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Obrázky k článku Pálinkáš, V. aj.: Analýza hydrologických variací tíhového zrychlení na Geodetické observatoři Pecný

Obr. 2 Kombinovaná série změn tíhového zrychlení na GO Pecný z observace absolutního a supravodivého gravimetru; 
vliv změn kontinentálních vodních zásob je vypočten na základě modelů WGHM a LaD; 

měsíční řešení variací tíhového pole Země z družicové mise GRACE

Obr. 5 Amplituda harmonické funkce s periodou 1 rok vyjadřující sezónní variace tíhového zrychlení 
vlivem změn kontinentálních vodních zásob podle modelů WGHM a LaD

Obr. 6 Fáze harmonické funkce (vyjádřeno dnem v roce kdy dochází k maximu „g“) s periodou 1 rok vyjadřující 
sezónní variace tíhového zrychlení vlivem změn kontinentálních vodních zásob podle modelů WGHM a LaD
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Abstrakt

Na Geodetické observatoři (GO) Pecný probíhá kontinuální měření vertikální složky slapového zrychlení pomocí gravimetrů 
od 70. let minulého století. Data z tíhových měření umožnila identifi kovat přítomnost hydrologických jevů v časových řadách 
výsledků absolutního a supravodivého gravimetru.

Analysis of Hydrologic Variations of Gravity Acceleration at the Geodetic Observatory Pecný

Summary

Continual monitoring of vertical component of tidal acceleration using gravimeters has been in operation since 70´s of last 
century at the Geodetic observatory Pecný. Observed gravity data enabled to identify the presence of hydrological effects in 
time series of results of absolute and superconducting gravimeter.

1. Úvod

Terestrická měření tíhového zrychlení v podobě absolutních 
a supravodivých gravimetrů dosahují relativní přesnosti lepší 
než 10-9, což umožňuje využití těchto technik v rámci Glo-
bálního geodetického observačního systému (GGOS) [1], 
který reprezentuje ucelený systém ke sledování tvaru, tího-
vého pole a rotace Země. Gravimetrická měření jsou díky 
své vysoké přesnosti schopny detekovat i globální změny 
v tíhovém poli Země vyvolané dynamikou zemského tělesa 
například v podobě změny rozložení hmot (atmosférických, 
vodních i zemských).

Variace tíhového zrychlení v rozsahu cca 10 μGal1) (dvoj-
násobek amplitudy) vlivem blízkých (lokálních) změn vod-
ních hmot, jakými jsou např. podzemní voda, půdní pórová 
voda nebo případně sněhová pokrývka, jsou známé již od 
70. let minulého století [2]. Teprve moderní terestrická měře-

ní tíhového zrychlení pomocí absolutních a supravodivých 
gravimetrů dovolila sledovat tyto jevy kontinuálně a v širo-
kém pásmu variací (od hodinových po sezónní změny) [3]. 
Právě kontinuálnost a vysoká stabilita měření umožňuje 
následně detailně sledovat příčiny změn, které jsou způsobe-
ny zejména hydrologickými vlivy.

Hydrologickými vlivy na tíhové zrychlení rozumíme změ-
nu množství a rozložení podpovrchových a povrchových vod 
na Zemi, následkem kterých dochází ke změně gravitačního 
účinku vodních hmot a k tvarové deformaci Země z proměn-
livého zatížení. Z  pohledu lokalizace vodních hmot vzhledem 
k místu měření můžeme hydrologické vlivy rozdělit na lokální 
(do 1 km), regionální (1–100 km) a globální (nad 100 km).

Měřená hodnota tíhového zrychlení v sobě zahrnuje inte-
grální efekt všech vodních hmot na Zemi v daném okamžiku, 
počínaje velmi blízkými a konče vzdálenými. Analýza vli-
vu změn kontinentálních zásob vody na tíhové zrychlení [4] 
prokázala variace dosahující hodnot až 30 μGal (Amazonie), 
v Evropě potom do 5 μGal. Znamená to tedy, že signál „glo-
bální hydrologie“ by měl být v terestrických měřeních pozo-
rovatelný a tudíž i nezávisle stanovitelný.
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Uvážíme-li změny tíhového pole Země z pohledu satelit-
ních misí, je zřejmé, že projev globálních hydrologických 
změn by měl být přítomen i v těchto pozorováních. Lokál-
ní vlivy jsou samozřejmě vzhledem ke vzdálenosti satelitů 
a jejich malé celkové hmotě nedetekovatelné. Variace tího-
vého pole Země v důsledku hydrologických vlivů byly před 
několika lety určeny ze satelitní mise GRACE [5], která je 
v současnosti hlavním nástrojem pro určování globálních 
variací v tíhovém poli Země. Tyto variace dosahují hodnot 
do 10 μGal.

Srovnání principiálně odlišných metod měření (terestrická 
vs. satelitní) není triviální jak z důvodu měření rozdílné veli-
činy (satelitní mise neměří přímo zrychlení), tak z důvodu 
rozdílného místa měření, které způsobuje rozdílnou citlivost 
metod na rozsah variací tíhového pole. Zatímco satelitní 
pozorování jsou citlivá na změny tíhového pole překračují-
cí rozlohu 100 km x 100 km, terestrická měření reagují i na 
ryze lokální změny v tíhovém poli. Tato skutečnost je sice 
výhodou při aplikovaném výzkumu (průzkum ložisek nerost-
ných surovin atd.), ale je nepříznivou při sledování regionál-
ních a globálních variací, kde lokální změny ztěžují inter-
pretaci signálu z globálních a regionálních změn. Z dosud 
uvedeného se může zdát, že sledování globálních změn tího-
vého zrychlení pomocí terestrických metod má pouze ome-
zený význam. Každá metoda má avšak své výhody i nevý-
hody a prakticky si tyto metody nekonkurují, ale vzájemně 
se vhodně doplňují, ověřují a tvoří součást GGOS. Výhodu 
terestrických měření oproti satelitním je možné spatřovat ve 
vysokém rozlišení dat (sekunda vs. měsíc), jednoznačnosti 
řešení, kalibraci veličiny a kontinuitě pozorování.

V tomto textu bude na změny tíhového zrychlení lokální-
ho původu pohlíženo jako na rušivý vliv, který se snažíme 
z měření odstranit, abychom získali variace zrychlení regio-
nálního a globálního původu. Cílem této studie tedy je nale-
zení vhodného postupu pro výpočet lokálních hydrologic-
kých variací tíhového zrychlení a jejich odstranění z časové 
řady tíhových měření na Geodetické observatoři (GO) Pecný. 
Dále je obecně posouzen účinek lokálních a globálních hyd-
rologických změn na pozorování tíhového zrychlení. Ke sta-
novení konkrétních hodnot globálních změn byl analyzován 
vliv změn vodních zásob na kontinentech na základě mode-
lů Land Dynamics (LaD) a WaterGAP Global Hydrology 
Model (WGHM).

2. Měření tíhového zrychlení na GO Pecný

Počátky měření tíhového zrychlení na GO Pecný jsou v 70. 
letech minulého století, kdy zde bylo zahájeno kontinuál-
ní měření vertikální složky slapového zrychlení pomocí 
relativních pružinových gravimetrů [6]. Díky prostředkům 
Výzkumného centra dynamiky Země (projekty Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR LN00A005 a LC506) 
byla měřící technika v terestrické gravimetrii povýšena 
v současnosti na nejlepší možnou úroveň. Absolutní balis-
tický gravimetr FG5#215 (pořízen v roce 2001) a supravo-
divý gravimetr OSG-050 (instalace v roce 2007) představují 
dvě principiálně odlišné techniky měření, které jsou schop-
ny zachytit i variace tíhového zrychlení s periodou delší než 
1 měsíc a jsou tudíž vhodné pro sledování dlouhoperiodic-
kých a sekulárních změn v tíhovém poli, které nebylo možné 
dosáhnout pomocí pružinových gravimetrů.

Absolutním gravimetrem (AG) je určována absolutní 
hodnota tíhového zrychlení. Gravimetry typu FG5 jsou nej-
přesnějšími přenosnými absolutními gravimetry současnosti 

a dosahují přesnosti až 1 μGal již během několikahodinové-
ho pozorování. Tíhového zrychlení je určováno z trajektorie 
volného pádu testovacího objektu (měří se časy a vzdále-
nosti), blíže viz [7], [8]. Měření s AG trvá zpravidla 1 den, 
během kterého je provedeno asi 2000–3000 volných pádů 
(dle nastavení). 

Supravodivý gravimetr (SG) je přístrojem relativním, kte-
rý měří změny zrychlení v čase (nikoliv tedy plnou hodno-
tu tíhového zrychlení). Princip přístroje si lze představit na 
příkladě testovacího tělíska (dutá kovová koule) levitující 
v magnetickém poli. Pohyb tělesa vyvolaný změnou zrychle-
ní je sledován kapacitním snímačem a kompenzován přídav-
nou magnetickou silou tak, aby bylo tělísko neustále ve stejné 
pozici. Měřenou hodnotou je pak napětí v cívkách vyvoláva-
jící kompenzační magnetické pole. K tomu, aby bylo docíle-
no stabilního prostředí z hlediska všech komponent (cívky, 
těleso, kompenzace), je supravodivý stav nezbytností. Toho 
je docíleno umístěním měřícího systému v dewarové nádo-
bě s kapalným heliem (helium se stává kapalným při teplotě 
4,2 K). SG je přístrojem staničním, určeným ke kontinuální-
mu měření změn zrychlení (vzorkovací perioda  1 s) s přes-
ností sledování dlouhoperiodických změn na úrovni 0,1 μGal. 
Supravodivé gravimetry jsou vhodné pro sledování širokého 
pásma geodynamických jevů počínaje vlastními kmity Země, 
přes zemské slapy a konče dlouhoperiodickými variacemi.

Porovnáme-li výhody a nevýhody obou přístrojů (AG 
a SG) zjistíme, že se velmi vhodně doplňují. Slabou strán-
kou AG jsou systematické chyby a zejména jejich možné 
variace po občasných opravách. Tyto je možné odstranit za 
pomoci rozdílů opakovaných měření AG na stanicích s SG. 
Na druhou stranu, problémem SG je nutnost kalibrace měře-
né veličiny (převod elektrické veličiny na zrychlení) a jeho 
nepatrná, pozvolná změna čtení v čase (chod), která ovšem 
hraje významnou roli při sledování variací v řádu desítek let. 
Zmíněné nevýhody SG jsou eliminovatelné pomocí simul-
tánního měření s AG. Ideálním řešením je tedy opakované 
měření AG několikrát v roce na stanicích se SG. Tato meto-
dika je v současnosti používána na GO Pecný pomocí gravi-
metrů FG5#215 a OSG-050 (obr. 1).

Kombinovanou časovou řadu tíhového zrychlení na GO 
Pecný tvoří opakovaná absolutní měření pomocí FG5#215, 
která jsou prováděna přibližně v měsíčním intervalu již od 
roku 2001 a kontinuální observace OSG-050 od roku 2007. 
Časová řada na obr. 2 (viz 2. str. obálky) zahrnuje korekci:
•  o vertikální složku slapového zrychlení, přičemž parame-

try byly odvozeny z měření slapových gravimetrů na GO 
Pecný [6],

•  pohybu pólu International Earth Rotation and Reference 
Systems Service (IERS) pro ϕ = 49,91381 o, λ = 14,78559 o 
[8],

•  o účinek anomálních vzdušných hmot [8],
•  chodu OSG-050, který byl vyjádřen lineárním členem 

2 μGal/rok.

Z obr. 2 (viz 2. str. obálky) je patrná změna tíhového zrych-
lení v rozsahu 10 μGal s výraznou sezónní složkou. Variace 
tíhového zrychlení jsou z velké části způsobeny hydrologic-
kými vlivy, jejichž interpretace je předmětem tohoto textu. 

Na první pohled je zřejmá velmi dobrá opakovatelnost 
absolutních měření. Tato charakteristika je velmi důležitá 
při aplikaci AG v geodynamice. Budeme-li vnitřní přesnost 
AG charakterizovat rozdíly dvojic sousedních měření, za 
předpokladu stejné tíže nejbližších měření, dostáváme střed-
ní chybu absolutního měření na úrovni 1,0 μGal. Korekt-
nějším výpočtem vnitřní přesnosti jsou rozdíly absolutních 
měření vůči přesnějšímu měření SG a zde se dostáváme 

Pálinkáš, V. aj.: Analýza hydrologických variací…



Geodetický a kartografický obzor
ročník 56/98, 2010, číslo 5 95

dokonce na hodnotu 0,7 μGal. Uvědomíme-li si, že změ-
na zrychlení 1 μGal může být interpretována např. změnou 
výšky o 3 mm, zjistíme možnosti AG v geodynamice. A to 
vše bez jakéhokoliv relativního vztahu naměřených výsled-
ků k jiným měřením (jak je tomu u aplikace GPS). Tího-
vé zrychlení v daném místě je hodnota, která nezávisle na 
jiných měřeních reprezentuje aktuální stav tvaru a rozložení 
hmot Země.

