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www.egako.eu – rok prvý
V dubnu 2012, při oslavách stého výročí vydávání časopisu
v Brně, jsme oznámili veřejně záměr vydávat od roku 2013
časopis pouze v elektronické podobě. Přitom nám bylo vždy
jasné, že časopis musí být dostupný bezplatně nejen ke čtení,
ale i ke stažení, v elektronické či tiskové podobě. Zaznamenali jsme v té chvíli i kritické povzdechy a přání, aby časopis
GaKO vycházel dál také tiskem. Rozumím jim a vůbec bych si
netroufl takové návrhy odsuzovat, šlo totiž vždy o naše věrné
čtenáře. Měli jsme sice v té době už k dispozici v digitální
podobě archiv všech dosud vydaných čísel, za což patří velký
dík Ing. Jozefu Marekovi, věděli jsme, že budeme moci nyní
vydávat plněbarevný časopis, bylo ale stále mnoho nejistot.
Vše se podařilo zvládnout, hlavně díky kolegům z redakce
a práci celé redakční rady, i za pomoci obou vydavatelů.
Byla schválena nová smlouva mezi vydavateli a dokumenty
pro činnost redakce i redakční rady, byly uzavřeny potřebné
smlouvy o správě webu. S Národní technickou knihovnou
bylo projednáno nové zařazení v databázi časopisů (přiděleno nové ISSN). Byly vyhotoveny dokumenty pro autory, lektory i inzerenty. Vše bylo vyvěšeno na webové stránce včas,
a dne 18. 1. 2013 bylo pak na webu zveřejněno prvé osmadvacetistránkové číslo časopisu. Jsem rád, že se díky péči vydavatelů podařilo udržet i pravidelná měsíční jednání redakční
rady, a to střídavě v Praze, Brně a v Bratislavě.
Webové stránky GaKO byly vyhodnoceny jako kvalitní zdroj
pro uchování národního kulturního dědictví se zařazením
do WebArchivu, který vede Národní knihovna ČR, a úspěšně
jsme prošli i novým kolem hodnocení odborné úrovně časopisu Radou vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace. K člán-

kům z časopisu se dostanou zájemci také přes databázi dostupnou na stránce http://www.geobibline.cz/cs.
Na konci prvého roku uvedu jen několik údajů z databáze
sledování zájmu o GaKO, které mne potěšily. Ve 101. ročníku
vyšlo na 332 stránkách 28 lektorovaných odborných a vědeckých článků (11 dalších, které došly v roce 2013 do redakce,
bylo lektory či redakcí odmítnuto). Každé z čísel bylo navštíveno průměrně 1 300 čtenáři, nejméně v lednu, kdy bylo 521
a nejvíce v srpnu, kdy bylo 2 939 unikátních návštěv. Přitom
časopis sledují čtenáři z více než 60 zemí, těší mne, že pravidelně i z Jižní Ameriky, Číny, Kanady či z Austrálie a Nového
Zélandu. V průběhu roku podstatně stoupl zájem o webové
stránky GaKO i na vysokých školách v obou našich republikách.
Těší nás také autorské zázemí. Nic na tom nezmění ani mé
trochu nostalgické konstatování, že okruh klasických geodetů a kartografů je nezadržitelně nahrazován informatiky
z oboru i veřejné správy. Jsem rád, že alespoň zeměměřiči
ještě nějaký čas zůstanou, jejich role v oblasti katastrálního mapování a pozemkových úprav je totiž zatím nenahraditelná.
Do druhého roku digitální historie časopisu si pak přeji,
jistě i za všechny spolupracovníky, kterým musím ještě jednou poděkovat za práci, kterou odvedli při založení elektronické podoby časopisu, spokojené čtenáře a plodné autory.
Věřím, že jsme se nezpronevěřili odkazu našich předchůdců
a uchovali pro budoucnost časopis, který pod současným
názvem vychází už šedesát let. A to zavazuje.
Ing. František Beneš, CSc.,
vedoucí redaktor

Návštěvníci www.egako.eu za prosinec 2013

Ukázka denní statistiky návštěvnosti
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Nový občanský zákoník přináší
největší změny katastru nemovitostí
České republiky od roku 1993

Předseda ČÚZK K. Večeře
S novým rokem 2014 přichází velká změna právního řádu
České republiky (ČR), kterou vyvolává účinnost nového
občanského zákoníku. Tato změna se promítá do mnoha
oblastí našeho života včetně fungování katastru nemovitostí. Mění se základní principy, se kterými jsme byli zvyklí
v uplynulých více než dvaceti letech pracovat. Stavby postavené na vlastních pozemcích se stávají součástí pozemku, počet typů věcných práv, která se zapisují do katastru
nemovitostí, se zvyšuje z pěti na dvacet, obnovení zásady
materiální publicity vyžaduje výrazné změny v procesu zápisů práv. Proto byl v loňském roce přijat nový katastrální
zákon, který navazuje na nový občanský zákoník, a všechny
prováděcí vyhlášky, podle kterých katastrální úřady každý
den postupují, byly nahrazeny novými. I přes pečlivou přípravu na tyto změny přetrvává určitá nejistota, zda jsme
na největší změnu v novodobé historii českého katastru
dostatečně připraveni. Odpověď na tuto otázku budeme
znát až s odstupem času, který prověří, zda intenzívní školení zaměstnanců či rozsáhlé změny v informačním systému umožní provádět zápisy práv správně a dostatečně
rychle, jak veřejnost v ČR očekává.
Velké změny, se kterými se musí vypořádat nejen státní
správa katastru nemovitostí, ale i soukromý zeměměřický
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Ing. Karel Večeře,
Český úřad zeměměřický a katastrální

sektor, však nezažíváme poprvé. Máme dostatek zkušeností, které můžeme využívat, které nám dodávají potřebnou odvahu k tomu, abychom se s novou situací dokázali
úspěšně vypořádat. Stojí za to připomenout si nejistotu
a nízkou míru připravenosti, s jakou jsme vstupovali v roce
1993 do nových činností spojených s obnovením českého
katastru, do něhož bylo integrováno rozhodování o vkladech práv k nemovitostem i celý komplex dalších zápisů
záznamem a poznámkou. Přesto jsme zvládli poskytnout
podklady a zapsat výsledek restitučního procesu i privatizaci státního majetku, dokázali jsme do katastru promítnout velmi rozsáhlou transformaci obecního majetku, poradili jsme si s novým pojetím vlastnictví bytů, prodejem
státní zemědělské půdy i transformací majetku při vzniku
krajů. Ve výčtu mnoha významných změn právního pořádku, které výrazně ovlivnily činnosti katastrálních úřadů, by
bylo možné pokračovat zápisem exekucí či věcných břemen snad na všechny inženýrské sítě. Všechny tyto změny
mají jeden společný rys. Přes počáteční problémy se vždy
podařilo situaci stabilizovat a postupem času zvládnout
tyto činnosti tak, že se povolení vkladu a zápis práva do
dvou týdnů stalo běžným standardem, přestože dnes provádíme téměř 2 mil. zápisů ročně, zatímco před 10 lety to
bylo méně než 1 mil. a před 20 lety necelých 600 000 zápisů.
Na pozadí všech naznačených změn vyvolaných komplikovaným transformačním procesem české ekonomiky
a společnosti probíhaly a dosud probíhají důležité projekty
digitalizace a elektronizace katastru. Nové právní předpisy
odstranily poslední překážky v elektronické komunikaci
s katastrálními úřady v oblasti vkladů práv k nemovitostem i v oblasti ověřování a potvrzování geometrických plánů. Digitalizace datových fondů a elektronizace procesů
přináší přes některé problémy nezpochybnitelné výhody.
Umožňuje uspokojit stále rostoucí zájem o informace, který
je dnes řádově vyšší než v devadesátých letech, zvyšuje
schopnost provádět zápisy práv k nemovitostem rychle
a bezpečně s nižší spotřebou času, přináší transparentnost procesů při zápisech práv k nemovitostem, poznámek i technických údajů. Věřím, že se v roce 2014 podaří
doplnit informační systém katastru nemovitostí o poslední
důležitou, dosud chybějící část, kterou je řízený oběh elektronických dokumentů a jejich archivace.
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Digitalizace katastrálních map v roce 2013 překročila
77 % pokrytí území státu a v letošním roce jsou vytvořeny
předpoklady pro dosažení pokrytí území na úrovni 85 %.
Tempo digitalizace katastrálních map se bude postupně
snižovat a část zaměstnanců budeme přesouvat na zápisy
práv do katastru nemovitostí, jejichž počet bude v souvislosti s novým občanským zákoníkem postupně narůstat.
Plánujeme však zachování přiměřené kapacity umožňující
provádět obnovu katastrálního operátu novým mapováním v katastrálních územích s nejhorší kvalitou katastrálních map a na částech katastrálních území, ve kterých proběhly pozemkové úpravy, a je třeba zmapovat zastavěné
části území, které pozemkové úpravy neřešily. Dosavadní
tempo obnovy katastrálního operátu novým mapováním,
které vyřeší jen tři desítky katastrálních území nebo jejich
částí ročně, se musí v roce 2017 a následujících výrazně
zvýšit.
Zkušenosti z digitalizace katastru nemovitostí a provozování informačního systému katastru nemovitostí úspěšně zúročujeme v zapojení do systému základních registrů
veřejné správy ČR. Máme za sebou 1,5 roku celkem plynulého provozu základních registrů, mezi které patří i námi
provozovaný registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Spolupracujeme s úřady, které mají povinnost aktualizovat data, na odstranění nedostatků v rozsáhlé datové základně a uvedli jsme do života i první inovaci týkající se nového územního prvku, kterým jsou volební okrsky. Od 1. 1. 2014 je možné automatizovaně vytvářet seznamy voličů z registru obyvatel podle adres do
volebních okrsků spadajících. Začátek dlouhodobého procesu rozvíjení nové koncepce sdílení dat obsažených v základních registrech napříč veřejnou správou se vydařil.

Rok 2013 – rok zmien

Rok 2013 môže byť odôvodnene označovaný ako rok viacerých podstatných zmien,
ktoré sa zásadným spôsobom dotkli aj rezortu Úradu
geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR). Časť z týchto
zmien bola vyvolaná vnútornými odbornými potrebami,
pričom ich cieľom bolo zvýšenie efektivity a funkčnosti
činností, ktoré každodenne
vykonávame. Ostatné zmeny sú priamym dôsledkom
plnenia programového vyhlásenia vlády SR, reakciou
Predsedníčka ÚGKK SR
na ekonomickú situáciu SR
M. Frindrichová
ovplyvnenú stavom ekonomiky celého európskeho priestoru a rezort ÚGKK SR sa prostredníctvom nich zodpovedajúcim rozsahom podieľa na snahách o konsolidáciu
verejných financií, ako aj o racionalizáciu verejnej správy
ako takej.
Najviditeľnejšia zo všetkých uskutočnených zmien, ktoré
ovplyvnili náš rezort, bola nepochybne centralizácia orgá-
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RÚIAN bude postupně rozšiřován o další údaje přímo
aktualizované těmi institucemi, které o vzniku a změně
těchto údajů rozhodují.
Nebylo by správné pro velké změny na úseku katastru
nemovitostí zapomínat na důležité aktivity v zeměměřictví. V roce 2013 jsme dokončili sběr dat pro nový přesný
výškopis ČR, dokončujeme digitální model reliéfu 4. generace, intenzívně pracujeme na přesnějším modelu reliéfu
5. generace i na digitálním modelu povrchu. Uživatelé tak
získávají velmi kvalitní výškopisná data pro protipovodňové plánování, přípravu rozsáhlých staveb i mnoho dalších účelů. Nám to umožňuje pokračovat v systematickém
zpřesňování zobrazení vodních toků, komunikací a dalších důležitých objektů v Základní bázi geografických dat.
Nová technologie digitální kartografie se v praxi osvědčuje
a spolu s novým digitálním tiskovým strojem nám umožňuje operativně uspokojovat poptávku po základních mapách ČR. Naše data i geoportál přizpůsobujeme požadavkům směrnice INSPIRE a tento proces bude pokračovat
i v letošním roce. Nad rámec požadavků INSPIRE budeme
pokračovat ve slaďování obsahu databází na státních hranicích se sousedními zeměmi, neboť jen tak může být
poskytování harmonizovaných dat INSPIRE přes státní hranice smysluplné.
Rok 2014 nebude ve státní správě zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR jednoduchý. Všichni se budeme učit
novým věcem, hledat odpovědi na otázky a nejasnosti plynoucí z největší změny právního prostředí od obnovení
katastru nemovitostí v roce 1993. Přes všechny tyto těžkosti jsem přesvědčen, že jde o vývoj správným směrem.
Do redakce došlo: 30. 12. 2013

