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Koncept pseudobodu v souřadnicových
výpočtech a vyrovnání

Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.,
katedra speciální geodézie,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Abstrakt
Nový postup výpočtu vyrovnání a rozborů přesnosti zahrnující exaktní definici centrace a výšky přístroje a cíle, který využívá
pseudobod pro popis skutečného umístění vztažného bodu měřicího přístroje. Lze jej s výhodou využít také pro integraci
pevných bodů do vyrovnání s uvážením jejich přesnosti a s omezením vlivu deformujícího síť při nižší nebo srovnatelné přesnosti jejich souřadnic. Uvedený postup lze také využít pro vyrovnání nebo rozbor přesnosti zahrnující provážení bodu např.
z povrchu do podzemí.
Pseudopoint Concept in Coordinates Calculation and Adjustment
Abstract
A new procedure for calculating adjustment and accuracy analysis is described involving the exact definition of centering
and height of the instrument and the target. This procedure uses pseudopoint to describe the actual position of the reference
point of the measuring device. The approach can be advantageously used also for the integration of fixed points into the
adjustment, taking into account their accuracy and reducing the influence of deforming the network in case of lower or
comparable accuracy of their coordinates. This procedure can also be used for adjustment or accuracy analysis including
point plumbing from the surface to the underground.
Keywords: centration precision, precision analysis, LSM adjustment

1. Úvod
Mnohé koncepty, které jsou dnes běžně využívány při návrhu, provádění a zpracování geodetických měření vycházejí z postupů, které vznikly za dob minulých za zcela jiných podmínek co do vybavení, dostupnosti výpočetních
prostředků, a také dosažitelné a požadované přesnosti.
Součástí geodézie je zanedbávání vlivů a chyb, které se
svou velikostí za daných podmínek neuplatní, mnohdy se
však tento v konkrétní situaci správný závěr nesprávně
zobecňuje a aplikuje i na případy, kdy správný není. Jako
příklad lze uvést využití vyrovnání metodou nejmenších
čtverců (MNČ), které vzniklo v době ručních výpočtů, využívalo se pouze na řešení zásadních úkolů typu trigonometrická síť pro potřeby státu, a tomu byl přizpůsoben logicky koncept návrhu výpočtu a uvažované vlivy. V dnešní
době se vyrovnání MNČ využívá zcela běžně v komerčně
dostupných programech, avšak drží se původních konceptů odvozených pro vyrovnání velkých trigonometrických sítí, ačkoli všechny nástroje pro správné zpracování
jsou teoreticky známy.

Článek je zaměřen na popis teoreticky správného popisu centrace a určení výšky přístroje a cíle s možnou aplikací na zavedení provážení a jeho přesnosti do vyrovnání
MNČ.
Doposud se nepřesnost centrace přístroje (v principu
stejné s provážením) do vyrovnání nezaváděla. Tento postup je pozůstatkem právě konceptu vyrovnání trigonometrických sítí, kdy ale centrace na velké vzdálenosti (v jednotkách kilometrů či více) měla zanedbatelný vliv. V současné době již tento postup obecně není vhodný, neboť
jsou měřeny a vyrovnávány úlohy s vysokou požadovanou
přesností, ať už se jedná o mikrotrignometrické sítě o rozměrech řádově v desítkách metrů s využitím optické centrace (přesnost optické centrace se uvádí cca 0,7 mm–0,5
mm, při pečlivé práci a použití správných pomůcek a postupů lze dle [1] běžně dosahovat i přesnosti 0,3 mm), nebo
měření pro potřeby strojírenství, kde je třeba uvážit i chybu či excentricitu umístění přístroje do trojnožky např. při
záměně přístroje a cíle, případně při opakovaném umístění
do nucené centrace dle [2] (cca v řádu 0,1 mm–0,2 mm,
zde je ovšem přesnost uváděná výrobci obvykle daleko
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horší – u běžných hranolů a trnů to bývá 1 mm (např.
Leica GPR121, GPR1 nebo minihranol GMP101) až 2 mm
(Leica GPR111, GPR113), u speciálních hranolů 0,3 mm
(Leica GPH1P) jak je uváděno např. v [3]). K správnému
řešení problému je třeba přistoupit tak, že centrace (umístění) přístroje či cíle na bodě (provážení) je také měření
a má skutečnou chybu s tím rozdílem, že měřená hodnota
je rovna nule.
K praktickému řešení lze využít postup známý jako použití pseudoměření, který lze nalézt spolu s běžnými zásadami a postupy teorie chyb v [4]. V práci [5] byl publikován postup, který umožňuje chyby centrace započítat do
chyb měření a při řešení úloh bez vyrovnání je správný,
avšak nezohledňuje závislost, která tím mezi měřeními vzniká. Nicméně je tento postup velmi ilustrativní, neboť ukazuje velikost vlivu chyb centrace a jejich vliv na měřené
hodnoty. Dále bude popsán vliv excentricity přístroje a cíle
a postup jeho přibližného zavedení do vyrovnání či výpočtu směrodatných odchylek, další odstavce budou věnovány principu správného řešení a postupu jeho aplikace.

Jedná se tedy o analogii chyby podkladu. Pro měřenou
veličinu v se vliv centrace cíle/přístroje nebo určení jejich
výšky vypočítá pomocí zákona hromadění směrodatných
odchylek. Měřená veličina se vyjádří jako funkce souřadnic stanoviska 1 a cíle 2:
v = f (X1, Y1, H1; X2, Y2, H2) .

Vliv přesnosti centrace σCP přístroje lze vyjádřit zákonem hromadění směrodatných odchylek ve tvaru:
∂v ∂v ∂v
.
σCP2 = aS . MCP . aST , aS =
(4)
∂X1 ∂Y1 ∂H1

(

Vliv chyb z centrace (umístění) a určení výšky
přístroje či cíle na měření

Měřená veličina, ať už je to délka, vodorovný směr nebo
zenitový úhel, má určitou přesnost. Tato přesnost se skládá z přesnosti měření přístrojem σm (např. pro vodorovné
směry cílení, odečtení, pro zenitové úhly ještě urovnání
indexů), a přesností signalizace počátečního a koncového
bodu měřené veličiny. Při geodetických měřeních je na „počátečním“ bodě umístěn (zcentrován) přístroj a na „koncovém“ bodě cíl. Vliv umístění cíle a přístroje v poloze lze popsat hodnotou σCC a σCP, ve výšce σzC a σzP. Celková směrodatná odchylka σv určované veličiny se pak určí:
2
2
2
+ σCC
+ σzP2 + σzC
.
σv2 = σm2 + σCP

(1)

Přesnost měření přístrojem za daných podmínek je obvykle známa od výrobce či z testování, přesnost umístění
přístroje a cíle příslušnými pomůckami obvykle také, jejich vliv na přesnost měřené veličiny je však proměnlivý
a pro jednotlivé veličiny měřené na stanovisku může na
kratší vzdálenosti značně převýšit samotnou velikost chyby měření. Zároveň jsou mezi jednotlivá měření na stanovisku vnášeny závislosti (korelace), neboť skutečná chyba
umístění přístroje je stejná pro všechny veličiny.
Přesnost centrace a určení výšky přístroje/cíle lze popsat kovarianční maticí ve tvaru:
MC =

(

σxy2
0
0

0
σxy2
0

0
0
σz2

)

.

(2)

Přesnost centrace lze popsat kružnicí chyb o poloměru
σxy a přesnost určení výšky přístroje směrodatnou odchylkou σz. Kružnice chyb je použita, protože přesnost centrace, ačkoli obecně nelze zaručit, že je ve všech směrech stejná, je za takovou pro potřeby výpočtů a hodnocení přesnosti považována.
Nepřesnost centrace cíle/přístroje nebo určení jejich výšky způsobují, že měřená veličina je určována mezi jinými
body, než je třeba. Rozdíl mezi ideální a skutečnou polohou lze popsat pouze statisticky dvou nebo třírozměrným
normálním rozdělením vyjádřeným kovarianční maticí (2).

)

Po roznásobení vzhledem k nulovým kovariancím v matici MCP platí:
∂v 2
∂v 2
∂v 2
σCP2 = σx2 .
+ σy2 .
+ σz2 .
,
(5)
∂X1
∂Y1
∂H1

( ) ( ) ( )
. ∂v + ∂v
{( ∂X ) ( ∂Y ) } + σ .( ∂H∂v ) .
2

σCP2 = σxy2

2

2

2
z

1

2.

(3)

1

(6)

1

Při vyčíslení derivací a znalosti odhadu přesnosti centrace
přístroje lze určit odhad vlivu centrace na měřenou veličinu.
Pro určení vlivu centrace cíle σCC se obdobně jako v předchozím případě ve vektoru a derivuje veličina v podle souřadnic cíle a kovarianční matice se použije MCC, popisující
přesnost centrace a určení výšky cíle:

(

)

∂v ∂v ∂v
σCC2 = aC . MCC. aTC , aC =
.
∂X2 ∂Y2 ∂H2

(7)

Vzorce lze snadno rozšířit pro více měřených veličin současně. Vzhledem k tomu, že skutečná chyba centrace/určení výšky je např. při měření osnovy vodorovných směrů,
zenitových úhlů a šikmých délek společná pro všechny
směry (a samozřejmě i pro případné další geometrické veličiny měřené na daném stanovisku), určené veličiny se tímto stanou závislými. Závislost je mimo jiné funkcí úhlu sevřeného měřenými veličinami. Blíže je závislost popsána
i s numerickým příkladem v práci [5]. Z hlediska vyčíslení
vlivu nepřesnosti centrace/určení výšky přístroje/cíle budou krátce popsány jednotlivé veličiny, a to bez odvození,
toto je uvedeno v [4] nebo v [5]. Je vhodné ještě poznamenat, že s ohledem na to, že se přístroj na stanovisko
obvykle umísťuje pouze jednou, mají dále uvedené chyby
v podstatě systematický charakter a jejich vliv se nesníží
opakováním jednotlivých měření, ale pouze novým postavením přístroje a cíle.
2.1 Vliv na přesnost měřených vodorovných směrů
Rovnice vyjadřující vztah směru φ a souřadnic je totožná
se vztahem pro výpočet směru z bodu 1 na bod 2 ze
souřadnic:
Y –Y
φ1,2 = arctan 2 1 + o + oK ,
(8)
X2 – X1

(

)

kde o je orientační posun a oK je zařazení do kvadrantu
(oprava z kvadrantu), X1, Y1; X2, Y2 jsou souřadnice bodů
1 a 2. Vliv nepřesnosti centrace přístroje na měřený směr
σφCP je závislý na poloměru kružnice chyb centrace přístroje σxyCP a vodorovné vzdálenosti d.
σ
(9)
σφCP = xyCP . ρ ,
d
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kde ρ = 200/π a σφCP je v jednotkách gon. Výsledek vyhovuje intuitivní představě, že na přesnost směru má vliv
pouze složka přesnosti centrace kolmá na záměru. Velikost vlivu je závislá na vzdálenosti přístroje a cíle. Vliv centrace cíle se určí stejným způsobem s tím, že σxyCC je poloměr kružnice chyb centrace cíle:
σ
σφCC = xyCC . ρ .
(10)
d
Celkový vliv na přesnost měřeného vodorovného směru
σφC se určí jako souhrnný vliv ze dvou předcházejících odstavců. Platí:
MφC =

(

)

0
MφCP
,
0
MφCC

(11)

aφC = ( aφCP aφCC ) ,

(12)

2
T
σφC
= aφC . MφC . aφC
.

(13)

Lze jednoduše odvodit, že vzhledem k nezávislosti jednotlivých veličin (kovarianční matice je diagonální) platí pro
celkový vliv:
2
2
σxyCC 2 σxyCP 2 σxyCC
+ σxyCP
2
2
2
.
.
. ρ 2. (14)
σφC = σφCP + σφCC =
ρ +
ρ =
d
d
d2
Velikost této směrodatné odchylky lze ilustrovat na příkladu měřeného směru na vzdálenost d = 50 m, se směrodatnou odchylkou centrace přístroje i cíle σxyCP = σxyCC =
= 1 mm. Pak jednotlivě vliv centrace cíle i centrace přístroje je 1,2 mgon, celkový vliv pak činí 1,8 mgon. Jedná
se o hodnotu téměř rovnu přesnosti měření směru v jedné skupině pro „stavební“ totální stanici (běžně 2,0 mgon
nebo lepší), v případě přístrojů s vyšší přesností pak tato
hodnota z hlediska vlivu převládne. V případě vysoce přesné centrace přístroje a cíle σxyCP = σxyCC = 0,3 mm je vliv
jednotlivě 0,38 mgon, celkově 0,54 mgon, což je hodnota
pro přesná měření stále velmi vysoká.

(

) (

)

2.2 Vliv na přesnost měřených zenitových úhlů
Rovnice vyjadřující vztah zenitového úhlu ζ a souřadnic je
totožná se vztahem pro výpočet zenitového úhlu z bodu
1 na bod 2 ze souřadnic:
H –H
(15)
ζ1,2 = arccos 2 1 ,
s1,2

(

)

kde H1, H2 jsou výškové souřadnice bodů 1 a 2, s1,2 je šikmá
vzdálenost. Vliv centrace a určení výšky přístroje (po dosazení a úpravě):
ΔH1,2 2
d 2
2
2
.
. ρ2 .
(16)
σζCP
=
σ
+ σzCP
xyCP
s2
s2
Vliv cíle se určí stejným způsobem, pouze derivace mají
opačná znaménka, což v kvadrátech nehraje roli. Celkový
vliv na přesnost určovaného zenitového úhlu σζC :

{( ) ( ) }
2
2
σζC2 = σζCP
+ σζCC
,

σζC2 =

(17)

2
ΔH1,2 2 2
. (σ + σ 2 ) + d2 . (σ 2 + σ 2 ) . ρ2 . (18)
2
xyCP
xyCC
zCP
zCC
s
s

{( )

( )

}

Velikost této směrodatné odchylky lze ilustrovat na příkladu měřené šikmé délky s = 50 m (vodorovná složka
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d = 49,75 m, svislá složka ΔH = 5,00 m) se směrodatnou
odchylkou centrace a určení výšky přístroje i cíle σxyCP =
= σxyCC = σzCC = σzCP = 1 mm. Pak vliv centrace a výšky cíle
i přístroje je 1,2 mgon, celkový vliv pak činí 1,8 mgon.
Jedná se o hodnotu blízkou přesnosti měření zenitového
úhlu v jedné skupině pro běžnou totální stanici (2,0 mgon),
v případě přístrojů s vyšší přesností pak tato hodnota
z hlediska vlivu převládne. V případě velmi optimistického
odhadu směrodatných odchylek o velikosti σxyCP = σxyCC =
= σzCC = σzCP = 0,3 mm činí celkový vliv 0,6 mgon.
2.3 Vliv na přesnost měřených šikmých délek
Rovnice vyjadřující vztah šikmé délky s a souřadnic je totožná se vztahem pro výpočet šikmé délky z bodu 1 na bod
2 ze souřadnic:
s1,2 = √(X2– X1)2 + (Y2 – Y1)2 + (H2 – H1)2 ,

(19)

Pro jednu měřenou šikmou délku za předpokladu kružnice
chyb popisující přesnost centrace ve všech směrech směrodatnou odchylkou o velikosti σxy a určení výšky přístroje
se směrodatnou odchylkou σzP lze vliv centrace přístroje
vyjádřit následovně:
ΔH1,2 2 2
d 2 2
2
.σ .
(20)
σsCP
= s 1,2 . σxyCP
+
zP
s1,2
1,2
Výsledek vyhovuje intuitivní představě, že na přesnost
šikmé délky má vliv zejména složka přesnosti centrace ve
směru záměry. Velikost vlivu, na rozdíl od směrů a zenitových úhlů, není závislá na velikosti měřené délky.
Vliv centrace cíle se určí stejným způsobem. Výsledný
vzorec popisující oba vlivy:

( )

( )

2
2
σsC2 = σsCP
+ σsCC
,

σsC2 =

ΔH1,2 2 2
d1,2 2 2
. (σ + σ 2 ) +
. (σ + σ 2 ) .
xyCP
xyCC
zP
zC
s1,2
s1,2

( )

( )

(21)
(22)

Velikost této směrodatné odchylky lze ilustrovat na příkladu měřené šikmé délky s = 50 m (vodorovná složka
d = 49,75 m, svislá složka ΔH = 5,00 m) se směrodatnou
odchylkou centrace a určení výšky přístroje i cíle σxyCP =
= σxyCC = σzCC = σzCP = 1 mm. Pak vliv centrace a výšky cíle
i přístroje je 0,001 m, celkový vliv pak činí 0,0014 m. Jedná
se o hodnotu blízkou přesnosti jednoho měření šikmé
délky pro běžnou totální stanici (0,002 m), v případě přístrojů s vyšší přesností (přesnost jednoho měření délky
1 mm nebo i méně), pak tato hodnota z hlediska vlivu
převládne. V případě velmi přesné centrace a určení výšky
přístroje a cíle σxyCP = σxyCC = σzCC = σzCP = 0,3 mm činí celkový vliv 0,4 mm. Tato hodnota je již poměrně malá a má
význam pouze při měření se submilimetrovou přesností.

