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Abstrakt

Nedílnou součástí poskytování služeb a produktů Sítě permanentních stanic GNSS České republiky pro určování polohy 
(CZEPOS) je provádění kontrol jejich kvality a dostupnosti. V tomto ohledu prošla síť CZEPOS od svého vzniku postupným 
rozvojem založeným na spolupráci jednotlivých institucí, které se podílely na vývoji příslušných aplikací.

Availability and Quality Control of the CZEPOS Services and Products

Abstract

The availability and quality control of the services and products provided is an integral part of the Czech Permanent GNSS 
Network CZEPOS. In this respect, the CZEPOS network has been gradually improved in cooperation with other institutions 
which were involved in the development of the relevant applications.

Keywords: GNSS network, data check, monitoring, post-processing, real-time

Kontroly kvality a dostupnosti služeb
a produktů Sítě permanentních stanic
GNSS pro určování polohy CZEPOS 
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ce, jejichž podoba se průběžně zdokonaluje. Současně pro-
bíhá nezávislý monitoring stability stanic CZEPOS provádě-
ný Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kar-
tografickým, v. v. i. (VÚGTK), další nezávislou kontrolou pro-
chází data CZEPOS díky mezinárodní spolupráci v rámci pro-
jektu Evropské sítě permanentních stanic (EUPOS) a vel-
mi podrobně jsou testována data ze sedmi vybraných sta-
nic CZEPOS v rámci mezinárodní Sítě permanentních sta-
nic EUREF (EPN), obr. 1.

Kontroly kvality 

V řídícím centru CZEPOS probíhá průběžná kontrola kvali-
ty poskytovaných služeb a produktů. Uživatelům jsou vý-
sledky těchto kontrol poskytovány prostřednictvím inter-

Úvod 

Od zprovoznění Sítě permanentních stanic globálních na-
vigačních satelitních systémů (GNSS) České republiky (ČR) 
pro určování polohy (CZEPOS) [1] v roce 2004 se nezbyt-
nou součástí poskytování služeb a produktů stalo i prová-
dění kontrol jejich kvality. Zpočátku existence CZEPOS 
byly výsledky kontrol kvality zveřejňovány v delších časo-
vých intervalech. Celorepublikovým měřickým testováním 
v terénu v roce 2006 bylo provedeno první zjištění přes-
nosti měření prováděného s využitím dat sítě CZEPOS. Ná-
sledně byla zavedena kontrola stability stanic a dostup-
nosti síťového řešení, která byla publikována na interne-
tových stránkách CZEPOS zpětně cca jednou měsíčně. Po-
stupem času bylo rozhodnuto umožnit uživatelům konti-
nuální kontrolu kvality a dostupnosti služeb i produktů 
CZEPOS. K tomuto účelu byly vytvořeny originální aplika-
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Obr. 1 CZEPOS – konfigurace sítě v roce 2015

Tab. 1 Základní charakteristiky přesnosti CZEPOS

DGPS

RTK – PRS

RTK – FKP

RTK

mxy [cm]

23

1,3

1,3

1,4

mh [cm]

45

4,4

4,3

4,5

Metoda
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na základě výpočtu tzv. síťového řešení z několika stanic 
CZEPOS pro přijímače umožňující kódová i fázová měření.

Výsledné charakteristiky přesnosti byly získány statis-
tickým zpracováním dvojic měření a porovnáním zamě-
řených a daných souřadnic. Takto získaná střední souřad-
nicová chyba m

xy
 a střední chyba ve výšce m

h
 jsou jedním 

ze základních kvalitativních parametrů CZEPOS. Hodnoty 
jsou uvedeny v tab. 1 [2].

V roce 2008 byly zprovozněny tzv. nové služby CZEPOS 
poskytované v novém formátu korekcí RTCM 3. Pro ově-
ření jejich přesnosti bylo zopakováno ověřovací měření 
přesnosti ve dvou vybraných lokalitách (Praha, Olomouc). 
Výsledné hodnoty odpovídaly původním charakteristikám 
přesnosti [1].

  2.2  Kontrola stability stanic CZEPOS

Od roku 2007 byla prováděna průběžná kontrola stability 
stanic CZEPOS. Vstupními hodnotami byly hodinové sou-
řadnice stanic a jejich střední chyby vypočtené ze síťového

netu ve stále širším měřítku. První ověření kvality ukázalo 
reálnou přesnost měření prováděného s využitím služeb 
CZEPOS. Od roku 2010 je publikována na webových strán-
kách permanentní kontrola přesnosti služeb, která uživa-
telům ukazuje prakticky ihned po ukončení měření reál-
nou přesnost, dosaženou ve vybrané lokalitě a daném ča-
se naším testovacím softwarem. Stejně tak kvalita pro-
duktů CZEPOS je zveřejňována kontinuálně programem 
určeným pro stažení produktů. Mimo to je průběžně pro-
váděna a publikována kontrola stability jednotlivých sta-
nic CZEPOS.

2.1  Jednorázová ověření kvality poskytovaných
služeb a produktů

V roce 2006 byla pro první souborné zjištění přesnosti po-
skytovaných služeb zvolena metoda měřického ověření 
v terénu. Ve 25 lokalitách rozmístěných rovnoměrně po 
celé ČR (vně i uvnitř sítě CZEPOS) bylo ve spolupráci s osmi 
katastrálními úřady provedeno měření na celkem 147 tri-
gonometrických bodech. Na každém z nich byla prove-
dena dvě nezávislá měření (různý čas a konfigurace dru-
žic) všemi tehdy dostupnými službami CZEPOS, ve třech 
různých délkách měření (20, 40 a 60 sekund).

Na každém bodě se takto testovaly všechny tehdy do-
stupné služby CZEPOS: služba DGPS (diferenční GPS) po-
skytující korekce ze zvolené stanice CZEPOS pro přijímače 
umožňující pouze kódová měření, služba RTK (real time 
kinematics) poskytující korekce ze zvolené stanice CZEPOS 
pro přijímače umožňující kódová i fázová měření, a dále 
služba RTK – PRS (RTK z pseudoreferenční stanice) resp. 
RTK – FKP (RTK s plošnými parametry) poskytující korekce

Šnajdrová, M. aj.: Kontroly kvality a dostupnosti...



Obr. 2 Graf stability stanice Šumperk

Tab. 2 Stabilita stanic CZEPOS – stanice s amplitudou větší
             než 1 mm
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sovém měřítku projevoval jako posun ve směru východ – zá-
pad, po zpracování osmileté časové řady vykazoval charak-
teristiky periodického pohybu s periodou okolo šesti a půl 
let. Perioda pohybu všech ostatních stanic byla roční.

  2.3  Permanentní kontrola přesnosti služeb

Za účelem permanentní kontroly kvality služeb poskytova-
ných v reálném čase byla ve spolupráci Zeměměřického 
úřadu (ZÚ) a Fakulty stavební ČVUT vyvinuta aplikace Kon-
trola přesnosti síťového řešení, která je na webových strán-
kách publikována od roku 2010.

Testování je prováděno virtuálně. Software MLS (Mer-
vart – Lukeš – Software) přijímá v reálném čase efemeridy 
družic a měřená data z reálných nebo virtuálních stanic ve 
standardním formátu RTCM prostřednictvím internetu. 
Zpracována mohou být kódová i fázová měření. Hlavními 
určovanými parametry jsou souřadnice bodů, fázové ambi-
guity a parametry troposférické refrakce. Výpočet nezná-
mých parametrů je založen na metodě nejmenších čtver-
ců s použitím tzv. sekvenčního vyrovnání. Pro výpočet je 
použit uživatelem definovaný počet epoch. Každou epo-
chou je doplněna soustava normálních rovnic. Po poslední 
epoše je tato soustava vyřešena. Výsledkem řešení jsou 
hodnoty všech neznámých parametrů. V této fázi výpočtu 
vycházejí fázové ambiguity jako reálná čísla. Na závěr je 
pro nalezení správných celočíselných hodnot ambiguit po-
užita dekorelační metoda Lambda (Least squares AMBi-
guity Decorrelation Adjustment).

ČR byla pomocí Delaunayho triangulace rozdělena na 
75 trojúhelníků, jejichž vrcholy jsou tvořeny stanicemi 
CZEPOS a připojenými zahraničními stanicemi. Software

řešení. Na časové řady souřadnicových rozdílů ve směru 
sever – jih (N), východ – západ (E) a ve vertikálním směru 
(U) jednotlivých stanic byla aplikována spektrální analýza. 
Výsledky byly graficky zpracovány a publikovány na inter-
netových stránkách. Zjištěné amplitudy, jejichž velikost je 
větší než 1 mm, jsou vypsány v tab. 2. Aproximační křivka 
s těmito hodnotami pak byla zobrazena v grafu. Svislými 
úsečkami jsou zobrazeny skoky v datech (způsobené např. 
výměnami antén apod.), které byly z důvodu využití spek-
trální analýzy odstraněny (obr. 2) [3].

Trendy větší než 1 mm/rok nebyly u žádné stanice za-
znamenány. Pohyb stanic CPRA a CLIT, který se v kratším ča- 

Šnajdrová, M. aj.: Kontroly kvality a dostupnosti...



Obr. 3 Permanentní kontrola přesnosti síťového řešení [1]
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kace SpiderWeb výrobce Leica Geosystems. Tento soft-
ware umožňuje registrovaným uživatelům stažení dat ve 
formátu RINEX. Kromě přehledu dostupnosti dat je uživa-
telům umožněno prohlédnout si také přehled kvalitativ-
ních parametrů v grafické i tabulkové podobě. Graficky 
jsou kromě počtu satelitů a fázových skoků zobrazeny také 
hodnoty parametrů přesnosti polohy (PDOP), parametrů 
geometrické přesnosti (GDOP), nebo střední kvadratické 
chyby vícecestného šíření signálu (multipath), obr. 4.

Kontrola dostupnosti dat 

Síť permanentních stanic je v provozu 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. Cílem řídícího centra CZEPOS je zaručit 100% ne-
přetržitou funkčnost všech komponent systému. Z toho 
důvodu je důležité mít okamžitou informaci o případném 
nenadálém výpadku služeb či stanic, a to jak pro zaměst-
nance řídícího centra, tak pro samotné uživatele. Hlavními 
důvody občasných neplánovaných nedostupností dat vysíla-
ných v reálném čase nebo dat využívaných pro post-proces-
sing bývá selhání hardwaru stanic, či síťových komponent.

  3.1  Dostupnost síťového řešení

Faktorem ovlivňujícím výpočet plošných korekcí (tzv. síťo-
vé řešení) je kromě funkčnosti hardware vliv přírodních 
podmínek v určitém čase a místě měření (například vliv 
ionosféry zejména okolo poledne). V případě služeb kate-
gorie VRS hraje významnou roli použitý software, tedy 
způsob výpočtu korekcí.

Dostupnost síťového řešení služeb CZEPOS byla zpo-
čátku sledována a zaznamenávána zpětně při analýze sta-
bility stanic. Četnost výpadků síťového řešení byla zjišťová-

MLS simuluje přijímač uživatele stojícího na známém bo-
dě (v těžišti trojúhelníka), připojujícího se k síti CZEPOS. 
V rámci vybraného trojúhelníka jsou testovány tři základny 
– spojnice těžiště s jednotlivými vrcholy. V těžišti trojúhel-
níka se testovací software připojuje ke službám CZEPOS 
generovaným z virtuální referenční stanice (VRS), ve vrcho-
lech trojúhelníka pak ke službám CZEPOS poskytovaným 
z konkrétní stanice CZEPOS.  Aplikace kontrola přesnosti 
postupně testuje všechny trojúhelníkové oblasti. V každé 
oblasti je provedeno testování pomocí software MLS, je-
hož výsledky jsou dále statisticky zpracovány [4]. Aplikace 
pracuje nepřetržitě 24 hodin denně a v každé lokalitě tak 
provede měření několikrát za den. Pro každou lokalitu ná-
sleduje grafické znázornění průměrných polohových (dNE) 
a výškových (dH) odchylek za hodinu. Zároveň jsou vypočte-
ny střední chyby v poloze a ve výšce pro každý den (mNE, mH). 

Výsledky jsou publikovány prostřednictvím příslušné we-
bové aplikace, která umožňuje zvolit testovanou lokalitu 
a čas měření (obr. 3).

Popsaný postup testování přesnosti síťového řešení byl 
zvolen s ohledem na software používaný v síti CZEPOS 
(Leica GNSS Spider). Ten v kategorii služeb VRS vytváří ko-
lem uživatele buňku skládající se zpravidla z 6 okolních 
stanic. V rámci této buňky jsou pak uživateli vypočteny ko-
rekce. Výsledek je tudíž ovlivněn lokalitou, ve které se da-
ný uživatel nachází.

Zavedením permanentní kontroly kvality síťového ře-
šení mají uživatelé možnost bezprostředně po ukončení 
měření ověřit přesnost služeb, které využili, s ohledem na 
lokalitu měření.

  2.4  Kvalita produktů

Kvalita produktů – dat pro postprocessing – je vyhodno-
cována softwarem Leica GNSS QC, který je součástí apli-

Šnajdrová, M. aj.: Kontroly kvality a dostupnosti...



Obr. 4 Grafy kvality postprocesních dat [1]
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trálního (ČÚZK). Jedná se o službu sloužící k nezávislému 
ověřování stability permanentních stanic pro sítě provo-
zované na území ČR včetně sítě CZEPOS. Cílem monito-
ringu je nezávislé ověření stability stanic odpovídající tech-
nickým požadavkům na přesnost bodů Základního polo-
hového bodového pole, kde je požadována střední sou-
řadnicová chyba 15 mm. 

Monitoring byl spuštěn v roce 2009 pro síť CZEPOS. Od 
roku 2011 je monitorována také síť Trimble VRS Now Czech 
(tj. stanice na českém území). Pro detailní studium moni-
toringu a jeho implementace doporučujeme zprávy [5], 
[6] a [7]. Výsledky zpracování monitoringu permanent-
ních stanic, které jsou dostupné pomocí webových strá-
nek [8], ukazují obr. 9, 10, a 11 (obr. 10 ukazuje situaci na 
stanici CJIH, kde je dlouhodobě pozorována periodická 
změna polohy. Lze si také všimnout, že v průběhu času 
došlo k odchýlení průměrných a ověřených souřadnic v řá-
du asi 2 mm. Stanice je ale trvale ověřena a většinu času 
se pohybuje pod hranicí malé odlehlosti – 5 mm limit). 

Monitoring využívá denní řešení v režimu postproces-
singu vycházející ze standardů Permanentní sítě EUREF 
(EPN). Posouzení stability stanic v daném dni vychází z po-
rovnání souřadnic stanice vypočtených a ověřených (urče-
ných dříve a vyhlášených za platné ze strany ČÚZK). Aby 
byl výsledek monitoringu pro daný den k dispozici násle-
dující pracovní den dopoledne, využívá se řešení s (čás-
tečně predikovanými) ultra-rapid drahami IGS (Internatio-
nal GNSS Service). To je po 24 hodinách zpřesněno řeše-
ním s rapid drahami a následně, se zpožděním 10-20 dnů, 
pak definitivním řešením s nejpřesnějšími, finálními dra-
hami IGS.

Požadavek na stabilitu stanic odpovídající přesnosti tri-
gonometrických bodů je realizován tak, že stanice je v den-
ním řešení považována za neověřenou pro daný den, pře-

na z hodinových rozdílů souřadnic stanic a jejich středních 
chyb vypočtených ze síťového řešení. Výsledky byly grafic-
ky zpracovávány a od roku 2008 publikovány na webových 
stránkách CZEPOS (obr. 5). Tento způsob hodnocení nedo-
stupností síťového řešení však neřešil jejich délku. Byl proto 
nahrazen aplikací Monitoring služeb CZEPOS.