Ing. Mária Frindrichová,
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
nov miestnej štátnej správy, ktorá pre nás znamenala z formálneho pohľadu predovšetkým zrušenie ôsmich katastrálnych úradov a prechod ich kompetencií na správy katastra v sídle krajov k 1. 1. 2013 a následne, k 1. 10. 2013,
zrušenie správ katastra a ich začlenenie (ako katastrálne
odbory) pod okresné úrady. Napriek skutočnosti, že tieto
štrukturálne úpravy čiastočne ovplyvnili aj personálne otázky, resp. vnútornú štruktúru jednotlivých oddelení, je potrebné poznamenať, že v doterajšej každodennej činnosti
neprišlo k žiadnym zásadným zmenám a naši výkonní pracovníci naďalej vykonávajú svoje zákonom vymedzené
činnosti tak ako predtým. Jedným z negatív reformy bolo
pozastavenie legislatívneho procesu nového katastrálneho
zákona. Toto však nebolo vynútené iba množstvom štrukturálnych a formálnych zmien, ktoré priniesla reforma štátnej správy, ale bolo to súčasne aj dôsledkom posunu termínu ukončenia projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností, ktorý je jedným z dvoch projektov riešených
v našom rezorte v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Snažíme sa tento vzniknutý časový priestor využiť na skvalitnenie znenia nášho kľúčového
zákona z pohľadu väčšej systémovosti definovania nielen
legislatívnych, ale rámcovo aj technických procesov, ako aj
na zapracovanie podnetov z iných oblastí štátnej správy.
Z interných záležitostí rezortu bola z nášho hľadiska najpodstatnejšia vyhláška č. 87/2013 Z. z., účinná od 1. 5. 2013,
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ktorou sa novelizovala vykonávacia vyhláška ku katastrálnemu zákonu. Jej spracovanie si vynútil neutešený stav,
v akom sa nachádzal súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností, ktorý navyše vykazoval tendenciu k stále
horšej situácii v evidovaní hraníc nehnuteľností. Táto stručná novela vytvorila legislatívny predpoklad na riadne a bezproblémové plnenie povinností v tejto oblasti. Jej hlavnou
súčasťou je definovanie spôsobu aktualizácie číselných
vektorových katastrálnych máp a špecifikovanie dvoch spôsobov aktualizácie vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej.
Ďalšou významnou zmenou, ktorá ovplyvnila prácu rezortných, ale aj mimorezortných zhotoviteľov geodetických
a kartografických prác pre kataster nehnuteľností, bolo
definovanie dvojkrokovej transformácie súradníc z realizácie ETRS 89 do realizácie JTSK03 a následne do realizácie
S-JTSK, ktorá je záväzná pre preberanie výsledkov geodetických a kartografických činností do katastrálneho operátu. Na tento účel bola rozhodnutím ÚGKK SR zriadená
rezortná transformačná služba a zadefinovaná prevodná
interpolačná tabuľka.
V súčasnosti vrcholia práce na príprave novely vyhlášky
č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii
a kartografii, ktorej cieľom je zosúladiť používanie realizácií
JTSK03 a JTSK vo vybraných geodetických činnostiach, tak
ako bolo dohodnuté na spoločnom rokovaní so zástupcami Komory geodetov a kartografov.
V máji 2013 sa nám podarilo nasadiť do produkčnej prevádzky prvý z projektov OPIS – Základná báza údajov pre
geografický informačný systém – pracuje sa už len na napojení elektronických služieb na Ústredný portál verejnej správy a jeho moduly. Od tohto dátumu sú k dispozícii vyhľadávacie, zobrazovacie, transformačné a konverzné služby cez
jeden prístupový bod, ktorým je rezortný geoportál.
V neľahkých podmienkach sa za 11 mesiacov roka 2013
podarilo zhotoviteľom registrov obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „registre“) ukončiť, správam katastra, resp.
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katastrálnym odborom okresných úradov zapísať a ÚGKK
SR uhradiť 201 registrov, čo samo osebe predstavuje rekordný počet v jednom roku ukončených registrov, ktoré
boli zadané bývalými katastrálnymi úradmi. K 30. 11. 2013
ostávalo dokončiť ešte 287 registrov. Naozaj dúfame a veríme, že s podporou Ministerstva financií SR ukončíme túto
úlohu v zmysle uznesení vlády SR do 31. 12. 2014.
Z uvedeného je zrejmé, že rozvoj nášho rezortu pokračoval aj v roku 2013, na čom majú zásluhu všetci pracovníci rezortu, ktorí svojou každodennou prácou zabezpečujú riadny výkon na všetkých úsekoch činností, s osobitným dôrazom na poskytovanie našich služieb verejnosti.
Je toho na riešenie v stále ťažších podmienkach dosť.
Ubezpečujem vás, že chuť do práce mne ani mojim kolegom stále nechýba. Teší nás, že sa naše rady obohacujú stále
viac o odborníkov z externého prostredia, ktorých dlhoročné praktické skúsenosti s konkrétnou odbornou činnosťou sú neoceniteľné. To sú atribúty, na ktorých chceme
stavať aj v budúcnosti. Sústrediť sa na to, ako sa veci urobiť dajú. Ťahať za jeden povraz sa paradoxne účinne dá, aj
keď pracujeme v podmienkach, ktoré zjednocovaniu a riadeniu nie sú momentálne príliš naklonené. Tak ako aj katastrálny operát je vždy iba jeden, či už ho využívame na
kumulovanie zisku, alebo na ústavnú ochranu vlastníctva
a budovanie informačného systému pre všetky zákonmi
stanovené funkcie. Spoločným menovateľom by vždy mali
byť záujmy štátu aj občana. A o tie sa budeme naďalej, aj
v spolupráci so všetkými pracovníkmi ÚGKK SR a verím, že
aj s vami, snažiť.
Za celoročnú prácu a podporu činností nášho rezortu
Vám všetkým patrí vďaka a zároveň Vám za všetkých pracovníkov ÚGKK SR prajem príjemný vstup do nového roka
2014, ktorý Vám, dúfam, prinesie zdravie, šťastie a veľa
úspechov pri dosahovaní Vašich cieľov a predsavzatí.
Do redakcie došlo: 6. 12. 2013

Nezávislé on-line monitorovanie
kvality sieťového riešenia SKPOS ®

Ing. Branislav Droščák, PhD.,
Ing. Karol Smolík,
Geodetický a kartografický ústav
Bratislava

Abstrakt
Snaha vylepšovať a rozvíjať aktivity v oblasti poskytovania georeferenčných služieb viedla Geodetický a kartografický ústav
Bratislava, správcu Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS®), k vytvoreniu nezávislého nástroja na on-line monitorovanie kvality sieťového riešenia SKPOS® a k poskytovaniu jeho výsledkov verejnosti. Aplikácia „Monitoring kvality sieťového
riešenia SKPOS®“ bola vytvorená pracovníkmi oddelenia analýz geodetických základov a na webovej stránke služby je dostupná
od 1. 10. 2013. Článok popisuje nielen princíp aplikácie, ale aj prvé skúsenosti získané z jej nasadenia do prevádzky.
Independent Online Monitoring of SKPOS® Network Solution Quality
Summary
Effort to improve and develop activity in the field of georeference services provision led Geodetic and Cartographic Institute
Bratislava as Slovak real time positioning service (SKPOS®) administrator to creation of the new independent tool for online
monitoring of SKPOS® network solution quality and to provision its results to public. „SKPOS® network solution quality“
application was successfully developed by Geodetic control analysis section and has been available on the SKPOS® web page
from the 1st October 2013. The article describes both the principle of the application and the first results achieved from its launch.
Keywords: SKPOS, quality, monitoring, RTKLIB
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1. Úvod
Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS®), predstavujúca v súčasnosti najvyužívanejšiu službu v rámci
geodetických základov Slovenskej republiky (SR), je prístupná širokému spektru používateľov od novembra 2006,
keď bola spustená jej pilotná prevádzka [1]. Od tohto
dátumu je svojim používateľom k dispozícii 24 hodín
denne s minimálnymi výpadkami. Svojou infraštruktúrou permanentných staníc globálnych navigačných družicových systémov (GNSS) reprezentuje aktívne geodetické základy SR a tvorí fundamentálnu časť Štátnej priestorovej siete, t. j. národnú realizáciu Európskeho terestrického referenčného systému 1989 (ETRS 89). Podľa § 4
ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov sa Úrad
geodézie, kartografie a katastra SR zaväzuje poskytovať
kvalitné, moderné a dostupné služby pre používateľov
využívajúcich prijímače GNSS pri práci v národných geodetických referenčných systémoch, čo je realizované práve prostredníctvom SKPOS®. Geodetický a kartografický
ústav (GKÚ) Bratislava, ako správca SKPOS®, si uvedomuje dôležitosť poznania kvality poskytovaných služieb,
preto sa v zmysle koncepčnej stratégie vylepšovania a rozvíjania aktivít v oblasti poskytovania georeferenčných
služieb rozhodol vytvoriť nástroj na nezávislé on-line monitorovanie kvality sieťového riešenia SKPOS® využívaného pri kinematickom meraní v reálnom čase (metóda RTK
– Real Time Kinematics). Táto úloha bola riešená v rámci
diplomovej práce Ing. Smolíka [2] a jej výsledkom bolo
vytvorenie aplikácie s názvom „Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS®“. Aplikácia je dostupná širokej verejnosti a všetkým používateľom služby od 1. 10. 2013
cez webovú stránku SKPOS® alebo priamo na adrese
http://monitoringskpos.gku.sk/. Článok popisuje nielen
aplikáciu ako takú, ale aj prvé skúsenosti získané z jej
prevádzky.

2. Definovanie požiadaviek na novú aplikáciu
Do spustenia nového nástroja na nezávislé monitorovanie kvality sieťového riešenia SKPOS® bola kontrola kvality sieťového riešenia vykonávaná iba nástrojmi riadiaceho softvéru služby, ktoré nepretržite sledujú integritu
siete a vykonávajú monitorovanie jej jednotlivých častí.
GKÚ Bratislava používa v súčasnosti na tento účel softvér Trimble Pivot [3], pričom sú monitorované súradnice
referenčných staníc, kvalita observačných dát, stav ionosféry, stav troposféry a iné. Keďže ani jeden z uvedených
monitoringov necharakterizuje skutočnú (vonkajšiu) kvalitu poskytovaného sieťového riešenia, GKÚ Bratislava sa
rozhodol vytvoriť na takéto monitorovanie úplne nový
nástroj, ktorý bude nezávislý na monitorovacích moduloch riadiaceho softvéru. Ako prvé bolo nutné definovať
základné požiadavky, ktoré mal vyvíjaný nástroj spĺňať,
a tie boli:
• monitorované musí byť celé územie SR,
• monitorovanie musí byť automatizované,
• výsledky musia byť dostupné pre používateľov služby
prostredníctvom webovej stránky,
• ak to bude možné, treba sa vyhnúť budovaniu množstva
reálnych monitorovacích staníc,
• ak to bude možné, treba sa vyhnúť drahým softvérovým
riešeniam.
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3. Metódy monitorovania kvality sieťového riešenia
služieb na určovanie polohy
Na základe uvedených požiadaviek boli zhodnotené obidve v súčasnosti dostupné možnosti monitorovania kvality sieťového riešenia služieb na určovanie polohy:
• monitorovanie pomocou jednej alebo viacerých fyzických monitorovacích staníc,
• monitorovanie pomocou virtuálneho riešenia.
3.1 Monitorovanie pomocou jednej alebo
viacer ých fyzických monitorovacích staníc
Metóda využívajúca tento typ monitorovania je založená
na fyzickom umiestnení jednej alebo viacerých monitorovacích staníc v teréne. Princíp metódy spočíva v tom, že
prijímač umiestnený na monitorovacej stanici sa neustále
pripája do služby na určovanie polohy a počíta súradnice
na základe korekčných údajov poskytnutého sieťového
riešenia. Rozdiely získané odpočítaním takto získaných
súradníc od referenčných hodnôt súradníc monitorovacej
stanice charakterizujú presnosť sieťového riešenia v danom
čase a lokalite. Takýto spôsob monitorovania je odporúčaný iniciatívou EUPOS [4] a používaný je napríklad v Maďarsku [5], [6]. Nevýhodou riešenia sú vysoké ekonomické
náklady na zriadenie monitorovacích staníc, potreba obstarania monitorovacieho softvéru a nemožnosť monitorovania väčšieho záujmového územia malým počtom staníc [2].
3.2 Monitorovanie pomocou virtuálneho riešenia
Princíp metódy využívajúcej virtuálny prístup je založený
na generovaní virtuálnej referenčnej stanice (VRS) pre ľubovoľnú polohu v rámci záujmovej oblasti a následnom vypočítaní základnice, ktorá je tvorená vygenerovanou VRS
a najbližšou fyzickou permanentnou stanicou monitorovanej služby na určovanie polohy. VRS v tomto prípade
slúži ako báza (jej súradnice sú známe a pri spracovaní
základnice „fixované“) a počítané sú súradnice permanentnej stanice. Rozdiely medzi vypočítanými a danými súradnicami permanentnej stanice predstavujú kritérium, pomocou ktorého je hodnotená kvalita služby. Uvedený spôsob
monitorovania sieťového riešenia služieb na určovanie polohy je použitý napríklad v Českej republike [7]. Výhoda
metódy spočíva v možnosti monitorovania veľkého záujmového územia bez nutnosti fyzického umiestňovania
aparatúr GNSS v teréne, z čoho vyplývajú nižšie ekonomické náklady. Nevýhodou metódy je, že monitorovanie
je založené na virtuálnom princípe, t. j. jeho výsledky sa
môžu od skutočných hodnôt líšiť [2].

