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1. Úvod

Stredisko železničnej geodézie (SŽG) Železníc Slovenskej
republiky (ŽSR) dlhodobo od roku 1995 uskutočňuje na bo-
doch Štátnej trigonometrickej siete (ŠTS) presné merania po-
mocou globálneho systému určovania polohy (GPS). Ich
hlavným cieľom bolo využitie na výpočet lokálnych trans-
formačných kľúčov (TK) potrebných na transformáciu do 
súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete ka-
tastrálnej (S-JTSK). Pretože zhromaždené výsledky predsta-
vujú rozsiahle meračské podklady pokrývajúce viaceré regi-
óny Slovenska, sú vhodné aj na širšie, ako pôvodne určené
využitie. V súčasnosti Geodetický a kartografický ústav
(GKÚ) Bratislava vypracoval jednotný TK na jednoznačnú
transformáciu na celom území Slovenska medzi Európskym
terestrickým referenčným systémom 1989 (ETRS 89) a ná-
rodným S-JTSK. Metodika  transformácie zahŕňa korek-
ciu súradníc o hodnoty nehomogénnej miestnej realizácie 
S-JTSK pomocou bikubickej splajnovej interpolačnej me-
tódy [1]. V tejto súvislosti sa ponúka myšleinka overiť kva-
litu uvedenej transformácie pomocou množiny bodov ŠTS,
na ktorých vykonalo merania SŽG v rokoch 1995–2005 a po-
ukázať na inú oblasť využitia presných meraní GPS. V prí-
pade potvrdenia deklarovanej kvality transformačného pro-
cesu sa zvýši efektívnosť a rozsah použitia súčasných
technológií využívajúcich globálne navigačné družicové
systémy (GNSS) v geodetickej praxi.

2. Definovanie problému – motivácia

Kvalitatívna požiadavka na presnosť budovaného bodového
poľa v SŽG na tvorbu Jednotnej železničnej mapy (JŽM) je
1. alebo 2. trieda presnosti [2], čomu zodpovedá hodnota
strednej súradnicovej chyby 2 cm, resp. 4 cm. Dosiahnuť túto
hodnotu v rámci relatívnej presnosti merania pomocou fázo-
vých meraní GPS je pomerne jednoduché, hlavne pri dosta-
točne dlhých observáciách statickou metódou. problém na-
stáva pri transformácii výsledkov meraní vztiahnutých ku
geocentrickému referenčnému súradnicovému systému me-
raní do S-JTSK, keďže doposiaľ neexistoval jednoznačný
transformačný vťah medzi ETRS 89 a S-JTSK, platný na celé
územie Slovenska, ktorý by zabezpečil takúto presnosť.
Transformácia sa preto rieši pomocou lokálnych TK, ktoré
nie vždy na väčšie územia správne vystihnú lokálnu defor-
máciu siete a navyše spôsobujú nespojitosť v oblastiach na
styku lokálnych TK. Takáto transformácia potom komplikuje
používanie GPS v S-JTSK a v geodetickej praxi vo všeo-
becnosti. Uvítali sme preto učenie tzv. globálneho TK plat-
ného na celé územie Slovenska a digitálnych modelov 
reziduálnych zložiek – DMRZ-JTSKB a DMRZ-JTSKL. Ich
pomocou by sa mala využitím programu DT plus [3] dosia-
hnúť presnosť lepšia ako 4 cm s viac ako 72% pravdepodob-
nosťou [1]. Ak by sa toto konštatovanie potvrdilo, značne by
to pri prácach uskutočňovaných SŽG zjednodušilo transfor-
máciu výsledkov získaných pomocou GPS. Deklarovaná
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Abstrakt

Metodika merania a spracovania presných meraní globálnym systémom určovania polohy vykonaných v minulosti Strediskom
železničnej geodézie Železníc Slovenskej republiky (SR) na bodoch Štátnej trigonometrickej siete. Pripojenie observácii do
Europského terestrického referenčného systému 1989 s následnou transformáciou do národného súradnicového systému Jed-
notnej trigonometrickej siete katastrálnej pomocou metodiky transformácie platnej pre celé územie SR prezentovanej Geode-
tickým a kartografických ústavom (GKÚ) Bratislava. Odhad charakteristík presnosti transformácie a ich porovnanie s pres-
nosťou deklarovanou GKÚ.

Independent check up of the transformation between ETRS 89 and S-JTSK using the GPS observations performed 
by Centre of Railway Surveying of the Railways of Slovak Republic

Summary

Observation and processing procedures of precise GPS measurements realised in the past by Centre of Railway Surveying of
the Railways of Slovak Republic at the triangulation points of Slovak national trigonometric network. Referencing of the 
observations to ETRS 89 and transformation to national reference frame S-JTSK using the strategy unique for whole territory
of Slovakia which was developed by Institute of Geodesy and Cartography, Bratislava. Estimation of accuracy of the 
transformation procedure and comparison with the characteristics declared by the provider.
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presnosť je síce na hranici požadovanej presnosti (4 cm), no
na druhej strane zabezpečuje vysokú konzistenciu súradníc,
čo lokálne TK nespĺňujú. Potvrdenie, resp. spochybnenie
uvedenej presnosti je možné práve analýzou meraní vyko-
naných v minulosti SŽG pri tvotbe podrobných bodových
polí.

3. Metodika mernia prijímačmi GPS v SŽG

3.1 Práca s pr i j ímačmi GPS v SŽG

SŽG zakúpilo už v roku 1994 zatiaľ jedinú dvojicu presných
geodetických prijímačov GPS typového radu Trimble
4000SSE. Ide o dvojfrekvenčné, deväťkanálové prijímače,
ktoré predstavovali  v danom roku a ešte aj dlho po ňom vy-
sokú kvalitu, čo potvrdzuje fakt, že prijímače tohto typu sa
dodnes používajú ako v praxi, tak aj na viacerých perma-
nentných staniciach Permanentnej siete európskeho refe-
renčného rámca (napr. v Modre-Piesku – MOPI a v Józefo-
sławe pri Varšave – JOZE).

Prijímače GPS sa v SŽG používajú hlavne na budovanie
presného podrobného bodového poľa, z ktorého vychádza
tvorba JŽM, menej na práce pre oddelenia katastra železnič-
ných nehnuteľností a na práce v inžinierskej geodézii. Všetky
merania vykonávané SŽG pri budovaní bodových polí pre
JŽM možno rozčleniť na observáciu na bodoch ŠTS a obser-
váciu pevných bodov podrobného (polohového bodového)
poľa (PBPP – tieto sú známe aj ako body železničného po-
lygónu). Observácia na bodoch ŠTS slúžila na výpočet lo-
kálnych transformačných parametrov. Pri určovaní súradníc
PBPP umiestnených na železničnom telese sa body ŠTS tak-
tiež využili ako referenčné stanice.

Archivácia observačných údajov prebiehala vždy podľa
možností doby, t. j. podľa používaných záznamových médií
(3,5″ diskety, zip diskety, CD). Išlo o archivovanie pôvod-
ných obsevačných súborov v binárnom formáte (súbory*.dat,
*.ion,*.mes a *.eph).