  3.2  Monitoring služeb CZEPOS

Koncem roku 2010 byla v ZÚ vyvinuta a následně zpro-
vozněna aplikace Monitoring dostupnosti služeb CZEPOS.
Aplikace průběžně testuje dostupnost služeb v reálném 
čase, a to služeb poskytovaných z virtuální referenční 
stanice i služeb poskytovaných z jednotlivých stanic. Vý-
sledky testů jsou průběžně ukládány v rámci MySQL da-
tabáze, odkud jsou následně přístupné webové apli-
kaci. 

V rámci webové aplikace (obr. 6) může uživatel zobra-
zit aktuální stav i historii dostupnosti služeb. V tomto pří-
padě má na vybranou mezi tabulkovým (obr. 7) a grafic-
kým (obr. 8) zobrazením výsledků. S využitím mobilního 
internetu tak mají uživatelé možnost kontroly dostupnosti 
služeb CZEPOS přímo v terénu.

Nezávislý monitoring stability stanic CZEPOS

  4.1  Rozsah a funkce monitoringu

Monitoring permanentních stanic GNSS provozuje v ČR 
VÚGTK z pověření Českého úřadu zeměměřického a katas-
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Obr. 6 Monitoring služeb CZEPOS – aktuální stav

Obr. 5 Nedostupnosti síťového řešení v roce 2010
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Obr. 8 Monitoring služeb CZEPOS – historie dostupnosti – grafický výpis

Obr. 7 Monitoring služeb CZEPOS – historie dostupnosti –
tabulkový výpis
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aby nedocházelo k tomu, že statuty s výsledkem „ověře-
no“ by byly v pozdějším zpracování změněny na „neově-
řeno,“ je limit pro ověřený stav v ultra rapid řešení snížen 
na 12 mm ve vodorovných složkách a 30 mm ve složce 
svislé. Stav, kdy je odchylka mezi 12 a 15 mm ve vodorov-
ných složkách nebo mezi 30 a 40 mm ve výšce, klasifiko-
ván jako „podezřelé na odlehlost“ (č. 14) a stanice je v ultra 
rapid řešení považována za neověřenou.

Tento postup sice z principu neeliminuje přechod na 
neověřený stav v rapid řešení, snižuje ale počet výskytů 
na jednotky za rok. Uživatelům je doporučeno, pokud je
to možné, vyčkat u stanic se statutem 5 (nevýznamná od-
lehlost) na výsledky z rapid řešení.

Cílem řešení s finálními drahami je především doplnit 
řešení o stanice, kde byla data dodána se zpožděním, a ur-
čit kvalitně souřadnice. Na rozdíl od rapid řešení zde nelze 
dopustit situaci, kdy by se stav kterékoliv stanice změnil 
z ověřené na neověřený. Proto jsou zachovány stejné mez-
ní odchylky pro stanovení ověřeného stavu v řešení s ra-
pid i s finálními drahami. Dochází-li k neověření stanice ve 
finálním řešení poté, co byla v rapid řešení ověřena, pova-
žuje se za výstup z finálního řešení monitoringu stav „ově-
řeno z předchozího řešení“ (kód 15), který se považuje za 
ověřený (viz tab. 3).

  4.2  Výpočet ověřených souřadnic pro jednotlivé
        stanice

Výpočet ověřených souřadnic pro nové stanice a kontrola 
ověřených souřadnic pro stanice stávající probíhá perio-
dicky formou opakovaných kombinací z kampaně CZECH. 
Kampaň CZECH je rutinním zpracováním měření GNSS z do-
stupných permanentních stanic na území ČR v režimu post-
processingu, realizovaná na Geodetické observatoři (GO) 
Pecný. Výpočet kampaně CZECH běží nezávisle na moni-
toringu, jakkoliv využívá stejné postupy a mezi finálním 
řešením monitoringu a výpočtem kampaně CZECH nejsou 
zásadní rozdíly. Hlavní rozdíl oproti monitoringu je větší 
počet stanic v řešení (na jaře 2015 cca 120 stanic) vychá-

kročí-li odchylka od ověřených souřadnic 15 mm v některé 
z vodorovných složek nebo 40 mm ve výšce. V rámci moni-
toringu se pro denní řešení sledují i nevýznamné odleh-
losti, které činí 5 mm ve vodorovných složkách a 15 mm 
ve výšce, překročení těchto přísnějších kritérií nemá ale vliv 
na status stanice – tedy to, zda se pro daný den považuje 
její poloha za ověřenou či nikoliv.

Drobné rozdíly v drahách vedou k odchylkám ve výsled-
ných souřadnicích, čímž u hraničních případů (kdy odchyl-
ka v poloze z denního řešení vychází blízká 15 mm) do-
chází ke změnám statutu. Vzhledem k tomu, že je žádoucí, 
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Obr. 9 Náhled stránky s přehledným výstupem monitoringu
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Nezávislá kontrola stanic CZEPOS prováděná
v rámci Permanentní sítě EUREF 

Permanentní sít EUREF (EPN) je vědecká evropská nadná-
rodní síť permanentních GNSS stanic. Na jejím základě je 
realizován Evropský terestrický referenční systém 1989 
(ETRS89), který je využíván jako standardní přesný sou-
řadnicový systém pro GNSS v celé Evropě a je základem 
pro všechny geografické a geodynamické projekty v ná-
rodním i mezinárodním měřítku. Kromě toho jsou data 
z EPN využívána pro mnoho vědeckých aplikací jako je 
např. geodynamika, monitorování mořské hladiny nebo 
numerická předpověď počasí.

Do sítě EPN přispívá svými real-time a near real-time GNSS 
daty vysoké kvality téměř 250 permanentních stanic pro-
vozovaných více než 100 evropskými agenturami či univer-
sitami. Analytická centra EPN rutinně analyzují přijatá da-
ta a určují přesné souřadnice všech stanic sítě [9]. Ze sítě 
CZEPOS je do EPN zapojeno 5 stanic: Frýdek-Místek (CFRM), 
Liberec (CLIB), Pardubice (CPAR), Rakovník (CRAK) a Tábor 
(CTAB). Z externích stanic sítě CZEPOS jsou do EPN zapo-
jeny stanice GOPE na GO Pecný v Ondřejově a TUBO na 
Vysokém učení technickém v Brně.

zející z potřeby zpracovat společně všechna dostupná 
data. 

Kratší kampaně zaměřené na určování a případnou re-
vizi ověřených souřadnic proběhly v letech 2010, 2011, 
2012, v květnu a říjnu 2013 a na přelomu roku 2014 a 2015. 
Tyto kampaně zpravidla realizovaly 6-9 týdenní kombinaci 
denních řešení a určily souřadnice stanic pro dané období 
s formální střední chybou kolem 0,1 mm – 0,2 mm ve vo-
dorovných složkách a 0,2 mm – 0,5 mm ve složce svislé.

Data z roku 2013 byla zpracována v celoroční kombi-
naci, především s cílem prověřit, zda výměnou antén sítě 
CZEPOS v letech 2011 a 2012 nedošlo k systematickému 
posunu národní realizace ETRS89. Tento posun nebyl pro-
kázán [6]. V současnosti se připravuje celoroční kombi-
nace pro rok 2014.

Návrhy na změnu ověřených souřadnic byly podávány 
v případě, že rozdíly mezi aktuálními a nově navrženými 
souřadnicemi překročily 5 mm ve vodorovné složce nebo 
15 mm ve složce svislé. Vyhlášení ověřených souřadnic 
provádí ČÚZK, který ke změně ověřených souřadnic při-
stupuje pouze v nutných případech tak, aby nedocházelo 
k příliš častým změnám. Přehled změn ověřených souřad-
nic v síti CZEPOS je uveden v tab. 4.

Šnajdrová, M. aj.: Kontroly kvality a dostupnosti...



Obr. 11 Vývoj odchylek od ověřených souřadnic pro stanici CSVI za poslední rok;
„skok“ k datu 1. 2. 2015 je způsobem korekcí ověřených souřadnic stanice

Obr. 10 Vývoj odchylek od ověřených souřadnic pro stanici CJIH za poslední rok
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Tab. 3 Stavy monitoringu permanentních stanic

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ověřeno

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

PopisKód

Nehodnoceno

Bezproblémový běh, souřadnice v pořádku

Plánované výluky (mezery v datech)

Neplánované výluky (mezery v datech)

Snížená kvalita dat 

Nevýznamně odlehlé denní řešení

Významně odlehlé denní řešení

Nevýznamný posun souřadnic 

Podezření na významný posun souřadnic 

Významný posun souřadnic 

Nejsou data, chybí soubor pro zpracování

Měření neprošlo zpracováním (například pro krátký úsek dat, výpadky znemožňující
zpracovat měření, pro chyby v hlavičce souboru apod.)

Jiné problémy

Stanice nebyla v tomto řešení zpracována (nebyla nalezena)

Podezření na významné odlehlé měření (pouze ultra rapid řešení)

Stanice ověřena v předchozím řešení (pouze final řešení)

Tab. 4 Přehled změn ověřených souřadnic v síti CZEPOS

2009-10-05

2009-12-15

2010-02-01

2010-06-15

2010-09-15

2011-01-02

2013-09-22

2015-02-01

2015-05-01

Obsah změnyDatum změny

Začlenění stanic CZEPOS do monitoringu

Vyřazení stanice CMOK (zrušena)

Zařazení stanic dle kampaně 01/2010 (CZNO a další mimo CZEPOS)

Přechod na souřadnice z kampaně 1.2010 transformované do ETRS89 ep.1989.0

Změna systému ETRS89 na realizaci ETRF2000 (výsledky kampaně 01/2010)

•   změna systému na ETRF2000 (kampaně EUREF-Czech-2007 a monit.01/2010)

•   vyřazení stanic CBRU a  CKAP

•   začlenění nové stanice CJES (náhrada CBRU), oprava stanic CFRM a CPRI (z kampaně 07+12/2012),
    (+ oprava a dalších stanic mimo CZEPOS)

Začlenění nové stanice CBUD, (kampaň 05/2013)

Změna polohy CHOD, CSVI, VSBO (a 3 stanic mimo CZEPOS; celoroční kombinace 2013)

Vyřazena PLZE, nová stanice PLZN (a 5 nových stanic mimo CZEPOS; kampaň 01/2015)

6.

GaKO 61/103, 2015, číslo 10, str. 010

Geodetický a kartografický obzor
ročník 61/103, 2015, číslo 10226

stanic ve směru north, east, up vzhledem k předpokládané 
pozici a rychlosti stanice (souborné řešení EPN) (obr. 15), 
nebo grafické zobrazení počtu pozorovaných satelitů a je-
jich drah [10].

Nezávislá kontrola prováděná v rámci EUPOS

EUPOS je evropská iniciativa sdružující sítě permanent-
ních stanic GNSS zemí střední a východní Evropy. EUPOS 
se řídí jednotnými technickými podmínkami a v rámci ev-
ropské sítě je zajišťována spojitost v dostupnosti dat a je- 

Centrální bureau EPN a analytická centra EPN kromě 
zpracování dat provádějí také rutinní kontrolu jejich kva-
lity. Výsledky této kontroly jsou pak formou grafů dostup-
né na webových stránkách EPN. Kromě grafického zobra-
zení dostupnosti dat (a zpoždění přenosu) v analytických 
centrech, jsou zde také grafy znázorňující kvalitu dat v ná-
sledujících kategoriích: poměr počtu provedených a před-
pokládaných observací (obr. 12), počet observací a fázo-
vých skoků za den (obr. 13), denní RMS způsobená více-
cestným šířením signálu. V těchto kategoriích je také mož-
né zobrazit grafické porovnání vybrané stanice se všemi 
ostatními stanicemi EPN (obr. 14). V neposlední řadě jsou 
na stránkách EPN dostupné časové řady reziduí souřadnic
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Obr. 12 EPN – poměr provedených a předpokládaných observací stanice CFRM v roce 2014 [10]

Obr. 13 EPN – poměr počtu fázových skoků vzhledem k počtu měření na stanici CFRM v roce 2014 [10]

Obr. 14 EPN – denní RMS multipath na kódu frekvence L1 stanice CFRM (červená)
v porovnání s ostatními stancemi EPN (šedá barva) v roce 2014 [10]
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Obr. 15 EPN – časové řady reziduí souřadnic stanice CFRM ve směru north, east, up vzhledem k předpokládané pozici
a rychlosti stanice (souborné řešení EPN) [10]
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tj. více než 200 permanentních stanic GNSS. Aktuálně jsou 
zpracována data do GPS týdne 1831 (polovina února 2015). 
ČR do projektu vstoupila daty z týdne 1565 (začátek ledna 
2010). Data SINEX pro ZÚ zpracovává VÚGTK. Pro českou 
síť permanentních stanic z účasti na projektu vyplývá vý-
hoda v podobě nezávislého testu národního řešení a na-
víc kombinované řešení může nalézt a odstranit případné 
regionální chyby.

Horizontální a vertikální posuny stanic, které byly urče-
ny ze společného vyrovnání v rámci skupiny EUPOS, jsou 
zobrazeny pomocí směrových vektorů na obr. 16 a 17. 
Od roku 2014 jsou data vyrovnávána společně s dalšími 
evropskými zeměmi (obr. 18, obr. 19). ČR patří ke stabil-
ním oblastem [12].

Závěr

Síť permanentních stanic GNSS CZEPOS je nástrojem geo-
detických základů ČR. Jejím účelem je kromě poskyto-
vání dat uživatelům také přispívat k integraci geodetic-
kých základů ČR do evropských referenčních rámců. Z to-
ho plyne mimo jiné i spolupráce s dalšími institucemi a me-
zinárodními organizacemi. Kontrola kvality a dostupnosti 
poskytovaných produktů a služeb je nedílnou součástí pro-
vozování takovéto sítě. Kontrolu provádí provozovatel sí-
tě – ZÚ, současně však i spolupracující instituce a organi-
zace, kterými jsou VÚGTK, Permanentní síť EUREF a EUPOS. 
Kvalita poskytovaných dat odpovídá národním i meziná-
rodním požadavkům a je neustále zlepšována. K její kon-
trole jsou vyvíjeny nové metody a programy. Výstupy těch-
to kontrol jsou v širokém měřítku zpřístupňovány veřej-
nosti prostřednictvím webových stránek.

jich kvalita. Členem seskupení kolem EUPOS je 20 zemí 
(Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Eston-
sko, Gruzie, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Make-
donie, Moldávie, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slo-
vensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina) [11]. ČR přispívá daty 
ze sítě CZEPOS.

Jednou z aktivit pracovní skupiny EUPOS je zhuštění 
Mezinárodního terestrického referenčního rámce (ITRF)  
integrací produktů národních sítí GNSS. Některé vědecké 
a praktické aplikace vyžadují přístup k husté síti prostoro-
vých souřadnic bez ztráty konzistence a spolehlivosti, a tu-
díž se zde nabízí využití dlouhodobě sledovaných a analy-
zovaných dat z národních sítí GNSS. Páteřní sítí tohoto 
zhuštění je síť EPN.