3.

Princip pseudoměření ve vyrovnání MNČ a při
rozborech chyb

Zvykově jsou v geodézii vyrovnávané veličiny nazývány
měřeními, a pokud jimi nejsou, nazývají se pseudoměření. (Ačkoli lze v principu vyrovnávat prakticky cokoli).
Příkladem pseudoměření může být vyrovnání vázané sítě
s tím, že pevné (fixní) body mají nenulové směrodatné

GaKO 61/103, 2015, číslo 2, str. 004

32

Štroner, M.: Koncept pseudobodu v souřadnicových...

Geodetický a kartografický obzor
ročník 61/103, 2015, číslo 2

odchylky, resp. jejich velikost není vzhledem k přesnosti
vyrovnávané sítě zanedbatelná.
V případě vázané sítě se výchozí body o známých souřadnicích považují za absolutně přesné a měření se vyrovnává do tohoto rámce – opět se jedná o historický pozůstatek, kdy přesnější síť vyššího řádu se zhušťuje méně
přesnou sítí. U volné sítě jsou všechny body vyrovnávané
bez dalších omezení. V některých případech může být
vhodné napojit vyrovnávanou síť na již známé souřadnice
a uvážit jejich charakteristiky přesnosti. Tímto postupem
jsou vyrovnané souřadnice bodů sítě umístěny a zároveň
jejich charakteristiky přesnosti zahrnují nejen lokální přesnost vůči pevným bodům, ale také přesnost těchto „pevných“ bodů. Nevýhodou tohoto postupu je změna souřadnic připojovacích („pevných“) bodů.
Souřadnice známých bodů se do vyrovnání zavedou
jako vyrovnávané neznámé, jako v případě volné sítě jsou
tedy vyrovnávané všechny souřadnice. Zároveň se do vyrovnání zavedou tytéž souřadnice jako již zmíněné pseudoměření, v podstatě souřadnicové rozdíly od počátku souřadnicové soustavy. Pro souřadnici X1 „pevného“ bodu tak
vznikne pseudoměření lX1 = X1, souřadnice má přibližnou
hodnotu X1,0; funkční vztah:
lX1 = f (X1) = X1 ,

(23)

X1 + vX1 = X1 ,

(24)

X1 + vX1 = 1 . dX1 + X1,0 ,

(25)

vX1 = 1 . dX1 + (X1,0 – X1) .

(26)

rovnice oprav:

Obdobně jednoduše se zavedou do vyrovnání další
pseudoměření = souřadnice. „Měřené“ souřadnice v příslušném počtu dávají síti jak orientaci, tak umístění a rozměr. Přesnost souřadnic se do vyrovnání zavede prostřednictvím váhové matice P, která se skládá ze dvou bloků,
bloku měření a bloku souřadnic. Přesnost měření n nezávislých měření je dána čtvercovou diagonální maticí
Mm = diag(σ12 σ22 ... σn2), vstupní přesnost souřadnic bodů
je dána obecně plnou kovarianční maticí MXYZ. Váhová
matice P má potom tvar:
P=

(

Mm
0

-1

)

0
-1
MXYZ .

(27)

počtu vyrovnání či rozboru chyb, jeho nevýhodou je zanedbání závislostí mezi měřeními. S využitím pseudoměření to lze provést exaktně a z hlediska principu a průběhu měření také exaktně.
Při měření je přístroj umístěn na stativu, zcentrován nad
bodem a zhorizontován. Za měřené hodnoty jsou považovány úhly a délky, ale je nutné si uvědomit, že centrace
je také „měření“, mající charakter spíše vytyčování, neboť
se měřič snaží umístit přístroj přímo nad bod. „Měřenou“
hodnotou je tedy vektor souřadnicových rozdílů, jejichž
„určená“ velikost je rovna nule. Naměřená výška přístroje
je třetí – svislou – složkou vektoru, každá jeho složka je
určena s určitou přesností charakterizovatelnou směrodatnou odchylkou. Výsledkem je tedy vektor souřadnicových
rozdílů:

( )( )

ΔX
0
ΔY = 0 .
ΔZ
vp

Do vyrovnání či rozboru přesnosti lze tyto měřené hodnoty zavést dle odstavce 3. Ačkoli to tak v běžné teorii vyrovnání není uváděno, odpovídá to lépe skutečnosti. Měření
provádíme z pseudobodu, tj. bodu tvořeného průsečíky
os teodolitu nebo totální stanice, a přenášíme je na bod
pomocí centrace. V případě, kdy se použije nucená centrace nebo trojpodstavcová souprava se může zdát, že
tato teorie neplatí, ale opak je pravdou. Vždy je zde určitá
nejistota umístění přístroje či cíle do trojnožky (v řádu menším, např. desetin či setin mm dle [2]), v tomto případě má
vektor dokonce tvar:

( )()

ΔX
0
ΔY = 0 .
ΔZ
0

Využití pseudobodu pro správné uvážení vlivu
centrace a určení výšky přístroje či cíle

Předchozí část ukazuje postup umožňující exaktně vyrovnat přímo souřadnicové rozdíly od počátku souřadnicové
soustavy. Na postupu není nic složitého, může se pouze
jevit nezvyklým, neboť pozemními geodetickými metodami nejsou měřeny souřadnicové rozdíly. V současné
době jsou ovšem souřadnicové rozdíly, častěji pojmenovávané jako vektory, určovány např. pomocí družicových
metod (globální navigační satelitní systémy). Již byl uveden postup, jak započítat vliv nepřesnosti centrace do vý-

(29)

Směrodatné odchylky jsou však již nenulové.
Tento postup umožňuje kromě exaktního vyrovnání nezávislých měření samozřejmě výpočet s více centracemi
a měřeními na stanovisku či případně i u cíle.

5.

Využití pseudobodu pro správné uvážení vlivu
provážení

Stejný postup jako u vlivu centrace lze použít pro zařazení
provážení včetně přesnosti do vyrovnání nebo do rozboru
přesnosti s tím rozdílem, že „měřený“ vektor má tvar:

Další výpočet včetně hodnocení přesnosti je analogický
běžnému výpočtu vázané sítě např. dle [4], [6].

4.

(28)

( )()

ΔX
0
ΔY = 0 .
ΔZ
h

(30)

a převýšení h nemá velikost pouze v okolí 1 m jako u výšky přístroje, ale v desítkách až stovkách metrů. Na mechanismu výpočtu se nic nemění. Pro správnou aplikaci je
nutné pouze znát přesnost provážení.

6.

Využití pseudobodu pro vyrovnání vázané sítě
s uvážením nepřesnosti výchozích bodů

Vázaná síť je způsob konstrukce vyrovnání geodetické sítě,
kdy jsou pro některé body známy souřadnice a tyto jsou
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7. Příklad využití pseudobodu u polární metody

považovány za absolutně správné. V případě budování
geodetické sítě hierarchicky z velkého do malého, kdy se
nejprve vytvoří síť prvního řádu, která se dále zhušťuje
s nižší přesností body sítě řádu druhého, ten se dále zhušťuje body sítě řádu třetího a tak dále, se jedná o postup
logický a správný. Body, které zhušťují vyšší řád, mají nižší
přesnost. Zároveň tento postup umožňuje rozdělit výpočet na více bloků, čímž se snižuje množství řešených normálních rovnic, a tedy výpočetní náročnost. V případě, kdy
tomu tak není, došlo by k deformaci tvaru a rozměru vlivem napasování do horšího nebo srovnatelného „pevného“ základu. Tento postup pak není použitelný a je
lépe použít vyrovnání volné sítě, kde lze umístění realizovat umístěním na bod a definicí směrníku, případně
podmínkou Helmertovy transformace na vybrané body.
Oběma těmito postupy však dojde k tomu, že informace
ukrytá v pevných bodech není využita při určení tvaru
a rozměru geodetické sítě. Opět se jedná o správný postup, pokud je samotné měření významně přesnější nežli
určení „pevných“ bodů. Pokud jsou přesnosti srovnatelné, je třeba využít postup jiný, např. sekvenční vyrovnání
popsané např. v [4], zde se však jedná o plnohodnotné
vyrovnání a dojde ke změně původních „pevných“ souřadnic.
K řešení problému lze přistoupit pomocí kombinace vyrovnání vázané sítě a definice pseudobodu nad pevným
bodem, čímž dojde k uvážení nepřesnosti původního bodu
a zachování jeho souřadnic, ale také uvážení informací
o tvaru a rozměru, které v sobě soubor pevných bodů nese.
Měření je tedy realizované mezi jednotlivými určovanými body a pseudobody umístěnými s nepřesností odpovídající znalosti souřadnic „podkladového“ pevného bodu. Pakliže je přístroj centrován nad bodem, kovarianční
matice popisující celkovou přesnost pseudobodu se získá
jako součet kovariančních matic popisujících přesnost „pevného“ bodu MF a kovarianční matice popisující přesnost
centrace MC .
MPB = MF + MC .

Ukázání podstaty lze snadno provést na úloze bez vyrovnání, na polární metodě. Běžně využívané rovnice pro výpočet souřadnic bodu ze stanoviska S je třeba doplnit
o „vytyčení“ centrace:
X = XS + ΔXP + s . sinζ . cosσ + ΔXC ,

(32)

Y = YS + ΔYP + s . sinζ . sinσ + ΔXC ,

(33)

H = HS + vP + s . cosζ + ΔR – vC .

(34)

Ve vztazích X, Y, H jsou souřadnice určovaného bodu, XS,
YS, HS jsou souřadnice stanoviska; ΔX, ΔY označuje nepřesnost centrace (excentricitu); s šikmou délku, ζ zenitový
úhel a σ směrník (odvozen z orientace na další známý bod,
jeho nepřesnost je zde pro zjednodušení zanedbána); index P značí přístroj, C cíl; vP a vC výšku přístroje a cíle; a ΔR
opravu ze zakřivení Země.
Ačkoli při výpočtu toto nemá reálný přínos, vždy platí,
že měřené (vytyčované) ΔX a ΔY považujeme za nulové,
ilustruje to přístup k významu jednotlivých veličin. Zároveň tento zápis formálně umožňuje po aplikaci zákona
hromadění směrodatných odchylek započítat vliv centrace přístroje a cíle do přesnosti výsledných souřadnic.

8.

Příklad využití pseudobodu u úlohy volného
stanoviska

Postup využití pseudobodu lze ilustrovat na určení volného stanoviska ze dvou orientačních bodů, jak je ukázáno na obr. 1. Určovanými neznámými zde budou:
X = (XS YS HS XSP YSP HSP X1P Y1P H1P X2P Y2P H2P OP ) T . (35)
Určují se tedy souřadnice jak vlastního stanoviska, tak souřadnice pseudobodů „nad“ určovaným stanoviskem i nad
orientačními body 1 a 2.

(31)

Konkrétní aplikace je popsána v dalších odstavcích.

1P
ζ1
0

s1

vC1

φ1
φ2

SP

ζ2

33

1

2P

s2

vP2

S
Obr. 1 Konfigurace a označení bodů

vC2

2
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Vektor měřených hodnot l se skládá z centračních vektorů
l1, l2, lS na jednotlivých bodech, a vektoru samotných měřených hodnot lm:
l1 = (ΔX1 ΔY1 vC1) = (0 0 vC1) ,

(36)

l2 = (ΔX2 ΔY2 vC2)T = (0 0 vC2)T ,

(37)

lS = (ΔXS ΔYS vpS)T = (0 0 vpS) T ,

(38)

lm = (s1 z1 φ1 s2 φ2 z2) T .

(39)

T

T

l1
l = l2 .
(40)
lS
lm
Měřených hodnot je celkem 15, neznámých 13, nadbytečné
hodnoty jsou stejně jako při běžném výpočtu 2. Rovnice
pozorování:

()

ΔX1 = X1P – X1 ,
ΔY1 = Y1P – Y1 ,
vC1 = H1P – H1 ,

(41)
(42)
(43)

ΔX2 = X2P – X2 ,
ΔY2 = Y2P – Y2 ,
vC2 = H2P – H2 ,

(44)
(45)
(46)

ΔXS = XSP – XS ,
ΔYS = YSP – YS ,
vPS = HSP – HS ,

(47)
(48)
(49)

s1 = √(XSP– X1P)2 + (YSP – Y1P)2 + (HSP – H1P)2 ,

(50)

Y –Y
φ1 = arctan 1P SP + OP + oK ,
X1P – XSP

(

ζ1 = arccos

(

)

(51)

H1P – HSP

√(XSP– X1P)2 + (YSP – Y1P)2 + (HSP – H1P)2

)

, (52)
(53)

Y –Y
φ2 = arctan 2P SP + Op + oK ,
X2P – XSP

(54)

(

)

H2P – HSP

)

2
σxyS
0
0
2
0
PS = M = 0 σxyS
2
0
0 σvcS
-1
S

(

A1 =

A2 =

AS =

(
(
(

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

,

(62)

-1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .
0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

(63)

000
AmSP1P = 0 0 0

2
σxy1
0
0
2
-1
0
P1 = M1 = 0 σxy1
2
0
0 σvc1

(

-1

2
1/σxy1
0
0
2
0 1/σxy1
0
=
. (57)
2
0
0 1/σvc1

)(

)

Matice charakterizující přesnost centrace cíle na bodě 2:
2
σxy2
0
0
2
-1
0
P2 = M2 = 0 σxy2
2
0
0 σvc2

(

-1

2
1/σxy2
0
0
2
0 1/σxy2
0
=
. (58)
2
0
0 1/σvc2

)(

)

∂s1 ∂s1 ∂s1 ∂s1 ∂s1 ∂s1
0000
∂XSP ∂YSP ∂HSP ∂X1P ∂Y1P ∂H1P
∂ζ1 ∂ζ1 ∂ζ1 ∂ζ1 ∂ζ1 ∂ζ1
0 0 0 0 . (64)
∂XSP ∂YSP ∂HSP ∂X1P ∂Y1P ∂H1P
∂φ1 ∂φ1 ∂φ1 ∂φ1 ∂φ1 ∂φ1
0001
∂XSP ∂YSP ∂HSP ∂X1P ∂Y1P ∂H1P

