nefunkčností informačního systému bezprostředně narušeno nebo ohroženo plnění povinnosti vyplývající
z kompetencí daného orgánu veřejné správy?
• Jsou v informačním systému uloženy údaje o vykonávané správní činnosti nebo údaje pro podporu výkonu u této
činnosti?
V případě kladných odpovědí se s největší pravděpodobností jedná o ISVS. Detailnější komentář k problematice je
možné nalézt v [3].
Naproti tomu, provozním informačním systémem je
informační systém zajišťující informační činnosti nutné pro
vnitřní provoz příslušného orgánu, nesouvisející bezprostředně s výkonem veřejné správy, viz § 2 písm. u) zákona
o ISVS [13]. Na provozní informační systémy se povinnosti,
vyplývající ze zákona o ISVS, nevztahují vyjma referenčních rozhraní na jiné ISVS.
Dalším důležitým pojmem je definice správce ISVS.
Zákon o ISVS rozlišuje dvě role subjektu ve vztahu k ISVS,
a to správce a provozovatele. Správcem ISVS je orgán veřejné správy (ministerstva, jiné správní úřady a územní samosprávné celky), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, na
něhož se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona o ISVS.
Naproti tomu, provozovatel má pouze povinnost zajišťovat
ochranu a bezpečnost informací v rámci provozovaného
ISVS.
Pro přiblížení toho, co je považováno za ISVS, je dále
uvedeno několik příkladů zejména z oboru zeměměřictví
a katastru nemovitostí.
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2 .1 I n fo r m a č n í syst ém k a t a st r u n emov it o st í
( I SK N )
ISKN slouží k vedení a správě katastru nemovitostí s výjimkou katastrálních map digitalizovaných (vyhotovených
a vedených v souřadnicových systémech stabilního katastru
v metrickém vyjádření) a dále k poskytování údajů z katastru nemovitostí způsobem umožňujícím dálkový přístup
registrovaným uživatelům.
Správcem ISKN je Český úřad zeměměřický a katastrální, provozovateli částí ISKN jsou katastrální pracoviště
katastrálních úřadů.
I když ISKN není výslovně uveden v zákoně jako ISVS,
je informačním systémem veřejné správy na základě § 1
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), kterým se stanovuje vedení katastru prostřednictvím informačního systému o území České
republiky převážně počítačovými prostředky [12].
2 . 2 I n fo r m a č n í syst ém Z A BAGE D
Informační systém ZABAGED je komplexní systém určený
pro správu a aktualizaci Základní báze geografických dat
České republiky a některých dalších souborů geografických
informací spravovaných v působnosti Zeměměřického úřadu.
Správcem Informačního systému ZABAGED je Zeměměřický úřad.
Informační systém ZABAGED (jako součást ISVS zeměměřictví) není výslovně uveden v zákoně jako ISVS, přesto
jej lze na základě § 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví [8], kdy vedení informačních systémů v zeměměřictví patří mezi zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu,
považovat za informační systém veřejné správy.
2 .3 Reg i st r ú z em n í id ent i f i k a c e, a d r e s
a n emov it o st í ( RÚ I A N )
RÚIAN bude zřízen na základě zákona o základních registrech [8]. Na základě § 1 se jedná o ISVS.
Správcem tohoto registru je s ohledem na jeho obsah stanoven Český úřad zeměměřický a katastrální.
Vybudování RÚIAN v souladu s koncepcí systému základních registrů a podle zákona o základních registrech vyžaduje, aby editace údajů v RÚIAN byla prováděna výhradně
agendovými informačními systémy. Těmi budou:
• agendový informační systém územní identifikace, který
dosud neexistuje a je nezbytné jej vytvořit,
• ISKN, který bude třeba přizpůsobit RÚIAN,
• informační systém Českého statistického úřadu,
• informační systémy obcí a stavebních úřadů.
S ohledem na výše uvedené bude ZRÚIAN obsahovat
referenční rozhraní.
2 .4 Po r t á l ve ř ejn é sp r áv y a Ná r o d n í ge o p o r t á l
I NSPI R E
Portál veřejné správy je považován za elektronickou bránu
do veřejné správy. Hlavním smyslem portálu je usnadnit
občanům a firmám orientaci (informační část) a komunikaci (transakční část) s úřady veřejné správy. S ohledem na
transakční část obsahuje Portál veřejné správy referenční
rozhraní.
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Správcem Portálu veřejné správy je Ministerstvo vnitra ČR, a to na základě § 4 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.,
o ISVS [13].
Národní geoportál INSPIRE bude přístupný prostřednictvím Portálu veřejné správy. Národní geoportál INSPIRE
bude sloužit ke zpřístupnění a poskytování souborů prostorových dat podle témat uvedených v příloze zákona č.
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve
znění pozdějších předpisů, která odpovídá příloze směrnice
INSPIRE.
Návrh novely tohoto zákona [4] definuje v § 11 Národní
geoportál INSPIRE jako informační systém veřejné správy.
Správcem Národního geoportálu INSPIRE je tímto zákonem stanoveno Ministerstvo životního prostředí.
Data z Národního geoportálu INSPIRE budou zpřístupněna i na Evropském geoportálu INSPIRE, lze tedy předpokládat vytvoření odpovídajícího referenčního rozhraní.

• soupis provozovaných ISVS v prostředí úřadu (jedná se

2 . 5  I n fo r m a č n í syst émy o ú z em n ě a n a ly t ick ých
p o d k l a d e ch

•

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a na něj navazující vyhláška
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ukládají úřadům územního plánování (obce
s rozšířenou působností, kraje) povinnost pořídit pro svůj
správní obvod územně analytické podklady (ÚAP) a dále je
udržovat, aktualizovat, vyhodnocovat v pravidelných intervalech a zveřejňovat dálkovým přístupem.
Z toho lze dovodit, že IS o územně analytických podkladech lze považovat za ISVS ve smyslu zákona.

•

•
•

•
•

•

o soupis a popis ISVS v rozsahu: charakteristika systému
z pohledu dat, služeb, HW a SW, současný stav a předpokládané změny),
záměry na pořízení nebo vytvoření nových ISVS,
řízení kvality (dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS
musí být stanoveny ve třech oblastech: zajištění kvality dat,
která jsou v IS zpracovávána, zajištění kvality služeb, které
jsou prostřednictvím IS poskytovány, zajištění kvality technických a programových prostředků; řízení kvality obsahuje také požadavky na kvalitu a plán řízení kvality,
řízení bezpečnosti, které obsahuje dlouhodobé cíle
v oblasti řízení bezpečnosti ISVS, požadavky na bezpečnost ISVS a plán řízení bezpečnosti ISVS,
zásady a postupy pro správu ISVS, které obsahují zásady
a postupy pro pořizování a vytváření ISVS (vypracování
záměru nového ISVS, pořizování nového ISVS) a zásady
a postupy pro provozování ISVS (plánování rozvoje ISVS,
zajištění provozu a údržby ISVS, řízení změn v ISVS
a ukončení činnosti ISVS),
způsob financování záměrů na pořízení/vytvoření ISVS,
financování naplnění dlouhodobých cílů a financování
správy ISVS,
naplňování informační koncepce prostřednictvím stanovení postupů při provádění změn a postupů při vyhodnocování dodržování informační koncepce,
určení osob zodpovědných za plnění povinností stanovených zákonem o ISVS v členění odpovědnosti za realizaci
informační koncepce a odpovědnosti za splnění zákonných povinností.

