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let práce pro české
zeměměřictví a katastr

•   Podpora procesu obnovy katastrálního operátu
•   Vývoj a správa programových produktů řady MicroGEOS
     (MicroGEOS Nautil,MicroGEOS UKM, MicroGEOS 2010,
     DIKAT®, INFORMACE KN…)
•   Využití dat katastru v geoinformačních systémech
•   Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví
     a katastru
•   Automatizace
     postupů vyho-
     tovení GP
     a ZPMZ

•   Informační zabezpečení oborů zeměměřictví a katastru;
     členství v konsorciích EBSCO, ELSEVIER, SPRINGER
     a GeoBASE/GeoRef
•   Zeměměřická knihovna® – 45 000 svazků, 130 000 biblio-
     grafických záznamů
•   Odborná ediční činnost v oboru a vydávání periodika
     NZK®

•   Příprava a provádění odborných seminářů z oblasti země-
     měřictví  a  katastru
•   www stránky VÚGTK
     a CLGE (Rada evropských

      zeměměřičů)

•   Operační, datová a analytická centra mezinárodních
     vědeckých služeb GNSS (IGS, EUREF–EPN), DORIS;
     operační centrum sítě VESOG, seismika
•   Výzkum časově proměnného tíhového pole Země (teorie,
     model kvazigeoidu, gravimetrie, studium vlivu okolního
     prostředí)
•   Aplikace GNSS v meteoro-
     logii
•   Uchovávání STÁTNÍHO ETA-
     LONU TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ
     a REFERENČNÍHO ETALONU
     POLOHY

•   Státní standardizace a metrologie pro zeměměřictví
     a katastr nemovitostí (TNK 24 a 122, činnost AKL a AMS 
     a činnost v EURAMET)
•   Uchovávání a vývoj STÁTNÍHO ETALONU VELKÝCH DÉLEK
•   Vývoj a výroba speciálních měřicích systémů, přístrojů
     a pomůcek (např. HYNI)
•   Vývoj nových techno-
     logií a provádění spe-
     ciálních prací z oblasti
     inženýrské geodézie

Některé významné projekty: CERGOP, UNIGRACE, TOUGH, EGVAP, SWIRLS, EURADIN, NATURE-SDI
Plus, InGeoCalc, NTIS, NeoCartoLink, NAKI, GGOS, GGP, VISK 7, CzechGeo/EPOS, GNSS4SWEC …
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Abstrakt

Sprístupnenie nového geoportálu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) v máji 2013 ako 
výsledok projektu riešeného v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. Popis jednotlivých aplikácií, sub-
systémov a procesov prebiehajúcich na pozadí. Požiadavky smernice INSPIRE prevzatej do slovenskej legislatívy formou 
zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, podľa ktorého je ÚGKK SR jednou z povinných 
osôb zodpovednou za určité témy a významným prispievateľom v oblasti referenčných priestorových údajov. Náčrt ďalšieho 
vývoja geoportálu.

Geoportal of the GCCA SR

Summary

New Geoportal of the Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic (GCCA SR) launched in May 
2013 as a result of a project carried out under the Operational Programme Information Society. Description of individual 
applications, subsystems and processes running in the background. Requirements of the INSPIRE Directive implemented 
into Slovak legislation by Act No. 3/2010 Coll. on National Infrastructure for Spatial Information according to which the 
GCCA SR is one of persons obligated responsible for specific themes so as relevant contributor of reference spatial data. 
Outline of the further development of the Geoportal.
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zaradené do prioritnej oblasti, Úrad geodézie, kartografie 
a katastra (ÚGKK) SR získal z OPIS-u finančné prostriedky 
na realizáciu dvoch národných projektov:
•   Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN),
•   ESKN – Základná báza údajov pre geografický infor-
     mačný systém (ZBGIS®).
    Výzvu na druhý z projektov, ESKN – ZBGIS®, vypísalo 
Ministerstvo financií SR na jar 2009. To bol podnet na 
vznik nového geoportálu ÚGKK SR, ktorý mal nahradiť 
pôvodný geoportál sprístupnený verejnosti v roku 2004. 
Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, podobne ako ostatné projekty zamerané na infor-
matizáciu spoločnosti a vybudovanie eGovernmentu.
    Výstupy projektu určené pre verejnosť sú dostupné
prostredníctvom webovej stránky geoportálu ÚGKK SR 
(http://www.geoportal.sk/sk/, obr. 1), ktorá bola spustená 
do prevádzky 2. 5. 2013. V súčasnosti sa tu používateľ môže

           Úvod

V roku 2008 vláda Slovenskej republiky (SR) schválila hlavný 
koncepčný dokument na vybudovanie elektronickej verej-
nej správy – Národnú koncepciu informatizácie verejnej 
správy SR [1]. Tento dokument okrem iného uvádza zo-
znam kategórií služieb poskytovaných verejnou správou, 
ktoré sú podľa hodnotenia Rady Európskej únie (EÚ) pova-
žované za prioritné z hľadiska informatizácie, a im pri-
slúchajúce úseky verejnej správy. Medzi tieto kategórie 
služieb patrí aj kataster nehnuteľností, t. j. poskytovanie 
elektronických služieb z katastra nehnuteľností pre obča-
nov aj podnikateľov.
     Na zrealizovanie zámeru informatizácie bol vytvorený 
operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), v rámci 
ktorého je na všetky projekty poskytovaná podpora zo 
štrukturálnych fondov EÚ. Keďže katastrálne služby boli
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Obr. 1 Úvodná stránka geoportálu
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           Projekt ESKN – ZBGIS®

Ako už bolo spomenuté v úvode, výzva na projekt ESKN – 
ZBGIS® bola vypísaná na jar 2009.
    Projekt riešil komplexne problematiku systému ZBGIS® 
ako takého. Podľa výzvy Ministerstva financií SR [3] cie-
ľom projektu bolo:
•    vytvorenie a aktualizácia referenčných zdrojových údajov
     národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (NIPI),
•    sprístupnenie referenčných údajov a informácií ZBGIS® 
     prostredníctvom elektronických služieb a zabezpečenie
     ich aktuálnosti,

dozvedieť informácie o údajoch, službách a aplikáciách, 
ako aj o vlastníkovi údajov alebo správcovi portálu. Medzi 
základné informácie patria opisy údajov ZBGIS®, katalógu 
tried objektov (KTO) ZBGIS® a údajov geografického ná-
zvoslovia. Geoportál tiež poskytuje prístup k ďalším re-
zortným aplikáciám, ktoré neboli súčasťou riešenia pro-
jektu – ku katastrálnemu portálu, k Slovenskej priestoro-
vej observačnej službe (SKPOS®) a k produktom a službám, 
t. j. k obchodnému modulu, cez ktorý je možné realizovať 
elektronický nákup spoplatnených služieb a údajov podľa 
§ 11 zákona Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov [2].

Deák, P. a i.: Geoportál ÚGKK SR



Obr. 2 Aplikácia MK ZBGIS®

1) Ortofotosnímky publikované prostredníctvom MK ZBGIS® sú produktom Národného lesníc-
keho centra vo Zvolene.

GaKO 60/102, 2014, číslo 4, str. 003

Geodetický a kartografický obzor
ročník 60/102, 2014, číslo 4 71

samotnej implementácie riešenia. Všetky tieto subsystémy 
(bližšie popísané v časti 2.3) sú potrebné na vytvorenie
a poskytovanie samotných údajov, publikovanie služieb, 
resp. ich samotné vyhľadávanie.

  2.1  Aplikácie sprístupnené cez geoportál 

Geoportál ÚGKK SR v súčasnosti poskytuje prístup k pia-
tim voľne prístupným aplikáciám:
•   mapový klient ZBGIS®,
•   transformačná služba,
•   konverzná služba,
•   vyhľadávacia služba,
•   metaúdajový editor.

  2.1.1 Mapový klient (MK) ZBGIS®

Aplikácia MK ZBGIS® (obr. 2) prioritne zobrazuje údaje 
ZBGIS® vo forme vektorového polohopisu. Zároveň sú do-
stupné aj ďalšie mapové kompozície, ako napr. digitálny 
model reliéfu (DMR), ortofotosnímky pre časti územia SR, 
v ktorých boli spracované1), referenčné geodetické body
a územnosprávne členenie SR.
      Aplikácia okrem štandardnej funkcionality ponúka aj 
pokročilejšie nástroje, ktoré môžu využiť odbornejšie za-
meraní používatelia. Medzi ne patrí možnosť „pridávania“ 
vlastných údajov nad podkladovú mapu zo ZBGIS®, a to 
buď z osobného počítača (v podporovaných formátoch 
komprimovaných do súboru ZIP), alebo prostredníctvom 
publikovaných webových mapových služieb (Web Map Ser-
vice – WMS) iných poskytovateľov. Výhodou tejto funkcio-

•   efektívna integrácia priestorových údajov informač-
    ných systémov verejnej správy (ISVS) iných povinných
      osôb prostredníctvom elektronických služieb do celko-
     vej architektúry eGovernmentu, t. j. poskytovanie úda-
      jov ZBGIS® prostredníctvom elektronických služieb iným
      modulom ISVS a efektívne využívanie spoločných elek-
      tronických služieb poskytovaných inými modulmi ISVS.
    Projekt sa začal riešiť začiatkom roka 2010. Práce začali 
analýzami súčasného stavu a požiadaviek na projekt. Sú-
časný stav bol vyhodnotený z pohľadu organizačnej štruk-
túry rezortu ÚGKK SR, poskytovania údajov ZBGIS® v zmysle 
platnej legislatívy, použitej architektúry riešenia ZBGIS®, 
spolupráce s tretími stranami a im poskytovaných služieb, 
prehodnotenia koncepcie rozvoja a budovania ZBGIS®
a v neposlednom rade z pohľadu koordinácie aktivít v rámci 
NIPI a INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in 
Europe). Boli vyhotovené analýzy údajových zdrojov, ako 
aj dovtedy používaných interných smerníc, metodík a pra-
covných postupov. Tiež bola vypracovaná analýza požia-
daviek na jednotlivé komponenty systému, a to na: foto-
grametrický systém, zber a aktualizáciu údajov, údajové 
zdroje a údajový model, metaúdaje a metainformačný sys-
tém, kartografickú reprezentáciu údajov, silného klienta, 
tenkého klienta, geoportál, webové služby INSPIRE a ZBGIS®, 
roly a procesné postupy pri tvorbe a spracovaní ZBGIS®, 
ako aj na samotnú infraštruktúru, ktorá zahŕňala návrh pro-
stredí, softvéru, hardvéru a tiež dátového centra. 
     Zo získaných informácií začali postupne vznikať návrhy 
jednotlivých systémov, resp. subsystémov – návrh softvé-
rovej a hardvérovej architektúry, návrh priestorovej data-
bázy a údajového modelu, návrh funkčného riešenia, ktorý 
obsahoval definíciu jednotlivých rolí, funkcionalitu ten-
kého a silného klienta, správu údajov, poskytovanie meta-
údajov, ako aj fotogrametrické spracovanie údajov. Ďalej 
to boli návrhy na migráciu existujúcich údajov, samotného 
fotogrametrického systému, metodík a procesov, ako aj

Deák, P. a i.: Geoportál ÚGKK SR



Obr. 3 Rozhranie konverznej služby
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slúži na vyhľadanie údajov na základe ich metaúdajov. 
Vyhľadávanie je možné v troch režimoch – v základnom,
v rozšírenom a v INSPIRE (obr. 4).
     Rozšírený režim a režim INSPIRE využijú skôr tí použí-
vatelia, ktorí presnejšie vedia, aké údaje potrebujú pre
svoju prácu. Vyhľadávať metaúdaje je možné pre série
údajových sád, údajové sady a služby. Aplikácia posky-
tuje zobrazenie vyhľadaných metaúdajových záznamov
buď vo forme stručného náhľadu, alebo ako detailný výpis,
ktorý sa dá uložiť. V prípade, že poskytovaná služba je
voľne dostupná, napr. WMS, možno ju zobraziť aj priamo
v MK ZBGIS®. Taktiež v MK ZBGIS® je pri identifikácii
objektu možný stručný náhľad na metaúdaje. Služba spĺňa
požiadavky štandardu OGC (Open Geospatial Consortium)
CSW (Catalogue Service for Web), verzia 2.0.2, aj smernice
INSPIRE [4].
     Aplikácia MDE je cez stránky geoportálu dostupná iba 
v režime off-line (režim on-line je bližšie popísaný v časti 
2.3.7). V tomto prípade sú záznamy ukladané v počítači 
používateľa. V rámci projektu boli vytvorené tri konfigu-
račné profily, podľa ktorých si používateľ môže vytvoriť 
vlastný metaúdajový záznam – rezortný metaúdajový pro-
fil, konfiguračný profil ZBGIS® a konfiguračný profil služby. 
Zároveň existuje možnosť tvorby záznamu aj podľa vlast-
ného konfiguračného profilu. V závislosti od jednotlivých 
konfiguračných profilov sa vytvára/zobrazuje grafické roz-
hranie aplikácie. Vytvorené metaúdajové záznamy možno 
validovať podľa požiadaviek INSPIRE alebo štandardov ISO 
(International Organization for Standardization), pričom je 
možná aj ich neskoršia editácia.
     Každá zo spomenutých aplikácií má svoju „pomoc“, resp. 
používateľskú príručku, ktorá môže pomôcť pri práci s ňou. 
Doterajšia prax ukázala, že príručky sú potrebné, pretože 
pri jednotlivých aplikáciách platia určité pravidlá a obme-
dzenia, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé.