4.

Nástroj na on-line monitorovanie kvality
sieťového riešenia SKPOS®

Po uvážení zadefinovaných požiadaviek, ktoré mal nový
nástroj na monitorovanie kvality sieťového riešenia SKPOS®
spĺňať (časť 2), a po vyhodnotení informácií o jednotlivých typoch monitorovania (časť 3) bola navrhnutá koncepcia tvorby nového nástroja [8]. Na jej základe bolo rozhodnuté, že vyvíjaný nástroj bude využívať metódu monitorovania kvality sieťového riešenia pomocou virtuálneho
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prístupu, pričom sa hlavným zdrojom inšpirácie stala webová aplikácia monitorujúca kvalitu siete permanentných
staníc GNSS Českej republiky CZEPOS [9]. Za jadro riešenia
bol zvolený program RTKNAVI [10]. Kritériom na posudzovanie kvality sieťového riešenia služby mali byť odchýlky
medzi novourčenou a danou polohou permanentnej stanice SKPOS®. Detailný popis a charakteristika celého princípu monitorovacieho nástroja sa nachádza v [2]. Na účely
článku sú vybraté a ďalej popísané iba jeho najdôležitejšie časti.
4.1 Aplikačný program RTKNAVI
RTKNAVI (obr. 1), ako jeden z aplikačných programov open
source softvérového balíčka RTKLIB [10], slúži na spracovávanie údajov GNSS v reálnom čase. Jeho úlohou v rámci monitorovacieho nástroja kvality sieťového riešenia SKPOS®
je simulovať meranie fyzickou monitorovacou stanicou,
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t. j. pripájať sa do SKPOS® a počítať základnice tvorené účelovo generovanou VRS a zvolenou (spravidla najbližšou)
permanentnou stanicou.
Ako vstupné údaje do spracovania základníc softvérom RTKNAVI sú použité observačné údaje z jednotlivých
permanentných staníc SKPOS® (spolu s vysielanými navigačnými správami) a ako bázy sú použité korekčné údaje
VRS generované pre polohy testovacích bodov službou
SKPOS_CM_31 [11]. Observačné údaje vstupujú do spracovania vo formáte RTCM3.1. Výsledkom spracovania jednotlivých základníc sú textové súbory obsahujúce okamih spracovania (dátum a čas v časovom systéme UTC),
elipsoidické súradnice určovaného bodu, t. j. permanentnej stanice v ETRS 89, informáciu o kvalite spracovania
(1=fix, 2=float, 3=sbas, 4=dgps, 5=single, 6=ppp [10]),
počet použitých družíc pri spracovaní a ďalšie pomocné
údaje. Všetky údaje sú ukladané v sekundovom intervale
záznamu.
4.2 Poloha testovacích bodov

Obr. 1 Ukážka aplikačného rozhrania programu RTKNAVI

Slovensko je v rámci aplikácie rozdelené na územia kruhového tvaru so stredom v referenčných (permanentných)
staniciach SKPOS® (obr. 2). V každom území sú testované
účelovo zvolené fiktívne body, ktorých poloha bola navrhnutá tak, aby testovanie prebehlo čo najrovnomernejšie
v jednotlivých lokalitách, ale aj po celom Slovensku (obr. 3).
Pre polohy testovacích bodov so známymi súradnicami sa
vygenerujú VRS zo sieťového riešenia SKPOS® a údaje z nich
slúžia ako vstup do softvéru RTKNAVI.
Výber bodov na testovanie je robený náhodne. Ich poloha je vo vzdialenosti 2, 11 alebo 20 km od referenčnej
stanice. Azimut testovacej základnice nadobúda hodnoty
0°, 45°, 90°, ..., 315°. Interval 45° bol zvolený zámerne, aby
kombináciou vzdialeností a azimutov bolo dosiahnutých
24 polôh testovacieho bodu v rámci jedného testovacieho
územia, čo zabezpečuje, že každé územie je testované raz
za hodinu vždy inou kombináciou vzdialenosti a azimutu

Obr. 2 Testovacie územia
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Obr. 3 Poloha testovacích bodov

v rámci jedného dňa. Tieto kombinácie sú generované náhodne pre každé územie a každý deň. Poradie testovania
území v rámci jednej hodiny je taktiež generované náhodne.
Dĺžka jedného testovania je 120 epoch (2 minúty), čo je
presne čas odporúčaný pri určovaní polohy podrobných
geodetických bodov metódou RTK, pozri prílohu č. 1 vyhlášky [12]. Zadávané elipsoidické súradnice testovacích
bodov sú doplnené o nadmorskú výšku, aby nešlo o generovanie korekcií pre fiktívne body nachádzajúce sa na povrchu elipsoidu, ale o reálne body rešpektujúce výškové
usporiadanie Slovenska. Na tento účel bol do programu
RTKNAVI implementovaný digitálny výškový model Zeme
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) [13], z ktorého
je pre každú polohu testovacieho bodu v procese jeho výberu interpolovaná pomocou bilineárnej interpolácie nadmorská výška.
4.3 Štatistické spracovanie výsledkov
Aby mohlo dôjsť k zobrazeniu kvalitatívnych charakteristík testovaného sieťového riešenia, je potrebné výstupy
zo spracovania testovacích bodov najprv štatisticky vyhodnotiť. V procese vyhodnocovania sú ako prvé zo spracovania vylúčené všetky hodnoty súradníc, v ktorých nebolo dosiahnuté fixné riešenie, t. j. neboli správne vyriešené ambiguity. Z takto odfiltrovaných údajov sú potom
pomocou Grubbsovho testu [14] vylúčené všetky odľahlé
hodnoty a následne sú pre každé testovanie určené finálne aritmetické priemery elipsoidických súradníc. Tieto sú
transformované do lokálneho topocentrického súradnicového systému s počiatkom v referenčnej polohe permanentnej stanice SKPOS®, čím sa získajú priamo hodnoty
odchýlok charakterizujúcich kvalitu sieťového riešenia v danej lokalite a okamihu v jednotlivých súradnicových zložkách topocentrického systému (n – zložka sever-juh, e –
zložka východ-západ, u – výšková zložka). Posledným krokom procesu štatistického spracovania je grafické zobra-

zenie odchýlok, ktoré je vykonané zvlášť pre horizontálnu
polohu (rovina ne) a zvlášť pre výšku (u):

√

ne = n 2 + e 2 ,

(4.1)

u= u .

(4.2)

Vzorová ukážka výstupu štatistického spracovania jedného
dňa okolia jednej stanice je na obr. 4. Pri návrhu grafického
zobrazovania odchýlok sme sa opäť inšpirovali výstupmi
webovej aplikácie monitorujúcej presnosť sieťového riešenia CZEPOS [9].
Vodorovné čiary na obr. 4 predstavujú denné kvadratické priemery RMS ne a RMS u a sú počítané ako:
RMSx =

Σ x i2
n

1
2

,

(4.3)

kde xi sú jednotlivé odchýlky ne alebo u a n je počet
hodnôt.
4.4 Automatizácia riešenia
Proces monitorovania kvality sieťového riešenia SKPOS®
prebieha automatizovane. Všetky procedúry sú riadené
softvérom napísaným v skriptovacom nástroji AutoHotkey
[15]. Každú hodinu sa načíta riadiaci súbor (v tvare XML)
obsahujúci nastavenia a súradnice referenčných staníc
SKPOS® a zároveň sa spustí cyklus monitorovania, v rámci
ktorého sa náhodne vyberie testovacie územie, dĺžka a azimut základnice. Na základe zvolených údajov sa priamou
geodetickou úlohou vypočítajú súradnice testovacieho
bodu, upravia sa vstupné parametre pre softvér RTKNAVI
a spustí sa meranie po dobu dvoch minút. Po úspešnej
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UTC

Obr. 4 Grafické zobrazenie výsledkov štatistického spracovania jedného dňa okolia permanentnej stanice GKU4

inicializácii sa údaje zo spracovania základnice uložia do
výstupného súboru. Tento súbor je následne odoslaný na
FTP server, spracuje sa PHP skriptom a vypočítané odchýlky
sa uložia do databázy MySQL. Vývojový diagram celého riešenia je znázornený na obr. 5.
Napriek tomu, že celé monitorovanie prebieha úplne
automatizovane, teda nie je nutný žiadny zásah správcu do
jeho chodu, môžu nastať nepredvídateľné udalosti (napr.
vypadnutie stanice zo sieťového riešenia, vypadnutie siete
a pod.), o ktorých by mal administrátor vedieť. Pre tieto
prípady bol vytvorený varovný systém, ktorý raz za hodinu vykoná kontrolu uložených údajov, odhalí všetky prípadné problémy (napr. spomínaný výpadok stanice, nemožnosť pripojenia sa používateľov do siete, prekročenie
stanovených kritických odchýlok a i.) a zistené informácie
prostredníctvom e-mailu odošle administrátorovi, ktorý
môže v prípade potreby operatívne zakročiť.
4.5 Grafické rozhranie aplikácie
Jednou z hlavných požiadaviek správcu SKPOS® bolo, aby
výsledky monitorovania kvality sieťového riešenia SKPOS®
boli dostupné pre jej používateľov na webovej stránke.
Stalo sa tak 1. 10. 2013, keď bola sprístupnená adresa
http://monitoringskpos.gku.sk/, na ktorej si každý návštevník môže prezerať výsledky monitorovania bez nutnosti
inštalácie ďalšieho softvéru alebo preberania akýchkoľvek
súborov. Vytvorená webová aplikácia je prispôsobená súčasným mobilným technológiám, takže používateľ si môže ešte
priamo v teréne počas merania overiť kvalitu služby. Grafické rozhranie aplikácie je vytvorené kombináciou jazykov HTML a CSS, pričom základný dizajn (obr. 6) vychádza
z dizajnu súčasného portálu SKPOS® [16]. Dynamické prvky

aplikácie sú vytvorené v jazyku PHP a pomocou metódy
AJAX (Asynchronous JavaScript + XML) sú odosielané klientovi bez nutnosti opätovného načítavania obsahu celej
stránky, čo výrazne zvyšuje rýchlosť načítania a zlepšuje
interaktivitu. Popis práce s aplikáciou sa nachádza priamo
v textoch dostupných na webovej stránke. Tvorcovia aplikácie vyšli v ústrety aj zahraničným používateľom a celé
prostredie je k dispozícii aj v anglickej verzii.
4.6 Overenie správnosti použitého virtuálneho
prístupu
Ako už bolo spomenuté v časti 3.2, nevýhodou použitia
virtuálneho prístupu pri monitorovaní kvality sieťového
riešenia je, že získané výsledky sa môžu líšiť od skutočných
hodnôt. Na overenie výstupov z takéhoto spôsobu monitorovania a potvrdenie ich správnosti bola preto aplikácia
v procese vývoja podrobená dvom testom [2], a to:
• testu na overenie správnosti použitého virtuálneho prístupu – boli porovnané výsledky získané pomocou virtuálneho riešenia s výsledkami získanými pri použití
fyzicky zriadených monitorovacích staníc v rôznych častiach Slovenska s rôznymi dĺžkami základníc,
• testu na overenie správnosti výpočtového softvéru –
boli porovnané výsledky získané softvérom RTKNAVI s výsledkami získanými pri spracovaní rovnakých údajov softvérom zabudovaným v prijímači.
Výsledky prvého testu preukázali, že odchýlky virtuálneho riešenia od výpočtu priamej základnice tvorenej permanentnou a monitorovacou stanicou len vo výnimočných prípadoch prekračujú hodnoty ±1 cm v horizontálnych zložkách a ±2 cm vo výškovej zložke. Testovanie tiež
potvrdilo, že priebeh obidvoch riešení do veľkej miery vzá-
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Obr. 5 Vývojový diagram monitorovania kvality sieťového riešenia
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Obr. 6 Grafické rozhranie aplikácie „Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS®“

Tab. 1 Štatistické vyhodnotenie prevádzky aplikácie počas testovacej fázy
Horizontálna rovina ne

Výšková zložka u

Počet odchýlok

46 388

46 388

Maximálna veľkosť odchýlky [cm]

19,4

19,3

Priemerná veľkosť odchýlky [cm]

1,1

2,3

Stredná chyba [cm]

1,54

2,90

jomne koinciduje, čo potvrdzuje fakt, že použitý virtuálny
prístup je veľmi blízky reálnemu meraniu v teréne, preto ho
je možné jednoznačne použiť na monitorovanie kvality
celého sieťového riešenia.
Takisto druhý test preukázal, že softvér RTKNAVI pracuje
správne a ním dosiahnuté odchýlky sú zanedbateľné vzhľadom na deklarovanú presnosť SKPOS®. Podrobnejšie informácie o vykonaných testoch a veľkosti jednotlivých odchýlok možno nájsť v [2].