Jediným způsobem, jak sjednotit jednotná řešení z ná-
rodních sítí do globálního měřítka, aby se minimalizovaly 
rozpory při společném zpracování sítí (např. pojmenování 
stanic, nespojitost dat), je integrace dat do týdenních pro-
duktů SINEX (Solution INdependent EXchange). SINEX je 
formátovaný soubor obsahující informace o výsledcích 
(souřadnicích a odhadech přesnosti spolu s korelační ma-
ticí) získaných ze zpracování měření na stanicích GNSS v sí-
ti, které jsou použity ke společnému vyrovnání celé sítě. 
Sběr a příprava národních týdenních SINEX řešení je prv-
ním krokem výpočtu. Získaná data jsou testována a očiš-
těna od odlehlých hodnot. Následuje sloučení se stanice-
mi EPN, přičemž stanice EPN jsou nastaveny jako refe-
renční. Samotný výpočet ucelené sítě je prováděn pomo-
cí softwaru CATREF. Výsledky vyrovnání jsou základním 
materiálem pro geokinematické studie a pro lepší definici 
a realizaci ITRF i Evropského terestrického referenčního 
rámce (ETRF).

Aktivně se na společném vyrovnání v rámci EUPOS po-
dílí ČR, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, 
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Obr. 16 Horizontální posuny stanic ze společného vyrovnání EUPOS, [12]

Obr. 17 Vertikální posuny stanic ze společného vyrovnání EUPOS, [12]
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Obr. 18 Horizontální posuny stanic ze společného vyrovnání dostupných evropských stanic, [12]

Obr. 19 Vertikální posuny stanic ze společného vyrovnání dostupných evropských stanic, [12]
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a katastra Slovenskej republiky

Abstrakt

Doterajší vývoj legislatívnej regulácie zmien druhov pozemku na Slovensku svedčí o trvalom konflikte medzi záujmom 
jednotlivca – vlastníka pozemku a verejným záujmom. Súčasný stav riešenia tohto konfliktu a jeho doterajšie zdôvodnenie. 
Vhodnosť prísnejšej a zároveň zjednodušenej regulácie problému.

The Regulation of the Nature of Land Use and Public Interest

Abstract

Up to now development of legislative regulations of nature of land use changes in Slovakia shows the permanent conflict 
between the interest of the individual – the landowner and the public interest. The current state of the conflict resolution 
and its existing reasoning. Suitability of stricter and simpler problem regulation.

Keywords: soil and land, soil fund safe keeping, socially desirable development
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a tvorí pôdny kryt ďalších hospodársky využiteľných zložiek 
zemskej kôry.

V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. [1] pôda je prírodný 
útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu 
ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických pod-
mienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín. 

Nenahraditeľný polyfunkčný význam pôdy v živote kaž-
dého jednotlivca i spoločnosti už oddávna robí pôdu dô-
ležitým predmetom pozornosti zákonodarstva spoločnos-
ti. Má významné miesto v súkromnom práve a s rozvojom 
civilizácie, ale s rastom často aj protismerných účinkov ci-
vilizácie narastá počet právnych predpisov povahy pre-
važne verejnoprávnej, ktoré sa dotýkajú využívania pôdy. 

Podľa prioritného záujmu spoločnosti zákonodarstvo 
prijíma a modifikuje rozmanité práva a povinnosti. Aby sa 
mohli tieto práva a povinnosti realizovať na základe po-
vahy veci a dodržiavanie týchto práv a povinností kontro-
lovať, musí právo v súvislom celku zemského povrchu 

   LITERATURA:
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[3]

[4] 

[5]

[6]

[7]

Pôda 

Pôda predstavuje rozhodujúci prírodný zdroj a súčasne 
aj ekonomický a ekologicko-sociálny potenciál Sloven-
skej republiky (SR). Po získaní členstva v Európskej únii 
(EÚ) sa naša pôda stala súčasťou zdrojov pôdy Európske-
ho spoločenstva a tým aj časťou ekonomického, ekolo-
gického a sociálneho potenciálu pôdy EÚ s požiadavkou 
na vyspelý a fungujúci systém jej ochrany a správneho vy-
užívania. 

Pôda je dôležitá zložka prírodného prostredia. Býva de-
finovaná ako samostatný prírodný útvar vzniknuvší preme-
nou vrchnej časti zemskej kôry pôsobením prírodných a ci-
vilizačných faktorov a nimi trvale ovplyvňovaný a schop-
ný látkovej výmeny s prostredím. Vyznačuje sa schopnos-
ťou poskytovať životné podmienky rastlinstvu (pôdna úrod-
nosť) a ako súvislá povrchová vrstva zemskej kôry (pôdny 
kryt) je všeobecným stanovišťom každej ľudskej činnosti

Šnajdrová, M. aj.: Kontroly kvality a dostupnosti...
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Jeden z cieľov KN 

KN v zmysle § 2 katastrálneho zákona [2] výslovne slúži o. i. 
na ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. 
Tento cieľ KN bol v zákone zafixovaný práve v dôsledku 
prítomnosti verejného záujmu na takomto účelovom na-
smerovaní KN. Podobne aj predchodcovia dnešného KN 
primeraným spôsobom reflektovali dobový verejný zá-
ujem na ochrane poľnohospodárskej pôdy a lesných po-
zemkov.

Možnosti využívania vlastníctva pozemkov sú predme-
tom značných obmedzení vo verejnom záujme. Cieľom 
pozemkovej politiky v SR nie je redukcia súkromného po-
zemkového vlastníctva, ale naopak hľadanie verejnopráv-
neho riešenia, ktoré obmedzuje vlastníctvo na rozsah po-
trebný pre príslušný sektor. Realizácia vlastníctva musí zá-
roveň slúžiť verejnému prospechu. Zákonné dôsledky toh-
to obmedzenia vlastníckeho práva vo verejnom záujme 
nie sú vyvlastnením a väčšinou ani nevyžadujú kompen-
záciu. V podstate ide o hľadanie rovnováhy medzi záuj-
mami spoločnosti a záujmami jednotlivca. Verejný pros-
pech je tu orientačným bodom a zároveň limitujúcim fak-
torom obmedzenia vlastníctva. Vychádza sa pritom z poz-
nania, že pôda sa nerozširuje, jej využívanie nemožno ne-
chať na nevypočítateľnú hru slobodných síl a rozmarov 
jednotlivca – vlastníka pozemku, ale naopak, spravodlivý 
spoločenský systém v právnom štáte vyžaduje, aby bol ve-
rejný záujem rešpektovaný v omnoho väčšom rozsahu, po-
kiaľ ide o pozemok, ako keď ide o iný druh majetku – stav-
bu alebo hnuteľnosť. Podľa čl. 20 ods. 3 Ústavy Slovenskej 
republiky vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na 
ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujma-
mi chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva ne-
smie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiat-
ky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

Funkcia KN v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy 
a lesných pozemkov je v spoločnosti nenahraditeľná.

Druhy pozemku 

Pod druhom pozemku rozumieme v zmysle § 9 katastrál-
neho zákona [2]  charakteristiku účelu užívania pozemku 
v členení: a) orná pôda, b) chmeľnica, c) vinica, d) záhrada, 
e) ovocný sad, f ) trvalý trávny porast, g) lesný pozemok, 
h) vodná plocha, i) zastavaná plocha a nádvorie a j) ostatná 
plocha. Druh pozemku má v KN jednociferné alebo dvoj-
ciferné kódové označenie druhu pozemku, ktoré je súčas-
ťou súboru popisných informácií KN. Grafické vyjadrenie 
druhu pozemku v podobe mapového znaku je súčasťou 
súboru geodetických informácií KN. Zmena druhu pozem-
ku znamená zmenu doterajšieho účelu užívania pozemku 
a) vyžadujúcu povolenie príslušného orgánu, aa) povolená 
zmena účelu užívania so súhlasom príslušného orgánu, ab) 
nepovolená zmena účelu užívania bez súhlasu príslušného 
orgánu, b) nevyžadujúcu povolenie príslušného orgánu.

KN pracuje v istých prípadoch aj s detailnejším popi-
som – charakteristikou nehnuteľnosti, ktorá predstavuje 
špecifikáciu podrobnej kategorizácie spôsobu využívania  
pozemku. Číselné kódové označenie jednotlivých druhov 
charakteristiky nehnuteľností je súčasťou súboru popis-
ných informácií KN.

V zmysle katastrálneho zákona sú druhy pozemkov v úda-
joch parciel registra C záväznými údajmi KN, pokiaľ sa ne-
preukáže opak.
   

vhodným spôsobom vymedziť konkrétne plochy, na ktoré 
sa príslušné práva a povinnosti vzťahujú. Toto vymedzenie 
je buď skutočné (reálne) v prírode, alebo umelé (ideové).

Pre súkromné a v značnej miere i pre verejné právo je 
v tejto súvislosti základným pojmom pozemok. Na jeho 
vymedzenie majú popri Občianskom zákonníku preto vý-
znam aj ďalšie predpisy, najmä katastrálny zákon, ktorý ob-
sahuje výslovné vymedzenie tohto pojmu. Podľa § 3 ka-
tastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. [2] sa pozemkom ro-
zumie časť zemského povrchu oddelená od susedných 
častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho 
územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou 
právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou 
druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania po-
zemku. Šírka definície pozemku v katastri nehnuteľností 
(KN) je primeraná potrebám samotného KN. Hranicu po-
zemku určujú spojnice lomových bodov. Lomový bod je 
bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, 
katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica 
vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hrani-
ca druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania 
pozemkov. Definície termínu pozemok v predchodcoch 
dnešného katastrálneho zákona sa od definície v dneš-
nom katastrálnom zákone odlišujú iba nepatrne, čo na té-
mu nášho príspevku nemá podstatný vplyv. 

Pozemky ako nehnuteľnosti majú osobitný význam pre 
existenciu ľudstva. V podstate súhrnná výmera pozemkov 
sa nemôže meniť (narastať), pozemky predstavujú v zá-
sade úzkoprofilový tovar a často majú veľmi vysokú na-
dobúdaciu hodnotu. Základný regulatív štátu, ktorým je 
uznané vlastnícke právo fyzických a právnických osôb k ne-
hnuteľnostiam v zmysle principiálneho slobodného vy-
užívania a zhodnocovania nehnuteľností, predstavuje pre 
ekonomiku štátu rozhodovanie s veľmi širokým dosahom. 
Pozemky (a podobne i ďalšie nehnuteľnosti) netvoria iba 
základňu pre rozvoj hospodárskej činnosti, ale sú zároveň 
aj predmetom finančných operácií osobitného hospodár-
skeho významu. Nehnuteľnosť je v zásade veľmi hodnot-
ná vec, a preto je vítanou zábezpekou pre poskytovateľa 
pôžičky. Práve význam nehnuteľností pre  pôžičky posta-
vil nehnuteľnosti s právami, ktoré sa k nim viažu, do pozor-
nosti ekonómov, následne do pozornosti právnikov, a tým 
aj do pozornosti novodobého KN. 

Ingerencia verejného záujmu sa realizuje do pozemko-
vého vlastníctva v sérii spoločenských regulatívov, týkajú-
cich sa najmä územného plánovania, stavebného zákona, 
právnych noriem regulujúcich ochranu poľnohospodár-
skej pôdy a lesných pozemkov, ustanovenia hraníc zasta-
vaného územia obce, pozemkových úprav, ochrany prí-
rody a krajiny, ochrany vôd a vodného hospodárstva, vý-
stavby a prevádzkovania nadzemných a podzemných inži-
nierskych vedení, ochrany kultúrneho nehnuteľného pa-
miatkového fondu, ďalších oblastí environmentálnej ochra-
ny, veľkostnej štruktúry pozemkov, resp. drobenia pozem-
kov, ochrany hrúbky humusového horizontu pôdy, ochrany 
pôdy pred eróziou a mnohých ďalších problematík. Z tých 
spomenieme problematiku, ktorej chceme venovať pozor-
nosť v našom príspevku, čiže právnych noriem regulujú-
cich využívanie poľnohospodárskej pôdy (predtým poľ-
nohospodárskeho pôdneho fondu) a lesných pozemkov 
(predtým lesného pôdneho fondu) s čím priamo súvisia 
možnosti a podmienky zmien druhov pozemkov (zmeny 
vyžadujúce povolenie a zmeny nevyžadujúce povolenie).

V príspevku chceme obrátiť pozornosť na verejný zá-
ujem smerujúci na ochranu poľnohospodárskej pôdy a les-
ných pozemkov a jeho vzťah ku KN.

Horňanský, I.–Ondrejička, E.: Regulácia druhov pozemku...
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Tab. 1 Úhrnné hodnoty druhov pozemku k 1. 1. 2015 [hektár]

kraj

91 135

288 733

182 822

465 675

242 499

411 846

379 638

334 693

2 397 041
48,88 %

poľnohospo-
dárska pôda

75 129

65 363

222 202

96 695

381 457

465 449

442 553

268 257

2 017 105
41,14 %

lesné
pozemky

5 795

16 130

6 353

15 806

12 823

8 029

13 958

16 355

95 250
1,94 %

vodné
plochy

16 828

29 276

23 832

38 303

26 053

33 824

31 987

34 313

234 416
4,78 %

zastavané
plochy

16 374

15 140

14 975

17 894

18 019

26 254

29 193

21 830

159 679
3,26 %

ostatné
plochy

205 262

414 642

450 184

634 373

680 850

945 402

897 329

675 449

4 903 491
100,00 %

súhrnná
výmera
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zoskupenia b) a c) do zoskupenia a), najmä do druhu po-
zemku zastavaná plocha a nádvorie. Nezvratné zmeny sú 
z celospoločenského hľadiska nad určitý nevyhnutný roz-
sah nežiaduce a preto sú pod osobitným dozorom spo-
ločnosti.

Ochrana pôdy 

Pri ustanovení prípadne zmene druhov pozemku sú roz-
hodujúcimi administratívne rozhodnutia, ktorými sa prí-
slušný konkrétny pozemok vymedzuje z hľadiska jeho úče-
lového určenia. 

Postupy zmien druhov pozemku vyžadujúcich povole-
nie sú regulované osobitnými zákonmi:
•   zákon č. 220/2004 Z. z. [1],
•   zákon č. 326/2005 Z. z. [3],
•   zákon SNR č. 330/1991 Zb. [4].

  4.1  Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Zákon č. 220/2004 Z. z. [1] ustanovuje o. i.:
•   ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred ne-

oprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske po-
užitie,

•   ochranu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej
pôdy a možného použitia poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske účely,

•   postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel,

•   sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zá-
konom. 
Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca 

a správca poľnohospodárskej pôdy je v rámci starostlivosti 
o poľnohospodársku pôdu zo zákona [1] povinný o. i. uspo-
riadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho 
evidenciou v KN. 

Orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospo-
dárskej pôdy (orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy) 
na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa poľnohospo-
dárskej pôdy, ktorá spĺňa zákonné parametre, vydá roz-
hodnutie na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozem-
ku na lesný pozemok. 

Za poľnohospodársku pôdu sa podľa zákona [1] pova-
žujú pozemky evidované ako a), b), c), d), e), f ), čiže orná 
pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad a trvalý tráv-
ny porast. Lesný pôdny fond tvoria lesné pozemky. Nepoľ-
nohospodársku a nelesnú pôdu tvoria vodné plochy, za-
stavané plochy a nádvoria a  ostatné plochy.