  2.2  Údaje a služby 

Na stránkach geoportálu sa návštevník dozvie základné 
informácie o údajoch a službách, ktoré rezort ÚGKK SR

nality je, že používateľ môže pracovať so svojimi údajmi, 
robiť si podľa potreby vlastné analýzy, pričom nemusí 
vlastniť podkladové údaje. Taktiež si nemusí na svojom 
počítači inštalovať žiadny softvér, pretože aplikácia sa otvára 
v klasických webových prehliadačoch. Ďalšou funkciona-
litou je vytváranie kompozícií. Ak používateľ potrebuje 
prerušiť prácu, môže si svoju kompozíciu uložiť a neskôr si 
ju znovu načítať, resp. poslať mailom. Inou funkcionalitou 
sú napr. geoprocesné úlohy, z ktorých sú v súčasnosti 
dostupné štyri. Je možné ich doplniť, a to na podnety sa-
motných používateľov. Používatelia sa môžu zapojiť aj do 
zlepšenia a skvalitnenia údajov ZBGIS®, a to pomocou 
„reportu chýb“. Používateľ označí miesto chyby (lokalizuje 
chybu na základe súradníc), vyberie triedu objektov, do 
ktorej chybný bod patrí, zadá svoje kontaktné údaje, chybu 
popíše a odošle. Zodpovedný pracovník prevádzkovateľa 
ZBGIS® dostane správu o chybe a tá sa následne začne riešiť. 
     Aplikácia MK ZBGIS® je dostupná aj v anglickej mutácii.

  2.1.2 Transformačná služba a konverzná služba

Voľne dostupné aplikácie transformačnej aj konverznej 
služby majú vlastné klientske rozhrania. Rozhranie kon-
verznej služby je na obr. 3.
     Transformačná služba slúži na transformáciu súradnico-
vých systémov, a to platných na území SR, ale aj požado-
vaných smernicou INSPIRE [4]. Konverzná služba slúži na 
konverziu medzi najpoužívanejšími formátmi využíva-
nými hlavne v prostrediach geografických informačných 
systémov alebo v prostrediach CAD (Computer Aided 
Design). Tieto služby je možné využívať aj nevizuálne, tzn., 
že používateľ si môže vlastnú aplikáciu naprogramovať tak, 
aby na pozadí volala konkrétnu službu, ktorá mu spracuje 
požiadavku a výsledok vráti späť.

  2.1.3 Vyhľadávacia služba a metaúdajový editor (MDE)

Poslednými dvoma voľne dostupnými aplikáciami geopor-
tálu sú vyhľadávacia služba a MDE. Vyhľadávacia služba

Deák, P. a i.: Geoportál ÚGKK SR



Obr. 4 Rozhranie vyhľadávacej služby
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alebo ich špecifikácia bola nadštandardná. Takýmto spôso-
bom vznikol nový údajový model pre ZBGIS®, ako aj nový 
KTO ZBGIS®, verzia 2013.4 [5], ktorý je tiež dostupný pre 
verejnosť na stránkach geoportálu.
      V ďalšom texte budú popísané jednotlivé aplikácie a sub-
systémy (aj tie, ktoré nie sú znázornené na obr. 5).

  2.3.1 Subsystém fotogrametrického spracovania údajov

Ak sa na zber alebo aktualizáciu údajov pozrieme z inter-
ného hľadiska, tak za prvotný interný subsystém môžeme 
považovať fotogrametrický subsystém. V rámci neho možno 
aktualizovať údaje ZBGIS®, DMR a ortofotosnímky. V rámci 
projektu bolo zakúpených šesť fotogrametrických staníc, 
ktoré sú rozmiestnené na jednotlivých pracoviskách Geo-
detického a kartografického ústavu Bratislava (v Bratislave, 
v Žiline a v Prešove) a jedna administrátorská stanica, na 
ktorej sa dajú spracovávať ortofotosnímky. Fotogramet-
rický subsystém spracováva údaje pomocou softvéru Geo-
Media a jeho komponentov na prácu v stereo prostredí, 
napr. ImageStation Stereo for GeoMedia spoločnosti Inter-
graph, pričom na záver je vykonávaná kontrola kvality úda-
jov, a to podľa možností, ktoré táto metóda povoľuje. Kon-
trola v tomto prípade prebieha hlavne na topologickej 
úrovni (kontrola geometrie) a čiastočne na atribútovej

produkuje a poskytuje. Zobrazovacie služby typu WMS, 
resp. Web Map Tile Service (WMTS) sú poskytované bez-
platne. Takisto je na stránkach geoportálu uvedený zo-
znam webových služieb, či už pre údaje ZBGIS® alebo pre 
témy INSPIRE, za ktoré je rezort ÚGKK SR zodpovedný.
V prípade spoplatnených služieb, ako sú Web Feature Ser-
vice (WFS) a Web Coverage Service (WCS), je používateľ 
presmerovaný na stránku „Produkty a služby“, kde si môže 
požadované služby, resp. údaje zakúpiť elektronicky.

  2.3  Interné aplikácie a subsystémy ZBGIS®

Okrem sprístupnenia údajov ZBGIS® elektronickými služ-
bami bolo cieľom projektu pripraviť interné prostredie
a pracovné a metodické postupy na aktualizáciu údajov 
ZBGIS®, a tiež na samotnú administráciu jednotlivých apli-
kácií, tzv. back-office (obr. 5).
     Jednou z prvých úloh bolo vytvorenie návrhu nového 
údajového modelu pre ZBGIS®. Návrh vychádzal z KTO 
ZBGIS® 2008, v rámci ktorého sa pristúpilo k vynechaniu 
vybraných objektov a k redukcii atribútov pri vybraných 
objektoch. Nadobudnutá prax pri tvorbe údajov ZBGIS®
a zhodnotenie kvality a kvantity údajov viedli k zrušeniu 
tried objektov, ktoré boli nenaplnené, mali nízku početnosť 
objektov, boli v správe iných zodpovedných organizácií 
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Obr. 6 Nástroje ZBGIS® – panel

Obr. 5 Prístup k subsystémom ZBGIS®

2) Názvy jednotlivých tém sú v rámci celého článku uvádzané v súlade so zákonom č. 3/2010 Z. z. 
o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie [6]. Poznámka redakcie.
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uzatvorenú dohodu alebo im táto povinnosť vyplýva z § 20a 
zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii [2]. Aktuali-
zácia sa môže v tomto prípade uskutočniť napr. poskytnu-
tím údajov na vhodnom médiu, cez File Transfer Protocol 
(FTP) alebo cez webovú službu WFS – Transactions (WFS-T).

  2.3.3 Silný klient ZBGIS®

Ak sú údaje aktualizované jedným z uvedených spôso-
bov, tak sa v subsystéme na správu údajov vykoná kon-
trola kvality údajov na základe spomínaných ISO noriem. 
Kontrola kvality prebieha v softvéri ArcGIS Desktop (silný 
klient), kde boli na účely správy údajov vytvorené nástroje 
ZBGIS® (obr. 6). Je to nadstavba nad aplikáciami ArcMap/
ArcCatalog poskytujúca rozšírené funkcionality na údržbu 
a aktualizáciu údajov ZBGIS® – editáciu, export, kontrolu 
kvality a sledovanie životného cyklu objektov.
    Po kontrole kvality sú údaje migrované do publikačnej 
databázy, z ktorej sú pomocou nástroja Edit-Transform-
-Load (ETL) vytvorené údajové modely pre témy INSPIRE. 
Rezort ÚGKK SR publikuje údaje pre témy: Sústavy súrad-
nicových sietí, Geografické názvoslovie, Správne jednotky, 
Dopravné siete a Hydrografia2). 

úrovni. Takto spracované údaje sú následne konvertované 
do formátu, ktorý je čitateľný subsystémom na správu úda-
jov. Až v ňom prebehne kompletná kontrola kvality údajov, 
a to v súlade s normami ISO 19113:2002 Geographic infor-
mation – Quality principles, ISO 19114:2003 Geographic 
information – Quality evaluation procedures a ISO/TS 
19138:2006 Geographic information – Data quality measures.

  2.3.2 Subsystém na správu údajov

Tento subsystém pracuje v softvéri spoločnosti Esri a je 
navrhnutý tak, že spája jednotlivé repliky databázy, ktoré 
boli aktualizované rôznymi spôsobmi.
    Proces aktualizácie údajov ZBGIS® prebieha etapovite.
V prvej etape sa údaje aktualizujú fotogrametrickou me-
tódou. V druhej etape prejdú údaje miestnym šetrením, 
ktoré sa vykonáva tam, kde pomocou fotogrametrickej me-
tódy nie je možné získať všetky objekty, resp. ich správne 
atribútové hodnoty. Na tento účel bolo v rámci projektu 
zakúpených päť prijímačov globálnych navigačných satelit-
ných systémov (GNSS). Ďalšími možnými spôsobmi aktuali-
zácie údajov je aktualizácia z rezortných systémov, napr.
z informačného systému katastra nehnuteľností (ISKN), na 
základe obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, 
alebo na základe projektov pozemkových úprav. Aktuali-
zácia údajov môže prebiehať aj v rámci spolupráce s ex-
ternými štátnymi organizáciami, s ktorými má ÚGKK SR
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Obr. 7 Kartografická správa údajov
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  2.3.5 Subsystém na publikovanie služieb

Z takto pripravenej databázy sú potom údaje publiko-
vané prostredníctvom softvéru spoločnosti Esri ArcGIS 
Server ako webové služby založené na štandardoch OGC
a ISO. Služby sú dostupné ako WMS 1.3.0 a 1.1.1, WFS 1.1.0 
a WCS 1.1.1., a to v šiestich súradnicových systémoch – 
WGS 84 (EPSG:4326), S-JTSK (EPSG:102067), ETRS 89 
(EPSG:4258), ETRS 89/LAEA (EPSG:3035), ETRS 89/LCC
(EPSG:3034) a WGS 84/UTM zone 33N (EPSG:32633). Z pu-
blikačného servera sú údaje poskytované aj do aplikácie 
MK ZBGIS®. Bližší pohľad na publikované služby znázor-
ňuje obr. 8.
     V rámci projektu bola vypublikovaná aj webová služba 
typu WMTS 1.0.0, ktorá zobrazuje údaje ZBGIS®. Služba je
poskytovaná a konfigurovaná softvérovým nástrojom firmy  
Intergraph a je interne využívaná v aplikácii Produkty a služ-
by. V súčasnosti ju už používa aj Slovenská agentúra život-
ného prostredia (SAŽP), ktorá ju pridala ako podkladovú 
mapu do geoportálu NIPI [8].

  2.3.6 Nástroj na správu/administráciu MK ZBGIS®

Aplikácia MK ZBGIS® je na pozadí riadená administrátor-
ským nástrojom, ktorý bol vyvinutý na účely jej konfigu-

     Údaje k posledným dvom témam nie sú v súlade s na-
riadením Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. 11. 2010, 
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov 
a služieb priestorových údajov [7], vzhľadom na to, že 
ZBGIS® nedisponuje všetkými požadovanými objektmi, 
resp. ich atribútovými hodnotami.

  2.3.4 Kartografická reprezentácia

V rámci projektu bola riešená aj kartografická reprezentá-
cia ZBGIS®, ktorá je nevyhnutná pre zobrazovanie údajov. 
Pre dynamické webové služby bola použitá štandardná 
zobrazovacia symbolika pre dve skupiny údajov – refe-
renčné a generalizované, aby sa tým zabezpečila garanto-
vaná rýchlosť služieb. Pre služby, ktoré boli predpripra-
vené tzv. „cache“ spôsobom (vytvorenie dlaždíc na rýchlej-
šie zobrazenie údajov), už bolo možné použiť kartogra-
fickú reprezentáciu a využiť všetky jej formy pokročilého 
zobrazovania. Bolo zvolených desať zobrazovacích úrovní: 
pre mierky rozlíšenia 2 000 000, 1 000 000, 500 000,
250 000, 100 000, 50 000, 25 000, 10 000, 5 000 a 2 000. 
Každá mierka vyžaduje svoj kartografický model pre zobra-
zovanú úroveň údajov a svoje vlastné kartografické vy-
jadrenie. Detailne je to znázornené na obr. 7.
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Obr. 9 Administrátorský nástroj MK ZBGIS®

Obr. 8 Publikovanie služieb ZBGIS® a INSPIRE
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databáza, nad ňou sú aplikácie ako CSW server, adminis-
trátorský modul a MDE a každá z týchto aplikácií má svoje 
klientske rozhranie, ktoré tvorí poslednú úroveň (obr. 10).
Databáza MIS slúži ako úložisko:
a)  metaúdajových záznamov, 
b)  konfiguračných profilov,
c)  šablón,
d)  používateľských (prístupových) práv.
    Katalógový (CSW) server je webová služba poskytu-
júca rozhranie podľa špecifikácie OGC CSW, verzia 2.0.2,
a rozhrania pre vyhľadávacie služby podľa nariadenia 
Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. 10. 2009, ktorým sa vyko-
náva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, 
pokiaľ ide o sieťové služby [9]. Tieto rozhrania slúžia pre-

rácie (obr. 9). Pomocou tejto aplikácie je možné nasta-
viť, ktoré mapové varianty budú dostupné v MK ZBGIS®, 
ktoré vrstvy sa budú zobrazovať, ktoré objekty je možné 
identifikovať, ktoré atribúty sa zobrazia pri identifikácii 
objektov, aké objekty je možné vyhľadávať pri rozšíre-
nom vyhľadávaní, ďalej možno nastaviť správu geopro-
cesných úloh, ako aj pridávanie externých služieb publi-
kovaných mimorezortnými organizáciami.