5.1 Štatistické vyhodnotenie testovacej prevádzky
Ako prvé boli vyhodnotené veľkosti získaných odchýlok
charakterizujúcich kvalitu sieťového riešenia SKPOS®. Štatistické údaje prezentované v tab. 1 zodpovedajú spracovaniu údajov z obdobia 1. 7. až 15. 9. 2013. Spolu bolo vyhodnotených 46 388 odchýlok, pričom priemerná veľkosť
odchýlky bola v horizontálnej polohe 1,1 cm a vo výške
2,3 cm. Tieto hodnoty sú v súlade s očakávaniami, pretože
samotná presnosť SKPOS® je podľa [17] charakterizovaná
hodnotami 2 až 4 cm.

5. Prvé skúsenosti z nasadenia aplikácie do prevádzky
Aplikácia „Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS®“
bola spustená do testovacej prevádzky 1. 7. 2013. Po jej
trojmesačnom úspešnom testovaní, ktoré pozostávalo najmä zo sledovania a analyzovania veľkosti odchýlok a správneho chodu celej aplikácie, bola oficiálna prevádzka spustená 1. 10. 2013. V ďalšom texte sú načrtnuté prvé skúsenosti a poznatky získané z testovacej fázy jej nasadenia.

5.2 Skúsenosti a praktické odporúčania získané
z testovacej prevádzky
Na základe prvých analýz výsledkov získaných z testovacej
prevádzky aplikácie možno konštatovať, že kvalita sieťového riešenia SKPOS® je v čase premenlivá, dokonca v určitých prípadoch až významne, čo potvrdzujú najmä niektoré odľahlé hodnoty odchýlok, ktoré vysoko prevyšujú

GaKO 60/102, 2014, číslo 1, str. 010

10

Droščák, B.–Smolík, K.: Nezávislé on-line monitorovanie...

Geodetický a kartografický obzor
ročník 60/102, 2014, číslo 1

vypočítané priemerné hodnoty (pozri položku maximálna
veľkosť odchýlky v tab. 1). Na základe tohto faktu si preto
dovoľujeme tým, ktorí používajú metódu RTK, opätovne
pripomenúť opodstatnenosť vykonávania opakovaných
meraní s minimálne hodinovým časovým odstupom, aby sa
spoľahlivo vyhli prípadnému chybnému určeniu súradníc.
Analýzou prvotných údajov bolo tiež zistené, že v rámci
monitorovania nie vždy dochádzalo k dosiahnutiu fixných
riešení, t. j. k spoľahlivému vyriešeniu ambiguít najmä pri
spracovaní dlhších základníc. Tento fakt sa prejavoval vo
veľkej miere najmä počas denného svitu, preto bol pripísaný vplyvu ionosféry, ktorá je počas tejto fázy dňa dominantná [18]. Na základe uvedených skutočností sme pristúpili k úprave pôvodne navrhnutých dĺžok testovaných
základníc z hodnôt 3, 13 a 23 km [2] na hodnoty 2, 11 a 20
km (časť 4.2).
Poznatok týkajúci sa odlišnej veľkosti odchýlok počas
denného svitu a noci, spôsobený s najväčšou pravdepodobnosťou spomenutou aktivitou ionosféry, bol štatisticky
preukázaný aj výsledkami uvedenými v tab. 2. V nej sú uvedené priemerné veľkosti odchýlok vypočítané z viac ako
dvojmesačného sledovania zvlášť pre čas denného svitu
a zvlášť pre nočný čas. Zaujímavé je, že veľkosť výškovej
odchýlky zostáva počas oboch častí dňa nezmenená.
5.3 Zobrazenie priebehu zmien odchýlok v čase
Analýza odchýlok určených monitorovaním kvality sieťového riešenia umožňuje sledovať okrem veľkosti odchýlok

aj ich zmeny v čase. Zmeny veľkosti odchýlok v závislosti
od času môžeme zobraziť napr. formou máp izočiar.
Ukážka takýchto máp je na obr. 7 a znázorňuje správanie
sa výškovej zložky u pre deň 19. 4. 2013 v čase od 5.00 do
8.00 h UTC.
Vytváranie máp izočiar alebo celých animácií zmien
odchýlok v čase nám významne napomáha lepšie porozumieť správaniu sa celého sieťového riešenia a do budúcnosti otvára možnosti hľadania napríklad rôznych korelácií s faktormi ako sú meteorologické úkazy (zmena
tlaku, prechod atmosférických frontov, lokálna zrážková
činnosť a i.) či ionosférická aktivita.
5.4 Analýza odchýlok v pohraničných oblastiach
Pretože existuje predpoklad, že kvalita sieťového riešenia nie je v okrajových oblastiach siete rovnaká ako v jej
vnútri, ale je o niečo horšia (potvrdil to aj výsledok testu
publikovaný v [19]), rozhodli sme sa otestovať priemernú
veľkosť odchýlok dosiahnutých z testovacích bodov nachádzajúcich sa výlučne v pohraničných oblastiach Slovenska. Z testovacích bodov boli navyše vylúčené aj tie,
na ktorých sa predpokladal pozitívny vplyv permanentných staníc susedných štátov, ktoré boli v čase testu pripojené do sieťového riešenia SKPOS® (obr. 8).
Výsledná priemerná veľkosť odchýlok z testovacích
bodov nachádzajúcich sa na okraji siete dosiahla hodnotu pre polohovú zložku ne 2,1 cm a pre výškovú zložku
u 2,3 cm. Ak porovnáme tieto priemerné hodnoty s od-

Tab. 2 Priemerná veľkosť odchýlok počas denného svitu a počas noci
Priemer ne [cm]

Priemer u [cm]

Čas denného svitu

1,3

2,3

Nočný čas

0,9

2,3

i

Obr. 7 Zobrazenie zmien odchýlok výškovej zložky „u“ pre deň 19. 4. 2013 (UTC)
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Obr. 8 Testovacie body z pohraničných oblastí vstupujúce do analýzy

chýlkami všetkých testovacích bodov (tab. 1), môžeme
jednoznačne povedať, že kvalita sieťového riešenia v okrajových územiach je o niečo nižšia, ako je priemer v celej
sieti, čím sa potvrdil stanovený predpoklad. Musíme ale
dodať, že tento efekt sa výraznejšie prejavuje iba v polohovej zložke, pričom výšková zložka ostáva v okrajových
lokalitách rovnaká, ako je priemer celej siete.

6.

Záver

Aplikácia „Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS®“
umožňuje správcovi SKPOS® získavať v reálnom čase plnohodnotnú on-line informáciu o kvalite poskytovaného
sieťového riešenia iným nástrojom ako je riadiaci softvér
služby. Používatelia služby, ako aj široká verejnosť sú tak
od 1. 10. 2013 obohatení o zaujímavé informácie, ktoré
doteraz neboli k dispozícii. Aplikácia okrem svojho hlavného účelu, ktorým je monitorovanie kvality sieťového
riešenia služby, ponúka aj ďalšie zaujímavé možnosti využitia, čo umožňuje vykonávať rôzne analýzy a získavať relevantné informácie týkajúce sa fungovania a prevádzky
služby, sledovať závislosť odchýlok od času, denného svitu/nočného času alebo dokonca od ročného obdobia.
Prvé výsledky z prevádzky aplikácie sú plne v súlade s očakávanými hodnotami a deklarovanou presnosťou SKPOS®.
Potvrdzujú aj fakt, že sieťové riešenie je v čase premenlivé, preto je potrebné, aby tí, ktorí používajú metódu
RTK, svoje merania s potrebným časovým odstupom opakovali a vyhli sa tak prípadným nepresnostiam v určovaní
súradníc.
Vo vývoji aplikácie plánujeme aj naďalej pokračovať
a obohacovať ju o ďalšie vylepšenia, o ktorých budeme
informovať najmä prostredníctvom webovej stránky
http://monitoringskpos.gku.sk/. Po drobných úpravách
by bolo možné aplikáciu použiť napríklad aj na monito-

rovanie iných permanentných sietí a rozšíriť tak možnosti
jej použitia ešte viac.
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Abstrakt
Standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky (ČR) a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů za hranicemi ČR patří k zeměměřickým činnostem ve veřejném zájmu. Výsledkem standardizačních činností je již 17 roků existující databáze Geonames spravovaná sekretariátem Názvoslovné komise, který je součástí Zeměměřického úřadu. Vývoj použití Geonames od datových souborů po webové služby. Mezinárodní spolupráce při harmonizaci dat, při vyhledávání zeměpisných jmen a spolupráce při vytvoření evropské webové služby sítě EuroGeoNames, INSPIRE
a podíl na činnosti Skupiny odborníků na zeměpisná jména při Organizaci spojených národů.
Geographical Names of the Czech Republic in the Geonames Database
Summary
The standardization of non-residential geographical objects of the Czech Republic (CR) and of residential names and non-residential geographical objects outside the borders of the CR belongs to surveying activities in the public interest. The result of
standardization activities is 17-year old Geonames database, administered by the Secretariat of the Commission on Geographical Names working under the responsibility of Land Survey Office. The development of Geonames use from data sets to web
services. The international cooperation on data harmonization, on searching of geographical names and on the creation of the
European web service of the EuroGeoNames network, INSPIRE and participation on activities of the United Nations Group of
Experts on Geographical Names.
Keywords: standardization of geographical names, residential names, non-residential geographical objects, Commission
on Geographical Names, EuroGeoNames, INSPIRE

Úvod – historie standardizace geografických
1. jmen v České republice
Geografická (zeměpisná) jména lidem po staletí slouží jako
nepřímý prostorový referenční systém. Pro tisk většiny map
jsou pak nepostradatelná. Příspěvek se zabývá především
geografickými jmény České republiky (ČR) a jejich standardizací.
Již v roce 1918 zahájil Vojenský zeměpisný ústav revizi
pomístních jmen v topografických mapách pocházejících
z doby Rakouska-Uherska, neměl však pro ni dostatek podkladů. Názvoslovná komise (NK) byla ustavena poprvé až
v roce 1931 při Národní radě badatelské; zahájila práci v roce
1931 a zabývala se především stanovením hranic a názvů
(jmen) základních orografických celků v měřítku 1 : 200 000
a stanovením jmen hlavních říčních toků.
Tím začala standardizace geografických jmen. Teprve od
roku 1951 probíhala první revize standardizovaného názvosloví pro speciální mapy v měřítku 1 : 75 000 tehdy vzniklou
NK ministerstva stavebního průmyslu při Státním zeměměřickém a kartografickém ústavu. Později práce na názvosloví pokračovala, zabývala se jí od roku 1954 NK (kartografická) při Ústřední správě geodézie a kartografie. Souběžně
existovala také Místopisná komise Československé akademie věd. 12. 8. 1971 byla zřízena rozhodnutím předsedy tehdejšího Českého úřadu geodetického a kartografického NK, která ihned navázala na standardizační činnost
předcházejících NK.
V dnešním rozsahu byla pro státní mapové dílo v měřítku 1 : 10 000 standardizace započata již v roce 1958, mimoto počátkem 60. let minulého století byla dokončena
standardizace pro měřítko 1 : 50 000. Od roku 1997 spolu
s aktualizací mapových listů se data zapisují také do nově

vzniklé databáze Geonames, a to nejen standardizovaná
jména, ale i další data, jako např. jména sídel, používaná
pro tisk Základní mapy ČR 1 : 10 000 (ZM 10) [1]. V současné
době se obsah rozšiřuje s ohledem na data Základní báze
geografických dat (ZABAGED®) a doplňuje se také názvosloví pro další měřítka.
Při Organizaci spojených národů (OSN) existují skupiny
expertů pro geografické názvosloví (pro exonyma a další),
jejichž usnesení a doporučení pomáhají NK Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) v práci.