Orgány veřejné správy byly povinny nejpozději do
1. 1. 2009 zpracovat Informační koncepci.
3. 2 P r ovoz n í dok u m ent a c e

3. Požadavky kladené na kvalitu ISVS
Požadavky na kvalitu ISVS, definované zákonem o ISVS,
jsou detailněji specifikovány ve vyhlášce č. 529/2006 Sb.,
o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce
a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality ISVS (vyhláška o dlouhodobém řízení
ISVS) [7]. Vyhláška definuje požadavky na dlouhodobé cíle
v oblasti řízení kvality tak, že zavazuje orgán veřejné správy ke stanovení dlouhodobých cílů, kterých chce dosáhnout
v oblasti řízení kvality ISVS. Za tyto cíle považuje zejména
zajištění kvality:
• dat, která jsou v těchto systémech zpracovávána,
• technických a programových prostředků,
• služeb, které jsou prostřednictvím těchto systémů poskytovány.
3.1 I n fo r m a č n í konc e p c e
Informační koncepce je základním dokumentem, ve kterém
orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti
řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí
obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS
(viz § 5a odst. 1 zákona o ISVS [13]).
Obsah Informační koncepce musí respektovat prováděcí
vyhlášku [7] a zpracovaný návrh vzorových informačních
koncepcí [2]. Minimální rozsah dokumentu je stanoven
takto:

Provozní dokumentace navazuje na Informační koncepci,
popisuje funkční a technické vlastnosti jednotlivých ISVS.
Obsah a strukturu provozní dokumentace stanoví [7]. Provozní dokumentace ISVS je tvořena těmito dokumenty:
• bezpečnostní dokumentace ISVS, kterou tvoří bezpečnostní politika (pokud ISVS má vazby na ISVS jiného
správce nebo pokud orgán veřejné správy není provozovatelem) a bezpečnostní směrnice,
• systémová příručka, která obsahuje popis funkcí a návod
na jejich použití, parametry kvality, podrobný popis ISVS,
popis jednotlivých činností vykonávaných pro role správce a bezpečnostní správce systému, definování uživatelů,
• uživatelská příručka, která obsahuje popis funkcí a návod
na jejich použití, vymezení oprávnění a povinností uživatelů.
Orgány veřejné správy byly povinny nejpozději do
1. 1 2009 zpracovat provozní dokumentaci.
3.3 Refe r en č n í r oz h r a n í
Referenční rozhraní je souhrnem právních, technických,
organizačních a jiných opatření vytvářejícím jednotné integrační prostředí ISVS, které poskytuje kvalitní soustavu
společných služeb, včetně služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy
orgánů veřejné správy a dalšími subjekty – viz § 2 písm. i)
zákona o ISVS [13].
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Zákon o ISVS v § 5 odst. 2 písm. d) ukládá orgánům veřejné správy povinnost zajistit, aby jimi provozované informační systémy, které mají vazby na informační systémy jiného
provozovatele, uskutečňovaly tyto vazby prostřednictvím
referenčního rozhraní. Současně musí být v těchto vazbách
využity výhradně datové prvky, které jsou vyhlášeny Ministerstvem vnitra ČR v informačním systému o datových prvcích.
3.4 At e st a c e
Orgány veřejné správy zajistí atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy nejpozději do
1. 1. 2010. Při atestaci se předkládá Informační koncepce
a Bezpečnostní politika, pokud je povinnost ji zpracovat.
Dále měly orgány veřejné správy zajistit atestaci pro stanovení shody způsobilosti k realizaci vazeb informačního
systému (ISVS nebo provozního IS) s ISVS jiného správce
prostřednictvím referenčního rozhraní, a to nejpozději do
1. 1. 2009.
Povinnost atestace se nevztahuje na obce, které vykonávají přenesenou působnost pouze v základním rozsahu.

4 Zhodnocení
Zákon o ISVS a jeho prováděcí předpisy ukládají orgánům
veřejné správy značné povinnosti, jejichž naplnění si vyžádá
nejen finanční, ale i personální nároky. Plněním těchto
povinností se do veřejné správy zavádí jednotná kvalita týkající se procesů provozování a rozvoje ISVS. Přesto je možné
vytknout několik vážnějších nedostatků, které snižují možné
přínosy tohoto zákona.
Problémem je, že se zákon zaměřuje pouze na kvalitu
a bezpečnost ISVS, nikoli na kompletní IS organizace jako
celek. Zákon nevyžaduje napojení Informační koncepce na
strategii organizace. To je vzhledem k jeho omezení na ISVS
logické, protože strategii ISVS určuje legislativa. Nicméně
v případě územně samosprávných celků se jedná pouze
o menší část informačního systému úřadu, protože větší část
typicky tvoří provozní IS nebo ISVS jiných správců (kde
úřad vystupuje jen jako provozovatel).
Vážným problémem je i skutečnost, že v současné době
není splnění povinností, vyplývajících ze zákona o ISVS,
vymahatelné pod sankcí a ačkoli zákon stanovuje, kdo by
měl provádět kontrolu jeho dodržování, v praxi se tak neděje.
Všechny uvedené skutečnosti pak vedou k tomu, že většina povinných organizací plní požadavky zákona jen na oko,
případně na ně rezignuje zcela, čímž se ztrácí i jeho poslední
možné přínosy. Lze však předpokládat, že se situace časem
zlepší, hlavně pokud bude zavedena kontrola a vymahatelnost požadavků. V každém případě je novela zákona jednoznačným krokem správným směrem a bude vhodné po této
cestě dále pokračovat.

5. Jak na tuto situaci reaguje resort zeměměřictví
a katastru nemovitostí?
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) společně se
Zeměměřickým úřadem zpracoval v roce 2008 společnou
Informační koncepci, jejíž rozsah plně pokrývá požadavky

Hrabík, T.: Požadavky na kvalitu informačních systémů...

kladené legislativou. Informační koncepce navazuje na již
dříve zpracované dokumenty Bezpečnostní politika informací, Studie možností integrace aplikací a dat pro Zeměměřický úřad, vnitřní směrnice a připravované projektové
záměry (i s ohledem na předpokládané změny v oblasti
základních registrů). Rozpracovává a vytyčuje především
dlouhodobé cíle v oblasti řízení:
• kvality dat, které jsou zaměřené na dodržování integrity dat, zajištění kompletnosti, garance a vymezení odpovědnosti, zajištění aktuálnosti a dodržování souladu
s požadavky danými legislativou,
• služeb, zaměřené na dostupnost, poskytování údajů vzdáleným přístupem a zajištění podpory uživatelům ISVS,
• technických a programových prostředků, a to v oblastech:
řízení změn, zajištění funkčnosti a pravidelné obnovy
HW a SW,
• bezpečnosti (zajištění celkové bezpečnosti ISVS, bezpečnosti dat, která jsou v ISVS zpracovávána, bezpečnosti služeb, které jsou prostřednictvím ISVS poskytovány
a zajištění bezpečnosti technických a programových prostředků).
Zároveň v informační koncepci jsou stanoveny zásady
a postupy pro správu, pořizování a provozování ISVS resortu.
Pro rok 2009 jsou naplánovány aktivity směřující k realizaci některých vybraných doporučení podle stanoveného
harmonogramu. Mezi vybrané aktivity patří např.:
• aktualizace provozní dokumentace k jednotlivým ISVS,
• zpracování Koncepce rozvoje ICT infrastruktury v rezortu ČÚZK v letech 2009 až 2012,
• absolvování atestace dlouhodobého řízení informačních
systémů veřejné správy,
• pokračování v aktivitách směřujících k vytvoření Registru
územní identifikace, adres a nemovitostí a Informačního
systému územní identifikace,
• implementace elektronické spisové služby včetně rozhraní
na datové schránky a vybudování Document Management
System,
• úpravy ISKN spočívající v napojení na systém datových
schránek a elektronické podatelny,
• úpravy Geoportálu resortu ČÚZK (nový design, rozvoj
webových služeb, zprovoznění a zajišťování služeb Metadatového portálu dle zásad INSPIRE).
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Abstrakt
Legislatívna opora štandardizácie geografických názvov. Význam štandardizácie. Úprava nárečových prvkov názvov v štandardizačnom procese. Výsledky štandardizácie. Výnimočné návrhy na prehodnotenie už štandardizovaných podôb geografických názvov.
Geographical Names Standardization Practice
Summary
Legislation support of geographical names standardization. Merit of standardization. Modification of dialect names elements
in standardization process. Results of standardization. Exceptional drafts of reevaluation of standardized geographical
names forms.

1. Úvod

2. Štandardizácia geografických názvov

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii (ďalej len „zákon o geodézii a kartografii“) [1] s účinnosťou od 1. 1. 1996 svojim § 18 priniesol
do skupiny zákonných povinností orgánov geodézie, kartografie a katastra novú úlohu – štandardizáciu geografických
názvov. Táto úloha síce bola aj dovtedy vykonávaná týmito
orgánmi, ale bez jednoznačnej opory v legislatíve a teda aj
bez jasného usmernenia všeobecne záväznými právnymi
predpismi a internými technickými predpismi. Pred prijatím
zákona o geodézii a kartografii [1] chýbala legislatívna opora
viacerých atribútov tejto činnosti, ako je regulácia procedúry
samotnej štandardizácie, forma rozhodnutia o štandardizácii
geografických názvov, problematika opravného prostriedku
proti rozhodnutiu, vzťah rozhodovania o štandardizácii geografických názvov k zákonu o správnom konaní, záväznosť
štandardizovaných geografických názvov, zverejňovanie
rozhodnutí o štandardizácii a pokuty za priestupky fyzickými osobami a za porušenie poriadku právnickými osobami
na úseku používania iných než štandardizovaných geografických názvov. Vstúpením do účinnosti zákona o geodézii
a kartografii [1] bola táto legislatívna medzera odstránená.