3. Účinek hydrologických vlivů na tíhové zrychlení

Jak bylo naznačeno, v úvodu při výpočtu efektu proměnli-
vých vodních hmot je nezbytné uvažovat dva účinky:
– přímý gravitační vliv,
–  změnu tíhového zrychlení z tvarové deformace Země, ke 

které dochází vlivem proměnlivého zatížení vodními hmo-
tami.
K výpočtu zmíněných efektů je nejvhodnější použít Gree-

nových funkcí [9], kde pro změnu zrychlení vyvolanou jed-
notkovou hmotností v úhlové vzdálenosti ψ od místa pozo-
rování platí podle [9]
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a elastická (zatěžovací) část tudíž gE = g – gN. Právě tato část 
závislá na Legendreových funkcích a elastických paramet-
rech Země (daných příslušným modelem Země) je tabelo-
vána v závislosti na úhlové vzdálenosti ψ. Samotný výpo-
čet zatěžovacího efektu je tudíž numerická integrace vlivu 
daných hmotnostních elementů.

Velikost a důležitost gravitačního a zatěžovacího vlivu na 
změnu tíhového zrychlení může být demonstrována na pří-
kladě hustotně homogenního kulového vrchlíku umístěného 
soustředně kolem místa pozorování na povrchu Země (kou-
le). Rozsah kulového vrchlíku je dán příslušným středovým 
úhlem ψ a hmotnost uvažujme ekvivalentní k vrstvě vody 
o tloušťce 1 m. Pro ψ = 180° je takto Země pokryta homo-
genní kulovou slupkou. Z obr. 3, na kterém jsou příslušné 
vlivy znázorněny, je zřejmá velká důležitost vlivu „zatěžo-
vací části“ zejména pro úhlové vzdálenosti 1°–30° (100 km 
– 3000 km) a „gravitační části“ pro úhlové vzdálenosti nad 
10° (1000 km). Tento příklad je samozřejmě čistě demonstra-
tivní a realitě nemůže odpovídat (vodní bilance není dodrže-
na), ale jasně ukazuje význam hydrologických vlivů z oblastí 
vzdálenějších než 100 km. Tento závěr může evokovat myš-
lenku, že zóny pod 10 km nejsou podstatné a tudíž lokál-

Obr. 1 Absolutní gravimetr FG5#215 a supravodivý gravimetr OSG-050 na GO Pecný
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ní vlivy zanedbatelné. Samozřejmě tomu tak není, jelikož 
modelový příklad byl řešen na kouli bez uvážení topografi e 
terénu. Vztah (1) je vhodné použít pro výpočet globální části 
hydrologických vlivů.

Pro odhad vlivu blízkých hmot je tedy nutné přejít k 3D 
modelu. Zde se můžeme omezit na pouhý gravitační vliv, 
jelikož efekt ze zatížení je zanedbatelný. Jako jednoduchý 
a názorný příklad použijeme válec s poloměrem r, výškou t 
a hustotou ρ. Gravitační vliv tohoto válce pro bod ležící na 
vrcholu osy válce je

    
222 rtrtGgValec ,    

  
(3)

kde G (6,673×10-11 m3.kg-1.s-2) je gravitační konstanta. Limit-
ním případem tohoto modelu pro r → ∞ je Bouguerova deska 
pro jejíž gravitační účinek platí

        
                       tGg Boug 2 .    (4)

Na obr. 4 je znázorněna situace pro 10%-ní změnu obje-
mové vlhkosti půdy (ρ = 100 kg.m-3) ve válci o výšce 
t = 10 m (celkem tedy 1 m vodního sloupce). 

Z obr. 4 plyne velká důležitost hmot do vzdálenosti 100 
m od gravimetru. Reálný efekt blízkých hmot bude samo-
zřejmě velmi rozdílný od uvedeného příkladu a bude nutné 
pro výpočet vycházet z topografi e okolí měření a co možná 
nejlepší znalosti variací vodních hmot ve velmi blízkém oko-
lí gravimetru.

Z modelových situací na obr. 3 a 4 je evidentní, že pro 
posouzení vlivu proměnlivých vodních hmot na gravimetr  
budou hrát zásadní roli blízké hmoty do 100 m od místa 
měření a vodní hmoty ve vzdálenosti přesahující 100 km. 
Tomuto rozdělení bude odpovídat i metodika výpočtu hyd-
rologických vlivů, která bude řešena zvlášť pro část lokální 
a globální.

4. Vliv variací vodních zásob na kontinentech

Modelový případ vlivu variací vzdálených hmot na obr. 3 
uvažoval s rovnoměrnou změnou vodních hmot o tloušťce 
1 m a prokázal význam jak gravitačního tak zatěžovacího 
efektu hmot. Za významnou část globálních hydrologic-
kých vlivů můžeme považovat změny kontinentálních vod-
ních zásob, které budou zajisté obsahovat výraznou sezónní 
složku. K výpočtu byly využity údaje globálních hydro-
logických modelů LaD [10] a WGHM [11]. Tyto modely 
obsahují údaje o zásobě vody (vyjádřené v kg.m-2) na kon-
tinentech v síti 1° x 1°, resp. 0,5° x 0,5°. Obsažená voda 
v příslušné síti je součtem zásoby vody akumulované ve 
sněhu, nenasyceném půdním a horninovém prostředí (půdní 
voda) a nasyceném horninovém prostředí (podzemní voda). 
Údaje jsou vyhodnocovány v měsíčním kroku na základě 
pozorování (srážkové úhrny, rychlost větru, radiace, vlh-
kost vzduchu, teplota vzduchu, hladina podzemní vody) 
a globálních údajů o rozložení vegetačních a půdních typů 
a jim příslušejících hydrologických, klimatických a hyd-
raulických charakteristik. Výsledné řešení je provedeno při 
splnění podmínky vodní a energetické rovnováhy na uvažo-
vaném území.

Z měsíčních variací zásob vody je možné pomocí (1) 
vypočíst příslušné změny tíhového zrychlení kdekoliv na 
Zemi jako časovou řadu pro uvažované období. Při výpočtu 
je třeba postupovat opatrně při efektu blízkých buněk, kte-
ré by mohly značně zkreslit výsledek. V postupu, který byl 
použit, byly buňky ve vzdálenosti menší než 2° rozděleny na 
menší díly a jejich efekt byl zahrnut, pokud příslušná buňka 
byla ve vzdálenosti větší než 0,01° (1 km). Pro vzdálenosti 
menší než 1 km se jedná čistě o lokální vliv a musí být postu-
pováno s ohledem na topografi i a hydrogeologické podmínky 
lokality. 

Pro určení efektu změn kontinentálních vodních zásob 
v Evropě byly v síti 2° x 2° a období let 2004 až 2007 
vypočteny odpovídající časové řady hydrologických variací 

Obr. 3 Změna tíhového zrychlení vlivem gravitačního a zatěžovacího vlivu rovnoměrné vrstvy vody o tloušťce 1 m, 
která je dána kulovým vrchlíkem o příslušném středovém úhlu
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na základě měsíčních dat LaD a WGHM. Každou časovou 
řadou byla následně proložena regresní harmonická funkce 
s periodou 1 roku. Vypočtené parametry této funkce (ampli-
tuda a fáze) jsou grafi cky znázorněny na obr. 5 a 6 (oba viz 
2. str. obálky). Na území ČR můžeme očekávat změny tíhové-
ho zrychlení způsobené variací kontinentálních vod okolo 
5 μGal (dvojnásobek amplitudy) s maximem na počátku 
března. Za velmi dobrou je možné považovat shodu obou 
mo delů. Sezónní složka má v globálních efektech dominant-
ní vliv (viz obr. 2, 2. str. obálky). Rozdíl mezi regresní har-
monickou funkcí a příslušnou časovou řadou byl na všech 
bodech výpočtu menší než 0,3 μGal. 

Zjištěné hodnoty variací tíhového zrychlení vlivem kon-
tinentálních vod jsou měřitelné pomocí terestrických metod 
a měly by být registrovány pomocí supravodivých gravimet-
rů nebo opakovaných absolutních měření. Navíc, hydrologic-
ké modely mají také svou omezenou přesnost. Supravodivé 
gravimetry by díky své přesnosti mohly přispět k ověření 
použitých modelů. To ovšem pouze v případě, že se podaří 
vysvětlit a dostatečně přesně stanovit lokální hydrologické 
vlivy.

5. Lokální hydrologické změny

Jak již bylo naznačeno v úvodu, variace tíhového zrychlení 
vlivem lokálních hydrologických změn jsou rušivým sig-
nálem, který se snažíme z měření odstranit. Jsou ale tyto 
změny vůbec relevantní, a pokud ano, na základě jakých 
parametrů je lze odstranit? Otázky spojené s relevantností 
těchto vlivů a jejich parametrizací jsou řešeny od 90. let 
minulého století a v současnosti stále znamenají mezník ve 
využití přesných terestrických měření tíhového zrychlení. 
Prvotní práce v této tematice uvažovaly pouze s korelací 

příslušného hydrologického parametru (hladina podzemní 
vody, půdní vlhkost, srážkové úhrny) s měřením tíhového 
zrychlení [12]. Na základě určených regresních koefi cien-
tů byl nežádoucí vliv následně redukován. Tyto metody 
výpočtu korekcí jsou ovšem nevyhovující, jelikož samotná 
korelace nerozlišuje mezi lokálním a globálním podílem 
v signálu gravimetru a pokud jsou tyto v přibližné fázové 
a frekvenční shodě, odstraňují se oba efekty. V současnosti 
je proto častá snaha určit lokální vliv nezávisle na měře-
ní gravimetru. V ideálním případě by byla třeba detailní 
znalost skutečného rozložení vodních hmot v okolí stanice 
a následně vypočítávat vliv změny jejich rozložení v čase 
na observace tíhového zrychlení. Takto detailní znalost není 
samozřejmě dosažitelná, k alespoň částečnému přiblížení 
se k realitě je nezbytná hydrogeologická a hydropedologic-
ká studie lokality, na které měření probíhá.

K teoretickým rozborům o velikosti očekávaných změn 
tíhového zrychlení na GO Pecný byl vyhotoven digitální 
model terénu (DMT), který v první fázi sloužil ke zjiště-
ní citlivosti změny tíhového zrychlení na lokalizaci vodní 
hmoty v závislosti na hloubce pod terénem. DMT zahrnuje 
oblast 1500 m x 1500 m okolo samotné observatoře, kde 
měření probíhají. Z důvodu správného výpočtu hydrologic-
kých efektů byl DMT reprezentován pravidelnou sítí bodů 
0,5 m x 0,5 m o souřadnicích Y

i
 , X

i
 a odpovídající výšce 

H
i
.
Gravitační účinek změn zásob podpovrchových vod je 

vypočítán postupně pro vrstvy „k“ (k=1,…,150) o mocnosti 
0,1 m pod terénem (celkem tedy až do hloubky 15 m, viz 
obr. 7) a změnu objemové půdní vlhkosti o 1 %. Výpočet byl 
proveden numerickou integrací podle vztahu

2
1

cos , 1,...,150
n

k i i

i i

mg G k
r

, 
  

(5)

Obr. 4 Změna tíhového zrychlení vlivem gravitačního vlivu válce o poloměru r, s výškou 10 m a s hustotou ρ =1000 kg.m-3; 
 znázorněna je také limitní hodnota pro Bouguerovu desku o stejné hustotě
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kde
i    je index objemového elementu 0,5 m x 0,5 m x 0,1 m 

o souřadnicích těžiště Y
i
 , X

i
 a výšce H

i 
+ 0,05 – k × 0,1 

(k =1,...,150) pro body v síti 1500 m x 1500 m,
G   je gravitační konstanta (G = 6,673×10-11 m3.kg-1 .s-2),
Δm

i
   je hmotnost objemového elementu i [kg], odpovídající 

změně objemové vlhkosti o 1 %, tj. 0,25 kg, 
r

i
   je vzdálenost objemového elementu i od bodu integrace 

[m],
α

i
  je nadirový úhel objemového elementu i od bodu integ-

race.

Objemová půdní vlhkost θ = 100 Vθ�V [%] je defi nová-
na jako podíl objemu vody v příslušném vzorku a celkového 
objemu vzorku.

Bodem integrace bylo jednak místo instalace supravodivé-
ho gravimetru OSG-050, jednak absolutní tíhový bod na GO 
Pecný. Při numerické integraci podle (5) nebyly uváženy ty 
body, jejichž souřadnice se nacházely uvnitř budovy obser-
vatoře. 