2. Základní terminologie
Geografické jméno je jménem zeměpisným – jde o vlastní
jméno neživého přírodního objektu a jevu (oronyma,
hydronyma, ...) nebo člověkem vytvořených a v krajině
trvale umístěných objektů (oikonyma, hodonyma, ...).
Standardizované jméno je geografické jméno, jehož
znění je věcně a jazykově správné a je schváleno pověřeným výkonným orgánem – Sekretariátem NK (SNK) ČÚZK,
tedy pracovníky Zeměměřického úřadu (ZÚ).
Aktualizace standardizovaných jmen probíhá periodicky a plánovitě. Účelem je ověření platnosti a správnosti
standardizovaných jmen, případně doplnění nově užívaných jmen, zejména u nově vzniklých objektů, a samozřejmě případné odstranění nepřesností a chyb.
2.1 Druhy geografických jmen
• propria jsou vlastní jména;
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• toponyma jsou vlastní jména neživého přírodního objektu a antropogenního jevu;
• onymie je pak souborem vlastních jmen na jistém území, v jistém jazyce, v jisté době;
• choronyma jsou jména větších obydlených či neobydlených přírodních nebo správních celků (ostrov, světadíl, stát, kraj, …);
• oikonyma jsou geografická jména obydlených míst, a to
i pustých a zaniklých (obec, místní část, název katastrálního území, …);
• anoikonyma jsou jména pomístní, a to buď jména neživých přírodních objektů a jevů, nebo člověkem sice vytvořených objektů, v krajině trvale umístěných – pouze
však těch, které nejsou určeny k obývání (vodstvo, tvary
zemského povrchu, jeskyně, seskupení pozemků, dopravní cesta, …);
• agronyma jsou jména pozemkových tratí (polí, luk, lesů
a zahrad);
• hydronyma jsou jména vodstva (jezero, bažina, vodní
nádrž, pramen, plavební kanál, splavný vodní tok, …);
• oronyma jsou jména tvarů vertikální členitosti zemského
povrchu (pohoří, hřbet, hora, skála, údolí, propast, …);
• speleonyma jsou jména podzemních tvarů (jeskyně, …);
• hodonyma jsou jména dopravních cest, objektů na nich
a veřejných prostranství (silnice, železniční zastávka, most,
přístav, …);
• exonyma označují zdomácnělou podobu cizího geografického jména (toponyma) pro objekt ležící vně území
domácího jazyka (Temže, Drážďany, Korutansko, Alpy,
Pomořanská jezerní plošina, …);
• endonyma jsou geografická jména objektů v jednom
z oficiálně zavedených jazyků, které se vyskytují v oblasti, kde se objekt nachází;
• historická jména jsou jména, která se z různých důvodů
přestala užívat (např. zánik území, zánik sídla, vodní plochy, nové pojmenování území, sídla, …).
2.2 Vymezení standardizace geografických jmen
Oblast působnosti standardizace geografického názvosloví je vymezena zákonným rámcem, kterým je zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění [2], jako
zeměměřická činnost ve veřejném zájmu:
§ 4 Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu
(1) Zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu jsou: …
i) standardizace jmen nesídelních geografických objektů
z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních
geografických objektů z území mimo Českou republiku,
(2) Výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu
využívají
a) orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
b) orgány Ministerstva obrany a jím zřízené nebo založené právnické osoby v rozsahu potřeb obrany státu,
c) jiné orgány státní správy a orgány územní samosprávy
v rozsahu své působnosti.
Výsledkem standardizační činnosti je databáze geografických jmen ČR Geonames spravovaná SNK ČÚZK v působnosti ZÚ, která existuje od roku 1996.
Větší část prací na standardizaci geografických jmen ČR
proběhla ve 20. století. V letech 1929 až 1936 vycházela
Československá vlastivěda, jejíž součástí byl i místopis. Zde
můžeme nalézt mnoho dodnes užívaných jmen. Vznikly
však také „předchůdkyně“ dnešní NK ČÚZK, jak je popsáno
v úvodu.
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Od vzniku Geonames pro ZM 10 po dnešní
3. podobu
Databáze Geonames vznikla v roce 1996 na zakázku unikátním spojením technologie Topol a databáze ORACLE,
jako specializovaný nástroj pro evidenci geografických
jmen a tvorbu vrstvy použitelné pro tisk ZM 10. Od roku
1997, po zakoupení výpočetní techniky, byla nová databáze postupně naplňována daty z evidence SNK ČÚZK
nebo přímo aktualizovanými daty k jednotlivým mapovým
listům ZM 10. Během osmi let, do roku 2005, bylo dokončeno její naplnění daty z celého území [3] a v letech 2005
až 2009 proběhla i její aktualizace pro celé území ČR po
jednotlivých obcích, obr. 1.
V roce 2009 došlo k významné změně ve způsobu evidence geografických jmen ČR, evidence je nyní vedena
s pomocí technologie LIDS a nadále v databázi ORACLE.
Do databáze byl doplněn obsah o data pro vybraná další
měřítka. O novém způsobu vedení geografických jmen ČR
jako databáze pojmenovaných objektů jsou bližší informace v dalších částech článku.

4. Popis dat na pracovišti SNK ČÚZK
Datová sada Geonames je v českém jazyce s přihlédnutím
k některým regionálním zvláštnostem a s přihlédnutím k vývoji jazyka. Jde o soubor endonym, v ČR tedy jmen, která
užíváme v českém jazyce. Geografická jména v databázi
Geonames jsou standardizovaná. V některých případech se
evidují ke konkrétním standardizovaným jménům i další,
nestandardizovaná jména. Mimo jmen standardizovaných
se evidují i jména oficiální (která se nestandardizují), jako
jsou místní jména, oikonyma. Všechna geografická jména
v databázi mají prostorovou složku, vyjádřenou některou
z povolených geometrií (bod, linie, plocha).
Vzhledem k postavení NK v rezortu zeměměřictví [4] na
pracovišti se evidují mimo databázi i exonyma a publikují
se v názvoslovných publikacích, tato jména však nejsou
součástí databáze Geonames. Z nejzajímavějších názvoslovných publikací ČÚZK lze uvést Index českých exonym
(Praha 2006), Jména států a jejich územních částí (Praha
2009) nebo Vyšší geomorfologické jednotky ČR (Praha
1996). Názvoslovné publikace jsou k dispozici také na webových stránkách ČÚZK [5].

5. Interoperabilita
5.1 V rámci ČR
Standardizaci geografických jmen v ČR nelze vymezit pouze
na obsah databáze Geonames. Vztah dat Geonames nelze
omezit pouze na vztah k dalším informačním systémům ZÚ,
zejména ZABAGED® a Informačního systému státního mapového díla. Je třeba se zabývat také vztahem k dalším informačním systémům státní správy o územní identifikaci.
Nejrozvinutější jsou vztahy se ZABAGED®. Do systému
Geonames jsou přenášena data ZABAGED® k některým
typům objektů, což upřesňuje jejich geometrii, a zároveň
jsou data s geografickými údaji přenášena k těmto typům
objektů do ZABAGED®. Do Informačního systému státního
mapového díla jsou pouze jednosměrně přenášena data
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Obr. 1 Pokrytí území ČR geografickými jmény po první aktualizaci

ke geografickým jménům a systém je pak zpracovává.
V roce 2011 byla zahájena výměna souborových dat s Geografickým informačním systémem Národního památkového
ústavu. S Českým statistickým úřadem byla vzájemně porovnávána data při územní přípravě Sčítání lidu, domů
a bytů 2011 a plánuje se i další využití dat získaných při
sčítání pro zpřesnění dat o sídlech na území ČR v obou systémech, tedy ZABAGED® i Geonames. Předpokládá se také
využití dat databáze Geonames v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
5.2 V mezinárodním kontextu
Rozvoj mezinárodní spolupráce pokračuje při harmonizaci dat, vyhledávání geografických jmen a budování sítě
evropských a světových, zejména webových služeb: v rámci
EuroGeoNames (EGN) [6], obr. 2, Infrastructure for Spatial
Information in Europe (INSPIRE) [7], United Nations Group
of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Vycházejí
i Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR.
V rámci mezinárodním trvá nejdéle spolupráce s partnery pod záštitou UNGEGN. V rámci lingvisticko-geografické skupiny OSN států střední, východní a jihovýchodní Evropy pro standardizaci geografického názvo-

sloví NK ČÚZK spolupracuje se zahraničními partnerskými organizacemi a účastní se činnosti Skupiny expertů
OSN pro standardizaci geografického názvosloví. V letech 2002 až 2007 na základě této spolupráce byl pověřen ČÚZK předsednictvím Skupiny států střední, východní
a jihovýchodní Evropy.
Geografická jména jsou také tématem Přílohy I evropské směrnice INSPIRE. Data popisující geografická jména
ČR jsou již otestována a publikují se v souladu s datovými
specifikacemi INSPIRE, obr. 3a a 3b.
Od počátku se přihlásila ČR ke společenství EuroGeographics, geografických jmen se pak přímo týká pracovní
skupina EGN, která kombinuje geografická jména 17 národních zdrojů po celé Evropě a vytváří službu pro vyhledávání dat na základě definovaných struktur s pomocí služeb WFS (Web Feature Service). Geonames byla ke službě
jednorázově připojena v roce 2012.

6.

Vývoj užívání názvoslovných dat od textových
informací po webové služby

Názvoslovné seznamy, psané ručně nebo na psacím stroji
a doplněné evidenčními mapami, byly postupně od roku
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Obr. 2 Data Geonames na EGN

Obr. 3a Jména Geonames v datové sadě INSPIRE pro téma Zeměpisná jména (GN)
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Obr. 3b Jména Geonames v datové sadě INSPIRE pro téma Zeměpisná jména (GN) – detail zobrazení v geoprohlížeči

1997 pro území ČR nahrazovány daty v databázi Geonames, která zároveň sloužila jako podklad pro tisk map.
Každé geografické jméno bylo uloženo tolikrát, kolikrát to
bylo pro tisk mapy potřeba. Jméno se nacházelo v blízkosti pojmenovaného místa. Ke každému jménu pak byly
vedeny základní údaje o jeho standardizaci, aktualizaci, informace o výskytu jména (mapový list ZM 10, katastrální
území, souřadnice textu LDX a LDY). Dále byly vedeny údaje
potřebné pro tisk mapy: použitý font, barva, proklad písmen,
řádkování, úhel natočení, ale také zkratka, která ke jménu
patří, a celé znění na mapě včetně způsobu krácení textu.
Data byla vedena na rastrovém podkladu, bylo použito pět
rastrových vrstev ve formátu CIT, odvozovaných z vektorových produktů vznikajících při vizualizaci ZABAGED® pro
ZM 10 a kopírovaných z Geoportálu ČÚZK.
Tento způsob evidence byl nahrazen v roce 2009 novým
systémem s podrobnějším tříděním typů objektů [8]. Některá jména (hydronyma, speleonyma, hodonyma, ...) patří
k objektům s přesnou geometrií vedenou v ZABAGED®
a jsou s těmito objekty databázově propojena. Ostatním
jménům, jichž je na území ČR převážná většina, přímo v aplikačním programovém vybavení Geonames se vytváří geometrie přibližná. Z jiných státních informačních systémů se
používají definiční body, a to především pro sídla, správní
celky a chráněná území přírody. V systému Geonames je
na jedno jedinečné standardizované jméno připojeno často
i několik desítek geometricky vyjádřených objektů (např.
u většiny hydronym).
Způsob vedení dat nejlépe ocení uživatelé webových
mapových služeb (Web Map Service – WMS), prohlížečů
a vyhledávacích služeb. V současné době jsou proto data
Geonames využívána Geoportálem ČÚZK, a to jak pro
mapové služby (WMS a WFS), tak i pro vyhledávání
geografických jmen ČR. Geoportál ČÚZK, data Geonames a vyhledávání v datech Geonames jsou dostupné

z http://geoportal.cuzk.cz/. Plánuje se rovněž další využití
dat tak, jak již bylo popsáno.