Pod týmto pojmom v zmysle § 2 ods. 15 zákona o geodézii
a kartografii [1] rozumieme súbor opatrení zabezpečujúcich
jednotnosť geografických názvov a záväznosť ich používania.
Štandardizácia geografických názvov obsahuje ustanovenie
konkrétnej jedinej písomnej podoby názvu daného geografického objektu a tiež podmienok používania tejto podoby.
Štandardizovaná podoba geografického názvu musí do určitej miery zohľadňovať skutočne používaný názov, musí byť
prakticky používateľná a súčasne musí rešpektovať normy
a zákonitosti spisovného jazyka, aby plnila aj normatívnu
a dokumentačnú funkciu. Vybrané aspekty týchto podmienok sa v hraničných situáciách krížia a teda je nevyhnutné
v týchto prípadoch rozhodnúť o kompromisnom riešení.
V rokoch 1974 až 1981 sa uskutočnila štandardizácia geografických názvov z úrovne podrobnosti Základnej mapy
Slovenskej republiky 1:50 000 (ZM 50) z územia Slovenska
a nadväzne na tento krok v období 1983 až 1994 nasledovala
štandardizácia geografických názvov z podrobnejšej úrovne
zodpovedajúcej obsahu Základnej mapy Slovenskej republiky 1:10 000 (ZM 10) tiež z územia celého Slovenska. Dovedna bolo štandardizovaných 68 314 geografických názvov [3].
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Obr. 1 Obraz zo spojitej vektorovej mapy 1:50 000 ML 27-14

Následne v rokoch 1996 až 2000 bolo štandardizovaných
15 791 názvov trigonometrických bodov z územia Slovenskej republiky. Výsledky štandardizačného procesu boli vo
vydavateľskej právomoci Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (pred rokom 1993 Slovenského
úradu geodézie a kartografie) v klasickej knižnej forme publikované a tým ponúknuté verejnosti na využívanie. V súčasnosti je už tento súbor štandardizovaných geografických
názvov k dispozícii aj v podobe ovládateľnej počítačom.
Súbor štandardizovaných geografických názvov predstavuje
relatívne stabilný, uzavretý súbor. Mení sa a meniť sa bude
iba zriedkavo. Tento súbor sa postupne rozširuje o názvy
z ešte podrobnejšej úrovne – z katastrálnych máp.
Konferencie OSN o štandardizácii geografických názvov prijali zásadu činnosti, aby štandardizácia bola založená
na výsledkoch vedy vo vzťahu k jazykovým zákonitostiam
a k technickým prostriedkom tvorby toponymických údajov [2
a 4]. Túto zásadu štandardizácie geografických názvov prijala
a osvojila si aj Slovenská republika. Proces štandardizácie geografických názvov je upravený zákonom o geodézii a kartografii [1], podľa ktorého v zmysle § 18 sú o. i. neprípustné názvy
nesídelných geografických objektov, ktoré sú dlhé, pozostávajúce z viac ako troch plnovýznamových slov, názvy urážajúce
mravnosť, náboženské alebo národnostne cítenie, jazykovo nesprávne a nepriliehavé na historický vývin územia.
Ťažiskovým krokom štandardizácie každého geografického názvu je rozhodovanie, do akej miery je vhodné a potrebné v teréne zistenú miestnu nárečovú podobu názvu
geografického objektu alebo spoločensky nevhodnú podobu
názvu prípadne obsahovo nevhodnú podobu názvu alebo
gramaticky a pravopisne nesprávne utvorenú podobu názvu
upravovať do štandardizovanej podoby [5 a 6].
Podrobná procedúra štandardizácie geografických názvov bola v rokoch 1974 až 1994 usmernená internými pred-

pismi. Podľa nich sa upravovali do štandardizovanej spisovnej podoby o. i. nárečové prvky hláskové (napr. Luštek →
Lúžtek, Šefranica → Šafranica, Hrunok → Grúnik, Kyčera
→ Kýčera, Jalšiny → Jelšiny, Na rozcestí → Na rázcestí,
Malé Bardo → Malé Brdo, Na travnikoch → Na trávnikoch,
Dzerava skala → Deravá skala, Mravenčie kruhy → Mravčie kruhy, Kadubný → Kadlubný a i.). Ďalej sa upravovali
(ale nie sú predmetom záujmu nášho príspevku) do štandardizovanej podoby i nárečové prvky gramatické, pravopisne
chybné alebo nesprávne gramaticky utvorené názvy. Do
slovenského jazyka neadaptované inojazyčné názvy sa upravovali prekladom alebo v mimoriadnych prípadoch úpravou
grafickej podoby. Inojazyčné názvy sa vo výnimočných
prípadoch upravovali utvorením nového názvu bez ohľadu
na pôvodné znenie v prípade, ak sa inojazyčný názov nedal
preložiť do slovenčiny alebo bol inak nevhodný. Utvorením
nového názvu sa upravovali spoločensky alebo inak nevhodné názvy obsahujúce hanlivé a vulgárne slová. Názvy obsahujúce číslice alebo iné kódové znaky sa tiež upravovali.
Konfrontáciou dovtedajších podôb názvov na skúmaných
mapách s miestnymi podobami názvov sa upravovali názvy
chybne vydávané za nárečové podoby, ktoré boli dôsledkom
v minulosti necitlivého alebo nekvalifikovaného terénneho
zberu informácií alebo chybnej úpravy počas kartografického spracovania mapového produktu.
Osobitnú pozornosť v súčasnosti vzbudzuje rozsahom
extrémne malá množina štandardizovaných geografických
názvov, kde sa po štandardizácii týchto názvov konštatuje,
že v čase štandardizácie neboli k dispozícii všetky relevantné informácie, prípadne, kde sa z rozličných dôvodov v etape štandardizácie nepostupovalo dôsledne. Tu je potrebné
konkrétnu už štandardizovanú podobu geografického názvu
prehodnotiť a znovu ju v inej, z dnešného pohľadu korektnej,
podobe štandardizovať [8 a 9].
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Tento problém zilustrujeme na dvoch dvojiciach podobných
prípadov, keď sa v procese štandardizácie neaplikovali prijaté
zásady úpravy v plnom rozsahu, čo vyprodukovalo súčasný
stav s výskytom nesystémových štandardizovaných podôb
názvov, protirečiacich prijatým zásadám štandardizácie.
Na rozhraní katastrálnych území Jezersko, Spišské Hanušovce a Veľká Franková v okrese Kežmarok je situovaný
vrch s názvom Plašný vrch (1 041,0 m. n. m.), ktorého názov
sa preniesol i na lúku a na trigonometrický bod. Zobrazené
na ZM 10 mapový list (ML) 27-31-10.
Podobne na pomedzí katastrálnych území Lesnica, Lechnica a Haligovce v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok leží
vrch Plašná (889,4 m. n. m.), ktorého názov sa preniesol i na
trigonometrický bod, les a vodný tok. Zobrazené na ZM
10 ML 27-14-22.
Motivačným prvkom pomenovania oboch vrchov bola
v čase pomenovacieho procesu výrazná vlastnosť vrchu ako
miesta v teréne bez stromového porastu, čiže lysina, pleš,
plešaté miesto. Pohľad na ZM 10 ML 27-31-10 svedčí o tom,
že i v súčasnosti je väčšia časť vrchu Plašný vrch bez stromového porastu a podobný pohľad na ZM 10 ML 27-14-22
svedčí o tom, že celý vrch Plašná je bez stromového porastu.
V zmysle zásad štandardizácie by mal byť nárečový hláskový prvok názvu upravený do podoby Plešný vrch respektíve
Plešná [7]. Pozri aj obraz zo spojitej vektorovej mapy 1:50
000 ML 27-14 a 27-31 (vytvorenej z analógových tlačových
podkladov ZM 50) zväčšený do mierky cca 1:30 000 (obr. 1
a obr. 2)
Analogicky v katastrálnom území Davidov v okrese Vranov nad Topľou je situovaný vrch s názvom Cham, ktorého
názov sa preniesol i na les a na pasienok. Zobrazené na ZM
10 ML 38-11-24. Podobne na rozhraní katastrálnych území
Handlová a Cígeľ v okrese Prievidza leží les Chalmovská
skala. Zobrazené na ZM 10 ML 36-13-21.

Motivačným prvkom pomenovania oboch geografických
objektov bola výrazná existencia chlmu, kopca, vyvýšeného
miesta v teréne, vŕška ako orientačného bodu v prírode. Slovo chlm je slovo zo starej slovnej zásoby slovenčiny; v súčasnosti už ustupuje na okraj slovnej zásoby. Topografickú
situáciu možno zdokumentovať i konfrontáciou so ZM 10.
V zmysle zásad štandardizácie možno uvažovať o úprave
nárečového hláskového prvku oboch názvov upravený do
podoby Chlm, respektíve Chlmovská skala.

