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Abstrakt
Smernica INSPIRE Európskeho parlamentu a Rady a definícia „katastrálnej parcely“ ako dôležitej priestorovej údajovej
témy. Snahy o podrobnejšiu harmonizovanú údajovú špecifikáciu témy – katastrálnej parcely v celoeurópskom priestore.
Stupeň súladu návrhu špecifikácie katastrálnej parcely so súčasnou praxou katastra nehnuteľností na Slovensku.
Cadastral Parcel Specification Draft in INSPIRE and Present Cadastral Practice in Slovakia
Summary
The INSPIRE directive of European Parliament and Council and definition of “cadastral parcel” as important spatial data
theme. Endeavours of more detailed and harmonised data specification of the theme – cadastral parcel in paneuropean
space. The coincidence stage of cadastral parcel specification with cadastre of real estate present practice in Slovakia.

1. Úvod
Slovenská republika ako každá členská krajina Európ
skej únie (EÚ) musí spĺňať náročné kritériá a požiadavky.
Z pohľadu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
najvážnejšou aktivitou v tomto období je iniciatíva INSPI
RE (Infrastructure for Spatial Information in Europe – Eu
rópsky program priestorovej údajovej infraštruktúry). Jej
cieľom je zabezpečiť dostupné relevantné, harmonizované
a kvalitné geopriestorové/geografické informácie na účely
formulácie, implementácie, monitorovania a vyhodnoco
vania politík Európskeho spoločenstva. Pojem geografická
informácia sa vzťahuje na akýkoľvek informačný záznam,
ktorý sa odvoláva na povrch Zeme, napr. topografická infor
mácia, katastrálna informácia, tematická informácia alebo
geodetický bod.
Ambíciou iniciatívy INSPIRE je ustanoviť všeobecné
pravidlá zamerané na zriadenie priestorovej údajovej in
fraštruktúry v EÚ a na účely politík alebo činností EÚ,
ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Priestorová
údajová infraštruktúra – Spatial Data Infrastructure je

množina základných technológií, stratégií a organizačné
ho usporiadania, ktorá pomáha zľahčiť prístup k priestoro
vým informáciám.
Európsky parlament začiatkom roka 2007 odsúhlasil
Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, kto
rou sa zriaďuje Infraštruktúra na priestorové informácie
v Európskom spoločenstve (ďalej iba „Smernica INSPIRE“).
Smernica INSPIRE bola zverejnená v Úradnom vestníku Eu
rópskej únie 25. 4. 2007 a do účinnosti vstúpila 15. 5. 2007
[1]. Podľa Smernice INSPIRE sú členské štáty EÚ povinné
predpísaným spôsobom harmonizovať existujúce rôznoro
dé priestorové údaje a vybudovať nadstavbové služby, ktoré
umožnia vyhľadávať a sprístupňovať údaje a služby orgánom
Európskeho spoločenstva, orgánom vo vnútri každého člen
ského štátu a tretím stranám.
Prijatie iniciatívy INSPIRE prebieha v EÚ v troch fá
zach. Prvá, už zrealizovaná fáza, bola prípravná fáza,
uskutočnená v rokoch 2005 a 2006. Druhá fáza s časovým
rozsahom 2007 a 2008 je transpozičná fáza. Tretia fáza je
implementačná, a jej realizácia sa predpokladá v rokoch
2009 až 2013.
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2. Smernica INSPIRE a katastrálna parcela
Smernica INSPIRE obsahuje prílohy I, II a III, v ktorých
sú uvedené jednotlivé témy priestorových údajov. V prílohe
I sa nachádza dôležitá priestorová údajová téma – katastrál
na parcela (parcela katastra nehnuteľností). Pod pojmom
„katastrálna parcela“ Smernica INSPIRE rozumie územie
vymedzené katastrálnym registrom/registrami alebo ich
ekvivalentmi. Termín je vysvetlený veľmi všeobecne. V tej
to súvislosti sa už od začiatku transpozičnej fázy Smernice
INSPIRE konštatovalo, že takáto všeobecná definícia kata
strálnej parcely nepostačuje, a preto bude potrebné podrob
ne špecifikovať harmonizovanú údajovú špecifikáciu tejto
témy. Následne bola s cieľom vypracovať údajovú špecifiká
ciu témy katastrálna parcela založená tematická pracovná
skupina INSPIRE katastrálna parcela (INSPIRE Thematic
Working Group „Cadastral parcels“ – CP). Tematická pra
covná skupina CP je zložená z expertov Dánska, Fínska,
Francúzska, Holandska, Maďarska, Nórska, Spojeného krá
ľovstva, Španielska, Švajčiarska a Európskej komisie. Od
decembra 2008 je k dispozícii záverečný produkt činnosti
tematickej pracovnej skupiny CP v podobe návrhu špeci
fikácie [3], ktorý pripomienkujú organizácie s právnym
mandátom – Legally Mandated Organisations (vrátane
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republi
ky) a záujmové spoločenstvá z oblasti priestorových údajov
– Spatial Data Interest Communities (vrátane Geodetického
a kartografického ústavu Bratislava a Výskumného ústavu
geodézie a kartografie v Bratislave). Údajová špecifikácia
má poskytnúť základňu na navrhnutie implementačných
pravidiel Smernice INSPIRE. Podkladom na činnosť tema
tickej pracovnej skupiny CP bol spoločný dokument spo
ločenstva EuroGeographics a Stáleho výboru pre kataster
v EÚ „Katastrálna parcela v národnej priestorovej údajovej
infraštruktúre (NSDI) a v INSPIRE“ [2]. Bude užitočné
analyzovať, do akej miery je návrh tejto údajovej špecifi
kácie konformný s definíciou parcely v našom katastri ne
hnuteľností.

3. Harmonizovaná údajová špecifikácia katastrálnej
parcely
Definícia katastrálnej parcely v prílohe I Smernice INSPIRE
je stručne vysvetlená ako „územie vymedzené katastrálnym
registrom alebo jeho ekvivalentom“. Dokument [2, kap. 2.4,
s. 26] na základe odpovedí na dotazník zaslaný všetkým
členským katastrálnym autoritám spoločenstva EuroGeo
graphics odvodil 5 spoločných paneurópskych kľúčových
prvkov, ktoré definujú katastrálnu parcelu na potreby pries
torovej údajovej infraštruktúry:

•
•
•
•

Jedinečný identifikátor
Hodnoverný údaj o výmere (plošný obsah)
Hranice parcely v katastri nehnuteľností
Georeferencovanie v národnom súradnicovom referenč
nom systéme
• Pôvod a história parcely.
Prvé štyri prvky boli akceptované do návrhu údajovej
špecifikácie katastrálnej parcely INSPIRE ako povinné.
Prvok „pôvod a história parcely“ bol zahrnutý ako fakul
tatívny a k nemu pribudli prvky: referenčný bod parcely
(osobitne dôležitý z dôvodov vizualizácie, napr. centroid)
a topológia parcely. Tematická pracovná skupina CP za
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viedla aj pojem „cadastral index set“ – katastrálna indexová
množina/zoskupenie. Členské krajiny sa majú rozhodnúť, či
ju zavedú a budú ju používať vzhľadom na svoje historické
delenie sprostredkujúcich technických jednotiek (katastrál
ne územie, zastavané územie obce, nezastavané územie
obce, sekcia, obvod, mestský blok, blok poľnohospodárskej
pôdy, lesný celok, blokový meračský náčrt, rámcový me
račský náčrt a i.). Takáto technická jednotka je často nosi
teľom informácií vztiahnutých na všetky parcely zahrnuté
do tejto jednotky (presnosť mapovania, mierka pôvodného
mapovania a i.).
Ďalšie prvky veľmi dôležité pre kataster a spojené s ka
tastrálnou parcelou (napr. vlastníctvo, užívanie, práva a ob
medzenia, stavby na parcele, druh pozemku, cena pozemku,
adresa pozemku) vzhľadom na to, že časť z nich má väčšmi
správny a právny charakter, neboli na potreby INSPIRE
zahrnuté do údajovej špecifikácie. V hre ostali iba prvky,
ktoré majú v sebe priestorový geografický komponent.
INSPIRE sa neusiluje o harmonizáciu konceptov vlastníc
kych práv a iných vecných práv vztiahnutých na parcely
medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ, ale zameria
va sa na geometrické aspekty parciel ako sú prezentované
v národných katastrálnych (a registračných) informačných
systémoch členských krajín EÚ. Všetky katastrálne auto
rity potvrdili dôležitosť katastrálnej parcely a posilnenie
opodstatnenia jej výskytu v prílohe I Smernice INSPIRE
najmä vo funkcii lokalizátora. Katastrálna parcela v INSPI
RE má slúžiť vyhľadávaniu a prepojeniu na iné priestorové
informácie. Po obsiahnutí národných katastrálnych iden
tifikátorov, ako atribútov katastrálnej parcely v INSPIRE,
môže byť prepojený aj obsah národných katastrov nehnu
teľností (alebo národných registrov nehnuteľností). Napriek
určitým rozdielom medzi jednotlivými krajinami Európy
v definícii katastrálnej parcely, v rozsahu a v kvalite prvkov
katastrálnej parcely, parcela zostáva zásadne najmenším
priestorovým objektom používaným v celej Európe na po
četné aplikácie v národných priestorových údajových infra
štruktúrach. Vo väčšine krajín EÚ je informáciami o kata
strálnej parcele pokryté celé územie, aj keď prístup k týmto
informáciám nie je v jednotlivých krajinách EÚ rovnaký
a v mnohých krajinách by mal byť zlepšený. V najbližšej
budúcnosti dokument [2] odporúča dať zvýšený dôraz na
interoperabilitu údajov o parcele a na služby spojené s po
skytovaním týchto údajov.
Dokument [2] pri určovaní špecifikácie katastrálnej par
cely vychádzal z definície parcely spracovanej v pracovnej
skupine správcovstva pozemkov (Working Party on Land
Administration – WPLA): „katastrálna parcela je jednotlivé
územie povrchu Zeme – uzavretý polygón alebo presnejšie
rozsah priestoru pod homogénnymi právami k nehnuteľ
nosti a pod jedinečným vlastníctvom“ [4, kap. B.1, s. 22].
Tematická pracovná skupina CP použila uvedené výsledky
údajovej špecifikácie katastrálnej parcely z dokumentu [2],
a tiež definíciu katastrálnej parcely podľa WPLA [4]. Tema
tická pracovná skupina CP v záujme sústavného napredova
nia v plnení požiadaviek stanovených Smernicou INSPIRE
konzultuje výsledky svojej činnosti so Stálym výborom pre
kataster v EÚ, so spoločenstvom EuroGeographics, s Pra
covnou skupinou III FIG (International Federation of Sur
veyors – Medzinárodná federácia geodetov) a s ISO TC 211
(technická komisia pre geografické informácie/geomatiku
pri Medzinárodnej organizácii na normalizáciu). V návrhu
špecifikácie [3] v kap. 2.2 je vysvetlený pojem katastrálnej
parcely nasledujúco: V kontexte INSPIRE má byť katastrálna
parcela do takej miery, ako to je možné, časťou územia štá
tu; za katastrálnu parcelu je považované jednotlivé územie
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zemského povrchu s homogénnymi právami k nehnuteľnosti
a s jedinečným vlastníctvom (pod jedinečným vlastníctvom
sa myslí, že nositeľom vlastníctva celej parcely je jeden vlast
ník alebo viacero spoluvlastníkov). Iniciatíva INSPIRE má
záujem iba o katastrálne parcely, ktorých vektorové údaje sú
už dostupné. Samotní vlastníci (fyzické a právnické osoby)
katastrálnych parciel a práva ku katastrálnym parcelám sú
mimo záujmu iniciatívy INSPIRE. Budovy, užívatelia po
zemkov/parciel a adresy katastrálnych parciel sú spravované
v iných témach INSPIRE.
Katastrálna parcela je obsiahnutá v prílohe I Smernice
INSPIRE, čo znamená, že katastrálna parcela predstavuje
referenčný prvok, t. j. jej údaje konštituujú priestorovú/lo
kalizačnú sieť na ďalšie informácie. Tématická pracovná
skupina CP na tvorbu údajovej špecifikácie katastrálnej par
cely sa dopracovala k nasledovnému návrhu definície: „ka
tastrálna parcela v kontexte Smernice INSPIRE znamená a)
súvislú časť horizontálneho priestoru, t. j. obvod parcely má
tvoriť uzavretý polygón, b) priestor na zemskom povrchu,
t. j. parcela bude určená ako 2D (dvojdimenzionálny) objekt
(nie 3D objekt), čiže 3D objekty ako budovy, časti budov,
podzemné inžinierske vedenia, podzemné banské diela
a pod. nebudú zahrnuté do špecifikácie, c) s homogénnymi
právami k tejto nehnuteľnosti, d) s jedinečným vlastníckym
právom a e) je súčasťou terestrického územia [3, kap. 2.2, s. 1].
Kvalitatívne odporúčania (nie povinné): polohová presnosť:
1 m v mestských sídlach, 2,5 m vo vidieckom osídlení; té
matická presnosť: 100 % správnosť pre národnú katastrálnu
referenciu; kompletnosť: 100 %; topologická konzistencia:
bez medzier (prázdnych priestorov) a bez prekrytov. Pod
mienky uvedené v bodoch a), b), d) a e) sú v podmienkach
nášho katastra nehnuteľností splnené. Bližšie sa pozrieme
na podmienku c).
Najväčšia hodnota údajového modelu katastrálnej parcely
INSPIRE je v jej jednoduchosti a flexibilnej štruktúre, ktorá
umožňuje poskytovateľom údajov publikovať ich existujúce
údaje najpohodlnejšou cestou. Údajový model katastrálnej
parcely INSPIRE bol pripravený tak, aby podporoval kom
patibilitu s medzinárodnou normou pre Land Adminis
tration Domain Model – Doménový model pozemkového
správcovstva (LADM) [6]. LADM poskytuje širší kontext
pre katastrálnu parcelu INSPIRE, lebo zahŕňa dodatočné
informácie o právach k pozemkom a o vlastníkoch pozem
kov; tieto informácie sa nachádzajú mimo priameho záujmu
INSPIRE.