3 .2 Návrh tvaru s ie te  a výber  bodov

Výber bodov ŠTS potrebných na výpočet lokálnych TK pri
budovaní bodových polí sa vykonal tak, aby tvar obrazca vy-
tvoreného spojnicami bodov ŠTS čo najlepšie vyhovoval lí-
niovému priebehu trate a možnostiam používaných prijíma-
čov GPS. Všeobecne išlo o snahu dodržať nasledujúce
podmienky:
– vzdialenosť bodov siete do 20 km,
– symetrická konfigurácia siete (ideálne do tvaru štvorca), 
– viac útvarov (štvorcov) prepájať cez koncové body – vy-

tváranie reťazcov.
Druhá podmienka sa nie vždy dala úplne dodržať. Výber

trigonometrických bodov podliehal aj miestnym terénnym
podmienkam a možnostiam tak, aby na bodoch bolo možné
vykonávať merania na družice. Pri rekognoskácii v teréne sa
kontrolovali nasledujúce parametre:
– voľnosť priestoru nad horizontom v rozsahu 15°– 90°,
– vizuálna kontrola kvality bodu (stabilita, poškodenie),
– možnosť prístupu autom.

V nevyhnutných prípadoch (napr. nesúlad medzi miesto-
pisom a realitou) bolo vykonané overenie skutočnej totož-
nosti z ostatných údajov miestopisu. Ak body spĺňali uve-
dené podmienky bolo na nich možné uskutočniť meranie
družíc GPS.

Obr. 1 Rozloženie sietí GPS (reťazcov) popri traťových úsekoch ŽSR s uvedením obdobia merania



3.3 Metodika observáci í  na bodoch s ie te

Pri observáciách siete sa vychádzalo zo simultánneho mera-
nia na štyroch (v ojedinelých prípadoch na trochú bodoch
ŠTS. Na tento účel sa zapožičiavali ďalšie dva prijimače GPS
Trimble 4000SSE  SSI. Observácie GPS sa uskutočňovali
statickou metódou s 15° elevačnou maskou a s 15 sekundo-
vým (s) intevalom záznamu. Statická metóda bola zvolená
v SŽG ako základná a do roku 2005 ako jediná používaná
metóda merania na bodoch siete. Observácie boli vykoná-
vané postupne po etapách (podľa požiadaviek). Bol dodržia-
vaný princíp postupných meraní v reťazci, a tak každá ďalšia
observácia bodov siete, pokial to bolo možné, vychádzala
z pripojenia na predchádzajúce.

Pri určovaní polohy PBPP sa využil jeden, alebo dva body
siete ako referenčné, na ktorých sa meralo nepretržite static-
kou metódou s elevačnou maskou 15° a s 15 s intervalom.
Ďalšie prijímače s totožným nastavením sa potom použili na
observáciu bodov PBPP.

Dĺžka pri observácii na bodoch siete bola minimálne 2 až
2,5 hodiny, na niektorých bodoch aj o 2 hodiny dlhšie, v zá-
vislosti od postupného obsadzovania observačných stano-
vísk. K ďalšiemu predĺženiu času merania dochádzalo pri
zhoršení observačných podmienok (napr. vyššia hodnota
PDOP1)). 

Naopak dĺžka observácií na bodoch ŠTS pri určovaní
PBPP obmedzená nebola. Po spustení prijímača sa meralo
nepretržite, pokým sa neskončilo meranie PBPP. Väčšinou
išlo o celodenné observácie (6–8 hodín). Na bodoch PBPP
sa observovalo rôzne dlho (30–60 minút – min.), no od roku
1999 sa dĺžka observácii ustálila na hodnote 60 min.

1) Polohového zníženia presnosti.

4. Spracovanie observácií v ETRS 89 

4.1 Výber  observáci í  použi tých na tes tovanie

Z uvedeného je zrejmé, že na testovanie kvality transformá-
cie sú vhodné údaje z observácií na bodoch ŠTS, a preto po
preskúmaní archivovaných údajov boli vybrané všetky takéto
dostupné súbory. Zobrazenie vhodných použitelných obser-
vácií pomocou spojníc meraných bodov je na obr. 1. Z ob-
rázka je zremé o akú množinu meraní ide, ako aj časové ob-
dobie observácií, ktoré siaha až do roku 1995. Celkovo vstú-
pilo do testovania 143 bodov, avšak po ďalej uvedených
analýzach a kontrolách musela byť časť z nich vylúčená (po-
zri časť 5.3).

4 .2  Rozčlenenie  observáci í

Z časti 3.3 je zrejmé, že observácie na zvolených bodoch boli
vykonané rovnakým spôsobom, čo dovoľuje zdanlivo pova-
žovať všetky body za rovnocenné. No jednotlivé body sa vzá-
jomne líšia obdobím kedy sa merania uskutočnili (rok)
a hlavne dĺžkou merania. Obdobie namá významný vplyv na
výslednú presnosť, kedže vzhľadom na aplikovanú metodiku
merania pomocou GPS sa geodynamické efekty nemusia
uvažovať. Dĺžka observácie však vo všeobecnosti vplýva na
presnosť výsledkov, ako jeden z hlavných faktorov ovplyv-
ňujúcich ich kvalitu [4]. Preto bola dĺžka observácií zvolená
ako parameter, na základe ktorého sú rozdelené jednotlivé
body do skupín, pre ktoré budú zvlášť určované charakteris-
tiky. Ich rozloženie je na obr. 2. Ide o nasledujúce dve sku-
piny:
1. skupina – body s observáciou 2–6 h (46 bodov),
2. skupina – body s observáciou nad 6 h (41 bodov).
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Obr. 2 Rozdelenie bodov podľa dĺžky observácií



Hodnoty dĺžok observácií na bodoch použitých na spra-
covanie sa nachádzajú v tab. 1. Nejde pritom vždy len o ne-
prerušené jednoliate merania, ale jednotlivé dĺžky meraní sú
tvorené súčtom všetkých observácií uskutočnených na da-
nom bode. Vyskytujú sa tieto typy observácií. Sú to obser-
vácie:
– potrebné na určenie lokálneho TK,
– potrebné pri určovaní PBPP,
– na koncových bodoch uskutočnené v iných etapách.

Hlavne druhá skupina observácií výrazne prispieva k ná-
rastu dĺžky meraní na jednotlivých bodov. Body s dĺžkou me-
rania družíc kratšou ako dve hodiny neboli použité do ďal-
šieho testovania, pretože sa vzhľadom na zvolené postupy
spracovania očakávala nízka kvalita ich prispenia a možnosť
negatívneho ovplyvnenia výsledku.