Změny tíhového zrychlení na obr. 7, které odpovídají změ-
ně vlhkosti o 1 % pro vrstvu o mocnosti 0,1 m, je výhodné 
přepočíst na obecnější koefi cienty citlivosti změny tíhové-

Obr. 7 Gravitační účinek změny objemové vlhkosti půdy o 1 % pro vrstvu o mocnosti 0,1 m v závislosti na průměrné hloubce 
vrstvy pod terénem, který je dán DMT na GO Pecný; výpočet pro místo SG a AG

Obr. 8 Změna tíhového zrychlení na GO Pecný vyvolaná homogenní změnou vlhkosti půdy o 1 % do hloubky 15 m v závislosti 
na vzdálenosti od místa pozorování, do které je změna vlhkosti uvažována
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ho zrychlení na změnu vlhkosti pro danou mocnost vrstvy 
jako funkci hloubky

       
         [%]1][1.0

)(
)(

m
hg

hg  [μGal . %-1 . m-1]. (6)

Znamená to tedy, že pro vrstvu o dané mocnosti t [m] 
a odpovídající půdní vlhkosti θ [%], je příslušná změna tího-
vého zrychlení [μGal]

                ( ) LHg t g h  . (7)
  
Pro zjištění významu oblastí daných vzdáleností od stani-

ce byla uvažována homogenní změna vlhkosti půdy o 1 % ve 
vrstvě o mocnosti 15 m. Z obr. 8 je patrné, že 90 % efektu je 
vysvětlitelné změnami zásob podpovrchových vod do 300 m 
od stanice. 

6. Výpočet lokálních hydrologických změn na GO Pecný

Ze série tíhových měření na GO Pecný (viz obr. 2 na 2. str. 
obálky) je patrná sezónní změna tíhového zrychlení v rozsa-
hu 10 μGal během sedmi let měření. Podíl globálních hyd-
rologických změn lze očekávat na úrovni menší než 5 μGal. 
Prvotní práce pro studium lokálních vlivů na GO Pecný [13] 
se zabývala určením vztahu a korelací mezi lokálními para-
metry (hladina podzemní vody, půdní vlhkosti a srážkové 
úhrny) a tíhovým zrychlením. Výsledky prokázaly velmi sla-
bý efekt fl uktuace hladiny podzemní vody a běžných modelů 
pracujících se srážkovými úhrny. Prokázána byla pouze line-
ární závislost objemové půdní vlhkosti a tíhového zrychlení. 
Měření půdní vlhkosti bylo na základě tohoto poznatku roz-
šířeno do několika hloubek. Aktuální výpočet lokálních vlivů 
je v současnosti realizován na základě měření půdní vlhkosti 
v několika hloubkách a hladiny podzemní vody. 

Obr. 9 Průběh půdní vlhkosti na GO Pecný v různých hloubkách měření (12 cm, 31 cm, 64 cm, 89 cm, 120 cm) 

Pálinkáš, V. aj.: Analýza hydrologických variací…
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6.1 Efekt  půdní  vlhkost i

Půdní vlhkost je měřena kontinuálně v intervalu 10 minut 
od roku 2005 pomocí čidel VIRRIB, která jsou instalována 
celkem v pěti hloubkách pod terénem až do 120 cm. Výpočet 
změny tíhového zrychlení vlivem vlhkosti půdy byl určen až 
do hloubky 137 cm přímo na základě těchto měření. Měření 
z hloubek 12 cm, 31 cm, 64 cm, 89 cm a 120 cm byla použi-
ta pro výpočet efektu vhkosti postupně pro vrstvy 0 cm –
– 22 cm, 22 cm – 46 cm, 46 cm – 73 cm, 73 cm – 103 cm 
a 103 cm – 137 cm podle vztahu (7). 

Odhad změny vlhkosti odpovídající větším hloubkám 
a hloubky nenasycené zóny byl založen na následující úva-
ze podpořené provedenými měřeními. Na obr. 9 je znázor-

něn průběh objemové vlhkosti půdy v měřených hloubkách, 
ze kterého je patrné významné snižování variací vlhkosti 
s hloubkou měření. Tento jev je pozorovatelný jak pro sezón-
ní složku změn, tak pro rychlé změny trvající několik týdnů. 
Na obr. 10 je znázorněna velikost změn vlhkosti půdy (rozdíl 
maxima a minima) v daných hloubkách měření. V hloubce 
400 cm byla navíc zvolena nulová variace vlhkosti. Tato 
hloubka byla určena na základě analýzy vzorků z geolo-
gických vrtů na GO Pecný, která stanovila výraznou změnu 
charakteru hornin (rozvětralá hornina – bloky hornin) právě 
v této hloubce. Průběh variací vlhkosti byl následně vyjádřen 
pomocí logaritmické funkce U(h) (viz obr. 10). 

Logaritmická funkce hloubky U(h) tedy poskytuje při-
bližnou představu o útlumu variací objemové vlhkosti půdy 

Obr. 10 Změna objemové půdní vlhkosti (rozdíl maxima a minima od roku 2005) v závislosti na hloubce měření 
a stanovené nulové změně ve 400 cm vyjádřena logaritmickou funkcí

Obr. 11 Průběh hloubky hladiny podzemní vody pod terénem od roku 2001 na GO Pecný
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Geodetický a kartografický obzor
ročník 56/98, 2010, číslo 5 101

s narůstající hloubkou. Pro samotný výpočet změn zrychlení 
byla zóna od 136 cm do 400 cm rozdělena na 6 vrstev o moc-
nosti t [m] a pro každou vrstvu byla změna tíhového zrychle-
ní vypočtena samostatně z měření vlhkosti θ

120
 [%] v nejnižší 

vrstvě (120 cm) a vztahu (7)

             
)120(

)()(120 U
hUhgtg w ,    

       
(8)

kde U(120) je hodnota logaritmické funkce ve 120 cm. Cel-
kový efekt vlhkosti půdy je součtem efektů Δg ve všech 
uvažovaných vrstvách do hloubky 400 cm.

6.2 Efekt  hladiny podzemní vody

Hladina podzemní vody je na GO Pecný sledována od roku 
1993, v nečerpané kopané studni asi 50 m od hlavní budo-
vy observatoře, kde gravimetrická měření probíhají. Během 
analýz [13] byla zjištěna pouze velmi slabá lineární závis-
lost mezi hladinou podzemní vody a tíhovým zrychlením. 
Ze série na obr. 11 je sice zřetelná sezónní variace podzem-
ní vody, ale s maximem hladiny (minimum hloubky) nastá-
vajícím v červnu, což neodpovídá maximu tíhového zrych-
lení na počátku března. Skutečnost, že k variacím podzemní 
vody dochází, ovšem v našem výpočtu nelze opominout. 
Postup výpočtu je obdobný jako u objemové půdní vlhkosti 
a spočívá opět ve výpočtu efektu podpovrchové vody na 
základě vztahu (6). Změna tíhového zrychlení byla vypoč-
tena jako efekt variace vodních hmot do hloubky 11 m, kte-
rá je maximální hloubkou podzemní vody ve sledovaném 
období. Větší hloubky není potřeba uvažovat, jelikož zde 
byla předpokládána nasycená zóna a tudíž neměnnost tího-
vého vlivu. Opět lze rozčlenit zónu mezi aktuální hladinou 
podzemní vody a hloubkou 11 m na několik vrstev a počí-
tat výsledný efekt jako součet vlivů jednotlivých vrstev, 
ale vzhledem k velmi malé změně citlivosti změn tíže na 

hloubky pod 4 m (viz obr. 7), lze uvažovat celou zónu varia-
ce hladiny podzemní vody (HPV) za jednu vrstvu a efekt 
počítat podle vztahu 

         
)()11( hghng HPVxHPV , 

 
 (9)

kde n
x
 [%] je pórovitost daného typu hornin (tj. přítomnost 

pórů/dutin nejrůznějšího tvaru, rozměru a původu v těch-
to horninách), ve které dochází k variacím podzemní vody 
a h

HPV
 [m] je hloubka hladiny podzemní vody. V této studii 

byla pórovitost uvažována konstantní hodnotou 2%.

6.3 Korigovaná sér ie  lokálních vl ivů

Lokální hydrologické změny na obr. 12 jsou vypočteny 
z údajů půdní vlhkosti (kapitola 6.1) a pro hladinu podzemní 
vody (kapitola 6.2). Znázorněn je:
–  dílčí vliv objemové půdní vlhkosti až do hloubky 137 cm, 

vypočtené na základě měřených dat
–  celkový vliv objemové půdní vlhkosti až do hloubky 400 

cm, kde byla měřená data extrapolována podle (8),
–  celkový vliv objemové půdní vlhkosti rozšířen o efekt fl uk-

tuace hladiny podzemní vody podle (9).

Patrný je významný rozdíl mezi lokálními vlivy při 
uvážení resp. zanedbání vlivu fl uktuace hladiny podzem-
ní vody. Efekt hladiny podzemní vody způsobuje nejenom 
změnu velikosti lokálních vlivů, ale také fázový posun (cca 
3 měsíce) vypočtených lokálních změn. 

Měřená kombinovaná (AG+SG) série změn tíhové-
ho zrychlení byla opravena o celkový efekt vypočtených 
lokálních hydrologických vlivů. Variace tíhového zrychle-
ní globálního původu byly vypočteny jednak z údajů změn 
kontinentálních vodních zásob podle WGHM a jednak 
z měsíčních řešení variací tíhového pole Země ze satelitní 
mise GRACE. Z časových řad na obr. 13 je patrná podstatně 

Obr. 12 Lokální hydrologické změny vypočtené na základě měřených údajů objemové půdní vlhkosti 
a hladiny podzemní vody

Pálinkáš, V. aj.: Analýza hydrologických variací…
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lepší shoda korigované série s variacemi globálního původu, 
než tomu je u měřené série bez zavedení lokálních korekcí. 
Rozdíly vůči variacím globálního původu jsou u korigované 
série o 40 % nižší. Při posuzování rozdílů je nezbytné mít na 
paměti, že „terestrická“ časová řada je až do února 2007 tvo-
řena pravidelnými absolutními tíhovými měřeními, jejichž 
opakovatelnost je sice na velmi vysoké úrovni (± 0,7 μGal), 
ale přesto nemůže dosahovat kvalit kontinuálního měře-
ní pomocí SG. Časová řada terestrických měření tíhového 
zrychlení, která má vysoké rozlišení v čase (interval měření 
1 sekunda), musí být dále převedena na měsíční průměry pro 
korektní porovnání s měsíčními řešeními GRACE a WGHM. 
Toto řešení zde není uvedeno, jelikož nemá v důsledku krát-
kého překrytu všech časových řad dostatečnou vypovídací 
schopnost. Velkou výhodou terestrických tíhových měření je 
ovšem právě vysoké rozlišení dat a z tohoto pohledu jsou 
zajímavým jevem krátkoperiodické změny tíhového zrychle-
ní v korigované sérii (s periodou týden až měsíc), patrné na 
obr. 13. Zdrojem těchto variací může být jak nedostatečná 
korekce lokálních vlivů vodních hmot nebo vlivu atmosféry, 
tak krátkoperiodické variace tíhového pole Země globálního 
původu, které použité modely nepodchycují. Právě možnost 
určení těchto jevů je výhodou supravodivých gravimetrů, 
a proto je velmi důležité spolehlivé určení lokálních hydrolo-
gických změn tíhového zrychlení. 

7. Závěr

Variace tíhového zrychlení hydrologického původu význam-
nou měrou ovlivňují nejpřesnější terestrická měření pomocí 
absolutních a supravodivých gravimetrů. Zásadním je v tom-

to směru efekt změny vodních zásob v lokálním (do 300 m 
od stanice) a globálním (od 100 km od stanice) rozsahu. Při 
studiu geodynamických jevů regionálního a globálního cha-
rakteru jsou problémem právě lokální vlivy, které zejména 
při opakovaných absolutních měřeních v rozsáhlých sítích, 
kdy není možné provádět detailní a přímé hydrogeologické 
a hydropedologické studie pod objekty s provozovanými gra-
vimetry, znamenají významnou nejistotu při analýze namě-
řených dat.

Série tíhových měření na GO Pecný umožnila identifi -
kovat přítomnost hydrologických jevů v časových řadách 
absolutního a supravodivého gravimetru v rozsahu 10 μGal. 
Jednoduchý model výpočtu lokálních hydrologických vlivů 
na základě měření půdní vlhkosti a hladiny podzemní vody 
byl využit k redukci lokálních vlivů s přesností ±1 μGal a tím 
umožnil vzájemně porovnat provedené terestrické observa-
ce s výsledky satelitních misí a hydrologických modelů. 
Dosaženou přesnost lze považovat pro absolutní gravimetrii 
za vyhovující, ale pro analýzu dat supravodivých gravimetrů 
za účelem určení dlouhoperiodických geodynamických jevů 
bude potřebné další zpřesnění hydrologického modelu.