4. Kataster nehnuteľností na Slovensku a homogénne
práva k pozemku
V zmysle katastrálneho zákona [5] je pozemok definova
ný ako „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“ a parcela je definovaná ako „geometrické určenie
a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej
mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom
pláne (GP) s vyznačením jej parcelného čísla“. Zbežná
konfrontácia týchto dvoch definícií s návrhom definície
katastrálnej parcely podľa Smernice INSPIRE signalizuje,
že nie je zásadný nesúlad medzi nimi. Ak sa ale podrobnej
šie konfrontujú obe predstavy s našou aplikačnou praxou
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parcelotvorby, je zrejmé, že naša katastrálna prax nespĺňa
podmienku „homogénnych práv k pozemku“. Podľa našej
katastrálnej praxe je pozemkom tá časť zemského povr
chu, ktorá je pod jedinečným vlastníckym právom k tejto
nehnuteľnosti, t. j. ak susediaca časť zemského povrchu má
iného vlastníka (iných spoluvlastníkov alebo iný sortiment
spoluvlastníckych podielov pri tej istej skladbe spoluvlast
níkov), spĺňa podmienky na existenciu samostatného po
zemku – splnená je podmienka „jedinečného vlastníctva“.
Zároveň ale podľa našej katastrálnej praxe nemusí byť
každá časť zemského povrchu označená ako parcela svo
jim parcelným číslom sankcionovaná homogénnym práv
nym režimom. Jednotlivé časti pozemku, každá so svojim
osobitným územným rozsahom, môžu byť sankcionované
inými vecnými právami, napr. rozmanitými druhmi vec
ného bremena alebo ich kombinácií, a stále ostávajú sú
časťou jedného pozemku. Takéto časti pozemku navyše
ani nie sú často zobrazené priamo v katastrálnej mape, ale
zostávajú zobrazené iba v GP, ktoré sú prílohami jednotli
vých listín, a tie sú uložené v zbierke listín. Podľa súčasnej
katastrálnej praxe jednotlivé časti pozemku zobrazeného
ako jedna parcela môžu byť pokryté heterogénnymi práva
mi (napriek tomu, že definícia pozemku/parcely v [5] uvá
dza „hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti“ – nie
teda iba vlastníckym právom).

5. Kataster nehnuteľností a iné vecné práva
k nehnuteľnosti
V stredobode záujmu katastra nehnuteľností, okrem vlast
níckeho práva k nehnuteľnostiam, sú aj iné vecné práva
k nehnuteľnosti v cudzom vlastníctve (najmä záložné prá
vo, vecné bremeno a právo zodpovedajúce vecnému breme
nu a predkupné právo, ak má mať účinky vecného práva)
[5, § 1]. Záložné právo nebude ďalej predmetom našich úvah,
keďže môže byť kreované iba k celej nehnuteľnosti (k spolu
vlastníckemu podielu jedného spoluvlastníka viazanému na
celú nehnuteľnosť – pozemok).
Výkon pozemkového vlastníctva v našich podmienkach
je predmetom značných obmedzení a povinností smerova
ných zo zákona na vlastníkov pozemkov bez toho, že by
takéto obmedzenia a povinnosti boli deklarované ako iné
vecné práva. Cieľom pozemkovej politiky v Slovenskej re
publike je hľadanie riešenia, ako súčasti verejného práva,
ktoré obmedzuje vlastníctvo na rozsah potrebný pre prí
slušný sektor. Realizácia vlastníctva musí zároveň slúžiť
verejnému prospechu. Zákonné dôsledky tohto druhu nie
sú vyvlastnením a väčšinou ani nevyžadujú kompenzá
ciu. V podstate ide o hľadanie rovnováhy medzi záujma
mi spoločnosti a záujmami jednotlivca. Verejný prospech
je tu orientačným bodom a zároveň limitujúcim faktorom
obmedzenia vlastníctva. Vychádza sa pritom z poznania,
že pôda sa nerozširuje, jej využívanie nemožno nechať na
nevypočítateľnú hru slobodných síl a rozmarov jednotlivca
– vlastníka pozemku, ale naopak, spravodlivý spoločenský
systém v právnom štáte vyžaduje, aby bol verejný záujem
rešpektovaný v omnoho väčšom rozsahu, pokiaľ ide o po
zemok, ako keď ide o iný druh majetku [10]. Podľa ods.
(3) čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky vlastníctvo zaväzuje.
Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore
so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon
vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie,
prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru
ustanovenú zákonom.
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Ingerencia verejného záujmu sa realizuje do pozem
kového vlastníctva v sérii spoločenských regulatívov tý
kajúcich sa územného plánovania, stavebného zákona,
právnych noriem regulujúcich využívanie poľnohospodár
skej pôdy a lesného pôdneho fondu, pozemkových úprav,
ustanovenia hraníc zastavaného územia obce, možností
a podmienok zmien druhov pozemkov (zmeny vyžadujú
ce povolenie a nevyžadujúce povolenie), ochrany prírody
a krajiny, ochrany vôd a vodného hospodárstva, ďalších
oblastí enviromentálnej ochrany, ochrany kultúrneho de
dičstva, výkonu poľovného práva (chov a lov zveri), záko
na o geodézii a kartografii a i. Podobný účinok ako vecné
bremeno, ktorým je zaťažený vlastník pozemku, má i celá
séria chránených priestorov a ich ochranných pásem, ktoré
kataster nehnuteľností (KN) eviduje aj v súbore popisných
informácií (SPI) KN aj v súbore geoodetických informá
cií (SGI) KN, napr.: chránené územia (chránená krajinná
oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervá
cia, prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chráne
né vtáčie územie), súkromné chránené územia, pozemky
s chráneným stromom, ochranné pásma týchto chránených
území a pozemkov, pamiatkové rezervácie a pamiatkové
zóny, ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiat
kových zón, kultúrne pamiatky, kúpeľné územia, ochranné
pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných
minerálnych stolových vôd, chránené vodohospodárske
oblasti a ochranné pásma vodárenských zdrojov. Vlastník
pozemku, ktorý sa nachádza v takomto chránenom priesto
re, je obmedzený možnosťou obhospodarovania a užívania
svojho pozemku oproti možnostiam v štandardných pod
mienkach bez ochranného priestoru (napr. spôsob hnojenia
pozemku, sortimentne a výškovo obmedzená poľnohos
podárska a lesohospodárska činnosť, živočíšna výroba,
stavebná rekonštrukcia budov, nová investičná výstavba).
Toto „obmedzenie“ vlastníka vo verejnom záujme je spo
jené s nehnuteľnosťou a je s ním zviazané aj po prípadnej
zmene vlastníka. Preto je veľmi užitočná informácia o ta
kejto prípadnej skutočnosti pre každého záujemcu, ktorý
žiada údaje z KN.
Dôležité je, aby sa systém predmetných spoločenských
regulatívov nepremenil na verejné právo štátu vyššej dôle
žitosti [10].
Na ciele našej diskusie je dôležité, že územný rozsah
takýchto obmedzení môže pokrývať celý pozemok (celé
pozemky) a inokedy iba časť pozemku (časti pozemkov).
V ďalšej časti na ilustráciu podstaty našej diskusie vysta
číme so vzorovým modelom na úrovni vecného bremena
a práva s ním spojeného.

6. Kataster nehnuteľností a vecné bremeno
Súčasné ponímanie vecných bremien v Občianskom zákon
níku v sebe zjednotilo dva rozličné historické právne inštitú
ty, a to služobnosti (ich základ položilo rímske právo), ktoré
ukladajú vlastníkovi povinnosť niečoho sa zdržať alebo nie
čo trpieť a reálne bremená smerujúce k určitému konaniu,
majúce svoje korene vo feudalizme a neskôr vo Všeobecnom
občianskom zákonníku z roku 1811 [11].
Vecné bremeno je vecnoprávne obmedzenie vlastnícke
ho práva k nehnuteľnosti v prospech iného subjektu. Vecné
bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech nie
koho iného tak, že vlastník nehnuteľnosti je povinný niečo
strpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. V rámci práv
neho vzťahu vyplývajúceho z vecného bremena môžu byť
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uvedené druhy obmedzení (povinností) rôzne kombinované.
Z hľadiska pôsobenia práva zodpovedajúceho vecnému bre
menu (prípadne vyplývajúceho z vecného bremena) takéto
právo môže byť dvojakého druhu, a to:
a) spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (napr. vecné
bremeno práva prechodu, vecné bremeno práva spočíva
júce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť presahovanie
strechy domu postaveného na susednom pozemku nad
svoj pozemok a i.). Každý vlastník tejto nehnuteľnosti je
oprávnený z vecného bremena pri zmene vlastníctva. Prá
vo vyplývajúce z vecného bremena je tu nerozlučne späté
s vlastníckym právom k nehnuteľnosti, takže prechádza
s vlastníctvom nehnuteľnosti na nadobúdateľa (napr. dede
ním, zmluvným prevodom);
b) patriace určitej osobe. Toto právo patrí fyzickej osobe ale
bo právnickej osobe bez toho, aby táto osoba bola vlast
nícky viazaná k určitej nehnuteľnosti (napr. právo doži
votného užívania bytu v dome) [11]. Táto druhá kategória
vecných bremien nebude ďalej predmetom našich úvah.
Základným účelom vecného bremena je to, že zaťažená
nehnuteľnosť má slúžiť prospešnejšiemu užívaniu nehnuteľ
nosti oprávnenou osobou alebo iným potrebám oprávnenej
osoby. To prináša so sebou zásadný prvok, a to ten, že vlast
ník nehnuteľnosti, na ktorú sa viaže vecné bremeno, je ob
medzený vo výkone svojho vlastníckeho práva.
Na jednej strane je subjektom právneho vzťahu vecného
bremena subjekt povinnosti zaťažený vecným bremenom
a na strane druhej subjekt oprávnenia, v prospech ktoré
ho obmedzenie (povinnosť) pôsobí. Vecné bremeno nie
je viazané iba na vlastníka nehnuteľnosti v dobe vzniku
vecného bremena, ale je viazané na nehnuteľnosť (zaťa
žuje ju) a obmedzuje aj jej budúcich vlastníkov dovtedy,
kým predpísaným spôsobom nezanikne. Ak sa vecné bre
meno zriaďuje k časti pozemku, vyznačuje sa táto časť
pozemku na GP, ktorý je potom súčasťou listiny o práv
nom úkone, ktorým sa vecné bremeno zriaďuje. Územný
rozsah vecného bremena (bez ohľadu na to, či sa vzťahuje
na celý pozemok alebo iba na jeho časť) sa do katastrálnej
mapy nezobrazuje. GP s vyznačeným vecným bremenom
ostáva trvalou súčasťou zbierky listín. V prípade vecného
bremena a práva vyplývajúceho z vecného bremena zaťa
žujúceho celý pozemok, by vyhotovenie GP nemalo nija
ký zmysel, lebo by nebolo čo zobraziť na vyhotovovanom
GP. V súvislosti s predmetom vecného bremena sa často
stretávame s otázkou, či treba k zmluve o zriadení vecné
ho bremena na časť pozemku prikladať GP s vyznačením
rozsahu tohto práva. Odporcovia povinnosti priloženia GP
k zmluve veľmi často spomínajú v súdnej judikatúre judi
kát R 28/1986, v ktorom sa hovorí, že v prípade presného
slovného vymedzenia vecného bremena v zmluve (napr.
2 m od plota, od hranice pozemku) nie je takáto zmluva
neplatná bez vyhotovenia GP. Treba ale konštatovať, že
súd sa zaoberal iba otázkou platnosti zmluvy, pričom vô
bec nepoprel, že na zápis tohto vecného bremena do kata
stra treba priložiť GP. V zmysle aplikačnej praxe katastra
treba GP priložiť vždy, keď sa vecné bremeno vzťahuje
len na časť pozemku; ak účastník ani po prerušení kona
nia nepredloží GP, vkladové konanie sa zastaví, a to nie
z dôvodu neplatnosti zmluvy, ale z dôvodu nedodržania
procesných predpisov.
Vypracovanie GP je prospešné tak pre kataster, ako aj pre
osoby dotknuté vecným bremenom z pohľadu jeho určitosti
do budúcnosti, pretože si treba uvedomiť dlhovekosť vec
ných bremien; rokmi môže dôjsť k rôznym zmenám v za
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ťažených nehnuteľnostiach, čo stanovenie rozsahu vecného
bremena bez pôvodného GP na určenie jeho rozsahu môže
značne skomplikovať. Samozrejme, že na liste vlastníctva je
v texte vecné bremeno vyznačené (vpísané) aj s odkazom
na číslo GP.
Z hľadiska obsahu KN sa vecné bremená a práva vy
plývajúce z vecných bremien delia na dve skupiny. Vecné
bremená, ktoré (ak sú splnené ďalšie podmienky spojené so
zápisom do KN) sa

• vpisujú iba do vybraných častí SPI KN (napr. vecné bre

meno a právo vyplývajúce z vecného bremena zaťažujúce
celý pozemok),
• vpisujú aj do vybraných častí SGI KN (napr. vecné bre
meno a právo vyplývajúce z vecného bremena zaťažujúce
určenú časť pozemku).
Vecné bremená vztiahnuté na časť zemského povrchu
sa môžu rozmanitým spôsobom kombinovať a navrstvo
vať, a teda vecné bremeno zásadným spôsobom ovplyv
ňuje možnosti vlastníka pozemku nakladať s pozemkom.
Tým je sekundárne ovplyvnená i cena pozemku pri každej
transakcii. Preto je veľmi dôležité, aby informácia o prí
padnej prítomnosti vecného bremena (vecných bremien)
a jeho územnom rozsahu, ktoré sankcionuje príslušnú časť
pozemku, bola zreteľne prítomná pre každého záujemcu
o informácie z KN. V minulosti boli opakovane zazname
nané tlaky spoločnosti na rozšírenie obsahu KN o evido
vanie všetkých vecných bremien na Slovensku a ich zobra
zenie v katastrálnych mapách. Podobne boli formulované
požiadavky na evidovanie v KN a zobrazenie v katastrál
nych mapách aj mnohých druhov vybraných obmedzení
a povinností, ktoré nie sú zaradené medzi vecné bremená,
ale ktorých pôsobenie je veľmi podobné. Týmto požiadav
kám na zobrazenie v katastrálnych mapách doteraz nebolo
vyhovené [7], [8] a [9].
Podobná situácia je i v Rakúsku, kde značný počet zá
konov obsahuje o. i. verejnoprávne obmedzenia vlastníctva.
V tej súvislosti silnejú tlaky rakúskej spoločnosti, aby KN
rozšíril svoj obsah a začal poskytovať aj informácie o ve
rejnoprávnych obmedzeniach vlastníctva pozemkov, lebo
v súčasnosti rakúsky kataster a pozemková kniha podľa
dnešného obsahu ich spoločného informačného systému
neposkytujú dostatočnú informáciu o právnej a ekonomic
kej situácii nehnuteľnosti [7]. Ide o nasledujúce obmedze
nia: stavebné obmedzenia, povinnosť umožnenia pripojenia
sa inžinierskych sietí, nariadenia stavebnej autority, právo
prechodu, oblasť ohrozenia muničného skladu, bezpečnost
ná zóna letiska, pamiatková ochrana, asanačné územie,
dobývacie (banské) právo, dobývací priestor (podkopané
územie), chránené územie, prírodná pamiatka, spoločné
užívanie, povinnosť predchádzajúceho odsúhlasenia vybra
ných operácií na trhu s nehnuteľnosťami, predpisy regulu
júce veľkosť a tvar pozemkov, zákaz užívania, predkupné
právo obce, regulatívy darovania a nútené spoločenstvá,
povinnosť trpieť umiestenie geodetického bodu na svojom
pozemku.