  2.3.7 Subsystém na poskytovanie metaúdajov

Ďalším subsystémom je metainformačný systém (MIS). Je 
založený na trojvrstvovej architektúre. Prvú úroveň tvorí 
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Obr. 10 Architektúra MIS
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Metadata Translator (MSMT) predvyplnia dostupné meta-
údajové položky z dokumentov GetCapabilities pre služ-
by. Následne sa záznam uloží v databáze, kde ho operátor 
otvorí v prostredí MDE a doplní chýbajúce položky tak, 
aby bol záznam validný a publikovateľný. Automatický spô-
sob sa využíva pri tvorbe metaúdajov pre údaje ZBGIS®. 
Tu sa používa nástroj ETL využívajúci už spomínané šabló-
ny, v ktorých sú definované premenné hodnoty. Tie sú po 
spustení nástroja vypĺňané z databázy, pričom takýmto
spôsobom je možné vytvoriť ľubovoľný počet metaúda-
jových záznamov, ktoré sa budú aktualizovať v nastave-
ných intervaloch.

  2.3.8 Nástroj na monitorovanie webových služieb

Ďalšou internou aplikáciou je nástroj na monitorovanie 
webových služieb (obr. 11). Táto aplikácia umožňuje polo-
automaticky zosumarizovať informácie o existujúcich súbo-
roch priestorových údajov a o službách priestorových úda-
jov v rozsahu požiadaviek rozhodnutia Komisie z 5. 6. 
2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parla-
mentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a po-
dávanie správ. Získané údaje tvoria podklad na monitoro-
vanie využívania služieb INSPIRE v SR.

dovšetkým na vyhľadávanie metaúdajových záznamov ulo-
žených v katalógu (obr. 4).
     Administrátorský modul slúži hlavne na samotnú sprá-
vu metaúdajových záznamov, poskytuje prístup k šabló-
nam, ktoré slúžia ako vzorové metaúdajové záznamy
a ktoré využíva nástroj ETL, umožňuje prístup ku konfigu-
račným profilom slúžiacim pre aplikáciu MDE. Cez admi-
nistrátorský modul sa tiež pristupuje k editoru profilov vy-
užívanému na editáciu konfiguračných profilov a k MDE, 
pomocou ktorého vieme vytvárať metaúdajové zázna-
my.
    Aplikácia MDE bola bližšie popísaná v časti 2.1.3, a to
cez prácu v režime off-line. V rámci interných procesov je 
tu jediný rozdiel – v režime on-line sú metaúdajové zázna-
my ukladané priamo do databázy, so statusom podľa vy-
konanej validácie záznamu v prostredí MDE. Ak bol zá-
znam úspešne validovaný, tak v databáze nadobúda sta-
tus publikovaný, čo v praxi znamená, že je vyhľadateľný 
prostredníctvom vyhľadávacej služby. Ostatná funkciona-
lita aplikácie ostáva rovnaká.
   Metaúdajové záznamy sa pre údaje a služby ZBGIS® 
môžu vytvárať tromi spôsobmi: manuálne – v prostredí 
MDE, poloautomaticky a automaticky. Poloautomatický
spôsob sa využíva pri tvorbe metaúdajových záznamov 
pre služby, kde sa pomocou internej aplikácie Map Service  
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      Prístup verejnosti k službám je tiež riadený nástrojom 
spoločnosti Intergraph. Pokiaľ ide o autentifikované služby, 
tak pomocou tohto nástroja je možné používateľom povo-
liť prístup k službe, a to na základe vymedzenia záujmovej 
lokality (napr. hranice okresu), času alebo IP adresy. 

  2.3.10 Návrh hardvéru a softvéru

V rámci projektu bola navrhnutá aj celá hardvérová a soft-
vérová architektúra systému. Globálna schéma architek-
túry systému ZBGIS® (obr. 12) znázorňuje vzájomné vzťahy 
medzi komponentmi jednotlivých častí systému.

  2.3.9 Subsystém riadenia rolí

Ďalším interným subsystémom je nastavenie riadenia prí-
stupových práv k jednotlivým aplikáciám a k samotným
službám. V projekte boli vytvorené metodiky práce, ako aj 
roly interných používateľov, ktorí pristupujú k aplikáciám. 
V rámci toho boli vytvorené mailové účty, na ktoré zodpo-
vední pracovníci dostávajú notifikačné správy v prípade, 
že sa vykonali zmeny v prostredí alebo jedna etapa bola 
ukončená a treba pokračovať v ďalšej. Napr. ak bola aktuali-
zovaná databáza údajov ZBGIS®, administrátor služieb aktu-
alizuje službu a následne pošle notifikačnú správu admi-
nistrátorovi MIS, aby aktualizoval metaúdajové záznamy.
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tuje údaje ako také, ale je zabezpečená transformačnou 
službou, ktorá vykonáva transformáciu medzi požadova-
nými súradnicovými systémami. Údaje pre tému Sústavy 
súradnicových sietí boli vytvorené podľa požiadaviek na-
riadenia Komisie (EÚ) č. 1089/2010 [7] na účely jednot-
ných štatistických analýz v rámci EÚ. Ďalšími témami sú 
Geografické názvoslovie, Správne jednotky, Dopravné siete 
a Hydrografia. Témy Geografické názvoslovie a Správne 
jednotky bolo možné naplniť z rezortných údajov (geo-
grafické názvoslovie a ZBGIS®), a to v súlade s požiadav-
kami nariadenia. Témy Dopravné siete a Hydrografia boli 
napĺňané z údajov ZBGIS®, pričom už pri analýzach údajo-
vých modelov bolo zistené, že ich nie je možné naplniť tak, 
aby boli v súlade s daným nariadením. Napĺňanie týchto 
tém je do budúcnosti témou na diskusiu s mimorezort-
nými organizáciami. Je samozrejmosťou, že spomenuté 
údaje sú vyhľadateľné, ako aj publikované prostredníctvom 
webových služieb. Preto pre jednotlivé témy a služby boli
v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. 12. 
2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje [10], vytvorené 
metaúdajové záznamy. Tie sú vyhľadateľné cez vyhľadáva-
ciu službu, pričom na stránkach geoportálu sú uvedené aj 
linky na jednotlivé služby. Vyhľadávacia služba a zobrazo-
vacie služby sú poskytované bezodplatne a v súlade s na-
riadením Komisie (ES) č. 976/2009 [9]. Medzi ďalšie posky-
tované služby patria ukladacie služby, ktoré sú spoplat-
nené. Je však potrebné upozorniť na to, že tieto služby
v súčasnosti nespĺňajú požiadavky nariadenia. Ukladacie

      Globálna schéma zobrazuje rozdelenie jednotlivých častí 
systému do prostredí, v ktorých boli realizované, či už je 
to prostredie internetu alebo intranetové prostredie re-
zortu (vertikálna úroveň). Schéma ďalej rozlišuje, do akej 
vrstvy daná časť subsystému a jeho komponenty patria 
(horizontálna úroveň) z pohľadu základnej systémovej 
architektúry (prezentačná, klientska, aplikačná, databá-
zová vrstva). V rámci schémy vystupuje tiež komponent 
obchodného modulu, ktorý nebol predmetom projektu 
ESKN – ZBGIS®, ale je predmetom integrácie so systémom 
ZBGIS®. Z globálnej schémy vychádzal návrh hardvéro-
vého zabezpečenia infraštruktúry, ktorý špecifikoval hard-
vérové komponenty poskytujúce potrebné technické za-
bezpečenie pre navrhnutú architektúru systému vrátane 
jej virtuálneho prostredia, sieťového prepojenia, bezpeč-
nosti, obnovy a zálohy systému. 

  2.4  Požiadavky INSPIRE

Smernica INSPIRE [4] bola do slovenskej legislatívy pre-
vzatá v decembri 2009 formou zákona č. 3/2010 Z. z.
o NIPI [6]. Podstatné v tomto kontexte je, že rezort ÚGKK 
SR je jednou z povinných osôb, ktorá zodpovedá za urči-
té témy uvedené v prílohách smernice INSPIRE, resp. zá-
kona [6].
      V rámci projektu ESKN – ZBGIS® boli riešené metaúdaje, 
služby a šesť tém z prílohy I smernice INSPIRE2). Téma Sú-
radnicové referenčné systémy vo svojej podstate neposky-
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v štádiu implementácie. Prepojenie služieb ZBGIS® s ÚPVS 
tak, aby sa stali službami eGovernmentu, bolo jednou
z podmienok projektu.
     Ďalší rozvoj geoportálu v neposlednom rade ovplyvní 
aj vývoj smernice INSPIRE a jej časový harmonogram 
(roadmap). Rezort ÚGKK SR je poskytovateľom referenč-
ných priestorových údajov. Okrem vlastného geoportálu 
je ich povinný v zmysle zákona poskytovať aj prostredníc-
tvom národného geoportálu, ktorý prevádzkuje SAŽP. 
Národný geoportál ako centrálny prístupový bod v SR 
bude sprístupňovať používateľom metaúdaje, údaje a we-
bové služby NIPI, teda aj služby poskytované rezortom 
ÚGKK SR. Ako bolo v článku spomenuté, služby ÚGKK SR
v súčasnosti nespĺňajú úplne všetky požiadavky jednot-
livých nariadení smernice INSPIRE, ale ich splnenie je jed-
nou z priorít, na ktoré sa myslí pri ďalšom rozvoji geopor-
tálu.
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služby je momentálne možné poskytovať len vo verzii 
1.1.0, avšak požadovaná je verzia 2.0.0 (ISO 19142:2010 
Geographic information – WFS). Na splnenie tejto požia-
davky je nutný prechod serverových publikačných častí 
systému na novšiu verziu softvéru. To je plánované v blíz-
kej budúcnosti, ale prinesie to so sebou aj viaceré nevy-
hnutné úpravy v systéme – najmä prepracovanie inter-
ných aplikácií tak, aby boli kompatibilné s novšou verziou 
softvéru. V súčasnosti sú ukladacie služby INSPIRE zabez-
pečované predpripravenými údajovými balíkmi v poža-
dovanom formáte Geography Markup Language (GML) 
3.2.1, ale nie sú k nim poskytované metaúdajové zázna-
my podľa špecifikácie ATOM [11]. Transformačné služby 
sú zabezpečené samostatnými aplikáciami transformač-
ná služba a konverzná služba (popísané v časti 2.1.2). 
Transformácia údajov ZBGIS® do údajového modelu podľa 
tém INSPIRE je zabezpečená nástrojom ETL (časť 2.3.3). 
Transformačná a konverzná služba tiež nie sú v súlade
s nariadením č. 976/2009 [9], pretože neboli vytvorené 
podľa štandardu OGC Web Processing Service (WPS) vo ver-
zii 1.0.0. Túto možnosť ponúka až novšia verzia softvéru.
    Čo sa týka splnenia požiadaviek INSPIRE, čaká nás ešte 
veľa práce. Vytvorenie európskej infraštruktúry je dlho-
dobý proces naplánovaný až do roku 2020. Koncom roka 
2013 bola Komisiou EÚ schválená nová verzia nariadenia 
č. 1089/2010 [7] (vyšla pod č. 1253/2013), kde boli upra-
vené niektoré z tém prílohy I smernice INSPIRE a doplnené 
témy príloh II a III. Z nich za niektoré bude opäť zodpo-
vedný ÚGKK SR – ide o témy Výškové modely zemského 
povrchu, Ortofotosnímky a Budovy2). Vzhľadom na vypubli-
kovanie finálnych verzií tém príloh II a III by malo byť 
revidované aj nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 [10]
a stále je otvorená otázka, ako sa INSPIRE vysporiada s tzv. 
Invoke Services, t. j. službami umožňujúcimi reťazenie 
služieb.