Příspěvek vznikl v rámci projektu Výzkumného centra 
dynamiky Země „Recentní dynamika Země“ – projekt LC506 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Dodateč-
ná podpora tohoto výzkumu byla poskytnuta z projektu 
MSM6840770002.

Autoři děkují Dr. Andreas Güntnerovi (GFZ Potsdam) za 
poskytnutí dat modelu WGHM, Dr. Chris Millymu (U.S. Geo-
logical Survey) za poskytnutí dat modelu LaD a Dr. Holger 
Steffenovi (University of Calgary) za výpočet a poskytnutí 
časové řady GRACE pro GO Pecný. 

Obr. 13 Korigovaná série tíhového zrychlení vs. globální změny tíhového zrychlení
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SvF STU v Bratislave

1. Úvod

Podmienky výkonu znaleckej činnosti, práva a povinnos-
ti znalcov, ako aj podmienky činnosti znaleckých ústavov  
upravuje zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o znalcoch“) 
[1] a vyhláška Ministerstva spravodlivosti (MS) Slovenskej 

republiky (SR) č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o znalcoch [2].

Základnou náplňou činnosti znalca na rozdiel od svedka 
je, aby v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci 
na základe aplikácie odborných znalostí na určité konkrétne 
údaje, resp. na popis situácie s využitím exaktne stanovených 
vedeckých metód alebo postupov vyslovil vysoko pravdepo-
dobný a objektivizovaný záver o tom, že určité stavy, javy, 
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situácie alebo skutočnosti nastali, nastanú alebo existujú 
v podobe opísanej v závere bez ohľadu na to, že vyslove-
ný záver nemôže verifi kovať svojimi zmyslovými poznatka-
mi. Rovnako toto je hlavným cieľom spolupráce znalca so 
súkromným sektorom.

2. Súčasná právna úprava znaleckej činnosti

V súčasnosti platná právna úprava [1] sa vzťahuje na zna-
leckú, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť (v našich ďalších 
úvahách sa budeme venovať iba znaleckej činnosti; činnosť tl-
močníkov a prekladateľov nebude predmetom nášho záujmu) 
vykonávanú v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej 
moci, ako aj na činnosť v súvislosti s právnymi úkonmi fyzic-
kých a právnických osôb v súkromnej sfére. V nadväznosti 
na túto právnu úpravu boli v niektorých zákonoch a iných 
právnych predpisoch zakotvené ustanovenia, ktoré dotknu-
tým subjektom ukladajú povinnosť dať si pre svoje ďalšie 
úkony vyhotoviť znalecký posudok, resp. spolupracovať so 
znalcom.

Pri tvorbe súčasného zákona o znalcoch [1] predkladateľ 
návrhu zákona kontinuálne nadviazal na rad predchádzajú-
cich predpisov, ktoré v minulosti upravovali činnosť znalcov 
alebo tlmočníkov. Išlo najmä o: 
•  zákon č. 167/1949 Zb. o stálych prísažných znalcoch 

a tlmoč níkoch, 
•  zákon č. 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov 

a tlmočníkov,
•  zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch; podrob-

nosti ďalej upravovala vyhláška MS SR č. 263/1996 Z. 
z. v znení vyhlášky MS SR č. 294/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonával zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmoční-
koch, a vyhláška MS SR č. 86/2002 Z. z. v znení vyhlášky 
MS SR č. 576/2003 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku. 

Požiadavka na súčasnú právnu úpravu vyplynula jed-
nak z potreby harmonizovať náš právny poriadok s právom 
Európskej únie (EÚ), ako aj z potreby reagovať na novú 
politicko-spoločenskú situáciu, ktorá nastala po roku 1989, 
pretože dovtedajší zákon nepokrýval dostatočne všetky práv-
ne vzťahy vznikajúce v trhovom hospodárstve v súvislosti 
s výkonom znaleckej činnosti. 

Vymedzenie predmetu zákona o znalcoch [1] je rozdele-
né vzhľadom na splnenie základného legislatívneho pravidla 
jasnosti zákona pre adresátov jeho obsahu a s prihliadnutím 
na špecifi ká znaleckej činnosti do hlavných obsahových 
častí, z ktorých sú pre náš príspevok relevantné najmä časti: 
„Znalci“, „Priestupky a iné správne delikty“ a „Pôsobnosť 
ministerstva v oblasti výkonu činnosti a vybavovanie sťaž-
ností“.

Treba zdôrazniť, že zákon o znalcoch [1] v zásade vychá-
dza z nutnosti zabezpečit vykonanie povinnosti štátu napl-
niť a realizovať ústavné právo každého jednotlivca na súdnu 
a inú ochranu, ktoré je zakotvené v článku 46 ods. 1 Ústavy 
SR s modifi káciou v článku 51 ods. 1. Základným aspektom 
pri činnosti znalca je tiež naplnenie obsahu práva každého 
jednotlivca na spravodlivý súdny proces zabezpečovaný zo 
strany štátu podľa článku 6 ods. 1 Európskeho dohovoru 
o ľudských právach a základných slobodách. 

Rovnako závažným aspektom, ktorý zákon o znalcoch [1] 
rieši, je vymedzenie rozsahu práv a povinností, ktoré znal-
com vznikajú pri výkone činností poskytovaných na rôzne 
účely súkromným osobám.

2.1  Znalecká činnosť  a  právo Európskych 
spoločenst iev

Problematika zákona o znalcoch je upravená v práve Európ-
skych spoločenstiev (ES):
1.  Primárne právo ES: čl. 43 – úprava slobody usadiť sa a čl. 

49 – úprava slobody poskytovať služby. Spoločným princí-
pom obidvoch slobôd je princíp rovnakého zaobchádzania 
so štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ a Európske-
ho združenia voľného obchodu ako so štátnymi príslušník-
mi SR, ktorý je vyjadrený zákazom akejkoľvek otvorenej 
alebo skrytej diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti.

2.  Zmluvné pramene práva ES: čl. 45 Európskej dohody 
o pridružení (Dohoda č. 158/1997 Z. z. v znení rozhodnu-
tia Asociačnej rady) upravujúci princíp rovnakého zaob-
chádzania na etablovanie sa občanov a podnikov Spolo-
čenstva v rámci hospodárskych činností; podľa čl. 45 ods. 
4 písm. c) hospodárska činnosť zahŕňa najmä činnosť prie-
myselného charakteru, činnosť obchodného charakteru 
a výkon remesiel a slobodných povolaní.
Zákon o znalcoch [1] upravuje možnosť zápisu do zozna-

mu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „zoznam“) 
aj pre fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom alebo 
sídlom mimo územia SR. V prípade, že takéto osoby sa podľa 
právnych predpisov niektorej z členských krajín EÚ alebo 
iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore (EHP) považujú za znalcov, zapíšu sa do zoznamu 
bez splnenia požadovaných kritérií. Určitú výnimku, a to iba 
pre vymenované znalecké odbory, tvorí podmienka podrobiť 
sa vyrovnávacej skúške. Po jej úspešnom vykonaní je zahra-
ničný expert zapísaný do zoznamu – to neplatí pre právnickú 
osobu.

2.2 Zápis  do zoznamu

Zákon o znalcoch [1] vo svojom defi ničnom ustanovení 
vychádza zo všeobecného predpokladu, že každá osoba sa 
od okamihu zápisu do zoznamu stáva znalcom v závislosti od 
toho, v ktorej časti centrálne vedeného zoznamu je zapísaná. 
Z uvedeného dôvodu sa do zoznamu zapisujú nielen fyzické 
a právnické osoby, ale aj znalecké ústavy. 

Podľa charakteru zadávateľa rozdeľuje zákon o znalcoch 
[1] činnosť znalca na dve typové skupiny:
a)  Realizácia jednotlivých úkonov činnosti znalca pre orgá-

ny verejnej moci, ktoré túto osobu do funkcie na základe 
rozhodnutia pri naplnení všetkých kompetenčných limitov 
ustanovia, tzn. činnosť znalca pre súd na účel netrestné-
ho konania (sem patrí civilná, obchodná, dedičská alebo 
iná agenda súdu) – napr. § 127 Občianskeho súdneho po-
riadku, ďalej činnosť pre orgány činné v trestnom konaní 
a činnosť pre iné orgány verejnej moci na účel správneho, 
daňového, colného alebo iného osobitného konania.

b)  Realizácia jednotlivých úkonov činnosti znalca na základe 
požiadaviek súkromnej sféry. Sem môžu popri znaleckých 
posudkoch na vybrané účely správneho konania patriť aj 
úkony, ktoré nemajú žiadny vzťah k orgánom verejnej 
moci štátu vzhľadom na svoju okamžitú neuplatniteľnosť.
Znalecké úkony vykonávané na základe ustanovenia za 

znalca alebo objednávky v konaní pred orgánmi verejnej 
moci, prípadne ktorých vykonanie je potrebné na rozhod-
nutia týchto orgánov podľa platných právnych predpisov, sa 
vždy považujú za úkony pre orgány verejnej moci. Orgánmi 
verejnej moci sa rozumejú všetky štátne orgány, orgány štát-
nej správy, orgány samosprávy obce (mesta), ako aj orgány 
prokuratúry.
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Podľa spôsobu výkonu funkcie znalca zákon o znalcoch 
[1] rozlišuje: 
a)  znalcov – fyzické osoby: ide o znalcov, ktorí vykonávajú 

svoju činnosť predovšetkým popri hlavnom zamestnaní, 
b)  znalcov – právnické osoby: ide o ústavy a iné pracoviská 

kvalifi kované na znaleckú činnosť,
c)  znalecké ústavy – ide o terminologicky nový pojem zave-

dený zákonom o znalcoch [1], ktorým sa odlišujú znalci –
– právnické osoby od znaleckých ústavov. Tieto okrem 
výkonu samotnej znaleckej činnosti plnia aj funkciu meto-
dického, riadiaceho a vzdelávacieho centra v jednotlivých 
odvetviach znaleckých odborov a poskytujú súčinnosť pri 
riadiacej a kontrolnej činnosti príslušného ministerstva. 
Znalecké ústavy ako vrcholné vedecké pracoviská sú ga-
rantom odbornosti pri výkone znaleckej činnosti a v spo-
lupráci s MS SR zabezpečujú vzdelávanie znalcov a plnia 
aj iné úlohy potrebné na zabezpečenie kvalitného výkonu 
znaleckej činnosti.
Inými osobami vykonávajúcimi znaleckú činnosť sa rozu-

mejú tzv. znalci „ad hoc“, resp. znalci na jeden prípad (nie 
sú zapísaní v zozname). Títo znalci môžu byť ustanovení iba 
v konaní prebiehajúcom pred príslušným orgánom verejnej 
moci a pri splnení podmienok uvedených v zákone o znal-
coch [1], tzn. súhlas ustanovenej osoby a časová alebo iná 
núdza pre konajúci orgán verejnej moci.

Funkcia a pôsobnosť znaleckých ústavov a ich zákonné 
zakotvenie boli vynútené požiadavkami praxe, lebo prí slušné 
ministerstvá nemajú kapacitné a ani odborné možnosti zabez-
pečiť všetky úlohy v oblasti znaleckej činnosti len svojimi 
silami. Pracoviská, ktoré plnia úlohu metodického rezortné-
ho centra, sú zriadené spravidla pri vysokých školách, čo má 
garantovať ich odbornú kvalitu a vedecký rozvoj v príslušnej 
oblasti výkonu znaleckej činnosti.

MS SR, ktoré zoznam spravuje, evidovalo k 12. 3. 2010 
2840 znalcov, 327 tlmočníkov a 802 prekladateľov. 

2 .3  Overovanie  odbornej  spôsobi lost i  znalcov

Zákon o znalcoch [1] zaviedol povinnosť v ministerstvom 
určených odvetviach odborov znaleckej činnosti podrobiť 
sa overovaniu odbornej spôsobilosti. Spočíva predovšetkým 
v posúdení správnosti formálnych a vecných postupov pri 
vypracovaní znaleckých úkonov, ako aj v overení aktuálnych 
znalostí právnych predpisov upravujúcich výkon znaleckej 
činnosti, či znalosti metodík a ich aplikácie v praxi. Odbor-
ná skúška je jednou z podmienok zápisu do zoznamu a má 
garantovať odbornosť uchádzačov o výkon činnosti. V odbo-
re zdravotníctvo a farmácia a v odbore psychológia odbor-
nú skúšku nahrádza špecializačná skúška na akreditovanej 
vzdelávacej inštitúcii Ministerstva zdravotníctva SR. Po 
splnení všetkých podmienok na zápis vznikne právny nárok 
na zapísanie do zoznamu. V prípade nezapísania sa môže 
uchádzač domáhať ochrany vrátane preskúmania rozhodnu-
tia súdnou cestou.