7. Záver
Zásada homogénneho práva k pozemku na špecifikáciu ka
tastrálnej parcely bola vyslovená v definícii parcely WPLA
[4] a bola prebratá aj do návrhu špecifikácie katastrálnej
parcely podľa Smernice INSPIRE [3]. Náš katastrálny zá

kon ju síce pozná, ale katastrálna prax ju neaplikuje. Jej
prípadné zavedenie do našej praxe v budúcnosti je otázkou
spoločenskej objednávky a reakcie predpisov. Naliehavé sa
ale v tejto súvislosti ukazuje aspoň zobrazenie územných
rozsahov jednotlivých vecných bremien evidovaných v KN
(a aspoň vybraných priestorovo lokalizovaných ďalších ob
medzení a povinností zo zákona smerovaných na vlastníka
pozemku) nie iba v zbierke listín – v GP, ktoré sú súčas
ťou listín, ale súhrnne v katastrálnej mape (ako samostatná
vrstva katastrálnej mapy?). Prispelo by to k zvýšeniu infor
mačnej hodnoty KN.
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Dôvetok lektora:
I keď sa autori v článku zaoberajú hlavne problematikou
homogenity práv k nehnuteľnostiam, treba pripomenúť,
že kataster nehnuteľností obsahuje aj mnohé problémové prvky priestorovej údajovej infraštruktúry, ktoré zatiaľ
nespĺňajú podmienky definície katastrálnej parcely a budú
si vyžadovať nové riešenia (napr. evidovanie podzemných
a nadzemných stavieb).
Snahy o riešenie reprezentácie jednotlivých vecných bremien evidovaných v katastri nehnuteľností v katastrálnej
mape boli v súčasnosti vzhľadom na prehodnotenie priorít
rezortu nútené ustúpiť do pozadia, čo má tiež vplyv na zvyšovanie informačnej hodnoty katastra nehnuteľností.
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Abstrakt
Možná aplikace matematického modelu využívajícího fuzzy logiku pro hodnocení kvality určovaného bodu a vyřčení výroku
o jeho stabilitě. Pomocí tohoto matematického modelu lze měřické body a jejich posuny začlenit do většího počtu kategorií
než v případě využití booleovské logiky a tím se přiblížit reálnému rozhodování a lidské logice. To rovněž více odpovídá
požadavkům odběratelů výsledků geodetických činností na sdělované informace a může vést k tvorbě lepších a efektivnějších
předpovědních modelů, zahrnujících relevantní informace z různých oborů.
Fuzzy Logic in the Mathematical Model of Survey Point Stability
Summary
Possible application of the mathematical model using fuzzy logic to quality evaluation of measured point and to giving the
statement on its stability. This mathematical model makes possible to include these survey points and their shifts into more
categories than the Boolean logic enables and thus to get closer to real decision making and human logic. It also meets more
users requirements on results of geodetic activities on provided information and could lead to creation of better and more
efficient prediction models, including relevant information from different spheres.

1. Úvod
V praxi běžně používané rozlišení kvality (stability) bodů
ve smyslu booleovské logiky začíná být příliš hrubé a pro
tvorbu předpovědních dějových modelů nevyhovující.
Takovéto „černo-bílé“ třídění bodů na přetvořené a nepře
tvořené bývá ovšem také mnohdy velmi zavádějící při pře
dávání výsledků mezi specializovanými odborníky z růz
ných oborů. Narážím zde na problematiku nesjednocené
odborné terminologie (například směrodatná odchylka,
střední chyba, odchylka, přesnost, nejistota měření atd.).
S využitím vhodného matematického modelu lze hodnoce
né body a jejich posuny začlenit do většího počtu kategorií
než v případě využití booleovské logiky a přiblížit se tak
reálnému myšlení a rozhodování. Takovéto přiblížení k lid
ské logice současně více odpovídá požadavkům odběratelů
výsledků geodetických činností na sdělované informace
a může vést k tvorbě lepších a efektivnějších předpověd
ních modelů, zahrnujících relevantní informace z různých
oborů.
V neposlední řadě se zavádění moderních způsobů roz
hodování jeví pro náš obor jako vhodné a to zejména s ohle
dem na postupně vzrůstající počet nasazení umělé inteli
gence do výrobních a řídících procesů. Například dnešní
moderní stavební stroje jsou již často řízeny (naváděny) dál
kově pomocí GPS, laserů nebo jejich vzájemnou kombinací
a na základě zpětných informací z těchto systémů dochází
k prostorovým korekcím pohybu atd. Dalším výrazným
příkladem použití umělé inteligence jsou technické před
povědní modely (např. vodní turbulence v kanalizačních
sítích, povodňové modely). Oblastí, ve které se ale zatím
příliš neuplatňuje, je monitoring probíhajících, respektive
proběhlých dějů. V tomto článku se proto pokusím ukázat
možnosti aplikace matematického modelu s využitím fuz
zy množin, resp. fuzzy logiky, pro geodetický monitoring
svahových sesuvů, popsaný např. ve [4]. Svahové sesuvy,
případně ploužení zemních vrstev, jsou sledovány v síti sta

bilizovaných charakteristických diskrétních bodů terénu,
zaměřovaných v místní přesné prostorové síti totálními sta
nicemi. Pro kontrolu a pro absolutní umístění je aplikován
GNSS (GPS). Konkrétně je matematický model využit pro
vyřčení výroku o posunu a přetvoření pozorovaného dis
krétního bodu.

2. Fuzzy systém
Operace fuzzy systému se dají rozdělit do tří kroků: fuzzyfi
kace, inference, defuzzyfikace. (Pozn.: Česká terminologie
není ještě ustálena.) Fuzzyfikace představuje proces určení
stupně příslušnosti vstupních hodnot do fuzzy množin pomo
cí fuzzy funkcí. V rámci inference se aplikují rozhodovací
pravidla na vstupní fuzzy množiny; získáváme tak výstupní
množinu, resp. množiny. Při defuzzyfikaci je možno přiřadit
výstupní fuzzy množině určitou ostrou hodnotu, respektive
striktně definovaný term. Pojmem term se rozumí množina
lingvistických hodnot, odpovídajících lingvistické proměn
né v nějakém jazyku [2].
2 .1 D ef i n ic e p ojmů
Fuzzy množina
Fuzzy množina B v univerzu U je definována:
B = (U, μB),
kde
U ≠ 0 je klasická množina,
μB
je funkce příslušnosti, μB:  →<  > .
Stupeň příslušnosti prvku x k fuzzy množině B se označuje
μB (x).
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Obr. 1 Fuzzy číslo lichoběžníkové a speciální lichoběžníkové

Fuzzy číslo
Fuzzy číslo je fuzzy množina na univerzu reálných čísel,
určené pomocí čtveřice bodů (a1, a2, a3, a4) a po částech spo
jitou funkcí příslušností. Platí:

•
•
•
•
•

a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ a4
μB (x) = 0 pro x ≤ a1 a x ≥ a4
μB (x) = 1 pro a2 ≤ x ≤ a3
μB (x) je rostoucí na < a1, a2>
μB (x) je klesající na < a3, a4>.

Nejpoužívanějším typem jsou lichoběžníkové, trojúhelní
kové a speciální případ lichoběžníkových čísel. Funkce pří
slušnosti lichoběžníkového čísla je určena pomocí čtveřice
bodů (a1, a2, a3, a4) pomocí následujícího výrazu:

        
µ    =    

     .

        

Pro trojúhelníkové fuzzy číslo platí a2 = a3.
Funkce příslušnosti pro speciální lichoběžníkové číslo,
které je v následujícím textu stejně jako lichoběžníkové
používáno, lze vyjádřit pomocí vztahu:

     
µ    =    
    .

     


datnou odchylkou či jinou charakteristikou přesnosti urče
ní bodu) v jednotlivých etapách měření, kterou budu značit
A, dále pak kvalita stabilizace bodu (způsob stabilizace) S,
důležitost pozorovaného bodu V, kvalita (zkušenosti, svě
domitosti) měřiče resp. osobní chyba měřiče M. (Pozn.:
Pro robotizované zaměření je možné osobní chybu měřiče
nahradit chybou automatického zacílení přístroje M.) Jako
další objektivní hledisko se dají rovněž zařadit klimatické
podmínky při měření P.
Subjektivní hlediska jsou pak reprezentována pocity
účastníků měření, např. zhodnocení blízkého okolí bodu
v terénu O (platí pro etapová měření), nebo pocit měřiče
během cílení na cíl C. (Pozn.: Tato hlediska lze částečně
u robotizovaného měření totální stanicí nahradit informací
o intenzitě přijatého vlnového záření.)
2 .3 F u z z y f i k a c e
V této kapitole stanovíme funkce příslušnosti pro fuzzy
množiny jednotlivých kritérií.
Fuzzy množina pro prostorovou směrodatnou odchylku A
Definujme fuzzy množinu A pro prostorovou směrodatnou
odchylku σ  , jejíž univerzum   ∈  . Pro ni stanovíme
funkci příslušnosti, která má následující podobu:




Příklady fuzzy čísel jsou zobrazeny na obr. 1.
2 . 2  Vst up n í p ř e dp ok la dy p r o r oz ho dová n í
o p ř et vo ř e n í b o dů
Předpoklady, které ovlivní výsledný výrok o kvalitě zaměře
ní bodu, lze rozdělit na objektivní a subjektivní.
Mezi objektivní hlediska patří prostorová směrodatná
odchylka určovaného bodu (lze nahradit polohovou směro

 σ  −   
     ,
 

 
 

( ) =      − 

µ σ 
kde



  = σ  −  a   = σ  +  .

Tímto máme tedy stanoven stupeň příslušnosti σ  do fuzzy
množiny A.
Příklad 1: Mějme zaměřené body A, B, C, D, E, které
jsou charakterizovány prostorovou směrodatnou odchyl
kou
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Obr. 2 Graf funkce příslušnosti množiny A

Obr. 3 Graf funkce příslušnosti množiny P

σ  =   , σ  =    , σ  =   ,



σ  =  , σ  =   .




Mezní prostorová směrodatná odchylka je σ  =   . Pro
každý bod vypočteme stupeň příslušnosti do množiny A; vypočte
né hodnoty a průběh funkce příslušnosti jsou zřejmé z obr. 2.
Fuzzy množina pro určení kvality stabilizace bodu S
Dále definuji fuzzy množinu S pro určení kvality stabilizace
bodu. Pro stabilizaci uvažuji tří stupně příslušnosti odpoví
dající běžně používanému označení: těžká, trvalá a dočasná
stabilizace. Uvažuji tedy fuzzy množinu, kde  …  ∈  
a  …  ∈<  > .
Množina S je definována:
prvek

těžká
stabilizace

trvalá
stabilizace

dočasná
stabilizace

µS

1

0,5

0

Fuzzy množina pro určení významnosti bodu V
Obdobně se stanovuje množina V pro určení významnosti
bodu. Lze použít různé škály s různým počtem stupňů. Za
vhodné považuji použití pěti nebo třístupňové škály. Pěti
stupňová škála může pro bod vypadat takto: velmi význam
ný, významný, běžný, nevýznamný, velmi nevýznamný.
Množina V je tedy definována takto:
prvek

velmi
významný

významný

běžný

nevý
znamný

velmi nevý
znamný

µV

1

0,75

0,5

0,25

0

Pro potřeby příkladu množinu zjednoduším pouze na tří
stupňovou a použiji termy: významný, běžný, nevýznamný.
Množina V je poté definována:
prvek

významný

běžný

nevýznamný

µV

1

0,5

0

Fuzzy množina pro klimatické podmínky P
Funkce příslušnosti pro množinu P, vyjadřující vliv klima
tických podmínek na měření, lze charakterizovat takto:

  −   −   
µ    =    

    ,

  −   −   

kde	a1 = m, a4 = M jsou mezní hodnoty použití přístrojo
vého vybavení,
	a2 = d, a3 = h jsou dolní a horní hranice ideální teplo
ty prostředí pro měřiče,
t je teplota při měření.
U této množiny vstupuje do rozhodovacího procesu vliv teplo
ty na funkční vlastnosti přístrojového vybavení, ale zejména pak
na schopnosti měřice s ohledem na jeho fyziologické možnosti.
Příklad 2: Mějme totální stanici fungující v rozsahu teplot
-20 °C až +50 °C a dva měřiče Petra a Otu. Petr považuje za
ideální teplotu v intervalu +15 °C až +25 °C a Ota rozmezí od
+5 °C do +30 °C. Na obr. 3 je patrný průběh funkce stupně
příslušnosti teplot pro každého měřiče do množiny P.
Fuzzy množiny kvalitativního hodnocení měřičů M
Stanovení fuzzy množiny M je ovlivněno dostupnými infor
macemi o měřičích. V případě, že je známa jejich tzv. osobní
chyba, lze stanovit funkci příslušnosti pomocí předpisu

σ −  
µ σ   =           ,
  −   

kde a3 == σ    ,  = σ   +  vypočteme jako průměrnou
hodnotu všech zúčastněných měřičů zvětšenou resp. zmen
šenou o 5 % její hodnoty.
V případě, že není osobní chyba pozorovatele známá, lze
měřiče zařadit do různých kvalitativních kategorií odvíjejí
cích se od jejich měřických zkušeností a osobních vlastností.
Můžeme je poté rozdělit na nadprůměrné a průměrné. (Šlo
by samozřejmě zvolit i jemnější stupnici.) V takovém přípa
dě existuje množina M definovaná:
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Obr. 4 Graf průběhu kvality bodu K

Obr. 5 Graf podmínek při zaměření Z

prvek

nadprůměrný měřič

průměrný

µM

1

0,5

Fuzzy množina hodnotící okolí bodu O
Pro fuzzy množinu O reprezentující subjektivní parame
tr hodnocení okolí bodu uvažuji čtyři stupně hodnocení:
v pořádku, podezřelý, poškozený, zničený. Množina O je
definována:
prvek

v pořádku

podezřelý

poškozený

zničený

µO

1

⅔

⅓

0

Fuzzy množina pocitu měřiče při měření C
Pro další subjektivní parametr, jakým je pocit měřiče
během cílení, uvažuji tři stupně hodnocení: výborný, dob
rý, špatný. Obecně se jako vhodné jeví použití pětistup
ňové škály doplněné o stupně velmi dobrý a velmi špat
ný. (Toto dělení zde však s ohledem na uváděné příklady
a jejich rozsah není možné použít.) Fuzzy množina C je
definována:
prvek

výborný

dobrý

špatný

µC

1

⅔

⅓

Fuzzy množina pro přetvoření bodu D
Pro určovaný parametr přetvoření (deformaci) bodu definuji
fuzzy množinu D, jejíž univerzum je   ∈  a stanovuji k ní
funkci příslušnosti D:   →<  > , která má následující
podobu:

  −  
µ  (  ) =           ,
  −   

kde

 =  − ,
 =  + ,
di je vypočtený posun,
uM je hodnota prokázaného posunu.