4.3 Metodika pr ipojenia  observáci í  do ETRS 89

Na využitie spomenutých dostatočne dlhých a starostlivo
uskutočnených observácií GPS pri nezávislom overení pres-
nosti publikovanej transformácie [1], potrebujeme najprv zís-
kať odhadnuté vyrovnané súradnice jednotlivých bodov siete
v ETRS 89. Toto je možné dosiahnúť:
1. pripojením pomocou bodov triedy C Štátnej priestoro-

vej siete (ŠPS – ktoré majú určené súradnice v ETRS 89
a v S-JTSK), 

2. pripojením pomocov bodov triedy A, t. j. permanentných
satníc (PS) so známymi súradnicemi v ETRS 89 [5].
Na použitie prvej možnosti musí byť splnený predpoklad,

že niektoré z bodov ŠTS, na ktorých sa meralo, boli neskôr
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Tab. 1 Dĺžka observácie na jednotlivých bodoch

Obr. 3 Konfigurácia bodov ŠTS a ŠPS použitých na testovanie



prevzaté do ŠPS, a tým im bola určená poloha v ETRS 89.
Takéto body potom môžu byť použité na pripojenie ostatných
bodov prvým spôsobom. Za týmto ceľom bolo vykonané šet-
renie archivovaných dokumentov vykonaných meraní na zís-
kanie bázy údajov bodov ŠTS prevzatých do ŠPS. Na iden-
tifikáciu a kontrolu identity bodov ŠTS bol s výhodou použitý
geoportál www.geoportal.sk. Výsledok šetrenia (identické
body ŠTS a ŠPS) je zrejmý z tab. 2. a obr. 3.

Z obr. 3 vidno, že hustota bodov na korektné pripojenie
prvou možnosťou je vo väčšine lokalít nepostačujúca, pre-
to bolo nutné využiť i druhú možnosť, a to pripojenie pomo-
cou PS. Do úvahy pripadli PS zo Slovenska (MOPI, BBYS,
GANP), ale aj z okolitých štátov (PENC, GRAZ,UZHL). Vy-
užitím týchto PS bola spracovaná aj samotná ŠPS. Sloven-
ské PS sú pritom nielenže pevne súradnicovo spojené s bodmi
ŠPS súradnicemi v ETRS 89, ale tvoria aj súčasť ŠPS.

4.3.1 Voľba softvéru na spracovanie meraní

Ďalšou dôležitou otázkou bola voľba výpočtového softvéru.
Pretože išlo o viachodinové observácie (pozri tab. 1), vstu-

pujúce do výpočtu spolu s celodennými observáciami PS
vzdialenými aj desiatky kilometrov (napr. GRAZ), bolo nutné
sa rozhodnúť medzi použitím štandardného firemného alebo
vedeckého softvéru. Pre jednotlivé prípady sa nakoniec roz-
hodlo takto:
a) Pre siete, v ktorých existoval dostatočný počet iden-

tických bodov ŠPS a využiteľná PS bola do vzdialenosti
25–33 km, bolo na výpočet možné použiť firemný softvér
Trimble Geomatics Office (TGO).

b) Pre siete s nedostatkom identických bodov ŠPS bola je-
diná možnosť pripojenie pomocou vzdialenejších PS.
V týchto prípadoch musel byť na výpočet nutne použitý
vedecký softvér Astronomického ústavu Univerzity
v Berne – Bernese, verzia 4.2 (BV4.2) [6].

V sieťach spracovaných pomocou TGO boli súradnice
koncových bodov prevzaté z predchádzajúcich riešení po-
mocou BV4.2. Typ softvéru použitého na spracovanie jed-
notlivých sietí je zrejmý z obr. 4. Vidno, že pre väčšinu bo-
dov bola použitá práve druhá možnosť spracovania
pripojenia.

4.3.2 Podmienky pripojenia do ETRS 89

Dôležitým predpokladom a podmienkou na pripojenie do
ETRS 89 je, že body ŠTS možno považovať za stabilné t. j.,
že nezmenili polohu počas doby medzi jednotlivými obser-
váciami, ani počas prestabilizácie pri preberaní do ŠPS. 
Bodom triedy C ŠPS nie sú určované ročné rychlosti pohybu
a súradnice sú vztiahnuté k epochám ich určenia v rozmedzí
rokov 2000–2005. Kvôli kompatibilite bola aj na vyjadrenie
súradníc PS použitých na pripojenie do ETRS 89 zvolená
epocha v strede tohto obdobia – 2003,0. Pre jednotnosť spra-
covania celého projektu neboli uvažované ročné rychlosti
a vo výpočtoch sú použité súradnice PS ETRS 89 v tab. 3.
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Obr. 4 Znázornenie úsekov sietí podľa použitého softvéru

Tab. 2 Počty použitých bodov jednotlivých sietí



Súradnice ETRS 89 pre vybrané body ŠPS triedy C uvedené
v tab. 4 pochádzajú z údajov GKÚ Bratislava.

4.4 Spracovanie  meraní  v ETRS 89

4.4.1 Tvorba spracovateľských blokov

Do spracovania sme vstupovali so snahou využiť všetky kva-
litne vykonané observácie, aby bolo možné na základe vý-
sledkov vysloviť čo najobjektivnejší záver. Z prechádzajú-
cich častí je zrejmé, že ide o spracovanie veľkého množstva
meraní. Na zjednodušenie výpočtov a hlavne na ich väčšiu
korektnosť je vhodné, aby boli observácie pred samotným
spracovaním rozdelené na bloky, ktoré budú zvlášť spraco-
vané. Tvar, počet a názvy vytvorených blokov sú znázornené
na obr. 5.

Bloky sú z väčšej časti tvorené meraniami z jednotlivých
rokov, alebo ich tvoria sústavy susedných lokalít. Do spra-
covania jednotlivých blokov vstupovali všetky dostupné
observácie vykonané na bodoch bloku (časť 4.2) a záro-
veň observácie z PS potrebných na pripojenie bloku do
ETRS 89. Detailnejší príklad jedného z blokov so zobra-
zením konkrétnych observácií, kde rozlišovaciu charakte-
ristiku tvorí dátum observácie, je na obr. 6. Ak boli na spra-
covanie použité aj PS, do výpočtu vždy vstupovali
najmenej dve PS z čo najbližšieho okolia bloku. Výnimku
tvorili iba spracovanie blokov z roku 1995 (a zo začiatku
roka 1996), kedy bolo možné využiť iba PS GRAZ, pre-
tože iná na náš účel vhodná PS ešte nepracovala. PS a body
ŠPS použité na spracovanie v jednotlivých blokoch sú uve-
dené v tab. 5.

4.4.2 Postup spracovania observácií softvérom BV4.2 

Na spracovanie blokov s nedostatkom identických bodov bol
použitý softvér BV4.2 [6] a výpočtové prostriedky Katedry
geodetických základov Stavebnej fakulty Slovenskej tech-
nickej univerzity. Išlo o štandardné spracovanie miestných
geodetických sietí GPS s využitím meraní PS Európskej per-
manentnej siete vo formáte RINEX (prístupne na igs.ifag.de)
a presných polôh družíc určených medzinárodnou službou
GNSS.

V jednotlivých blokoch boli súradnice bodov spočítané
v ETRS 89 v rámci jednotlivých dní a boli pripojené vždy
na jednu zvolenú PS s vysokou apriórnou presnosťou
(0,0001 m). Následne sa súradnice bodov a kovariančných
matíc určili kombináciou výsledkov z jednotlivých dní.
Týmto boli získané odhady súradníc bodov v ETRS 89
spolu s príslušnou kovariančnou maticou pre celý blok, ale
stále pripojené iba na zvolenú PS. Posledným krokom bolo
použitie Helmertovej transformácie na výpočet súradníc
ETRS 89 ostatných PS a bodov ŠPS. Takto získané vý-
sledky sú považované za vyrovnané súradnice bodov da-
ného bloku. Priemerná jednotková stredná chyba uvede-
nej transformácie je 7,2 mm a pre polohovú presnosť ho-
rizontálnych súradníc bodov bola dosiahnutá hodnota do
10 mm.