Preukazovanie získaného vzdelania sa uskutočňuje pred-
ložením osvedčenej kópie dokladu o dosiahnutom vzdelaní 
(vysokoškolský diplom, maturitné vysvedčenie alebo iný 
doklad). V prípade občanov krajín EÚ alebo iných zmluv-
ných štátov Dohody o EHP musí uchádzač predložiť doklad 
o uznaní jeho odbornej kvalifi kácie podľa zákona č. 477/2002 
Z. z. o uznávaní odborných kvalifi kácií a o doplnení záko-
na Národnej rady (NR) SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. V ostatných prípa-
doch, teda pri občanoch „tretích krajín“ (ako napr. USA), sa 
ich vzdelanie posudzuje a uznáva podľa zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na inte-
gračný proces už štátne občianstvo SR nie je podmienkou 
zápisu fyzickej osoby do zoznamu, čím sa otvára možnosť 
pôsobenia odborníkov z krajín EÚ alebo iných zmluvných 
štátov Dohody o EHP. Na druhej strane nie je žiaduce, aby 
SR umožnila pôsobenie odborníkov z takej skupiny tretích 
krajín, ku ktorým v súčasnosti nemá medzinárodnopráv-
ne záväzky. Preto je prijaté obmedzenie ich prístupu na trh 
služieb SR.

2.4 Konzul tant i

V prípadoch, v ktorých si to povaha a rozsah posudku 
vyžadujú, je znalec oprávnený pribrať konzultanta, pričom 
v konaní pred orgánmi verejnej moci musí mať na to ich 
súhlas (ide hlavne o posúdenie predpojatosti konzultanta). 
Za vykonaný znalecký úkon, ktorý obsahuje časti vypracova-
né konzultantom alebo o ktorých sa konzultovalo, nesie plnú 
zodpovednosť znalec, ktorý znalecký úkon vykoná. Rovnako 
to platí aj v prípade pribratia viacerých konzultantov.

Konzultáciami sa rozumie hlavne snaha o položenie kva-
litných a zmysluplných otázok orgánmi verejnej moci v zna-
leckých dokazovaniach. Týmto sa predchádza predlžovaniu 
lehôt a zároveň sa zabezpečuje rýchlejšie riešenie sporov.

2.5 Znalecké úkony

Z defi nície znaleckej činnosti vyplýva, že sa vykonáva pro-
stredníctvom realizácie jednotlivých znaleckých úkonov. 
Aj keď je znalecká činnosť založená najmä na vyhotovova-
ní znaleckých posudkov ako najfrekventovanejšieho zna-
leckého úkonu, zákon o znalcoch [1] označuje za znalecké 
úkony aj iné úkony ako sú znalecké posudky. Najčastejšie 
ide o doplnenia a vysvetlenia (písomné aj ústne) k už poda-
ným znaleckým posudkom, ďalej o odborné stanoviská ale-
bo potvrdenia a odborné vyjadrenia a vysvetlenia týkajúce 
sa skutočností, ktoré sú predmetom znaleckého skúmania. 
Uvedené typy znaleckých úkonov nemusia byť vždy poda-
né písomnou formou, môžu byť podané aj prostredníctvom 
výpovede do zápisnice. Toto však možno využiť len v konaní 
pred orgánom verejnej moci. Okrem týchto typov znalec-
kých úkonov môžu nimi byť aj konzultácie poskytnuté iným 
subjektom a iným znalcom za úhradu.

Odborné stanovisko, potvrdenie, vyjadrenie alebo vysvet-
lenie musí primerane spĺňať náležitosti znaleckého posudku 
– v prípade písomného podania musí byť zviazané, označené 
číslom, pod ktorým je úkon zapísaný v denníku a opatrené 
pečiatkou a podpisom znalca. Tieto typy znaleckých úkonov 
sa najčastejšie používajú pri riešení čiastkových znaleckých 
úloh, na ktoré nie je potrebné podať znalecký posudok.

2.6 Povinnosť  mlčanl ivost i  znalca

Zákon o znalcoch [1] akceptuje skutočnosť, že znalec sa počas 
výkonu znaleckej činnosti môže stretnúť, resp. oboznámiť so 
skutočnosťami, ktoré sú dôverné alebo svojou podstatou tvo-
ria obsah určitej formy tajomstva (bankové, obchodné a iné). 
Ako na všetky osoby, ktoré sa oboznamujú s tajomstvom, 
aj na znalca sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti. Aj samot-
ný obsah znaleckého sľubu je zvolený tak, aby vyjadroval 
záväzok zachovať mlčanlivosť, ktorý možno prelomiť len za 
explicitne stanovených zákonných podmienok. 
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Porušenie povinnosti mlčať voči subjektom súkromného 
alebo verejného práva môže naplniť skutkovú podstatu trest-
ného činu uvedenú v § 264 Trestného zákona – Ohrozenie 
obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného 
a daňového tajomstva. Rovnako v prípade porušenia mlčan-
livosti voči orgánom verejnej moci môže znalcovi vzniknúť 
trestná zodpovednosť pri naplnení trestného činu uvedené-
ho v § 318 Trestného zákona – Vyzvedačstvo alebo v § 319 
– Ohrozenie utajovanej skutočnosti, popr. v § 320 citovaného 
zákona.

Pozbaviť znalca mlčanlivosti môže zadávateľ (súd alebo 
iný orgán verejnej moci, fyzická osoba alebo právnická oso-
ba) alebo minister spravodlivosti, pokiaľ zákon č. 241/2001 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neustano-
vuje inak.

2.7 Súčinnostná povinnosť  pre  t re t ie  osoby

Zákon o znalcoch [1] zaviedol pre tretie osoby (súhrnné 
označenie pre občanov, podnikateľské subjekty, verejno-
právne inštitúcie, orgány štátnej alebo verejnej moci vrátane 
prokuratúry a ochrancu verejných práv) súčinnostnú povin-
nosť, tzn. povinnosť na základe vyžiadania znalca poskyt-
núť podklady, ktorými tieto tretie osoby disponujú a ktoré 
sú potrebné na to, aby bol znalecký úkon riadne vykonaný. 
V praxi ide predovšetkým o spoluprácu s rôznymi verejnými 
registrami ako je napríklad katastrálny úrad, so súkromnými 
alebo štátnymi archívmi a s ďalšími osobami. Znalec sa vždy 
preukáže svojím identifi kačným znakom – preukazom znalca 
a ďalej preukáže, že účel súčinnosti súvisí s jeho činnosťou 
podľa tohto zákona. Z tohto ustanovenia je zrejmý aj účel 
jeho činnosti pre tretie osoby. Osoby poskytujúce podklady, 
doklady, listiny, predmety a iné veci nevyhnutné k činnosti 
znalca sa teda nemusia obávať ich zneužitia, prípadne vyda-
nia neoprávnenej osobe. 

2 .8  Odmietnut ie  vykonania  znaleckého posudku

V záujme vysokej objektivity znaleckého úkonu je nevyhnut-
né obmedziť vykonanie znaleckého úkonu v prípadoch, keď 
sa objektívnosť nemôže garantovať. Súčasne je však potrebné 
vyjasniť vzťah medzi nemožnosťou vykonať znalecký úkon 
z dôvodu zaujatosti a bezdôvodným odmietnutím úkonu, aby 
nedochádzalo k zneužívaniu možnosti odmietnutia. V konaní 
pred orgánmi verejnej moci je vecou príslušného orgánu, aby 
posúdil všetky skutočnosti a okolnosti vedúce k rozhodnutiu 
o vylúčení znalca z vykonania znaleckého úkonu. V prípade, 
že sa vysloví nezaujatosť znalca, je znalec povinný tento úkon 
vykonať. Ďalším dôvodom, pre ktorý môže znalec vykonanie 
znaleckého úkonu odmietnuť, sú zdravotné okolnosti spra-
vidla potvrdené lekárom. Rozhodovanie o vylúčení znalca 
z konania je upravené v procesných predpisoch, napríklad 
§ 31 ods. 4 Trestného poriadku, § 9 Správneho poriadku 
 alebo v Občianskom súdnom poriadku. 

Znalec nesmie vykonať znalecký úkon ani pre osoby blízke 
(na trestné účely sa vychádza z ustanovení Trestného zákona, 
na účely civilného konania je naopak smerodajné ustanove-
nie § 116 Občianskeho zákonníka), ani pre zamestnávateľa, 
pozri pomer k veci – rodinný, pracovný, vlastnícky a iný. 

Možnosť odmietnutia vykonania znaleckého úkonu sa 
viaže na neposkytnutie primeranej výšky preddavku. Pred-
davok na znaleckú činnosť vykonávanú pre súkromnú sféru 
je potrebné zložiť, tzn. zaplatiť v hotovosti alebo bankovým 

prevodom. Naopak, v konaní pred orgánom verejnej moci sa 
preddavok a jeho primeraná výška má riešiť v rámci kon-
zultácie a v konečnom dôsledku sa stanovuje v konkrétnom 
rozhodnutí konajúceho orgánu verejnej moci.

Zákon o znalcoch [1] nepriamo ukladá súčinnostnú povin-
nosť pre konkrétne osoby konajúce v mene štátu, a to vo for-
me konzultácie so znalcom:
a)  o primeranej výške preddavku na vykonanie konkrétneho 

znaleckého úkonu a
b) o stanovení primeranej lehoty. 

V tomto smere treba zobrať do úvahy skutočnosť, že kona-
júci orgán štátnej moci nie je výplatným miestom znalečné-
ho, ale na druhej strane musí zabezpečiť všetky nevyhnutné 
podmienky na vykonanie znaleckého úkonu. Ďalej v plnom 
rozsahu zodpovedá za splnenie ústavného práva na konanie 
bez zbytočných prieťahov. Medzi spomenuté podmienky pat-
rí výber vhodného znaleckého odboru (nie všetky znalecké 
odbory jednoznačne a transparentne signalizujú pre konajúce 
orgány vedné oblasti, na ktoré sa vzťahujú), výška primár-
ne vyvolaných nákladov, ktoré v jednotlivých znaleckých 
odboroch môžu predstavovať podstatnú časť znalečného, ako 
aj reálnosť splnenia lehoty, počas ktorej má znalec vykonať 
znalecký úkon. Pritom konajúci orgán verejnej moci musí pri 
stanovovaní konkrétnej osoby znalca a lehoty prihliadať aj 
na subjektívne prekážky na strane znalca (práceneschopnosť, 
výkon funkcie v zahraničí, viacero predchádzajúcich žiadostí 
iných orgánov a iné).

2 .9  Znalecká činnosť  a  podnikanie

Zákon o znalcoch [1] explicitne uvádza, že výkon znaleckej 
činnosti nie je podnikaním podľa Obchodného zákonníka ani 
podľa živnostenského zákona. Výkon tejto činnosti má pre-
to charakter vedľajšej činnosti popri zamestnaní u fyzických 
osôb, ako aj u právnických osôb, kde nemôže tvoriť hlavnú 
(v zmysle „jedinú“) náplň ich podnikania alebo činnosti. Prá-
ve vedľajší charakter výkonu znaleckej činnosti má zabez-
pečiť ich vysoko odborný výkon, keďže hlavnou pracovnou 
náplňou je vedecká, výskumná, prípadne iná špecializovaná 
činnosť, ktorá v spojitosti s dlhoročnou praxou dáva záruku 
kvalitného výkonu znaleckej činnosti.

Ako už bolo naznačené, zákon o znalcoch [1] nechápe čin-
nosť znalcov ako naplnenie ústavného práva na slobodu pod-
nikania podľa článku 35 ods. 1 Ústavy SR, ale naopak, ako 
realizáciu povinnosti štátu a súčasne ako naplnenie medziná-
rodného záväzku SR na zabezpečenie spravodlivého procesu. 
Z uvedeného dôvodu zákon o znalcoch [1] predpokladá, že 
činnosť znalca je podľa spomenutého článku 35 ods. 1 Ústavy 
SR uskutočňovaná vo forme inej zárobkovej činnosti.

Zákon o znalcoch [1] takisto upravuje možnosť výkonu zna-
leckej činnosti v súkromnej sfére na základe dohody s inými 
právnickými alebo fyzickými osobami na ich súkromné účely. 
Ide napr. o vyhotovovanie znaleckých posudkov pre komerčné 
poisťovne, najmä v prípade spôsobenej škody, pre hypotekárne 
obchody na účely ohodnotenia hnuteľných vecí a nehnuteľnos-
tí, ako aj na účely katastrálneho konania a i. V týchto prípa-
doch samozrejme platí zmluvná voľnosť a odmena za takúto 
činnosť závisí len od dohody zmluvných strán.