3. Záver
Slovenská republika sa už dávnejšie prihlásila k cieľom štandardizácie geografických názvov tak, ako ich definovali konferencie OSN o štandardizácii geografických názvov: fixovať
jediný spôsob písania názvu každého geografického objektu
na základe národnej štandardizácie. Jednotné písanie štandardizovaných podôb geografických názvov prináša úsporu,
predchádza prípadným omylom a nedorozumeniam medzi
používateľmi týchto názvov, zvyšuje výchovnú, kultúrnu
a spoločenskú úroveň obyvateľstva, skvalitňuje informačnú
komunikáciu, prispieva k zvýšeniu národnej reprezentácie
a zvyšuje medzinárodnú prestíž štátu. Spoločenská hodnota
výsledkov doterajšej štandardizácie geografických názvov
v podmienkach Slovenskej republiky by sa ešte zvýšila,
keby sa na základe dnešného poznania obrátila pozornosť
na vybrané málopočetné prípady, keď sa v etape štandardizácie nepostupovalo z dnešného hľadiska dôsledne a teda
kde je signalizovaná výnimočná potreba už štandardizovanú
podobu geografického názvu prehodnotiť. Realizáciou tohto kroku by sa zvýšila homogenita výsledného produktu.
Slovenská republika by potvrdila v praxi aplikáciu zásady
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OSN v oblasti štandardizácie geografických názvov: aby
štandardizácia bola založená na výsledkoch vedy vo vzťahu
k jazykovým zákonitostiam a k technickým prostriedkom
tvorby toponymických údajov.
Štandardizácia geografických názvov je veľmi dôležitá aj
z kultúrneho hľadiska, lebo predstavuje neoceniteľný zdroj
informácií pre viaceré vedné odbory.
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Společensko-odborná činnost
Kolokvium Leibnizovy vědecké
společnosti v Berlině k životnímu
jubileu profesora Helmuta Moritze
MDT

Leibnizova vědecká společnost v Berlíně uspořádala 14. 11. 2008
u příležitosti 75. narozenin Prof. Dr. techn. Dr. h. c. mult. Helmuta
Moritze mezinárodní kolokvium na téma „Vědecká geodézie“.
Leibnizova společnost klade své počátky do roku 1700 a profesor Moritz je jejím stálým členem od roku 1984. Je také řádným členem Rakouské akademie věd a zahraničním členem
více než deseti národních akademií věd. Kolokvium se konalo za podpory Rakouské akademie věd, Mezinárodní asociace
geodézie a Technické univerzity v Grazu. Spolupořadatelem
byl Ústav navigace a družicové geodézie Technické univerzity
v Grazu.

Profesor Moritz je i podle mezinárodních kritérií jedním z nejvýznamnějších představitelů vědecké geodézie druhé poloviny
minulého století. Zahájil ji Mezinárodní geofyzikální rok 1957/58
a počátky kosmických letů s následnými kosmickými výzkumy.
Geodézie spolu se všemi svými obory dosáhla pak nebývalého rozvoje a stala se vskutku mezinárodní a globální.
Profesor Moritz pracoval pro mezinárodní geodetickou komunitu mnoho let: v období 1979 až 1983 jako president Mezinárodní
asociace geodézie (IAG) a v období 1991 až 1995 jako president
Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální, kterou dnes tvoří 8
vědeckých asociací. IAG je jednou z nejstarší z nich.
Od 60. let se profesor Moritz podílel na vědecké činnosti
v oblasti geodézie v Berlíně a Postupimi. Mezi lety 1964 až 1971
byl řádným profesorem vyšší geodézie a astronomie na Technické univerzitě v Berlině a vedl tak katedru vytvořenou v roce
1886 pro Friedricha Roberta Helmerta na Univerzitě FriedrichaWilhelma v Berlíně.
Během svých let v Berlině profesor Moritz navázal pracovní
kontakty s geodety z Geodetického ústavu v Postupimi. Ústav byl
v roce 1946 přiřazen (k nynější) Německé akademii věd v Berlíně. Tyto kontakty se nepřerušily ani v roce 1971, kdy byl Helmut
Moritz jmenován řádným profesorem fyzikální geodézie na Technické univerzitě v Grazu. Profesor Moritz se aktivně podílel na
všech mezinárodních sympoziích věnovaných tématu „Geodézie
a fyzika Země“, která byla od roku 1970 s tříletou periodou po dvě
desetiletí organizována postupimským Centrálním ústavem fyziky
Země Akademie věd tehdejší NDR, do kterého Geodetický ústav
přešel.
Profesor Moritz je již po mnoho let jedním z vedoucích rakouských geodetů. V roce 1976 se stal členem korespondentem Rakouské akademie věd a v roce 1988 byl zvolen jejím řádným členem.
Profesor Motitz je tak spojen s oběma učenými společnostmi, které
byly založeny z podnětu Gottfrieda Wilhelma Leibnize – k berlínské, která téměř po dobu dvou a půl století vystupovala pod názvem
„Pruská akademie věd“ a spojitě přešla v současnou Leibnizovu
vědeckou společnost v Berlíně a vídeňské, která po desetiletém
zpoždění byla v roce 1847 založena jako „Královská akademie věd
ve Vídni“.
Zvláště úzké byly vztahy obou akademií v oblasti věd
o Zemi. Členové obou akademií velmi intensivně podporovali
rozvoj geodézie – výchovou a prohloubením mezinárodní spolupráce. Základ položil Johann Jakob Baeyer. První speciální
státní komise pro „Stupňové měření“ byla komise rakouská,
z roku 1863, která po desetiletí nesla název „Rakouská komise pro mezinárodní měření Země“. Dnešní jméno komise je
„Rakouská geodetická komise“, podobně jako Německá geodetická komise při Bavorské akademii věd. Německá komise
byla vytvořena při rozšíření působnosti „Bavorské komise pro
mezinárodní měření Země“ na Spolkovou republiku Německo
v roce 1952. Možná je vhodné připomenout, že v letech 1965
až 1967 (během pracovního působení v Berlíně) byl profesor
Moritz prezidentem Německé geodetické komise a v letech
1986 až 1996 (po návratu do Rakouska) prezidentem Rakouské
geoWdetické komise.
O Gottfriedu Wilhelmu Leibnizovi
Jméno Gottfrieda Wilhelma Leibnize (1646–1716) uvádí většina naučných slovníků. V encyklopedické charakteristice je
Leibniz citován jako jeden z největších filosofů novověku, jako
významný německý polyhistor, matematik a jeden ze zakladatelů filosofie německého osvícenství 17. až 18. století. Za svého
života působil jako sekretář ve službách vynikajících politiků,
podněcoval je teoretickými úvahami k odvážným politickým
krokům, např. o volbě polského krále, o válečné výpravě do
Egypta. Ve svém mnohostranném vědeckém zájmu se stýkal
v Paříži a Londýně s vynikajícími matematiky a fyziky a byl
povzbuzen k objevu diferenciálního a integrálního počtu, který
mu zjednal slávu, ale i výtky, že myšlenku vzal od Newtona.
(Řadě čtenářů je možná ze studii známé i Leibnizovo kriterium
konvergence alternujících řad.) Sám protestant, nepřestoupil
ke katolitství, když byl k tomu vybízen, ale usiloval o smíření obou církví. Usiloval o světový mír a šířil universalistické myšlenky. V Německu usiloval o zřízení akademii věd po
příkladu akademie francouzské a založil akademii berlínskou.