Měření z pseudobodu SP na bod pseudobod 2P:

000

)

)
)
)

Měření z pseudobodu SP na bod pseudobod 1P:

P1 0 0 0
P = 0 P2 0 0
.
(56)
0 0 PS 0
0 0 0 PmS
Matice charakterizující přesnost centrace cíle na bodě 1:

(

(60)

(61)

AmSP2P = 0 0 0

2

)

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ,
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Matice vah se skládá ze submatic charakterizujících přesnost jednotlivých měřených veličin:

√(XSP– X2P) + (YSP – Y2P) + (HSP – H2P)
2

=

Matice derivací A je zde rozdělena do submatic dle bodu,
z kterého je měření, pro zjednodušení jsou nulové derivace uvedeny jako 0, derivace vždy rovny jedné jako 1.
Měření z bodu 1 je pouze centrace a výška přístroje, měření z bodu 2 a S také:

000

2

)(

2
1/σxyS
0
0
2
0 1/σxyS
0
. (59)
2
0
0 1/σvcS

2
PmS = diag(σs12 σφ12 σζ12 σs22 σφ2
σζ22 )-1 .

, (55)

ζ2 = arccos

-1

Matice charakterizující přesnost měřených veličin na stanovisku:

000

s2 = √(XSP– X2P)2 + (YSP – Y2P)2 + (HSP – H2P)2 ,

(

Matice charakterizující přesnost centrace přístroje na stanovisku S:

∂s2 ∂s2 ∂s2
∂s2 ∂s2 ∂s2
000
0
∂XSP ∂YSP ∂HSP
∂X2P ∂Y2P ∂H2P
∂ζ2 ∂ζ2 ∂ζ2
∂ζ ∂ζ2 ∂ζ2
000 2
0 . (65)
∂XSP ∂YSP ∂HSP
∂X2P ∂Y2P ∂H2P
∂φ2 ∂φ2 ∂φ2
∂φ2 ∂φ2 ∂φ2
000
1
∂XSP ∂YSP ∂HSP
∂X2P ∂Y2P ∂H2P

Matice A skládající se z předchozích submatic:

A=

A1
A2
AS
.
AmSP1P
AmSP2P

( )

(66)

Řešení se provede známým způsobem např. dle [4], tj. řešené normální rovnice a přírůstky neznámých:
AT PAdx + A TPl' = 0 ,

(67)
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(68)

Kovarianční matice výsledných souřadnic:
M = (AT PA)-1 .

35
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9. Závěr
V článku byl popsán vliv přesnosti centrace a určení výšky
přístroje na přesnost měřených veličin a přibližný způsob
určení jejich vlivu na přesnost určovaných veličin. Dále byl
navržen a popsán postup využívající pseudobodu ve vyrovnání zprostředkujících MNČ, který je exaktní a nezanedbává kovariance vzniklé společným vlivem centrace
a určení výšky přístroje na určované veličiny na stanovisku. Postup je v principu velmi jednoduchý a využívá popisu reálného postupu měření, které neprobíhá ze stabilizovaného bodu, ale z „pseudobodu“ dočasně vytvořeného
měřicím přístrojem. Kromě exaktního popisu chyb vstupujících měření postup přináší možnost snazšího odhalení
vlivu chybné centrace či určení výšky přístroje, neboť v současných postupech vyrovnání se chyba projeví na velikosti
oprav měření, ve zde uvedeném modelu se může projevit
jako oprava „měřených“ hodnot centrace, což zejména
v přesných geodetických sítích pro potřeby inženýrské
geodézie umožňuje kvalitnější vyhledávání odlehlých měření. Ve spojení s robustními metodami pro vyhledání odlehlých měření (např. dle [7]) lze vytvořit komplexní model umožňující velmi kvalitně podchytit možné chyby měření a správně uvážit přesnost jednotlivých měření pro získání nejkvalitnějšího možného výsledku.
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Abstrakt
Už tradičným komponentom katastra nehnuteľností (KN) je aj vecné bremeno a právo z neho vyplývajúce vo verejnom záujme
a tiež chránené územie vo verejnom záujme. Aplikačná prax KN a potreba harmonického spravovania týchto obsahových
prvkov KN obnažili niekoľko problémov, ktoré vyžadujú riešenia. Príspevok poukazuje na tieto problémy a ponúka ich riešenie.
Protected Areas in the Public Interest and Extension of Real Estate Cadastre Content
Abstract
Traditional component of real estate cadastre is the easement and the right associated with it in the public interest and also
protected area in the public interest. The application practice of cadastre and the need for harmonious management of these
cadastre elements expose several problems that require solutions. Document refers to these problems and offers their solutions.
Keywords: easement, right guarantee of owner, information significance of provided statement from real estate

1.

Pozemok a obmedzenie jeho vlastníctva vo verejnom záujme

Pôda predstavuje rozhodujúci prírodný zdroj a súčasne aj
ekonomický a ekologicko-sociálny potenciál Slovenskej

republiky (SR). Po získaní členstva v Európskej únii (EÚ) sa
naša pôda stala súčasťou zdrojov pôdy Európskeho spoločenstva a tým aj časťou ekonomického, ekologického
a sociálneho potenciálu pôdy EÚ s požiadavkou na vyspelý
a fungujúci systém jej ochrany a správneho využívania.
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Pôda je dôležitá zložka prírodného prostredia. Býva definovaná ako samostatný prírodný útvar vzniknuvší premenou vrchnej časti zemskej kôry pôsobením prírodných
a civilizačných faktorov a nimi trvale ovplyvňovaný a schopný látkovej výmeny s prostredím. Vyznačuje sa schopnosťou poskytovať životné podmienky rastlinstvu (pôdna úrodnosť) a ako súvislá povrchová vrstva zemskej kôry (pôdny
kryt) je všeobecným stanoviskom každej ľudskej činnosti
a krytom iných hospodársky využiteľných zložiek zemskej
kôry.
Nenahraditeľný polyfunkčný význam pôdy v živote každého jednotlivca i spoločnosti už oddávna robí pôdu dôležitým predmetom pozornosti zákonodarstva spoločnosti. Má významné miesto v súkromnom práve a s rozvojom
civilizácie a s rastom často aj protismerných účinkov civilizácie narastá počet právnych predpisov povahy prevažne
verejnoprávnej, ktoré sa dotýkajú využívania pôdy. Podľa
druhu chráneného záujmu spoločnosti zákonodarstvo na
jeho uplatnenie prijíma a modifikuje rozmanité práva a povinnosti. Aby sa mohli tieto práva a povinnosti uskutočniť
a podľa povahy veci dodržiavanie týchto práv a povinností
kontrolovať, musí právo v súvislom celku zemského povrchu vhodným spôsobom vymedziť konkrétne plochy, na
ktoré sa príslušné práva a povinnosti vzťahujú.
Pre súkromné a v značnej miere i pre verejné právo je
takouto vymedzenou konkrétnou plochou, a teda základným pojmom, prostredníctvom ktorej sa tieto práva a povinnosti individualizujú a spájajú s nehnuteľnosťou, pozemok. Na jeho vymedzenie hrá dôležitú úlohu najmä katastrálny zákon, ktorý obsahuje výslovné vymedzenie tohto
pojmu. Podľa § 3 katastrálneho zákona [1] sa pozemkom
rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných
častí hranicou územnej správnej jednotky, hranicou katastrálneho územia, hranicou zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby, hranicou druhu pozemku alebo rozhraním spôsobu
využívania pozemku. Hranicu pozemku určujú lomové body. Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného
územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti,
hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania
spôsobu využívania pozemkov. Definície termínu pozemok v predchodcoch dnešného katastrálneho zákona sa
od definície v dnešnom katastrálnom zákone odlišujú iba
nepatrne, čo na tému nášho príspevku nemá podstatný
vplyv.
Šírka definície pozemku v katastri nehnuteľností (KN) je
primeraná potrebám samotného KN, nevyčerpáva však
úplne jeho občianskoprávne postavenie a súvislosti, najmä
pokiaľ ide o vlastnícke oprávnenia. Pozemok v občianskoprávnych vzťahoch nevystupuje iba ako dvojrozmerná plocha, ale ako trojrozmerný priestor zvisle nad a pod vlastným povrchom územia, nie však v absolútnom ponímaní,
ale ako „nevyhnutný priestor“, pričom niektoré otázky využitia priestoru nad a pod povrchom územia regulujú osobitné predpisy [2], [3] a i.
Možnosti využívania vlastníctva pozemkov sú predmetom značných obmedzení vo verejnom záujme. Cieľom
pozemkovej politiky v SR nie je redukcia pozemkového
vlastníctva, ale naopak hľadanie verejnoprávneho riešenia,
ktoré obmedzuje vlastníctvo na rozsah potrebný pre príslušný sektor. Realizácia vlastníctva musí zároveň slúžiť
verejnému prospechu. Zákonné dôsledky tohto obmedzenia vlastníckeho práva vo verejnom záujme nie sú vyvlastnením a v časti prípadov si ani nevyžadujú kompenzáciu. V podstate ide o hľadanie rovnováhy medzi záuj-

mami 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 pozemok, ako keď ide o iný druh majetku –
stavbu alebo hnuteľnosť. Podľa čl. 20 ods. 3 Ústavy SR 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.
Ingerencia verejného záujmu sa realizuje do pozemkového vlastníctva v sérii spoločenských regulatívov týkajúcich sa najmä územného plánovania, stavebného zákona,
právnych noriem regulujúcich využívanie poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, pozemkových úprav,
ustanovenia hraníc zastavaného územia obce, možností
a podmienok zmien druhov pozemkov (zmeny vyžadujúce
povolenie a nevyžadujúce povolenie), ochrany prírody
a krajiny, ochrany vôd a vodného hospodárstva, výstavby
a prevádzkovania nadzemných a podzemných inžinierskych vedení, ochrany kultúrneho nehnuteľného pamiatkového fondu i ďalších oblastí environmentálnej ochrany.
Dôležité je, aby sa systém predmetných spoločenských
regulatívov nepremenil na hierarchicky vyššie stojaci súbor všeobecne záväzných právnych predpisov.
Autori majú ambíciu príspevkom prispieť do diskusie
o hľadaní optimálneho riešenia formálneho prepojenia
informačného systému (IS) KN a IS (vrstiev), s prítomnosťou ktorých je spojené obmedzenie využívania pozemkového vlastníctva z titulu verejného záujmu.

2.

Súčasný stav zákonných vecných bremien a zákonných obmedzení vo verejnom záujme a ich
vzťah ku KN