           Záver

Projekt ESKN – ZBGIS® priniesol do rezortu ÚGKK SR via-
cero zmien, nápadov a ďalšej inšpirácie pre budúcnosť. 
Okrem nového geoportálu ako prístupového bodu k ve-
rejne dostupným aplikáciám a službám sa zamestnanci 
rezortu v rámci testovania a školení postupne zdokona-
ľovali v práci v nových aplikáciách, resp. softvérových pro-
duktoch firiem a osvojovali si nové pracovné postupy
a návyky.
    Je potrebné zdôrazniť, že práce na geoportáli a jeho 
jednotlivých subsystémoch nie sú ukončené. Geoportál 
bude postupne dopĺňaný aj o ďalšie produkty patriace 
rezortu ÚGKK SR (napr. klady mapových listov a archívne 
mapy). V MK ZBGIS® pribudnú ďalšie mapové varianty, 
bude možnosť pripájania externých údajov aj vo formáte 
VGI, pričom s týmto formátom sa v budúcnosti počíta aj 
v konverznej službe. Rozvoj subsystémov súvisí hlavne
s prechodom na novšie verzie softvéru. Ale „každá minca 
má dve strany“. Výhodou pre rezort je, že sa napr. zrých-
lia služby alebo budú už poskytované v novších verziách 
štandardov. Nevýhodou je, že špeciálne vyvinuté nástroje 
budú musieť byť znovu testované, čo si opäť vyžiada 
určitý čas. Ďalšie práce súvisiace priamo s projektom sa 
očakávajú v roku 2014, keď by mali byť výstupy projektu 
v rámci integrácie prepojené s ústredným portálom ve-
rejnej správy (ÚPVS) a spoločnými modulmi eGovern-
mentu. Jednotlivé moduly tohto portálu sú v súčasnosti

Deák, P. a i.: Geoportál ÚGKK SR
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Abstrakt

Budovy a jiné stavby tvoří obsáhlou a významnou složku Základní báze geografických dat (ZABAGED®). Popis postupu a vý-
sledků zkoušek zdokonalené technologie zpřesnění a aktualizace těchto objektů využívající kromě dosavadního zdroje – beze-
švého Ortofota ČR – také digitální katastrální mapy, jednotlivé ortogonalizované letecké měřické snímky a data leteckého 
laserového skenování.

Checking of Enhanced Technology of Buildings Updating in ZABAGED®

Summary

Buildings and other constructions represent a voluminous and important component of the Fundamental Base of Geo-
graphic Data (ZABAGED®). Illustration of progress and results of enhanced technology of their updating and positioning. 
Besides seamless Orthophoto CR being used up to now, other sources of up-to-date geospatial data have been exploited – 
digital cadastral maps, individual orthorectified digital aerial images and data of airborne laser scanning as well.

Keywords: Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED®), up-to-date data sources, Orthophoto CR, digital cadastral 
                          map, airborne laser scanning

Ověření zdokonalené technologie
nápravy staveb v ZABAGED

1.

®

vektorového obrazu druhu pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, na něm umístěných budov a jiných staveb 
zaměřených s kódem kvality 3 nebo 4, 
mračna bodů získaného leteckým laserovým skenová-
ním (LLS) a automatizovaně i manuálně klasifikovaného 
na body v úrovni terénu, na střechách a na vzrostlé vege-
taci, 
ortogonalizovaných (diferenciálně překreslených) jednot-
livých digitálních LMS v celé jejich ploše z akce perio-
dického leteckého měřického snímkování ČR počínaje 
rokem 2010, které umožňují zejména více pohledů z růz-
ných stran (2–6) na průnik stěn budovy s terénem,
bezešvého Ortofota ČR sestaveného ze středových partií 
ortogonalizovaných digitálních LMS a tím minimalizo-
vaných odchylek promítacích paprsků od svislice, které 
mohou být zdrojem polohové chyby, přičemž v procesu 
ortogonalizace je využit přesnější digitální model reliéfu 
DMR 4G odvozený z dat LLS v letech 2010-2013.
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ZABAGED® konfrontací s Ortofotem ČR vytvořeném z ši-
rokoúhlých LMS v měřítku 1 : 23 000 s rozlišením 0,50 m 
na zemi (2003-2009), až po využití Ortofota ČR vytvoře-
ného z digitálních LMS v měřítku kolem 1 : 35 000 s roz-
lišením 0,25 m na zemi a prokázanou absolutní polo-
hovou přesností vyšší než 0,30 m (od roku 2010) a sou-
časně zahájené přebírání změnových geodat z Infor-
mačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Zdoko-
nalená technologie nápravy geometrického a poloho-
vého určení budov a jiných staveb byla vypracována v ze-
měměřickém odboru ZÚ v Pardubicích a spočívá v kom-
binovaném využití čtyř zdrojů aktuálních geodat, kon-
krétně:
•

•

•

•

    Autor článku byl požádán ZÚ, aby – spolu s vybranými 
zaměstnanci zeměměřického odboru ZÚ v Pardubicích – 
zhodnotil geometrické vlastnosti a potenciál využití jme-
novaných 4 druhů aktuálních geodat v rámci zdokona-
lené technologie nápravy geometrického a polohového 
určení budov a jiných staveb. Dále popsané zkoušky byly 
realizovány v období srpen–září 2013. 

           Úvod

Obsah Základní báze geografických dat – ZABAGED®, tj. digi-
tálního vektorového geografického modelu území České 
republiky (ČR), který spravuje Zeměměřický úřad (ZÚ), je 
definován v Katalogu objektů ZABAGED® [1]. Úloha ná-
pravy budov a jiných staveb (tj. zvýšení jejich absolutní 
polohové přesnosti, doplnění budov nově vzniklých nebo 
tvarem a velikostí změněných) se týká zejména objektů 
geometricky zobrazených linií, obvodovou linií nebo plo-
chou, konkrétně položek v kategorii 1. Sídla, hospodářské
a kulturní objekty:

1.02   Budova jednotlivá nebo blok budov, 
1.09   Kůlna, seník, fóliovník, 
1.12   Chladicí věž, 
1.13   Válcová nádrž, zásobník, 
1.14   Silo, 
1.15   Vodojem věžový, 
1.19   Rozvalina, zřícenina, 
1.22   Hradba, val, bašta, opevnění, 
1.23   Zeď.

     Absolutní polohová přesnost ve vztahu k Souřadnico-
vému systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(S-JTSK) je v katalogu charakterizována úrovní B, přiřaze-
nou k objektům, jejichž poloha je v území jednoznačně 
určitelná a střední polohová chyba dosahuje hodnoty do
5 m.
     Geometrické a polohové určení budov a jiných staveb 
v ZABAGED® prošlo několika etapami zpřesňování – od
původní vektorizace zákresu na vydavatelských originá-
lech Základní mapy ČR 1 : 10 000 (1996-2000) s deklaro-
vanou polohovou přesností 8 m, přes stereofotogram-
metrické vyhodnocení intravilánů na analytických vyhod-
nocovacích přístrojích z leteckých měřických snímků (LMS) 
na filmu v měřítku cca 1 : 23 000 (2001-2003), perio-
dickou kontrolu a aktualizaci geometrického obsahu 

Šíma, J.: Ověření zdokonalené technologie...



Obr. 1 Přehledná mapa zkušebních lokalit
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•   souvislou uliční zástavbu podél hlavních silničních ko-
     munikací, 
•   budovy s výraznými přesahy střešního pláště (více než
     0,5 m). 
   Podmínkou prokazatelnosti ověřovacích zkoušek bylo 
dosažení výrazně vyšší absolutní polohové přesnosti kon-
trolních bodů vzhledem k použitým 4 zdrojům geodat po-
psaných v části 1, tedy přesnosti blízké kódu kvality 2. Za 
tímto účelem bylo zaměřeno zeměměřickým odborem ZÚ 
Pardubice 20 stanovisek kontrolního geodetického měření 
s parametry pevných bodů podrobného polohového pole 
(PBPP), a to s korekcemi v reálném čase (GPS-RTK) v soula-
du s přílohou č. 9 vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., v aktuálním 
znění. K tomu účelu byl použit přijímač Leica Geosystems 
RX 1250X s anténou Leica Geosystems ATX1230 GG, vyka-
zující podle kalibračního listu VÚGTK střední souřadnicovou 
chybu 0,014 m a maximální chybu 0,04 m. Výpočty byly 
provedeny certifikovaným programem Leica SmartWorx I
a transformace do S-JTSK globální transformací ETRF2000 – 
S-JTSK. Všechna stanoviska kontrolních měření byla stabili-
zována hřeby do vozovky. 
     Zaměření vlastních kontrolních bodů (celkem 100) z těchto 
stanovisek polární metodou bylo provedeno s použitím to-
tální stanice Leica TRC 407 a odrazného hranolu na výtyčce 
s krabicovou libelou, umístěného ve výšce 2 m nad teré-
nem v případě zaměření kontrolního bodu v úrovni terénu, 
nebo přímo přikládaného k rohu střešního pláště až do 
výšky 6 m (viz obr. 2). Vnitřní přesnost měření použitou to-
tální stanicí charakterizují následující parametry: 
•    směrodatná odchylka při měření úhlů σ = 2 mgon = 7“, 
•     směrodatná odchylka centrace laserovou olovnicí σ = 1,5 mm, 
•     směrodatná odchylka elektronicky měřené délky σ = 5 mm
     + 2 ppm.

           Výběr zkušebních lokalit a geodetické zaměření
            kontrolních bodů

Zkušební provoz zdokonalené technologie nápravy geo-
metrického a polohového určení budov a jiných staveb
v ZABAGED® byl realizován v katastrálním území (k. ú.) 
Pardubice a v několika souvisejících k. ú. jižně od města
v první polovině roku 2013 a proto bylo právě tam vy-
bráno 5 zkušebních lokalit (obr. 1), ve kterých bylo nale-
zeno větší množství oprav z důvodů neaktuálního stavu 
ZABAGED®:
•   lokalita Nemocnice Pardubičky – rozsáhlý areál krajské
    nemocnice s převážně samostatně stojícími vícepod-
  lažními budovami s plochou střechou, pocházejícími
     z 30. a 50. let 20. století, s novými přístavbami a pokra-
     čující výstavbou po roce 1990, 
•  lokalita Višňovka-sklady – areál starších velkých sklado-
      vých budov, nyní zčásti rušených kvůli výstavbě obchod-
     ních center, 
•    lokalita Višňovka-hřiště – udržované fotbalové hřiště prvo-
     ligového klubu s rozsáhlou infrastrukturou, 
•   lokalita Kávoviny, a. s. – starý průmyslový areál z počát-
     ku 20. století s nově rozšiřovanými zastřešenými sklado-
     vacími plochami, 
•   lokalita Dukla-stadión – atletický stadión z 50. let 20. sto-
    letí jen minimálně modernizovaný, avšak s větším roz-
     sahem doplňovaných objektů do ZABAGED®.
      Tyto lokality byly vybrány s ohledem na největší množ-
ství doplňovaných objektů v rámci prováděné nápravy bu-
dov v Pardubicích, avšak nezahrnují další druhy městské 
zástavby vyskytující se v historických jádrech a v menších 
obcích, a to: 
•   uzavřené bloky domů s dvorními trakty,
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Obr. 2 Zaměření kontrolního bodu na rohu střešního pláště
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  3.2  Klasifikované mračno bodů z dat LLS 

Tento zdroj geodat pochází ve všech zkušebních lokali-
tách z LLS území ČR v roce 2010 (pásmo střed). Mračno 
bodů registrovaných ve 3D má hustotu 1 až 1,6 bodu/m2 
a absolutní polohovou přesnost v S-JTSK na úrovni kódu 
kvality 5. 
     Na základě automatizované a následné manuální klasi-
fikace jsou body rozlišeny barevně na body v úrovni teré-
nu, na střechách a na vzrostlé vegetaci. Interpretace hran 
budov v úrovni terénu a okrajů střech však vyžaduje zna-
losti a zkušenosti se zpracováním tohoto druhu geodat 
(vyhodnocení provedl specialista ZÚ), takže dosaženou 
přesnost (viz tab. 1) je třeba považovat za maximální, 
kterou patrně nedosáhnou pracovníci provádějící nápravu 
budov v ZABAGED® ve více dislokovaných odděleních sběru 
dat ZABAGED®.

  3.3  Jednotlivé ortofotosnímky ortogonalizované
        v celé ploše 

Důležitou součástí zdokonalené technologie je zejména 
využití všech pořízených digitálních LMS ortogonalizo-
vaných v celé jejich ploše, které poskytují šikmý pohled 
na patu budovy ze 2 až 6 stran. Tím se může výrazně 
zvýšit procento vyhodnocených hran v úrovni terénu 
namísto obvodů střešních plášťů, jejichž obraz může být 
u vyšších budov výrazně polohově posunut. Radiální 
posun vzhledem od středu snímku může v jeho rozích 
dosáhnout až 0,6 výšky budovy na snímcích pořízených 
digitální kamerou Vexcel UltraCam Xp a až 0,8 výšky
budovy na snímcích pořízených širokoúhlou kamerou 
Vexcel Eagle. Z Technické zprávy k Ortofotu ČR publiko-
vané na Geoportálu ČÚZK [2] vyplývá, že absolutní polo-

     Délky záměr na kontrolní body byly převážně do 60 m, 
výjimečně 150 m. Rozdíly mezi dvojím určením kontrol-
ních bodů z různých stanovisek prokázaly dosažení přes-
nosti jejich určení blízké kódu kvality 2.