4.4.3 Spracovanie observácií pomocou TGO

Na spracovanie bola použitá verzia 1.63 softvéru TGO. Soft-
vérom TGO boli spracované iba tri bloky (obr. 4). Spraco-
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Tab. 3 Použité súradnice ETRS 89 PS (trieda A) poskytnuté
GKÚ Bratislava

Tab. 4 Použité body ŠPS triedy C

Tab. 5 Konfigurácia spracovateľských blokov



vanie pomocou TGO bolo vykonané až po spracovaní ostat-
ných blokov softvérom BV4.2 kvôli znalosti súradníc kraj-
ných bodov.

Postup spracovania bol štandardný, taký aký sa použí-
va pri výpočte voľnej siete. Pri vyrovnaní siete (bloku) sa
súradnice ETRS 89 bodov ŠPS, PS a koncových bodov
bloku vypočítaných bernským softvérom považovali za
pevné. Výsledkom spracovania boli vyrovnané súrad-
nice ETRS 89 s charakteristikami presnosti v tvare stred-
ných elíps chýb. Priemerná dosiahnutá polohová presnosť
pre všetky takto spracované body bola v oboch smeroch do
11 mm.

4.5 Výsledky spracovania

Výsledkom spracovania observácií oboma softvérmi sú od-
hadnuté vyrovnané súradnice ETRS 89 pre každý bod. Pri
bodoch, ktoré boli súčasťou viacerých blokov, sa súradnica
bodu určila iba raz zo všetkých na ňom vykonaných obser-
vácií. Táto sa pri spracovaní v ostatných blokoch už neme-
nila. Celkovo bolo určených 46 bodov, na ktorých dĺžka ob-
servácie GPS bola 2–6 hodín a 41 bodov s observáciou dlh-
šou ako 6 hodín. Všetky body majú určené súradnice ETRS
89 s presnosťou vyššou ako 15 mm. Body s väčšou strednou
chybou boli z ďalšieho spracovania vylúčené.
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Obr. 6 Ukážka spracovateľského bloku

Obr. 5 Rozdelenie meraných sietí GPS na spracovateľské bloky
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Tab. 6 Rozdiely medzi póvodnými a transformovanými sú-
radnicemi pre body s observáciou 2–6 h

Tab. 7 Rozdiely medzi póvodnými a transformovanými sú-
radnicemi pre body s observáciou nad 6 h



5. Testovanie transformácie ETRS 89 → S-JTSK

5.1 Princíp tes tovania

Po vypočítaní súradníc bodov ŠTS v ETRS 89 môžeme pris-
túpiť k hlavnému cieľu práce, a to testovaniu, resp. overeniu
kvality transformačného procesu medzi systémami ETRS 89
a S-JTSK, ktorý v súčasnosti poskytuje GKÚ [1, 9]. Princip
overenia spočíva v porovnaní originálnych súradníc S-JTSK
a pretransformovaných polohových súradníc ETRS 89 a v po-
rovnaní charakteristík presnosti týchto rozdielov s chrakte-
ristikami uvedenými v [1].

5 .2 Postup t ransformácie  z ETRS 89 do S-JTSK

Transformácia bodov ŠTS s vypočítanými súradnica-
mi ETRS 89 postupom uvedeným v [1] sa vykonala 
softvérom, ktorý bol navrhnutý a realizovaný GKÚ [7]. Po-
stup transformácie spočíva v použití globálneho štvorpa-
rametrového transformačného kľúča odhadnutého pre celé
územie Slovenska metódou transformácie na povrchu elip-
soidu GRS 1980 (hodnoty sú zverejnené na webovej
stránke GKÚ) a v následnej bikubickej splajnovej interpo-
lačnej metóde na interpolovanie hodnôt lokálnej deformá-
cie platnej realizácie S-JTSK z digitálnych modelov rezi-
duálnych zložiek DMRZ-JTSKB a DMRZ-JTSKL. Celý
proces transformácie zabezpečuje program DTplus [3].
Výsledkom sú transformované súradnice Xt, Yt v platnom
S-JTSK.

5.3 Výpočet  rozdielov

Hodnoty súradníc Xt a Yt v S-JTSK získané z observácií po-
mocou GPS sú porovnané s pôvodnými hodnotami súradníc
X a Y aktuálnej realizácie S-JTSK (geodetické údaje bodov
ŠTS). Rozdiel je počítaný zvlášť pre obe polohové zložky ako

dX = X – Xt

dY = Y – Yt .

Výsledky porovnania sú v tab. 6 a 7. Ako vidno z tabuliek,
niektoré rozdiely súradníc v absolútnej hodnote výrazne pre-
vyšujú trojnásobok deklarovanej presnosti 0,04 m charakte-
rizujúcej transformačný vzťah medzi ETRS 89 a S-JTSK. Ide
o tri hodnoty, ktoré sú v tab. 6 a 7 zvýraznené tučne. Štatis-
tická významnosť týchto rozdielov bola posúdené testom na
nápadne vybočujúce údaje [8] pre hladinu významnosti 
� = 0,05. Na základe výsledkov testov boli body, v ktorých
sa vyskytli tieto rozdiely vylúčené a neboli v ďalšom použité.
Príčinu existence uvedených extrémnych hodnôt bude možné
stanoviť až po dôslednej analýze. Zdôrazňujeme však, že re-
zíduá výrazne prevyšujúce očakávané limity, po vylúčení
možných chýb súvisiacich s meraním na danom bode, môžu
do značnej miery spochybniť metodiku transformácie [1].

5 .4  Grafické znázornenie  a analýza rozdielov

Grafické znázornenie rozdielov dX a dY je možné súčasne
pre obe polohové zložky, alebo pre každú zložku zvlášť. Spo-
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Obr. 7 Grafické znázornenie rozdielov dX a dY vo forme rovinných vektorov pre observácie s dĺžkou merania 2–6 h



ločné grafické znázornenie je na obr. 7 pre body s dĺžkou ob-
servácie 2–6 h a na obr. 8 pre body s dĺžkou observácie nad
6 h. Obrázky slúžia najmä na vizuálne overenie prípadnej re-
gionálnej korelácie medzi bodmi. Kedže hodnoty X a Y sú-
radníc S-JTSK sú pri transformácii generované v poslednej
fáze osobitne (modely reziduálnych zložiek sú zvlášť pre
X a Y) nebudeme tu vyslovovať závery na základe porovna-
nia oboch zložiek súčasne.

Vhodnejšie na posúdenie kvalitatívnych vlastností a ná-
hodného charakteru vypočítaných rozdielov je použitie a ana-
lýza jednotlivých súradnicových rozdielov. Dovoľuje to upo-
zorniť na prítomnosť prípadných systematických chýb
a v neposlednom rade nám rozdiely dX a dY dajú informá-

ciu o kvalite observačného, výpočtového a transformačného
procesu.