Helmert byl jako pokračovatel Johanna Jakoba Baeyera, iniciátora

„Středoevropského stupňového měření“, jmenován ředitelem Pruského geodetického ústavu se sídlem v Berlíně (za Helmerta přemístěného do Postupimi). Baeyer se stal čestným členem Pruské akademie věd v roce 1865 a Helmert byl jejím řádným členem od roku
1900. Akademie měla vědecký dohled nad Geodetickým ústavem.
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Později také vídeňská a petrohradská akademie byly založeny
na jeho podnět. Ve své filosofii Leibniz rozvinul učení o bytí
ve formě učení o substanci a kritizoval jak mechanický materialismus, tak subjektivní idealismus. Základem jeho objektivního idealistického systému je jeho učení o monádách, jednoduchých substancích nehmotné povahy, duchovních jednotkách
bytí, svého druhu duchovních atomů, které jsou nadány aktivní
silou. Přestože základní filosofickou otázku řešil Leibniz idealisticky, jeho myšlenka samočinnosti, jako základní vlastnosti substance byla významná pro rozvoj dialektiky v klasické
německé filosofii.
Program kolokvia
Lebnizova společnost vložila do těžiště kolokvia vědecké práce
a zájmy jubilanta, pozvala jeho přátele, kolegy, spolupracovníky a žáky k přednáškám o relevantních aktuálních i historických
tématech. Okruh témat zahrnoval:
• fyzikální, matematickou, astronomickou a družicovou geodézii;
• vzájemný vztah a interakci geodézie a geofyziky, včetně společných úkolů;
• geodézii a její vztahy k základním vědám, k matematice a fyzice;
• relevantní otázky filozofie;
• mezinárodní vědeckou spolupráci.
Přípravu kolokvia zajišťovala pracovní skupina pro vědy o Zemi,
montanistiku, vědy o životním prostředí, kosmickém prostoru a astronomii Leibnizovy společnosti. Kolokvium bylo zahájeno dopoledním zasedáním. Uvítací projev přednesl Dieter B. Herrmann,
president Leibnizovy společnosti. Následovaly slavnostní projevy
a pozdravy věnované jubilantovi.
Herbert Mang, předchozí president Rakouské akademie věd,
přednesl projev uznání a díků (tzv. laudatio).
Heinz Kautzleben, člen Leibnizovy společnosti, hovořil na
téma geodézie od Mezinárodního geofyzikálního roku a Helmut Moritz. Spojil jej s díkem a uznáním jménem Leibnizovy
společnosti.
Herrmann Drewes, generální sekretář Mezinárodní asociace
geodézie, přednesl pozdravný proslov jménem IAG.
Hans Sünkel, rektor Technické univerzity v Grazu, hovořil za
Technickou univerzitu v Grazu. (Pro nepřítomnost projev přednesl
Bernhard Hofmann-Wellenhof.)
Pozdravný projev za Rakouskou geodetickou komisi přednesl
Fritz Brunner.
Pozdravný projev za Německou geodetickou komisi pak Erik W.
Grafarend.
Bogdan Ney, člen Presidia Polské akademie věd, předal pozdrav
za Polskou akademii věd.
Pozdravný projev za Ruskou akademii věd a Moskevskou státní
univerzitu geodézie a kartografie přednesl Yury M. Neyman. Současně profesoru Moritzovi předal i Ciolkovského medailí Ruské
akademie věd.
Horst Borgmann, předseda Zemského spolku zeměměřičů, Berlín, přednesl projev za Německý spolek zeměměřictví a zemský
spolek Berlín-Brandenburg.
Následovala oznámení pozdravů od dalších akademií, vědeckých společností a univerzit, které profesora Moritze zvolily svým
zahraničním členem, případně čestným doktorem
Po úvodním zasedání byla zahájena vědecká část kolokvia. Na
programu byla presentace následujících referátů:
Fernando Sansò a Giovanna Venuti, Milano: Problém konvergence při kolokačním řešení – odpověď
Carl Christian Tscherning, Kodaň: Použití kolokace založené
na metodě nejmenších čtverců při zpracování údajů z družicové
mise GOCE
Petr Holota, Praha: Úlohy teorie potenciálu při studiu tíhového
pole
V polední přestávce byl čas i k diskusi o vystavených posterech.
Mezi nimi by1y tyto presentace:
Heinz Kautzleben, Berlín: Sedm velkých geodetů učené společnosti v Berlíně
Heinz Kautzleben, Berlín, a Günter Leonhardt, Gera: Drážďanský geodet Horst Peschel (1909–1989)
Alexander N. Marčenko, Lvov: Globální rozdělení hustoty
a energie tíhového potenciálu odvozené z fundamentálních parametrů Země
Helmut Moritz, Graz a M. I. Jurkina, Moskva: Michail Sergejevič Molodenskij 1909–1991
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Victor P. Savinykh, Moskva: Družicové monitorování přírody
a antropogénní katastrofy
V odpoledních hodinách pak pokračovala presentace vědeckých
referátů. Na pořadu byla následující témata:
Gligorije Perović, Bělehrad: O inverzních úlohách studovaných
Helmutem Moritzem a jeho humánních aktivitách
Janusz Zielinski, Varšava: Gradiometrie a GNSS
Jelena Mazurova, Moskva: Elipsoidální korekce
Erik W. Grafarend, Stuttgart: Helmut Moritz, Somigliana-Pizzettiho referenční tíhové pole a Mars, referenční hladinová plocha
Jürgen Müller, Hannover: Moderní geodézie – podnět pro fyziku gravitace a kvantovou fyziku
Bernhard Hofmann-Wellenhof, Graz: Rozhovor Galilea Galilei
a Helmuta Moritze
Bogdan Ney, Varšava: Integrace geoinformací
Joszef Ádám, Budapešť: Slavnostní projev za Technickou univerzitu v Budapešti
Jurij M. Nejman a Lejla S. Sugaipova, Moskva: Ruská geodézie
a Helmut Moritz
Juhani Kakkuri, Helsinky: Weikko Heiskanen a Helmut Moritz
Markku Poutanen, Helsinky: Od Maupertuia ke GRACE. Finský příspěvek ke globální geodézii
Dieter Lelgemann, Berlín: Eratosthenes z Kyrény a heliocentrický koncept planetárního systému
Herbert Hörz, Berlín: Neurčitost a přesnost ve vědě – poznámka
k vědecko-metodickým úvahám Helmuta Moritze
Reinhard Rummel, Mnichov: Pozdrav a slavnostní projev za pracovní skupinu věd o Zemi, montanistiky, věd o životním prostředí,
kosmickém prostoru a astronomii Leibnizovy společnosti
Helmut Moritz, Graz: Závěrečné slovo – Velcí matematici a geovědy. Od Leibnize a Newtona k Einsteinovi a Hilbertovi
Závěrečná poznámka
Profesor Helmut Moritz je dobře znám i u nás, v naší geodetické a i geovědní komunitě. Prahu několikrát navštívil. Je
možno říci, že pro vznik existujících kontaktů, v řadě případů pracovních i osobních, sehrála nepřehlédnutelnou roli naše
mnohaletá spolupráce s Mezinárodní asociací geodézie a Mezinárodní unií geodetickou a geofyzikální, zejména aktivní spolupráce se strukturami těchto mezinárodních vědeckých organizací. Profesora Moritze znají ale také naši matematici, kteří
se věnují otázkám matematických základů geodézie a aplikacím matematických metod v geodézii.
Z množství knižních i časopiseckých publikací je v našich
knihovnách zejména „Physical Geodesy“, kniha, kterou profesor Moritz sepsal společně s Weikko A. Heiskanenem a jejíž
prvé vydání vyšlo již v roce 1967. Anglický originál knihy
byl přeložen do řady cizích jazyků (včetně ruštiny a čínštiny)
a je jednou z nejčastěji citovaných publikací v geodézii. Knihu
je možno nalézt v knihovnách většiny univerzitních institucí
ve světě věnujících se geodézii. Další velmi úspěšnou knihou
profesore Moritze je jeho „Advanced Physical Geodesy“, která
v originále vyšla v roce 1980 a byla rovněž přeložena do několika cizích jazyků. Nelze také opomenou, že profesor Moritz
věnoval velkou pozornost vědeckému dílu M.S. Moloděnského,
a to nejen otázkám teorie tvaru tuhé Země, ale i problematice
deformací rotující elastické Země. Markantním způsobem je
to zachyceno v pracích profesora Moritze. Speciálně pak také
v samostatné publikaci „M.S. Molodesky in Memoriam“ z roku
2000, kterou sepsal společně s M.I. Jurkinou. Mezi pozdějšími tématy profesora Moritze jsou i práce věnované otázkám
filozofie přírodních věd a filosofickým otázkám obecně. Platí
to např. o jeho knize „Science, Mind and the Universe“ z roku
1995. Vhodné je rovněž připomenout, že profesor Moritz byl
řadu let presidentem Mezinárodní ligy humanistů v Sarajevu
a ředitelem internacionálního Meziuniverzitního centra pokročilých studií v Dubrovníku.
Vedle celoživotní rozsáhlé činnosti v oblasti geodézie a geověd je profesor Moritz také velmi dobrým znalcem života a díla
spisovatele Adalberta Schtiftera (23. 10. 1805–28. 1. 1868),
jehož rodiště v Horní Plané v jižních Čechách několikrát navštívil. Naposledy v roce 2008, kdy svou návštěvu spojil i výstupem
ke Stifterově památníku na skalním útesu vysoko nad Plešným
jezerem.
Připojujeme se k mezinárodní vědecké komunitě a profesoru
Moritzovi přejeme hodně zdraví a ještě hodně úspěchu v jeho rozsáhlých a mnohostranných vědeckých aktivitách.
RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc.,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby
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Konference Internet ve státní
správě a samosprávě 2009
v Hradci Králové
MDT

Letošní rok se konala již podvanácté konference Internet ve státní správě a samosprávě. Kongresové centrum Aldis v Hradci
Králové se stalo ve dnech 6. a 7. 4. 2009 místem setkání politické
reprezentace, zástupců veřejné správy, odborníků na informatizaci
a dodavatelů ICT technologií a služeb, aby se vzájemně seznámili
s tím, co nového je na poli elektronizace veřejné správy. O tom, že
si v uplynulých letech získala konference v dané oblasti značnou
pozornost svědčí mimo jiné i každoročně narůstající počty účastníků – v tomto roce se jich registrovalo téměř 2500, uskutečnilo se
přes 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představilo
více než 110 vystavovatelů.
Program konference má široký záběr, hlavními tématy letošního ročníku byly datové schránky a samozřejmě také Předsednictví
České republiky v Radě EU. Jedním z dalších velmi sledovaných
témat byla i oblast GIS, této problematice byl věnován celý den
v jednom z jednacích sálů. Přednesené příspěvky byly rozděleny
do třech tematických bloků.