           Technické parametry použitých zdrojů aktuálních 
           geodat

  3.1  Digitální katastrální mapa (DKM) 

V k. ú. Pardubice bylo dokončeno katastrální mapování
v roce 1965 podle Instrukce A a do roku 1989 byly prová-
děny periodické přehlídky v terénu. Od roku 1990 se již 
tyto přehlídky nekonají a hlavním pramenem aktualizace 
jsou geometrické plány a geodetická dokumentace do-
končené výstavby, pokud vlastníci nemovitostí takovou 
povinnost nezanedbají. DKM byla vyhotovena v k. ú. Par-
dubičky v roce 1999 a v k. ú. Pardubice v roce 2001. Polo-
hová přesnost většiny hranic, respektive objektů je cha-
rakterizována kódem kvality 3.
    Technická úroveň i aktuálnost DKM byla shledána ve 
většině zkušebních lokalit velmi dobrou, např. stav skladů 
zbouraných v roce 2013 a ještě zobrazených na Ortofotu 
ČR z roku 2010 a 2012 je již na DKM reflektován. Pouze
v areálu Nemocnice Pardubičky byly nalezeny případy ne-
aktuálnosti DKM, kdy byly postaveny rozsáhlé hromadné 
garáže a heliport (viz obr. 3) na pozemku, který je v katas-
tru stále veden jako trvalý travní porost. Vlastník nemovi-
tosti (Pardubický kraj) zřejmě neposkytl katastrálnímu pra-
covišti geometrické plány, stejně jako v řadě dalších po-
zdějších přístaveb (viz např. obr. 4), které by rovněž měly 
být v DKM zobrazeny. 
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Obr. 4 Terasa na opěrných sloupech, která není zobrazena v DKM

Obr. 3 Příklad neaktuální DKM v k. ú. Pardubičky
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Tab. 1 Shrnutí výsledků kontrolních měření v Pardubicích (2013)

Vnitřní přesnost
měření (preciznost)
Dvojí geodetické

měření vybraných

kontrolních bodů

(2013)

10            0,083               0,051                   0,17                         0,08                   0,097               0,069

Druh hodnocených
souborů

Počet
kontrolních bodů m    [m]

Dvojí měření

kontrolních bodů

z dat LLS (2010)

Dvojí měření

kontrolních bodů na

Ortofotu ČR v Nahlížení

do katastru (2010)

m    [m] ΔY      [m] ΔX       [m] m    [m] m     [m]

10            0,134               0,235                   0,19                         0,47                   0,271               0,191

10            0,356               0,255                   0,80                         0,39                   0,438               0,310

KK 2 =               0,085               0,060

KK 4 =               0,368               0,260

KK 5 =               0,707               0,500

Absolutní polohová
přesnost
Určení kontrolních

bodů z dat LLS (2010)

59 (terén)                  0,468               0,492                   1,28                         1,63                   0,679               0,480

Náprava zobrazení

budov v ZABAGED

dle zdokonalené

technologie (2013)

  a)    převzetím z DKM

          (1999 a 2001)

  ba)  z ortofotosnímků

          body na terénu

          (2010)

  bb) z ortofotosnímků

          body na střechách

          (2010)

Určení kontrolních

bodů na Ortofotu ČR

(2012)

  ba) body na terénu

          (2012)

  bb) body na střechách

          (2012)

47            0,175               0,235                   0,45                         0,50                   0,293               0,207

27            0,656               0,402                   1,81                         1,01                   0,770               0,544

KK 5 =               0,707               0,500

KK 4 =               0,368               0,260

KK 5 =               0,707               0,500

29 (střecha)                0,568               0,701                   1,45                         1,60                   0,902               0,638

33            0,493               0,634                   1,34                         1,50                   0,803               0,568

71            0,391               0,727                   1,40                         1,63                   0,825               0,584

KK 5 =               0,707               0,500

35            0,450               0,691                   1,10                         1,55                   0,825               0,583

Vysvětlivka: KK = kód kvality ve smyslu katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

XY XYpmax max
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  3.4  Ortofoto ČR z roku 2012  

Bylo vyhotoveno již ze znovu pořízených digitálních LMS 
z roku 2012 podle technologie popsané v Technické zprá-
vě k Ortofotu ČR [2]. Je dostupné i veřejnosti v mapové 
službě Nahlížení do katastru spolu s překrytím vektoro-
vým obrazem DKM nebo katastrální mapy digitalizované 
(KMD) a polohové souřadnice v S-JTSK lze získat nastave-
ním kurzoru na viditelný roh budovy nebo roh střešního 
pláště a použitím funkce Souřadnice WGS-84 a S-JTSK. 
Vzhledem k tomu, že jde o rastrový obraz, „skáčí“ sou-
řadnice při pohybu kurzoru po jedné polovině rozměru 
pixelu 0,25 m, tj. po 0,12 nebo 0,13 m. Lze identifikovat 
nejvýše dvě hrany budovy v úrovni terénu, avšak určení

hová přesnost dobře identifikovatelných rohů budov
v úrovni terénu je charakterizována kódem kvality 5, ve 
zvlášť příznivých případech i kódem kvality 4. Pohled na 
budovu z více stran může napomoci i rozlišení přístavků 
pevně spojených se zemí od přístřešků zavěšených a na 
konzolách, které se ani v ZABAGED® v současné době 
nezobrazují. 
     Při aplikaci zdokonalené technologie byly použity orto-
gonalizované snímky z roku 2010. V době zahájení akce již 
byly k dispozici aktuálnější snímky z roku 2012 (východní 
poloviny ČR), ale s výraznou neostrostí způsobenou po-
ruchou zařízení k odstranění smazu obrazu během expo-
zice. Opravené snímky byly získány a ortogonalizovány 
později, ale již k tomuto účelu nepoužity.

Šíma, J.: Ověření zdokonalené technologie...



4.

GaKO 60/102, 2014, číslo 4, str. 019

Geodetický a kartografický obzor
ročník 60/102, 2014, číslo 4 87

         těné před digitalizací, neboť se revize v terénu ani po-
           mocí ortofota na katastrálních pracovištích před digi-
         talizací vesměs neprovádějí, 
    – uvnitř parcely, označené jako zastavěná plocha a ná-
       dvoří, je řada nezaměřených přístaveb nebo přísta-
          veb vedoucích do sousedních parcel (zejména zahrady
         téhož vlastníka, ale i do obecního majetku).

  4.2  Ověření přesnosti geodat získaných LLS 
        území ČR 

Hlavním účelem LLS celého území ČR (2010-2013) bylo 
získání nového a přesnějšího výškopisu pro základní 
státní mapová díla (SM 5, ZM 10, ZM 25, ZM 50…) a vě-
rohodných a dostatečně přesných digitálních modelů 
reliéfu (DMR 4G, DMR 5G) a digitálního modelu povrchu 
(DMP 1G) na celém státním území. Ve zdokonalené tech-
nologii nápravy budov v ZABAGED® se rovněž uvažuje
o možnosti vyhodnocení hran střešních plášťů a průniků 
obvodových stěn budov s terénem, tedy o vyhodnocení 
polohopisu z dat LLS. I když tato varianta dosud nebyla 
prakticky použita, bylo do ověření včleněno i zjištění do-
sud nesledované vnitřní a absolutní polohové přesnosti 
tohoto způsobu vyhodnocení. Výsledky v tab. 1 doklá-
dají, že vnitřní přesnost z opakovaných měření dosahuje 
kódu kvality 4 (v tabulce označeného KK = 4) a absolutní 
přesnost rohů budov v úrovni terénu kódu kvality 5. Táž 
přesnost rohů střešního pláště se však snižuje v porov-
nání s vyhodnocením rohů střech z jednotlivých ortofo-
tosnímků nebo Ortofota ČR (viz tab. 1). Pro tento účel je 
patrně hustota mračna bodů 1–1,6 bodu/m2 nedosta-
tečná.

  4.3  Ověření přesnosti geodat získaných z celých
        jednotlivých ortogonalizovaných digitálních LMS

Rohy budov v úrovni terénu nebo rohy střech objektů, 
které dosud nebyly v ZABAGED® zobrazeny vůbec nebo 
jsou svým tvarem, velikostí a polohou evidentně chybné 
(a nebylo možné je převzít z ISKN), byly ve zkušebních 
lokalitách vyhodnoceny z jednotlivých ortofotosnímků 
pocházejících z LMS v roce 2010, a to v rámci zkoušek 
zdokonalené technologie v průběhu 1. pololetí 2013. Při-
tom bylo často využito výhody vícenásobného pohledu 
na průnik stěn budovy s terénem střídavým pozorováním 
sousedních ortofotosnímků v téže snímkové řadě nebo
v řadách sousedních (2-6 ortofotosnímků). Přesnost takto 
vyhodnocených rohů budov  v porovnání s 27 kontrolními 
body dosáhla prakticky kódu kvality 5 (viz tab. 1), přičemž 
maximální odchylka souřadnic nepřesáhla trojnásobek 
střední souřadnicové chyby, aby podle statistických zvyk-
lostí byla považována za hrubou chybu.

  4.4  Ověření přesnosti geodat získaných
        z bezešvého Ortofota ČR (2012)

Stejné kontrolní body, které byly v rámci ověření techno-
logie nápravy budov v ZABAGED® převzaty z ISKN nebo 
vyhodnoceny jako rohy budov v úrovni terénu nebo rohy 
střešních plášťů z jednotlivých ortofotosnímků, byly vy-
hodnoceny autorem článku pomocí aplikace Nahlížení
do katastru, která disponuje Ortofotem ČR z roku 2012
a umožňuje měřit souřadnice Y, X v S-JTSK. Výsledky (viz 

souřadnic rohů střech na okrajích použitých ortogonali-
zovaných středových partií snímků o rozměrech spojnice 
středů sousedních snímků krát vzdálenost sousedních leto-
vých drah (vše v měřítku snímku) je potenciálně přesnější, 
protože radiální posun střešního pláště může dosáhnout 
max. 0,36 výšky budovy.

           Ověření přesnosti geodat pro potřeby nápravy
              budov a jiných staveb v ZABAGED®

  4.1  Ověření přesnosti geodat získaných
        převzetím z DKM

Na katastrálních mapách se zobrazují s deklarovanou přes-
ností (kódem kvality 3 až 8) hranice druhu pozemku za-
stavěná plocha a nádvoří. V případě, že stavební parcela 
odpovídá svým tvarem a velikostí průniku obvodových 
stěn budovy s terénem, lze přebírat do ZABAGED® všechny 
její lomové body. Často je však součástí zastavěné plochy 
i nádvoří a jej lemující budovy a stavby zobrazené zčásti 
tzv. vnitřní kresbou (tenkou čarou), jejíž polohová přesnost 
a zejména aktuálnost jsou často problematické. Možnost 
převzetí lomových bodů vnitřní kresby proto musí být ově-
řena na překrytém ortofotosnímku nebo na Ortofotu ČR. 
    Skleník se v katastrální mapě zobrazuje jen tehdy, je-li 
budovou, tj. postavený na pevných a trvalých základech. 
V katastru nemovitostí se registrují a na katastrálních 
mapách zobrazují povrchové garáže – jednotlivé, řadové
i hromadné.
  Hodnoty středních a maximálních souřadnicových
i polohových chyb v tab. 1 dokumentují, že převzetím 
budov z DKM s kódem kvality 3 se jejich vektorový obraz
v ZABAGED® nezhorší a jeho přesnost je lepší než udává 
kód kvality 4.
     V zájmu maximální aktuálnosti DKM lze pro tento účel 
využít i tzv. „budoucího stavu“, obsahujícího dosud právně 
neakceptované geometrické plány již existujících budov
a jiných staveb. 
    Ověřovaná technologie nápravy budov v ZABAGED® 
převzetím geodat z DKM se dosud týkala pouze DKM
s body charakterizovanými kódem kvality 3 nebo 4.
Takové mapy však pokrývají pouze cca 30 % k. ú., a to 
především měst, střediskových obcí a obcí v hospodář-
sky významných aglomeracích. Zbytek sídel v ČR s bu-
dovami je zobrazen na sáhových katastrálních mapách, 
které byly a ještě budou přepracovány do formy KMD
v S-JTSK a kde přesnost zaměření a zobrazení budov je 
často charakterizována kódem kvality 8 (tj. m

XY
 = 1 m,

m
p
 = 1,4 m).