Za evidenciu pozemkov je zodpovedný KN. KN slúži ako
IS, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam a v tejto súvislosti sú súčasťou KN aj údaje o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a údaje o vlastníkoch. KN slúži aj
ako IS na viacero ďalších cieľov, z ktorých pre tematiku
nášho príspevku sú dôležité:
• ochrana poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov,
• tvorba a ochrana životného prostredia,
• ochrana nerastného bohatstva,
• ochrana národných kultúrnych pamiatok a ostatných
kultúrnych pamiatok,
• ochrana chránených území a prírodných výtvorov [1].
Súbor zákazov a obmedzení vlastníckeho práva vo verejnom záujme na úseku zmien druhov pozemku, drobenia pozemkov, drobenia spoluvlastníckych podielov k pozemkom a ustanovovania hraníc medzi zastavaným územím obce (intravilánom) a extravilánom nie je predmetom záujmu nášho príspevku. Predmetom nášho záujmu
je a) vecné bremeno a b) obmedzenie vlastníckeho práva
podobné vecnému bremenu, obidve z titulu verejného
záujmu, ktoré sú viazané iba na určité územia (ďalej iba
„ochraňované územie“). Veľkosť – výmera takéhoto ochraňovaného územia pritom môže varírovať od niekoľko málo
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m2 (chránený strom, chránené územie geodetického bodu
a i.) až po veľkorozmerné chránené územie (napr. Tatranský národný park s výmerou 738 km2 a jeho ochranné
pásmo s výmerou ďalších 307 km2, alebo ochranné pásmo tranzitného ropovodu, ktorý prebieha v smere východo-západnom cez celou SR).
Sortimentné zloženie a počet ochraňovaných území je
značný. Ochraňované územia sú konštituované na základe
početných zákonov: zákon č. 543/2002 o ochrane prírody
a krajiny [4], zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového
fondu [5], Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva č. 159/1991 Zb. [6], zákon č. 538/2005
o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách
[7], banský zákon č. 44/1988 [2], vodný zákon č. 364/2004
[8], zákon č. 215/1995 o geodézii a kartografii [9], letecký
zákon č. 143/1998 [3], cestný zákon č. 135/1961 [10], zákon č. 251/2012 o energetike [11], zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách [12], zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách [13], zákon
o lesoch č. 326/2005 [14], zákon o dráhach č. 513/2009
[15]. Sortimentné zloženie týchto zákonov nie je konštantné; má tendenciu sa rozširovať.
Listiny oprávňujúce na zápis ochraňovanej nehnuteľnosti do KN sú z formálneho hľadiska rôznorodé. Deliaca
čiara medzi nimi závisí od toho, či ide o štandardné vecné
bremeno vo verejnom záujme a o právo z neho vyplývajúce, alebo o chránenú nehnuteľnosť vo verejnom záujme.
Evidovanie ochraňovaných nehnuteľností vo verejnom záujme v KN tiež prebieha dvoma rôznymi formami. Deliaca
čiara medzi nimi aj tu závisí od toho, či ide o štandardné
vecné bremeno vo verejnom záujme a o právo z neho vyplývajúce, alebo o chránenú nehnuteľnosť vo verejnom
záujme. Sortimentné zloženie listín, na základe ktorých sa
zapisuje do katastra chránená nehnuteľnosť vo verejnom
záujme, je pestré: zákon, vyhláška, nariadenie vlády SR,
vyhláška okresného úradu v sídle kraja, rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja, rozhodnutie okresného úradu,
všeobecne záväzné nariadenie obce, rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy (ministerstva), rozhodnutie rozpočtovej organizácie (napr. Pamiatkový úrad SR), rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie, rozhodnutie obvodného
banského úradu, rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy, vymedzenie právnickou osobou zriadenou Úradom
geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, rozhodnutie
dopravného úradu a rozhodnutie stavebného úradu.
Vyhlásené ochraňované územia predstavujú z časového hľadiska relatívne konštantný súbor údajov, ktorý sa
iba zriedkavo mení.
2.1 Zápis zákonného vecného bremena do KN
a spôsob jeho evidencie
Vecné bremeno vo verejnom záujme vzniká najčastejšie
písomnou zmluvou alebo rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Základným účelom vecného bremena
je to, že ním zaťažená nehnuteľnosť má slúžiť prospešnejšiemu užívaniu nehnuteľnosti oprávnenou osobou alebo
iným potrebám oprávnenej osoby. To prináša so sebou zásadný prvok, a to ten, že vlastník nehnuteľnosti, na ktorú
sa viaže vecné bremeno, je obmedzený vo výkone svojho
vlastníckeho práva.
Vecné bremeno nie je viazané iba na vlastníka nehnuteľnosti v dobe vzniku vecného bremena, ale je viazané
na nehnuteľnosť (zaťažuje ju) a obmedzuje aj jej budúcich
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vlastníkov dovtedy, kým predpísaným spôsobom nezanikne. Ak sa vecné bremeno zriaďuje k časti pozemku,
vyznačuje sa táto časť pozemku na geometrickom pláne
(GP), ktorý je potom súčasťou listiny o právnom úkone,
ktorým sa vecné bremeno zriaďuje.
Žiadosť – návrh na zápis štandardného vecného bremena vo verejnom záujme a práva z neho vyplývajúceho
do KN okrem listiny, ktorá je podkladom na vznik, zmenu
alebo zánik tohto vecného bremena a práva s ním spojeného do katastra (vkladom alebo záznamom), obsahuje
podľa §§ 3, 9 a 50 Vyhlášky č. 461/2009 [16] autorizačne
a úradne overený GP, autorizačne a úradne overený záznam podrobného merania zmien, ak sa vyhotovuje, a elektronické podklady na aktualizáciu súboru geodetických informácií (SGI) KN a súboru popisných informácií (SPI) KN.
2.2 Zápis chránenej nehnuteľnosti do KN a spôsob jej evidencie
Žiadosť o zápis chránenej nehnuteľnosti obsahuje listinu,
ktorou chránená nehnuteľnosť bola konštituovaná, zmenila sa, alebo zanikla, a prílohu – zjednodušený operát GP.
Podľa § 50 Vyhlášky č. 461/2009 [16] a podľa záznamu
z pracovného rokovania ÚGKK SR a Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR za účasti Štátnej ochrany prírody
SR uskutočneného 27. 2. a 1. 3. 2013 na zápis chráneného
územia do KN, zjednodušený operát GP potrebný na zápis chránenej nehnuteľnosti (v gestorstve MŽP SR) do SGI
KN, obsahuje nasledovné vybrané časti operátu GP:
a) Záznam podrobného merania zmien (popisové pole,
grafické znázornenie hranice chráneného územia v danom katastrálnom území vo formáte maximálne A1,
technická správa len v prípade, ak hranica chráneného
územia prechádza novými podrobnými bodmi, doteraz neevidovanými na katastrálnej mape),
b) Vektorový geodetický podklad (VGP) slúžiaci na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy vo formáte VGI.
V katastrálnom operáte, kde nie je spravovaná vektorová katastrálna mapa je VGP na aktualizáciu súboru
geodetických informácií nahradený zobrazením priebehu hranice chráneného územia na kópii mapových
listoch analógovej katastrálnej mapy v rovnakej mierke.
c) Zoznam parciel aktuálne patriacich do chráneného
územia s príslušným kódom v súbore xls.
Ak sa celé katastrálne územie nachádza v chránenom
území, zjednodušený operát GP sa nevyhotovuje.
Hranica chráneného územia vo VGP je vyhotovená vo
vrstve LINIE, ktorej atribútom je názov chráneného územia.
Hranica chráneného územia vo VGP sa vytvorí v jednom
objekte. Ak hranica chráneného územia prechádza do ďalšieho katastrálneho územia, vytvorí sa líniový prvok (nie
uzavretá línia po hranici katastrálneho územia). Hranica
chráneného územia sa musí nachádzať napravo od línie
z pohľadu priebehu smeru línie. Hranica chráneného územia vo VGP na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy
číselnej obsahuje čísla lomových bodov hranice. VGP na
aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej pre
účely zobrazenia hranice chráneného územia sa vyhotovuje podľa toho, aký typ nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy je predmetom aktualizácie (nečíselná vektorová
katastrálna mapa transformovaná, alebo nečíselná vektorová katastrálna mapa s implementovanými číselnými výsledkami).
Ustanovenie § 2 katastrálneho zákona [1] o postavení
KN do pozície IS na ochranu viacerých sortimentných
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oblastí súvisiacich so životným prostredím SR, kultúrnym
dedičstvom SR a jeho rozmanitými ekonomickými aspektmi je na potreby evidovania chránenej nehnuteľnosti v KN
veľmi všeobecné. Podrobnosti o tom, ako sa napĺňa táto
všeobecne formulovaná zákonná úloha KN, sú určené
v podzákonných normách, najmä vo Vyhláške č. 461/2009
[16]. Tento stav je svedectvom doterajšieho vývoja spôsobu evidovania chránenej nehnuteľnosti v KN ako výsledok dlhodobej interakcie správcu katastrálneho operátu
s príslušnými autoritami zodpovednými za vyhlasovanie,
zmenu a zánik chránených území v jednotlivých rezortoch štátnej správy. Podľa §§ 9 a 22 [16] údaje o pozemku
evidovanom ako parcela registra „C“ obsahujú o. i. kód
druhu chránenej nehnuteľnosti na rozdiel od údajov o pozemku evidovanom ako parcela registra „E“, ktoré tento
údaj neobsahujú. Chránená nehnuteľnosť sa eviduje v SGI
KN zobrazením na katastrálnej mape hranicou chránenej
nehnuteľnosti a jej názvom alebo mapovou značkou a prípadne jej názvom a v SPI KN kódom druhu chránenej nehnuteľnosti. Vyznačením hranice chránenej nehnuteľnosti
na katastrálnej mape sa nevytvára samostatná parcela.
Kódy druhu chránenej nehnuteľnosti sú uvedené v prílohe č. 3 [16], ktorá obsahuje nasledovný sortiment druhov chránenej nehnuteľnosti: chránená krajinná oblasť,
národný park, chránený areál, prírodná rezervácia (národná prírodná rezervácia), prírodná pamiatka (národná
prírodná pamiatka), chránený krajinný prvok, ochranné
pásmo chráneného územia, chránené vtáčie územie, chránený strom a jeho ochranné pásmo, územie európskeho
významu, nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka), pamiatková rezervácia, pamiatková zóna,
ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny, lokalita svetového dedičstva UNESCO, kúpeľné územie, prírodný liečivý zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody,
ochranné pásmo kúpeľného územia, ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody (1.–3. stupeň), chránené ložiskové
územie, chránená vodohospodárska oblasť, ochranné pásmo vodárenských zdrojov (1.–3. stupeň), ochranné pásmo vodnej stavby, chránená značka geodetického bodu,
ochranné pásmo geodetického bodu, ochranné pásmo
letiska a leteckých pozemných zariadení, iná ochrana. Príloha č. 3 [16] sa vzťahuje aj na prípadnú chránenú stavbu
evidovanú v KN (v takom prípade sa kódom chránenej
nehnuteľnosti označí v SPI KN aj stavba aj pozemok pod
stavbou). Tento súpis chránených nehnuteľností spravovaných v KN je neohraničený, otvorený súpis, lebo do kategórie „iná ochrana“ sa v prípade potreby zmestí čokoľvek iné spĺňajúce parametre chránenej nehnuteľnosti vo
verejnom, záujme. Sortimentné zloženie chránených nehnuteľností uvedené v prílohe č. 3 [16] predstavuje neúplnú množinu súčasných obmedzení vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam z titulu verejného záujmu. Frekvencia
výskytu jednotlivých druhov chránených nehnuteľností
v evidencii KN je uvedená v tab. 1.
Pri zápise chránených nehnuteľností do KN občas dochádza k rozporu v ponímaní podkladov vyžadovaných
na ich zápis do KN medzi ÚGKK SR a organizáciou kompetentnou na ich konštituovanie resp. na podanie návrhu na
zápis do KN. Hlavný rozpor je v grafickej prílohe návrhu na
zápis. V súčasnom katastrálnom zákone [1] a jeho vykonávacej vyhláške [16] nie je exaktne uvedené, že k listine na
zápis chránenej nehnuteľnosti sa prikladá GP, resp. zjednodušený operát GP; navyše zjednodušený operát GP,
ako je zadefinovaný v § 50 vyhlášky [16], má nejedno-
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značne uvedené, že „obsahuje vybrané časti (štandardného) GP“, čo umožňuje rozmanité aj účelové výklady
o konkrétnych častiach, ktoré má obsahovať. V smernici
ÚGKK SR na ostatné úlohy katastra nehnuteľností z roku
1999 (S 74.20.73.49.00), vydanej na základe dohody so zainteresovanými ministerstvami, sú síce zadefinované požadované grafické podklady, ale iba pre analógové katastrálne mapy; tento interný predpis urgentne potrebuje
novelizáciu. ÚGKK SR, opierajúc sa o ustanovenie § 65 katastrálneho zákona [1], na zákres hranice chránenej nehnuteľnosti vyžaduje autorizačne a úradne overený zjednodušený operát GP, ktorý v prípade katastrálnych území
s vyhlásenou VKM obsahuje vektorový geodetický podklad (VGP) na aktualizáciu VKM. Konkrétne náležitosti
žiadosti o zápis chránenej nehnuteľnosti vrátane príloh
ÚGKK SR prezentuje na pracovných stretnutiach s organizáciami poverenými na expedovanie žiadostí na zápis
chránených nehnuteľností do KN. Častým zdôvodnením
odmietavého postoja na predloženie zjednodušeného
operátu GP organizáciou poverenou na vyhlásenie, resp.
na požiadanie o zápis do KN vyhlásenej chránenej nehnuteľnosti, je ekonomická náročnosť vyhotovenia grafického podkladu a absencia odborne zdatného personálu
(inštitúcia nemá svojho zamestnanca s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 4 zákona [9]).
V tejto súvislosti bol čerstvo novelizovaný zákon NR SR
č. 145/1995 o správnych poplatkoch za účelom oslobodenia za overovanie GP pre potreby zápisu osobitne chránených častí prírody a krajiny do KN. I naďalej však nie sú
podľa tohto zákona generálne oslobodené všetky organizácie od správneho poplatku za overenie GP pre potreby
definovania chránenej nehnuteľnosti. V súčasnosti katastrálna autorita z dôvodu absencie grafického podkladu
v návrhu na zápis chráneného územia do KN tento zápis
nevykoná.
Povinnosť s návrhom na zápis chránenej nehnuteľnosti
do KN predložiť ako súčasť návrhu aspoň zjednodušený
operát GP (fixovaná vo vyhláške [16]) je veľkým pokrokom
na ceste k budovaniu homogénnej a komplexnej bázy
údajov IS KN oproti predchádzajúcemu stavu. Vzhľadom
na celoslovenskú finalizáciu projektu tvorby a zápisu do
KN registrov obnovenej evidencie pozemkov s termínom
2015 [17], možno konštatovať, že súvislé pokrytie územia
Slovenska vektorovými katastrálnymi mapami ešte viac
zľahčí procedúru tvorby zjednodušeného operátu GP,
ktorý vznikol ako nesystémová úľava pre navrhovateľa
z dôvodu absencie terénnych geodetických prác pri tvorbe podkladu pre zápis chránených území do KN, a tak by
nič nemalo brániť jeho legislatívnemu zakotveniu. Druhým konkurenčným systémovým riešením môže byť, ak si
každá inštitúcia zodpovedná za konštituovanie chránených území vo verejnom záujme bude spravovať svoj vlastný informačný systém ako samostatnú vrstvu nad informačným systémom katastra nehnuteľností, ktorého elektronická podoba umožní prehliadanie tejto vrstvy spolu
s IS KN, prípadne aj vzájomné prehliadanie všetkých IS
s vrstvami chránených nehnuteľností vo verejnom záujme.

3. Snahy o rozširovanie obsahu KN
Problematikou rozširovania obsahu KN v dôsledku opakovaných požiadaviek najmä rozmanitých štátnych orgánov
a v ich zriaďovateľskej pôsobnosti konštituovaných organizácií, ktoré sú nositeľmi povinnosti spravovať svoj teri-
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Tab. 1 Frekvencia výskytu kódov chránenej nehnuteľnosti pri parcele C-registra KN k 1. 7. 2014
Kód chránenej
nehnuteľnosti

Výskyt kódu pri parcele
C-registra KN

Druh chránenej nehnuteľnosti
chránená nehnuteľnosť

100

75

101

145 760

102

17 207

103

2 058

chránený areál

104

3 900

prírodná rezervácia (národná prírodná rezervácia)

105

1 038

prírodná pamiatka (národná prírodná pamiatka)

106

195

107

54 338

ochranné pásmo chráneného územia

108

36 483

chránené vtáčie územie

109

279

110

1 137

200

39

201

14 950

nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)

202

24 087

pamiatková rezervácia

203

39 849

pamiatková zóna

204

47 434

ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo

chránená krajinná oblasť
národný park

chránený krajinný prvok

chránený strom a jeho ochranné pásmo
územie európskeho významu
chránená nehnuteľnosť

pamiatkovej zóny
205

0

lokalita svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

300

0

chránená nehnuteľnosť

301

2 677

302

37

303

3 287

ochranné pásmo kúpeľného územia

304

8 024

ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerál-

kúpeľné územie
prírodný liečivý zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

nej stolovej vody (1.–3. stupeň)
chránené ložiskové územie

401

88 111

500

4

501

206 060

502

4 489

503

11 392

601

225

chránená značka geodetického bodu

602

46

ochranné pásmo geodetického bodu

701

209

801

3 273

chránená nehnuteľnosť
chránená vodohospodárska oblasť
ochranné pásmo vodárenských zdrojov (1.–3. stupeň)
ochranné pásmo vodnej stavby

ochranné pásmo letiska a leteckých pozemných zariadení
iná ochrana

Poznámka: uvedené kódy č. 100, 200, 300 a 500 sú nežiaducim reliktom z obdobia celoslovenskej automatizovanej transformácie sortimentnej množiny chránených území z predchádzajúcej katastrálnej vyhlášky na sortimentnú množinu prílohy č. 3 [16]. V súčasnosti sú
predmetom tzv. „čistenia údajov“ v ISKN.

toriálne orientovaný IS (vrstvu), sa zaoberali na stránkach
Geodetického a kartografického obzoru I. Horňanský a J.
Kočan v roku 2001 v príspevku [18] a E. Ondrejička v roku
2014 v príspevku [19]. Podľa nich kontinuálne vznikajú
a v spoločnosti sú prezentované požiadavky na zakomponovanie ďalších a ďalších prvkov do IS financovaného
(spolufinancovaného) zo štátneho rozpočtu, a teda aj do
ISKN, ktoré môžu mať isté aspekty osobitne chránenej
nehnuteľnosti vo verejnom záujme. Takéto návrhy sú zvažované z pohľadu objektivizácie požiadavky (zdôvodnenia existencie) pre spoločnosť, z pohľadu ekonomickej
a organizačnej náročnosti a z pohľadu ustanovenia je-

diného zodpovedného – kompetentného orgánu za spravovanie týchto údajov (t. j. za zber, aktualizáciu, ochranu
pred zneužitím a za poskytovanie údajov). V prípade pozitívneho rozhodnutia sa zvažuje výber z dvoch variantov: buď utvorenie ďalšej samostatnej časti IS verejnej
správy (VS), alebo rozšírenie obsahu niektorej doterajšej
časti ISVS (v našom prípade ISKN) o požadovaný obsah
ako jeho vrstva.
Opakovane pri každom pripomienkovom konaní novelizácie katastrálneho zákona [1] časť pripomienkovateľov
formuluje svoj subjektívny pohľad na rozširovanie obsahu
KN. Podobné snahy periodicky zaznamenávajú i katastrálne
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autority z našich susedných stredoeurópskych krajín. Rovnako ako v podmienkach SR i tieto snahy sú prezentované
z rozmanitých úrovní, s diferencovanou argumentáciou
a s diferencovaným rozpočtovým zabezpečením. Istý obraz
o šírke sortimentu týchto požiadaviek na základe referencií katastrálnych autorít Rakúska, Českej republiky a Maďarska k časovému horizontu 2001 je zhrnutý v [18].
Tieto požiadavky v podmienkach Slovenska z jednotlivých rezortov sú motivované čiastočne tým, že príslušné
rezorty zodpovedné za jednotlivé oblasti samy nemajú
riadne spravované prehľadné a verejne prístupné evidencie – IS o skutočnostiach, ktorých správou sú poverené. Na
druhej strane je ale isté, že akokoľvek obsahovo široký KN
verejnosť plne neuspokojí, lebo vždy sa nájdu ešte nejaké
informácie o území, ktoré by verejnosť zaujímali a v KN nie
sú spravované. Nie je možné obsah KN neustále rozširovať, ale skôr sa treba sústrediť na to, aby KN zabezpečil
popri správcovstve údajov o vlastníckych a iných vecných
právach k nehnuteľnostiam predovšetkým údaje o lokalizácii jednotlivých nehnuteľností a o ich základných vlastnostiach tak, aby obsah KN odpovedal účelu, na ktorý bol
založený [19].