Obr. 1 Zcela zaplněný sál při diskuzi v sekci GIS

První blok nazvaný Rozvoj území, služby a geodata (6 příspěvků):
Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím
webových technologií – Mgr. Tomáš Kupča, RNDr. Stanislav
Hasalík, Moravskoslezský kraj.
Územně analytické podklady a rozbor udržitelného rozvoje území, představení komplexního řešení – Ing. arch. Michal Hadlač,
Institut regionálních informací, s. r. o.
GIS a územně analytické podklady v ČR po 2 letech platnosti nového stavebního zákona – Vojtěch Zvěřina, GEPRO spol. s r.o.
Může geoinformatika pomáhat s rozsypanými daty? – Ing. Mojmír
Macek, Sitewell s.r.o.
GIS a nemapové služby – Ing. Radek Kuttelwascher, ARCDATA
PRAHA, s.r.o.
Procesy při práci s geodety – Michal Štourač, Asseco Czech
Republic, a.s.
Druhý blok – Mapy a modelování (3 příspěvky):
Nové služby geoportálu – Ing. Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad.
Letecké laserové skenování území České republiky – Ing. Karel
Brázdil, CSc., Zeměměřický úřad.
3D orthofotomapy Moravskoslezského kraje – Mgr. Tomáš Kupča,
RNDr. Stanislav Hasalík, Moravskoslezský kraj.
Třetí blok se zabýval Geoinformační politikou státu a INSPIRE
(4 příspěvky):
Aktivity MV v oblasti prostorových informací – RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra.
INSPIRE – Ing. Jiří Hradec, Česká informační agentura životního
prostředí.
INSPIRE v resortu ČÚZK – Ing. Ivana Svatá, Český úřad zeměměřický a katastrální.
Intergraph – Váš partner pro INSPIRE – Ing. Vladimír Špaček,
Intergraph CS s.r.o.

Obr. 2 ČÚZK prezentoval ve své expozici internetový
přístup k datům KN

V tomto posledním bloku přednesla zástupkyně Ministerstva vnitra RNDr. Eva Kubátová také informaci o digitální mapě veřejné
správy formou příspěvku s názvem Memorandum o spolupráci při
realizaci projektu DMVS.
Na závěr celého jednání sekce GIS proběhla diskuse, ve které
odpovídali na dotazy účastníků Mgr. Zdeněk Zajíček z Ministerstva vnitra, Ing. Karel Štencel, místopředseda Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), Ing. Jiří Hradec z CENIA
a Ing. Ivo Skrášek, zástupce Zlínského kraje.
Vedle jednání v sekci GIS se mohli účastníci konference blíže
seznámit s technologickými novinkami z této oblasti na stáncích
vystavovatelů v prostorách konferenčního centra. Činnost rezortu
ČÚZK byla prezentována v expozici, která se nalézala těsně vedle
rozsáhlé prezentace Ministerstva vnitra. Rezortní expozice zaznamenala zájem účastníků o novinky v poskytování informací a dat
z katastru nemovitostí, Zeměměřický úřad předváděl i novou podobu Geoportálu ČÚZK, který se stává platformou pro přístup k prostorovým datům celého rezortu zeměměřictví a katastru.
Celá konference i letos potvrdila, že výjimečný zájem na rozvoji
elektronizace veřejné správy mají jak její uživatelé, tak tvůrci a je

Obr. 3 Ing. B. Vlček předvádí novou podobu Geoportálu
ČUZK
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zřejmé, že tento zájem hned tak neutuchne, takže všichni zainteresovaní v této oblasti si budou mít co sdělovat i v příštím roce na
obdobné konferenci, jejíž přípravy začínají prakticky se skončením
té letošní. Ostatně pořadatelé už zveřejnili termín příští konference
ISSS – 12. a 13. dubna 2010.
Sborník konference ISSS 2009 je ke stažení na stránkách
www.isss.cz.
Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU
Moravské kartografické centrum rok
a půl od svého otevření
MDT

Po roce a půl od svého otevření se Moravské kartografické centrum
(MKC) ve Velkých Opatovicích stalo nedílnou součástí regionu
Boskovicko, kam se vydávají na výlet nejen návštěvníci z blízkého
okolí, ale i cíleně z celé republiky.
Dostavba původní vyhořelé budovy zámeckého areálu je sama
o sobě pozoruhodnou stavbou, která již z venku upoutá především
tvarem střechy (lodní trup obrácený kýlem vzhůru - obr. 1, 2. str.
obálky) nejen laiky, ale též odborníky z oboru architektury.
V interiéru budovy návštěvníky zaujme kromě exponátů především strop, kde dominuje dřevo (obr. 2, 2. str. obálky), které vhodně
doplňuje železobetonovou spodní část a celý prostor tím působí i
teplejším dojmem.
Muzejní expozice je postupně doplňována a rozšiřována o další exponáty, a tak není divu, že hned po otevření získalo Národní
zemědělské muzeum a Město Velké Opatovice za expozici MKC
od Ministerstva kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR ocenění
v kategorii Muzejní počin roku 2007 – II. místo.
MKC kromě individuálních návštěvníků vítá stále častěji i školní výpravy (celková návštěvnost viz tab. 1), pro které jsou zdejší exponáty vhodnou ukázkou, jak pracná byla výroba map před
nástupem počítačů i s jakými pomůckami a přístroji se získávají
údaje pro jejich vyhotovení. Prohlídky sbírek a výstavy navštěvují
především školáci z Moravy, kteří si sami mohou vyzkoušet své
znalosti při aktivním skládání mapy ČR typu „puzzle“ (obr. 3, 2.
str. obálky). Nově je připraven pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ pracovní list,
při jehož řešení využívají informace získané při vyučování ve škole
a informace, které získají při prohlídce MKC. Zájem středních škol
je především od těch se zaměřením na stavebnictví a pedagogiku, z
vysokých škol je největší zájem škol se zaměřením na stavebnictví,
geodézii a pedagogiku. Mendlova univerzita v Brně a Pedagogická
fakulta Masarykovy univerzity (PF MU) v Brně provádějí v MKC i
část své výuky. Dobrou spolupráci navázalo MKC s katedrou geografie PF MU, kdy její studenti připravují další verze pracovních
listů pro žáky ZŠ.
MKC je připraveno i na nevidomé návštěvníky, kteří si též
mohou na plastických ukázkách (obr. 4, 2. str. obálky) „prohlédnout“ mapy a přečíst si popisky vytvořené braillovým písmem.
Největším muzejním exponátem, nepočítáme-li stupňovou reliéfní mapu Moravy a části Slezska (měřítko 1:25 000 – viz obr. 5,
3. str. obálky), je velmi přesná horizontální kamera Olymplux (obr.
6, 3. str. obálky) určená pro vyhotovení matričního mapového díla
a převodu měřítek map. Tento kolos vyrobený ve VEB Reprotechnik Dresden v roce 1953 a postavený v tiskárně map v Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, byl v provozu do
roku 1992 a původní konstrukce včetně křížového zavěšení vážila
cca 11 tun.
Nejzajímavějšími novými přírůstky do sbírek jsou překreslovač
SEG 2 a překreslovač Opton 6 a v jednání jsou vyhodnocovací přístroje Wild A9 a A10.
V chodbách a přednáškovém sále se konaly krátkodobé výstavy: Uhlova sbírka map a plánů, Mapy Zlaté stezky a Zlatá stezka
na mapách, Celostátní výstava jiřin, Kodex gigas a Portolánový