    Autor článku získal při realizaci jiného projektu – Ana-
lýza absolutní polohové přesnosti a aktuálnosti zobrazení 
intravilánu obcí na KMD – v cca 140 k. ú. po celém státním 
území tyto poznatky: 
•    bez problémů lze převzít do ZABAGED® nové budovy
     a jiné stavby zobrazené na geometrických plánech a re-
     gistrované v ISKN s kódem kvality 3, 
•   v případě starších budov na pozemcích druhu zasta-
    věná plocha a nádvoří charakterizovaných kódem kva-
    lity 8 je vždy nutno konfrontovat obraz v KMD s obra-
    zem na georeferencovaném ortofotosnímku nebo na
     aktuálním Ortofotu ČR, protože
      –  na KMD zůstaly zakonzervovány některé hrubé chyby
          v geometrickém a polohovém určení budov nezjiš-
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    Ve zdokonalené technologii zavedený zdroj změno-
vých geodat – jednotlivé ortofotosnímky ortogonalizo-
vané v celé své ploše – je nesporně přínosný ve zvýšení 
možnosti interpretovat průnik obvodových stěn budov
s terénem z několika stran a rozlišovat, zda jsou přístřešky, 
verandy a rampy pevně spojeny se zemí. I vyhodnocení 
klasifikovaných mračen bodů z dat LLS může být přínos-
né, pokud bude realizováno na pracovišti s dostupností 
odborníků zabývajících se jejich zpracováním. 
     Ukazuje se nutnost, aby pracovníci přebírající změnová 
geodata z DKM či KMD pro aktualizaci ZABAGED® dispo-
novali většími znalostmi obsahu a vývoje katastrálních 
map, chápali rozdíly mezi právním stavem a skutečností, 
porozuměli specifickým vlastnostem ortofotografického 
zobrazení a nevnímali výše uvedené zdroje geodat jen 
jako 2D obrazy očima kartografa. Toho lze snadněji dosá-
hnout soustředěním agendy nápravy budov v ZABAGED® 
do jednoho specializovaného pracoviště s potřebným tech-
nickým a programovým vybavením než realizací na více 
detašovaných pracovištích odboru sběru dat ZABAGED®.
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tab. 1) jsou jen o málo horší než v případě použití jednot-
livých ortofotosnímků, je však třeba uvážit, že zkušební 
vyhodnocení kontrolních bodů provedl fotogrammetr
s dlouholetou praxí a zevrubnými znalostmi geometric-
kých vlastností ortofotografického zobrazení, takže dosa-
ženou přesnost lze sice považovat za reprezentativní, ale 
nemusí být vždy v praxi dosažena. Realistický odhad přes-
nosti nápravy budov v ZABAGED® s využitím Ortofota ČR 
v Nahlížení do katastru je proto m

XY
 = 0,70 m a m

p
 = 1,00 m 

jako charakteristika přesnosti vyhodnocení viditelných rohů 
budov v úrovni terénu i rohů střešních plášťů.

           Závěr

Náprava staveb v ZABAGED® je velmi objemným úkolem, 
jak o tom svědčí následující údaje v souboru popisných 
informací katastru nemovitostí k 3. 12. 2013: 
•   Počet obcí v ČR                                         6 250, 
•   Počet staveb (budov + vodních děl, včetně částí budov
     a budov rozestavěných)               4 010 958, 
•  Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 4 261 002
      stavebních parcel (20 % všech parcel), avšak jen 131 651
     ha (1,67 % výměry území ČR 7 886 619 ha). 
     Podmínkou převzetí geodat z DKM nebo KMD je ukon-
čená vektorizace příslušných katastrálních map. Jejich do-
stupnost k datu 3. 12. 2013 byla následující:
•   DKM                    4 263 na celém k. ú. (32,69 %),
                                     690 na části k. ú. (5,29 %),
•   KMD                   3 632 na celém k. ú. (27,85 %),
                                        88 na části k. ú. (0,67 %),
•   DKM + KMD         345 na celém k. ú. (2,65 %), 
                                       20 na části k. ú. (0,15 %).
    V 919 k. ú. je dosud k dispozici na celém území nebo 
jeho části pouze KMD v systémech stabilního katastru, 
která je pro nápravu budov v ZABAGED® nevyužitelná
a nejprve musí být přepracována do formy KMD v S-JTSK. 
Předpokládaný termín ukončení digitalizace katastrálních 
map v ČR je rok 2017.
     Uvážíme-li model s 30 % změnových geodat získaných 
z DKM s kódem kvality 3 a 4, 30 % geodat získaných
z jednotlivých ortofotosnímků, 30 % geodat z Ortofota ČR 
a 10 % získaných z dat LLS, pak po dosazení středních po-
lohových chyb m

p
 do zváženého aritmetického průměru 

obdržíme výslednou střední polohovou chybu 0,66 m. 
Její trojnásobek (2,0 m) lze oprávněně považovat již za 
hrubou chybu. 
     V obcích, kde je k dispozici pouze původní sáhová katas-
trální mapa přepracovaná do formy KMD v S-JTSK a s pře-
vahou bodů s kódem kvality 8, bude při stejných pomě-
rech zdrojů geodat (30 % - 30 % - 30% - 10 %) střední 
polohová chyba 0,98 m. Zde bude zřejmě žádoucí se více 
opírat o vyhodnocení jednotlivých ortofotosnímků nebo 
Ortofota ČR a z KMD přebírat pouze body z nových geo-
metrických plánů nebo označené kódem kvality 3 nebo 4. 
V případě realistického modelu se strukturou změnových 
geodat 10 % - 50 % - 30 % - 10 % pak vychází střední 
polohová chyba 0,75 m (odchylka 2,25 m je již považo-
vána za hrubou chybu).
     V katalogu objektů ZABAGED® 2013 uváděná úroveň 
přesnosti B pro budovy a komunikace střední polo-
hovou chybou do 5 m bude po důsledném provedení 
nápravy geometrie budov podstatně vyšší, jak doka-
zují i výsledky zkušebních měření v Pardubicích (viz
tab. 1).

 

Šíma, J.: Ověření zdokonalené technologie...
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Vás pozývajú na
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5. a 6. 6. 2014.

Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Michňová
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Lesnícka fakulta
Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
T. G. Masaryka 24
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č. tel.: +421-(0)45-5206 301

Viac informácií nájdete na: gis.tuzvo.sk/fmg2014.
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Obr. 1 Zleva: J. Zieliński, J. Pilch a H. Bałys při slavnostním
zahájení jednání

Obr. 2 Účastníci setkání zástupců státních zeměměřických a mapovacích institucí (foto: H. Bałys)

Harmonizace geografických objektů 
na státních hranicích České republiky, 
Slovenské republiky a Polska

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
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výškopisu a pořízení ortofot. Slovenskou databázi ZBGIS® (Základná báza úda-
jov pre geografický informačný systém) představila Valéria Hutková (obr. 3), 
vedoucí odboru referenčních údajů pro geografické informační systémy. Ve 
svém příspěvku se zmínila o využití operačního programu Informatizace spo-
lečnosti pro zmodernizování systému ZBGIS® a na něj navazujících kartografic-
kých a publikačních systémů. Jana Pressová (obr. 3), vedoucí odboru sběru dat 
ZABAGED®, seznámila účastníky se ZABAGED®, s její online aktualizací a pře-
devším se současnými úkoly – zajišťováním aktuálních dat, cíleným zpřesňová-
ním vybraných objektů na základě dat z leteckého laserového skenování a sna-
hou rozšiřovat využívání tematických databází správců objektů.
       Na tyto obecnější prezentace navázala Milada Javůrková prezentací, ve které 
shrnula zkušenosti ZÚ týkající se harmonizace dat na státní hranici se Saskem 
a Bavorskem, které probíhaly v minulých letech. Ukázala základní milníky, 
kterými bylo nutné projít a způsoby spolupráce na organizační i technické 
úrovni. Navrhla pokračovat podobným způsobem i na hranicích se SR a Polskem. 
Následující diskuze vedla k určení kontaktních osob za jednotlivé státy, zá-

Ve dnech 12. a 13. 2. 2014 proběhlo v polském městě Cieszyn významné 
setkání zástupců státních zeměměřických a mapovacích institucí ze tří států – 
z České republiky (ČR), Slovenské republiky (SR) a z Polska. Hlavním cílem 
setkání bylo zahájení procesu harmonizace geografických dat v příhraničních 
oblastech mezi zúčastněnými státy. 
       Celé setkání bylo pod patronací polského Hlavního úřadu geodézie a karto-
grafie (GUGiK), vedením byl pověřen ředitel odboru geodézie, kartografie a geo-
grafických informačních systémů Jerzy Zieliński. Kromě státních zeměměřic-
kých institucí – polského GUGiK, českého Zeměměřického úřadu (ZÚ) a slo-
venského Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (GKÚ) se set-
kání účastnili i geodeti z příhraničních vojvodství Dolnoslezského, Opolského, 
Slezského a Malopolského a zástupci města Cieszyn.
     Hlavnímu jednání předcházelo neoficiální setkání všech účastníků, kdy se 
zajímavě prolínaly všechny tři jazyky a neformálně se hovořilo o budoucí spolu-
práci, o postavení jednotlivých úřadů v rámci státní správy, o aktualizaci a po-
skytování geografických dat uživatelům.   
     V přátelské atmosféře pokračovalo následující den v prostorách okresního 
úřadu oficiální jednání, které slavnostně zahájil J. Zieliński, ředitel GUGiK
(obr. 1). Všechny účastníky (obr. 2) poté postupně přivítali zástupce starosty 
okresu Cieszyn Jerzy Pilch, jenž vyzdvihl důležitost setkání, dále Henryka Bałys, 
hlavní zeměměřič regionu Cieszyn, která prezentovala využívání webových  
mapových služeb Geoportálu ČÚZK pro vytváření mapových kompozic z dat 
Základní báze geografických dat (ZABAGED®) a polské Bazy Danych Obiektów 
Topograficznych (BDOT10k) pro oblast Českého Těšína a Cieszyna.
      První blok prezentací byl věnován seznámení se s jednotlivými základními 
státními geografickými databázemi. J. Zieliński představil polskou databázi 
BDOT10k a zaměřil se také na prezentaci projektu Georeferencovaná databáze 
topografických objektů (GBDOT), jehož cílem je výstavba moderního národ-
ního celostátního centra pro správu BDOT10k a jeho aktualizaci, včetně 

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ



Obr. 3 U prezentačního panelu polské topografické
databáze diskutují V. Hutková (vlevo) a J. Pressová

Obr. 1 Slavnostní zahájení sympozia,
I. Vondrák (u řečnického pultu) a J. Horák

Sympozium GIS Ostrava 2014
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     Záštitu nad sympoziem převzala Association of Geographic Information 
Laboratories for Europe (AGILE), European Spatial Data Research Organisation 
(EuroSDR), Sdružení pro dopravní telematiku (SDT), Česká asociace pro geo-
informace (CAGI), Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI), hejtman Morav-
skoslezského kraje Miroslav Novák, primátor statutárního města Ostrava Ing. Petr 
Kajnar a rektor VŠB-TU prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
      Účast na sympoziu byla poprvé v historii jejího konání zdarma pro všechny 
účastníky, a to díky finanční podpoře z projektu Practice Point, financovaného 
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
       První den, ještě před slavnostním zahájením, proběhly úvodní dva odborné 
semináře a exkurze, která předem zaregistrovaným účastníkům umožnila na-
vštívit Národní dopravní informační centrum.
      Sympozium oficiálně a slavnostně zahájili doc. Dr. Ing. Jiří Horák, předseda 
organizačního a programového výboru, a prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (obr. 1), 
kteří srdečně přivítali všechny účastníky a popřáli sympoziu zdárný průběh
a inspirativní dopad na geoinformatickou půdu. Poté již následovaly příspěvky 
klíčových řečníků (obr. 2).
    První vystoupil prof. Bin Jiang (University of Gävle, obr. 3), který ve své 
prezentaci s názvem „Ht-Index for Characterizing Street Hierarchy“ představil 
analýzy uliční hierarchie a jejich komplexnosti. Následně vystoupil prof. Itzak 
Benenson (Tel-Aviv University) s prezentací pod názvem „Transport Accessi-
bility from a Human Point of View“, která byla zaměřena na hodnocení do-
pravní dostupnosti ve velkém měřítku. Třetím z prezentujících byl Dr. James 
Haworth (University College London), jehož prezentace „Spatio-Temporal Ana-
lytics of Network Data“ byla zaměřena na problematiku časoprostorových 
analýz. Sekci klíčových příspěvků zakončil doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. (České 
vysoké učení technické v Praze), který v prezentaci představil propojení geo-
informačních technologií a inteligentních dopravních systémů.
    Po této úvodní části se sympozium rozdělilo na dvě paralelní konference. 
Česká část se věnovala aktuálnímu živému tématu GeoInfostrategie. V rámci 
příspěvku RNDr. Evy Kubátové (Ministerstvo vnitra ČR) byla podána informace 
o aktuálním stavu projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prosto-
rové informace v České republice do roku 2020. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák (VŠB-TU 
Ostrava) podrobněji pohovořil o hlavních definovaných strategických cílech 
GeoInfostrategie, které jsou dále rozpracovány ve specifických cílech, přičemž 
globálním cílem GeoInfoStrategie je nastavit účinnou koordinaci a integraci 
jednotlivých aktivit společnosti v oblasti prostorových informací a přispět k vy-
tvoření podmínek pro efektivnost a úsporu nákladů veřejné správy a zlepšení 
služeb veřejnosti. V následujícím příspěvku se doc. Ing. Václav Čada, CSc. 
(Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni) zabýval jedním ze 
specifických cílů GeoInfostrategie, a to možností vytvoření národní sady pros-
torových objektů (NaSaPO) a jejími základními vlastnostmi.  
       V rámci mezinárodní konference byly předneseny příspěvky z oblastí do-
pravního modelování, dat ze senzorů a dopravních služeb. 

kladních procesů schvalování jednotlivých objektů, jejich klasifikace a lokali-
zace a přípravě detailních kroků a postupů. 
       Hlavními kontaktními osobami pro průběh harmonizace byly jmenovány za 
ZÚ M. Javůrková, za GKÚ V. Hutková a za GUGiK Katarzyna Chałka. Bylo do-
hodnuto, že ZÚ bude vystupovat pro zbývající státy jako prvotní navrhovatel 
styčných bodů na státní hranici a SR bude v této pozici vůči Polsku. Používán 
bude Evropský terestrický referenční systém 1989, výměnný formát dat SHP
a zahájení harmonizace bude v oblasti trojmezí všech států na hranicích se 
Slezským vojvodstvím. Do poloviny roku 2014 by mělo dojít k vzájemné výměně 
spravovaných geografických dat v pásu 10 km od státní hranice, vytvořen bude 
první návrh multilingválního slovníku styčných prvků a proběhne první návrh 
styčných bodů pro prvky, které leží nebo protínají státní hranici ČR a Polska 
v oblasti Slezského vojvodství. 
       Pro zhodnocení splnění domluvených kroků a k posouzení zvolených postupů 
je naplánována na září roku 2014 další pracovní schůzka. Jelikož bylo město 
Cieszyn pro všechny účastníky velice přívětivé a dobře dopravně dostupné, 
bude se schůzka opět konat zde.