2 .4 I n fe r en č n í F u z z y p r av id la
Pro sestavení rozhodovacího mechanismu je podstatné stano
vit správná a funkční fuzzy pravidla. Složitost a rozsah pravidel
jsou závislé na počtu a typu stanovených kritérií, ale i na oče
kávaném výstupu po jejich aplikování, respektive na složitosti
celého rozhodovacího modelu. Existují dva způsoby stanovení
pravidel: expertní a automatický. Jestliže jsou volena pravidla
typu Jestliže-Pak, pak se sestavují zpravidla expertně. Další
možností jsou pravidla typu Takagi-Sugeno, tyto pravidla lze
expertně obtížně stanovit a zpravidla se vytváří automaticky
na základě dat získaných během řídícího procesu. V mém pří
padě použiji expertně sestavených pravidel typu Jestliže-Pak.
Pravidlo pro určení kvality bodu K
JESTLIŽE stabilizace bodu je S, význam bodu je V a okolí
bodu je O, PAK kvalita bodu K je  =  ×   ×   , kde sym
bol ×  označuje součin.
Po aplikování pravidla dostáváme množinu „kvalita bodu
K“, která je určena hodnotou k, reprezentující stupeň přísluš
nosti jednotlivých pozorovaných bodů do této množiny. Také
pro tuto množinu platí, že funkce příslušnosti leží v uzavře
ném intervalu <0; 1>.
Příklad 3: Vytvoříme soubor bodů, ve kterém jsou zastou
peny všechny varianty, které je možné vytvořit na základě
definic množin S, V, O. Pro tyto body vypočteme hodnoty
příslušnosti do množiny K. Definice množin je obdobná jako
výše v textu. Pro zjednodušení příkladu oproti teoretické
části [1], byly množiny O a V zjednodušeny, tj. mají menší
počty stupňů hodnocení. V následujícím grafu (obr. 4) jsou
znázorněny jednotlivé hodnoty příslušnosti do fuzzy množin
u bodů, které mají příslušnost do množiny K různou od nuly.
Pravidlo pro určení podmínek při zaměření Z
JESTLIŽE klimatická podmínka je P, informace o měřiči
je M a pocit měřiče je C, PAK podmínky zaměření Z je z,
 =  ×  ×  .
Příklad 4: I v tomto příkladu vytvoříme soubor bodů, ve
kterém jsou zastoupeny všechny možné kombinace s ohle
dem na definice množin P, M, C. Na tento soubor aplikujeme
pravidlo pro množinu Z. Na obr. 5 jsou opět uvedeny pouze
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Obr. 6 Graf průběhu funkce příslušnosti do množiny Q
pro stabilní body

Příklad 5: V tomto případě navážeme na příklady 4
a 3 a provedeme aplikaci pravidel uvedených v odstavci
defuzzyfikace. Při daných hodnotách mezní prostorová
směrodatná odchylka σ  = 
10 mm.
 Pro zjednodušení
použijeme rozhodování pouze na úrovni souřadnicové
osy X; pro zbývající dvě osy by graf a výpočet vypadal
obdobně. V tomto případě má matematický model 3240
řešení, přičemž 14 bodů je stabilních, 109 bodů je pravdě
podobně stabilních, 619 bodů je podezřelých z přetvoření,
246 bodů je přetvořených. Zbývajících 2252 variant jsou
nevyhovující (nevyhodnotitelné) případy, tj. takové přípa
dy, které by neměly v reálném měření nastat (např. neza
měření bodu, překročení rozsahu teplot, atd.). V následu
jícím grafu (obr. 6) jsou zobrazeny hodnoty příslušnosti
do fuzzy množin, které mají jako výsledek defuzzyfika
ce výrok – stabilní bod. Pro ostatní řešení není možné
s ohledem na objem a rozsah dat na tomto místě obdobné
grafy uvést, jejich úplný výčet je v [1].

3. Závěr
body, které mají hodnotu příslušnosti do množiny Z různou
od nuly. Tabulky s daty včetně bodů, které dosahují nulové
příslušnosti, jsou opět uvedeny v [1]. Rozsah provozních tep
lot totální stanice je -20 °C až +50 °C. Měřiči považují za
ideální teplotu v intervalu od +15 °C do +25 °C.
Pravidla pro určení přetvoření (posunu) Q
• JESTLIŽE kvalita bodu K je 0, PAK určení přetvoření Q
je „špatná kvalita bodu“
NEBO
• JESTLIŽE podmínka při zaměření Z je 0, PAK určení
přetvoření Q je „nevyhovující podmínky při měření“
NEBO
• JESTLIŽE prostorová směrodatná odchylka je A, přetvo
ření objektu je D, kvalita bodu je K, podmínky zaměření
jsou Z, PAK určení přetvoření Q je q:

∑ αµ
=
∑α












,



kde	α je váha množiny na rozhodování (v mé aplikaci
α A = α D = 2, α K = α Z = 1),
µ je stupeň příslušnosti do množiny.
2 . 5 D ef u z z y f i k a c e
Jestliže máme vypočtenu hodnotu příslušnosti do fuzzy
množiny Q, můžeme provést její defuzzyfikaci. Defuzzyfi
kace je operace, která transformuje hodnotu příslušnosti do
fuzzy množiny na konkrétní výstupní hodnotu, tj. na jedno
značný závěr, který lze aplikovat. V mém případě použiji pro
defuzzyfikaci metodu DEE (Defuzzification of Evaluating
Expressions). Pak musím klasifikovat typ funkce příslušnos
ti; zde se jedná podle [3] o typ S+. Funkce příslušnosti a její
průběh je definován:
  ≤  ≤ 
  ≤  <  
 (  ) = 
  ≤  <  

 ≤  <  

stabilní bod
pradvěpodobně stabilní
bod podezřelý z přetvoření
přetvořený bod

Pomocí výše popsaného matematického modelu lze při
jmout výrok o stabilitě diskrétních bodů ve více třídách
než je dosud obvyklé. Takovéto rozdělení může přinést
výhody při předávání a aplikaci geodetických výsledků
jak v jejich samotné interpretaci, tak zejména při jejich
využití jako vstupních dat do tvorby předpovědních
modelů.
Samotný matematický model je natolik pružný, že
lze jednoduchými operacemi upravit jeho „tvrdost“,
která rozhoduje o vyřčení konkrétního výsledku. Rov
něž je možné i poměrně jednoduchým způsobem změnit
důležitost (význam) jednotlivých vstupních parametrů či
dokonce jejich vynechání nebo naopak přidání dalších.
Samotné vyladění matematického modelu však bude
zajisté vyžadovat dlouhodobé testování a hodnocení
modelem vypočtených výsledků.
Tento text byl napsán v rámci VZ MSM 6840770001 – Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů
a konstrukcí.
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Abstrakt
Možnosti aplikace vybraných kartografických metod a GIS v prostorovém plánování na konkrétních případech z praxe řešících
problematiku výstavby větrných parků. Tyto metody zahrnují mentální mapování, analýzu viditelnosti a 3D vizualizace.
Application of Visualisation Methods in Spatial Planning: a Case of Wind Power Installations
Summary
The potential of application of selected cartographic methods and GIS in spatial planning by way of practical examples
solving the problem of wind power installations. The inclusive methods are mental mapping, visibility analyses and 3D
visualization.

1. Úvod: výstavba větrných elektráren jako
sociálně-prostorové dilema
Většinou evropských států včetně ČR byly ratifikovány plá
ny na postupné zvyšování podílu energetické produkce z ob
novitelných zdrojů. Zřejmě nejdynamičtěji se rozvíjejícím
odvětvím se v tomto směru stala větrná energetika. Výstavba
větrných elektráren (dále VTE) ovšem vzbuzuje značné kon
troverze na lokální a regionální úrovni. Přesto, že se jedná
o stavby dočasné (po uplynutí životnosti 20–25 let jsou rela
tivně snadno demontovatelné a recyklovatelné), není prostoro
vé plánování jejich instalace jednoduchým procesem. Do hry
zde vstupují nejen objektivní, ale ve velké míře i subjektivní
názory a preference různých zájmových skupin (investorů,
rezidentů, místních i regionálních politiků, ekologů, atd.).
Výzkumy ([3], [13] aj.) ukazují, že klíčovým aspektem
realizace projektů výstavby se v praxi ukazuje být otázka
sociální akceptace ze strany zainteresovaných veřejností,
přičemž faktory které ji ovlivňují jsou: transparentní pláno
vání projektů, úroveň informovanosti a participace místních
obyvatel v rozhodovacím procesu (včetně zohlednění per
cepce prostoru z jejich pohledu lokálních aktérů).
Kartografie a GIS mohou být v tomto směru významně
nápomocny, neboť dokáží do plánů zapracovat nejen objek
tivní podmínky a omezení, ale i subjektivní preference,
a navíc jako finální produkt mohou poskytnout názorné
vizualizace budoucích staveb do reálného prostředí. Mohou
usnadnit tedy jak možnost aktivní participace laické veřej
nosti na plánování, tak její lepší informovanost.

2. Stávající praxe a metodika územního plánování
V posledních dvou letech byly na úrovni krajů vypracová
ny studie ([5], [6], aj.), které se snaží prostorově vymezit

lokality nevhodné pro umístění VTE. Tyto studie vycházejí
z obecné metodiky tzv. sítového mapování (sieve mapping),
která je založena na postupném vyloučení ze zákona pro
stavbu nepřípustných či jinak nevhodných území (zastavě
né plochy, pásy podél silnic a vodních zdrojů, ochranná
pásma letišť a vojenských radarů, oblasti požívající něk
terý z druhů ochrany přírody a krajiny, aj.). Tyto areály
vznikají nad vektorovou polygonovou či liniovou vrstvou
vytvořením buffer zón, následuje překládání vrstev přes
sebe a jejich slučování. Vyloučením území dle zadaných
kritérií vznikne maska s lokalitami potenciálně pro výstav
bu přípustnými. Tyto „zbytkové“ lokality v praxi nezabí
rají více než 5 % celkové plochy zájmového území, často
je výsledkem návrh na téměř absolutní restrikci výstavby.
Ještě je třeba zdůraznit, že zcela primárními determinan
tami potenciální výstavby VTE jsou faktory dostatečného
větrného potenciálu území a možnosti napojení na elektri
zační přenosovou soustavu.
Výše popsanou metodu lze označit za multikriteriální pro
storovou analýzu, která ovšem bere do úvahy pouze negativ
ní kritéria a geografické limity území. Jedná se tedy o druh
negativního územního plánování, jenž dává odpověď pouze
na otázku, kde nestavět, ale postrádá pozitivní plánovací kri
téria. Zároveň je třeba si uvědomit, že v otázce hodnocení
potenciálního vlivu výstavby na krajinný ráz či konfliktu
s tzv. harmonickou krajinou se již dostáváme od metody
objektivní k metodě značně subjektivní a unilaterální.
Mnozí odborníci (např. [12]) podobné studie zpochybňují
a upozorňují na to, že význam krajinných faktorů nemůže
být abstrahován od skutečného života, resp. od socioekono
mické reality. Lokální identita není pouze atributem krajiny,
nýbrž také identitou komunity, která se s místem cítí být více
či méně svázána. Využití větrné energie je politické a spo
lečenské téma a otázka umístění VTE není řešitelná pou
ze na základě „neutrálního vědeckého úsilí“, resp. formou
top-down expertního či politického rozhodnutí. Efektivnější
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přístup by měl zahrnovat setkání či workshopy s celým
spektrem klíčových veřejností, které je zapotřebí zahrnout
do procesu definování kritérií mapování, jež se jich přímo
dotýkají a vyjednávat kompromisy v rámci prostorového
plánování [10].

3. Percepce a prostorové preference v podobě
mentálních map
Jednou z možností, jak výše popsaný úzus rozšířit a zároveň
se vyhnout pouze negativnímu hodnocení území, je aplika
ce metod mentálního mapování. Mentální mapy představují
grafické (kartografické nebo schematické) vyjádření před
stav člověka o uspořádání a kvalitě geografického prostoru
[2], přičemž kladou důraz na vnímání (percepci) a chápání
prostorových souvislostí a vzájemných vztahů v čase mezi
aktivitami lidí a přírodním i sociálním prostředím [9]. Men
tální mapy odráží prostorové preference a atraktivnost růz
ných prvků vybraného prostředí (místa, krajiny), což může
vést k využití v různých odvětvích plánování [11].
Hlavní výhodou mentálních map je možnost aktivní parti
cipace rezidentů v rozhodovacím procesu (což zvyšuje míru
akceptace a podpory projektů), konkrétně možnost vyjádřit
osobní preference vycházející ze znalostí území z pohledu
lidí v místě reálně žijících. Metoda mentálního mapování
je procedurálně relativně nenáročná. Respondenti mají za
úkol vyznačit v jednoduchém plánku či mapce oblasti, kde
upřednostňují instalaci VTE, resp. kde by jim stavba neva
dila (z toho vyplývá, že tento proces je pozitivním hodno
cením území). V této podobě je možno mluvit o kombinaci
„Gouldovského“ a „Lynchovského“ přístupu k mentálnímu
mapování [11], kdy respondenti vyjadřují určitou prostoro
vou preferenci (na základě subjektivní percepce a hodnocení
území) sami pomocí nákresu (bodu, křivky, plochy, apod.)
do schématické či slepé mapy.
Následný proces zpracování získaných dat je poměrně
jednoduchý, je však nutné si uvědomit, že sebraná data
jsou kvalitativní podoby. Problematikou konverze kva
litativních dat z mentálního mapování do prostředí GIS
(obr. 1–3, viz 2. str. obálky) se metodicky zabývali napří
klad Slocum a kol. [8], Huynh a kol. [4] aj. Zvolený postup
zahrnuje digitalizování zakreslených území a reklasifika
ci a vizualizaci vrstev podle předem určeného klíče. Pro
cesem reklasifikace může být pouhý součet jednotlivých
masek skládajících se z nul a jedniček (preferované úze
mí), přičemž ve výsledném rastru nejvyšší číslo odpovídá
nejvyšší četnosti preferencí dotázaných. Následným kro
kem je vizualizace, která se zabývá různými způsoby zob
razení získaných dat. Přestože postup není časově nároč
ný, lze použít i jednodušší metodu, která se však hodí spíše
pro první náhled získaných informací. Vektorové vrstvy
se v tomto případě pouze zobrazí průhledně, což u pře
kryvů tvoří tmavší odstíny na mapě. Jak již bylo řečeno,
tato metoda se však hodí spíše pro prvotní náhled, neboť
vizualizace nemusí být dostatečně průkazná.

4. Mapy viditelnosti a pohledové studie
Dalšími metodami posuzování vhodnosti území jsou mapy
viditelnosti a pohledové studie. Ty úzce souvisí se subjek
tivním hodnocením krajinného rázu, ale lze je považovat za
metody objektivní, neboť pracují s precizními daty.

Základní vstupní vrstvou je vrstva s výškovou informací,
která bývá v geografických informačních systémech reprezen
tována vrstevnicemi. Terén nebo reliéf je následně generován
pomocí Delaunayho triangulace založené na matematickém
vyjádření povrchu pomocí sítě nepravidelných a co možná nej
více rovnostranných trojúhelníků. Výsledný povrch se nazývá
TIN (triangel irregulated network) a je vhodným vstupem do
všech dalších analýz ve 3D prostředí. Důležitým předpokla
dem pro kvalitní vizualizace je existence dostatečně přesného
3D modelu. Toto téma řešili např. Cetkovský a Nováková [1].
Jedním z hledisek hledání vhodného umístění VTE je její
viditelnost. Pomocí pohledových studií na TINu, tedy na 3D
povrchu, jsme schopni modelovat, kde bude stavba (či její
část) viditelná (obr. 4), stejně jako odkud být vidět naopak
nesmí. Tyto dva druhy analýz jsou velmi přesně použitelné
pro pohledové studie. Samozřejmostí metody je schopnost
spočítat viditelnost se započtením aktivního povrchu, což
znamená, že lze nad TINem vztyčit další vrstvu, reprezentu
jící např. výšku stromů či zástavby v dané oblasti, apod.
Zajímá-li nás potom širší území, je vhodnou metodou tzv.
viewshed, který zobrazí viditelnost VTE z místa pozorova
tele. Automaticky je vyhodnoceno celé zájmové území. Mís
tem pozorovatele může být myšlena samotná stavba – v tom
to případě tedy výsledek viewshed určuje viditelnost stavby.
Prvotní využití této metody bylo pro účely lokalizace rozhle
den a vysílačů. Je tedy vhodné ji aplikovat i pro umísťování
VTE. Pro lepší představu je možné v dalším kroku provést
na vytipovaném území fotomontáž (obr. 5).