Tab 1 Návštěvnost MKC
Rok

2008

Rok

2009

Leden

45

Leden

Únor

18

Únor

14

Březen

43
mimo provoz

Březen

44

Duben

558 Duben

236

Květen

770

Květen

780

Červen

–

Červen

597

Červenec

492 Červenec

–

Srpen

492 Srpen

–

Září

1114

Září

–

Říjen

806

Říjen

–

156

Listopad

–

mimo provoz Prosinec

–

Listopad
Prosinec
Celkem

5127

Celkem

1205

atlas. V přípravě jsou další výstavy: Kartografická díla pro zrakově
postižené, Mapová tvorba Jana Antonína Křoupala a opět Celostátní výstava jiřin.
Na závěr nezbývá než souhlasit s předsedou Kartografické společnosti ČR doc. Ing. M. Mikšovským, CSc., že vybudování MKC
je významným příspěvkem k poznání historie geodézie, fotogrammetrie a kartografie a poděkovat je zapotřebí Jihomoravskému kraji
a Ministerstvu kultury ČR za financování výstavby a městu Velké
Opatovice nejen za financování výstavby, ale i provozu MKC a též
všem, kteří přiložili ruku k dílu při jeho stavbě, získávání exponátů
či přispěli svými nápady k jeho vylepšení.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

OZNÁMENÍ
2. valné shromáždění Federace
frankofonních zeměměřičů v Praze
MDT

V současné době není sporu o tom, že nejpoužívanějším dorozumívacím jazykem v našem globalizovaném světě je angličtina, z níž
se stala tzv. „lingua franca“, tj. zjednodušený jazyk nadnárodní
komunikace, kterým byla ve středověku latina. Základní znalost
angličtiny se dnes automaticky předpokládá u každého průměrně
vzdělaného člověka.
Česká republika je jednou z 27 členských zemí EU a druhým
nejpoužívanějším jazykem institucí EU je francouzština. Kromě
toho má ČR v první polovině roku 2009 předsednictví EU, které
převzala právě od Francie. Pro úspěšné zabezpečení této události vynaložila česká vláda nemalé finanční prostředky, zejména na
jazykovou přípravu stovek vládních úředníků a expertů ve francouzštině. To byl také důvod, proč se rozhodl ředitel VÚGTK
zaslat oficiální pozvání FGF (Federace frankofonních zeměměřičů)
ke konání jejího historicky druhého valného shromáždění v Praze.
Při hlasování na 1. valném shromáždění FGF v říjnu 2007 v kanadském Québeku bylo toto pozvání přijato.
2. světové valné shromáždění Federace frankofonních zeměměřičů – FGF (Fédération des géomètres francophones) se bude konat
ve dnech 8. a 9. 10. 2009 v Praze v hotelu Pyramida pod záštitou
ředitele Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech (VÚGTK), Ing. Františka Beneše, CSc.
FGF byla založena 25. 3. 2004 na pracovní schůzce přizvaných
zástupců 6 zemí (Alžírska, Belgie, Francie, Kamerunu, Maroka
a České republiky) v Paříži v sídle OGE (Ordre des Géomètres
Experts – Komora francouzských oprávněných zeměměřičů –
obr. 1). Předsedou FGF byl jednomyslně zvolen tehdejší prezident
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Obr. 1 Účastníci pracovní porady 25. 3. 2004 v sídle OGE v Paříži – založení FGF
(Belgie, Francie, Alžírsko, Maroko, Francie, Kamerun a Česká republika)

OGE a současný viceprezident CLGE (Rada evropských zeměměřičů) Alain Gaudet (obr. 2). Generálním sekretářem byl jmenován Rafic Khouri, který je rovněž pověřen řízením zahraničních
aktivit OGE. Bližší informace o OGE je možno zjistit na Internetu
www.geometre-expert.fr.
FGF sdružuje v současné době zástupce organizací z 19 zemí
(Alžírsko, Belgie, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanada, Pobřeží slonoviny, Francie, Libanon, Madagaskar, Maroko,
Québec, Demokratická republika Kongo, Česká republika, Rumunsko, Senegal, Švýcarsko a Tunisko). O členství v FGF má zájem
celá řada dalších zemí a je možno očekávat, že se jejich počet brzy
zdvojnásobí. Podrobnosti lze najít opět na www.fgf-geo.org.
Hlavním podnětem k založení FGF bylo pravděpodobně rozhodnutí z roku 1966 o přijetí angličtiny jako jediného jednacího jazyka
FIG (Mezinárodní federace zeměměřičů) na úkor dříve používaných
jednacích jazyků, mezi něž patřila také němčina a francouzština.
I když toto opatření mělo výhradně ekonomické důvody, značně to
znevýhodnilo účastníky jednání ze zemí jiných než anglofonních.
Poškozeny se cítily zejména frankofonní země, které se domnívaly,
že FIG zapomněla na své kořeny, neboť byla založena v roce 1878
v Paříži. Na kongresu FIG v roce 2003 se jasně ukázalo, jak málo
možností účastnit se diskusí mají zástupci jiných než anglofonních
zemí. Tento nedostatek pociťovali již dříve zejména zástupci frankofonních zemí, a proto vytvořili neformální frankofonní sdružení
v rámci FIG, ovšem bez velkého vlivu. Tato frankofonní skupina
se scházela pravidelně na všech pracovních týdnech a kongresech
FIG. Zvlášť významné zasedání se uskutečnilo v roce 2000 v Praze
během FIG Working Week „Quo vadis Surveying 2000“. VÚGTK
se těchto setkání pravidelně zúčastňoval, neboť jeho zástupci byli
přesvědčeni, že jazyková pluralita a multidisciplinarita je jednou
z hlavních cest k dalšímu rozvoji zeměměřictví, geodézie a kartografie. V roce 2000 v Praze vznikla rovněž myšlenka založit Federaci frankofonních zeměměřičů, tato snaha vyvrcholila, jak bylo
výše uvedeno, 25. 3. 2004 na pracovním zasedání zástupců 6 zemí
v sídle Komory francouzských zeměměřičů (OGE).
Aktivity českých a slovenských zeměměřičů ve frankofonních
zemích a ve Francii samotné nejsou zanedbatelné. Stačí uvést účast
na vytvoření katastru vinic v Alžírsku a s tím spojené školení
alžírských zeměměřičů (VÚGTK), geodetické práce při vytyčování a mapování Transsaharské dálnice, vyznamenání českého doktoranda ČVUT, Ing. Petra Součka, za nejlepší studentskou práci
na kongresu FIG v roce 2003 v Paříži, expertní a pedagogickou
činnost českých zeměměřičů v Tunisku, Alžírsku, Maroku, Guineji, Rwandě, Somálsku i ve Francii, studijní pobyty českých zeměměřických odborníků a pedagogů ve Francii, pracovní a studijní
stáže francouzských studentů-diplomandů ve VÚGTK a dalších

Obr. 2 Alain Gaudet
– současný předseda FGF a viceprezident CLGE
českých zeměměřických organizacích. Nelze opominout ani to, že
sídlo evropské agentury EurogeoGraphics www.eurogeographics.
org/, která sdružuje 50 státních mapovacích a katastrálních agentur
ze 46 evropských zemí, je právě v Paříži, a že v jihofrancouzském
městě Toulouse je centrum ESA (European Space Agency – Evropská kosmická agentura) www.esa.int, jejímž je ČR rovněž od roku
2008 členem.
Rozhodnutí uspořádat 2. valné shromáždění FGF v Praze přišlo
v pravou dobu. Jedná se o jedinečnou příležitost nejen pro osvěžení
znalostí francouzštiny, ale i pro navázání obchodních a profesních
kontaktů s frankofonním světem, včetně prezentace našeho oboru.
Bez francouzštiny se dnes v EU obejdeme jen těžko.
Ing. Václav Slaboch, CSc.,
Praha