Na obr. 9 a 10 sú znázornené histogramy dX a dY, ako
aj im zodpovedajúce teoretické početnosti normálneho roz-
delenia. Overenie normality sme uskutočnili testom empi-
rického koeficientu asymetrie, empirického koeficientu ex-
cesu a pomocou D’ Agostiniovho testu normality [8].
Základné štatistické charakteristiky, odhadnuté testovacie
štatistiky a im zodpovedajúce kritické oblasti sú zahrnuté
v tab. 8 a 9. V tab. 10 sú na porovnanie znázornené 
hodnoty dosiahnuté a publikované GKÚ [1], ktorými sa
charakterizuje presnosť transformácie medzi ETRS 89 
a S-JTSK.
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Obr. 9 Histogram pre súradnicové rozdiely dX a dY z observácií s dĺžkou 2–6 h

Obr. 8 Grafické znázornenie rozdielov dX a dY vo forme rovinných vektorov pre observácie s dĺžkou merania viac ako 6 h



Aj keď histogramy na obr. 9 a 10 pri bežnom pohľade na-
bádajú k pochybnostiam o normálnom rozložení rezíduí, 
žiadny s uskutočnených testov nezamieta hypotézu o nor-
malite rozdielov. Tento výrok sa týka všetkých štyroch tes-
tovných súborov. Hodnoty štandardných odchýlok sa vo všet-
kých prípadoch pohybujú v rozmedzí 31–38 mm. Na
zváženie ostáva vychýlenosť všetkých stredných hodnôt do
záporných hodnôt, ktorá je však štatisticky významná len pri
rozdieloch dY vytvorených z meraní dlhších ako 6 h. V po-
rovnaní s výsledkami GKÚ možno konštatovať, že nami do-
siahnuté výsledky majú vo všeobecnosti menšie štandardné
odchýlky. Túto skutočnosť vysvetľujeme dlhšími observácia-
mi na testovaných bodoch, a teda vyššou kvalitou súradníc
ETRS 89.

6. Záver

Hlavným výsledkom práce je nezávislým postupom potvr-
dená deklarovaná presnosť transformácie z ETRS 89 do 
S-JTSK odporúčanej GKÚ (hodnoty dX, dY < 45 mm sú
pre 75 % bodov). Naše výsledky svedčia  dokonca o lepšej
kvalite uvedenej transformácie (dX, dY < 44 mm pre 80 %
bodov). Táto informácia získava užitočný rozmer hlavne pre
práce s prijímačmi GNSS v rozľahlých lokalitách, prípadne
na celom území Slovenska, kde použitie lokálnych TK
spôsobuje nekonzistentnosť na rozhraniach viacerých TK
a transformované výsledky nespadajú do platných požado-
vaných presností (napr. bodové polia do presnosti 4 cm).
V budúcnosti však bude treba jednoznačne objasniť výskyt
a príčiny tých výsledkov, ktoré sme označili ako odľahlé
a vylúčili z ďalších analýz. Na druhej strane sme si vedomí,
že kvalitatívne novým krokom by bol prechod na novú 
spresnenú realizíciu S-JTSK/03, čím by bola odstránená
nutnosť dodatočnej transformácie reziduálnych zložiek di-
gitálnymi modelmi a čo by napomohlo k zvýšeniu presnosti
až o 1 rád.

Na základe prezentovaných výsledkov preto môžeme od-
porúčať používanie TK platného pre celé územie Slovenska
spolu s digitálnymi modelmi reziduálnych zložiek, a to na
všetky práce, pri ktorých sú observácie vykonávané prijí-
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Obr. 10 Histogram pre súradnicové rozdiely dX a dY z observácií s dĺžkou viac ako 2–6 h

Tab. 8 Štatistické charakteristiky pre rozdiely dX a dY z ob-
servácií s dĺžkou 2–6 h

Tab. 9 Štatistické charakteristiky pre rozdiely dX a dY z ob-
servácií s dĺžkou viac ako 6 h

Tab. 10 Štatistické charakteristiky v osiach X a Y odhadnuté
GKÚ z hodinových a 6–hodinových observácií [1]



mačmi GNSS a výsledky je potrebné odovzdávať v platnom
S-JTSK. Potvrdilo sa, že spomenutým spôsobom vieme s ur-
čitou presnosťou transformovať výsledky meraní GNSS do 60
rokov platnej, avšak mierkovo nehomogénne zdeformovanej
realizácie S-JTSK.
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Stavba ako prvok obsahu katastra 
nehnuteľností
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Abstrakt

Evidovanie stavieb v katastri nehnuteľností. Špecifiká a nedostatky súčasného riešenia. Návrh riešenia nedostatkov súčasného
stavu.

Building as an Element of Cadastre of Real Estates

Summary

Inventory of buildings in Cadastre of Real Estates. Uniqueness and imperfections of present solutions. Propositions how to
solve imperfections of present-day situation.

1. Úvod

Do plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
(SR) s termínom november 2007 bola zaradená aj novela zá-
kona Národnej rady (NR) SR č. 162/1995 Z. z. o katastri ne-
hnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľ-
nostiam (katastrálny zákon) [1] v znení neskorších predpi-
sov (ďalej iba katastrálny zákon). Predpokladá sa, že hlav-
ným obsahovým prvkom tejto novely má byť optimalizácia
počtu miestnych orgánov štátnej správy na úseku katastra ne-
hnuteľností (KN) – katastrálnych úradov a správ katastra
(SK). V rámci tejto novelizácie katastrálneho zákona sa pred-

pokladá nanovo upraviť vybrané oblasti katastrálneho zá-
kona, ako si to naliehavo vyžaduje aplikačná prax. Rozsah
a počet týchto úprav sú z formálnych dôvodov ohraničené le-
gislatívnou procedúrou, ktorá korešponduje s tzv. malou no-
velou zákona. S väčšou novelou katastrálneho zákona, ktorá
by riešila väčší počet v súčasnosti sústredených návrhov
a podnetov na novú úpravu KN, sa ráta následne, ale najskôr
počnúc rokom 2008. V rámci tohtoročnej malej novely ka-
tastrálneho zákona odporúčame riešiť aj súbor problematík
súvisajúcich so stavbou, ako prvkom obsahu KN. Ambíciou
príspevku je poukázať na dôležitosť a na urgentný charakter
týchto problematík.



2. Problém stavby ako nehnuteľnosti

Pozemky ako nehnuteľnosti majú osobitý význam pre exi-
stenciu ľudstva, pretože tvoria hlavnú kategóriu obsahu
každého KN. V podstate sa súhrnná výmera pozemkov ne-
môže zväčšovať. Na rozdiel od pozemkov, stavby, ako iná
kategória obsahu KN, predsatvujú také nehnuteľnosti, ktoré
fyzicky na časovej osi raz vzniknú, existujú – trvajú a raz
zaniknú (vedomým konaním človeka alebo pôsobením prí-
rodných síl sú zbúrané – zničené). Ďalšie kategórie obahu
evidovania KN (byty a nebytové priestory, katastrálne úze-
mia, chránené územia...) nie sú pre tému príspevku zaují-
mavé.