4.

KN a obmedzenia z titulu verejného záujmu
z pohľadu Stáleho výboru pre kataster FIG

Pozoruhodným, často diskutovaným a citovaným dokumentom zásadného charakteru, ktorý sa v priebehu uplynulých 20 rokov venoval systémovým aspektom KN, bol
dokument „Cadastre 2014 – a vision for a future cadastral
system“ spracovaný Jürgom Kaufmannom a Danielom
Steudlerom v spolupráci s Pracovnou skupinou 1 Komisie 7
Medzinárodnej federácie geodetov (Working Group 1 of
FIG Commission 7) v období 1994 – júl 1998 [20]. Dokument vzbudil značnú pozornosť, inicioval a provokoval
široké diskusie. Dokument bol zároveň osobitne dôležitý
aj vo viacerých nových členských krajinách EÚ v strednej
a východnej Európe v etape argumentovania, výberu a rozhodovania sa v prospech prijímaného vlastného katastrálneho systému a jeho modifikácií, čo v týchto krajinách nasledovalo po etape centrálne riadeného hospodárstva
a jeho prechode na trhovú ekonomiku. V súčasnosti je dokument [20] impulzom a zároveň podkladovým materiálom na tvorbu novej vízie na ďalších 20 rokov do roka
2034.
V závere dokumentu [20] na základe dobovej analýzy
a štúdií existujúcich katastrálnych systémov, na základe
odhadu potrieb spoločnosti v jednotlivých krajinách a vychádzajúc z predpokladaného vývoja technológií autorská pracovná skupina konsenzom zadefinovala šesť prehlásení, ktorými charakterizovala očakávaný rozvoj KN počas obdobia nasledujúcich 20 rokov. Tu sa venujeme prehláseniu č. 1, ktoré sa týkalo práve vzťahu KN a obmedzeniam vlastníckeho práva z titulu verejného záujmu, a komentáru k dosiahnutej úrovni plnenia tohto prehlásenia
v podmienkach SR v časovom horizonte 2014.
Prehlásenie č. 1 o Katastri 2014: „Účel a obsah katastra
– Mission and Content of Cadastre 2014“: Kataster 2014
poskytne kompletnú právnu informáciu o pozemkoch vrátane verejných práv a obmedzení. Autori prehlásenia vychádzali z poznania, že bezpečnosť nakladania s pozemkami na trhu s nehnuteľnosťami si nevyhnutne bude vyžadovať začlenenie takejto informácie do budúceho katastrálneho systému.
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Stav v SR k úrovni roka 2014: V podmienkach SR je
k časovému horizontu 2014 prehlásenie č. 1 dokumentu
[20] iba čiastočne splnené a perspektívne bude splnené
iba v modifikovanej podobe. Katastrálny systém v SR obsahuje predovšetkým základnú informačnú vrstvu o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam, a to rovnako pre všetkých vlastníkov – fyzické osoby i právnické osoby vrátane
verejných právnických osôb; ďalej priamo obsahuje záložné práva k nehnuteľnostiam, vecné bremená vztiahnuté
k nehnuteľnostiam, predkupné práva k nehnuteľnostiam,
ak majú mať účinky vecného práva, nájomné práva k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ale iba fakultatívne na základe návrhu
osoby, ktorá má na tom právny záujem) a vybrané obmedzenia vlastníckeho práva vo verejnom záujme: chránené časti prírody a ich ochranné pásma, kultúrne pamiatky, kúpeľné územie, prírodný liečivý zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody, ochranné pásmo
kúpeľného územia a ich ochranné pásma, chránené ložiskové územie, chránená vodohospodárska oblasť a ochranné pásmo vodárenských zdrojov, ochranné pásmo letiska
a leteckých pozemných zariadení a fakultatívne na základe
návrhu osoby, ktorá má na tom právny záujem: ochranné
pásmo podzemného a nadzemného vedenia, vedenia veľmi vysokého napätia, vedenia vysokého napätia, vedenia
slaboprúdu, ropovodu, vodovodu, kanalizácie, iného vedenia. KN neobsahuje stavebné obmedzenia – rozdelenie
intravilánu na zónu bývania diferencovanú podľa maximálneho počtu podlaží, priemyselnú zónu, rekreačnú zónu, administratívnu zónu, zónu stavebnej uzávery, zónu
verejného dopravného a technického vybavenia, zónu
určenú na verejnoprospešné stavby, zónu určenú na asanáciu a pod. [21].
Správcovia jednotlivých objektov a území, s ktorými sú
spojené zákonom zadefinované obmedzenia vlastníckeho práva vo verejnom záujme vrátane správcov podzemných a nadzemných vedení, si často povinne spravujú
vlastný informačný systém bez ohľadu na to, či KN obsahuje časť údajov nimi spravovaného titulu obmedzenia
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo verejnom záujme. V súčasnosti neexistuje vzájomne prepojený spôsob
prehliadania elektronicky spravovaných IS správcov obmedzení s ISKN. Nie je optimálne doriešená ani formálna zodpovednosť za záväznosť, aktuálnosť a kompletnosť informácií o verejných obmedzeniach v ISKN. Diskusie o prípadnom rozšírení obsahu KN kontinuálne pokračujú [21].
Ak chceme hovoriť o celoeurópskom pohľade na stav
a perspektívny rozvoj katastrálnych systémov v jednotlivých krajinách EÚ, bude osobitne užitočné vtiahnuť do
riešenia vo väčšom rozsahu strešné orgány EÚ. Žiadalo by
sa, aby EÚ opustila svoju doterajšiu alibistickú pozíciu,
podľa ktorej medzinárodné zmluvy, ktorými sú o vstup do
EÚ sa usilujúce krajiny (a teda aj SR v období tesne po
roku 1989) viazané, sa na oblasť KN a registrácie práv k nehnuteľnostiam (rozhodovanie o vzniku, zmene a zániku
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam) priamo nevzťahujú.
Medzinárodné zmluvy iba zakotvujú všeobecné princípy
nepriamo sa dotýkajúce správcovstva nehnuteľností. Napr.
čl. 17 Všeobecnej deklarácie ľudských práv zakotvuje právo vlastniť majetok, rovnaké právo všetkých druhov vlastníctva, najmä zrovnoprávnenie vlastníckeho práva občanov, právnických osôb i štátu a poskytovanie rovnocennej
ochrany tomuto právu, garancie rovnakého zákonného
obsahu a ochrany vlastníckeho práva všetkých vlastníkov,
garancie dedenia. S tým je priamo spojené i rovnaké právo
nadobúdania vlastníctva nehnuteľností pre všetky osoby
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a udržania si tohto vlastníckeho práva, resp. vyvážené
a spravodlivé obmedzenie nadobúdania vlastníctva nehnuteľností a obmedzenie jeho udržania – vyvlastnenie,
alebo obmedzenie výkonu tohto vlastníctva. Podobne článok l Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru
o ľudských právach a základných slobodách [22] ustanovuje, že „Každá fyzická alebo právnická osoba má právo
na nerušené užívanie majetku v svojom vlastníctve. Nikoho nemožno zbaviť jeho vlastníctva s výnimkou prípadov vo verejnom záujme a za podmienok upravených zákonom a všeobecnými zásadami medzinárodného práva“. Obdobným všeobecným spôsobom je v medzinárodných zmluvách deklarovaná potreba ochrany ďalších
práv, napr. práva na prístup k informáciám, na hospodársky rozvoj, čiže na právo podnikať a na podiel na tomto
rozvoji, na právo vytvárať združenia, na ochranu súkromia, na právo na slobodnú voľbu povolania atď. Z tohto
vzťahu medzi právami vyplýva na jednej strane, že záruruka vlastníctva, čo je právo na slobodu, je úplná iba s ďalšími spomenutými slobodami, kým na druhej strane ďalšie práva (slobody) si vyžadujú byť doplnené zárukou
vlastníctva, najmä vlastníctva nehnuteľností. Legislatívny stav v SR začiatkom deväťdesiatych rokov začal postupne reflektovať tieto všeobecné princípy a potrebu
ich vyváženého uplatnenia, a to so zvýšeným dôrazom
na ochranu vlastníctva a na ochranu konania v dobrej
viere [21].
Podobne ani komunitárne právo EÚ postup v legislatívnej úprave KN vrátane rozhodovania o vzniku, zmene
a zániku práva k nehnuteľnostiam osobitne neusmernilo.
Právne úpravy v tejto oblasti boli a sú úplne ponechané
na kompetenciu jednotlivých členských krajín EÚ. V tejto
oblasti EÚ od členských krajín vyžaduje iba funkčnosť
právnej úpravy pri rešpektovaní viacerých už spomenutých všeobecných princípov.
Ak neurobíme v rámci celej EÚ určité kroky k homogenizácii katastrálnych systémov, môžeme sa rozlúčiť s perspektívou cezhraničného prepojenia ISKN. V súčasnosti
pracujeme v jednotlivých krajinách EÚ s diferencovanými
definíciami KN, registrácie práv k nehnuteľnostiam. Nie je
jednota, čo považovať za nehnuteľnosť, čo je pozemok,
čo je parcela, aké práva okrem vlastníckeho práva ešte
majú byť obsahom KN, aké zákonné obmedzenia vlastníckeho práva okrem vecných bremien má KN obsahovať,
akú sortimentnú druhovosť pozemkov má KN spravovať,
ktoré stavby majú byť obsiahnuté v KN, akú starostlivosť
má mať KN o podzemné nehnuteľnosti (podchody, podjazdy, pivnice bez stavieb nad zemským povrchom, železničné a cestné tunely, banské diela, inžinierske stavby ako
ropovody, plynovody, elektrovody, kanalizácia a pod., a to
všetko aj lokálnej ale i medzištátnej úrovne), kto má byť
nositeľom zodpovednosti za vecnú správnosť a za aktuálnosť predmetných údajov v KN, aké má byť obmedzenie
verejnosti údajov poskytovaných z KN a ďalšie. Určitý pokrok by sme dosiahli, keby sa EÚ formou odporúčaní postavila k týmto doteraz diferencovane riešeným otázkam;
v nadväznosti na tieto odporúčania by mohli aspoň o členstvo v EÚ sa usilujúce ďalšie krajiny upraviť svoju legislatívu v zmysle týchto odporúčaní. V ďalšej etape by aj staršie
členské krajiny mohli postupne akceptovať v svojej legislatíve tieto odporúčania. Ako absolútne nevyhnutný krok
je odporúčané aspoň spracovanie spoločného viacjazyčného terminologického slovníka s výkladom v jednom
(dvoch? troch?) jazykoch EÚ a menšie členské krajiny by si
na tomto základe mohli spracovať preklad tohto slovníka
do svojich jazykov [21].
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Obmedzenia vo verejnom záujme a príprava
novej koncepcie KN

V rámci prípravy na tvorbu koncepcie rozvoja KN na ďalšie obdobie E. Ondrejička [19] formuloval súbor úvah – ideí,
ktoré sa týkajú aj rozširovania obsahu KN v oblasti vecných bremien a im podobných obmedzení vo verejnom
záujme. Podľa E. Ondrejičku jeden z dôležitých aspektov,
ktorý treba mať na zreteli pri zvažovaní prípadného rozšírenia obsahu KN, je aj skutočnosť, že predmetom obsahu
KN nemá byť všetko to, čo by mohol KN v budúcom modelovanom období spravovať a verejnosti ponúknuť, ale
má to byť to, o čo sa možno v tomto období z pohľadu
predpokladaného vývoja legislatívy, organizačných štruktúr, personálnej vybavenosti a financovania reálne usilovať.
Na ilustráciu toho, že niektoré požiadavky na rozšírenie
doterajšieho obsahu KN musia byť permanentne a za cenu istého, nie vždy jednoduchého odmietania odfiltrované, možno uviesť iniciatívy na evidovanie v KN ďalších
ochraňovaných území vo verejnom záujme, alebo území,
ktorých ochrana má aspoň niektoré prvky verejného záujmu, ale ktoré doteraz KN neakceptoval: poľovnícke revíry,
rybárske revíry, rozšírenie druhov pozemkov o „stavebný
pozemok“, skompletizovanie informácií o verejnoprávnom
obmedzení vlastníctva nehnuteľnosti – právnu a ekonomickú situáciu nehnuteľnosti, stavebné obmedzenia,
oblasti ohrozenia muničným skladom, oblasti ohrozenia
povodňami, oblasti ohrozenia zosuvom pôdy, zrúcaniny
kultúrnych pamiatok [19] Ide o výber ochraňovaných a im
podobných území vo verejnom záujme z rozsiahleho súboru najrozličnejších skutočností a javov týkajúcich sa predmetu nášho príspevku, ktoré boli požadované na zaradenie do obsahu KN a ktorým KN v poslednom desaťročí
musel čeliť.
Medzi ťažiskové koncepčné úlohy KN v rozpracúvanej
koncepcii [19] bola zaradená aj stabilizácia obsahu KN
v maximálne možnej miere a príprava na ďalšie poskytovanie ISKN na tvorbu a spravovanie na ňom budovaných tematicky orientovaných IS ako základu všetkých
teritoriálne orientovaných IS veľkomierkovej podrobnosti (napr. evidovanie polohy tisícov kilometrov inžinierskych sietí ako „právo ich uloženia“ vo VKM sa javí
ako celkom nadbytočné, pretože túto vrstvu elektronicky spravujú s informačne omnoho bohatšou a úplnejšou
databázou jednotliví správcovia inžinierskych sietí, ktorých je viac ako 25 a KN nikdy nemôže dosiahnuť ich
informačnú úroveň, na čo by ani nemal ašpirovať; to sa
týka aj chránených území, stavebných zón, bonitovaných
pôdno-ekologických jednotiek a iných plošných informácií, ktoré vytvárajú a aktualizujú iné rezorty a ich organizácie a mali by byť iba osobitnou vrstvou nad základnou vrstvou KN, s možnosťou súčasného zobrazenia obidvoch vrstiev na monitore počítača, ako to je v moderných ISVS.
Do rovnakej kategórie dôležitosti, medzi ťažiskové
koncepčné úlohy KN [19] bola zaradená aj úprava súčasnej regulácie vpisu vecného bremena a práva vyplývajúceho z vecného bremena a jej celoslovenský priemet
do katastrálneho operátu. Odstránenie súčasného diferencovaného vpisu do KN (najmä po prečíslovaní parciel)
je v záujme garancie právnej istoty a jednoznačnej informovanosti klientov KN. Súčasný trojaký prístup katastrálnych autorít pri vpise vecného bremena do katastrálneho
operátu súvisí s absenciou jednotnej podrobnej regulácie
[23].
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Formulácia problémov a návrhy riešenia