Za evidenciu pôdy je zodpovedný KN. Slúži ako infor-
mačný systém (IS), najmä na ochranu práv k nehnuteľnos-
tiam. Súčasťou KN sú aj údaje o vlastníckych a iných prá-
vach k nehnuteľnostiam a údaje o vlastníkoch. Sumárne 
údaje KN poskytujú údaje o pôdnom fonde, súhrnné úda-
je o výmerách územných jednotiek, o druhoch pozemkov, 
prehľad o plochách druhov pozemku podľa právnických 
a fyzických osôb v zmysle sumarizačného kódu a prehľad 
o vývoji a využívaní pôdneho fondu.

KN vznikol dlhodobým systematickým zberom, zhromaž-
ďovaním a spracovaním informácií o nehnuteľnostiach ako 
dôležitý IS. Informácie v ňom sú roztriedené podľa záko-
nom ustanovených zásad a následne sú pre rozmanité cie-
le poskytované záujemcom – žiadateľom. KN slúži aj ako 
IS na viacero cieľov. KN v rámci svojej zákonnej úlohy ako 
IS každoročne spracúva a poskytuje odbornej verejnosti 
o. i. úhrnné hodnoty druhov pozemku (ÚHDP) štruktúro-
vané podľa katastrálnych území, obcí, okresov, krajov i SR. 
ÚHDP podľa krajov SR k 1. 1. 2015 sú uvedené v tab. 1.

Analýza tab. 1 svedčí o premenlivom podiele poľnohos-
podárskej pôdy a lesných pozemkov v rámci súhrnnej vý-
mery jednotlivých krajov Slovenska. Tieto dve zoskupenia 
druhov pozemku tvoria hlavné a nenahraditeľné zložky 
ekonomického potenciálu a tiež ekologického potenciálu 
(tvorby a ochrany životného prostredia) každej krajiny (re-
giónu). Napríklad podiel lesných pozemkov v Trnavskom 
kraji je spomedzi všetkých krajov ďaleko najnižší, čo má 
byť reflektované i v osobitnom režime ochrany druhu po-
zemku lesná pôda v celom Trnavskom kraji.

Vzhľadom na nevyhnutnosť tvorby a ochrany trvalo udr-
žateľného životného prostredia, v ktorom hrá dôležitú úlo-
hu vzájomný pomer troch hlavných zoskupení druhu po-
zemku: a) nepoľnohospodárska a nelesná pôda, b) poľno-
hospodárska pôda, c) lesné pozemky, sa vzájomné zmeny 
– presuny medzi jednotlivými druhmi pozemku delia na 
zvratné zmeny a nezvratné zmeny. Medzi zvratné zmeny 
zaraďujeme vzájomné presuny medzi druhmi pozemku 
poľnohospodárskej pôdy ako aj medzi zoskupením b) a c). 
Do kategórie nezvratných zmien zaraďujeme presuny zo

Horňanský, I.–Ondrejička, E.: Regulácia druhov pozemku...
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Tab. 2 Vývoj percentuálneho podielu poľnohospodárskej pôdy v období 1995–2015

kraj

49,9

1995
1996

46,9

71,0

41,6

74,1

36,8

44,5

43,1

50,1

49,9

1997

46,8

71,0

41,5

74,1

36,5

44,4

43,0

50,1

49,7

46,2

70,6

41,3

73,9

36,1

44,2

42,8

50,0

49,5

44,5

69,7

40,6

73,5

35,8

43,7

42,4

49,6

49,0

výmera na 1 obyvateľa [hektár]

44,4

69,6

40,6

73,4

35,6

43,6

42,3

49,6

48,9

2014 20152002 2008

Bratislavský

Trnavský

Trenčiansky

Nitriansky

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Košický

SR

Tab. 3 Výmera poľnohospodárskej pôdy a ornej pôdy na 1 obyvateľa podľa krajov k 1. 1. 2003 a k 1. 1. 2015

kraj

0,1599

0,5341

0,3097

0,6606

0,3574

0,6353

0,4867

0,4409

0,4533

2003

0,1458

0,5168

0,3092

0,6799

0,3512

0,6284

0,4630

0,4207

0,4421

2015

0,1268

0,4795

0,1645

0,5720

0,0917

0,2537

0,1911

0,2664

0,2664

poľnohospodárska pôda

0,1157

0,4638

0,1643

0,5919

0,0877

0,2514

0,1815

0,2565

0,2605

orná pôda

599 736

550 911

603 494

711 002

693 041

660 110

793 182

767 685

5 379 161

výmera na 1 obyvateľa [hektár]

625 167

558 677

591 233

684 922

690 449

655 359

819 977

795 565

5 421 349

počet obyvateľov

2003 20152003 2015
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ne druhu poľnohospodárskeho pozemku a odňatí poľno-
hospodárskej pôdy rozhoduje príslušný orgán ochrany poľ-
nohospodárskej pôdy. Poľnohospodársku pôdu možno po-
užiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely 
len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsa-
hu. Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo 
dočasne. Dočasne možno použiť poľnohospodársku pôdu 
na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrá-
tane uvedenia pôdy do pôvodného stavu.

Tab. 2 je svedectvom trvalého dlhodobého úbytku poľ-
nohospodárskej pôdy v jednotlivých krajoch Slovenska, 
a teda i súhrnne za Slovensko, ktorý je v malom rozsahu 
vystriedaný vo vybraných obdobiach zastavením úbytku. 
Predmetný súbor informácií o zdanlivo pomalom úbytku 
nás ale bez ďalšej podrobnej analýzy nemôže uspokojiť, 
lebo rozsah úbytkov (čiže presuny do iných druhov po-
zemku) poľnohospodárskej pôdy, resp. úplné zastavenie 
úbytkov je vždy funkciou najmä dvoch argumentov: prí-
rastku z lesnej pôdy (zvratné zmeny) a úbytku do druhu 
pozemku zastavané plochy a nádvoria (nezvratné zme-
ny). A práve nezvratné zmeny – úbytky do druhu pozem-
ku zastavané plochy a nádvoria sú pre spoločnosť nežia-
duce a preto ostro sledované.

Analýza tab. 3 svedčí o celoslovenskom poklese vý-
mery poľnohospodárskej pôdy i výmery ornej pôdy pri-

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z vlastného 
podnetu alebo na žiadosť vlastníka alebo užívateľa roz-
hodne, ak sú pochybnosti o tom, či pozemok je alebo nie 
je poľnohospodárska pôda. Predmetom rozhodovania sú 
poľnohospodárske druhy pozemkov, ktoré:
•   vplyvom prírodných procesov a účelom využívania zme-

nili svoj charakter tak, že ich nemožno poľnohospodár-
sky obrábať, ako sú rokliny, výmole, vysoké medze s kro-
vinami alebo s kamením, a pozemky, ktoré neposky-
tujú trvalý úžitok z iných dôvodov, najmä plochy zaras-
tené krovinami alebo zanesené štrkom či kamením, sla-
tiny, plochy zamokrené alebo porastené rašelinovým 
machom, málo únosné plochy,

•   charakterom pôdneho profilu a vlastnosťami zodpove-
dajú charakteru poľnohospodárskej pôdy, ale sú v KN 
evidované ako nepoľnohospodárske pozemky,

•   sú dlhodobo zalesnené a sú vhodné na preradenie do 
kategórie lesných pozemkov s cieľom usporiadať ich
evidenciu v KN, pričom orgán ochrany poľnohospodár-
skej pôdy rozhodne o zmene poľnohospodárskeho dru-
hu pozemku na lesný pozemok so súhlasom orgánu 
štátnej správy lesného hospodárstva.
Zmena druhu pozemku rozhodnutím na základe zá-

kona [1] je potrebná tiež pri oddelení určitej časti pozem-
ku určenej na stavebnú investičnú činnosť. Aj o tejto zme-
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2009

2010

11/2011

2012

2013

2014

Tab. 4 Vývoj podielu výmery poľnohospodárskej a ornej
             pôdy v SR na 1 obyvateľa v rokoch 2009–2015

31. 12.

0,4457

0,4442

0,4426

0,4447

0,4434

0,4421

0,2614

0,2606

0,2599

0,2613

0,2609

0,2605

poľnohospodárska
pôda orná pôda

výmera na 1 obyvateľa [hektár]

GaKO 61/103, 2015, číslo 10, str. 019

Geodetický a kartografický obzor
ročník 61/103, 2015, číslo 10 235

kov a drobenia spoluvlastníckych podielov k týmto pozem-
kom. Táto problematika nie je predmetom príspevku.

Vývoj percentuálneho podielu poľnohospodárskej pôdy 
po krajoch SR v období 1995–2015 je v tab. 2. Výmera 
poľnohospodárskej pôdy a ornej pôdy na 1 obyvateľa po-
dľa krajov k 1. 1.  2003 a k 1. 1. 2015 je v tab. 3. Vývoj podie-
lu výmery poľnohospodárskej a ornej pôdy v Slovenskej 
republike na 1 obyvateľa v rokoch 2009–2015 je v tab. 4. 
Vývoj druhov pozemku poľnohospodárskej pôdy a les-
ných pozemkov na Slovensku v období 1966–2015 je uve-
dený v tab. 5.

  4.2  Ochrana lesných pozemkov

Zákon č. 326/2005 Z. z. [3] upravuje o. i.
•   vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu,
•   vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov,
•   podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch

z verejných zdrojov, 
•   pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodár-

stva a štátny dozor v lesoch,
•   sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto 

zákonom.
Účelom zákona [3] je:

•   zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky 
životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny 
na plnenie ich nenahraditeľných funkcií,

•   zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udr-
žateľného hospodárenia v lesoch,

•   zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov,
•   vytvorenie ekonomických podmienok na trvalo udrža-

teľné hospodárenie v lesoch.
Lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na 

plnenie funkcií lesov, ak príslušný orgán štátnej správy 
lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku 
dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich dočas-
nom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov 
(ďalej iba vyňatie), alebo o obmedzení využívania funkcií 
lesov na nich (ďalej iba obmedzenie využívania), ak zákon 
[4] neustanovuje inak. K vyňatiu alebo obmedzeniu využí-
vania môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených 
prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomic-
kého rozvoja nemožno zabezpečiť inak.

Pri územnom plánovaní vykonávanom podľa staveb-
ného zákona č. 50/1976 Z. z. [5] a pri spracúvaní návrhov 
na určenie chráneného ložiskového územia, návrhov na 
určenie a rozširovanie dobývacích priestorov podľa ban-
ského zákona č. 44/1988 Z. z. [6] sú ich spracovatelia po-
vinní dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať usta-
novenia zásad ochrany lesných pozemkov podľa zákona [3]. 
Na zabezpečenie funkcií lesov sú povinní navrhnúť a odô-
vodniť najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných 
pozemkov a vyhodnotiť možné dôsledky alternatívnych 
riešení vrátane ich ekonomických dosahov.

Návrh koncepcie územného rozvoja Slovenska, návrhy 
územných plánov regiónov, návrhy územných plánov obcí, 
návrhy územných plánov zón podľa zákona [5], návrhy na 
určenie chráneného ložiskového územia a návrhy na urče-
nie a rozšírenie dobývacích priestorov, ak sa týkajú les-
ných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, sú ich 
obstarávatelia pri spracovaní konceptov povinní preroko-
vať s príslušným orgánom štátnej správy na úseku lesného 
hospodárstva a vyžiadať si jeho súhlas.

Územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných po-
zemkov, možno vydať bez súhlasu vlastníka lesného po-

padajúcej na 1 obyvateľa Slovenska v období uplynulých 
12 rokov s výnimkou Nitrianskeho kraja (v kategórii poľ-
nohospodárskej pôdy je to celoslovensky pokles o 112 m2 
za 12 rokov a v kategórii ornej pôdy pokles o 59 m2 za 12 
rokov). Tento celoslovenský pohyb druhov pozemkov nie 
je po jednotlivých krajoch rovnako intenzívny, ale je dife-
rencovaný. Dokonca v Nitrianskom kraji došlo k zvýšeniu 
týchto oboch ukazovateľov, čo je spôsobené aj poklesom 
absolútneho počtu obyvateľov a oproti celoslovenským 
inakšími tendenciami presunov vo vzťahu k nepoľnohos-
podárskym druhom pozemku. Detailnejší rozbor proble-
matiky môže dať odpoveď na otázku, akým podielom sa 
na tomto poklese podieľa presun týchto druhov pozemku 
do lesných pozemkov, vzájomné presuny medzi druhmi 
pozemku poľnohospodárskej pôdy a presun do zastavanej 
plochy a nádvoria. Tento ostatný presun má charakter ne-
zvratnej zmeny druhu pozemku, a preto pochopiteľne, je 
predmetom najväčšej starostlivosti vo verejnom záujme, 
k čomu primerane napomáha aj samotný KN ako objek-
tívny indikátor kvality a rýchlosti zmien druhov pozemku.

Analýza tab. 4 svedčí o kolísavom celoslovenskom medzi-
ročnom vývoji (striedanie poklesu i nárastu výmery poľno-
hospodárskej pôdy i výmery ornej pôdy pripadajúcej na 
1 obyvateľa Slovenska v období uplynulých 6 rokov).

Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohos-
podársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľ-
nohospodárskej pôdy (ďalej iba rozhodnutie o odňatí). Roz-
hodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodár-
skej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda 
navrhovaná na odňatie nachádza.

Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak:
•   ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov

a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, 
prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné 
objekty nadzemného a podzemného vedenia a výme-
ra jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 
a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2,

•   ide o výmeru odnímanej plochy do 5 000 m2 v hrani-
ciach zastavaného územia obce, ktoré je definované
v zákone [2], a túto hranicu spravuje kataster nehnuteľ-
ností.
V uvedených prípadoch vydáva orgán ochrany poľno-

hospodárskej pôdy stanovisko k pripravovanému zámeru 
na poľnohospodárskej pôde a v prípadoch vykonaných 
zmien druhov pozemkov do 15 m2 na základe kópie ka-
tastrálnej mapy.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy prebieha aj po línii 
obmedzenia a zákazu ďalšieho drobenia týchto pozem-
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1

1966

1971

1976

1981

1986

1991

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tab. 5 Vývoj druhov pozemku poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na Slovensku v období 1966–2015

stav
k 1. 1.

2

1 724 391

1 689 100

1 591 655

1 516 241

1 516 925

1 509 465

1 479 104

1 475 567

1 472 124

1 469 171

1 460 602

1 450 491

1 441 164

1 433 204

1 430 197

1 430 594

1 429 040

1 427 357

1 425 896

1 421 652

1 417 983

1 416 633

1 415 653

1 413 739

1 413 129

1 412 228

4

20 169

22 894

28 748

31 141

32 033

31 420

29 311

29 061

28 809

28 377

28 000

27 706

27 370

27 053

27 313

27 341

27 307

27 314

27 243

27 258

27 140

27 091

26 997

26 964

26 750

26 513

5

64 532

67 542

69 198

74 651

77 199

77 948

78 031

77 999

77 883

77 819

77 696

77 621

77 509

77 415

77 351

77 287

76 865

76 813

76 720 

76 636

76 563

76 529

76 563

76 568

76 447

76 362

orná pôda

6

17 937

21 737

23 690

22 152

21 477

20 042

18 844

18 806

18 968

19 017

18 643

18 819

18 301

18 223

17 952

17 912

17 947

17 792

17 590

17 360

17 257

17 034

16 858

16 861

16 793

16 744

chmeľ-
nica

7

334 761

327 379

291 000

274 174

262 217

255 132

druh pozemku [hektár]

9

2 651 667

2 630 984

2 560 461

2 476 761

2 466 971

2 448 634

2 445 644

2 444 445

2 444 634

2 443 604

2 442 230

2 440 667

2 439 408

2 438 353

2 436 879

2 434 749

2 432 979

2 430 683

2 428 899

2 423 478

2 417 933

2 414 291

2 410 812

2 405 971

2 401 693

2 397 041

ovocný sad
trvalý trávny porast

vinica záhrada
lúka pasienok poľnohospo-

dárska pôda
lesný

pozemok

3          

245

426

1 001

1 490

1 457

1 468

1 329

1 298

1 259

1 031

862

808

647

601

560

561

538

534

530

520

519

520

517

515

513

512

8

489 532

501 906

555 169

556 912

555 663

553 159

839 025

841 714

845 591

848 189

856 428

865 222

874 417

881 857

883 506

881 054

881 283

880 873

880 920

879 853

878 470

876 484

874 224

871 324

868 061

864 681

10

1 847 048

1 848 183

1 893 103

1 954 548

1 959 761

1 988 989

1 992 257

1 993 366

1 996 373

1 998 284

2 000 089

2 001 253

2 002 130

2 002 774

2 004 100

2 004 927

2 005 234

2 006 939

2 007 142

2 008 257

2 008 843

2 011 250

2 012 336

2 014 059

2 015 368

2 017 105
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alebo správcu dotknutého lesného pozemku s navrhova-
ným zámerom využitia lesného pozemku a dohodu o ur-
čení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedze-
nie vlastníckych práv podľa zákona [3].