RNDr. Jana Pressová,
foto: Mgr. Milada Javůrková,

Zeměměřický úřad, Praha

Konec ledna byl na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava 
(VŠB-TU), jako již tradičně každý rok, věnován setkání geoinformatiků. Ve 
dnech 27. až 29. 1. 2014 se v prostorách Nové auly konalo 11. sympozium GIS 
Ostrava, jehož pořadatelem byl Institut geoinformatiky Hornicko-geologické 
fakulty VŠB-TU. Letos, stejně tak jako v minulých letech, probíhaly souběžně 
konference dvě. Česká s podtitulem „Geoinformatika v pohybu“ a mezinárodní 
s názvem „Geoinformatics for Intelligent Transportation“. Společných tématem 
obou, jak už z názvů vyplývá, byla dopravní problematika, která byla hlavním 
tématem i tradičních doprovodných odborných seminářů a exkurzí.
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Obr. 2 Hlavní řečníci, zleva: J. Haworth, B. Jiang, I. Benenson a P. Hrubeš

Obr. 3  B. Jiang při prezentaci Obr. 4 Křest knihy, zleva: moderátor a čestný „kmotr“
Jaroslav Hofierka a autoři J. Horák, I. Ivan a M. Lampart
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       Třetí den byl ve znamení přednášek z oblasti vývoje aplikací GIS a Open-
Source. Také se uskutečnily další dvě zajímavé exkurze, a to komentovaná vy-
hlídková cesta Ostravou a návštěva letiště Mošnov, kde účastníci navštívili 
letecký simulátor společnosti Let’s Fly, simulátor vrtulníku Mi-171 v budově 
HTP Ostrava a hangár letecké opravny Job Air Technic pro letadla Boeing, 
Airbus či Saab. Odpoledne následovalo slavnostní ukončení sympozia do-
plněné pozváním na další ročník Sympozia GIS Ostrava 2015, který se usku-
teční ve dnech 26. až 28. 1. 2015. 
       Zaměříme-li se na Sympozium GIS Ostrava 2014 v číslech, pak registrováno 
bylo 350 účastníků, dostavilo se 315 účastníků z 11 států světa, zaznělo cel-
kem 71 referátů, bylo zorganizováno pět odborných seminářů, prezentováno 
bylo několik posterů a realizovány tři exkurze.
        Na webových stránkách http://gis.vsb.cz/gisostrava/ je zveřejněn sborník 
se všemi příspěvky, fotogalerie a videozáznam české konference.

Mgr. Milada Javůrková,
Zeměměřický úřad, Praha,

foto: Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.,
 Institut geoinformatiky, VŠB-TU Ostrava

       V závěru prvního přednáškového dne byla slavnostním přípitkem pokřtěna 
kniha autorů Marka Lamparta, Jiřího Horáka a Igora Ivana „Úvod do dynamic-
kých systémů: teorie a praxe v geoinformatice“ (obr. 4). Tu si mohli účastníci 
konference také prohlédnout a omezený počet výtisků byl k dispozici zdarma. 
Zájemci o tuto knihu mohou kontaktovat sekretariát sympozia na emailové 
adrese: gisostrava@vsb.cz.
      Druhý den byl vyplněn přednáškami, které probíhaly v paralelních sekcích. 
Dopolední sekce české konference se zaměřila na dopravní témata (inteli-
gentní dopravní systémy, dopravní dostupnost a bezpečnost). Během odpo-
ledne pak byly příspěvky zaměřeny na klasická témata jako geoinformatika ve 
veřejné správě, implementace INSPIRE, aplikace geoinformačních technologií 
v zemědělství a lesnictví, nebo zdroje dat a dálkový průzkum Země. Na meziná-
rodní konferenci byly kromě prezentací také dva semináře. Dopolední vedl
J. Haworth a odpolední pak B. Jiang, kteří v seminářích dále rozšířili své klíčové 
příspěvky z úvodu sympozia. Mezi semináři pak zazněly příspěvky zaměřené 
na inteligentní dopravní systémy, dopravní plánování a dopravní dostupnost.
Náročný program celého dne byl završen společenským večerem, který byl 
příležitostí k neformálnímu setkání účastníků a kterému kralovala již tradičně 
cimbálovka Lipka.

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST



Obr. 1 Účastníci semináře

Obr. 2 Prezentace J. Kmínka

Seminář k problematice nového 
katastrálního zákona se konal
v Praze

Odborný seminár Pozemkové
spoločenstvá – história a súčasnosť
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bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště, a následné předání výsledků
k ověření katastrálnímu pracovišti.
     Velmi zajímavým výkladem s praktickými ukázkami představil Ing. Pavel 
Doubek úpravy ve výpočtech výměr podle vyhlášky č. 357/2013 Sb., v porov-
nání s úpravou platnou do konce roku 2013 (vyhláška č. 26/2007 Sb.). Závěr 
semináře patřil představení nové služby sledování změn, se kterou účastníky 
seznámila Bc. Jana Apeltauerová. Jedná se o zcela nový způsob poskytování 
údajů z katastru nemovitostí podle vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování 
údajů z katastru nemovitostí. Uživatel prostřednictvím této služby dostává 
informace o změnách provedených v katastru nemovitostí.
       O velkém zájmu o problematiku nového katastrálního zákona svědčily četné 
dotazy z publika již během jednotlivých přednášek, ale také na úplném závěru 
celé akce.
     Jednotlivé prezentace ze semináře o novém katastrálním zákonu jsou pří-
stupné na adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A78/.

Bc. Jana Apeltauerová,
ČÚZK,

foto: ČSGK

Dňa 5. 2. 2014 sa na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (SvF 
STU) v Bratislave uskutočnil seminár Pozemkové spoločenstvá – história a súčas-
nosť. Organizátormi stretnutia boli Katedra mapovania a pozemkových úprav 
SvF STU a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK). 
       Na seminári sa zúčastnilo vyše 150 odborníkov (obr. 1, s. 94). Cieľovou 
skupinou boli geodeti a kartografi, spracovatelia projektov pozemkových 
úprav a registrov obnovenej evidencie pozemkov, pracovníci katastrálnych 
odborov a pozemkových a lesných odborov okresných úradov. Okrem nich sa 
na seminári zúčastnili aj zástupcovia pozemkových spoločenstiev, ktorí sa
s touto problematikou stretávajú v praxi. K hosťom patrili zástupcovia Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Slovenskej republiky (SR) 
a Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. 
     Na seminári odznelo 8 referátov, ktoré prezentovali vývoj právnych pome-
rov k pôde od čias patrimoniálneho štátu, špecifiká spoločne užívaných pozem-
kov – spoločné urbárske lesy a spoločné urbárske pasienky a ich základné cha-
rakteristiky (nedielne spoluvlastníctvo, rozhodovanie hlasovaním, voľba orgá-
nov a iné), horizont zmien a zákonných obmedzení vlastníckych vzťahov v spo-
ločných nehnuteľnostiach, evidovanie pozemkových spoločenstiev v katastri ne-
hnuteľností, postupy riešenia spoločných nehnuteľností pri spracovaní regis-
trov obnovenej evidencie pozemkov a projektov pozemkových úprav a samo-
zrejme aj súčasný platný právny stav – zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových 
spoločenstvách účinný od 1. 5. 2013, ktorý upravuje najmä vznik, právne po-
stavenie, hospodárenie a zánik pozemkových spoločenstiev, práva a povinnosti 
členov spoločenstva, podmienky nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou a s jej 
podielmi, postupy konania o zápise spoločenstiev do registra pozemkových 
spoločenstiev atď.
Prednášajúci (obr. 2, s. 94):
Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (Katedra mapovania a pozemkových úprav SvF STU):
      Vývoj pozemkovej držby na území Slovenska, 
JUDr. Jaroslav Puškáč (Sekcia legislatívy MPRV SR): Dôvody prijatia zákona NR 
     SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a základné odlišnosti od
       predchádzajúcej právnej úpravy, 
Ing. Jozef Bujňák (Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Prešov): Spo-
       ločné nehnuteľnosti v horizonte zmien a zákonných obmedzení, 
JUDr. Odeta Poldaufová (Legislatívno-právny odbor ÚGKK SR): Pozemkové spo-
       ločenstvá a kataster nehnuteľností,
Mgr. Martin Illáš (Odbor legislatívy MPRV SR): Spôsoby nakladania so spoloč-
       nou nehnuteľnosťou, 

Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK) uspořádal 29. 1. 2014 seminář věno-
vaný dnes velmi aktuální problematice – novému katastrálnímu zákonu 
(zákon č. 256/2013 Sb.). Seminář byl určen všem zájemcům o toto téma, a to 
jak z řad státní správy a samosprávy, tak ze sféry soukromé a akademické.
O aktuálnosti tématu svědčil plný kongresový sál (obr. 1) v budově Českého 
svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce v Praze, kde se semi-
nář konal.
      Celý program semináře byl sestaven z přednášek a prezentací, které si pro 
účastníky připravili odborníci z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
(ČÚZK).
       Jako první vystoupila Mgr. Lenka Vrzalová. Svou přednášku věnovala mimo 
jiné stručnému přehledu vývoje schvalování nového katastrálního zákona, ale 
především novinkám, které katastrální zákon v souvislosti s novým občanským 
zákoníkem přinesl, a to o stavbě, která se stává součástí pozemku, o právu stav-
by, o novém způsobu evidování jednotek a dále o změnách v procesu vklado-
vého řízení.
    Druhým vystupujícím byl Ing. Bc. Jan Kmínek (obr. 2), který v první části 
prezentace představil novou katastrální vyhlášku z pohledu souboru geodetic-
kých informací a druhou část věnoval ověřování výsledků zeměměřických čin-
ností v elektronické podobě.
     V souvislosti s možností, a brzy také povinností, předávat výsledky země-
měřických činností v elektronické podobě upozornil Ing. Petr Kokeš na při-
pravovanou možnost poskytování podkladů pro měření pomocí webové služby, 
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Obr. 1 Účastníci seminára

Obr. 2 Prednášajúci – JUDr. J. Puškáč,
predsedajúci – Ing. Ľ. Hudecová, PhD., a Ing. Jozef Vlček (SSGK)

FERANEC, J. (ed.): Meniace sa Slovensko 
očami satelitov
1. vydání. VEDA 2012. 74 s. + DVD nosič. Cena: 23,50 €. 
ISBN: 978-80-224-1285-8.