5. Závěr
Cíl prostorového plánování byl zákonem (Zákon č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu [14]) vymezen
jako vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území. K hlavním úkolům
by v návaznosti na to mělo patřit nejen stanovení funkčních
a prostorových regulací (limitů) území, ale i možnost diskuze
veřejnosti a investorů (a dalších zájmových skupin) o budou
cím využití území a hledání alternativ a kompromisů.
Každá stavba nějakým způsobem – minimálně z hlediska
vizuálního vlivu na krajinný ráz – ovlivní své okolí. Otázky
zní, do jaké míry mají mít právo vyslovit se pro nebo pro
ti (obecně či místně/komunálně prospěšné) stavbě ve svém
okolí lidé nebo odborníci či politici (v praxi není neobvyklou
situace, kdy o stavbu má zájem lokální samospráva včetně
místních občanů, ale projektům je bráno z pozic regionál
ních autorit). Otázka je také, do jaké míry laická veřejnost
dokáže pochopit všechny možné aspekty (přínosy i rizika)
konkrétních staveb, když to v celém rozsahu často nedo
káží ani sami odborníci? (cf. [7]). Neuvážená výstavba VTE
může znamenat negativní zásah do krajiny a ovlivnit kvalitu
života lidí. Na druhé straně není možné přistupovat k VTE
apriori negativně a podléhat nepodloženým faktům, mýtům
a subjektivním představám o jejich negativních impaktech,
které mohou zabránit výstavbě ve vhodných a nekonfliktních
lokalitách. Odstranění iracionálních postojů a neopodstatně
ných obav v souvislosti s projekty výstavby by možná mělo
být primárním úkolem odborníků.
Kartografie a GIS mohou být v tomto směru významně nápo
mocny v těchto směrech: prostřednictvím aktivního zapojení
veřejnosti do plánování, její lepší informovaností a zahrnutím
pozitivních kritérií do rozhodování. V tomto ohledu nejsou
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možnosti aplikace některých metod v prostorovém plánování
ještě zdaleka dostatečně využívány – přičemž se nemusí jednat
pouze o větrné elektrárny, ale i o jiné stavby.
Poděkování: Příspěvek byl vytvořen v rámci grantového
projektu GA AV ČR (č. KJB700860801) „Využití větrné
energie: Hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a sociálních souvislostí pomocí nástrojů GIS“

LITERATURA:
[1] CETKOVSKÝ, S.–NOVÁKOVÁ, E.: Přístupy k hodnocení
vlivu větrných elektráren na krajinný ráz s využitím nástrojů
GIS a 3D. In: Udržitelná energie a krajina. Hostětín, Veronica,
s. 116–120.
[2] DRBOHLAV, D.: Mentální mapa ČSFR. Definice, aplika
ce, podmíněnost. In: Sborník České geografické společnosti.
96 (3), s. 163–177.
[3] FRANTÁL, B.: Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analý
za faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji
využití větrné energie. In: Udržitelná energie a krajina. Hostě
tín, Veronica, s. 21–26.
[4] HUYNH, N. T.–HALL, B.–DOHERTY, S.–SHARPE, B.: Inte
grating mental maps into a GIS environment with an innovati
ve tool (MMAPIT). In: Proceedings of the 3rd Annual Public
Participation GIS Conference. Wisconsin, Urban and Regional
Information Systems Association (URISA), s. 158–171.
[5] IRI: Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje (Územ
ní studie). [online] Institut regionálních informací (IRI) 2008,
[cit. 2008-11-15]. URL: <http://www.iri.cz/kr-olomoucky/vetr
niky_olk/>
[6] RCEIA: Studie vyhodnocení možností umístění větrných elek
tráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného
potenciálu a ochrany přírody a krajiny. [online] Moravskoslez
ský kraj 2008, [cit. 2008-11-15]. URL: <http://verejna-sprava.
kr-moravskoslezsky.cz/zip/zp_18_ac.pdf>
[7] RYTÍŘ, L.: NIMBY, NIABY, LULU, YIMBY, BANANA,
NIMTO, ALARA [online]. Pro atom Web. c2008, [cit. 200811-15]. URL: <http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku
=2006041401>
[8] SLOCUM, T.A.–BLOK, C.–JIANG, B.–KOUSSOULAKOU, A.–
MONTELLO, D. R.–FUHRMANN, S.–HEDLEY, N. R.:
Cognitive and usability issues in geovisualization. In: Carto
graphy and Geographic Information Science, No. 28, s. 61–75.
[9] Svozil, B.: Znojmo a Retz na mentálních mapách studentů
– environmentální pohled. In: 8. vedecká konferencia dokto
randov a mladých vedeckých pracovníkov, 18.–19. 4. 2007,
(Sborník příspěvků). Nitra, FPV UFK, s. 629–637.
[10] Van der Horst, D.: Spatial planning of wind turbines and
the limits of ‘objective’ science. (Expert review of “Evaluation
of possibilities of wind power plant location in Moravian-Sile
sian region in aspect of wind potential and nature and landsca
pe protection“ (RCEIA, 2007)), 6 s. [manuscript].
[11] VOŽENÍLEK, V.: Mentální mapa a mentální prostorové před
stavy. Geodetický a kartografický obzor, 43 (85), 1997, č. 1,
s. 9–14.
[12] WOLSINK, M.: Wind Power implementation: The nature of
public attitudes: Equity and fairness instead of „backyard moti
ves“. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2007
(11), s. 1188–1207
[13] WÜSTENHAGEN, R.–WOLSINK, M.–BÜRER, M. J.: Social
acceptance of renewable energy innovation: An introduction to
the concept. In: Energy Policy, No. 35, s. 2683–2691.
[14] Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu. [online]. Portál veřejné správy České republiky. c2008,
[cit. 2008-11-15]. URL: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/
701?kam=zakon&c=183/2006

Do redakce došlo: 21. 11. 2008

Lektoroval:
doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
SvF STU v Bratislave

ZPRÁVY ZE ŠKOL
Seznam diplomových prací
obhájených na Fakultě stavební VUT
v Brně posluchači oboru geodézie
v roce 2007
(043) „2007“:528

ANTOŇŮ, J.: Ověření bodového pole ve vybraných katastrálních
územích.
BÁRTOVÁ, K.: Účelová mapa areálu hřbitova v Rosicích.
BENEŠ, J.: Vyrovnání podrobného polohového bodové pole v k. ú.
Blansko.
BODÓ, M.: Společné vyrovnání terestrických a družicových měření.
DOHNAL, S.: Testovaní GPS v síti CZEPOS.
DVOŘÁKOVÁ, J.: Zhotovení podkladu pro rekonstrukci historic
kého objektu.
FELDMANNOVÁ, J.: GIS jako prostředek pro řízení veřejné sprá
vy malých obcí.
HOMOLA, I.: Sledování svahových sesuvů – lokalita Papírna.
HURYCHOVÁ, J.: Zřízení bodového pole v lokalitě hradu Veveří.
JANČICH, M.: Analýza výsledků měření délek v bezhranolovém
módu.
KAŠPAR, M.: Temporální analýza polohopisu z kartografických
podkladů a z obrazových dat.
KOTALA, T.: Zaměření bývalého divadelního sálu pro rekonstrukci.
KOVÁŘ, J.: Využití sítě CZEPOS při lokalizaci krasových jevů.
KRAUSOVÁ, T.: Dokumentace fasád fotogrammetrickou metodou
a pasport objektu.
KUČEROVÁ, E.: Určení pohybů skalních bloků.
LANCOVÁ, V.: Přímá orientace snímků.
LHOTA, J.: Konstrukce tematických map z vrstevnicových map.
MACHÁŇ, A.: Cykloturistický GIS Moravských vinařských ste
zek (Strážnická stezka).
MALÝ, P.: Sledování svahových sesuvů – lokalita Žďár.
MATĚJÍČEK, P.: Právní aspekty katastru nemovitostí.
MRÁZOVÁ, T.: Účelová mapa městského hřbitova ve Strakonicích.
NAVRÁTILÍK, M.: Multimediální mapa malého územního celku.
NEDOMOVÁ, I.: Využití GIS pro řešení environmentálních pro
blémů malých obcí.
NĚMEC, L.: Zaměření objektu pro rekonstrukci.
PIKULOVÁ, H.: Tvorba a využití DKM.
POKORNÝ, J.: Využití GPS pro určování výšek na území města
Brna.
PROUZA, R.: Analýza přesnosti map středního měřítka.
PŘIKRYLOVÁ, L.: Přesnost detekce osy laserového svazku.
PUCHRIK, L.: Pozemní laserové skenování.
PUKAJ, M.: Zaměření půdního prostoru historického objektu.
RADEK, K.: Analýza přesnosti délek měřených bezhranolovou
totální stanicí.
RAŠKA, J.: Terestrická a družicová síť Jedovnice.
SÍS, R.: Účelová mapa závodu – bývalá sklárna Rosice.
SLÁMOVÁ, L.: Zhotovení dokumentace jižní brány hradu.
SLOUKA, M.: Geodetické práce při stavbě betonové desky nosné
konstrukce ocelového mostu.
SMÍŠKOVÁ, H.: Vybudování podrobného polohového bodového
pole v katastrálním území Doubravice nad Svitavou.
SOUČEK, D.: Zaměření a vyhodnocení vytyčovací sítě pro stavbu
silnice 1. třídy.
STUDNIČKOVÁ, E.: Netradiční přístupy k digitalizaci sáhových map.
STUCHLÍK, F.: Určení astronomického azimutu.
SVOBODA, L.: Dokumentace jeskyně Jáchymka ve střední části
Moravského krasu.
ŠMÍD, M.: 3D modelování historických budov.
TOMÁŠEK, D.: Vybudování podrobného polohového bodového
pole v katastrálním území Ráječko.
TOMEČKOVÁ, Z.: Měření pohybů skalních bloků v Moravském
krasu.
TRČÁLEK, M.: Zavádění nového výměnného formátu do praxe.
VÁGNER, J.: Sledování svahových sesuvů – lokalita Plešivec.
VAŠÍČKOVÁ, P.: Dokumentace jeskyně Kostelík ve střední části
Moravského krasu.
VAVREČKA, L.: Měření prostorové polohy koleje systémem APK-1.
VEJDA, J.: Počítačová podpora výuky v terénu oboru geodézie
a kartografie.
VEJMELKOVÁ, H.: Geometrický plán – historický vývoj a sou
časnost.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 55/97, 2009, číslo 5

Zprávy ze škol

114

WIRGLOVÁ, Z.: Analýza přesnosti kontinuálního měření GPS –
– RTK.
ZAJÍČKOVÁ, L.: Komplexní geodetické práce při výstavbě loka
lity rodinných domů.
Ing. Ladislav Bárta,
Ústav geodézie FAST VUT v Brně

Seznam diplomových prací
obhájených na Fakultě stavební VUT
v Brně posluchači oboru geodézie
v roce 2008

VÁCHA, M.: Převod katastrální mapy do digitálního tvaru v k. ú.
Adamov.
VALENTOVÁ, E.: Měření posunů mostní opěry.
VYBÍRALOVÁ, A.: Využití GIS pro potřeby malých obcí.
WERTHEIMEROVÁ, P.: Geodynamické studie České republiky
na bázi geoinformačních systémů.
ZEMAN, F.: Zaměření Anglického traktu hradu Veveří.
ZEMÁNEK, M.: Sestavení mapy části jeskynního systému Býčí
skála a její porovnání s historickými podklady.
ZLATOHLÁVKOVÁ, R.: Environmentální zpracování území
městské části Brno-Líšeň na bázi GIS.
Ing. Ladislav Bárta,
Ústav geodézie FAST VUT v Brně

(043) „2008“:528

ANDRÝSEK, T.: Optimalizace harmonogramu výuky v terénu.
BAŽANTOVÁ, R.: Účelová mapa historického objektu – lokalita
Klášterní hradisko v Olomouci.
BENCALÍKOVÁ, K.: Účelová mapa pro projektování rekonstruk
ce místní komunikace.
DITRYCH, D.: Tvorba prostorového modelu Býčí skály ve střední
části Moravského krasu.
DRHLÍK, M.: Geometrické parametry běžecké trati pro BBP.
DUCHÁČKOVÁ, G.: Vybudování podrobného polohového bodo
vého pole v k.ú. Dlouhá Lhota.
DVORSKÝ, P.: Porovnání různých metod určení délky a profilu
trasy běžeckého závodu.
DVOŘÁKOVÁ, L.: Zaměření objektů historického podzemí – cen
trum města Brna.
FUKALOVÁ, Z.: Tvorba GIS v systémech Kokeš a Misys.
HANZL, L.: Účelová mapa a stavební dokumentace pro projekto
vání rekonstrukce staveb – Zimní stadion Rosice.
HOFMANOVÁ, J.: GIS skalní oblasti.
HOMOLA, J.: Souhrnné vyrovnání postupně budované účelové sítě.
HORÁKOVÁ, A.: Analýza přesnosti překreslování sáhových map.
JABŮRKOVÁ, J.: Zaměření vodovodu v obci Dětkovice.
JEDLIČKA, P.: Transformace sítě PPBP v Blansku.
KAMEROVÁ, P.: Nové technologické postupy při obnově katast
rálního operátu mapováním.
KLOUDA, P.: Tvorba digitálního modelu terénu.
KNÁPEK, T.: Sledování výškové stability bodů účelové sítě.
KONVALINA, V.: Návrh datového modelu GIS pro MAXPRO
GRES s. r. o.
KOSEK, M.: Aktualizace bodových polí ve výcvikové lokalitě
Jedovnice.
KŘÍŽ, V.: Přímá orientace leteckých snímků.
LÁZNIČKA, J.: Testování technologie GPS v síti CZEPOS.
MAČÁT, J.: Geometrické parametry běžecké trati pro BBP.
MATULA, P.: Metody mapování pro orientační běh.
MERENUS, Š.: Zaměření 3. nadzemního podlaží Zámku Rosice.
MEZERA, M.: Zaměření historické památky – části hradu Veveří.
MIČANOVÁ, P.: Analýza katastrálních map a systémů evidování
nemovitostí v zemích EU.
MOCSÁRI, C.: Revize PBPP ve vybraných k. ú.
NOVÁ, M.: Cykloturistické mapy a atlasy.
POLÁŠKOVÁ, H.: Analýza přesnosti délky měřené přístrojem
Topcon GPT 3003 v bezhranolovém módu.
PLOCEK, J.: Sledování stability bodů sítě CZEPOS.
SKOUPÝ, O.: Analýza změn krajinného pokryvu.
STOKLÁSKA, S.: Cykloturistický GIS Moravských vinařských
stezek.
STUDENÝ, R.: Integrovaná orientace snímků.
SUKUP, J.: Využití šikmých leteckých snímků.
SZTEFKOVÁ, J.: Sledování stability permanentní GPS stanice
TUBO.
ŠEVEČKOVÁ, L.: 3D model historického objektu.
ŠIMORDA, P.: Účelová mapa závodu.
ŠKOVROŇOVÁ, A.: Mapy pro orientační běh.
ŠKRLA, P.: Měření posunů a deformací velkých mostních konstrukcí.
ŠTREIT, M.: Porovnání různých metod určení délky a profilu trasy
běžeckého závodu.
TICHÁ, Z.: Stanovení pohybů skalních bloků v Moravském krasu.
TOBIÁŠOVÁ, P.: 3D model malého územního celku.
TULISOVÁ, H.: Netradiční přístupy k převodu sáhových map do
S-JTSK.
URBANOVSKÝ, A.: Geodetická měření při výstavbě mostovky
mostní estakády.