Pri rozhodovaní o vyňatí, dočasnom vyňatí a obmedzení 
využívania lesného pozemku je orgán štátnej správy les-
ného hospodárstva povinný posúdiť:
a) súlad zámeru so zásadami ochrany lesných pozemkov,
b) dodržanie podmienok o. i. v zmysle Koncepcie územ-

ného rozvoja Slovenska a územného rozhodnutia in-
vestície.
Tab. 5 informuje o medziročnom vývoji druhov pozem-

ku poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na Slo-
vensku v období 1966–2015. Potvrdzuje sa celkový trend 
poklesu poľnohospodárskej pôdy (až na zastavenie tohto 
poklesu v roku 1998), i ornej pôdy (až na zastavenie tohto 
poklesu v rokoch 1986 a 2005) i veľmi diferencovaný vývoj 
výmer druhu pozemku v ďalších kategóriách poľnohos-
podárskej pôdy. Do tohto procesu vstupujú i rozmanité 

zemku alebo správcu lesného pozemku, len ak ide o územ-
né rozhodnutie o umiestnení stavby diaľnice, ciest pre mo-
torové vozidlá vrátane ich súčastí podľa osobitného pred-
pisu.  V ostatných prípadoch je na vydanie územného roz-
hodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku po-
trebný súhlas vlastníka lesného pozemku alebo správcu 
lesného pozemku vrátane záväzného stanoviska prísluš-
ného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak oso-
bitný predpis neustanovuje inak.

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhoduje 
v zmysle zákona [3] o:
•   trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena využi-

tia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu po-
zemku,

•   dočasnom vyňatí, ktorým sa rozumie dočasná zmena 
využívania lesného pozemku na dobu najviac 20 rokov,

•   obmedzení využívania.
Ak o vydanie rozhodnutia žiada iná osoba ako vlastník 

alebo správca, žiadosť musí obsahovať súhlas vlastníka
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Bratislavský

Trnavský

Trenčiansky

Nitriansky

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Košický

SR

Tab. 6 Vývoj percentuálneho podielu lesných pozemkov v období 1995–2015

kraj

40,6

1995
1996

36,7

15,7

48,9

15,1

55,0

48,6

48,8

39,2

40,7

1997

36,8

15,7

49,0

15,1

55,3

48,9

49,0

39,4

40,8

36,6

15,7

49,0

15,2

55,8

48,9

49,1

39,5

40,9

36,6

15,8

49,3

15,2

55,9

49,2

49,3

39,7

41,1

k 1. 1.

36,6

15,8

49,4

15,2

56,0

49,2

49,3

39,7

41,1

2014 20152002 2008

5.
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(§ 70 katastrálneho zákona [2]) produkovala najmä v ob-
dobí aplikácie reštitučných zákonov vo vybraných prí-
padoch určité spoločenské napätie medzi reštituentmi 
– staronovými vlastníkmi pozemkov. Pred desiatkami ro-
kov im boli v časti prípadov násilím odňaté pozemky
s ekonomicky výhodnejšími druhmi pozemku a teraz 
im boli vrátené pozemky so zmeneným, ekonomicky 
menej výhodným druhom pozemku. V mnohých prípa-
doch v rámci reštitúcií boli vracané predtým zoštátne-
né pozemky, do ktorých boli pred rokom 1989 investo-
vané značné finančné prostriedky (odvodnenie, závla-
hy, rekultivácie neúrodných pozemkov, protierózne opa-
trenia a i.); táto skupina reštituentov, samozrejme, ne-
protestovala proti zmene druhu pozemku, resp. proti 
zhodnoteniu pozemku. Aj tu sa prejavoval konflikt medzi
záujmom jednotlivca – a verejným záujmom ako dobo- 
vá nemožnosť prijať reštitučnú legislatívu, s ktorou by sa
všetci v reštitučnom procese zainteresovaní stotožnili,
a považovali by ju za spravodlivú pre všetkých účast- 
níkov reštitúcií.

•   Predchádzajúce legislatívne regulácie odňatia časti po-
zemku z poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospo-
dárske použitie – na stavebnú investičnú činnosť (napr. 
výstavba rodinných domov) mali liberálnejšiu formulá-
ciu na úseku drobných zmien. Súčasná legislatívna re-
gulácia (§ 12 zákona [1]) takúto drobnú zmenu, ktorú 
by mohla katastrálna autorita v svojej rozhodovacej kom-
petencii akceptovať, nepozná. To znamená, že každú ta-
kúto zmenu druhu pozemku musí sprevádzať buď prá-
voplatné rozhodnutie, alebo záväzné stanovisko, alebo
stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, aj 
keď ide o 1 m2. Napr. vlastník pozemku získal súhlas na
odňatie z poľnohospodárskej pôdy 240 m2 (15 m x 16 m). 
Zo zamerania dokončenej stavby je konštatované zabra-
tie výmery 245 m2, a teda vznikla potreba dodatočne
odňať rozdiel 5 m2. Tento stav naráža o. i. na technické 
možnosti KN najmä v prostredí máp katastra s najniž-
šou technickou hodnotou fondu máp katastra. KN pra-
cuje s jednotkou dĺžky 0,01 m a s jednotkou výmery 
pozemku 1 m2. Prípadný posun každého rohu budovy 
o 0,01 m resp. každej strany vyňatého štvoruholníka
o túto hodnotu môže znamenať zmenu výmery o 0,6 m2 
(v KN zaokrúhlená na 1 m2) a posun o 0,05 m (táto te-
restrická úprava obvodovej meranej dĺžky je v záujme 
obídenia procedúry dodatočného odňatia v podmien-

ekonomické vplyvy v súvislosti aj s členstvom Slovenska 
v EÚ (dotácie do poľnohospodárstva, osobitným režimom 
regulovaný vývoj v druhoch pozemku vinica a chmeľnica, 
rozdrobenosť vlastníckych štruktúr poľnohospodárskych 
pozemkov a i.). Nárast súhrnnej výmery lesných pozemkov 
je spôsobený najmä presunom z kategórií poľnohospodár-
skej pôdy (najmä z druhu pozemku trvalý trávny porast) 
a následným zalesňovaním v oblastiach, kde sa v súčasných 
podmienkach ukazuje poľnohospodárske obrábanie po-
zemkov málo efektívne alebo neefektívne. Tieto zmeny 
možno charakterizovať ako zvratné; v prípade budúcich 
zmien ekonomických podmienok zrejme nebude verejný 
záujem proti opätovnému odlesneniu týchto pozemkov
a návratu k poľnohospodárskej produkcii. Tento trend vý-
voja lesných pozemkov v rokoch 1995–2015 špecifikovaný 
po jednotlivých krajoch Slovenska potvrdzuje aj tab. 6.

Druhy pozemku a aplikačná prax KN

Súčasná legislatívna regulácia druhov pozemku vo vybra-
ných oblastiach už nevyhovuje dnešnému stavu rozvoja 
potrieb symbiózy verejného záujmu a záujmov jednotliv-
cov – vlastníkov pozemkov. Poukážeme na vybrané časti 
tejto legislatívy s osobitným pohľadom vzťahu ku KN.
•   Nedá sa už celoplošne harmonicky plniť úloha KN v hra-

ničnej oblasti poľnohospodárskej pôdy a lesných pozem-
kov, t. j. dlhodobo udržiavať druhy pozemku v súlade 
právneho stavu a skutočného stavu (§ 18, ods. 2c ka-
tastrálneho zákona [2]). V dôsledku reštitučných proce-
sov po roku 1989, po zohľadnení vysokého stupňa roz-
drobenosti pozemkov a rozdrobenosti spoluvlastníckych 
podielov k pozemkom a zároveň nízkeho stupňa reál-
nych možností najmä v podhorských a horských oblas-
tiach získať dotácie do poľnohospodárstva je vo vybra-
ných oblastiach konštatovaná nízka ekonomická renta-
bilita poľnohospodárskej výroby. V dôsledku tohto stavu
v značnom rozsahu dochádza k neobhospodarovaniu 
poľnohospodárskej pôdy, z čoho rezultuje rozširovanie
lesných pozemkov prirodzeným náletom na úkor poľno-
hospodárskej pôdy. Žiada sa aktívnejšia činnosť orgánov
ochrany pôdneho fondu i modifikácia súčasnej legislatívy.

•   Zásada záväznosti druhu pozemku registra C KN vo 
vzťahu k prípadne inému druhu pozemku registra E KN 
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•   Je potrebné riešiť evidovanie pozemkov, ktoré nie sú
v súčasnosti využívané na poľnohospodársku výrobu
a po pozemkových úpravách nie je jednotné ich ozna-
čovanie (trvalý trávny porast, lesný pozemok, ostatná 
plocha). 

•   Pozitívnym prvkom súčasnej legislatívy je skutočnosť, 
že v prípade ak druh pozemku v novom stave geomet-
rického plánu (GP) vyžaduje súhlas, resp. rozhodnutie 
orgánu ochrany poľnohospodárskych pozemkov, v ove-
renom GP je vždy vsunutá textová informácia pre objed-
návateľa GP, že navrhovaný druh pozemku novovytvá-
ranej parcely bude v KN zapísaný až po doložení prí-
slušného povolenia.

Záver

Pozemky ako nehnuteľnosti majú osobitný význam pre 
existenciu ľudstva; v podstate súhrnná výmera pozemkov 
nemôže narastať, pozemky predstavujú v zásade úzkopro-
filový tovar. 

Problematiku pozemkov, ich kvalitatívneho zloženia
a ich vývoja na časovej osi môžeme analyzovať z mnohých 
uhlov pohľadu, napr. skladbu pozemkov z hľadiska vlast-
níctva (tuzemci, cudzozemci, fyzické osoby, právnické oso-
by, obecné vlastníctvo, štátne vlastníctvo, spoločenstevné 
vlastníctvo, t. j. vlastníctvo pozemkového spoločenstva 
podľa § 2 zákona č. 97/2013 Z. z.  o pozemkových spolo-
čenstvách v znení neskorších predpisov, a i.), z hľadiska 
veľkostnej štruktúry pozemkov, resp. z pohľadu drobenia 
pozemkov, z hľadiska hrúbky humusového horizontu pô-
dy, sklonitosti terénu, obrábateľnosti veľkokapacitnou me-
chanizáciou, z hľadiska zamokrenia pôdy, možnosti zavla-
žovania a odvodňovania, z hľadiska pravdepodobnosti zo-
suvov pôdy, pravdepodobnosti zatápania v prípade povod-
ní, z hľadiska výskytu rizikových látok v pôde, z hľadiska ne-
bezpečenstva výskytu erózie, z hľadiska príslušnosti k in-
travilánu alebo extravilánu, z hľadiska možnosti napojenia 
na stavebnú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, plyno-
vod, elektrina), z hľadiska prítomnosti/neprítomnosti ďal-
ších obmedzení využívania vlastníckeho práva k pozemku 
z titulu verejného záujmu, z hľadiska cien nehnuteľností 
a i. V príspevku bola venovaná pozornosť sortimentnému 
zloženiu pozemkov (druhovosti pozemkov), lebo ovplyv-
ňovanie vzájomných presunov medzi kategóriami jednot-
livých druhov pozemkov patrili a patria k politicky podmie-
neným reguláciám každej modernej spoločnosti, a to nie-
len na Slovensku, ale i v každej inej členskej krajine EÚ (aj 
keď takéto regulatívy v jednotlivých krajinách nie sú iden-
tické). Aj v prípade Slovenska ide vždy o vzájomný konflikt 
dvoch tendencií. Na jednej strane je tendencia dať v demo-
kratickej spoločnosti maximálnu voľnosť vlastníkovi po-
zemku rozhodovať sa o účelovosti využitia vlastného po-
zemku, o stanovenie, resp. zmenu druhu pozemku podľa je-
ho vlastného slobodného uváženia – predstavy. Na druhej 
strane je tu snaha spoločnosti – štátu prijať také všeobecne 
právne záväzné regulatívy zmien druhov pozemku obme-
dzujúce vlastníka pozemku, ktoré sú v maximálne možnej 
miere celospoločensky prospešné, t. j. regulatívy, ktoré 
majú minimalizovať najmä ďalšie nezvratné zmeny druhov 
pozemku, t. j. presuny z kategórie poľnohospodárskej pôdy 
a z kategórie lesných pozemkov do kategórie zastavanej 
plochy a nádvoria. Presuny pozemkov medzi jednotlivými 
druhmi pozemku poľnohospodárskej pôdy alebo medzi ni-
mi a lesnými pozemkami majú charakter zvratných zmien.   

kach KN lákavá a pri súčasnej rigidnej legislatíve aj ob-
čas aplikovaná) môže znamenať zmenu výmery o 3 m2. 
Ukazuje sa žiaducim otvoriť diskusiu na tému liberali-
zovať súčasnú legislatívu s cieľom návratu k vhodnej 
podobe niekdajšej drobnej zmeny, ktorú by v konfron-
tácii rozhodnutia o odňatí pôdy z poľnohospodárskej 
pôdy na investičnú výstavbu a skutočnej výmery odní-
manej časti pozemku mohla katastrálna autorita akcep-
tovať. Nie je zdravé, ak pod kepienkom verejného zá-
ujmu je vlastník pozemku trápený malichernými prí-
kazmi či požiadavkami kvôli 1 – 2 m2. A aj to nad tech-
nické možnosti stabilizácie podrobných bodov (rohov 
budovy) a technickej presnosti merania pre potreby KN. 
Tieto situácie sú predvídavými žiadateľmi čiastočne ob-
chádzané tak, že vlastník si v žiadosti pre istotu požiada
vyňať väčšiu než potrebnú výmeru.