7. Platnost a úplnost, významnost, přesnost
Data jsou uchovávána ve standardizovaném znění a změny
jsou archivovány. Data jsou průběžně aktualizována, zejména sběrem dat v terénu. Vstupními daty jsou především data z obnovy katastrálního operátu a sběru dat pro
aktualizaci ZABAGED®. Dále jsou vstupními daty data z dalších informačních systémů, od obcí, institucí a občanů.
Soubor je úplný pro rozsah území ČR pro měřítka mapy
1 : 5000 a 1 : 10 000. Pro měřítka 1 : 50 000 až 1 : 500 000
jsou data doplněna ve zjednodušené grafické podobě.
Data jsou kontrolována podle důvěryhodných datových
zdrojů (především datových sad z informačních systémů
pověřených správců) a následně schválena.
Přesnost je rozdílná, pro jednotlivé typy objektů je různá
a je dána přesností vstupní informace. Pro většinu dat jde
o přibližnou lokalizaci, která je vyjádřena bodem, linií nebo
plochou. Vzhledem k tomu, že geografická jména slouží
jako pomocný referenční systém o území, jde o přesnost
dostačující svému účelu.
Kvalitu dat Geonames ovlivňuje původ dat, jejich aktualizace a také kontroly dat. Data jsou platná vždy k datu vydání ze systému.

8. Užití dat
Úlohami, pro které jsou standardizovaná geografická jména
užívána, jsou obvykle:
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•
•
•
•

tisk map,
vyhledávání geografických jmen,
přehled geografických jmen podle zadaného třídění,
výběr souvisejících jmen (podle území, podle jazykových kritérií, …),
• mapové služby,
• výdej a prodej výstupů z databáze.

9. Závěr
Pracovištěm SNK ČÚZK je spravován jedinečný soubor geografických jmen, průběžně udržovaný a aktualizovaný pro
území ČR, který je také nedílnou a nenahraditelnou součástí státních informačních systémů o území.
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Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV
24. zasadanie medzinárodnej riadiacej
komisie EUPOS a 17. stretnutie
pracovnej skupiny EUPOS SQII
V poradí už 24. zasadanie riadiacej komisie EUPOS (European Position Determination System) sa konalo v dňoch 29. a 30. 10. 2013 v Berlíne, v priestoroch
sídla kancelárie iniciatívy EUPOS, t. j. v sídle senátneho departmentu pre urbanistický rozvoj mesta Berlín. Na rokovaniach sa zúčastnilo spolu 25 predstavi-
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teľov iniciatívy EUPOS z 13 členských krajín (obr. 1). Rokovacím jazykom bola
angličtina.
Iniciatíva EUPOS predstavuje v súčasnej dobe združenie navzájom kooperujúcich verejných inštitúcií, najmä z krajín strednej a východnej Európy, ktorého
cieľom je vytvárať a spravovať referenčné služby na určovanie polohy využívajúce permanentné stanice globálnych navigačných družicových systémov (GNSS)
pracujúce na unifikovaných štandardoch.
24. zasadanie prinieslo opäť množstvo nových skutočností a informácií, ktoré
boli podľa pripraveného 17-bodového programu postupne rozdiskutované v priebehu oboch rokovacích dní. Z najdôležitejších tém vyberáme:
Po abdikácii prezidenta G. Rosenthala na predchádzajúcom stretnutí v Tbilisi
bol zo strany viceprezidenta A. Orubu, dočasne povereného riadením celej iniciatívy, predstavený nový návrh filozofie pokračovania iniciatívy EUPOS formou
transformácie na medzinárodnú organizáciu typu AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif (fr.) = nezisková medzinárodná asociácia založená
v Belgicku), ktorá by združovala všetkých verejných prevádzkovateľov služieb na
určovanie polohy GNSS (nielen zo strednej a východnej Európy) s cieľom spoločne hájiť ich záujmy, ako aj návrh na pretransformovanie doterajšej vnútornej
organizačnej štruktúry. Nový návrh predpokladá medzinárodnú organizáciu, ktorej orgánmi by bol výkonný výbor na čele s predsedom a koncil pozostávajúci
z členov s právomocami podľa presne definovaného typu členstva (člen, čestný
člen, asociatívny člen, pozorovateľ). Ďalším z prednesených návrhov viceprezidenta A. Orubu bolo odporúčanie začať rozhovory s medzinárodnou organizáciou EuroGeographics, s cieľom nadviazať s ňou v budúcnosti aktívnu spoluprácu, prípadne vykonávať činnosť EUPOS ako jedna z jej pracovných skupín.
Tento návrh viacerí prítomní delegáti navrhli riešiť neskôr, resp. odporučili najprv dokončiť rozpracované úlohy z predchádzajúcich zasadaní (dokončiť podpis
Memoranda o porozumení s organizáciou EUREF, ponúknuť predstaviteľom verejných služieb na určovanie polohy GNSS z ostatných, najmä západných krajín
Európy členstvo v EUPOS atď.). Následne bude priestor zamerať sa na hľadanie
spoľahlivého partnera na spoluprácu, napr. v oblasti rozširovania informácií
prostredníctvom sympózií GNSS, tak ako tomu bolo v minulosti na sympóziách
v Berlíne či v Bruseli.
V bode rozširovania iniciatívy EUPOS aj na územie Ázie boli G. Hahubiom
odprezentované pozitívne odozvy na ponuku členstva z Arménska, Azerbajdžanu a Turecka.
V technickej časti zasadania riadiacej komisie EUPOS odzneli správy týkajúce
sa aktuálneho stavu a vylepšení činnosti databázy staníc EUPOS (A. Fabián,
Maďarsko), projektu kombinačného centra EUPOS, ktoré už teraz presahuje
rámec krajín EUPOS (A. Kenyeres, Maďarsko), a sumárna správa rozoberajúca
politiku poskytovania údajov a služieb správcami všetkých polohových sietí
GNSS na území Európy aj z pohľadu počtu prevádzkovaných staníc či cenových
relácií požadovaných za poskytované údaje (P. Braunmuler, Maďarsko). Uvedieme aspoň niektoré zaujímavosti z tejto správy:
• v 42 krajinách Európy (bez Ruska) funguje 83 sietí permanentných staníc
GNSS s viac ako 4 300 stanicami,
• najhustejšia sieť permanentných staníc je v Holandsku – 5,5 stanice/km 2,
• používatelia služieb na určovanie polohy GNSS využívajú častejšie súbory
vo formáte RINEX (Receiver Independent Exchange) z konkrétnych staníc
ako z virtuálnych,
• 50 % služieb neposkytuje súbory vo formáte RINEX pre virtuálne stanice,
• platenie, resp. neplatenie poplatkov za sťahovanie súborov vo formáte
RINEX pre postprocesing je v pomere 50 : 50,
• vyše 70 % služieb neposkytuje alebo neponúka automatizovaný postprocesing pre svojich používateľov,
• služby typu DGNSS (diferenciálne GNSS) sú poskytované takmer v každej
službe, kde sú poskytované aj služby RTK (Real Time Kinematics),
• služby DGNSS sú spoplatnené zvyčajne vtedy, ak je spoplatnená aj služba RTK,
pričom cena za služby DGNSS je cca polovičná oproti cene za služby RTK,
• takmer všetky krajiny poskytujúce služby na určovanie polohy ponúkajú tak
single RTK (poskytovanie korekcie z jednotlivých staníc), ako aj sieťové RTK
(poskytovanie sieťových korekcií) v koncepte virtuálnej referenčnej stanice
(VRS) alebo v koncepte dominantnej a prídavných staníc (MAC),
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Obr. 1 Účastníci 24. zasadania medzinárodnej riadiacej komisie EUPOS
• cca 80 % služieb poskytujúcich single RTK alebo sieťové RTK je určitým spôsobom spoplatnených,
• najpoužívanejšie je využívanie služby RTK a sťahovanie súborov vo formáte
RINEX.
Prvýkrát bolo do programu zasadania riadiacej komisie integrované aj rokovanie stretnutia pracovnej skupiny SQII (pracovná skupina zameraná na monitorovanie kvality, integrity a ovplyvňovania systému EUPOS). V rámci tohto
bodu programu boli v podaní B. Droščáka (Slovensko) s úspechom prednesené
podrobné správy o novovytvorených a prevádzkovaných aplikáciách fungujúcich v rámci SKPOS®. Išlo o aplikácie ASMARUP (aplikácia na monitoring
SKPOS® a meraní RTK jej používateľov) a „Monitoring kvality sieťového riešenia
SKPOS®“. Tradične silným bodom programu boli informácie, novinky a skúsenosti správcov jednotlivých národných služieb na určovanie polohy, z ktorých sa
dá opäť inšpirovať pri rozvoji domácich služieb SKPOS®, resp. CZEPOS. O najdôležitejších informáciách, novinkách a výsledkoch rokovania sa možno dočítať aj
v pripravovanom spravodajcovi (EUPOS newsletter), ktorý je priebežne aktualizovaný a dostupný na webovej stránke iniciatívy EUPOS (www.eupos.org).
24. zasadanie riadiacej komisie EUPOS, ako aj 17. stretnutie pracovnej skupiny EUPOS SQII ukázalo, že iniciatíva EUPOS je užitočná a životaschopná, ale
pre udržanie naštartovaného trendu potrebuje nielen vnútornú transformáciu,
ale aj partnerstvo s inými organizáciami. Z tohto pohľadu sa prerokované veci
javia ako veľmi užitočné a priamočiaro vedú k spomenutému cieľu.
Členovia iniciatívy EUPOS majú naďalej záujem a cieľ rozvíjať, vylepšovať
a skvalitňovať národné služby na určovanie polohy, rozširovať a vymieňať si
informácie o svojej činnosti, aktivitách a iných dôležitých poznatkoch z tejto
oblasti.

ským názvem Inspirujme se ... „otvorenosťou“. Organizaci letošního ročníku převzala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Nutno poznamenat, že
konference nebyla jen česko-slovenská, protože se jí aktivně zúčastnili i zahraniční zástupci evropských organizací, konkrétně European Commission Joint
Research Centre (JRC) a European Environment Agency (EEA).
Konference byla otevřena úvodním příspěvkem Mareka Žiačika, ředitele Centra
environmentalistiky a informatiky při SAŽP, po kterém následovaly příspěvky
Vladimíra Fanty z České informační agentury životního prostředí (CENIA), Vojtecha Ferencze z Ministerstva životného prostredia SR, Libora Ježka z Ministerstva životního prostředí České republiky (ČR), Márie Frindrichové, předsedkyně
Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, Karla Štencla (obr. 1), místopředsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a Vladimíra
Stromčeka, zástupce firmy G-BASE, s. r. o., generálního partnera konference.
Poté již byly prezentovány odborné příspěvky. Program prvního dne byl zaměřen na trendy a přínosy a implementaci INSPIRE v obou zemích.
Vlado Cetl z JRC seznámil přítomné (obr. 2) s posledními novinkami v INSPIRE.
Jednalo se zvláště o skupiny, které byly vytvořeny pro podporu implementace
– Maintenance and Implementation Framework (MIF) se třemi podskupinami
a Maintenance and Implementation Group (MIG) složenou za pomoci národních kontaktních bodů. V říjnu 2013 se v Kodani konal kick-off meeting této
skupiny. V rámci novinek byly prezentovány i projekty EULF, ELF a ARE3NA,
které slouží k podpoře implementace INSPIRE. Zmíněn byl i projekt Strategy for

Ing. Branislav Droščák, PhD.,
GKÚ Bratislava,
zástupca Slovenska v iniciatíve EUPOS,
foto: Norbert Sossnowski, SenStadt Berlín

V Bratislavě se konala konference
Inspirujme se ... „otvorenosťou“
Konec listopadu si česká komunita INSPIRE zvykla spojovat s Průhonicemi. Po
loňském prvním česko-slovenském ročníku se však po pěti letech konference
přesunula za hranice – do Slovenské republiky (SR). Její šestý ročník se konal
27. a 28. 11. 2013 v bratislavském hotelu Tatra pod symbolicky česko-sloven-

Obr. 1 Místopředseda ČÚZK K. Śtencel při projevu
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Obr. 2 Účastníci konference