Seznam bakalářských prací
obhájených na Fakultě stavební VUT
v Brně posluchači oboru geodézie
v roce 2008
(043) „2008“:528

ANDIEL, J.: Sběr dat pro tvorbu digitálního modelu terénu.
BAŇOCHOVÁ, K.: Účelová mapa zájmového území.
BENDA, M.: Revize aktuálního stavu výškového pole ve vybra
ných k.ú.
BERNÁTOVÁ, M.: Určení geometrických parametrů běžecké trati
v Líšni.
BERNATOVÁ, S.: Revize PBPP v k.ú. Město-Brno.
BOUŠKA, P.: Revize aktuálního stavu PBPP ve vybraných k. ú.
BURIANOVÁ, E.: Vyhotovení profilu vodního toku.
DERMEKOVÁ, S.: Geodetické práce při obnově podzemních
vedení.
DVOŘÁK, J.: Zaměření polohopisu a výškopisu v extravilánu.
HAMRLOVÁ, S.: Problematika tvorby GP.
HEGER, M.: Zaměření kanalizace na náměstí v Lukavci.
HODINOVÁ, M.: Kontrola a doplnění výškového bodového pole
pro terénní výuku geodézie.
HOVORKA, J.: Tvorba účelové mapy v zastavěném území.
HRADECKÁ, T.: Revize aktuálního stavu PBPP ve vybraných k. ú.
IŠTÓK, B.: Zaměření výškového bodového pole metodou VPN.
JANOVČÍKOVÁ, Z.: Geometrické parametry běžecké trati v Pisárkách.
JONÁŠOVÁ, A.: Revize aktuálního stavu PBPP ve vybraných k. ú.
KÁRNÍK, J.: Měření horizontálních posunů a svislosti věže kostela.
KEKELYOVÁ, K.: Tvorba účelové mapy v systému Microstation.
KLASOVÁ, V.: Kontrola a doplnění polohového bodového pole pro
terénní výuku geodézie.
KLINER, R.: Měření a vyhotovení profilu vodního toku.
KOŠVICA, O.: Kontrola a doplnění bodového pole v lokalitě Dolní
Heřmanice – Nesměř.
KOZÁK, Z.: Měření posunů zemního tělesa železnice.
KRYCHTÁLEK, Z.: Geodetické zaměření a vyhotovení technické
ho plánu areálu FAST VUT v Brně.
KŘEČEK, J.: Testování elektronického nivelačního přístroje
DNA03 a jeho využití pro měření sedání staveb.
KŘENKOVÁ, J.: Revize aktuálního stavu výškového pole ve
vybraných k.ú.
KUBĚNOVÁ, E.: Polohové měření v geodetické síti Jedovnice.
KUBĚNOVÁ, P.: Geodetické práce pro realizaci bodového pole
v Mořkově – lokalita Najštef.
KYCLOVÁ, J.: Zaměření železničního přejezdu a přilehlé komu
nikace.
LIŠKA, P.: Zaměření a vyrovnání části nivelační sítě v Brně.
LOPOUROVÁ, M.: Vyhotovení geometrického plánu v prostoru
parcel vedených ve zjednodušené evidenci.
MAŇÁKOVÁ, R.: Vyhotovení účelové mapy v systémech
MicroStation a Kokeš.
MATAS, O.: Vybudování PPBP v katastrálním území Loučka
u Valašského Meziříčí.
NEUDERTOVÁ, S.: Zaměření uličního prostoru v 3D.
OPATŘILOVÁ, I.: Revize aktuálního stavu PBPP ve vybraných k. ú.
PACASOVÁ, B.: Vytvoření knihovny buněk pro topografickou
mapu 1:25 000 v systému MicroStation.
PATERA, M.: Geometrické parametry běžecké trati v Obřanech.
RÁKOCYOVÁ, E.: Revize aktuálního stavu PBPP ve vybraných k. ú.
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REŠLOVÁ, P.: Geodetické práce pro realizaci bodového pole
v Mořkově – lokalita Horní ulice.
RÖSCHL, J.: Sběr dat pro tvorbu digitálního modelu terénu.
RÝZNAROVÁ, L.: Tvorba účelové mapy v zastavěném území.
SCHREIER, P.: Zaměření skutečného stavu stavby silnice.
ŠEBEŇOVÁ, Ľ.: Vývoj vlastnických vztahů památkového objektu.
ŠEVČÍKOVÁ, L.: Vyrovnání výškové a polohové složky geodetic
ké sítě.
ŠMELC, O.: Podrobná nivelační síť města Brna – revize a přemě
ření její části.
TESAŘOVÁ, Z.: Podrobné měření pro tvorbu digitálního modelu
terénu.
TRANTINOVÁ, J.: Tvorba účelové mapy v systému Kokeš.
UCHYTIL, J.: Účelová mapa areálu Technologického parku VUT
v Brně.
VÁCHA, P.: Vytyčení parcel.
VOLDŘICH, P.: Monitorování prostorové polohy železniční koleje.
VONDROVÁ, M.: Vyhotovení digitální mapy na základě nového
měření v softwaru VKM.
ZAWADA, M.: Vyhotovení účelové mapy – podkladu pro rekon
strukci areálu.
Ing. Ladislav Bárta,
Ústav geodézie FAST VUT v Brně

Zoznam diplomových prác
obhájených absolventmi odboru
geodézia a kartografia Stavebnej
fakulty STU v Bratislave v roku 2008
(043)“2008”378.962(437.6):528

Katedra geodézie
BACIGÁLOVÁ, I.: Testovanie stability digitálnych nivelačných
prístrojov (Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
BAKOŠOVÁ, A.: Analýza modelov získaných technológiou lasero
vého skenovania (Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
CEPKOVÁ, I.: Určenie empirickej presnosti digitálnych kamier Ni
kon D200 a Olympus C-8080 WZ (Ing. Marek Fraštia, PhD.).
CIBULKA, D.: Možnosti využitia open-source geografického soft
véru a jeho uplatniteľnosti na tvorbu účelového informačného
systému (Ing. Marek Fraštia, PhD.).
ĎAĎAN, O.: Geodetické činnosti súvisiace s výstavbou polyfunkč
ného objektu (Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
HOLEŠA, O.: Geodetické činnosti pri komplexnej obnove želez
ničného zvršku (Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
JÁNOV, O.: Fotogrametrické zhustenie vlícovacích bodov automa
tickou blokovou aerotrianguláciou (Prof. Ing. Pavel Bartoš,
PhD.).
JARIABKA, M.: Dlhodobé meranie zvislých posunov mostných
objektov (Ing. Gabriela Hostinová, PhD.).
KLUČKA, Z.: Analýza posunov a pretvorení hrádze VD Ružín
(Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
KOTÚĽ, J.: Meranie posunov a pretvorení mostných objektov univer
zálnymi meracími stanicami (Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
KRIŠ, J.: Metódy určovania plošných obsahov (Prof. Ing. Štefan
Sokol, PhD.).
ONDREJKOV, J.: Tvorba podrobného modelu fasády (Ing. Marek
Fraštia, PhD.).
PRAŽENKA, J.: Meranie posunov mostných objektov (Ing. Ján
Ježko, PhD.).
PÚČEKOVÁ, Ľ.: Testovanie stability univerzálnych meracích prís
trojov (Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
RINDOŠOVÁ, J.: Dlhodobé meranie a vyhodnotenie zvislých posunov
diaľničného mostného objektu (Ing. Gabriela Hostinová, PhD.).
SLIVOVIČ, M.: Meranie zvislých posunov obchodného centra
(Ing. Ján Ježko, PhD.).
STEHEL, D.: Kalibrácia stolového skenera (Ing. Marek Fraštia,
PhD.).
ŠTEFANICA, J.: Geodetická kontrola mostného diaľničného ob
jektu (Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD.).
TUKA, M.: Monitorovanie zvislých posunov existujúcich staveb
ných objektov pri zakladaní novostavieb (Ing. Marek Bajtala,
PhD.).
TURANOVÁ, J.: Zaťažkávacia skúška mostného objektu a jeho
prevádzkový monitoring (Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD.).

Katedra geodetických základov
BARTOŠEK, G.: Využitie GPS pri aktualizácii geometrickej a at
ribútovej časti priestorovej bázy údajov (Ing. Miroslava Igon
dová, PhD.).
BEŇO, J.: Využitie transformácií súradníc pri aktualizácii SGI
ISKN (Ing. Peter Černý, PhD.).
BÉREŠ, G.: Využitie Kalmanovej filtrácie pri analýze výsledkov
permanentných staníc GPS (Prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
ČERVENEC, A.: Aplikácia slapových javov v geodetických refe
renčných systémoch (Doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.).
ČIERNA, E.: Vizualizácia trojrozmerných modelov na základe
diskrétnych údajov (Ing. Miroslava Igondová, PhD.).
GÁLOVÁ, L.: Využitie geoinformačných systémov na podporu
riadenia v krízovom manažmente (Ing. Jana Faixová Chala
chanová, PhD.).
JANKECHOVÁ, I.: Kvalita digitálneho modelu reliéfu v závis
losti od parametrov reliéfu (Ing. Jana Faixová Chalachanová,
PhD.).
MURAN, M.: Transformácia súradnicových systémov (Doc. Ing.
Marcel Mojzeš, PhD.).
Katedra mapovania a pozemkových úprav
BLANÁRIK, T.: Jednoduchý projekt pozemkových úprav (Ing.
Robert Geisse, PhD.).
GEJDOŠ, S.: Priestorová báza údajov protipovodňovej ochrany
(Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.).
HANZLÍK, M.: Tvorba záplavových máp (Doc. Ing. Jozef Čižmár,
PhD.).
HUDEC, R.: Výber interpolačnej metódy v závislosti od členitosti
terénu (RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.).
CHANASOVÁ, E.: Katalóg objektov na tvorbu priestorovej data
bázy (Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.).
IGAZ, J.: 3D model rekreačného zariadenia (Ing. Robert Geisse,
PhD.).
JANÍK, V.: Jednoduchý projekt pozemkových úprav (Ing. Robert
Geisse, PhD.).
KOZLOVSKÝ, O.: 3D model krajiny v systéme GRASS (Ing. Ró
bert Fencík, PhD.).
PANÁKOVÁ, G.: Manažment spracovania projektu pozemkových
úprav (Ing. Robert Geisse, PhD.).
PROKOP, V.: Georeferencovanie máp I. vojenského mapovania
(Ing. Róbert Fencík, PhD.).
RUŽIČKOVÁ, M.: Analýza presnosti tvorby účelovej mapy veľkej
mierky (Ing. Július Bartaloš, PhD.).
SKLADANÝ, B.: Tvorba mesta digitálnou technológiou (Doc. Ing.
Jozef Čižmár, PhD.).
VARGA, R.: Kartografické modelovanie geoobjektov v prostredí
GIS (Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.).
VINCEOVÁ, Ľ.: Tvorba odvodenej mapy v prostredí GIS (Doc.
Ing. Jozef Čižmár, PhD.).
Poznámka: V zátvorke sú uvedení vedúci diplomových prác.
Ing. Július Bartaloš, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
SvF STU v Bratislave

11. odborná konference doktorského
studia – JUNIORSTAV 2009
378:528

Na půdě Vysokého učení technického v Brně se 4. 2. 2009 setkali
studenti domácích i zahraničních doktorských studijních progra
mů, aby se vzájemně podělili o výsledky svých vědeckých činností.
V rámci našeho oboru byly otevřeny dvě sekce.
Teoretické aspekty geodézie a kartografie
Garantkou této sekce byla pro rok 2009 stanovena Ing. Katarína
Bencalíková.
BURGAN, J. (STU v Bratislave): Spracovanie meraní GNSS metó
dou PPP – Precise Point Positioning.
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CIBULKA, D. (STU v Bratislave): Využitie webových služieb na
publikovanie geodát.
HÁJKOVÁ, J. (Západočeská univerzita v Plzni): Modelování lokál
ního tíhového pole z tíhových dat určených metodou letecké
gravimetrie.
JUSKOVÁ, K. (ČVUT v Praze): Tvorba a obnova krajiny pomocí
komplexních pozemkových úprav.
KADLEC, M. (Západočeská univerzita v Plzni): EGM08 a lokální
model kvazigeoidu v ČR.
KLIMENT, T. (STU v Bratislave): Možnosti vyhľadávania metain
formácií priestorových dát prostredníctvom webu na Slovensku.
KOZÁK, O. (VUT v Brně): Využití metod fotogrammetrie na mik
roskopické snímky.
KURUC, M.–BENCALÍKOVÁ, K.–HAŠOVÁ, A.–POKORNÝ,
J.–PUCHRIK, L. (VUT v Brně): Současné určování výšek
družicovými metodami a nivelací.
LIPTÁK, M. (STU v Bratislave): Vplyv vertikálnej refrakcie pri
trigonometrickom meraní prevýšení.
PUCHRIK, L.–BENCALÍKOVÁ, K.–HAŠOVÁ, A.–KURUC,
M.–POKORNÝ, J. (VUT v Brně): Testování určení polohy
metodami GNSS.
SEBERA, J. (ČVUT v Praze): Přesnost veličiny popsané sférickou
aproximací na základě kovarianční matice gravitačního pole
Země.
ŠNAJDROVÁ, M. (ČVUT v Praze): Pohyb a deformace tektonic
kých desek na základě ITRF 2005.
ŠTEFKA, V. (Astronomický ústav AV ČR): Spektrální analýza
parametrů orientace Země vypočtených kombinační metodou
výsledků jednotlivých vesmírných geodetických technik.
VALENTOVÁ, K.–VLČKOVÁ, L.–STAVAŘOVÁ, L. (VŠB – TU
Ostrava): Ověřování přesnosti bezhranolových totálních stanic
firem Leica a Topcon.
Praktické aspekty geodézie a kartografie
Garantkou této sekce byla pro rok 2009 stanovena Ing. Jana Hof
manová.
ĆMIELEWSKI, B. (Wroclaw University of Environmental and
Life Sciences): The Concept of Mutual Displacements Monito
ring of Caps and Fracturings of Building Constructions Using
Fiber Optic and CCD Camera.
DANEK, L. (STU v Bratislave): Tvorba účelových máp v GIS pre
potreby pozemkových úprav.
FULKOVÁ, Z. (ČVUT v Praze): Vpliv teploty na průběh měřených
náklonů stavební konstrukce Vladislavského sálu ve starém
paláci Pražského Hradu.
GÁLOVÁ, L. (STU v Bratislave): Využitie geoinformačných sys
témov na podporu riadenia v krízovom manažmente pre oblasť
povodní.
HRNČÁROVÁ, P. (STU v Bratislave): Spoločné a verejné zariade
nia a opatrenia v digitálnom prostredí.
JANEC, M. (ČVUT v Praze): Nové metódy merania deformácií
v podzemných stavbách.
KNECHTLOVÁ, B. (VŠB – TU Ostrava): Sledování poklesů
v Severočeské hnědouhelné pánvi pomocí metody trvalých
odražečů.
KOLLNEROVÁ, M. (ČVUT v Praze): Geodetický monitoring
vnějších vlivů na mostní konstrukce.
HOFMANOVÁ, J.–KONVALINA, V. (VUT v Brně): Posouzení
výškové složky ZABAGED s ohledem na vytváření digitálních
modelů terénu.
KUČEROVÁ, E.–LANDES, T.–GRUSSENMEYER, P.–NAJJAR, G.
(INSA): From Multi Echo to Full-Waveform LIDAR System in
Urbas Areas.
MLAVEC, J. (ČVUT v Praze): Aplikace telefonních GPS.
NIEMIEC, M. (Wroclaw University of Environmental and Life
Sciences): Potentials of High Resolution TerraSAR-X Images
InSAR processing for Earth Deformation and Environmental
Studies.
POSPÍŠIL, J. (VŠB – TU Ostrava): Určení stability povrchu vlivem
ražby podzemního díla.
RAŠOVÁ, J. (VŠB – TU Ostrava): Měření a vyhodnocení pohy
bů a deformací kostela Sv. Petra z Alkantary v Karviné II - 
DOLY.
ROHM, W. (Wroclaw University of Environmental and Life
Sciences): Using COAMPS NWP Model in GNSS Tomography.
RUŽIČKOVÁ, M. (STU v Bratislave): Analýza presnosti podkla
dov na tvorbu účelovej mapy veľkej mierky.
URBAN, R.–ŠTRONER, M.–KŘEMEN, T. (ČVUT v Praze): Test
závislosti přesnosti měření délky laserovým 3D skenerem na
úhlu dopadu.