2.10 Pois tenie  zodpovednost i  za  škodu

Znalec musí uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu, 
ktoré má chrániť najmä druhú stranu v súvislosti so škodou 
spôsobenou výkonom znaleckej činnosti. Na krytie zodpo-
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vednosti za škody spôsobené pri výkone znaleckej činnosti 
zákon o znalcoch [1] zaviedol povinnosť uzatvoriť poistenie 
tak, ako pri výkone iných slobodných povolaní (notárstvo, 
advokácia a iné), a tak, ako je to obvyklé v rámci okolitých 
krajín. Začatie samotného výkonu činnosti je viazané na 
odkladaciu podmienku vzniku poistenia. V tomto prípade nie 
je dôležité, či je poistná zmluva uzatvorená individuálnym 
alebo kolektívnym spôsobom.

2.11 Odmena za znaleckú činnosť

Výška odmeny za jednotlivé úkony znaleckej činnosti, ako 
aj výška náhrady výdavkov súvisiacich so znaleckou čin-
nosťou sú stanovené vo vyhláške MS SR č. 491/2004 Z. z. 
o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času 
pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších 
predpisov [3].

Hoci na funkciu znalca treba nazerať ako na morálne 
ocenenie úrovne znalostí jednotlivca celou spoločnosťou, 
nemožno hovoriť, že ide o výkon čestnej funkcie bez odplaty. 
Takýto prístup by bol v rozpore so základnými ústavnými 
hodnotami SR, a to najmä so zákazom nútených prác uvede-
ných v článku 18 ods. 1 Ústavy SR. Preto treba činnosť znal-
ca primerane honorovať odmenou. Predkladateľ návrhu záko-
na o znalcoch kalkuloval s tým, že odmena má vychádzať 
z kombinácie paušálnej a hodinovej odmeny, resp. podielo-
vej odmeny stanovenej z východiskovej hodnoty predmetu 
úkonu znaleckej činnosti. 

S výkonom znaleckej činnosti jednoznačne súvisí vznik 
výdavkov na strane znalca. Nie všetky znalcove výdavky 
spĺňajú požiadavku primeranosti, hospodárnosti alebo účel-
nosti. Zákon o znalcoch [1] umožňuje znalcovi požadovať 
náhradu iba za hotové, to znamená vynaložené platby (je 
právne irelevantné, či sa vykonajú vo forme pokladničnej 
hotovostnej platby, poštovou poukážkou alebo bezhotovost-
ným bankovým prevodným príkazom, či v minulosti alebo 
blízkej budúcnosti). Zákon formou demonštratívneho výpo-
čtu spresňuje najčastejšie sa vyskytujúce výdavky a to tak, 
že medzi ne zaraďuje rôzne poplatky, vynaložené cestovné 
výdavky (spojené najmä s obhliadkou predmetu znaleckej 
činnosti alebo účasťou na úkone orgánu verejnej moci) a tele-
komunikačné výdavky. Ako osobitne dôležité sa javia výdav-
ky za kopírovacie alebo iné reprografi cké služby, lebo písom-
ný znalecký úkon sa vyhotovuje vo viacerých exemplároch, 
ktoré musí znalec vyhotoviť prostredníctvom služieb iného 
podnikateľa alebo na vlastnom zariadení. Z uvedeného dôvo-
du sa tieto náklady paušálne vyúčtovávajú zadávateľovi. Rov-
nako sem spadajú výdavky spojené s činnosťou konzultanta, 
výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy 
z verejných registrov. Okrem uvedených typových skupín 
výdavkov má znalec právo vyúčtovať si aj také osobitné sku-
piny výdavkov, ktoré v súvislosti s vykonávaním jeho činnos-
ti spĺňajú podmienku výdavkov účelne a preukázateľne vyna-
ložených. Formulácia „vynaložené výdavky“ však súčasne 
neznamená, že tieto museli byť v čase vyúčtovania výdavkov 
aj uhradené. V tomto prípade je postačujúca aj predfaktúra, 
resp. iný doklad o určiteľnosti platby v budúcnosti.

Všetky uvedené skupiny výdavkov sa podľa vyhlášky [3] 
účtujú oddelene od odmeny za výkon činnosti, podľa účtov-
ných dokladov v súlade s osobitnými predpismi alebo formou 
paušálov stanovených ako hodnotový ekvivalent danej služ-
by na miestnom trhu v súlade s cenovou kalkuláciou. Hotové 
výdavky zahŕňajú aj výdavky vzniknuté činnosťou konzul-
tanta (ide napríklad o výdavky spojené s cestovaním, kopíro-
vaním alebo inou účelnou činnosťou konzultanta). Za hotové 

výdavky sa však nepovažujú náklady spojené s obstaraním 
potrebného materiálneho zabezpečenia na výkon znaleckej 
činnosti v danom odvetví znaleckého odboru, ktoré je zna-
lec povinný preukázať pred zápisom do zoznamu (napríklad 
výdavky spojené so zaobstaraním vybavenia kancelárie, 
výdavky na kúpu meracích zariadení, výpočtovej techniky, 
tlačiarne a pod.). Rovnako sa za náklady spojené s aktuál-
nou činnosťou znalca nepovažujú náklady tzv. „prevenčnej 
povahy“, tzn. predovšetkým náklady spojené so zápisom do 
zoznamu, ďalej náklady spojené so vzdelaním, ďalším vzde-
lávaním (odborné minimum, špecializované vzdelávanie), 
s odbornými skúškami, s overovaním odbornej spôsobilosti 
a iné.

Keďže výkon činnosti znalca sa už od začiatku spája 
s vynaložením značných fi nančných prostriedkov, je potreb-
né na zabezpečenie jej riadneho vykonávania poskytnúť znal-
covi primeraný preddavok pod podmienkou, že o to požiada. 
V konaní pred orgánom verejnej moci je vhodné primera-
nosť posúdiť na základe predbežnej konzultácie so znalcom 
pre každý konkrétny prípad osobitne. V praxi to znamená, 
že tieto preddavkové sumy sú, a zrejme aj budú, od prípadu 
k prípadu rôzne. Preto ani nie je možné výšku paušálnych 
preddavkov určiť. Mimo konania pred orgánmi verejnej moci 
je preddavok a jeho primeranosť vecou dohody účastníkov 
zmluvného vzťahu.

3.  Geodézia, kartografi a a kataster nehnuteľností 
vo svetle zákona o znalcoch

Už aj v období platnosti predchádzajúcej právnej úpravy zna-
leckej činnosti, t. j. zhruba od 70-tych rokov 20. storočia bolo 
opakovane konštatované, že výkon znaleckej činnosti v odbo-
re geodézia a kartografi a je sprevádzaný istými negatívnymi 
sprievodnými javmi, ktoré by mali byť v záujme harmonic-
kého výkonu týchto aktivít odstránené [6]. Žiaľ aj dnes, viac 
ako päť rokov po vstúpení súčasnej právnej úpravy znaleckej 
činnosti do účinnosti treba konštatovať, že zámer zákonodar-
cu pri príprave zákona o znalcoch [1] odstrániť tieto negatív-
ne javy sa nenaplnil a kritický stav výkonu znaleckej činnosti 
v tomto odbore pretrváva naďalej a vyhrocuje sa do krajnosti. 
Dôsledky tohto stavu sa prejavujú v trvalom znižovaní počtu 
aktívnych znalcov v tomto odbore a v prakticky nulovom 
prírastku mladých odborníkov namiesto tých znalcov, ktorí 
z rozmanitých dôvodov skončili s výkonom svojej znaleckej 
činnosti. K 25. 10. 2009 bolo v zozname MS SR evidova-
ných v odbore 15 00 00 geodézia a kartografi a 44 znalcov; 
z toho ale 13 znalcov malo pri svojom mene poznámku, že 
nezaplatili povinné poistenie a ďalších 11 poznámku, že boli 
zo zoznamu vyčiarknutí – týmto boli z množiny aktívnych 
znalcov v uvedenom časovom horizonte fakticky vylúčení. 
Je zrejmé, že nie je v silách zvyšných aktívnych znalcov 
(k 12. 3. 2010 ich bolo 27) stíhať v spoločensky žiaducich 
termínoch plniť požiadavky na výkon znaleckej činnosti. 
Pritom k 1. 1. 2001 z celkového počtu 3383 znalcov v SR 
bolo v odbore geodézia a kartografi a ešte 92 znalcov [6]. Títo 
v roku 2000 spracovali celkove 283 znaleckých posudkov, 
z toho 280 pre štátne orgány (vrátane súdov) a 3 pre právnic-
ké a fyzické osoby [6].

Kritický vývoj počtu znalcov v odbore geodézia a karto-
grafi a bol opakovane predmetom upozorňovania a kritiky na 
rozmanitých úrovniach, žiaľ, bez primeraného pozitívneho 
dopadu. V snahe opakovane a jednoznačne pomenovať dôvo-
dy vedúce k súčasnému negatívnemu stavu a v snahe hľadať 
z tohto stavu východiská bol 11. 11. 2009 Úradom geodézie, 
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kartografi e a katastra SR, Slovenskou spoločnosťou geode-
tov a kartografov a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave zorganizovaný seminár „Je profesia 
súdneho znalca v odbore 15 00 00 geodézia a kartografi a na 
vyhynutie?“. Ďalej uvedieme nedostatky súčasného stavu, 
jeho príčiny a možné východiská, tak ako boli prezentované 
na tomto seminári.

3 .1  Obsahové vymedzenie  odborov a  odvetví

Znalecká činnosť sa člení na odbory, ktoré sa ďalej členia na 
odvetvia. Každý odbor a odvetvie sú označené šesťmiestnym 
číselným kódom. Obsahové vymedzenie jednotlivých znalec-
kých odborov a odvetví určujúce rozsah oprávnenia znalca 
pri vykonávaní znaleckej činnosti, prípadne stanovujúce hra-
nice medzi znaleckými odbormi a odvetviami, je obsiahnuté 
v prílohe č. 6 Inštrukcie 12/2005 MS SR č. 19292/2004-53 
o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľ  -
skej činnosti a o súčinnosti pri jej kontrole. Súčasné obsaho-
vé vymedzenie odvetví znaleckého odboru 15 00 00 Geodé-
zia a kartografi a je takéto: 
•   15 01 00 Geodézia – zahŕňa geodetické základy, podrobné 

bodové geodetické polia, inžiniersku geodéziu, vymeria-
vanie hraníc pozemkov a vymeriavanie štátnej hranice.

•   15 02 00 Kartografi a a fotogrametria – zahŕňa tvorbu 
a vydávanie kartografi ckých diel, štandardizáciu geogra-
fi ckého názvoslovia, dokumentáciu a archiváciu výsledkov 
týchto činností, letecké meračské snímkovanie a diaľkový 
prieskum Zeme.
Toto obsahové vymedzenie a úvahy o jeho modifi kácii sú 

predmetom už dlhšej diskusie odborníkov. Kriticky je hod-
notená najmä skutočnosť, že z hľadiska početnosti je síce 
dlhodobo dominantnou množinou znaleckých aktivít v tom-
to odbore oblasť katastra nehnuteľností (KN) – najmä rie-
šenie sporných i nesporných priebehov vlastníckych hraníc 
väčšinou spojených s vytyčovaním lomových bodov hraníc 
v teréne a veľmi často spojených i s riešením prítomnosti 
vlastníckeho alebo iného vecného práva k nehnuteľnosti, či 
s konkretizáciou vybraných informácií o vlastníkovi nehnu-
teľnosti alebo o inom oprávnenom z právneho vzťahu k nehnu-
teľnosti, ale táto skutočnosť nie je v terminológii odboru ani 
odvetví zohľadnená. V tejto súvislosti treba využívať doku-
mentačné fondy správ katastra – SK (kúpne zmluvy, darova-
cie zmluvy, zámenné zmluvy, dedičské rozhodnutia, súdne 
rozhodnutia, konfi škačné rozhodnutia, rozhodnutia o vyspo-
riadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zmluvy 
o vecnom bremene, hypotekárne zmluvy, rozhodnutia súdu 
o vlastníctve nehnuteľnosti v súvislosti s určovacou žalobou, 
znárodňovacie dekréty, dokumenty súvisiace s niekdajšou 
kolektivizáciou poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
dokumenty súvisiace s reštitúciami, dokumenty z malej 
a veľkej privatizácie a i.), a tiež iných dokumentácií. 

Preto by bolo vhodné novelizovať súčasné vymedzenie 
odboru do podoby „geodézia, kartografi a a kataster nehnu-
teľností“ s odvetviami „geodézia“, „kartografi a“ a „kataster 
nehnuteľností“, resp. „geodézia a kartografi a“ a „kataster 
nehnuteľností“. O zaradení problematiky geografi ckých infor-
mačných systémov ešte prebieha medzi odborníkmi diskusia.