•   Dozrel čas otvoriť diskusiu o modifikácii legislatívnej 
regulácie druhu pozemku záhrada, ovocný sad a ostat-
ná plocha v intravilánoch miest a obcí. V súčasnosti dru-
hom pozemku záhrada a ovocný sad sú označené po-
zemky v intravilánoch pri rodinných domoch aj v prípa-
doch, ak sú fakticky porastené okrasnou zeleňou a nie 
sú primárne využívané na produkciu zeleniny a ovocia. 
Na druhej strane parky v intravilánoch majú druh pozem-
ku ostatná plocha, ktorá má iný procesný režim v prípa-
de, že by ju (jej časť) vlastník pozemku mal záujem napr. 
vyasfaltovať alebo vybetónovať (netreba odňatie z poľ-
nohospodárskej pôdy, stačí ohlásenie). Park v intravilá-
ne má z tohto pohľadu veľmi nízku ochranu. Súčasné 
rigidné používanie druhov pozemku poľnohospodárska 
pôda v intraviláne je fakticky pozostatok aplikácie niek-
dajšieho katastrálneho výťažku (Katastrálny výťažok –
§ 18 zákona č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru
a jeho vedení (Katastrální zákon) „Katastrální výtěžek
pozemku jest v penězích vyjádřený součin jeho výměry
a sazby (§ 19), srovnávající se s jeho vzděláváním a s je-
ho jakostní třídou.“). Predsa zmenou životného štýlu
v prímestských oblastiach ale i na dedinách v posled-
ných 20 rokoch sa väčšina trávnikov pred rodinnými do-
mami dostala do faktického stavu okrasnej zelene, ale 
stále je v KN označovaná druhom pozemku záhrada. 
Keby bol proces zmeny druhu pozemku liberalizovaný 
a umožňoval preklasifikáciu na okrasnú zeleň, trávnik by 
dostal druh pozemku ostatná plocha. Podobne aj súčas-
ná daňová politika v intraviláne (nezdôvodnené veľké
diferencie v sadzbe dane z nehnuteľnosti pre záhradu
a pre vinicu) motivuje vlastníka pozemku k špekulatív-
nym zmenám druhu pozemku.

•   Pozitívnym prvkom súčasnej legislatívy je, že KN neevi-
duje dočasné zmeny druhov pozemkov. Žiada sa túto 
zásadu zachovať i do budúcna.

•   Žiaduce je hľadať vhodné legislatívne riešenie aj pre 
prípady, keď v rámci schválených projektov pozemko-
vých úprav podľa zákona [4] sa do katastrálneho operá-
tu dostanú rozhodnutím z poľnohospodárskej pôdy od-
ňaté pozemky na spoločné zariadenia a opatrenia (poľ-
né cesty, lesné cesty, ekologické opatrenia a i.) s dru-
hom pozemku ostatná plocha (§ 12), ale predmetné 
spoločné zariadenie a opatrenie (napr. cesta) ani 20 ro-
kov po schválení projektu pozemkových úprav tam ešte 
nie je realizované (komplikuje to napr. prideľovanie do-
tácií na tieto pozemky a sťažuje to plnenie úlohy KN 
dlhodobo udržiavať druhy pozemku v súlade právneho 
stavu a skutočného stavu (§ 18, ods. 2c katastrálneho
zákona [2]). I tento stav prispieva k rozchádzaniu sa práv-
neho stavu v KN evidovaného a skutočného stavu.
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Obr. 1 BEST WESTERN Hotel Grand, místo vyhlášení soutěže
(foto: BEST WESTERN Hotel Grand)

Obr. 2 Geodetické práce při výstavbě Trojského mostu v Praze
(foto: CCE Praha, spol. s r. o.)

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri ne-
hnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ka-
tastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemko-
vom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (staveb-
ný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využívaní nerastného bohatstva (ban-
ský zákon) v znení neskorších predpisov.

Výsledky soutěže
Technické dílo roku 2014

Z ČINNOSTI ORGÁNŮ
A ORGANIZACÍ
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Ve dnech 11. a 12. 6. 2015 na 12. setkání geodetů 2015 konaném v Berouně 
v hotelu BEST WESTERN Hotel Grand (obr. 1) proběhlo vyhlášení výsledků sou-
těže Technické dílo roku 2014. Do soutěže pořádané Komorou geodetů a karto-
grafů (KGK) bylo přihlášeno 7 prací. Hodnocení bylo rozděleno do dvou částí – 
první bylo hodnocení odbornou porotou a druhé odbornou veřejností (zde vzhle-
dem pozdnímu dodání Terminologického slovníku bylo hodnoceno jen 6 prací).

Přihlašované dílo muselo být z oboru geodézie a kartografie, inženýrské geo-
dézie, katastru nemovitostí, informačních systémů, z mapové tvorby, muselo být 
zpracováno na vysoké odborné a kvalitativní úrovni a vytvořené v posledních 
pěti letech.

Za umístění na 1. místě získal autor odměnu ve výši 5 000 Kč, na 2. místě 
3 000 Kč a na 3. místě 2 000 Kč.

Odborná porota ve složení Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA,  doc. Ing. Václav Čada 
CSc., doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., doc. Ing. Josef  Weigel, CSc., Ing. Václav 
Šanda, CSc. a Ing. Bohumil Janeček vyhodnotila soutěž takto:
1.   Geodetické práce související s výstavbou Trojského mostu v Praze (CCE Praha, 

spol. s r. o., ve spolupráci s divizemi D2 a D5, Metrostav, a. s.) obr. 2,
2.   Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí (doc. Ing. J. Šíma

a kolektiv – Terminologická komise, Český úřad zeměměřický a katastrální),

Preto celospoločenský záujem na obmedzení alebo úplnom 
zamedzení týchto zvratných zmien je zriedkavejšie prítom-
ný, a to najmä vtedy, ak existuje akceptovaný záujem EÚ 
na tejto regulácii (napr. limitovaný rozsah viníc alebo chmeľ-
níc) alebo ak existuje náš nejaký iný osobitný dôvod.

Z pohľadu konfliktu týchto dvoch tendencií treba vidieť 
a analyzovať aj na časovej osi sa meniaci súbor všeobecne 
právne záväzných predpisov, ktorými boli v minulosti a sú 
i v súčasnosti regulované zmeny druhov pozemku, resp. 
inštitúty povoľovania týchto zmien (ak sa takéto povole-
nie – súhlas vyžadovali). Z pohľadu konfliktu týchto dvoch 
tendencií treba analyzovať aj celú sériu štatistických úda-
jov o druhoch pozemkov na Slovensku a o ich vývoji na 
časovej osi. Takéto analýzy o. i. potvrdzujú dôležitú a ne-
nahraditeľnú pozíciu KN na úseku ochrany pôdy ako eko-
nomického parametra a zároveň i ako činiteľa na úseku 
tvorby a ochrany trvalo udržateľného životného prostre-
dia. V kap. 5 je navrhnutý súbor problémov zmien druhov 
pozemku, ktorých súčasná legislatívna regulácia je z po-
hľadu KN zrelá na diskusiu a novelizáciu.

Uvedomujeme si, že problematika ochrany pôdy je funk-
ciou celospoločenskou a prínos KN predstavuje iba jeden 
čiastkový komponent celospoločenského pohľadu. Z ďal-
ších komponentov, na ktoré treba upriamiť pozornosť spo-
ločnosti, je diskutovaná postupujúca fyzikálna, chemická 
i biologická degradácia pôdy ako dôsledok neohľaduplné-
ho zaobchádzania s ňou. Žiaľ, pôda dnes zaujíma mno-
hých vlastníkov a užívateľov pozemkov iba ako zdroj na-
turálnych a finančných príjmov a pre život na Zemi nena-
hraditeľná environmentálna funkcia pôdy v tomto pohľa-
de ustupuje do úzadia. Ukazuje sa, že nestačí túto envi-
ronmentálnu funkciu iba včleniť do legislatívy každého štá-
tu a pasívne čakať ako sa problematika bude ďalej vyvíjať. 
Nevyhnutné je o nežiaducom zhutňovaní pôdy, o postu-
pujúcej erózii pôdy a i. opakovane hovoriť a príkladne aj 
konať a tým ju dostať do povedomia celej aj laickej spo-
ločnosti, najmä najmladšej generácie. Ochranu pôdy, ne-
obnoviteľného prírodného zdroja, by sme mali zakompo-
novať aj do Ústavy Slovenskej republiky a tým ju postaviť 
na rovnakú úroveň, ako ochranu druhého prírodného zdro-
ja, dokonca obnoviteľného – vody. Ale to je pozícia, ktorá 
presahuje súčasný rámec KN.
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Obr. 1 Prof. RNDr. V. Voženílek, CSc. 

FIG Working Week 2015
a XXXVIII. valné shromáždění FIG
se konaly v bulharské Sofii

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
viceprezidentem ICA
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Letošní FIG Working Week (WW) 2015 se konal ve dnech 17. až 21. 5. v hlavním 
městě Bulharska Sofii v obřím Národním paláci kultury, který zároveň slouží 
jako kongresové centrum Sofie. Tento palác je považován za největší multi-
funkční komplex v jihovýchodní Evropě. V jeho útrobách se skrývá 15 multi-
funkčních hal, 55 konferenčních místností s celkovou kapacitou 8 000 míst 
a s více než 15 000 m2 výstavních ploch. 

Téma konference „From the Wisdom of the Ages to the Challenges of Modern 
World“ (Od moudrosti věků k výzvám moderního světa), stanovili organizátoři 
v čele s pořádající organizací Komory diplomovaných zeměměřičů i s ohledem 
na skutečnost, že Bulharsko je antickou zemí s velmi bohatou historií a dědic-
tvím dávných věků. Letošní FIG WW nebyl první akcí FIG v Bulharsku. Kongres 
FIG byl pořádán v Sofii již v roce 1983. Zajímavostí pro nás jistě může být sku-
tečnost, že právě při této akci poprvé zazněly tóny oficiální FIG fanfáry, kterou 
zkomponoval Ing. Jiří Šimek z České republiky (ČR). Od této doby je tato fan-
fára trvalou součásti konferencí FIG, především jejich slavnostních zahájení 
a zakončení.

Spolupořádající Komora diplomovaných zeměměřičů Bulharska byla usta-
vena poměrně nedávno (v roce 2006) jako reakce na rostoucí objem prací pro 
zeměměřiče a v důsledku požadavků Evropské Unie (EU) na sjednocení odbor-
ných aktivit prováděných na základě certifikátů vydávaných EU. Komora je ne-
vládní organizací, která sdružuje ve svých řadách diplomované zeměměřické 
inženýry. Jejím hlavním cílem je podpora, regulace a propagace zájmů svých 
členů, kteří mají zájem na zvýšení ohodnocení a ocenění jimi poskytovaných 
služeb pro širokou veřejnost. Pro své členy komora zajišťuje průběžný a trvalý 
profesní růst na poli zeměměřictví, kartografie a fotogrammetrie.

Konference byla podporována Universitou architektury, stavebního inže-
nýrství a geodézie, Geodetickou, kartografickou a katastrální agenturou, Sva-
zem zeměměřičů a pozemkových manažerů Bulharska a Asociací topografic-
kých společností.

Konference se zúčastnilo celkem 892 účastníků, přičemž nejpočetnější dele-
gací se stala výprava z Nigérie s celkem 221 zástupci.

Samotnému průběhu sofijské konference jako již tradičně předcházela první 
část zasedání Valného shromáždění FIG (obr. 1, str. 241). V letošním roce to bylo 
již 38. valné shromáždění. Jednání zahájila prezidentka FIG Chryssy Potsiou. Vice-
prezident FIG Rudolf Staiger následně provedl „roll call“ účasti zástupců jednotli-
vých členských organizací. Novým čestným prezidentem FIG byl jmenován před-
chozí prezident FIG CheeHai Teo z Malajsie. Prezidentka FIG následně přednesla 
zprávu o aktivitách FIG v období po Kongresu FIG v Kuala Lumpur v roce 2014. 
Christian Lemmen z Nizozemí, který byl mimo jiné Valným shromážděním při-
jat za čestného člena FIG, přednesl jako ředitel Mezinárodní kanceláře pro ka-
tastr a pozemkové registrace (OICRF) zprávu o činnosti této organizace.

Hlavními body prvního dne jednání bylo představení pracovního plánu Rady 
FIG pro funkční období 2015-2018 a dále podrobných plánů aktivit jednotli-
vých komisí FIG pro stejné období (obr. 2), které byly koordinovány s pracov-
ním plánem celé FIG. Dalším podstatným bodem programu Valného shro-
máždění bylo ustanovení tzv. Task Forces (speciálních akčních programů) pro 
období 2015-2018. Pro toto období byly stanoveny 4 nové programy:
·   program na obchod s realitami, který se zaměří na založení a stabilizaci

realitních trhů zemí s přechodem k rozvinuté ekonomice,
·    program zabývající se strukturou jednotlivých komisí FIG, který by měl 

prověřit, zdali je nutno revidovat jejich stávající strukturu a případně před-
ložit návrh na možná vylepšení, návrh vychází jednak z návrhu Geosuisse, 
který zahrnuje právo jednotlivých komisí navrhovat své předsedy, přičemž 
by komise svůj návrh projednala s příslušným národním svazem kandidáta,
kandidáta ohodnotila a ujistila se, že kandidát je schopen naplnit svoji od-

3.   Autonomní mapovací vzducholoď (Ing. B. Koska, Ph.D., prof. Ing. J. Pospíšil,
CSc., Ing. T. Křemen, Ph.D., Ing. J. Jon – České vysoké učení technické v Pra-
ze, Fakulta stavební, katedra speciální geodézie).
Odborná veřejnost na webových stránkách KGK v počtu téměř 700 hlasu-

jících (v hlasování měl právo se zúčastnit každý geodet, který uvedl svou iden-
titu, tzn. jméno a adresu) ocenila následující díla:
1.  Význam monitoringu pro zastavení posunů pažící konstrukce AP Kačerov 

(Ing. P. Jašek, Geodetická kancelář Nedoma&Řezník, s. r. o.),
2.   Zaměření přetvoření železničního mostu v Klášterci nad Ohří (Ing. J. Braun, 

Ing. M. Lidmila, Ph.D., doc. Ing. M. Štroner, Ph.D. České vysoké učení tech-
nické v Praze, Fakulta stavební, katedra speciální geodézie a katedra želez-
ničních staveb),

3.   Jak veřejnost vidí katastr (Redakce časopisu Zeměměřič s kolektivem autorů).

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

V rámci 27. mezinárodní kartografické konference v Rio de Janeiro (Brazílie) se 
konalo také 16. valné shromáždění Mezinárodní kartografické asociace (Inter-
national Cartographic association – ICA). Na něm byl zvolen nový výkonný 
výbor pro období 2015 až 2019. Prezidentem se stal Menno-Jan Kraak z Ho-
landska a jedním z viceprezidentů byl zvolen prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 
(obr. 1, dole), současný místopředseda výboru Kartografické společnosti ČR.

ICA byla založena 9. 6. 1959 ve švýcarském Bernu, zabývá se globálními 
problémy a projekty v kartografii. V současnosti jsou jejími členy národní zá-
stupci a společnosti ze všech kontinentů, mezi nimi i Kartografické společnosti 
ČR a Slovenska. O významné pozici, kterou v této mezinárodní organizaci mají 
tuzemští kartografové, svědčí, že již prof. RNDr. Milan Konečný, CSc., stejnou 
pozici zastával v letech 1995 až 2003 a v období 2003 až 2007 byl dokonce 
prezidentem ICA. Prof. V. Voženílek uspěl, podle webu ICA http://icaci.org/, ve 
volbách z více kandidátů, což je jistě zaslouženým oceněním jeho dosavadní 
odborné a organizátorské práce, ale i uznáním kvalitní činnosti našich odborní-
ků, kartografů a geoinformatiků. Kromě gratulace k zaslouženému osobnímu 
úspěchu přejeme prof. V. Voženílkovi hodně zdaru při řízení odborné oblasti, 
která mu bude ve výboru svěřena.