Problém č. 1:
Trvale prezentované návrhy na rozšírenie obsahu KN
o evidovanie ďalšej chránenej nehnuteľnosti vo verejnom
záujme produkujú tlak na obsah KN. Tieto požiadavky by
mali byť zvažované z pohľadu objektivizácie požiadavky
pre spoločnosť, z pohľadu ekonomickej a organizačnej náročnosti tvorby a spravovania takéhoto IS (vrstvy) a z pohľadu ustanovenia jediného zodpovedného – kompetentného orgánu na spravovanie týchto údajov (t. j. zodpovedného za zber, aktualizáciu, presnosť údajov, kompletnosť údajov, ochranu pred zneužitím a za poskytovanie údajov). V prípade pozitívneho rozhodnutia sa vždy
bude rozhodovať medzi utvorením ďalšieho samostatného IS (ktorého elektronická podoba bude počítačom
ovládateľná a prehliadateľná vo vzťahu k základnej vrstve
IS KN) alebo rozšírením doterajšieho IS KN o požadovaný
obsah.
Problém č. 2:
Súčasný stav, keď § 50 vyhlášky [16] nejednoznačne upravuje aké vybrané časti operátu GP má obsahovať zjednodušený operát GP potrebný na zápis chránenej nehnuteľnosti do KN, je riešený pre časť chránených nehnuteľností
iba záznamom z pracovného rokovania ÚGKK SR a MŽP SR,
čo je nedostatočné. Jednotné riešenie treba zakomponovať do všeobecne záväzného právneho predpisu a malo
by sa týkať všetkých navrhovateľov zápisu chránenej nehnuteľnosti do KN.
Problém č. 3:
Súčasný stav evidovania chránenej nehnuteľnosti neumožňuje, aby si KN dôsledne plnil svoju funkciu ochrany práv
k nehnuteľnostiam, uvedenú v § 2 Katastrálneho zákona
[1]. Vlastníci tých pozemkov, ktoré v registri C KN ešte nemajú vpísané vlastnícke právo v liste vlastníctva, sa štandardne (bez identifikácie) nedozvedia, že ich pozemky
boli a sú zaťažené právom chránenej nehnuteľnosti vo verejnom záujme. V záujme budovania homogénnej a komplexnej bázy údajov ISKN a vzhľadom na celoslovenskú
finalizáciu projektu tvorby a zápisu do KN registrov obnovenej evidencie pozemkov s termínom 2015 [17], treba
legislatívne upraviť tvorbu zjednodušeného operátu GP
potrebného na zápis chránenej nehnuteľnosti do KN, ktorý nahrádza štandardný GP z dôvodu absencie terénnych
geodetických prác pri jeho tvorbe a je výraznou úľavou
pre navrhovateľa. Iným konkurenčným systémovým riešením môže byť, ak si každá inštitúcia zodpovedná za konštituovanie chránených území vo verejnom záujme, bude
spravovať svoj vlastný IS ako samostatnú vrstvu nad ISKN,
ktorého elektronická podoba umožní prehliadanie tejto
vrstvy spolu s ISKN, prípadne aj vzájomné prehliadanie
všetkých IS s vrstvami chránených nehnuteľností vo verejnom záujme; toto systémové riešenie je vhodnejšie,
lebo prekonáva problém neochoty správcu chránenej nehnuteľnosti splniť všetky podmienky zápisu chránenej skutočnosti do KN.
Problém č. 4:
Starší problém, ktorý obnažila aplikačná prax KN, súvisí
s diferencovaným rozsahom vpisu vecného bremena
a práva vyplývajúceho z vecného bremena vo všeobecnosti do časti C listu vlastníctva. Vecné bremeno a právo
vyplývajúce z vecného bremena sa vpisuje do listu vlastníctva tromi spôsobmi:
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1. vpíše sa celý text popisujúci vecné bremeno a právo
z neho vyplývajúce jeho úplným opísaním zo zmluvy
prípadne verejnej listiny alebo inej listiny,
2. vpíše sa iba odkaz na príslušnú zmluvu prípadne verejnú listinu alebo inú listinu, napr. „Vecné bremeno/
Právo vyplývajúce z vecného bremena V-1234/2014
z 1. 1. 2014 prípadne Z-2345/2014 z 1. 1. 2014“,
3. vpíše sa iba redukovaná časť textu popisujúceho vecné
bremeno a právo z neho vyplývajúce zo zmluvy prípadne verejnej listiny alebo inej listiny podľa subjektívneho
zváženia zapisovateľa zmluvy prípadne verejnej listiny
alebo inej listiny [23].
Z hľadiska plnenia si informačnej funkcie KN je najhorší
prípad č. 3, lebo používateľ listu vlastníctva bez osobitného upozornenia nevie, či je v liste vlastníctva vpísaná
informácia o vecnom bremene úplná alebo zredukovaná.
Pritom, úplný text o vecnom bremene a o práve vyplývajúcom z vecného bremena ostáva v zmluve, prípadne vo
verejnej listine alebo inej listine, ktorá sa archivuje v zbierke listín, do ktorej je ale obmedzený prístup. Tento diferencovaný prístup jednotlivých katastrálnych autorít alebo
aj jednotlivých zapisovateľov vyplýva aj zo skutočnosti, že
regulácia rozsahu vpisu do listu vlastníctva absentuje aj
na úrovni všeobecne záväzných právnych predpisov aj interných predpisov. Odporúča sa túto reguláciu zakomponovať do príslušného predpisu.
Problém č. 5:
Podobne staršieho dátumu je nasledovný problém, ktorý
obnažila aplikačná prax KN. Problém súvisí so skutočnosťou, že bežne dochádza k čiastočným zmenám číslovania
parciel v dôsledku premietnutia GP do katastrálneho operátu (rozdelenie parciel niekedy s použitím pôvodných
parcelných čísel v novej konfigurácii a niekedy s novým
číslovaním parciel, oddelenie dielov a ich pripojenie k doterajším parcelám niekedy bez zmeny číslovania, ale v novej konfigurácii a niekedy s použitím nových parcelných
čísel) a dokonca v zriedkavých prípadoch dochádza k prečíslovaniu parcelných čísel v celom katastrálnom území,
alebo v celom intraviláne/extraviláne katastrálneho územia (napr. ako dôsledok obnovy katastrálneho operátu
novým mapovaním). Listina, ktorá slúžila ako podklad na
zápis vecného bremena vo verejnom záujme alebo zápis
chránenej nehnuteľnosti vo verejnom záujme do KN, reflektuje pôvodnú konfiguráciu parciel a parcelné čísla k dátumu svojho vyhotovenia a na neskoršie zmeny konfigurácie i číslovania nereaguje; podobne aj vpis tejto skutočnosti do listu vlastníctva. V dôsledku toho vpis textu vecného bremena alebo chránenej nehnuteľnosti v liste vlastníctva sa môže viazať s už neexistujúcimi parcelnými číslami alebo síce s existujúcimi parcelnými číslami, ktoré
majú ale inú konfiguráciu oproti momentu ustanovenia
vecného bremena/chránenej nehnuteľnosti. Je nevyhnutné hľadať riešenie na odstránenie tejto diskrepancie
v informačných funkciách KN.
Koncepčná úloha:
Ukazuje sa osobitne vhodné a časovo aktuálne skompletizovať vrstvu vecných bremien a chránených území v KN
ako osobitnú vrstvu v SGI KN a ďalej ju spravovať (aktualizovať a poskytovať z nej informácie). Táto vrstva v elektronickej podobe by bola prehliadateľná spolu so základnou
vrstvou katastrálnych máp na monitore a umožňovala by
sútlač na výstupnom kresliacom zariadení (tlačiareň, ploter) v žiaducej mierke. Zároveň by bolo umožnené tým
správcom vecných bremien vo verejnom záujme (spra-
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vidla správcovia inžinierskych sietí) a správcom chránených území vo verejnom záujme, ktorí spravujú navyše aj
svoj vlastný IS obsahujúci lokalizáciu predmetu svojho záujmu, prehliadať a konfrontovať vlastnú grafiku s omnoho
bohatším účelovým obsahom so základnou vrstvou katastrálnych máp a s vrstvou vecných bremien a chránených území vo verejnom záujme a pomocou filtrov zobrazovať záujmové informácie.

7.

Záver

Verejný záujem na jednoznačnom, homogénnom evidovaní nehnuteľností v katastrálnom operáte a najmä na homogénnej úrovni poskytovaných informácií z KN žiada
podrobne sa venovať problematike zápisu vecných bremien vo verejnom záujme do KN a zápisu chránených nehnuteľností vo verejnom záujme do KN. Dôležité je, aby
táto iniciatíva našla svoju primeranú reflexiu v texte všeobecne právne záväzných predpisov i interných predpisov regulujúcich zápis do KN. Podrobný text problémov
a navrhovaných riešení je uvedený v časti 6.
Navrhovaný postup umožní komplexnejšie napĺňanie
zákonnej úlohy KN na úseku ochrany práv k nehnuteľnostiam, na úseku tvorby a ochrany životného prostredia, na
úseku ochrany nerastného bohatstva, na úseku ochrany
národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych
pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov
a na úseku budovania ďalších IS o nehnuteľnostiach. V neposlednom rade zníži v súčasnosti čiastočne produkovaný
stav právnej neistoty pre vlastníkov nehnuteľností i pre
ostatných konzumentov informácií z IS KN.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[8] Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
[9] Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov.
[10] Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
[11] Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[12] Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
[13] Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov.
[14] Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Plenární zasedání Stálého výboru
pro katastr v Evropské unii
se konalo v Římě
Plenární zasedání Stálého výboru pro katastr v Evropské unii (Permanent
Committee on Cadastre in the European Union – PCC) se v rámci italského
předsednictví konalo v Římě ve dnech 20. a 21. 11. 2014 pod záštitou italské
vládní agentury Agenzia delle Entrate. Dvoudenního jednání se zúčastnili delegáti z 20 členských zemí PCC a dále pozorovatelé z mezinárodních organizací EuroGeographics, Council of European Geodetic Surveyors (CLGE), Working
Party on Land Administration (WPLA), European Land Registry Association
(ELRA) a několika italských agentur např. Consiglio Nazionale del Notariato
(obr. 1 a 2).
Program jednání byl rozdělen na dvě hlavní části, a to konferenci týkající se
katastru nemovitostí (KN) a samotné plenární zasedání.
V úvodních projevech několika zástupců různých italských ministerstev byli
přivítáni účastníci konference a byl obecně zdůrazněn význam dalšího rozvoje
KN a především reformy italského systému oceňování nemovitostí.
Poté se předsedání první sekce ujal ústřední ředitel pro katastr a kartografii
agentury Agenzia delle Entrate Franco Maggio, který ve své prezentaci nazvané
„Italský katastrální systém jako nástroj pro podporu správy půdy“ nastínil hlavní
rysy organizace KN v Itálii. Od roku 2012 je agentura Agenzia delle Entrate
neziskovou organizací, jejíž struktura se skládá z 10 centrálních, 21 krajských
a 108 provinčních ředitelství a dále ze 103 teritoriálních úřadů. Rezort KN měl
k 31. 12. 2013 celkem 38 989 zaměstnanců. Informační systém KN v sobě integruje dva systémy – prvním je oblast pozemkového katastru a kartografie a druhým je katastr budov v intravilánech obcí a měst. V současné době je již 300 000
mapových listů vedeno ve vektorovém tvaru. Pro vedení KN je používána softwarová aplikace PREGEO, která umožňuje každý rok registraci 600 000 doku-
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Obr. 1 Účastníci PCC

Obr. 2 Jednání v zasedacím sále

mentů, což odpovídá transakcím cca 2 mil. parcel. Pro zápisy do katastru budov
v intravilánech obcí a měst byla vyvinuta softwarová aplikace DOCFA, ve které
se ročně provede 1,3 mil. registrací. Veřejnost má k vybraným údajům bezplatný
přístup prostřednictvím služby „FISCO ON LINE“. Portál SISTER umožňuje prodej
oskenovaných listin a map veřejnosti.
Lucio Tropia, ředitel úřadu pro rozvoj služeb agentury Agenzia delle Entrate,
popsal historický vývoj různých katastrálních systémů v Itálii. Původních 22 systémů bylo v průběhu různých historických událostí postupně redukováno až na
současný stav, kdy je v Itálii zaveden jeden plně homogenní katastrální systém.
Původně se na území Itálie používalo 800 různých souřadnicových systémů.
Situace se začala obracet k lepšímu až v roce 1886, kdy byl přijat zákon definující homogenní geometrické určení nemovitostí.
Gianni Guerrieri, ústřední ředitel monitoringu trhu s nemovitostmi a oceňovacích služeb agentury Agenzia delle Entrate, pojal svoje vystoupení z širšího
makroekonomického i mikroekonomického hlediska. Uvedl, že se nestačí zajímat
pouze o ceny nemovitostí, ale je třeba evidovat také další údaje o transakcích,
jako je např. počet prodejů, rozměry prodávaných nemovitostí, obecné informace o kupujících, způsob financování nebo typ převáděných jednotek. Nedostatek těchto informací vede k nízké transparentnosti trhu s nemovitostmi,
který má za následek chyby v posudcích o ceně nemovitostí, a tedy i zvýšené
riziko pro banky, investory nebo nemovitostní fondy. V brzké budoucnosti bude
v Itálii publikována zpráva o počtech pronájmů a cenách pronájmů.
Aldo de Luca, ústřední ředitel odboru pro registraci nemovitostí a právní
záležitosti agentury Agenzia delle Entrate, poukázal na kontinuitu právního
systému v oblasti KN. Jeden z prvních občanských zákoníků v Itálii byl inspirován občanským zákoníkem přijatým za vlády Napoleona. Později přejímal
právní systém některé zásady vedení rakouských pozemkových knih.
Cristiano Cannarsa, předseda a výkonný ředitel společnosti Sogei, představil svoji společnost, která má více jak 35letou historii, a která je odpovědná za