Obr. 3 P. Deák z VÚGK v Bratislavě
the Danube Region. V. Cetl dále informoval, že byla vydána technická zpráva
o kvalitě dat, která je dostupná na webu JRC.
Bohdan Baron z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dříve Útvar rozvoje města) přítomné seznámil s novinkami na Geoportálu hl. m. Prahy. Jedná
se zvláště o změny v metadatech, náhledech mapových služeb a harvestování
dat do CENIA. V příspěvku také zaznělo, že na území města probíhá snímkování
ortofota 2x do roka (ve vegetačním i mimovegetačním období) z důvodu různých potřeb uživatelů.
Velice podnětný byl příspěvek Petra Deáka (obr. 3) z Výskumného ústavu
geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratislavě, který porovnával služby vytvořené
v rámci INSPIRE v SR, v ČR a Polsku, případně v Rakousku a poukázal na rozdílné
pojetí, pokud není daný prvek služby jednoznačně popsán ve specifikacích. Pro
téma Systémy geografických souřadnicových sítí upozornil, že není určeno, jak se
mají sítě zobrazovat, tudíž každý stát používá jinou reprezentaci, proto doporučuje, aby toto téma bylo vytvořeno jednotně z centra JRC pro celou Evropu. Pro téma
zeměpisných jmen je problémem nejednotný postup v tom, které typy jmen se
mají zobrazovat v jakém měřítku, a tím pádem je obsah mapy v různých zemích
různě hustý. Podobný problém je i v některých dalších tématech v menších měřítkách. Obecně je také otázka, proč jsou data a jejich atributy poskytovány pokaždé
v jiném jazyce. V ČR je používána angličtina, ale Polsko a Rakousko používají svůj
oficiální jazyk; v SR nejsou atributy poskytovány. Byl kontrolován i soulad styku
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hranic mezi státy, kde jsou decimetrové rozdíly. Služby poskytované rezortem
ČÚZK byly hodnoceny jako vzorové, jen bylo konstatováno, že v některých silných klientech je problém s diakritikou, avšak není jisté, zda chyba není na
straně použitých klientů. Také bylo konstatováno, že stromová struktura
vrstev se v jednotlivých zemích liší.
M. Žiačik v příspěvku o stavu a vizích národní infrastruktury pro prostorové
informace účastníky konference seznámil s legislativním pozadím přípravy národní infrastruktury dat. Byl vydán strategický rezortní dokument, v jehož rámci
se řeší i INSPIRE, a od roku 2014 se očekává jeho implementace. V budoucnosti
se předpokládá vytvoření tematické pracovní skupiny pro vzájemné využívání
dat a vytvoření národní datové specifikace.
V příspěvku Stav harmonizácie údajov a služieb Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) podľa INSPIRE Valéria Hutková sdělila, že GKÚ předpokládá
harmonizovat veškerá témata z Přílohy I kromě adres a chráněných území, z Přílohy II a III mají být harmonizovány ortofotosnímky, výškopis a budovy. Je využíván mapový klient ZBGIS, MDE a ETL služby, pomocí kterých má dojít k harmonizaci. Je spuštěna prohlížecí služba WMS (Web Map Service) pro zeměpisná jména bez atributů, které jsou doplňovány. Pro administrativní jednotky
spočívala práce hlavně v doplňování dat, ovšem otázkou zůstává jejich kvalita.
GKÚ je schopen dodat data pro dopravní sítě, ale ta postrádají velké množství
atributů, případně objektů, které byly doplňovány. Pro hydrografii byla opravena
referenční data a je otázkou rozdělení objektů, které jsou na pomezí dopravy
a hydrografie, jedná se zvláště o dopravní stavby, které jsou zmíněny v tématu
hydrografie, ale jsou ve velké vzdálenosti od vodních útvarů. Tento příspěvek ukázal, že SR i ČR mají velmi podobné problémy s jednotlivými tématy.
V rámci druhého dne konference, věnovaného mezinárodním aktivitám, novinkám a příležitostem v INSPIRE a seminářům, vystoupili i zástupci Zeměměřického úřadu (ZÚ). Bohumil Vlček shrnul stav harmonizovaných dat a služeb
u témat INSPIRE, které poskytuje ZÚ. Dále poukázal na možný přínos projektu
ELF pro praktické využití harmonizovaných dat INSPIRE a informoval o zapojení
rezortu ČÚZK v tomto projektu.
Na příspěvek Evy Kubátové z Ministerstva vnitra ČR o strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace navázal Pavel Vaniš ze ZÚ konkrétní ukázkou
problémů při vytváření národních datových sad na příkladu dopravních sítí.
Odpoledne bylo věnováno seminářům, konkrétně semináři vzdělávání v INSPIRE,
který prezentovala Masarykova univerzita Brno. V rámci tohoto semináře Tomáš
Řezník prezentoval zkušenosti s validací metadat na geoportálu INSPIRE. Zmínil
problém s přesností souřadnic vedených na dvě desetinná místa a ZÚ známé
problémy s údajnými chybami v metadatech, které jsou hlášeny při validaci na
geoportálu INSPIRE. Konstatoval, že na validátor je třeba pohlížet jako na službu,
která je stále ve fázi vývoje a tak nelze říci, že pokud je hlášena chyba, opravdu se
o chybu jedná. Obdobně se vyjádřil i V. Stromček, jenž uvedl i konkrétní příklady
chyb tohoto validátoru, které byly po jeho upozornění odstraněny.
Zcela na závěr proběhl Seminář smeSpire - INSPIRE pro malé a střední podniky, moderovaný Martinem Koškou ze SAŽP a Jitkou Faugnerovou z CENIA.
Nezbývá než poděkovat organizátorům za zdařilou konferenci s inspirativním programem a těšit se na novinky na dalším ročníku konference opět za rok.
RNDr. Pavel Vaniš,
Ing. Bohumil Vlček,
Zeměměřický úřad, Praha,
foto: SAŽP, Banská Bystrica

Fotbalisté Zeměměřického úřadu
v Mnichově obhájili prvenství
V roce 2013 bylo pořadatelem tradičního halového fotbalového turnaje zeměměřických a katastrálních úřadů Německo, hostitelem bavorský zeměměřický
úřad v Mnichově. Turnaj se konal 29. 11. 2013 v hale sportovního areálu
v Gündingu u Mnichova.
Zápasů o vítězství v turnaji se zúčastnila, stejně jako v předchozím ročníku,
mužstva z Rakouska (Bundesamt für Eichund Vermessungswesen – BEV – Ober-
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Obr. 1 Účastníci při zahájení turnaje

Obr. 2 Úvodní zápas turnaje mezi mužstvy
ZÚ Praha a Vermessungsamt Vilshofen/Passau

tradičního turnajového klíče první dva týmy postupovaly do semifinálových
soubojů a ostatní bojovaly přímo o závěrečná umístění. Z první skupiny postoupil ZÚ Praha bez ztráty bodů (obr. 2), stejně tak jako KP Prachatice z druhé
skupiny. Do semifinále je doprovodily mužstva KÚ České Budějovice a pořádajícího LVG München, které v něm dokázaly suverény základních skupin zaskočit
natolik, že tým KP Prachatice boj o finále prohrál a ZÚ Praha postoupil až v penaltovém rozstřelu. Finálový zápas byl již jednoznačnou záležitostí mužstva ZÚ
Praha, které nerozhodila ani úvodní branka KÚ České Budějovice a nakonec si
došlo k obhajobě loňského titulu po výsledku 6:1.
Po všech odehraných zápasech se mužstva přesunula do restaurace v úřadu
LVG, kde po společné večeři proběhlo oficiální vyhlášení výsledků turnaje.
Poháry a diplomy za celkové umístění si postupně převzali zástupci mužstev –
8. Vermessungsamt Freyung/Zwiesel, 7. BEV Oberösterreich, 6. Vermessungsamt
Vilshofen/Passau, 5. BEV Wien, 4. LVG München, 3. KP Prachatice, 2. KÚ České
Budějovice a 1. ZÚ Praha (obr. 3).
Organizátoři po vyhlášení výsledků a předání cen poděkovali všem účastníkům turnaje za vydařené sportovní výkony a celodenní setkání bylo zakončeno
četnými diskuzemi nad sportovními výkony a uplynulým ročníkem.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
21. slovenské geodetické dny se
konaly v Žilině

Obr. 3 Obhájci vítězství – tým ZÚ Praha
(nahoře zleva: P. Mach, P. Šára, J. Houška a L. Michl,
dole zleva: T. Stolička, J. Kočí a P. Černý)
österreich, BEV Wien), České republiky (Katastrální pracoviště – KP – Prachatice, Zeměměřický úřad – ZÚ – Praha, Katastrální úřad – KÚ – České Budějovice)
a Německa (Vermessungsamt Vilshofen/Passau, Vermessungsamt Freyung/
Zwiesel a Landesamt für Vermessung und Geoinformation – LVG – München).
Po přivítání účastníků (obr. 1) a oficiálním zahájení turnaje proběhlo rozlosování osmi zúčastněných mužstev do dvou skupin po čtyřech, z nichž dle

Ve dnech 7. a 8. 11. 2013 se v Žilině konaly 21. slovenské geodetické dny (SGD),
které pořádala Komora geodetov a kartografov (KGK) spolu s Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR), Stavebnou fakultou (SvF) STU v Bratislave, Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov,
Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie a Kartografickou spoločnosťou SR.
SGD byly tematicky zaměřeny na:
• informace z rezortu geodézie a kartografie,
• aktuální témata z rezortu ÚGKK SR,
• uplatňování nových technologií v geodézii a kartografii,
• diskusní fórum na aktuální témata geodézie a kartografie,
• studentské práce z oblasti geodézie a geografických informačních systémů.
SGD se opět konaly v konferenčním sále hotelu Holiday Inn v Žilině. Krátkým
úvodním slovem je zahájil V. Stromček (předseda KGK), který tak přivítal účast-

GaKO 60/102, 2014, číslo 1, str. 022

22

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

Geodetický a kartografický obzor
ročník 60/102, 2014, číslo 1

Obr. 1 Účastníci SGD v jednacím sále

níky (obr. 1) a současně uvedl 1. blok přednášek. Jako první v něm vystoupila
M. Frindrichová (předsedkyně ÚGKK SR), která seznámila posluchače s aktuálními
informacemi o dění v rezortu ÚGKK SR. Konstatovala, že v rámci reformy státní
správy, jejímž cílem je centralizace orgánů místní státní správy, bylo k 1. 1. 2013
zrušeno 8 katastrálních úřadů a následně byly od 1. 10. 2013 jednotlivé správy
katastru převedeny na odbory okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva vnitra SR, nadále však budou metodicky řízeny a vedeny ÚGKK SR. Dále vyjádřila přesvědčení, že tvorba registrů obnovené evidence pozemků (ROEP) bude
ukončena ve smyslu usnesení vlády SR k 31. 12. 2014. K operačnímu programu
Informatizace společnosti uvedla, že od května 2013 je v provozu jeden z jeho
projektů, konkrétně Základní báze údajů pro geografický informační systém,
a další projekt – Elektronické služby katastru nemovitostí – je zatím v testovacím
provozu, který odhalil jeho nedostatky (některé i závažné). Zmínila také obtíže,
jež vznikly v souvislosti s přechodem na novou realizaci souřadnicového systému
s označením JTSK03 a uvedla, že na základě nové analýzy bylo rozhodnuto od
užívání JTSK03 ustoupit (systém, někdy označovaný i jako JTSK09, byl zaveden do
užívání 1. 4. 2011). V následujícím příspěvku V. Stromček mimo jiné vylíčil složitou
situaci soukromých geodetů, kteří se musejí potýkat s problémy, kdy v důsledku
hospodářské recese nabídka geodetických prací výrazně převyšuje poptávku, je
ukončován ROEP a nastal velký propad cen. Upozornil na nebezpečné dopady
toho, že v podstatě jediným kritériem výběrových řízení je celková cena a zdůraznil potřebu dodržování kvality geodetických prací.
Po krátké přestávce následoval 2. blok, ve kterém zástupci ÚGKK SR seznámili
posluchače se stavem některých aktuálních témat. První vystoupil E. Ondrejička
s příspěvkem o tvorbě souboru převzatých měření, následovalo vystoupení
I. Šuppové, která se s účastníky SGD podělila o zkušenosti s tvorbou vektorové
katastrální mapy nečíselné po zavedení číselných výsledků a ukázala i několik
konkrétních příkladů. V dalším vystoupení seznámila I. Zemková posluchače se
zkušenostmi státního dozoru s kvalitou geodetických a kartografických činností
se zaměřením na geometrické plány a odpovědnost autorizovaných inženýrů.
I v tomto příspěvku byly ukázány konkrétní příklady a jejich rozbor. Na závěr bloku
vystoupila K. Leitmannová a stručně popsala široké možnosti nově konstituovaného geoportálu ÚGKK SR (http://www.geoportal.sk/sk/), který byl zpřístupněn
2. 5. 2013.
Odpolední program sestával ze dvou částí 3. bloku, které byly odděleny
krátkou přestávkou. Se svými příspěvky v nich vystoupili především zástupci
různých firem s aktuálními nabídkami geodetických přístrojů a softwaru, navazujících aplikací i provádění konkrétních geodetických činností a sběru dat. Na