Podľa Občianského zákoníka nehnuteľnosťami sú okrem
pozemkov také stavby, ktoré sú spojené s pozemkom pev-
ným základom [2]. Kým kategória „pozemok“ je v § 3 ods. 1
katastrálneho zákona pojmovo vymedzená ako časť zem-
ského povrchu oddelená od susedných častí hranicou, pojem
„stavba“ nie je v katastrálnom zákone jednoznačne vyme-
dzený. Podľa § 6 katastrálneho zákona sa ako predmet v KN
evidujú okrem iného (o. i.) (pozri písmena): 
„ c) stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré
1. sú označené súpisným číslom,
2. nie sú označené súpisným číslom,
3. sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zme-

nou alebo zánikom práva k nim,
4. sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov

so zemským povrchom, 
5. sú nadzemnými stavbami, a to prienikom ich vonkajšieho

obvodu so zemským povrchom alebo priemetom ich von-
kajšieho obvodu na zemský povrch;

f) práva k nehnuteľnostiam evidovaným KN, práva k stav-
bám, ... na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe
domu, ako aj iné skutočnosti súvisiace s právami k ne-
hnuteľnostiam, a to najmä vyhlásenie konkurzu voči vlast-
níkovi nehnuteľnosti, začatie konania o výkon rozhodnu-
tia predajom nehnuteľnosti, začatie vyvlastňovacieho
konania a začatie exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej
len skutočnosť súvisiaca s právom k nehnuteľnosti).

V pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v KN uve-
dený v odseku označenom písmenom c), rozhoduje SK“ [1].

Problém takéhoto vymedzenia stavby v katastrálnom zá-
kone, ako predmetu evidovania v KN, spočíva v tom, že na
jednej strane súčet bodov odseku c)1. a c)2. zahŕňa bez roz-
dielu všetky stavby a na druhej strane je daná veľmi dôležitá
kompetencia SK rozhodovať v pochybnostiach, či ide o pred-
met evidovania v KN. Navyše bod odseku c)5. je úplne zby-
točne uvedený v texte katastrálneho zákona, lebo je obsiah-
nutý už v bodoch odseku c)1. a c)2. Okrem toho bod odseku
c)5. hovorí o spôsobe zobrazovania stavby, čo nie je podstata
§ 6.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) [3] v znení neskorších predpi-
sov (ďalej iba stavebný zákon) tiež neobsahuje definíciu 
pojmu „stavba“ v plnom rozsahu vhodnú pre KN. Podľa § 43
a § 43a stavebného zákona stavbou je stavebná konštrukcia
postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov,
ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vy-
žaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa ro-
zumie
a) spojenie pevným základom,
b) upevnenie strojnými súčastkami alebo zvarom o pevný zá-

klad v zemi alebo inú stavbu,
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na

inej stavbe,

d) pripojenie na siete a zaradenia technického vybavenia úze-
mia, 

e) umiestenie pod zemou.
Stavby môžu byť trvalé a dočasné. 

Ďalej sa v zmysle zákona stavby členia podľa stavebno-
technického vyhotovenia a účelu na pozemné stavby a na in-
žinierske stavby (IS). Pozemné stavby sú priestorovo sústre-
dené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré
sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvie-
rat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Po-
dľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy. IS
sa ďalej v zmysle stavebného zákona členia na veľký počet
kategórií, napr.: diaľnice, cesty, miestne a účelové komuniká-
cie, nábrežia, chodníky, nekryté parkoviská, železnice, lanové
a iné dráhy, vzletové dráhy letísk, pristávacie dráhy letísk, ro-
lovacie dráhy letísk, mosty, nadjazdy, tunely, nadchody, pod-
chody, prístavy, plavebné kanály, komory, úpravy tokov, prie-
hrady, ochrané hrádze, závlahové a melioračné stavby, 
rybníky, diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody
plynu, diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne
vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, diaľ-
kové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, te-
lekomunikačné stožiare, transformačné stanice, diaľkové
a miestne rozvody elektriny, stožiare, televízne káblové roz-
vody, banské stavby a ťažobné zariadenia, stavby energetic-
kých zariadení, plynárne a spaľovne odpadu, stavby na spra-
covanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho
odpadu, stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne,
stavby ťažkého priemyslu, napríklad vysoké pece, valcovne
a zlievarne, nekryté športové ihriská, automobilové, moto-
cyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate
a vleky, zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické
záhrady, ostatné IS, napríklad skládky odpadu [3].

Výpočet IS zďaleka nemôže byť kompletný. Všeobecne sa
uznáva, že značná časť IS nemôže mať v KN evidované vlast-
nícke právo a iná časť IS, špeciálne v intraviláne, nemôže mať
v KN evidované ani svoje geometrické určenie (lanovky,
električkové trate, zemné vrty a studne, hrádze, reklamné pú-
tače, energetické rozvodné zariadenia, telekomunikačné za-
riadenia, vysielače, ochranné múry a ploty, vodovodné a ka-
nalizačné zariadenia, náhromné pomníky, budovy, veže,
zásobníky, povrchové znaky podzemných vedení v intravilá-
noch, samotné podzemné vedenia, hrobky na cintorínoch,
mosty a priepusty pod cestnými a železničnými telesami, mu-
rované ploty, ploty s podmurovkou, dopravné značky, re-
klamné stavby, stožiare elektrického vedenia, a pod.). Z ne-
hnuteľností sa preto v KN evidujú iba niektoré stavby bližšie
vymedzené v § 28 vykonávacej vyhlášky ku katastrálnemu
zákonu [4].

Ťažkosti spojené s nejednoznačným určením stavby, ako
predmetu obsahu KN, viedli k tomu, že aplikačná prax KN
rozdelila stavby vo vzťahu ku KN do 3 kategórií:
a) stavby, ktorých geometrickú definíciu a vlastnícke právo

eviduje KN,
b) stavby, ktorých geometrickú definíciu KN eviduje, ale

vlastnícke právo neeviduje,
c) stavby, ktorých geometrickú definíciu ani vlastnícke právo

KN neeviduje.

Toto rozdelenie na 3 kategórie stavieb je možné iba za istého
zjednodušenia a zovšeobecnenia. Ak by sme sledovali líniu
evidovania vecného bremena a práva vyplývajúceho z vec-
ného bremena v KN a líniu evidovania záložného práva v KN,
museli by sme rozdeliť stavby z pohľadu KN ešte na viac ka-
tegórii [9].
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V dôsledku toho, že to v katastrálnom zákone nie je zre-
teľne vypovedané, časť odborníkov pod pojmom stavba na
účely evidovania v KN rozumie v prevažnej väčšine stavbu,
ktorú zaraďujeme do kategórie a), čiže v zmysle stavebného
zákona pozemnú stavbu (rozumej bytovú budovu a nebytovú
budovu). Iná časť katastrálnych odborníkov pod tým istým
pojmom rozumie stavby patriace do kategórie a) a b). Táto
nejasná textácia katastrálneho zákona opakovane spôsobuje
problémy aplikačnej praxi KN.