informační technologie v rámci Ministerstva ekonomiky a financí. Od roku 2002
je tato společnost vlastněna státem a zaměstnává 2 167 zaměstnanců, kteří jsou
všichni umístěni v Římě a 60 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání.
V roce 2014 bylo investováno do informačních technologií 41 mil. EUR.
Odpolední sekce měla na programu posílení kvality katastrálních dat v souvislosti s integrací datových sad o nemovitostech. V prvním vystoupení se Marco
Garcea, vedoucí projektový manažer ústředního ředitelství pro katastr a kartografii agentury Agenzia delle Entrate, zabýval problematikou konzistence
a úplnosti katastrálních dat v perspektivě integrovaného systému evidence nemovitostí. Převedením dat do digitální podoby vyplouvají na povrch různé nesoulady a nekonzistence v datech.
Po této prezentací skončil blok věnovaný italskému KN. Poté vystoupil Jarosław
Wysocki, ředitel odboru informací KN z polského ústředního úřadu geodézie
a kartografie. Jedním z hlavních problémů polského KN je jeho decentralizace,
neboť KN je veden v rámci samostatné působnosti cca 380 okresů.
Stefan Petrov, vedoucí odboru GIS, geodézie, kartografie a katastru bulharské
agentury, popsal ve svém vystoupení organizaci KN v Bulharsku. V současné době
je technická část KN a právní část registru nemovitostí propojena v rámci integrovaného informačního systému, jehož velmi důležitou součástí jsou notáři, kteří jsou
ze zákona povinni v co nejkratší lhůtě postupovat žádosti o registraci transakcí.
Marc Vanderschueren, ředitel odpovědný za mezinárodní vztahy v belgické
Generální správě pro katastr, registrace a úvěrové služby, ve svém vystoupení
uvedl, že belgický katastrální systém byl v minulosti inspirován KN zavedeným
Napoleonem. V současné době je kladem velký důraz na to, aby nemovitosti
uvedené v listinách byly také graficky zobrazeny např. v geometrickém plánu.
Současný španělský KN představila Amalia Velasco, koordinátorka mezinárodních vztahů na španělském Generálním ředitelství pro katastr. Španělský KN
je veden především pro fiskální účely, a proto obsahuje např. i údaje o velikosti
bytů. V rezortu je zaměstnáno 2 439 zaměstnanců, z nichž 93 % působí v regionálních a provinčních úřadech. S katastrálními úřady dále spolupracuje okolo
2 000 dalších spolupracovníků, kteří jsou úřadem školeni a kteří zajišťují sběr
dat a jejich distribuci na úřad prostřednictvím e-office. Fiskální charakter KN
zajišťuje bezproblémovou spolupráci s obcemi, které jsou finančně zainteresovány na úplnosti dat KN. Nyní se stále více mluví o víceúčelovém KN, neboť
data jsou využívána téměř 60 000 registrovanými uživateli pro různé účely.
Druhý den konference se zabýval tématem registrů adres a v jeho rámci
byla přednesena i prezentace českého delegáta.
S první prezentací 3. sekce vystoupil Paolo Benetton, IT specialista z ústředního ředitelství pro katastr a kartografii agentury Agenzia delle Entrate, který
se zaměřil na představení národního archivu uličních čísel ANNCSU. Jedná se
o registr, který je založen na evidování jedinečných adres objektů a jejich dynamické aktualizaci.
Registr adres ve vztahu ke katastrálnímu systému v Lotyšsku představil
Viesturs Aigars, projektový manažer divize datových analýz a výměn dat ve
Státní pozemkové službě Lotyšska. Odpovědnost za správnost a jedinečnost
adresy mají obce, které jsou povinny zaslat údaje o nové adrese do registru adres.
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Podobným tématem se ve své prezentaci zabývala Ulrika Roos ze švédské
agentury Lantmäteriet. V registru adres je 7,5 mil. budov a 3,6 mil. adres.
Každá adresa se skládá z údaje o názvu oblasti a obce, čísla popisného, souřadnic, poštovního směrovacího čísla, odkazu na budovu a případně také všeobecně známého pojmenování budovy např. Stockholmská katedrála. Zápisy
do registru adres jsou pro obce podle zákona o registraci nemovitostí dobrovolné, a tak Lantmäteriet získává potřebná data za úplatu na základě smluv
s jednotlivými obcemi. Nový zákon již obcím tuto povinnost ukládá.
Ewelina Brzezińska, specialistka odboru informací katastru z polského ústředního úřadu geodézie a kartografie, informovala o rozvoji polského registru adres
EMUiA, který obsahuje údaje o městech, ulicích a adresách (adresních bodech).
Oproti registru nemovitostí jsou jeho součástí také prostorová data a datový model je založen na stanovených standardech, které povedou k odstranění duplicit.
Jaroslav Bačina, zastupující Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK),
přednesl prezentaci k Registru územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN.
Projekt RÚIAN byl spolufinancován z prostředků Evropské unie (EU), Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registr umožňuje shromažďování referenčních údajů, které mají územní charakter a je jedním ze čtyř základních registrů, které poskytují v České republice základní údaje pro celou veřejnou správu. K datům registru lze bezplatně přistupovat prostřednictvím volně přístupné
aplikace veřejného dálkového přístupu.
Poslední čtvrtá sekce byla zaměřena na hodnocení spolupráce PCC a jiných
mezinárodních organizací. Organizaci CLGE reprezentoval viceprezident Nicolas
Smith, který představil „portál mořského pobřeží“. Portál umožňuje uživatelům
získat důležitá data o zdrojích nerostných surovin v pobřežních vodách, umístění podmořských kabelů a potrubí nebo 3D simulace zátopových oblastí.
Rik Wouters zastupoval na konferenci organizaci WPLA a ve svém vystoupení
se zamýšlel nad širšími souvislostmi spojení KN a pozemkové knihy do jedné
organizace. Tato problematika je předmětem mnoha diskusí a mezi členskými
státy EU na ni nepanuje jednotný názor. Výhodnější se stále jeví integrování
obou institucí do jednoho celku, ale tato výhoda již s postupující elektronizací
procesů ztrácí na síle. Zatím není „empiricky“ doloženo, že integrovaná organizace pracuje lépe. Klienti požadují služby založené na one-stop-shop principu, kdy předkládají listinu určenou k registraci pouze na jedné přepážce a nezajímá je, zda jsou zápisy právních vztahů a zákresy do katastrální mapy prováděny jednou nebo dvěma institucemi. WPLA připravuje pro své členské země
strukturovaný dotazník, který bude v dubnu 2015 vyhodnocen, a výsledky průzkumu budou zveřejněny. Světová banka zpracovává obdobnou studii.
Dave Lovell, výkonný ředitel EuroGeographics, nazval svoji prezentaci „Ruku
v ruce můžeme dosáhnout velkých věcí!“ a zabýval se v ní současnými aktivitami a strategií EuroGeographics.
Plenárnímu zasedání PCC předsedala Roberta Marconi. Kromě obecných
deklarací také informovala o probíhajícím lobování PCC v EU. Se svým příspěvkem do diskuse vystoupil také Raymond Dhur z Lucemburska.
Poté bylo slavnostně uzavřeno předsednictví Itálie v PCC a symbolickou vlaječku PCC převzala Elita Baklāne-Ansberga zastupující lotyšskou delegaci (obr. 3).

Ta také přednesla krátkou prezentaci, ve které zmínila hlavní cíle předsednictví
Lotyšska v následujícím období a ve stručnosti popsala institucionální strukturu
resortu KN v Lotyšsku. Prioritou nadcházejícího předsednictví bude kvalita dat
v KN a výměna dat mezi KN a ostatními systémy. Závěrečný workshop a plenární
zasedání PCC se budou konat v Rize ve dnech 12. a 13. 5. 2015.
Většina prezentací se zabývala aktuálními problémy, které jednotlivé katastrální agentury v současné době řeší. Jedná se především o budování registrů
adres a elektronizaci procesů na úřadech. To jsou také oblasti, ve kterých si
rezort ČÚZK vede v evropském srovnání velmi dobře – RÚIAN umožňuje efektivní spolupráci s územní samosprávou a dalšími organizačními složkami státu
a připravovaný projekt DMS (Document Management System) také zapadá do
trendu, kterým se vydávají vyspělé evropské katastrální agentury.

Obr. 3 Předání předsednictví PCC Elitě Baklāne-Ansberga (vlevo)

Obr. 1 M. Frindrichová pri prezentácii

Ing. Jaroslav Bačina,
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,
foto: Agenzia delle Entrate

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ ČINNOSŤ
22. slovenské geodetické dni
V dňoch 6. a 7. 11. 2014 sa v Žiline konali 22. slovenské geodetické dni.
V úvodnej prednáške predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (SR) M. Frindrichová (obr. 1) priniesla informácie o aktivitách
úradu za uplynulý rok. Intenzívne sa pracovalo na tvorbe súborov prevzatých
meraní, ako aj na webových aplikáciách, ktoré uľahčia prístup k údajom katastra nehnuteľností vyhotoviteľom geometrických plánov. Množstvo vydaných usmernení bolo podporené sériami školení. Koniec roka 2014 predstavuje
významný míľnik v tvorbe vektorovej katastrálnej mapy, čo znamená dokončenie prác s „papierovými“ mapami. Veľká pozornosť sa nepretržite venovala
Slovenskej permanentnej observačnej službe (SKPOS®), aktualizujú sa referenčné
priestorové údaje a rozvíjajú sa elektronické služby na ich poskytovanie verejnosti. Následne J. Hardoš (obr. 2), predseda Komory geodetov a kartografov
(KGK), informoval o činnosti komory, o zmenách v počte a štruktúre členskej základne, ako aj o vývoji počtu podnikateľských subjektov pôsobiacich v geodézii, pričom poukázal na veľký počet geodetov pracujúcich v súkromnej sfére
vzhľadom na počet obyvateľov v SR. Je zrejmé, že aj pod vplyvom využívania
nových technológii bude musieť dôjsť k postupnej redukcii počtu geodetických
firiem a tiež k redukcii počtu absolventov vysokoškolského štúdia.
Prvá časť prednášok bola venovaná uplatňovaniu nových technológií v geodézii a kartografii. Firma Geotech prezentovala tzv. multistanicu „Leica Multistation MS50“, ktorá v sebe kombinuje univerzálnu meraciu stanicu, laserový
skener, prijímač globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) a fotogrametrickú stanicu. Novinky prístrojovej techniky firmy Topcon boli zamerané
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nám, krajinnej pokrývky a geologickej stavby podložia možno vytvoriť neurónovú sieť na predpovedanie rizika vzniku zosuvov. Na Liptove vytvorili Turistickú informačnú mapu regiónu, ktorá zobrazuje celý región aj s vyobrazením
miest turistického, športového a kultúrneho charakteru s využitím pri propagácii dovoleniek v SR.
Geodetické dni splnili svoj účel. Okrem odborných prednášok sú už tradične
miestom, kde predajcovia geodetickej meračskej techniky vystavujú a predvádzajú najnovšiu techniku. Prítomní mali možnosť podiskutovať s predajcami,
ale rovnako aj vyskúšať si nové prístroje. A v neposlednom rade sú geodetické
dni miestom aj na spoločenské stretnutie, rozhovory a diskusie.

Obr. 2 J. Hardoš informoval o činnosti KGK
na zber údajov formou leteckého mapovania. Pozemné aj letecké snímkovacie
technológie firmy Trimble sú dostupné každému s rýchlym zberom údajov na
fotogrametrickom princípe. Ďalej boli prezentované rýchlejšie a kvalitnejšie
nástroje na spracovanie a vizualizáciu množstva zdrojových dát z fotogrametrického a laserového skenovania. Bolo vykonané porovnanie výškových modelov z leteckého laserového a obrazového skenovania krajiny z hľadiska dosiahnutej presnosti, podrobnosti, chybovosti a aplikačného využitia. Využitie obrazového skenovania bolo názorne použité ako vhodná metóda pri ťažko dostupných objektoch a konštrukciách pri tvorbe výkresovej dokumentácie zvonice
na cintoríne Zvonový vŕšok v Banskej Štiavnici. Uvedený blok prednášok bol
ukončený prednáškami o zbere údajov pre geografické informačné systémy
(GIS) v nedostupnom a zalesnenom teréne ručným prístrojom GNSS pre geodetov a novinkami z oblasti aplikačných softvérov Bentley na spracovanie údajov.
Ďalšia časť prednášok bola venovaná historickým reminiscenciám v odbore
geodézie a kartografie. Odzneli príspevky o tzv. „encyklopédii zememeračstva“,
ktorá bude dokumentovať témy naprieč celým spektrom odboru geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností a geoinformatiky v SR od minulosti po dnešok. Jej tvorbu zabezpečuje Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov. Ďalej
sa hovorilo o pozitívnych a aj negatívnych stránkach vývoja pozemkových evidencií od prijatia zákona č. 22/1964 Zb., cez zákony č. 265 a 266/1992 Zb., a realizáciu Koncepcie usporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnostiam prostredníctvom tvorby registrov obnovenej evidencie pozemkov a o ich dopade na dnešok. Záverečná prednáška bola venovaná 100. výročiu narodenia prof. Ing.
Dr. Pavla Gála, DrSc., ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti Katedry
geodézie i Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Súčasťou programu geodetických dní bolo aj diskusné fórum za odbornej
garancie V. Uhlíka, predsedu Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie. Úvodné prednášky nastolili podnety do následnej diskusie. V rámci prednášky o cenotvorbe geodetických prác v čase krízy a nadbytku ponuky nad dopytom sa P. Repáň zameral na nízke, až dumpingové ceny a ich vplyv na kvalitu
geodetických prác. V. Uhlík v rámci pozemkových úprav vykonaných za posledných 20 rokov poukázal na stagnáciu týchto projektov v poslednom období
a vyjadril nádej, že s novelou zákona č. 330/1991 Zb. sa zjednoduší, zrýchli
a zefektívni vykonávanie hlavne jednoduchých pozemkových úprav a že bude zo
strany investorov o ne väčší záujem. Následne J. Kožár poukázal na zmenu paradigmy geodézie a jej dopad na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy. Tento blok
prednášok rozpútal diskusiu k verejnému obstarávaniu projektov pozemkových
úprav, k ponuke dumpingových cien a ich dopadu na kvalitu geodetických prác.
Posledná časť prednášok bola venovaná študentským prácam z oblasti geodézie, katastra nehnuteľností a GIS. Prítomní boli informovaní, že na základe
merania a vyhodnotenia priestorových posunov na vodnom diele Starina možno
konštatovať, že sypané hrádze nepredstavujú pre svoje okolie nebezpečenstvo.
Kumuláciou chýb v procese vzniku vektorovej katastrálnej mapy číselnej kartometrickou digitalizáciou v katastrálnom území Staré Mesto (okres Bratislava I)
je spôsobený nesúlad medzi stavom zobrazeným na katastrálnej mape a stavom skutočným. Na základe sklonu reliéfu, jeho orientácie voči svetovým stra-

Ing. Rudolf Müller,
Výskumný ústav geodézie a kartografie,
Ing. Katarína Leitmannová,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
foto: KGK

XXXV. sympozium z dějin geodézie
a kartografie v Praze
Dne 26. 11. 2014 proběhlo v prostorách Národního technického muzea (NTM)
v Praze v pořadí již XXXV. sympozium z dějin geodézie a kartografie. I tentokrát bylo zabezpečeno oddělením exaktních věd a geodézie jmenovaného
muzea. Přednesené příspěvky a informace byly rozděleny do čtyř bloků.
Pochopitelně bylo vzpomenuto i 60. výročí založení Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) a Kartografie Praha,
a to v referátech jejich současných ředitelů (obr. 1). Uvádeni jsou i další autoři,
názvy a základní obsah jejich vystoupení.
Blok I.
Pavel HÁNEK (Fakulta stavební ČVUT v Praze), Pavel HÁNEK, ml. (VÚGTK, v. v. i.,
Zdiby a Jihočeská univerzita České Budějovice): K měření délek.
Příspěvek byl věnován způsobům a metodám přímých měření délek, jejich
dosahu a přesnosti, od nejstarších dob (zaměřování egyptských pyramid)
po současnost. To vše s představením současných metod měření a státních
etalonů ve VÚGTK.
Petr CIKRLE (Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně a Ústav
stavebního zkušebnictví): Zavádění metrického systému v českých zemích.
Zde byl popsán dlouhodobý proces zavádění metrického systému v českých
zemích, počínaje porovnávacím měřením dolnorakouských a francouzských
délkových měřítek. Také bylo pojednáno připojení habsburské monarchie
k německé celní unii v roce 1854, což byla první reálná vazba na francouzský kilogram, zmíněny zákony o povinném užívání dolnorakouských jednotek v letech 1855-1857 jako základní přípravě na přijetí metru a decimální