Obr. 2 M. Talich přednáší o metodě pozemní radarové interferometrie

úvod první části 3. bloku přednesl P. Taraba (Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK) příspěvek o využití globálního navigačního satelitního systému
při mobilním pozemním laserovém skenování a o posouzení možného využití
metody pro obnovu katastrálního operátu. Účastníci SGD byli seznámeni s pracovním postupem a s výsledky testování metody, které ČÚZK provedl v roce 2012,
a dále s filozofií, jak byly do vnitrorezortního předpisu zapracovány náležitosti pro možné použití metody při obnově katastrálního operátu. Velmi zajímavý byl příspěvek E. Frohmanna k možnostem využití bezpilotních leteckých
prostředků (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) pro dokumentaci objektů nebo
i mapování z malých letových výšek. V příspěvku popsal možnosti zařízení
AIBOT X6 (výrobce Aibotix, Německo) a jeho možnosti využití pro leteckou
fotogrammetrii. Na úvod druhé části 3. bloku vystoupil M. Talich (obr. 2,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby) a ve svém
příspěvku posluchače seznámil s metodou pozemní radarové interferometrie, je-
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jíž pomocí je možné určit svislé průhyby (pohyby) mostních konstrukcí s přesností setin milimetrů.
Druhý den SGD byl zahájen 4. blokem, jehož obsahem bylo diskusní fórum,
které vedl A. Kopáčik (děkan SvF STU). Hlavním tématem bylo nedodržování
předepsaných technologických postupů a přesností, ke kterému dochází zejména
v důsledku výběru zhotovitele na základě nejnižší cenové nabídky, a které ve svém
důsledku vede, zejména v oblasti stavebnictví, ke značným škodám na majetku a někdy i životech. Bylo uvedeno a obrazem doloženo i několik konkrétních příkladů ze SR i ze světa. Dále byla diskutována otázka zadávání a vyhodnocování výběrových řízení veřejných zakázek, perspektiva KGK a perspektiva
výkonu zeměměřických činností jako povolání.
V 5. bloku byly předneseny referáty k vybraným pěti odborným studentským pracím. Mezi nejzajímavější práce patřil příspěvek O. Trhana na téma topografického mapování pomocí UAV. V rámci své závěrečné diplomové práce
dvěma různými programovými prostředky určenými pro leteckou fotogrammetrii zpracoval data pořízená zařízením GATEWING X100, získané výsledky porovnal a shrnul možnosti a přesnost výsledků obou programových prostředků,
které použil.
Konference se po celou dobu konání těšila velkému zájmu široké geodetické
veřejnosti a zúčastnilo se jí více než 400 zástupců ze státní, soukromé i akademické sféry.
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opět přesvědčit o tom, jak široký záběr má v současné době geoinformatika.
Vedle přednášek byla i tentokrát velmi bohatá a pestrá rovněž posterová sekce
(obr. 1), kde mohli účastníci konference hodnotit vedle obsahové náplně jednotlivých prezentací i jejich výtvarnou a kartografickou složku. Vyhledávané
byly zejména o přestávkách mezi jednotlivými programovými bloky rovněž
stánky firem, kde se účastníci konference mohli blíže seznámit s předváděnými
aplikacemi GIS a kde měli i příležitost osobně diskutovat s jejich tvůrci.
I tentokrát se na konferenci významně prezentoval rezort zeměměřictví
a katastru. Již v úvodním uvítacím bloku konference zmínil ředitel firmy
ARCDATA PRAHA Jiří Seidl velmi dobrou spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK), zejména na poli sdílení prostorových dat. Jako
projev uznání předal řediteli Zeměměřického úřadu (ZÚ) Jiřímu Černohorskému
cenu za osobní přínos k rozvoji GIS v ČR. V průběhu konference pak zástupci
ČÚZK přednesli několik příspěvků, které vzbudily zaslouženou pozornost posluchačů. V bloku věnovaném veřejné správě nejprve referovali Jiří Poláček a Jiří
Formánek o stavu služeb rezortu ČÚZK pro veřejnost. Poté Jan Kmínek v tomtéž
bloku přednesl informaci o aktualizaci a poskytování dat Účelové katastrální
mapy v rámci projektu Digitální mapa veřejné správy. V jednom z bloků přednášek uživatelů se příznivého přijetí dočkal také příspěvek o automatizaci tvorby
výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS. Příspěvek byl společ-

Ing. Pavel Taraba,
ČÚZK,
foto: Komora geodetov a kartografov

Konference GIS Esri 2013
v České republice
Kongresové centrum v Praze, 13. a 14. 11. 2013, přes 800 účastníků z více než
300 firem a organizací, téměř 50 přednášek a workshopů, 40 soutěžních
posterů, firemní prezentace na výstavě, poradenské centrum pořadatelské společnosti. To jsou fakta charakterizující uživatelskou konferenci GIS Esri v České
republice (ČR) pořádanou již po dvaadvacáté společností ARCDATA PRAHA, s. r. o.
V posledních letech je to jedno z nejvýznamnějších setkání odborníků zabývajících se geoinformačními technologiemi. Základní schéma dvoudenního programu konference se postupným vývojem ustálilo do standardní podoby. Účastníci konference tak mohou na jedné straně očekávat sdělení o posledních softwarových novinkách z produkce Esri a dalších firem, jejichž produkty ARCDATA
PRAHA distribuuje, na druhé straně je potom prezentováno množství uživatelských řešení, postavených na distribuovaných produktech. S velkým zájmem
jsou vždy očekávána už vystoupení v úvodním bloku, mezi nimiž bývá každoročně přednáška hosta, předního odborníka přímo z Esri. Tím byl tentokrát Bernard
Szukalski, který v zaplněném hlavním jednacím sále seznámil posluchače s vizí
společnosti a dále s plány na další vývoj stěžejního produktu ArcGIS.
V rámci ustálené podoby programu se podaří každoročně pořadatelům
v širokém spektru využití produktů a řešení geografických informačních systémů (GIS) nasměrovat pozornost účastníků na určitou oblast, případně skupinu uživatelů, které v tom konkrétním ročníku dominují. Dominujícím tématům je věnován prostor v úvodním bloku přednášek a případně také část
některé ze specializovaných sekcí. V minulých letech tak bylo možné se blíže
a podrobněji seznámit například s problematikou GIS v meteorologii či klimatologii, jindy se zase jednalo o krizové řízení nebo veřejnou správu. Příležitost
k většímu zviditelnění dostal v jednom z nedávno minulých ročníků třeba i rezort ministerstva obrany a jeho aktivity v oblasti geoinformatiky. V roce 2013
bylo zdůrazněno propojení GIS s oborem geologie a s tématy týkajícími se využití krajiny a ochrany půdního fondu. Projevem letošní dominance oboru
geologie bylo mimo jiné i to, že České geologické službě bylo na konferenci
uděleno ocenění za komplexní nasazení GIS ve státní geologické službě.
Další stránky programu konference po úvodním společném bloku přednášek zaplnily prezentace uživatelů a firemní workshopy. Posluchači se mohli

Obr. 1 Diskuze u vystavených posterů

Obr. 2 Velkoformátový tisk Základní mapy ČR 1 : 10 000
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ným dílem Aleše Tippnera a Oldřicha Kavky ze ZÚ a Jakuba Lysáka z Přírodovědecké fakulty UK v Praze. V neposlední řadě je třeba ještě uvést aktivní účast
zástupců ČÚZK ve zvláštním bloku věnovaném informacím o zpracování GeoInfoStrategie. Vedle zmíněných verbálních prezentací v blocích přednášek zanechal rezort svou stopu ještě na jiném místě, a to v sektoru firemních prezentací. Na stánku pořadatele ARCDATA PRAHA upoutala výstava podstatné
části mapové produkce ZÚ, a to základních map středního měřítka. Expozici
dominoval velkoformátový tisk Základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000 (obr. 2).
Konference přinesla všem zúčastněným spoustu informací a podnětů pro
další rozvoj a užití geoinformačních technologií. Proto i pro další roky konání
konference určitě nebude problém naplnit její program hodnotnými příspěvky.
Podrobnější informace o konferenci včetně sborníku lze nalézt na adrese
http://www.arcdata.cz/akce/.
Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha,
foto: ARCDATA PRAHA, s. r. o.

MAPY A ATLASY
Turistická mapa Sobotecka
a průvodce Rájem rozhlednovým
zvítězily v novinářské anketě
Na výroční schůzi Asociace publicistů a novinářů cestovního ruchu konané 18. 12.
2013 v Praze proběhla mezi členy ANKETA 2 x 7 publikací a map vydaných v roce
2013. Odborná komise po dlouhém rokování nejdříve vybrala po sedmi titulech
v obou kategoriích a z nich jednu nejlepší či nejzajímavější publikaci vybíral
každý člen novinářské asociace. V tomto ročníku hlasovalo 33 členů. Anketa přinesla tyto výsledky:
Mapy a atlasy (obr. 1):
1. Český ráj – Sobotecko – turistická mapa 1 : 17 500 (Kartografie HP, s. r. o.)
2. až 3. Lužické hory – zimní mapa 1 : 35 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
2. až 3. Církevní památky České republiky 1 : 500 000 (Kartografie Praha, a. s.)
4. Harrachov, Rokytnice nad Jizerou a okolí – turistická mapa 1 : 15 000 (ROSY
– Mělník)
5. Křivoklátsko, Karlštejnsko – cykloturistická mapa 1 : 65 000 (Žaket)
6. Krkonoše – turistická, cykloturistická a lyžařská mapa 1 : 25 000, 1 : 20 000
(EUROKART, s. r. o.)
7. Plzeň cyklistická – podrobná cyklomapa města a okolí 1 : 18 000 a 1 : 40 000
(SHOCart, spol. s r. o.)

Obr. 1 Kartografická díla v kategorii Mapy a atlasy

Obr. 2 Publikace v kategorii Průvodci
Průvodci (obr. 2):
1. Štekl, Jiří: Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, vlakem i lanovkou (Cykloknihy)
2. až 5. Leschinger, Martin: Cyklovýlety po Česku (Flétna)
2. až 5. Obůrková, Eva: Kam za vínem na Moravě a v Čechách (C-press)
2. až 5. Kovařík, Petr–Frajerová, Blanka: Putování s knihou (Universum)
2. až 5. Kolektiv autorů: Tajemství šumavských vrcholů II. (Starý most, s. r. o.)
6. Mudrová, Ivana: Tajnosti českých hřbitovů (Lidové noviny)
7. Jirásek, Zdeněk: Z Prahy do Svatojánských proudů (TURISTASHOP)
Kategorie Regionální průvodci nebyla v tomto ročníku ankety zařazena, neboť výroční schůze, na které se hlasovalo o mapách a průvodcích, proběhla
před veletrhem Regiontour 2014 v Brně. Na něm totiž pořadatelé většinou dříve
vybírali tituly pro tuto kategorii.
Ing. Petr Skála,
Asociace publicistů a novinářů cestovního ruchu

OZNÁMENÍ
Změna v redakční radě
Z rozhodnutí předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK)
byl s účinností od 1. 1. 2014 z funkce předsedy redakční rady (RR) Geodetického
a kartografického obzoru (GaKO) odvolán Ing. Jiří Černohorský. Zároveň byl ke
stejnému dni místopředsedou RR jmenován Ing. Karel Raděj, CSc., ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i., Zdiby.
K této změně došlo v souvislosti s odchodem J. Černohorského do důchodu
a ukončením jeho pracovního poměru v Zeměměřickém úřadu.
Redakce a RR děkuje Ing. J. Černohorskému za jeho dvacetileté působení
střídavě na postu předsedy a místopředsedy RR, kterým se nesmazatelně podepsal na charakteru a úrovni časopisu GaKO. Poděkování mu též patří za jeho
odbornost, věcný a konstruktivní přístup při jednání RR, za podporu propagace
časopisu a rovněž za publikování odborných článků, kterými obohacoval jeho
stránky. V neposlední řadě i za veškerou činnost ve prospěch zachování GaKO,
za podporu jeho přechodu na elektronickou verzi, která je ve velké míře právě
jeho zásluhou, a stejně tak i za podporu a zorganizování slavnostního setkání
při příležitosti 100. výročí vydávání časopisu GaKO (Brno, 2012), jenž bylo
důstojným holdem odkazu předků z oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí
a zároveň připomínkou k udržování tradic a prohlubování spolupráce a přátelských vztahů zeměměřičů.
Do dalšího života J. Černohorskému přejeme pevné zdraví, osobní pohodu
a věříme, že se s ním budeme i nadále setkávat na stránkách GaKO, ať už jako
s autorem či lektorem odborných článků.
Redakce
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