3 .2   Odmena za znaleckú činnosť  v  odbore 
geodézia  a  kar tografia

Aj po prijatí súčasného zákona o znalcoch [1] aplikačná prax 
v odbore geodézia a kartografi a signalizuje, že odmena za 

znaleckú činnosť dostatočne nezohľadňuje potrebu rozsiah-
lych a náročných vedomostí znalca pri výkone jeho činností, 
potrebu primeraného, ale fi nančne náročného prístrojové-
ho vybavenia znalca (optimum do hodnoty cca 80 000 €), 
potrebu štúdia dokumentovaných materiálov v miestach 
mimo trvalého pracoviska znalca a mimo lokalizácie spor-
nej nehnuteľnosti, potrebu niekedy aj opakovanej terestrickej 
návštevy predmetnej nehnuteľnosti a nevyhnutnosť terest-
rickej tímovej práce s fi gurantmi. Táto skutočnosť sa spolu 
s vysokými nárokmi kladenými na výkon znaleckej činnosti 
javí v súčasnosti ako neudržateľná, ak má štát súčasne garan-
tovať občanovi vysokú kvalitu týchto činností. Preto je nevy-
hnutné odmeny za znalecké úkony v tomto odbore primera-
ne zvýšiť. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že aj 
zvyšok špičkových odborníkov – znalcov v odbore 15 00 00 
dá prednosť komerčnej sfére, kde sú za svoje znalosti a zruč-
nosti adekvátne odmeňovaní, prípadne že aj títo zvyšní 
odborníci „preskočia“ do znaleckého odboru 37 00 00 Sta-
vebníctvo, odvetvie 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností, 
kde po absolvovaní špecializovaného vzdelávania a odbornej 
skúšky získajú oprávnenie stanovovať hodnoty nehnuteľnos-
tí. Skutočnosť, že ani najzdatnejší odborníci z KN nemajú 
ambície stať sa znalcami v odbore geodézia a kartografi a, 
špecializácia KN, ale idú cestou ľahšieho odporu do odbo-
ru stavebníctvo, odvetvie odhad nehnuteľností, by mala byť 
pre zákonodarcu dostatočným upozornením na nevyváženosť 
medzi stupňom náročnosti týchto dvoch kategórií znalcov 
a odmenou za výkon ich znaleckej činnosti. Pritom sú známe 
prípady, že znalec z odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností 
spracoval za rok aj 100 až 200 posudkov, čo je v ostrom kon-
traste s možnosťami znalca v odbore geodézia a kartografi a, 
ktorý je z uvedených dôvodov osobitnej náročnosti schopný 
spracovať maximálne 5 až 8 znaleckých posudkov ročne.

Vyhláška [3] stanovuje v § 3 ods. 1 hodinovú sadzbu 
znalca za výkon znaleckej činnosti 13,28 € (400 Sk). Na 
porovnanie – dlhodobo vysledovaná priemerná hodinová 
sadzba komerčného geodeta s úplným stredným odborným 
vzdelaním v SR je 9,96 – 13,28 € (300 – 400 Sk), geodeta 
s vysokoškolským vzdelaním 13,28 – 19,92 € (400 – 600 
Sk) a geodeta s odbornou spôsobilosťou overovať výsledky 
vybraných geodeticko-kartografi ckých činností podľa §§ 6 
až 10 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a karto-
grafi i v znení neskorších predpisov [4] (mal by ju mať každý 
znalec) 19,92 – 26,56 € (600 – 800 Sk). Z toho vyplýva, že 
znalec je v súčasnosti za svoju prácu oceňovaný hodnotou 
na úrovni stredoškolského vzdelania. Priemerná hodinová 
sadzba za činnosť znalca v „starých“ členských krajinách EÚ 
v roku 2009 bola 80 – 90 €, oproti čomu je hodinová sadzba 
13,28 € v podmienkach SR extrémne nízka. Argumentácia 
obhajcov súčasného stavu odmeňovania znalcov v odbore 
geodézia a kartografi a, podľa ktorej na funkciu znalca treba 
pozerať ako na morálne ocenenie úrovne znalostí odborníka 
celou spoločnosťou, lebo primárnym cieľom činnosti vyko-
návanej vo verejnom záujme nemá byť zisk, je iba slabou 
náplasťou na dnešnú situáciu.

Aplikácia uplatňovania si nároku na primeraný preddavok 
u zadávateľa prác, ktorým je súd, podľa § 15 vyhlášky [3] 
ostáva (až na výnimočné prípady) iba zbožným želaním znal-
ca. Zákonodarca túto skutočnosť v aplikačnej praxi nechce 
vidieť a znalec vo väčšine prípadov musí čakať až do skonče-
nia súdneho konania na právoplatnosť uznesenia.

O nezdravej klíme vo vzťahoch na úseku odmeňovania 
svedčí i skutočnosť, že konečného vyúčtovania sa v niekto-
rých prípadoch znalec dočká až 5–7 rokov po odovzdaní 
svojho znaleckého posudku (znalec fakticky zálohuje činnosť 
súdu a navyše sa v takýchto prípadoch jeho odmena znehod-
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nocuje medziročnou infl áciou), ba niekedy sa ho nedočká 
vôbec.

Podobne nie je zdravá ani rozmáhajúca sa prax súdov, 
keď vyšší súdny úradník poverený kontrolou vyúčtovania 
daňového dokladu znalca jednostranne kráti znalcovo vyúč-
tovanie aj o 30–70 % za tzv. nedostatky:
 –  údajné zlé vyhotovenie znaleckého posudku (pritom posu-

dok nebol znalcovi vrátený na dopracovanie/prepracova-
nie; súd rozhodol direktívne bez ďalšieho zdôvodnenia),

 –  údajne nadsadený počet vyúčtovaných hodín znalca súvi-
siaci so štúdiom materiálu so zdôvodnením „posudok má 
iba malý počet strán, a teda nebolo potrebné na štúdium na 
SK, prípadne v iných archívoch vynaložiť toľko hodín“,

 –  údajne nadsadený počet ciest na SK za účelom prešetro-
vania, 

–  použitie súkromného motorového vozidla znalca je úspeš-
ne napádané stranou, ktorá prehrala spor, napriek tomu, 
že bolo odsúhlasené sudcom.

3.3 Súčinnosť  znalca s  SK

Iba malá časť znaleckých aktivít v odbore geodézia a karto-
grafi a sa zaobíde bez súčinnosti s SK. Harmonická činnosť 
znalca vo sfére KN je bytostne spojená s konštruktívnou sú-
činnosťou s miestne príslušnou SK. Súvisí to s tým, že KN je 
o. i. geometrické určenie nehnuteľností (vymedzenie tvaru, 
polohy a rozmerov nehnuteľnosti zobrazením v katastrálnej 
mape alebo v mape určeného operátu). A práve informácie 
zo súboru popisných informácií KN, zo súboru geodetických 
informácií KN a zo zbierky listín KN (táto pre časové obdo-
bie pred 1. 1. 1993 býva doplnená informáciami zo zbierky 
listín bývalej pozemkovej knihy), ale aj z dokumentačných 
fondov národného archívu a regionálnych archívov vytvárajú 
nenahraditeľnú základňu činnosti znalca. Sekundárne môže 
činnosť znalca ovplyvniť aj rozsah úradných hodín v SK, 
a najmä operatívnosť riešenia a rozhodovania o oprave chýb 
v KN.

3.4 Vstup znalcov na cudzie  nehnuteľnost i

Súčasná legislatívna regulácia vstupu znalcov na cudzie nehnu-
teľnosti je nedostatočná. Je žiaduce jednoznačne ju doriešiť 
v § 14 zákona [4] pre znalcov – fyzické osoby i pre znalcov –
– právnické osoby, a to vrátane prípadných fi gurantov. 

3 .5   Pr íprava mladých odborníkov na znaleckú 
činnosť

Nezanedbateľný podiel na extrémne nízkom záujme mla-
dých odborníkov – absolventov inžinierskeho štúdia odbo-
ru geodézia a kartografi a – má aj naše technickouniverzitné 
školstvo (Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave a Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geo-
technológií Technickej univerzity v Košiciach). Súvisí to 
s odsunom štúdia znaleckej činnosti v rámci inžinierskeho 
štúdia do marginálnej pozície. V širšom pohľade to súvisí 
s podcenením KN a s ním súvisiacich odborných predmetov 
počas štúdia. Každá univerzita má pri dodržaní minimálneho 
obsahového jadra učiva legitímne právo slobodne rozhodovať 
o konkrétnej podobe študijných programov, prípadne učeb-
ných plánov (obsah a rozsah prednášok a cvičení) a o kon-
krétnej podobe profi lu absolventa svojho štúdia [5]. Ale kaž-
dá univerzita zároveň potrebuje vhodný systém periodických 

reakcií zo strany aplikačnej praxe, aby vedela, do akej miery 
sú jej absolventi pripravení plniť náročné úlohy praxe a ako 
sa žiada inovovať učebný profi l štúdia v študijnom odbo-
re geodézia a kartografi a (alebo v príbuzných odboroch). 
Musí byť snahou manažérov z univerzít, aby odborný profi l 
absolventov tohto odboru umožňoval ich široké uplatnenie 
a adaptáciu na dnešné, a tiež očakávané budúce požiadavky 
aplikačnej praxe, vedy a výskumu [5]. Pod širokým uplat-
nením absolventa treba rozumieť aj pripravenosť plniť úlohy 
súvisiace so znaleckou činnosťou v odbore geodézia a karto-
grafi a. Pritom nemožno nezohľadniť trvalý majoritný podiel 
úloh súvisiacich s KN.

3.6 Ďalš ie  aspekty

Napriek dobre mienenej snahe zákonodarcu pri tvorbe zákona 
o znalcoch [1] pretrváva (až na zriedkavé výnimky) neochota 
zo strany súdov konštruktívne komunikovať so znalcami. Je 
iba výnimočne málo sudcov, ktorí sú ochotní pred vypísaním 
uznesenia o ustanovení za znalca a úlohy na vypracovanie 
znaleckého posudku so znalcom odborne diskutovať o stano-
vení podmienok a obojstranne prijateľnej lehoty na vypraco-
vanie znaleckého posudku. Z toho pramení často odmietavé 
stanovisko znalca, posun termínu spracovania posudku, kon-
fl ikt súvisiaci s rozsahom práce a rozpor vo výške nákladov 
pri konečnom vyúčtovaní.

Medzi znalcami, súdmi a zákonodarcom reálne absentuje 
diskusia o podnetoch, návrhoch a pripomienkach z výkonu 
znaleckej činnosti.

4. Záver

Znalecká činnosť v odbore geodézia a kartografi a má 
v spoločnosti už tradične svoju nenahraditeľnú a nezastu-
piteľnú pozíciu. Na plnení celospoločenských úloh v tejto 
oblasti sa podieľajú viaceré subjekty. Od ich vzájomnej koor-
dinácie závisí úspešnosť plnenia týchto úloh.
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MAPY A ATLASY

Plán Prahy na mapě Čech Jana Lotha
528.9

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) Zeměměřického 
úřadu v Praze1) vlastní velké množství map, které by si zasloužily 
své zveřejnění tiskem. Zvláště ty, které jsou součástí sbírky starých 
map vzniklých před rokem 1850. Patří sem například i mapa Čech 
neopominutelného českého kartografa 19. století Jana Lotha (1816 
Nymburk – 1899 Dundee)2) s nadpisem Mappa Králowstwí Českého 
datovaná rokem 1847. Kromě popisu světových stran je pak mapa 
podána již jen v německém jazyce. Byla tištěna kamenotiskem ze 
čtyř desek3), její rozměr je 879 x 1025 mm4). 

Díky rozšiřujícímu se zvyku novověkých kartografů doplňovat 
své mapy větších územních celků také plány jejich hlavních měst, 
nalezneme takovýto plán v severozápadním rohu i této mapy (viz 
obr. 1 na 3. str. obálky). Je to plán Prahy, sice menšího měřítka, není 
však o nic méně zajímavý než plány větších měřítek.

Jako předlohu použil Jan Loth svůj, o něco dříve zpracovaný plán 
Prahy, který je datován rokem 1845, má měřítko 1:8640 5) a rozměr 
602 x 849 mm6).

Plán je ohraničen rámem o velikosti 141 x 169 mm, číselné měřít-
ko chybí, je uvedeno jen měřítko poměrové – Maasstab. a slov-
ní. Zde čteme: Ein Wiener Zoll gleich 400 wiener Klafter, volně 
přeloženo do českého jazyka – jeden vídeňský palec se rovná 400 
vídeňským sáhům. Z tohoto odkazu můžeme odvodit číselné měřít-
ko 1:28 8007). Je to stejné měřítko jako u map I. a II. vojenského 
mapování a je to 10x menší měřítko, než základní měřítko map sta-
bilního katastru8).