Nekrology

NEKROLOGY
Ing. Bohumil Šídlo zemřel
MDT

Dne 2. 4. 2009 zemřel ve věku 76 let Ing. Bohumil Šídlo, významný český kartograf a bývalý hlavní redaktor Zeměměřického úřadu
v Praze.
Ing. Bohumil Šídlo se narodil 4. 10. 1932 v Kutné Hoře. V rodném městě absolvoval v roce 1951 reálné gymnázium. Poté pokračoval ve studiu na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze, kterou
úspěšně ukončil státní závěrečnou zkouškou v roce 1956 a získal
inženýrský titul se specializací na kartografii.
Po absolvování studia pracoval v tehdejším Kartografickém
a reprodukčním ústavu v Praze, kde se podrobně zaměřil především na tvorbu a obnovu státního mapového díla. V roce 1962
přešel na bývalou Ústřední správu geodézie a kartografie, kde
působil řadu let v jejím oddělení map pro hospodářskou výstavbu;
významně se podílel na koncepci ediční politiky úřadu a na přípravě tvorby základních a tematických map středních měřítek. Zde
působil i po novém státoprávním uspořádání, v jehož důsledku byl
zřízen v roce 1969 Český úřad geodetický a kartografický, až do
roku 1972.
V roce 1965 absolvoval postgraduální studium nakladatelské
práce na Fakultě novinářství a osvěty Univerzity Karlovy. Úřad
zastupoval v Radě Čs. ústřední knižní kultury, v Ústřední komisi pro komplexní průzkum půd při ministerstvu zemědělství
a v redakční radě časopisu Územní plánování. Aktivně působil
i v mezinárodní redakční radě významného mezinárodního projektu, jímž byla Mapa světa v měřítku 1:2 500 000.
Po nuceném odchodu z úřadu, k němuž došlo v roce 1972 z politických důvodů, pracoval až do roku 1990 ve Výzkumném ústavu
geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze (později ve
Zdibech u Prahy). Zde se věnoval opět problematice tvorby a zpracování technických předpisů pro státní mapové dílo. V roce 1991
byl jmenován hlavním redaktorem nově ustaveného Zeměměřického ústavu v Praze (později Zeměměřického úřadu v Praze), kde
řídil jeho kartografický odbor.
Rozsah další odborné činnosti Ing. Bohumila Šídla byl velmi
široký. Po řadu let byl členem Názvoslovné komise a Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Dlouhodobě a velmi aktivně působil v orgánech bývalé Čs. vědeckotechnické společnosti – Společnosti pro geodézii a kartografii, kde
byl tajemníkem její odborné skupiny 1702 – kartografie. Zde se
podílel na přípravě celé řady odborných akcí, zejména pak národních i mezinárodních kartografických konferencí. Za tuto činnost
byl několikrát vyznamenán a po vzniku Kartografické společnosti
České republiky byl jmenován jejím čestným členem.
Bohatá byla i jeho publikační činnost. Zpracoval celou řadu
výzkumných zpráv, odborných článků a recenzí. V letech 1966 až
1972 a poté znovu v letech 1990 až 2005 vykonával funkci technického redaktora Geodetického a kartografického obzoru. I po
odchodu do důchodu se aktivně účastnil řady odborných akcí,
pořádaných Kartografickou společností České republiky.
Čest jeho památce.

Posledná rozlúčka s Ing. Danielom
Lenkom
MDT

V živote sú chvíle a dni, o ktorých vieme, že skôr či neskôr prídu, no
predsa nás ich príchod prekvapí. Takýto deň bol aj 3. 4. 2009, ktorý priniesol smutnú správu, že v predvečer svojich osemdesiatych
siedmych narodenín, po krátkej chorobe, tíško prekročil hranicu
svojho života Ing. Daniel Lenko. Najbližší príbuzní, zástupcovia
organizácií rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK)
Slovenskej republiky (SR) a Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, priatelia a známi sa s ním rozlúčili 8. 4. 2009 v obradnej sieni bratislavského krematória. Na smútočnom obrade sa so zosnulým rozlúčil doc. Ing. Imrich Horňanský,
PhD., odborný referent odboru medzinárodných vzťahov ÚGKK
SR, ktorý pripomenul jeho celoživotnú dráhu a pracovné úspechy.
Ing. Daniel Lenko sa narodil 4. 4. 1922 v podtatranskej obci
Hybe, okres Liptovský Mikuláš. Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu v okresnom meste v roku 1942 a zememeračské
inžinierstvo na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej ško-
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ly technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1946. V júli toho istého roku prišiel natrvalo do Bratislavy a nastúpil do Katastrálneho
meračského úradu. Neskôr pracoval vo Fotogrametrickom ústave
pre Slovensko (1949 a 1950), v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave (1951–1953), v Geodetickom, topografickom
a kartografickom ústave (1954–1956) a v Geodetickom ústave
(1957 a 1958). V priebehu svojej pôsobnosti na týchto pracoviskách
prešiel viacerými druhmi terénnych aj konštrukčných prác, postupne od vedúceho meračskej čaty po vedúceho na rôznych stupňoch
a útvaroch, pričom získal široký odborný rozhľad. Bohaté skúsenosti a výborný organizačný talent prispeli k tomu, že 1. 4. 1958 bol
pozvaný na Správu geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS)
do funkcie vedúceho kartograficko-polygrafického oddelenia. Po
územnej reorganizácii SGKS v roku 1960 prešiel do Ústavu geodézie a kartografie–ÚGK (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie),
kde pracoval opäť vo vedúcich funkciách. Už v tomto období zastával viaceré funkcie v celoslovenských a v celoštátnych (v rámci
bývalého Československa) orgánoch.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Lenko staral aj o svoj
odborný rast. V roku 1966 skončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej (VŠE) v Bratislave a získal druhý titul – ekonomický
inžinier. V rokoch 1967 a 1968 absolvoval dvojsemestrálny kurz
základov vedeckého riadenia na Inštitúte riadenia v Prahe.
Od 15. 7. 1968 bol Ing. Lenko členom a zástupcom vedúceho pracovnej skupiny na vytvorenie Slovenskej správy geodézie a kartografie (SSGK) a v roku 1969 bol uznesením vlády SSR č. 129/1969
vymenovaný do funkcie námestníka riaditeľa SSGK (od 1. 7. 1973
námestníka predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie
– SÚGK). V tejto zodpovednej funkcii do 31. 1. 1987 úspešne uplatňoval svoje odborné vedomosti, organizačné a riadiace schopnosti
a zaslúžil sa o rozvoj geodézie a kartografie na Slovensku. Od 1. 2.
1987 do 31. 3. 1987 odovzdával svoje bohaté skúsenosti vo funkcii vedúceho sekretariátu predsedu SÚGK. 1. 4. 1987 odišiel do
dôchodku.
Po odchode do dôchodku pôsobil od 1. 5. 1987 do 31. 12. 1989 na
Katedre mapovania a pozemkových úprav SvF SVŠT ako výskumný pracovník.
Ing. Lenko bol predsedom alebo členom viacerých medzirezortných komisií, pracovných skupín, redakčných rád (RR) a pod. Od
roku 1961 bol členom a v školských rokoch 1979/1980 až 1985/1986
predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky na odbore goedézia a kartografia (GaK) SvF SVŠT. V rokoch 1969–1975 bol najskôr
zástupcom vedúceho redaktora a neskôr podpredsedom RR Geodetického a kartografického obzoru (GaKO). Vo funkcii podpredsedu
RR Atlasu SSR sa zaslúžil o jeho vysokú úroveň.
Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť v spoločenských
organizáciách najmä vo vedecko-technickej spoločnosti, kde prešiel
celým radom funkcií. V ČSVTS vykonával v rokoch 1971–1974
funkciu podpredsedu Slovenského výboru Geodeticko-kartografickej spoločnosti (GKS) a bol členom Československého výboru
GKS.
Tiež bol spoluzakladateľom a členom Spolku Hybenov (Hybanov), žijúcich v Bratislave, založeného 13. 3. 1947.
Popri pestrej pracovnej činnosti Ing. Lenku treba osobitne
vyzdvihnúť jeho pedagogickú, prednáškovú a publikačnú činnosť.
Okrem viacročnej prednášateľskej činnosti v závodnej škole práce
a v Odbornom učilišti pri ÚGK, v rokoch 1960–1971 ako externý
pedagóg prednášal na odbore GaK SvF SVŠT ekonomiku a riadenie geodetických a kartografických prác, a to pre denné, diaľkové
a postgraduálne štúdium (PGŠ). Bol autorom dočasnej vysokoškolskej učebnice (skrípt) „Ekonomika, organizácia a kalkulácia zememeračských prác vrátane bezpečnosti práce“ (Bratislava 1964)
a spoluautorom skrípt „Ekonomika a riadenie geodetických a kartografických prác“ (Bratislava 1981 a 1987). Ďalej bol autorom 21
odborných prác, väčšinou koncepčných a hodnotiacich, publikovaných v GaKO a jednej práce publikovanej v časopise geodetickej
služby Bulharska. Okrem toho vyše 20 jeho príspevkov bolo uverejnených v rôznych zborníkoch a časopisoch. Úspešne referoval na
viacerých domácich konferenciách a seminároch. Lektoroval články v GaKO, recenzoval diplomové práce a práce PGŠ absolventov
odboru GaK SvF SVŠT a absolventov VŠE.
Záslužná odborná, pedagogická a organizátorská činnosť
Ing. Lenku bola ocenená viacerými vyznamenaniami a pamätnými medailami. Boli mu udelené rezortné vyznamenania všetkých
stupňov, vyznamenania za činnosť v ČSVTS (6), „Zlatá medaila
SVŠT“ (1982), „Národná cena SSR“ za osobitné tvorivé a interpretačné úsilie na spracovaní Atlasu SSR (ako člen kolektívu – 1982)
a iné.
Uzavrel sa život čestného a pracovitého človeka. V našich mysliach ostane Ing. Daniel Lenko navždy svojou prácou a dielom, ktoré
zanechal. Česť jeho pamiatke.
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