Na začátku roku 2013 se objevila na 
odborném geografickém a geoinfor-
matickém trhu jedinečná digitální pub-
likace editora Jána Ferance, předního 
slovenského odborníka zabývajícího se 
dálkovým průzkumem Země a jeho vy-
užitím v geografickém výzkumu, a vy-
davatelství Slovenské akademie věd 
VEDA. Kniha navazuje na publikaci Slo-
vensko očami satelitov, která vyšla
v roce 2010 jako tištěná verze. Nově 
vydaná kniha na DVD nosiči je do-
plněná o 74 stránkového průvodce, 
který má rozměry 145 x 210 mm. 
Formát DVD není samoúčelný, ale zvy-
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šuje celkovou názornost a atraktivitu obsahu knihy. V osmi kapitolách jsou 
představeny výsledky nejnovějších výzkumů krajiny Slovenska dvaceti sloven-
ských odborníků. Ve světle současného potenciálu využívání informačních 
technologií je kniha důkazem možností vizualizace procesů v krajině. Sate-
litním snímáním krajiny v pravidelných intervalech do časových řad údajů jsou 
zaznamenávány změny objektů krajiny. Autoři sestavili počítačové animace 
znázorňující změny krajiny, deformací zemského povrchu v čase a prostoru, 
změny v atmosféře a hydrosféře i v kosmických energetických částicích a pev-
ných složkách meziplanetární hmoty. Celkem 51 neřízených animací názorně 
přibližuje vývoj těchto změn v kontextu Slovenska a jeho okolí ve vertikálním
i horizontálním rozměru. V jednotlivých ukázkách je kladen důraz na vizuali-
zaci průběhu změn s přesností, kterou umožnily dostupné satelitní údaje. Ke 
každé animaci je sestaven krátký text s charakteristikou cíle, použitých údajů,

Mgr. Ing. Ivana Zemková – Ing. Jozef Kolesár (Odbor katastrálnej inšpekcie
     ÚGKK SR): Rozdielnosti v evidovaní spoločných nehnuteľností v operátoch
       katastra nehnuteľností, 
Ing. Pavel Lauko – Ing. Jozef Urban (Geodetická kancelária URBAN-LAUKO,
      spol. s r. o.): Spracovanie vlastníctva pozemkových spoločenstiev v registroch
       obnovenej evidencie pozemkov, 
Ing. Peter Repáň (Progres CAD Engineering, s. r. o.): Delenie spoločných nehnu-
       teľností v konaní o pozemkových úpravách.
     Prezentácie prednášateľov sú k dispozícii na stránke SSGK (www.ssgk.sk). 
Zborník príspevkov je možné v elektronickej forme získať na požiadanie. Zá-
stupcovia MPRV SR a ÚGKK SR pokryli legislatívnu a technickú stránku danej 
problematiky, praktické skúsenosti prezentovali geodeti z praxe. Téma seminára 
bola nanajvýš aktuálna, vyváženú obsahovú stránku doplnila bohatá diskusia, 
čím sa naplnili očakávania všetkých účastníkov. 

Ing. Ľubica Hudecová, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Stavebnej fakulty STU,
odborný garant podujatia
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Obr. 1 Budovy mořských vodočtů: Molo Sartorio
v Terstu – vlevo a Kronštadt – vpravo (foto: Wikipedie, 2014)

Už dávno víme, jaká je výška Sněžky
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nivelační síť měřenou po roce 1920. Měřické a výpočetní práce byly dokončeny 
až po 2. světové válce. Vznikla moderní Československá jednotná nivelační síť 
(ČSJNS). Obsahovala na území České republiky (ČR) 52 300 nivelačních bodů, 
rozdělených do nivelačních pořadů tří řádů státní sítě. Samostatně vyrovnaná 
síť byla připojena na základní nivelační bod Lišov. Výšky se střední chybou
0,59 mm/km byly vypočteny z měřených nivelačních veličin opravených o teo-
retickou sbíhavost modelových hladinových ploch – tzv. výšky normální orto-
metrické.
       Pro mezinárodní vyrovnání nivelační sítě na území střední a východní Evropy 
v letech 1956 a 1957 byly použity hodnoty měřených nivelačních převýšení na 
pořadech I. řádu ČSJNS z let 1939 až 1955. Naměřená převýšení byla opravena 
o normální korekce (podle Moloděnského), které zahrnují jak sbíhavost hladi-
nových ploch tíhového pole Země, tak i jeho anomálie změřené na zemském po-
vrchu. Nivelační síť byla připojena k nulové značce stupnice mořského vodočtu 
v Kronštadtu (obr. 1, vpravo), tj. ke střední hladině Baltického moře.
       Výsledkem společného vyrovnání byly výšky bodů ve vzdálenosti po 2 km 
na nivelačních pořadech I. řádu. Vyrovnáním mezi tyto body byly postupně 
určeny výšky dalších bodů I. řádu a následně i výšky bodů v sítích nižších řádů. 
Výšky v systému baltském - po vyrovnání (Bpv) jsou na území ČR o 0,36-0,42 m 
menší než v systému jadranském. Např. základní nivelační bod Lišov má novou 
výšku 564,760 m a trigonometrický bod na Sněžce 1 602,30 m. 
      Podle pokynů Zeměměřického úřadu (ZÚ) č. 632/1999-230 ze dne 3. 5. 1999 
(Zpravodaj ČÚZK č. 3/1999) se pro přepočet nadmořských výšek z výškového 
systému jadranského (H

J
) do Bpv (H

Bpv
) použije vzorec

H
Bpv

  =  H
J
 – 0,403 + 0,00000051 . Δg . H

J
  + 0,000000057 . H

J
2  (m),      (1)

kde Δg je hodnota Bouguerovy anomálie bez topokorekce v systému S-Gr95
v určovaném bodě v miligalech, nebo zjednodušený tvar

H
Bpv

  =  H
J
 – 0,417 + 0,00005 . H

J
  (m).                                 (2)

     Přesnost vzorce (1) je limitována především přesností původního výpočtu 
nadmořské výšky v jadranském systému (tj. výpočtu normální ortometrické 
korekce) a nadmořskou výškou bodu. Pro výšky přes 1 000 m nad mořem může 
dosáhnout chyba hodnoty až 5 mm. 
     Přesnost vzorce (2) je charakterizována celkovou střední chybou 3 mm, 
přičemž tato hodnota je limitní chybou pro většinu území ČR. Překročena bude 
jen v lokalitách, kde jsou velké hodnoty Bouguerovy anomálie a gradientů 
anomálie, což je hlavně v oblasti hor (Krušné Hory, Jeseníky). Zde se mohou 
vyskytnout i rozdíly 2 cm proti přesným hodnotám korekcí.
     Další souborné vyrovnání nivelačních sítí na uvedeném teritoriu bylo pro-
vedeno po ukončení opakovaných nivelací z let 1974-1978. Přestože byly po-
užity nové hodnoty nivelačního měření (střední chyba 0,38 mm/km) i nové (přes-
nější) hodnoty tíhových korekcí, byly rozdíly výšek 70 uzlových bodů na území 
ČR v novém systému proti dosud platným hodnotám malé (mezi +4,2 mm až 
-78,3 mm). Proto nebyly nové výšky zavedeny do technické praxe. Důležité 
údaje ale poskytuje srovnání obou etap pro určení geodynamických jevů na 
území ČR.
       Musím připomenout, že normální výšky byly v roce 1996 doporučeny mezi-
národní organizací pro geodetické systémy v Evropě (EUREF) jako nejvhodnější 
a proto základní pro celý evropský kontinent. Bylo to významné ocenění před-
chozí práce našich geodetů. Ani po následném převodu výšek do systému geo-
potenciálních rozdílů, celoevropském propojení nivelačních sítí a porovnání
s výškami vztaženými k vodočtu v Amsterdamu nebylo třeba platné výšky 
měnit. Na celém území státu se liší jen o hodnotu kolem 0,10 m. Také proto, že 
bylo prokázáno, že výšky území ČR se za předchozích čtyřicet let skutečně změ-
nily – o cca šest centimetrů se zvětšil rozdíl mezi Krušnými horami a jižní 
Moravou, obr. 2.
      Normální výšky jsou vhodné pro praktické i vědecké cíle. Určují se z měření 
na zemském povrchu a jejich přesnost proto závisí jen na přesnosti nivelačních 
a gravimetrických měření (měření tíhového zrychlení). Výšky respektují vnější 
tíhové pole Země.

identifikací místa a výstižným vysvětlením změn a jejich příčin, které ukázka 
znázorňuje. Autoři zamýšleli připravit atraktivní materiál s odborným obsa-
hem pro širokou veřejnost. To se jim rozhodně podařilo, přičemž využití DVD 
knihy je mnohem širší, zejména ve výuce na středních a vysokých školách.

Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,
Univerzita Palackého v Olomouci

V nedávné době jsme slyšeli i četli spoustu informací, že byla konečně změřena 
výška Sněžky, tedy že jsme dosud nepracovali kvalitně, když to bylo zjištěno až 
nyní. Nebudu reagovat na hloupé a prostoduché závěry některých novinářů, 
které takové senzace dobře živí. Překvapila mne ale vyjádření některých geo-
detů. Zjistil jsem, že bude vhodné začít stručným vysvětlením, co je nadmoř-
ská výška. Nedá mi to žádnou práci, okopíruju zkrátka to, co jsem psal již 
mnohokrát.
       Podle definice je to vzdálenost bodu od střední hladiny moře měřená podél 
tížnice; je rovna změně tíhového potenciálu od hladiny moře dělené střední 
hodnotou tíže. Nebo jinak – je to „svislá“ vzdálenost daného místa od pomysl-
né hladinové plochy moře prodloužené pod pevninu. Pro její určení je třeba 
vykonat nejen geodetické měření po povrchu, ale také uvážit, jak se chová ona 
základní plocha, ke které se výška vztahuje. Již ze základní školy známe, že je 
Země zploštělá, směrem k pólům se plochy se stejnou hodnotou tíhového po-
tenciálu k sobě přibližují. Dále platí, že hmota Země, která se nachází nad 
úrovní moře, onu nulovou hladinovou plochu přitahuje, zvedá ji. Podle toho, 
jaké korekce k hodnotám naměřeným na povrchu postupným přenášením výšek 
od hladiny moře zavedeme, získáme různé druhy výšek.
     Výškový systém je definován těmito parametry: a) výchozím neboli refe-
renčním bodem, tedy střední hladinou určitého moře, b) provedeným nivelač-
ním měřením, c) systémem zaváděných korekcí, tj. druhem výšek a d) prove-
deným vyrovnáním.
     Nebudu se zabývat určením střední hladiny moře, to je samostatná disci-
plína, která byla mnohokrát popsána, i na stránkách GaKO, viz např. č. 1, 
53(95), 2007, a to včetně chyb v jejím určení. Přesná nivelační síť na území 
Rakouska-Uherska, na našem území měřená v letech 1873-1896, byla připo-
jena na nulovou značku vodočtu na Molo Sartorio v Terstu (obr. 1, vlevo). Pro 
zajištění výšek ve vnitrozemí bylo zřízeno sedm základních nivelačních bodů, 
mezi nimi v roce 1877 (pomník až v roce 1890) i bod u Lišova. Na území teh-
dejšího Československa byly ještě dva další základní nivelační body – u Strečna 
a Trebušan (dnes Dilove, Ukrajina). Přesnost určení výšek bodů ve vzdálenosti
1 km od sebe byla 4,1 mm. Výška bodu Lišov byla určena na 565,1483 m nad 
střední hladinou Jaderského moře. Ta se stala i výchozí výškou pro novou

 



Obr. 4 Sněžka na Základní mapě ČR
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/

Obr. 2 Změny výšek na území ČR v období 1950 až 1990 (Řezníček, J., 2001)

Obr. 3 Geodetické body na Sněžce
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
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ková, tedy slabší čarou zakreslená vrstevnice v nadmořské výšce 1 602,5 m na 
základní mapě ČR na Geoportálu ČÚZK, viz obr. 4. Nedávné nové měření proto 
jen potvrdilo kvalitu našich dat.
      Podobně i na vrcholu Řípu byla při vyhodnocení fotogrammetrických snímků 
zakreslena vrstevnice 460 metrů, přičemž kóty na mapách převzaté z místních 
trigonometrických bodů byly o několik metrů nižší. Proto jsme již před třiceti 
lety přeměřili nivelací výšku terénu a zjistili jsme, že i zde vyhodnocovatelé 
snímků pracovali kvalitně – výška terénu u rotundy na Řípu je skutečně 
osmdesát centimetrů nad hranicí 460 metrů. Stejně jsme postupovali i u Trosek, 
kde však bylo obtížné určit hranici rostlého terénu, podobně jako u jiných kopců, 
kde je na vrcholu postaven hrad. 
     Závěrem musím uvést, že ZÚ připravil na základě leteckého laserového 
skenování úplně nový digitální model terénu i povrchu ČR, jeho přesnost je
v otevřeném terénu vyšší než 0,20 m, v lesích pak jen o 0,10 m nižší. Vše je 
volně dostupné na webu ČÚZK, dostatek informací byl v loňském roce i na 
stránkách GaKO. V návaznosti na to bude třeba na mapách vždy rozlišovat 
výšku u značky geodetického bodu a výškovou kótu u vrcholu kopce. Těch bude 
přibývat.

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

      Stabilita výškového systému ČR je zajištěna vysokým počtem (více než 4 500 
bodů) kvalitních skalních, hloubkových a tyčových stabilizací, které nám mno-
ho zahraničních odborníků závidí. V současnosti obsahuje Česká státní nivelační 
síť (ČSNS) 83 000 bodů. O každém z nich lze snadno najít všechny potřebné 
informace na webu ZÚ.
      Také Sněžka byla přeměřena metodou klasické nivelace, např. v roce 1988, 
kdy doc. V. Radouch zaměřil dva pořady IV. řádu Z5a03 a Z5a08, které se na 
Sněžce potkávají, obr. 3. Přitom bylo samozřejmě zjištěno, že okolní terén je
výše než trigonometrický bod nebo body nivelační. Potvrzuje to také doplň-
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