Nese název Situations Plan // der königlichen Hauptstadt // PRAG. 
V českém jazyce: Situační plán královského hlavního města Prahy. 
Je zobrazen přibližně stejný prostor jako na zmíněném podkladu, 
podstatný je však obraz města. Praha je zde ještě sevřena v hradbách 
mohutného barokního bastionového opevnění, jsou zakresleny blo-
ky zástavby, je zřejmá celá síť veřejných prostranství ulic i náměstí. 

Ve stejné míře podrobnosti je představen i prostor za hradba-
mi, včetně předsunutého opevnění, není opomenuto tehdejší první 
pražské nádraží. 

Celý plán je hojně popsán a to především názvy městských čtvrtí, 
názvy nejdůležitějších prostranství a názvy významných objektů. 

Mimo rám plánu jsou navíc doplňující texty pojednávající o polo-
ze Prahy, o ní samotné a o jejích předměstích. Jsou připojeny statis-
tické údaje. Je zde uveden seznam významných budov, je sestaven 
podle městských čtvrtí. Jejich poloha je určena arabskými a římský-
mi číslicemi, malými a velkými písmeny. 

Pro rozlišení jednotlivých městských čtvrtí použil autor vedle 
popisu i šrafování – vodorovné, svislé a šikmé. Tím byly tyto plo-
chy dostatečně dobře rozlišeny již v případě základních černobílých 
tisků (viz legenda plánu). Mapa i plán jsou však navíc ještě ručně 
vybarveny. Vše je tím ještě více přehledné, a i když jsou barvy kon-
trastní, jsou transparentní a veškeré popisy zůstaly plně čitelné. 

Plán je ozdoben černobílým znakem města. 
Třebaže je tento plán jen povšechný, mohl sloužit jak mimo Pra-

hu, tak neznalému návštěvníkovi k orientaci i přímo v ní. Nebyl jen 
prostým grafi ckým doplňkem volného místa tiskového archu, ale 
i prostředkem navýšené prostorové informace o městě a jeho nej-
bližším okolí. 

Je příkladem rostoucí úrovně tehdejší české kartografi e. 

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

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

G++
378:528

Dne 2. 3. 2010 opět uspořádali posluchači magisterského studia 
oborů geodézie a kartografi e a geoinformatika Fakulty stavební 
(FSv) ČVUT v Praze v Lucerna Music Baru kultovní geodetickou 
akci G++.

Setkání studentů, absolventů, pedagogů i přátel jmenovaných má 
již více než desetiletou tradici a během této doby se program vytří-
bil tak, že v něm nemohlo chybět tradiční pasování prváků do sta-
vu geodetického Ing. Janem Ratiborským, CSc. (obr. 1), kouzelník 
z katedry K154 (doc. Ing. Miroslav Hampacher), tombola a samo-
zřejmě muzika a s ní spojené víření v jejích rytmech.

1)  O archivu blíže: GRIM, T.–KOSTKOVÁ, P.–KRONUS, M.–
ŘÍMALOVÁ, J.: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Praha, 
Zeměměřický úřad 2010, 27 s.

2)  Úplné datum jeho narození a smrti jsou 23. 6. 1816 a 2. 4. 1899, úplné 
křestní jméno Jan Křtitel Tomáš František Xaver. HOKŮV, T.: Jan 
Loth a česká kartografi e XIX. století. [Diplomová práce.] Praha 1988, 
s. 107, 108,  157.

3)  HOKŮV, T.: Jan (jako pozn. 2), s. 216.
4)  K tomuto výtisku viz GRIM, T.: Představení nových přírůstků do 

Ústředního archivu zeměměřictví a katastru v Praze. Geodetický 
a kartografi cký obzor, 54/96, 2008, č. 12, s. 252–254. 

5)  HOKŮV, T.: Jan (jako pozn. 2), s. 171.
6)  Měřeno na výtisku plánu ve vlastnictví ÚAZK. Levá x dolní strana. 

Jeho inventární číslo je I/3/10.
7)  1 vídeňský palec = 2,6340 cm a 1 vídeňský sáh = 189, 6484 cm. 

KONIAS, A.: Kartografi a topografi czna Śłąska Cieszyńskiego 
i zaboru austriackiego od połowy XVIII wieku do początku XX wieku. 
Katowice 2000, s. 197.

8)  GRIM, T.–KOSTKOVÁ, P.–KRONUS, M.–ŘÍMALOVÁ, J.: Ústřední 
(jako pozn. 1), s. 4, 5.

Jedním z vrcholů večera byla i každoroční pivní štafeta, kterou 
v rekordním čase, opět (již popáté) vyhrál pětičlenný tým pátého 
ročníku. V úvodu programu zahrála kapela Make No Sense a jako 
další vystoupili The Basketles s nestárnoucími hity od skupiny Bea-
tles.

O oblibě akce svědčí počet účastníků, který letos vyšplhal na 
rekordních 570. Tato jedinečná akce nemohla proběhnout bez při-
spění sponzorů, mezi něž se řadí i časopis Geodetický a kartogra-
fi cký obzor, který věnoval do tomboly předplatné časopisu a dva 

kompletní ročníky časopisu 2009.
Bc. Jaroslav Braun,
FSv ČVUT v Praze

13. ročník konference Internet ve 
státní správě a samosprávě 2010 
v Hradci Králové
351:51:528

V obvyklých prostorách, to znamená v královéhradeckém kon-
gresovém centru Aldis, se konal ve dnech 12. a 13. 4. 2010 již 

MAPY A ATLASY

Obr. 1 Pasování prváků od J. Ratiborského
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13. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. 
Tato konference si vybudovala v rámci České republiky (ČR) ve 
svém oboru výjimečné postavení, a to jak svým zaměřením, tak 
podporou, která se jí dostává i od nejvyšších představitelů státu. 
Záštitu nad konferencí převzal již tradičně premiér ČR Jan Fischer 
a ministr vnitra ČR Martin Pecina. Vzhledem k pozornosti, která 
se věnuje elektronizaci veřejné správy na všech stupních, se podílí 
na záštitě konference také Asociace krajů ČR. Hosty konference 
jsou pravidelně ministři vlády ČR, krajští hejtmani, primátoři měst, 
představitelé dalších asociací i svazů, poslanci Evropského par-
lamentu, zástupci Evropské komise, členové ofi ciálních delegací 
i významní zahraniční hosté. Pořadatelé pod vedením výkonného 
ředitele konference RNDr. Tomáše Renčína se mohou chlubit i tím, 
že akce má značnou prestiž i v zahraničí, minimálně se jedná o nej-
významnější akci takového zaměření v regionu střední a východní 
Evropy. O tom, že si v uplynulých letech konference získala znač-
ný ohlas mezi zájemci o projednávanou tématiku svědčí mimo jiné 
i počet účastníků, který dosahuje zhruba dvou a půl tisíce, uvedeno 
bylo na 250 přednášek a prezentací, ve výstavní části se představila 
stovka vystavovatelů. 

Program konference má široký záběr, každý rok však je vybráno 
jedno, případně více témat, kterým je věnována zvláštní pozornost. 
V minulém roce se zájem točil zejména okolo datových schránek, jed-
ním z takových témat na letošní konferenci bylo budování základních 
registrů (obr. 1). Tato problematika se ve značné míře dotýká činnosti 
resortu zeměměřictví a katastru. V příslušné tematické sekci byl vedle 
dalších stěžejních registrů prezentován ústy místopředsedy Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Ing. Karla Štencela 
i Registr územní identifi kace, adres a nemovitostí (RUIAN). 

 Z pohledu projednávaných témat a jejich zaměření na geoin-
formatiku je patrné, že se jedná nadále o velmi sledovanou oblast. 
Problematice geografi ckých informačních systémů (GIS) byl celý 
druhý den konference věnován prostor v jednom z jednacích sálů. 
Přednesené příspěvky byly rozděleny do třech tematických bloků.

 Do prvního bloku nazvaného Služby a geodata bylo zařazeno 
následujících pět příspěvků:
Prediktivní e-Government – Ing. Mojmír Macek, SITEWELL, s r. o.
Intergraph – Váš partner nejen pro SDI a INSPIRE – Ing. Vladimír 

Špaček, Intergraph CS, s r. o.
Digitální mapa veřejné správy – příležitost pro integraci GIS – Ing. 

Petr Urban, Ph.D., ARCDATA PRAHA, s r. o.
Využití systému MISYS v ČR – Ing. Marek Knězů, GEPRO, spol. s r. o.
Rizika implementace typizovaných projektových záměrů DMVS – 

– Mgr. Michal Štourač, RNDr. Rudolf Richter, Asseco Central 
Europe.

Druhý blok Mapy a modelování + Územní plánování a staveb-
ní řízení obsahoval tyto příspěvky:
Služby centrální databáze katastru nemovitostí ČR – Ing. Jiří Polá-

ček, CSc., ČÚZK.
ZABAGED a další geografi cké podklady – Ing. Danuše Svobodová, 

Zeměměřický úřad.
Rozhodujte efektivněji nad daty z Geodisu – Ing. Zdeněk Hotař, Dra-

homíra Zedníčková, Michal Sýkora, GEODIS BRNO, spol. s r.o.
3D sférické snímkování – Bc. Jaroslava Urbánková, GEFOS, a. s.
Sjednocení postupů a digitalizace procesů ve struktuře územního plá-

nování a stavebního řádu jednotlivých obcí a krajů v návaznosti na 
RUIAN – Ing. Miroslav Kalous, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Ve třetím bloku Geoinformační politika státu zazněly přede-
vším příspěvky týkající se projektu Digitální mapy veřejné správy 
(DMVS) a dále problematiky uplatňování směrnice INSPIRE:
DMVS jako stěžejní projekt eGovernment a základní nástroj politiky 

státu v oblasti prostorových dat – RNDr. Eva Kubátová, Minis-
terstvo vnitra ČR.

ČÚZK a INSPIRE – Ing. Eva Pauknerová, CSc., ČÚZK.
DMVS z pohledu měst a obcí – Ing. Naděžda Richterová, Ing. Zde-

nek Hoffmann, Ing. Jaroslav Šolc, Svaz měst a obcí ČR.
Realizace krajských typových projektů v oblasti DMVS – RNDr. Ivo 

Skrášek, Asociace krajů ČR.
Souvislosti a podmínky užívání DMVS v územním plánování – Ing. 

arch. Martin Tunka, CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
INSPIRE – Ing. Jiří Hradec, CENIA.

Na závěr celého jednání sekce GIS proběhla diskuse, ve které 
odpovídali na dotazy posluchačů RNDr. Pavel Bureš z Ministerstva 
vnitra ČR, Ing. Zdenek Hoffmann za Svaz měst a obcí ČR, Ing. Jiří 
Hradec z agentury CENIA, RNDr. Ivo Skrášek za Asociaci krajů 
ČR, Ing. Karel Štencel z ČÚZK a Ing. arch. Martin Tunka, CSc. 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Vedle jednání v sekci GIS se mohli účastníci konference blíže 
seznámit s technologickými novinkami z této oblasti na stáncích 
vystavovatelů v prostorách konferenčního centra. Činnost rezor-
tu ČÚZK byla jako v předešlých letech prezentována v expozici 
(obr. 2), která se nalézala těsně vedle rozsáhlé prezentace Minis-
terstva vnitra ČR. Rezortní expozice zaznamenala zájem účastní-
ků o novinky v poskytování informací a dat z katastru nemovitostí, 
Zeměměřický úřad předváděl možnosti poskytování dat a služeb 
prostřednictvím Geoportálu ČÚZK, jakožto platformy pro přístup 
k prostorovým datům celého rezortu zeměměřictví a katastru.

Konference i letos potvrdila, že výjimečný zájem na rozvoji eGo-
vernmentu mají jak uživatelé, tak řešitelé a je zřejmé, že tento zájem 
hned tak neopadne, takže všichni ti, kteří se zajímají o problematiku 
elektronizace veřejné správy, si budou mít co sdělovat i v příštím 
roce na obdobné konferenci, jejíž přípravy začínají prakticky se 
skončením té letošní.

Veškeré materiály o letošní konferenci ISSS je možné nalézt na 
internetové adrese http://www.isss.cz/. 

Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha,

Foto: Ing. Kateřina Šmídová, 
ČÚZK

Obr. 1 Expozice Ministerstva vnitra ČR věnovaná základním registrům

Obr. 2 Expozice ČÚZK
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K článku Grim, T.: Plán Prahy na mapě Čech Jana Lotha

Obr. 1 Plánek Prahy v severozápadním rohu na mapě Čech Jana Lotha
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