Ing. František Beneš, CSc.,
foto: Petr Mach,

Zeměměřický úřad, Praha
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Obr. 1 Zasedání Valného shromáždění FIG

Obr. 2 Předsedové jednotlivých komisí FIG při představování
plánu činnosti komise
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Téma druhého plenárního zasedání bylo podobné tomu prvnímu: „The 
Surveyor´s Response to Pro-Growth Management“. Prvním řečníkem byl před-
chozí předseda komise 7 FIG Daniel Roberge z Kanady, který v současnosti pra-
cuje pro Světovou banku. Přítomné delegáty seznámil se strukturou Světové 
banky a jejími hlavními úkoly, kterými jsou především odstranění chudoby a pod-
pora sdílené prosperity celého světa. K tomu má v současné době více jak 10 000 
zaměstnanců a přes 5 000 konzultantů ve 120 úřadech po celém světě. Dále 
uvádí alarmující ekonomické statistiky – 80 % globální ekonomické činnosti
je generováno ve městech, 1 miliarda lidí žije ve slumech bez jakéhokoliv za-
městnání nebo možnosti být zaměstnán, do roku 2030 přibudou další 2 mi-
liardy městských obyvatel, do roku 2030 bude zastavěno dalších 1,2 miliónů km2, 
v roce 2050 má být 1,5 miliardy lidí žijících ve velkých městech vystaveno niči-
vým cyklónům a zemětřesením, za posledních 30 let se škody z živelných katas-
trof ztrojnásobily. Tato čísla dokládají, že je nutné okamžitě přistoupit k ra-
zantním akcím, aby negativní dopady urbanizačních trendů byly co nejmenší. 
V další části své prezentace se zabývál projekty pro zvýšení efektivity katastrál-
ních systémů převážně balkánských zemí.

Na podobné téma vystoupila i Clarissa Augistinus z Global Land Tool Net-
work UN-Habitat, která je poměrně pravidelným řečníkem v rámci plenárních 
zasedání FIG. Ve svém příspěvku přidala několik dalších znepokojivých dat o vý-
voji populace na Zemi. Předpokládá se, že v roce 2050 vzroste světová populace 
k 9,6 miliardám lidí při současném přírůstku 1 miliardy nových obyvatel Země 
za 12 let. Světová organizace pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje, že již 
nyní je více jak 800 milionů lidí podvyživeno, především v Subsaharské Africe 
a Asii. Uvádí, že v současné době je potřeba 2-3krát více průmyslových hnojiv 
a 1,5krát více pesticidů k vyprodukování 1 kg potravy, než tomu bylo před 40 
lety. Změna klimatu může snížit růst produkce potravin až o 2 % každé násle-
dující desetiletí. Celý projev je možno najít v technickém programu konference.

povědnost za post předsedy komise, a jednak z návrhu členských svazů evrop-
ských severských zemí, který žádá prověřit efektivitu stávajícího rozdělení 
komisí FIG na 10 komisí.

·   program týkající se korporativního členství v FIG, který by měl posílit vztah 
FIG a jejích korporativních členů,

·   program na vydávání vědeckého časopisu; program by měl za úkol zjistit 
užitečnost a potřebu vydávání takového časopisu a v případě kladného sta-
noviska učinit první kroky k předložení návrhu formy časopisu (elektronická 
nebo tištěná).
Valné shromáždění rozhodlo, že členský příspěvek za jednoho člena člen-

ského svazu FIG bude v roce 2016 stejný jako v předchozích letech a bude činit 
4,48 €, u členských svazů zemí, které jsou na seznamu Světové banky jako nízko-
příjmové ekonomiky pak 2,24 €. Minimální členský poplatek činí 50 €, maximální 
pak 24 640 € pro svazy s více jak 5 500 členy. Dále bylo oznámeno, že Valné 
shromáždění Spojených národů přijalo na svém zasedání dne 26. 2. 2015 rezoluci 
o Globálním geodetickém referenčním rámci (GGRF) pro trvale udržitelný rozvoj.

Tradiční náplní závěru programu 1. části Valného shromáždění byly návrhy 
na uspořádání FIG WW v roce 2019. Výkonná rada FIG obdržela celkem 5 ná-
vrhů, které sumarizovala a ohodnotila s ohledem na rotaci regionů, předchozí 
zkušenosti s hostitelkou zemí, aktivitu členského/členských svazů, podporu lo-
kálních a vládních organizací, finanční podporu, vhodnost hostitelského města 
(atraktivita, nabídky, charakteristiky a zájem z pohledu kongresového progra-
mu), cenovou politiku, dostupnost, bezpečnost, navrhovaný termín, technický 
program a technické exkurze a sociální program. Výše uvedená kritéria splnily 
4 návrhy z 5 předložených – irský Dublin, keňské Nairobi, švýcarská Ženeva 
(nebo Interlaken) a vietnamská Hanoj. Ve volbě, které proběhla v rámci 2. zase-
dání Valného shromáždění FIG byli úspěšní vietnamští organizátoři, a tak WW 
2019 se uskuteční ve vietnamské Hanoji.

Na tradiční výstavě zeměměřických a geoinformačních produktů a služeb se 
představilo 20 vystavovatelů. Tradičním výstavním artiklem byly opět produkty 
spojené s určováním polohy metodou GNSS, technika pro terestrické skenování 
a služby spojené s využitím dálkově řízených vrtulníků, malých letadel a dronů 
určené pro sběr informací o zemském povrchu z nízkých letových výšek. Oproti 
předchozím výstavám v rámci Konferencí FIG byla ta letošní výrazně méně za-
stoupená předními světovými hráči na poli zeměměřické techniky a software.

V rámci konference byla organizována celkem 3 plenární zasedání.
V prvním zasedání „The Surveyor ś Response to Changing the City Manage-

ment“ byla pro posluchače bezesporu nejzajímavější přednáška Prof. Dr. Armina 
Gruena z Federálního technologického institutu v Curychu, který hovořil o sofis-
tikovaných městech s vysokou investicí do lidského i společenského kapitálu 
prostřednictvím moderní komunikační infrastruktury, s vysokou kvalitou života 
a s rozumným nakládáním s přírodními zdroji. Základními principy strategie 
trvale udržitelného rozvoje musí být výrazné snížení spotřeby energie, zvýšení 
objemu recyklace, redukce spotřeby vody, zvětšení zelených ploch. Jedním z ta-
kových měst se stává Singapur. Na 3D modelech města autor představil využití 
prostorových dat pro různé analýzy základních oblastí života.

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ



Obr. 1 Zleva: A. Király a předsedající J. Blín
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Pod názvem Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2015 se 
konala v sídle Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) na Novot-
ného lávce v Praze ve dnech 24. až 26. 6. 2015 XXII. konference Společnosti 
důlních měřičů a geologů, z. s. (SDMG), společně se zasedáním odborných 
komisí Mezinárodní společnosti důlních měřičů (International Society for Mine 
Surveying – ISM). Spolupořadateli byly kromě SDMG a ISM Institut geodézie 
a důlního měřictví (IGDM) hornicko-geologické fakulty (HGF) Vysoké školy báň-
ské – Technické univerzity (VŠB-TU) v Ostravě, katedra geodézie Stavební fa-
kulty Slovenské technické univerzity (SvF STU) v Bratislavě, Komora geodetů 
a kartografů (ČR) a Ústav geodézie, kartografie a geografických informačních 
systémů fakulty BERG Technické univerzity v Košicích. Hlavním sponzorem byly 
Severočeské doly, a. s. (SD), dále Vršanská uhelná, a. s., GIS-Geoindustry, s. r. o., 
a dalších sedm firem. Akce se zúčastnilo 72 domácí a 30 zahraničních účastníků 
z praxe, odborných institucí a škol. Jednacími jazyky byly tradičně čeština, pol-
ština a slovenština, při společném zasedání v druhý den jednání též angličtina 
se simultánním překladem. Anotace 14 domácích a 11 zahraničních příspěvků 
jsou publikovány v tištěném sborníku anotací (ISBN 978-80-248-3767-3), plný 
text je na flash disku. Některé z publikovaných referátů nebyly předneseny nebo 
byly nahrazeny posterem. Oba tyto materiály byly tradičně laskavostí pořada-
tele předány do knihovny ODIS  Výzkumného ústavu geodetického, topografic-
kého a kartografického, v. v. i., ve Zdibech (VÚGTK), kde jsou zájemcům k dis-
pozici. V předsálí byl na panelech vyvěšen nepočetný soubor posterů, mezi 
nimi též poster časopisu GaKO. Zastoupení zde měla i pražská specializovaná 
softwarová firma HSI (např. program Dulmap).

Jednání zahájil Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA, předseda SDMG. Přítomné jmé-
nem děkana HGF prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., pozdravil proděkan JUDr. 
Alexander Király, Ph.D., který též zmínil tradice a současný význam oboru i SDMG 
(obr. 1). Oddělené jednání komisí ISM řídil Ing. Martin Vrubel, Ph.D. (SD Chomu-
mutov). Zejména pro zahraniční účastníky a jejich doprovod byl připraven pří-
znivě přijatý společenský program. Při slavnostním zasedání v úvodu druhého 
pracovního dne byli medailí akademika Františka Čechury za zásluhy o obor 
důlního měřictví oceněni (obr. 2) Norbert Benecke, vedoucí pracovník firmy 
DMT GmbH & Co. KG - Exporation & Geosurvey (Německo), Ing. Andrew Jarosz 
(Australian Institute of mine surveyors, Kalgoorlie, Australie), prezident ISM 
a prof. Dr. Axel Preusse, (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen, 
Německo), viceprezident ISM.

Referáty se většinou týkaly nejmodernějších měřických a řídicích systémů, 
převážně byly dílem vícečlenných autorských kolektivů. V následujícím struč-
ném přehledu uvádím jméno přednášejícího, v závorce jména spoluautorů, pro 

V rámci posledního 3. plenárního zasedání na téma „Global and Regional 
Professional and Institutional Reforms“, vystoupili Bengt Kjellson ze švédského 
Lantmäteriet, prezident CLGE Maurice Barberi a prof. Theodor Kostadinov
z Bulharska. 

Všechna plenární zasedání se vyznačovala poměrně hojnou návštěvností, 
jednotlivých zasedání se účastnilo v průměru 100 až 150 posluchačů. 

Výroční zasedání komise 7 bylo tentokrát na programu na závěr druhého 
jednacího dne. Vzhledem ke skutečnosti, že komise 7 pořádá samostatná vý-
roční zasedání oddělená od pracovních týdnů nebo kongresů, náplní jednání 
komise byly především informace o výsledcích jednání předchozího výročního 
zasedání a dále o přípravách zasedání následného. Nová předsedkyně komise 
Gerda Schennach z Rakouska informovala více jak 70 přítomných delegátů 
o průběhu a výsledcích posledního výročního zasedání komise 7, které proběh-
lo 7. až 11. 9. 2014 v kanadském Quebecku. Vysoce kladně byl hodnocen pře-
devším průběh Geo konference 2014, která byla součástí programu výročního 
zasedání komise. Mottem konference bylo „Revisiting Our World“ (Přehodno-
cení našeho světa). Společně s Geo konferencí 2007 byla největší geomatickou 
konferencí, která se kdy uskutečnila na půdě Kanady.

Předsedkyně představila pracovní plán pro období 2015-2018. Dále infor-
movala o ustanovení 4 nových pracovních skupin komise a představila jejich 
jednotlivé předsedy. Pracovní skupina WG 7.1 - Fit-For-Purpose Land Administra-
tion bude vedena nizozemským delegátem Dr. Christaanem Lemmenem, před-
sednictví WG 7.2 - Land Administration in Climate Change and Pre- and Post- 
Disaster Areas bylo svěřeno Kolumbijci Danieli Páezovi, WG 7.3 - Crowdsourcing 
of Land Rights povede Angličan Dr. Robin McLaren a předsednictví WG 7.4 - Citi-
zen Cadastre se ujal Gyula Iván z Maďarska. Ve své činnosti bude i nadále pokra-
čovat WG on 3D Cadastre, která je společná pro komise 3 a 7.

Dr. Daniel Steudler informoval o dalším vývoji projektu Cadastral Template 2.0 
(katastrální dotazník). Na 3. plenárním zasedání UN GGIM-AP 2014 byla při-
jata rezoluce o podpoře vývoje tohoto projektu s výzvou všem členským stá-
tům o poskytnutí potřebných informací k zajištění lepšího šíření a sdílení do-
brých zkušeností z různých pozemkových evidencí světa. V roce 2014 doznal 
tento projekt významných změn ve spolupráci s Centrem pro prostorové infor-
mace a správu pozemků, Katedrou technické infrastruktury při melbournské 
univerzitě. Na vývoji projektu se podíleli i čeští zástupci v komisi 7 FIG.

Na závěr jednání byla diskutována otázka letošního samostatného výročního 
zasedání komise 7 FIG. Přítomní delegáti byli informováni o skutečnosti, že bylo 
již zcela konkrétně zajištěno konání tohoto zasedání v nepálském Káthmándú. 
Z důvodu ničivého zemětřesení v této oblasti museli nepálští organizátoři od 
konání akce z pochopitelných důvodů odstoupit. Výroční zasedání komise 7 by 
se tak mělo konat v listopadu 2015 na Maltě v rámci společného mezinárodní-
ho semináře komise 3 a 7.

Vlastní odborný program zahrnoval více než 100 technických jednání, ně-
kolik diskusních fór a workshopů. Odborná technická zasedání probíhala para-
lelně pod vedením jednotlivých komisí FIG a zahrnovala obvyklé prezentace, 
krátké flash prezentace a na 30 speciálních prezentací, které prošly procesem 
předchozích odborných recenzí. Zástupci Českého úřadu zeměměřického a katas-
trálního se již tradičně zaměřili na technická zasedání organizovaná komisí 7. 
Libor Tomandl i Vladimíra Žufanová se podíleli na řízení některých zasedání 
jako reportéři. V rámci dalších zasedání přednesl Libor Tomandl příspěvek na 
téma „Vlastnické hranice v informačním systému katastru“, ve kterém otevřel 
otázku, na jakých podkladech je stanovena právní závaznost vlastnické hra-
nice, a Vladimíra Žufanová prezentovala příspěvek na téma „Multiúčelový infor-
mační systém katastru nemovitosti“, ve kterém představila obsah katastru ne-
movitostí ČR po účinnosti nového katastrálního zákona.

Příští FIG WW se v roce 2016 uskuteční v novozélandském Christchurch
s příznačným mottem konference „Recovery from Disaster“, a to s ohledem na 
ničivé zemětřesení, které 4. 10. 2010 zasáhlo o síle 7,1 stupně Richterovy škály 
především toto město.