Obr. 1 J. Šimek přednesl v zastoupení K. Raděje referát
k 60. výročí založení VÚGTK
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početní systém v nové konvenční měně. Vzpomenuty byly debaty hospodářské komory o užívání metrické soustavy. Jako kuriozita se dnes jeví návrhy na počeštění názvů jednotek – měr, ploch, spln a těž. Autor nevynechal zákony o přijetí nových měr a vah a popsal tehdejší reakce české veřejnosti. Nezapomněl na přepočítávací tabulky a jiné pomůcky. Konečným
výsledkem bylo připojení Československé republiky k Metrické konvenci.
Všechny kroky byly završeny získáním vlastního prototypu metru a kilogramu.
Antonín ŠVEJDA (NTM, Praha): Geodetické přístroje a kartografické pomůcky
firmy Frič.
Zde byla představena historie slavné české opticko-mechanické firmy J. & J.
Frič, která působila v letech 1883-1948. V jejich dílně bylo vyrobeno mnoho
kvalitních a několik stěžejních přístrojů (důlní teodolit Duplex, cirkumzenitál Nušl-Frič, další zenitální přístroje) pro geodetická a astronomická měření, a také pro průmysl. Josef Frič se po bratrově smrti proslavil postavením
hvězdárny v Ondřejově a jejím přístrojovým vybavením. Astronomickou
observatoř předal roku 1928 státu.
Pavel TARABA (Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK): Z historie trigonometrických bodů 1. řádu JTSK.
Příspěvek pojednával o vybudování síě trigonometrických bodů 1. řádu Jednotné trigonometrické sítě katastrální po vzniku Československa ve 20. letech minulého století, na kterou byly navázány další práce související s vybudováním základního polohového bodového pole. Současný stav na těchto bodech je poplatný historickému vývoji každého z nich a je značně rozdílný.
Alžbeta STRIŽINCOVÁ (SPŠ stavebná a geodetická, Bratislava): Expozície geodézie, fotogrametrie, kartografie a KN v Bratislave.
Zde byly podány základní informace o stálé expozici historie geodézie, fotogrammetrie, kartografie a KN, zřízené v prostorách SPŠ stavební a geodetické v Bratislavě.
Blok II.
Josef ŠURÁŇ (Praha): Československý astronomický přístroj cirkumzenitál.
V příspěvku byly představeny přístroje astrolábového typu pro současné astronomické určení zeměpisné šířky a délky a princip čs. cirkumzenitálu. Jeho první
postupně zlepšované modely, s neosobním způsobem pozorování. Byl popsán návrh a vývoj fotoelektrického cirkumzenitálu a jeho poslední stav.
Bořivoj DELONG (Praha): O vývoji elektrooptického dálkoměru VÚGTK.
Až do poloviny 20. století nebyly měřené délky technologicky rovnocenným
prvkem s měřenými úhly. Řešení přinesl objev elektrooptických dálkoměrů,
které měří délky pomocí modulovaného světla. Ve VÚGTK se podařilo vyvinout křemenný modulátor světla, nahrazující méně výhodný kapalinový
modulátor. Na jeho bázi byl vyvinut prototyp elektrooptického dálkoměru
VÚGTK. K jeho tovární výrobě však nedošlo.
Georgij KARSKÝ (Praha): Časová a šířková služba na Geodetické observatoři Pecný.
Informace o astronomických měřeních času a variací šířky, konaných hlavně
na Geodetické observatoři (GO) Pecný VÚGTK od období Mezinárodního
geofyzikálního roku a spolupráce 1957-1959, s připomenutím všeobecné
historie těchto činností. Přístroje, metody, výsledky – spolupráce v Československu a se zahraničím. Vzpomínky na některé pracovníky astronomických observatoří, elektronických laboratoří a opticko-mechanických dílen.
Vojtěch PÁLINKÁŠ (VÚGTK, v. v. i., GO Pecný): Historie a současnost tíhových
měření ve VÚGTK.
Referát pojednával o tom, že v geovědních disciplínách je aplikace pozemních měření tíhového zrychlení velmi rozmanitá, např. určení tvaru Země geoidu, sledování tektonických deformací nebo postglaciálního zdvihu, analýza slapových měření a vlastních kmitů Země k určení struktury a modelů
Země, sledování vulkanické činnost, geofyzikální prospekce (např. nerostných surovin), změny distribuce hmot v atmosféře a hydrosféře (lokální
i globální změny). Prvá slapová měření byla ve VÚGTK provedena ve sklepní
gravimetrické laboratoři GO Pecný v letech 1970 a 1971 pomocí gravimetru
Askania. Kontinuální měření pokračují i v současnosti pomocí nejmodernější techniky supravodivých gravimetrů umožňující rozšíření spektra sledování geofyzikálních jevů. Stanice na observatoři Pecný byla místem prvního
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absolutního tíhového měření v České republice (ČR) v roce 1978. Díky absolutnímu gravimetru FG5#215 pořízenému v roce 2001 bylo možné rozšířit
výzkum v oblasti absolutní gravimetrie do řady oblast. Byly připomenuty
a) definice standardu tíhového zrychlení, b) příspěvek k experimentu výkonových vah v Mezinárodním úřadu pro váhy a míry, c) budování gravimetrických sítí ČR, Slovenska a Maďarska a d) sledování variací tíhového zrychlení na GO Pecný.
Jiří LECHNER (VÚGTK): Vývoj délkové základny ve VÚGTK a pomůcky pro kreslení.
Zde byly představeny dvě aplikace VÚGTK směrované do činností resortu
ČÚZK zejména v 70. a 80. letech minulého století:
– zajištění metrologické návaznosti délkových měřidel pro resort ČÚZK
(tato činnost přetrvává do dnešní doby),
– vývoj a výroba kartografických pomůcek pro kreslení a vynášení.
Byl uveden historický přehled technologií „komparace – kalibrace“ invarových drátů, invarových a ocelových pásem, Bala latí, nivelačních latí, optických a elektronických dálkoměrů, přístrojů pro laserové skenování a laser
trackerů s uvedením přesnosti těchto metrologických činností. Dále byl
uveden přehled ve VÚGTK vyvinutých a vyrobených kartografických pomůcek pro obor zeměměřictví s krátkým popisem.
Blok III.
Eva NOVOTNÁ (Mapová sbírka, Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy – PřF UK): Orteliova biblická mapa Putování a život patriarchy
Abraháma.
Příspěvek, který za nepřítomnou autorku přednesla Jitka Močičková, seznámil účastníky sympozia s mapou, která je typická pro historické dodatky
v Orteliově atlasu Theatrum Orbis Terrarum. Mapa byla posouzena z hlediska historického, biblického i kartometrického.
Jitka MOČIČKOVÁ (Mapová sbírka PřF UK, katedra archivnictví a pomocných
věd historických Filosofické fakulty UK): Dějepisné atlasy v Čechách, součást
evropské atlasové kartografie 19. století.
V referátu se autorka věnovala dějepisným atlasům vydaným v Čechách
v druhé polovině 19. století, tj. prvnímu atlasu Václava Merklase a po něm
dalším, až do české verze Schubertova a Putzgerova dějepisného atlasu. Byli
představeni jejich autoři a nakladatelé, většinou výrazné osobnosti české
historické kartografie. České dějepisné atlasy byly zařazeny do širšího evropského kontextu s představením významných zástupců tehdejších dějepisných atlasů v zahraničí a jejich předchůdců (zejména Německo a Francie).
Vilém WALTER (PřF Masarykovy univerzity – MU, Brno): Vojenské mapy Brna
a okolí 1 : 14 400 z let 1835-1872.
Posluchači byli seznámeni se souborem podrobných vojenských map okolí Brna
1 : 14 400 z let 1835 až 1872, využívaných při pravidelných vojenských manévrech v Tuřanech u Brna, také s jejich digitalizací a zpřístupněním na webu.
Blok IV.
Tomáš GRIM (Zeměměřický úřad, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru):
Humoristické mapy z doby 1. světové války.
V příspěvku bylo pojednáno o humoristických mapách a popsány takovéto
mapy vydané v Německu v letech 1914-1916, jako prostředek politické
karikatury, oslavy Ústředních mocností a hanobení Dohody. Představeny
byly jako mapové zvláštnosti – kuriozity.
Zdeněk KREJČÍ (Ministerstvo zahraničních věcí ČR): Mapy armád bojujících v českých zemích na konci 2. světové války.
V příspěvku byly popsány a srovnány mapy z prostoru ČR, které v roce 1945
používaly armády Německa, SSSR a USA v bojích na závěr 2. světové války.
Drahomír DUŠÁTKO (Praha), Bohuslav HALTMAR (Praha): Josef Vlastník – osobnost v oblasti kartografické polygrafie.
Zde byla představena zvláštnost kartoreprodukčních prací spojených s tiskem vojenského mapového díla; vyžadovala od všech zúčastněných profesí
počínaje redaktory, kartografy, litografy až po tiskaře i knihaře specifické
znalosti, schopnosti a tvůrčí přístup. K takovým patřil ve Vojenském zeměpisném ústavu (VZÚ) Josef Vlastník, který byl příspěvkem připomenut.
Pozornost a úsilí věnoval odborné přípravě. Významně se podílel ve VZÚ na
rozvoji v kartolitografii a kartoreprodukci, byl iniciátorem tvůrčího rozvoje
reprodukčních technologií v polygrafii, technologií tisku ofsetem. Za svého
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působení na Topografickém oddělení Generálního štábu a ve Vojenském
kartografickém ústavu v Banské Bystrici se podílel na tvorbě nového vojenského mapového díla 1 : 25 000 (1953-1957) včetně organizace jeho tisku.
Podílel se na zpracování 2. vydání Vojenského zeměpisného atlasu (1975).
Zdeněk STACHOŇ, Josef CHRÁST (Geografický ústav, PřF MU, Brno): Vliv restaurování na kartometrické vlastnosti starých map.
Příspěvek byl zaměřen na problematiku geometrických vlastností starých
map. Na příkladu výtisku Fabriciovy mapy Moravy uloženém v Moravské
galerii v Brně jsou ilustrovány změny geometrických vlastností v důsledku
restaurátorského zásahu. Fabriciova mapa Moravy jako nejstarší známá
samostatná mapa Moravy je složena z šesti „samostatných” listů. Uvedený
fakt je důležitý pro následně prováděné kartometrické a další analýzy.
Autoři měli k dispozici digitální obrazy ze tří časových období.
Milan TALICH a kolektiv (VÚGTK): Chartae-Antiquae.cz – virtuální mapová sbírka.
Představen byl projekt Kartografické zdroje jako kulturní dědictví, v jehož
rámci virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz vznikla. Je v prvé řadě
zaměřen na vývoj nových technologií pro zpracování a on-line publikování
starých map, plánů, atlasů a glóbů. Vedlejším výstupem projektu jsou digitální kopie map, atlasů a glóbů, na kterých jsou nové technologie testovány
a rozvíjeny. Krátce byly představeny metody a přístroje vhodné pro přesnou
digitalizaci map, atlasů i glóbů. Dále byly doporučeny webové technologie
pro zpřístupnění, publikování a pro práci s digitálními kopiemi starých map
v prostředí webového prohlížeče, a to z pohledu odborného uživatele kartografického díla. Praktické ukázky byly na pilotních aplikacích vznikajících
v rámci projektu. Pozornost byla věnována i postupu pro precizní digitalizaci glóbu až po vytvoření virtuálního modelu, který lze zobrazit například
v aplikaci Google Earth formou georeferencované vrstvy. První výsledky projektu jsou už nyní přístupné veřejnosti ve virtuální mapové sbírce Chartae
Antiquae.cz, která vzniká ve spolupráci VÚGTK s několika národními i regionálními paměťovými institucemi. Sbírka čítá v současné době okolo 27 000
map, přičemž v závěru projektu koncem roku 2015 by měla obsahovat
okolo 50 000 listů map.
Martina VICHROVÁ, Michal KEPKA (Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni): Databázová implementace katalogu objektů starých topografických map.
Zde byly představeny staré topografické mapy, zejména mapy druhého
a třetího vojenského mapování; jsou dnes vzhledem k příhodnému měřítku
a bohatému obsahu cenným zdrojem dat. Poskytují podrobný obraz tehdejší krajiny a sídel pro studium vývoje. Příspěvek přiblížil návrh a implementaci datového modelu pro kategorie objektů katalogu vyjadřovacích
prostředků starých topografických map s využitím databázových technologií. Příspěvek přináší netradiční pohled na zpracování souboru mapových
klíčů do podoby vhodnější pro další zkoumání. V příspěvku jsou nastíněny
možné analýzy nad datovým modelem katalogu vyjadřovacích prostředků.
Navíc, mimo původní program, informoval Július BARTALOŠ (Bratislava)
o práci kolektivu odborníků pod vedením Jozefa Mareka na přípravě šestisvaz-

Obr. 2 Účastníci sympozia

kového díla „Zememeračstvo, geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
na Slovensku od nepamäti po dnešok“. První díl publikace vyšel v roce 2014,
postupně se připravují k vydání další svazky. Takto komplexně zpracované dílo
je prvým svého druhu na Slovensku.
Do budoucna se lze jen těšit na pokračování těchto setkání, tím spíše, že zájem o ně vzrůstá. XXXV. sympozia se zúčastnilo 85 osob (obr. 2), bylo předneseno
20 referátů, 8 autorů mělo v NTM premiéru. Pořadatelům náleží upřímný dík.
Všechny příspěvky budou otištěny ve sborníku NTM.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha,
foto: Ing. Petr Skála,
Praha
*

OSOBNÍ ZPRÁVY

K jubileu prof. Michaela Mösera
Drážďanský rodák, významný německý
odborník inženýrské geodézie Dr. - Ing.
habil. Michael Möser, profesor Technické univerzity v Drážďanech (TUD),
oslaví 19. 2. 2015 své šedesáté narozeniny.
Jeho přátelský zájem o naši geodézii
se datuje od konce 70. let minulého
století, kdy na katedře inženýrské geodézie Geodetického ústavu TUD obhájil
roku 1980 diplomovou práci „Volná stanoviska“, jejíž část zpracoval v rámci stále
probíhající neformální spolupráce na katedře speciální geodézie Fakulty stavební
ČVUT v Praze. Do roku 1981 pracoval
v měřické kanceláři tehdejších státních drah DR, potom až do roku 1985 byl
asistentem katedry inženýrské geodézie TUD. Roku 1984 obhájil doktorskou
práci na téma „Matematicko-stochastické modelování posunů z analýzy krátkých časových řad“. V následujících pěti letech byl ředitelem výzkumného a vývojového pracoviště bývalého podniku VEB Geodäsie und Kartographie Dresden.
Roku 1990 se vrátil na katedru jako odborný asistent a habilitoval se prací „Projektování CAD v inženýrské geodézii“. O dva roky později byl jmenován na Odborné vysoké škole (FH) v Drážďanech profesorem inženýrské geodézie, mapování a geografických informačních systémů. Po řadu let byl velmi úspěšným
závodníkem a spolkovým trenérem orientačního běhu. Roku 1996 převzal katedru inženýrské geodézie, kterou vede dosud. Na svém nynějším pracovišti
zastává řadu akademických funkcí. V letech 2000 až 2006 byl proděkanem
oboru geověd Fakulty lesního a vodního hospodářství a geověd TUD, v období
2003 až 2006 a znovu od roku 2012 ředitelem jeho Geodetického ústavu.
Kromě rozsáhlé pedagogické činnosti (vedoucí více než stovky diplomových a doktorských prací) je prof. Möser od roku 1992 aktivním členem saského
zemského předsednictva DVW (Německého zeměměřického spolku – Společnosti pro geodézii, geoinformatiku a pozemkový management) a od roku 2005
členem prestižní Německé geodetické komise (DGK) a členem sekce inženýrské
geodézie. Z jeho bohaté publikační činnosti, zahrnující zhruba sedm desítek
prací, je zřejmě nejvýznamnější vedení autorského kolektivu a spoluautorství
dvou vydání prestižní „Příručky inženýrské geodézie“ (Handbuch Ingenieurgeodäsie), vydávané firmou Wichmann, Hüthig GmbH, v Heidelbergu. (Recenze jednotlivých dílů byly publikovány na stránkách GaKO.) První díl Möser –
Müller – Schlemmer: Grundlagen (Základy) zahájil roku 2012 již 4. doplněné
a přepracované vydání v nakladatelství VDE - Verlag.
Jubilantovi přejeme do dalších let hodně osobní pohody a pracovních i vědeckých úspěchů.
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