URBAN, R.–ŠTRONER, M.–VRÁBLÍK, L. (ČVUT v Praze):
Etapové měření tvaru nosné konstrukce mostu přes řeku Labe
v Mělníku.
URBAN, R.–ŠTRONER, M.–POSPÍŠIL, J. (ČVUT v Praze): Tri
gonometrické měření při požární zkoušce na experimentálním
objektu v Morsku.
STAVAŘOVÁ, L.–VALENTOVÁ, K.–VLČKOVÁ, L. (VŠB – TU
Ostrava): Využití jednosnímkové fotogrammetrie v průmyslu.
ZÍT, J. (ČVUT v Praze): Rozšíření a praktické využití GPS
TRACK & PHOTO a jeho nasazení ve výuce.
ŽVÁČEK, J. (VŠB – TU Ostrava): Testování polohové přesnosti
Digitální technické mapy města Ostravy.
Bližší informace o konferenci jsou přístupné na:
http://juniorstav2009.fce.vutbr.cz/.
V tištěné podobě byl vydán Sborník anotací konference Juniorstav
2009. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. v Brně 2009,
444 stran, ISBN 978-80-214-3810-1.
Ing. Ladislav Bárta,
Ústav geodézie FAST VUT Brno

LITERÁRNA RUBRIKA
POSPÍŠIL, J.–ŠTRONER, M.: Terestrické skenovací systémy.
1. vydanie. Praha, ČVUT 2008. 187 s., 115 obr., 31 tab.
070.447:528.5

S odstupom štyroch rokov dostáva čitateľ do rúk už tretiu publiká
ciu s tematikou laserového skenovania, ktorá je stále veľmi aktuál
na a neustále rezonuje aj v zahraničí. Tentoraz sa dvojica autorov
rozhodla o prezentovanie výsledkov dlhoročnej výskumnej činnos
ti ich pracoviska formou knižnej publikácie. Na význame a aktu
álnosti publikácie nič nemení a neuberá ani skutočnosť, že tejto
publikácii predchádzali dve diela s podobnou tematikou. Recenzo
vaná monografia ponúka tému laserových skenerov, ich testovania
a využitia v praxi v celej šírke a veľmi podrobne, čím sa radí medzi
málo publikácií, ktoré má dnes čitateľ k dispozícii. Autori majú za
sebou dlhoročnú výskumnú a publikačnú činnosť, ako aj bohaté
skúsenosti v oblasti laserového skenovania.
Členenie monografie na 9 kapitol je prehľadné a čitateľovi prís
tupné. Textová časť publikácie je doplnená veľmi bohatým zozna
mom literatúry (100 rôznych literárnych prameňov), zoznamom
obrázkov a tabuliek. V predslove (Předmluva) autori vymedzujú
autorstvo k jednotlivým častiam (kapitolám) monografie.   
Úvodná kapitola monografie je relatívne stručná. Uvádza
základné informácie pre čitateľa o využiteľnosti technológie pries
torového skenovania, spôsobe spracovania údajov a výhodách
aplikácie tejto technológie v rôznych oblastiach. V monografii je
uvádzané veľké množstvo meracích (skenovacích) systémov na
terestrický zber 3D údajov, ktoré využívajú technológiu priesto
rového (3D) skenovania – na rozdiel od rovinného (2D) skenova
nia využívaného v oblasti digitalizácie 2D predlôh (obrazov, máp,
výkresov a pod.). Vymedzenie poľa pôsobnosti tejto technológie
v oblasti tvorby a spracovania digitálnych modelov len na „terén“
je určitým zúžením problematiky, vhodnejšie by bolo používanie
pojmu „predmet merania“.  
Po úvodnej kapitole sa čitateľ zahĺbi do štúdia definícií, základ
ných princípov činnosti terestrických skenovacích systémov a ich
kategorizácie. Prvýkrát sa má možnosť čitateľ oboznámiť so
súborným spracovaním definícií a pojmov, čo je rozhodne pozití
vum predloženej monografie. Kategorizácia systémov je uvádzaná
prehľadne a pre čitateľa prístupným spôsobom. Časť kapitoly popi
sujúca princíp laserov ako zdroj žiarenia je spracovaná metodicky
veľmi precízne a pre čitateľa zrozumiteľne. Podrobne je vysvetle
ný aj spôsob určenia súradníc meraných bodov a vychyľovania
meracieho (laserového) zväzku pri jednotlivých systémoch. Čita
teľ by ocenil doplnenie tejto časti o popis (princíp) kvantifikácie
výchylky v danom časovom okamihu, t. j. priradenie informácie
(uhlovej) o vychýlení zväzku lúčov k dĺžkovej. Obe informácie sú
v konečnom dôsledku priradené k aktuálnemu poradovému číslu
meraného bodu.
Monografia uvádza aj na trhu menej rozšírené systémy, ktorých
funkčný princíp je založený na rotácii predmetu merania alebo
meracej (skenovacej) hlavy systému. Ďalšie časti kapitoly sa venujú
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popisu CCD snímačov, a ich funkčnému princípu. Táto časť mono
grafie vzhľadom na jej ostatný obsah je nadmieru podrobná a roz
siahla. Pozitívne treba hodnotiť komplexné spracovanie kategori
zácie skenovacích systémov (kapitola 2.4), dokonca zahrňujúce aj
skenovacie systémy letecké. V závere kapitoly autori upozorňujú
na skutočnosť, že existujú aj systémy unášané rôznymi dopravný
mi prostriedkami. Doplnenie tejto informácie o vhodné citácie by
určite zvýšilo výpovednú hodnotu tejto kapitoly.   
Veľmi zaujímavé a zároveň cenné je zaradenie kapitoly 3
o rôznych vplyvoch pôsobiacich na kvalitu údajov získaných ske
novacími systémami. Analýza vychádza zo základného funkčného
princípu skenovacích systémov, prechádza opisom a výsledkami
širokej škály testov a modelových situácií (simulácie).  Obsah kapi
toly potvrdzuje dlhoročné vlastné skúsenosti autorov v tejto oblasti.
Pri opise vnútornej kvality systémov (kap. 3.1, str. 34) by čitateľ
uvítal zaradenie obrázka zobrazujúceho geometriu meraných
a určovaných veličín.   
Najrozsiahlejšiu časť monografie tvorí kapitola 4 o meraní
a spracovaní údajov. Text kapitoly sprevádza čitateľa celým postu
pom od prípravy a realizácie meraní, cez ich spracovanie až po
vizualizáciu výsledkov veľmi podrobne a kvalifikovane. V úvo
de tejto kapitoly (str. 54) uvádzajú autori jednotlivé kroky tohto
postupu. Pri opise jednotlivých úkonov sa vyskytuje viacero ter
minologických spojení, ktoré budú určite predmetom odborných
diskusií. V kapitole je venovaný výrazný priestor matematickým
formuláciám jednotlivých transformácií, úprav súborov obsahujú
cich merané údaje, čo ocenia najmä študenti a odborná verejnosť
činná v oblasti výskumu.
Laserové technológie využíva profesijná komunita už niekoľko
desaťročí. Príchod nových technológií na báze terestrických skene
rov prináša nové otázky – napr. možnosti využitia a ekonomický
prínos novej technológie. Z uvedeného pohľadu je zaradenie kapi
toly 5 veľmi aktuálne. Presvedčivo vyznieva kapitola hodnotiaca
ekonomický prínos aplikácie laserových skenerov. Kapitola má
neoceniteľný význam z hľadiska osvety, presadzovania moder
ných technológií v podmienkach kapitálovo podhodnoteného trhu.
Argumenty zhrnuté na niekoľkých stranách jednoznačne dokladujú
výhody skenerov a potrebu ich ďalšieho rozširovania.
Kapitola 6 je venovaná testovaniu terestrických skenovacích sys
témov. Súčasná literatúra eviduje širokú škálu rôznych postupov,
na vývoji ktorých sa čiastočne podieľali aj autori. Kapitola je spra
covaná komplexne s vysokou výpovednou hodnotou. Po odstránení
drobných nepresností a jej doplnení záverečným zhrnutím sa kva
lita kapitoly ešte zvýši.   
Kapitola 7 prináša výber produktov v oblasti terestrických ske
novacích systémov. Pre čitateľa je cenná súborná prezentácia všet
kých na trhu existujúcich konštrukčných riešení systémov s ich
základnými technickými parametrami. Očakávať od autorov úplný
zoznam v súčasnosti vyrábaných skenerov nie je možné, ani reálne.
Na získanie úplných informácií odkazujú autori na priebežne aktu
alizované zdroje – webové stránky výrobcov. V závere kapitoly
sú uvedené ukážky kinematických aplikácií systémov, ktoré sú už
dnes podstatne širšie, profesijnou praxou poznané pod označením
mobilné systémy na mapovanie – mobile mapping systems (MMS).
Doplnenie zoznamu literatúry odkazom na sériu monotematických
konferencií organizovaných v predmetnej oblasti určite obohatí
a skvalitní predkladanú publikáciu.
Zaujímavým oživením pre čitateľa je kapitola 8, ktorá zároveň
dokladuje aktivity autorov aj v oblasti vývoja prototypov. Mono
grafia prináša veľké množstvo obrázkov, grafov a tabuliek, ktoré
pomáhajú čitateľovi v chápaní predkladanej problematiky. Techno
lógia laserových skenerov prináša revolučné zmeny do technológie
zberu údajov. Možno ju zaradiť medzi tie míľniky v geodézii, ktoré
výrazným spôsobom ovplyvnili dianie v geodézii a fotogrametrii
(napr. elektrooptické meranie dĺžok a uhlov alebo GNSS a pod.).
Nový spôsob zberu údajov determinuje aj nový prístup k spracova
niu a interpretácii údajov, k tvorbe priestorových modelov, ako aj
testovaniu systémov. Monografia prináša vo všetkých menovaných
oblastiach dostatočné množstvo informácií, správne kategorizova
ných a vo väčšine prípadov podaných autormi spôsobom prístup
ným pre širokú škálu čitateľov.
Monografia Terestrické skenovací systémy je neoceniteľným
príspevkom pre vzdelávanie širokej odbornej verejnosti pôsobia
cej v oblasti geodézie a stavebníctva. Je v poradí treťou publiká
ciou svojho druhu v Česku a na Slovensku, ktorá je však výrazným
spôsobom rozšírená a doplnená v mnohých oblastiach. Autorom sa
už opakovane podarilo vytvoriť aktuálnu publikáciu, ktorá osloví
svojim obsahom široký okruh odborníkov, študentov i laikov.
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,
Katedra geodézie SvF STU v Bratislave

Z ČINNOSTI ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
Z historie Kartografické společnosti
České republiky
371.84:528.9