O pojme evidovať v údajoch KN by sme nemali hovoriť
iba v súvislosti s geometrickým zobrazením v súbore geo-
detických informácií (SGI) KN, ale aj v súvislosti s plno-
hodnotnou evidenciou vrátane evidencie vlastníckého práva,
prípadne iných vecných práv viažucich sa k stavebným ob-
jektom. Táto potreba evidencie i ďalších stavebných objek-
tov v KN vzniká z dôvodu toho, že jednak sú nehnuteľnos-
ťami v zmysle Občianského zákonníka [2] a jednak sú pred-
metom záväzkových vzťahov, prevodov a aplikácie právnej
istoty účastníkov právneho vzťahu. V tejto súvislosti sa opa-
kovane objavujú požiadavky na rozšírenie obsahu KN, 
t. j. aby aj stavby kategórie c), keď nie všetky, aspoň časť
z nich, boli súčasťou SGI KN a aby aj stavby kategórie b),
keď nie všetky, aspoň vybrané, boli súčasťou nielen SGI KN
ale aj súboru popisných informácií (SPI) KN vrátane evido-
vania vlastníckého práva, čiže aby mohla odborná verejnosť
z KN čerpať informácie v širšom rozsahu o právach k týmto
stavbám, o tvare, veľkosti a polohe týchto satvieb, a aby aj
tieto stavby boli súčasťou inštitútu ochrany vlastníckého
práva, čiže súčasťou KN. Prakticky ide o presun vybraných
stavieb z kategórie b) a c) do kategórie a). Doteraz najmä
z dôvodu ekonomickej nedostatočnosti rozpočtových pro-
striedkov nedošlo k naplneniu tejto požiadavky [8]. Bez
ohľadu na to, do akej miery sa v budúcnosti výjde v ústrety
týmto požiadavkám, je potrebné súčasné hmlisté určenie poj-
mu stavba, ako obsahového prvku KN, v katastrálnom zá-
kone novelizovať, spresniť a aplikačnej praxi ponúknuť jeho
jednoznačné určenie, ktoré bude reflektovať faktický stav
dvojstupňového evidovanie stavieb v KN:

a) stavby, ktorých geometrickú definíciu a vlastnícke právo
eviduje KN,

b) stavby, ktorých geometrickú definíciu KN eviduje, ale
vlastnícke právo neeviduje.

Vhodným riešením sa ukazuje, ak by do kategórie a) boli
s použitím terminológie stavebného zákona a s odvolávkou
na ňu zaradené pozemné stavby (bytové budovy a nebytové
budovy) a do kategórie b) jednoznačne určené vybrané ka-
tegórie IS. Pre KN je nemožné evidovať všetky nehnuteľné
IS, ako sú v stavebnom zákone definované, ani ak by boli za-
radené iba do kategórie b).

3. Problém stavby ako obsahového prvku SGI KN po
obnove Základnou mapou SR veľkej mierky 
a problém následnej nehomogénnej aktualizácie 
polohopisného obsahu katastrálnej mapy

Súčasťou obsahu Základnej mapy SR veľkej mierky (ZMVM)
je polohopis (vrátane polohového bodového poľa), popis
a v prípade vybraných účelových máp aj výškopis [5] a [6].
Polohopis tvoria hranice, označenie druhov pozemkov, stavby
a ďalšie prvky polohopisu. Predmety polohopisu sa merajú a zo-
brazujú ako zvislé priemety ich vonkajšieho obvodu (prieniku
so zemským povrchom) na referenčnú plochu použitého súrad-
nicového systému; pri netypických stavbách zobrazením prie-
metu ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch. Podzemné

stavby sa zobrazujú v miestach ich prienikov so zemským po-
vrchom a vo vybraných prípadoch aj priemetom ich najširšieho
vnútorného obvodu na zemský povrch. Predmety obsahu
ZMVM sa v nej vyznačujú dohovoreným typom čiary a dopĺňajú
sa značkami podľa STN 01 3411 [7]. 

Predmetom obsahu ZMVM sú o. i. všetky stavby trvalého
charakteru spojené so zemou pevným základom [5] a [6]. Je
zrejmé, vzľadom na veľmi široký sortiment stavieb trvalého
charakteru popísaný v predchádzajúcom odseku, že uvedený
postulát má svoju iba relatívnu platnosť.

Predmetom miestneho prešetrovania pri obnove katastrál-
neho oprátu (tvorbe ZMVM) sú stavby:
a) ktoré sú predmetom KN (t. j. KN eviduje geometrické ur-

čenie stavby, ako aj vlastnícke právo k nej),
b) ktoré nie sú predmetom KN, ale sú predmetom ZMVM 

(t. j. KN neeviduje vlastnícke právo k stavbe, ale eviduje
geometrické určenie stavby v SGI KN).

Predmetom KN sú stavby, ktoré sú nehnuteľnosťami, t. j.
sú spojené so zemou pevným základom, pričom
a.1) sú dokončenými pozemnými stavbami (bytové a neby-

tové budovy) a sú označené súpisným číslom alebo majú
byť označené súpisným číslom,

a.2) sú rozostavanými pozemnými stavbami; tieto sú pred-
metom evidencie v osobitných prípadoch len v súvislosti
so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim.

Uvedené stavby môžu byť nadzemnými stavbami alebo pod-
zemnými stavbami. Tento charakter stavieb určuje spôsob
evidencie – (zobrazenia) stavby v katastrálnej mape (KM).

V pochybnostiach, či stavba je predmetom KN, rozho-
duje SK.

Predmetom ZMVM sú okrem pozemných stavieb aj IS.
Špecifikom stavby, ako obsahového prvku SGI KN, po ob-

nove ZMVM spočíva v tom, že vo výslednici po skončení
obnovy (po vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho
operátu) sa KM stáva nová ZMVM, ktorej polohopisný ob-
sah tvorí faktický stav dvojstupňového evidovania stavieb
v KN, čiže KM obsahuje:
a) stavby, ktorých geometrickú definíciu a vlastnícke právo

eviduje KN,
b) stavby, ktorých geometrickú definíciu KN eviduje, ale

vlastnícke právo k stavbe neeviduje.

Popri tom existuje veľká skupina stavieb z kategórie IS,
ktorých geometrickú definíciu ani vlastnícke právo KN ne-
eviduje (ZMVM – KM neobsahuje).

S popísaným problémom súvisí skutočnosť, že poloho-
pisný obsah KM (v širšom SGI KN) nerovnomerne starne.
Stavby, krorých geometrickú definíciu a vlastnícke právo
eviduje KN, sú predmetom aktualizácie katastrálneho ope-
rátu v zmysle zásad katastrálneho zákona (napr. bytový dom,
rodinný dom, administratívna budova). Iná časť polohopisu
KM, t. j. stavby, ktorých geometrickú definíciu KN eviduje,
ale vlastnícke právo neeviduje (napr. nadzemné elektrické
vedenie v extraviláne, povrchové znaky rozvodov plynu, po-
vrchové znaky diaľkových a miestnych rozvodov vody alebo
pary, chodníky, lyžiarské trate a vleky, kilometrovníky pri
železnici) nie sú predmetom aktualizácie KM (širšie SGI
KN). Túto skutočnosť si musí uvedomiť každý používateľ
KM, ktorá je výsledkom mapovania ZMVM. Používateľ KM
musí brať vždy do úvahy aj dátum tvorby ZMVM (dátum
vyhlásenia platnosti obnoveného katastrálného operátu),
s ktorým súvisí skutočnosť následnej nehomogénnej aktua-
lizácie polohopisného obsahu KM. Bolo by užitočné, aby
táto skutočnosť našla svoj odraz i v texte katastrálného zá-
kona.