Ing. Libor Tomandl,
             KÚ pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary,

foto: Ing. Vladimíra Žufanová

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ



Obr. 1 J. Růžek a J. Mansfeldová 

Obr. 2 Zleva: A. Jarosz, J. Blín, A. Preusse, M. Vrubel,
M. G. Livingstone Blevins (foto J. Fafejta)

Změna ve vedení SPŠ zeměměřické
v Praze
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(muzeum, kongresové centrum, koncertní síť) na území bývalých dolů v Ka-
tovicích, která citlivě revitalizovala některé z původních industriálních staveb. 
Jan Schenk (dříve IGDM) zmínil historii vývoje nivelačních přístrojů. Marek 
Fraštia (M. Talarovič, STU v Bratislavě) shrnul zkušenosti z měření opěrných 
zdí klasickou fotogrammetrií při požadované přesnosti do 3 mm s využitím soft-
ware Agisoft PhotoScan. Lačezar Ličev (katedra informatiky VŠB-TU, Ostrava) 
přednesl dvojici referátů o nové metodě definování objektů a 3D vizualizaci 
v systému Fotom (J. Hendrych, R. Kunčický), vyvíjeném na platformě Net-
Beans, o němž bylo referováno i v minulých ročnících, a o aplikaci systému pro 
určení deformací ocelové konstrukce stožáru velmi vysokého napětí (spolu-
autoři J. Tomeček, J. Hendrych, D. Lis, R. Čajka, M. Krejsa). Jaroslav Šíma (sta-
vební fakulta Žilinská univerzita v Žilině) vzpomněl vývoje instrumentária a tech-
nologií v uplynulých čtyřech desetiletích při měření (značných) posunů že-
lezničních tratí na poddolovaných územích v okolí stanice Prostřední Suchá. 
Tomáš Jiřikovský (M. Fencl, ČVUT, Praha) seznámil s rozvojem měřických úloh, cvi-
čených v rámci magisterského studia oboru GaK v podzemní laboratoři ČVUT ve 
štole Josef.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Dne 22. 8. 2015 přišel mnohým geodetům a kartografům mail, který nečekali. 
Ing. Jaroslav Růžek (obr. 1), ředitel Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) 
v Praze, v něm píše: „Vážené kolegyně a kolegové, oznamuji Vám, že jsem se po 
29 letech ve funkci ředitele školy dobrovolně rozhodl odstoupit z této funkce ke dni 
31. 8. 2015. Ve školství jsem si toho užil dost a teď nastal čas začít žít klidněji, bez 
stresu starostí. Budu se věnovat svým zálibám a vnoučatům. Děkuji Vám všem 
za příjemnou mnohaletou spolupráci a přeji pevné nervy a hodně sil v dalších 
letech“. 

V redakci GaKO jsme již připravovali článek k jeho podzimním kulatým na-
rozeninám, ale bylo nutné tento text změnit. Předně je třeba poděkovat Ing.  J. 
Růžkovi za jeho mnohaletou činnost při řízení školy, která vychovala několik 
generací našich zeměměřičů a významně tím přispěla k tomu, že geodeti a kar-
tografové vždy byli schopni a připraveni splnit úkoly a požadavky, které se bě-
hem doby různě měnily. Za jeho působení v ředitelské funkci došlo k výraznému 
rozvoji zeměměřictví a s tím spojenou modernizací vybavení školy. Je pře-
devším jeho zásluhou, že od 1. 3. 2003 bylo i právo hospodaření s budovou 
převedeno na školu. Tím dostalo vedení školy dostatečný nástroj a volnost pro
rozšiřování a další zkvalitňování odborné výuky. Na tomto místě je třeba připo-

jednotnost bez akademických titulů, které v sborníku anotací u čínských účast-
níků nebyly publikovány. Zaměstnavatel přednášejícího je též uveden v závorce.

Václav Šafář (VÚGTK) hovořil o fotogrammetrii ve vztahu k předpisům, přede-
vším k novelizované vyhlášce ČBÚ 435/1992 Sb.  Stanislav Dejl (V. Kříž, P. Miltner, 
SD Chomutov) jednal o přesnosti určení kubatur skládek pomocí fotogrammet-
rie, v porovnání s použitím tzv. dronů a měřické vzducholodě. Jaroslav Klát (Ná-
rodní památkový ústav, Ostrava) se zabýval historií souřadnicových systémů 
a katalogem starých důlních děl v Ostravsko-karvinském revíru. Wiesław Mika 
(O. Kaszowska, P. Kalisz, Glówny Institut Górnictwa, Katovice) přiblížil sledo-
vání a ochranu povrchových objektů na poddolovaných územích. Piotr Kalisz 
(W. Mika, O. Kaszowska, M. Zięba, GIG) navázal referátem o ochraně spodní 
pitné vody a měřickém sledování souboru vodojemů v Katovicích. Pavel Hánek st. 
(P. Hánek ml., ČVUT v Praze) připomněl blížící se 120. výročí založení samostat-
ného zeměměřického studia. Michal Martinek (N. Němcová, Geotronics Praha) 
představil nové modely přístrojů GNSS firmy Trimble a jejich vývoj od 80. let 
minulého století; model R8s byl vystaven v jednacím sále.

Blok referátů v angličtině otevřel Andrew Jarosz, který přiblížil minulost ISM, 
založené roku 1969 v Praze, její současné aktivity i plány, týkající se zejména
XVI. kongresu (12. až 16. 9. 2016, Brisbane, Austrálie). V klasifikaci UNESCO
patří ISM do kategorie C – výměna informací. Norbert Benecke (DMT) hovořil 
o moderních elektronických systémech sledování tvaru šachty po celou dobu 
její existence. Týž přednášející jednal o unikátním systému monitorování svahů 
povrchových dolů s vysokým nadložím s přihlédnutím k lomu Bílina, zmínil také 
porovnání s dosavadními metodami (spoluautory byli A. Vojkovský, A. Fleer,
S. Rödersperger). Nepřednesený referát o sledování nehomogenních a anizo-
tropních vrstev autorů A. V. Zhabka a V. A. Gordeeva (Urals State Mining Uni-
versity, Jekatěrinburg) byl nahrazen v materiálech konference nepublikovaným 
vystoupením Zhungfu Biana (China Mining University), který přiblížil pokroky 
čínského důlního měřictví při měření posunů a při rekultivacích. (V souvislosti 
s automatizací procesu 3D monitorování a řízení provozu byl použit termín 
„chytrý důl“.) Hu Bingnan (Fan Zhengi, China Coal Research Institute, Beijing) 
jednal o ochraně spodních vod v oblasti uzavřeného hlubinného dolu, stabi-
lizovaného zafoukaným popílkem. Vítězslav Obr (Control System International, 
a. s.) představil možnosti tzv. jednotlačítkového skenovacího systému pro kon-
troly těžby, určování kubatur apod. Blok referátů doplnil Martin Vrubel (P. Welser, 
D. Vrublová, SD) česky předneseným příspěvkem o hlubinném dobývání v závě-
rečných svazích povrchových hnědouhelných lomů SD, a. s., které by mohlo být 
zahájeno v roce 2016; těžba v severních Čechách v 19. století začínala právě 
jako hlubinná. Na závěr Daniel Šantora (Gefos, a. s.) představil novinky firmy 
Leica Geosystems AG; v sále byl instalován přístroj TS16.

Třetí den jednání zahájil Jozef Kubinec (M. Bajtala, Š. Sokol, SvF STU v Brati-
slavě) přednáškou o měření svislých ztužovadel kovových obilních sil, vyvo-
laném havárií jednoho z nich. Ján Ježko (STU v Bratislavě) referoval o geodetic-
kém monitoringu vybraných objektů protipovodňové ochrany v Bratislavě
a okolí. Olga Kaszowska (GIG, Katowice) přiblížila rozsáhlou investiční výstavbu

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST



Zmena v zložení redakčnej rady

OZNAMY

Zákony prírody určujú čas práce, čas 
žitia, ale i čas rozlúčky. Dňa 4. 6. 2015 
sa skončila úspešná životná dráha Ing. 
Ondreja Michalka v úctyhodnom veku 
92 rokov. Najbližší príbuzní sa s ním 
rozlúčili 8. 6. 2015 v obradnej sieni bra-
tislavského krematória. Jeho odchod 
nám dáva príležitosť zhustene si pripo-
menúť charakteristické črty jeho osob-
nosti, jeho činnosť a pracovné úspechy 
širšieho národného významu, ktoré sú 
spojené s jeho menom.

Ing. Ondrej Michalko sa narodil 
10. 1. 1923 v podtatranskej obci Važec, 

Ing. Ondrej Michalko odišiel
z našich radov
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6. 2. 1969 bol Ing. Michalko vymenovaný za riaditeľa Slovenskej správy 
geodézie a kartografie, od 1. 7. 1973 za predsedu Slovenského úradu geodézie 
a kartografie (SÚGK). Funkciu predsedu SÚGK vykonával do 30. 6. 1989, keď 
odišiel do dôchodku.

Súhrn odborných poznatkov, overených vlastnou praxou, prehlbovanie si teo-
retických vedomostí absolvovaním Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (1969 
– získal druhý titul – ekonomický inžinier), ale aj stály styk s pracovníkmi re-
zortu na všetkých pracoviskách, vytvorili Ing. Michalkovi také predpoklady, že 
s rozhľadom vykonával riadenie a rozhodovanie aj v zložitých otázkach orga-
nizačného prebudovania rezortu a zabezpečenia plnenia úloh štátneho plánu.

Ing. Michalko veľmi zodpovedne pristupoval k plneniu úloh, ktoré vyplývali 
z uznesení vlády. Osobitne sa angažoval za dobudovanie mapového fondu máp 
veľ kých mierok na Slovensku do roku 1985, ďalej pri zabezpečovaní úloh evi-
dencie nehnuteľností, ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, 
úloh pre potreby urbanizácie, ochrany životného prostredia, ochrany historic-
kých a kultúrnych pamiatok, výstavby plynovodov a jadrových elektrární a pre 
ďalšie potreby organizácií a obyvateľstva. Veľkú pozornosť venoval aj zavádza-
niu automatizácie a progresívnych technológií v organizáciách rezortu a inves-
tičnej výstavbe. Bol publikačne činný.

Výsledky starostlivosti Ing. Michalka o rozvoj vedeckej a výskumnej činnosti 
v rezorte majú konkrétny prejav v zriadení Výskumného ústavu geodézie a kar-
tografie v Bratislave (v roku 1970). Tiež sa zameriaval na využívanie kvalifiká-
cie pracovníkov, čo dokumentovala aj Dohoda o spolupráci uzatvorená medzi 
SÚGK a Stavebnou fakultou (SvF) SVŠT pri výchove budúcich inžinierov, výsku-
me a vedecko-technickom rozvoji v odbore geodézia a kartografia (GaK). Bol 
členom vedeckej rady SvF SVŠT, predsedom skúšobnej komisie pre štátne záve-
rečné skúšky a predsedom komisie záverečných skúšok pre postgraduálne štú-
dium na odbore GaK SvF SVŠT.

Ing. Michalko v riadiacej práci veľmi aktívne zabezpečoval spoluprácu s rezor-
tom Českého úřadu geodetického a kartografického (teraz Český úřad země-
měřický a katastrální) a s rezortom Federálneho ministerstva národnej obrany 
pri plnení celoštátnych úloh geodézie a kartografie. V oblasti mnohostrannej 
vedecko-technickej spolupráce bývalých geodetických služieb socialistických 
štátov iniciatívne pôsobil na účelné integrovanie výskumných riešiteľských ka-
pacít štátov zúčastnených na riešení spoločných úloh.

Za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie a za organizačné vybudovanie 
rezortu SÚGK boli Ing. Michalkovi udelené dve štátne vyznamenania a „Ná-
rodná cena SSR“ za osobitné tvorivé a interpretačné úsilie na spracovaní Atlasu 
SSR (ako členovi kolektívu – 1982).

Uzavrel sa život čestného a pracovitého človeka. Ďakujeme Ing. Ondrejovi 
Michalkovi za jeho neúnavnú prácu v záujme rozvoja slovenskej geodézie a kar-
tografie.

Česť jeho pamiatke!

Rozhodnutím predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky (ÚGKK SR) č. P-5527/2015 zo dňa 7. 9. 2015 bol s účinnosťou od
1. 10. 2015 z funkcie zástupcu vedúceho redaktora Geodetického a kartogra-
fického obzoru (GaKO) odvolaný doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.

Zároveň bola týmto dňom za zástupcu vedúceho redaktora vymenovaná 
Ing. Darina Keblúšková, zamestnankyňa katastrálneho odboru ÚGKK SR.

Redakčná rada ďakuje doc. Horňanskému za pomoc pri zabezpečení konti-
nuity v redakčnej činnosti GaKO. Dlhoročné skúsenosti nielen ako autora mno-
hých odborných článkov, ale aj skúsenosti z predchádzajúcej práce v redakčnej 
rade boli veľmi prínosné pre jej činnosť. Do ďalšieho života želá redakcia doc. Ing. 
I. Horňanskému, PhD., dobré zdravie a osobnú pohodu.

Redakcia

menout, že během 64leté existence SPŠZ v Praze se v jejím vedení vystřídali
pouze tři ředitelé. Prvním byl Ing. František Procházka (od 1. 9. 1951 do 31. 8. 
1974), po něm převzal funkci Ing. Jan Dvořák (od 1. 9. 1974 do 31. 7. 1986) 
a od 1. 8. 1986 byl ředitelem Ing. Jaroslav Růžek. 

Od 1. 9. 2015 byla pověřena řízením školy Ing. Jana Mansfeldová (obr. 1), 
která vystudovala gymnázium v Náchodě a obor geodézie a kartografie na 
Fakultě stavební ČVUT v Praze. Po absolutoriu pracovala jako odborný asistent 
na této fakultě – na katedře speciální geodézie – a dále ve firmě GEFOS,
a. s. V roce 1995 nastoupila na SPŠZ jako učitelka odborných předmětů (geo-
dézie, geodetické výpočty, kartografické rýsování, praxe) a současně dále 
spolupracovala s geodetickými firmami (investiční výstavba, vyhotovování 
geometrických plánů). Působí také jako lektorka ve školeních zaměřených 
na vzdělávání geodetické veřejnosti v oblasti nových technologií. Přejeme 
nové ředitelce nejen hodně sil a pohody, ale i tradiční dlouhověkost v nové 
funkci.

Ing. František Beneš, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha,

foto: archiv SPŠZ

okres Liptovský Mikuláš. Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu
v okresnom meste v roku 1943 a zememeračské inžinierstvo skončil 25. 6. 1948 
na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bra-
tislave s vyznamenaním.

1. 7. 1948 nastúpil do Fotogrametrického ústavu pre Slovensko v Bratislave 
ako fotogrameter. V tejto odbornosti pôsobil aj počas základnej vojenskej 
služby (1949 až 1951) vo Vojenskom zemepisnom ústave v Prahe. Po jej skon-
čení pracoval ako vedúci fotogrametrickej smeny a neskôr (1953 až 1955) ako 
organizátor a vedúci detašovanej kartografickej zložky Slovenského zememe-
račského a kartografického ústavu v Modre-Harmónii. V roku 1955, ako uzná-
vaný odborník vo fotogrametrii, bol vybratý do bývalého Zväzu sovietskych 
socialistických republík na zvýšenie si fotogrametrickej odbornosti. Po návrate 
bol poverovaný zodpovednými hospodárskymi funkciami, pričom bolo charak-
teristické, že mu boli zverované také úseky, ktoré vyžadovali budovanie a tvor-
bu: hlavný inžinier Geodetického, topografického a kartografického ústavu (od 
1. 1. 1957 Geodetický ústav – GÚ), námestník predsedu Správy geodézie a kar-
tografie na Slovensku (1958 a 1959), riaditeľ GÚ (1959 až 1965) z toho v rokoch 
1962 až 1964 riaditeľ Ústavu geodézie a kartografie v Prešove, kde zabezpečo-
val konsolidáciu a plnenie plánu – osobitná úloha. Ďalej riaditeľ celoštátneho 
(česko – slovenského) Kartografického a geodetického fondu v Bratislave (1966 
a 1967) a po vzniku národných podnikov v rezorte geodézie a kartografie v roku 
1968 riaditeľ Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava.

ZPRÁVY ZE ŠKOL
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