V roce 2008 tomu bylo již 50 let, kdy došlo v tehdejším Českoslo
vensku ke sdružování českých a slovenských kartografů za účelem
vzájemné výměny poznatků a zkušeností. Stalo se tak na 2. sjezdu
Československé vědeckotechnické společnosti – Společnosti geo
dézie a kartografie, konaném v Tatranské Lomnici, kde byly usta
veny odborné skupiny (OS) 1702-kartografie při obou národních
společnostech ČSVTS. Prvním předsedou OS 1702-kartografie při
České vědeckotechnické společnosti – Společnosti geodézie a kar
tografie se tehdy stal Ing. Karel Pecka, v té době hlavní redaktor
Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze.
Odborné skupiny pořádaly od svého vzniku řadu odborných
akcí, zaměřených zejména na oblast technického rozvoje oboru.
Bylo to v době, kdy geodetické služby zaváděly do kartografické
výroby nové technologie, jakými v té době byla fotosazba, techno
logie mechanizovaného rytí vydavatelských originálů map a první
počátky automatizace oboru. Od roku 1967 pak byly pravidelně
pořádány společné kartografické konference, zaměřené na aktuál
ní problémy teoretického i praktického rozvoje oboru. Po odchodu
Ing. K. Pecky do důchodu byl po několik za sebou následujících
volebních období předsedou české OS 1702 Ing. Aleš Hašek, poz
dější šéfredaktor Kartografie Praha.
V období 1967 až 1992 bylo uspořádáno celkem 10 národních
kartografických konferencí, z toho řada z nich i s mezinárodní účas
tí. Po roce 1989, kdy došlo k rozpadu tehdejších struktur ČSVTS,
se samostatně registrovala u Federálního ministerstva vnitra ČSFR
i Kartografická společnost ČSFR; ta vznikla sloučením české a slo
venské odborné skupiny 1702-kartografie a Čs. národního karto
grafického komitétu, který byl vytvořen v roce 1964 jako orgán
ÚR ČSVTS pro styk s Mezinárodní kartografickou asociací. Na
ustavujícím sjezdu Kartografické společnosti ČSFR, konaném na
podzim 1990 v Prešově, byl do funkce prvního předsedy společ
nosti zvolen doc. Ing. Milan Hájek, CSc., pedagogický pracovník
Stavební fakulty SVŠT v Bratislavě.
V souvislosti s přípravou nového státoprávního uspořádání
k 1. 1. 1993 došlo na 10. kartografické konferenci, konané v roce
1993 v Brně, k rozdělení Kartografické společnosti ČSFR na dvě
samostatné národní společnosti. Do funkce prvního předsedy Kar
tografické společnosti ČR byl zvolen doc. Ing. Miroslav Mikšovský,
CSc., do funkce prvního předsedy Kartografické společnosti SR
doc. Ing. Milan Hájek, CSc. Obě nově vzniklé společnosti se pak
registrovaly v roce 1993 u národních ministerstev vnitra.
V roce 1964 byly zahájeny přípravy ke vstupu Československa
do Mezinárodní kartografické asociace (International Cartogra
phic Association – ICA). Za tím účelem byl na základě dohod mezi
resorty Ústřední správy geodézie a kartografie, Slovenské správy
geodézie a kartografie, Československé akademie věd a minister
stva národní obrany zřízen v rámci ÚR ČSVTS Čs. národní kar
tografický komitét. Jeho prvním předsedou byl Ing. Karel Pecka,
po jeho odchodu do důchodu se po několik po sobě následujících
volebních období v čele komitétu střídali doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. za Českou společnost a doc. Ing. Milan Hájek, CSc.
za Slovenskou společnost. Po vstupních jednáních, která proběh
la v roce 1967 v době konání konference ICA v Amsterodamu,
bylo Československo přijato za řádného člena ICA na Valném
shromáždění ICA v Dillí (Indie) v roce 1968. Čs. delegátem byl
Ing. Antonín Koláčný, CSc., v té době místopředseda Čs. národní
ho kartografického komitétu. Československo se aktivně účastnilo
činnosti ICA; tak např. z iniciativy jeho představitelů byla v roce
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1968 vytvořena komise pro komunikaci kartografické informa
ce (předsedou se stal Ing. Antonín Koláčný, CSc., jednatelem
Ing. Aleš Hašek), v roce 1972 byla vytvořena stálá komise ICA
pro technologii výroby map (doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
se stal zakládajícím členem této komise, v letech 1989 až 1992
byl jejím místopředsedou a v letech 1992 až 1996 předsedou).
Československo se účastnilo i celé řady dalších aktivit a projektů
ICA; byly to zejména práce na přípravě Mezinárodního slovníku
technických termínů v kartografii (předsedkyní české sekce byla
RNDr. Olga Kudrnovská, CSc.), práce na přípravě Kompendia
kartografických technik (v redakci publikace byl doc. Ing. Miro
slav Mikšovský, CSc.) a dalších.
Vzhledem k rozpadu Československa k 31. 12. 1992 bylo nutno
zajistit pokračování členství České a Slovenské republiky v ICA.
To se stalo podáním přihlášky obou republik na Mezinárodní
kartografické konferenci ICA, konané v roce 1993 v Kolíně nad
Rýnem (SRN); k oficiálnímu přijetí obou států do asociace pak
došlo v roce 1995 na Valném shromáždění ICA v Barceloně.
O dobré pozici Kartografické společnosti ČR v ICA svědčí i sku
tečnost, že na Valném shromáždění ICA v Barceloně byl v roce
1995 zvolen do funkce viceprezidenta ICA doc. RNDr. Milan
Konečný, CSc., pedagogický pracovník Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně. K nejvýznamnějšímu posílení
pozice Kartografické společnosti ČR v ICA pak došlo na Valném
shromáždění ICA, konaném v září 2003 v Durbanu (JAR), na
němž byl dosavadní viceprezident ICA doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. zvolen na funkční období 2003 až 2007 do funkce pre
zidenta Mezinárodní kartografické asociace a v období 2007 až
2011 pracuje i nadále ve Výkonném výboru ICA ve funkci pastprezidenta ICA.
Od roku 1993 pokračuje Kartografická společnost ČR v aktiv
ní spolupráci se slovenskými kartografy. Podařilo se uskutečnit
dalších 7 společných kartografických konferencí (1995 Bratislava,
1997 Olomouc, 1999 Bratislava, 2001 Plzeň, 2003 Zvolen, 2005
Brno, 2007 Bratislava). Kromě těchto nejvýznamnějších akcí uspo
řádaly obě národní kartografické společnosti řadu seminářů (např.
semináře Digitální kartografie I.–IV., semináře o historických
mapách apod.).
Od roku 1998 organizuje Kartografická společnost ČR každo
ročně vnitrostátní soutěž Mapa roku, které se pravidelně účastní
přední česká kartografická nakladatelství. Tato soutěž probíhá
v současné době v několika kategoriích (samostatná kartografic
ká díla, atlasy, soubory a edice map, kartografická díla pro školy,
digitální produkty, kartografické aplikace na Internetu). Nově byla
v roce 2004 zařazena i kategorie „kartografické výsledky student
ských prací“, jejímž cílem je podnítit zájem studentů o tento obor.
Soutěž vyhodnocuje porota, jmenovaná výborem Kartografické
společnosti ČR, v čele s prof. RNDr. Vítem Voženílkem, CSc. z Pří
rodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Komise je
složena z nejvýznamnějších odborníků – členů společnosti ČR.
Její výsledky jsou již po několik let vyhlašovány na samostatném
pořadu, zařazeném do programu Mezinárodní knižní výstavy Svět
knihy, konané každoročně v květnu v Praze.
Od roku 1998 organizuje Kartografická společnost ČR v sou
ladu s mezinárodní soutěží ICA o cenu Barbary Petchenikové
ve spolupráci se základními školami národní soutěž dětské kar
tografické kresby. Soutěž probíhá ve třech věkových kategoriích
a její výsledky vyhodnocuje porota v čele s prof. RNDr. Vítem
Voženílkem, CSc. Vítězné práce jsou odměňovány, vystavovány
na vnitrostátních kartografických konferencích a odesílány pro
střednictvím generálního sekretáře ICA na výstavy dětské karto
grafické kresby, pořádané v rámci Mezinárodních kartografických
konferencí ICA.
Naši kartografové se pravidelně účastní mezinárodních karto
grafických konferencí ICA, na nichž přednesli desítky odborných
referátů. Rovněž se pravidelně účastní mezinárodních výstav map
a atlasů, pořádaných v rámci těchto konferencí; na nich získala čes
ká kartografická díla řadu významných ocenění (např. na poslední
konferenci ICA v Moskvě v roce 2007 jednu stříbrnou a dvě bron
zové medaile).
V roce 2007 byly zahájeny Kartografické dny, které ve spolu
práci s Kartografickou společností pořádá katedra geoinfomatiky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V pořa
dí již třetí Kartografické dny se uskutečnily koncem února 2009
v Olomouci, kde je v  termínu 30. 9. až 2. 10. připravována společně
s Kartografickou společností SR i 18. kartografická konference.
Kartografická společnost vydává od svého vzniku Zpravo
daj, v němž informuje své členy o nejvýznamnějších událos
tech, pořádaných doma i v zahraničí. Zpravodaj je nyní k dispo
zici i v elektronické podobě na webových stránkách společnosti
www.czechmaps.cz.

Přestože Kartografická společnost ČR je poměrně malou spole
čenskou organizací, čítající něco více než 100 individuálních členů
a pět kolektivních členů, je její činnost bohatá a opírá se o aktivní
dobrovolnou práci svých členů a funkcionářů. Společnost je rovněž
zakládajícím členem Evropské kartografické unie, která byla usta
vena v roce 1999 v Maastrichtu. Společnost je dále kolektivním
členem České asociace pro geoinformace a spolupracuje i s dalšími
společenskými organizacemi, zejména s Geografickou společností
ČR, Českým svazem geodetů a kartografů a Českou společností
pro fotogrammetrii a DPZ.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
předseda Kartografické společnosti ČR

ZAJÍMAVOSTI
Nad školní úlohou s podpisem
prof. Karla Kořistky
371:528.9

Ve 2. ročníku svého studia stavebního inženýrství na Českém
stavovském polytechnickém ústavu v Praze (předchůdci ČVUT)
odevzdal Josef Schneider úlohu, jejíž částečná reprodukce je na
obr. 1 (z archivu autora). Nemůžeme jinak než obdivovat precizní

Obr. 1a Dílčí reprodukce školní úlohy z roku 1861

Obr. 1b Dílčí reprodukce školní úlohy z roku 1861
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techniku rýsování a kreslení, s jakou znázornil výškové pomě
ry téhož modelu terénu Lehmannovými šrafami (obr. 1a) a teh
dy nově se prosazujícími vrstevnicemi (obr. 1b). Porovnání obou
metod zobrazení terénu z hledisek plasticity a zaplnění mapy je
školsky názorné. Výkres, doplněnými šesti příčnými řezy, přijal
14. 5. 1861 Josef Kristen. Práci 10. 6. téhož roku shlédl prof. Karel
Kořistka (obr. 2), jehož prioritním vědeckým zájmem byla právě
problematika znázornění terénního reliéfu.
Z životního běhu zmíněného studenta vím jen to, že se narodil
v Nixdorfu (Mikulášovicích) ve Šluknovském výběžku. J. Kristen
byl od roku 1861 adjunktem katedry praktické geometrie, po refor
mě školy v letech 1864 až 1868 asistentem katedry geodesie, od
roku 1866 členem Komitétu pro vědecký výzkum Čech a předse
dou Spolku českých architektů a inženýrů (poděkování autora za
pomoc patří Dr. M. Tayerlové a Dr. E. Boháčové z Archivu ČVUT
v Praze).
Profesor K. Kořistka (* 7. 2. 1825 v Březové u Svitav,
† 19. 1. 1906 v Praze) patří k nejvýznamnějším českým geo
detům, topografům a kartografům, byl uznávaným statisti
kem a školským reformátorem [1]. Studoval v Jihlavě, Brně,
Vídni a Bánské Štiavnici, kde byl též asistentem a na krátkou
dobu nástupcem věhlasného Christiana Dopplera. Roku 1849
byl jmenován profesorem lesnictví a geodézie na nově zřízené
technice v Brně. Spolupráce s vídeňským Geologickým ústa
vem ho přivedla k mapování a zejména k výškovému měření
a studiu znázornění terénu, původně pro potřeby pozemního
stavitelství. Pro měření výšek sestrojil před rokem 1850 tzv.
reflexní hypsometr (obr. 3; NTM v Praze). Roku 1851 přešel
na pražskou polytechniku, kde působil až do roku 1892. Stal
se zakladatelem českého odborného geodetického názvosloví
a propagátorem snah o zavedení samostatného zeměměřického
studia, navrženého v roce 1863 profesory vídeňské polytechni
ky v čele s prof. Herrem. Roku 1862 jako první v Čechách apli
koval pozemní fotogrammetrii pro sestrojení polohopisného
plánu Prahy snímkováním z Hradčan a Petřína. Byl členem užší
čtyřčlenné komise, která vypracovala pro zemský sněm nový
(tzv. organický) statut polytechniky, přijatý roku 1863; stal se
vodítkem též při reorganizaci škol ve Vídni a Štýrském Hradci.
Oceněním jeho zásluh bylo zvolení prvním rektorem utraktvis

tického (dvoujazyčného) Královského českého polytechnického
ústavu v akademickém roce 1863/1864. Roku 1864 rozdělil své
přednášky na Geodesii I ve 2. ročníku a Geodesii II v 5. ročníku
stavebního inženýrství. Tím zahájil přípravu specializovaných
předmětů pro pozdější potřeby samostatného, rovnoprávného
zeměměřického inženýrského studia. Při rozdělování Ústavu
na Český a Německý polytechnický ústav království Českého
(1869) žádal neúspěšně o zařazení na českou školu.
Kořistkovi vrstevníci vysoce cenili jeho práci předsedy ředi
telského komitétu českých průmyslových škol (1862 až 1905)
a odborný dozor nad zemskými hospodářskými školami (1888 až
1898). Od roku 1867 byl přednostou statistické kanceláře Hospo
dářské společnosti, která se roku 1873 změnila v Zemědělskou radu
království Českého. Roku 1870 vypracoval pro Rusko spis o reor
ganizaci odborného školství.
Dnes nejznámější jsou Kořistkovy výškopisné, zejména hypso
metrické práce. Roku 1858 vydal v Praze knihu Studien über die
Methoden und Benützung hypsometrischen Arbeiten a Výškopisný
plán Prahy, v němž aplikoval tuto novou metodu. Roku 1860 redigo
val a ze značné části sám napsal Geografický popis Moravy a Slezska
s velkou výškopisnou mapou odvozenou z úředních map. Současně
vyšla jeho šrafovaná mapa 1:143 000; zkouškou pro ni byla mapa
brněnského okolí 1:144 000. Velmi známé jsou jeho mapy Vysokých
Tater (1863) a Krkonoš (1877) v měřítku 1:100 000, z nichž druhá
byla součástí řady vědeckých prací Archiv přírodovědeckého prozkoumání Čech. Vydávání série hypsometrických výškopisných map
Čech 1:200 000, započaté roku 1864, zůstalo nedokončeno, protože
vídeňský Vojenský zeměpisný ústav roku 1882 zahájil úspěšné III.
vojenské mapování, kde už bylo použito vrstevnic. Roku 1878 byl
K. Kořistka za zásluhy povýšen do rytířského stavu.
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OZNÁMENÍ
Změna zástupce vedoucího
redaktora
Předseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej repub
liky svým rozhodnutím ze dne 20. 4. 2009 s účinností od 1. 5.
2009:
Odvolal z funkce zástupce vedoucího redaktora Ing. Ondreje
Zahna. Při této příležitosti mu poděkoval za jeho činnost v redakč
ní radě a za jeho přínos k zajišťování úspěšného vydávání časopisu
a jeho hlavních cílů, kterými jsou zvyšování odborné úrovně geo
detů a kartografů a zdokonalování odborné spolupráce na úrovni
obou republik.
Jmenoval do funkce zástupkyně vedoucího redaktora Ing. Janu
Prandovou, které popřál do nové práce hodně úspěchů.
Redakce

Obr. 2 Portrét Karla Kořistky

Pro příští GaKO připravujeme:
VANIŠ, P.: Tezaurus prostorových dat
SEBERA, J.: Radiální chyba dráhy družice jako prostře
dek k porovnání přesnosti modelů gravitačního pole Země
MÖSER, M.–HÁNEK, P.: Měření posunů přehrad přesnými totálními stanicemi
Obr. 3 Reflexní hypsometr
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Obrázky k článku Nováková, E.–Frantál, B.:
Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren

Obr. 4 Mapa viditelnosti větrných elektráren (zdroj: vlastní zpracování)

Obr. 5 Fotovizualizace (pohledová studie) plánovaného větrného parku Leskovec (katastr obce Leskovec,
okres Bruntál) v pohledu ze silnice č. 452 ve směru na Leskovec (autor Stanislav Cetkovský)