4. Problém podzemnej stavby ako predmetu 
vlastníckého práva

Podzemné satvby, ktoré sú predmetom KN, sa v KM evidujú
zobrazením ich prieniku so zemským povrchom (tzv. vstupný
portál), ak takýto prienik existuje. predmetom miestneho pre-
šetrovania v rámci obnovy katastálneho operátu novým ma-
povaním je prienik takejto stavby so zemou. Ak prienik so
zemským povrchom tvorí uzavretý obvod na zemskom po-
vrchu, je samostatným pozemkom a po zobrazení sa označí
samostatným parcelným číslom. Týmto postupom nesmú byť
dotknuté práva k pozemku.

Katastrálny zákon svojou textáciou v § 6 nejednoznačne
usmerňuje problematiku evidovania podzemných priestorov
a práv k podzemným priestorom v katastrálnom operáte. Ani
text § 28 vyhlášky [4] do problematiky nevnáša viac svetla.
Dôsledkom toho je súčasná nežiaduca veľká variantna roz-
manitosť aplikačnej praxe [4] a [9].

Samotné podzemné stavby (s výnimkou ich prienikov so
zemským povrchom, čiže s výnimkou ich nadzemných častí)
väčšinou nie sú predmetom evidovania v KN. Vo všeobec-
nosti v KN nie je evidované ani vlastnícke právo k podzem-
ným stavbám. Uplatňuje sa tu zásada, že vlastnícke právo
k nehnuteľnosti je evidovateľné v KN iba potiaľ, pokiaľ je evi-
dovaná samotná nehnuteľnosť. Táto zásada neevidovania pod-
zemných stavieb v KN neplatí ale absolútne. Tie podzemné
stavby – pivnice, ktoré boli predmetom evidovania v operá-
toch (mapách) predchádzajúcich evidencií (tie pivnice, ktoré
mali otvor na cesty obecného užívania alebo na iné obecné
územia a ktoré sa nenachádzali pod nehnuteľnosťami vlast-
níka pivnice spolu s budovami, ktoré boli s nimi poprípade
v priamom spojení) i naďalej boli a sú predmetom obsahu
KN (KM). Ide o dôsledok § 16 „Prechodné a záverečné usta-
novenia“ zákona č. 265/1992 Zb. (rozumej predchodca dneš-
ného katastrálného zákona), podľa ktorého zápisy právnych
vzťahov v evidencii nehnuteľností podľa dovtedajších pred-
pisov preukazovali k 1. 1. 1993 pravdivosť údajov v nich uve-
dených, pokiaľ nebol preukázaný ich opak, a tieto údaje sa
prevzali do nového KN.

Smernice na obnovu katastrálneho operátu [5] v súvis-
losti s predmetom miestneho prešetrovania, merania a zo-
brazenia v KM ustanovujú v § 23, že predmetom miest-
neho prešetrovania sú stavby, ktoré sú predmetom KN
a stavby, ktoré nie sú predmetom KN, ale sú predmetom
ZMVM. Stavby, ktoré sú predmetom KN, môžu byť stav-
bami nadzemnými alebo podzemnými. Smernice výslovne
uvádzajú, že predmetom prešetrovania sú o. i. tunely v ná-
sypových telesách pozemných komunikácíí a na druhej
strane vstupné portály cestných a želežničných tunelov.
Táto problematika, ktorá je dôležitá pre každého používa-
teľa katastrálného operátu a dôležitá pre právnu istotu vlast-
níkov nehnuteľností, by mala byť jednoznačne riešená v ka-
tastrálnom zákone a nie v internom predpise, ktorý má
nižšiu právnu záväznosť.

Prítomný je tu nesystémový stav, keď vybrané podzemné
priestory – pivnice z obdobia predchádzajúcich evidenčných
nástrojov majú vlastnícke právo evidované v KN (ak sú 
splnené podmienky, že vlastník podzemného priestoru
a vlastník pozemku nad ním nie sú identickí a otvor z pod-
zemného priestoru vedie na obecné územie), iná časť týchto
pivníc nemá vlastnícke právo evidované v KN podobne ako
novodobé pivnice, ktoré sú väčšinou z tohto inštitútu vyčle-
nené.

Spoločenská prax sa stále intenzívnejšie dožaduje, aby KN
začal evidovať aj podzemné stavby vrátane evidovania vlast-

níckych a iných vecných práv k týmto nehnuteľnostiam v pl-
nom rozsahu, alebo aspoň v rozsahu obmedzenom na isté
kategórie podzemných satvieb [8]. Aplikačná prax v KN
ukazuje, že problematika evidovania podzemných stavieb
a vlastníckeho práva i iných vecných práv k týmto nehnuteľ-
nostiam je legislatívne upravená nejednoznačne a nesysté-
movo. Najmä nie je v katastrálnom zákone jednoznačná re-
flexia aplikačnej praxe, že vybrané pivnice, tunely, pod-
chody, banské diela a ďalšie podzemné stavby a priestory sú
predmetom evidovania v KN iba zobrazením v rozsahu
vstupného portálu (nadzemnej časti podzemnej stavby)
v KM (širšie SGI KN), iné podzemné stavby a priestory sú
predmetom evidovania aj vrátane vlastníckeho práva
k vstupnému portálu v SPI KN, ďalšie vybrané podzemné
stavby sú predmetom zobrazenia KM v rozsahu priemetu
svojho najširšieho podzemného obvodu na zemský povrch,
iné sú predmetom evidovania aj vrátane vlastníckeho práva
k celej podzemnej nehnuteľnosti v SPI KN a nakoniec je tu
skupina podzemných nehnuteľností, ktoré sú predmetom zo-
brazenia iba v geometrickom pláne (GP) v rozsahu priemetu
svojho najširšieho obvodu na zemský povrch v záujme evi-
dovania vecného bremena a práva vyplývajúceho z vecného
bremena v KN [9]. Je žiadúce pri najbližšej novelizácii ka-
tastrálneho zákona túto problematiku jednoznačne a systé-
movo upraviť.

5. Problém podzemnej stavby ako predmetu vecného
bremena a práva vyplývajúceho z vecného bremena

Vo všeobecnosti v KN je evidovateľné vecné bremeno
a právo vyplývajúce z vecného bremena ku každej pod-
zemnej stavbe. Ak sa vecné bremeno zriaďuje k časti po-
zemku (a to je väčšinou prípad podzemnej stavby, napr. piv-
nice), vyznačuje sa táto časť pozemku na GP na tento účel
vyhotovenom, ktorý je potom súčasťou listiny o právnom
úkone, ktorým sa vecné bremeno zriaďuje; priemet pod-
zemnej stavby – pivnice na zemský povrch sa do KM ne-
zobrazuje. Ak sa vecné bremeno zriaďuje k celému  po-
zemku, GP je zbytočný a stačí odkaz na parcelné číslo
pozemku v listine o právnom úkone, ktorým sa vecné bre-
meno zriaďuje. Vpis v liste vlastníctva v takomto prípade
signalizuje, že vecné bremeno i právo vyplývajúce z vec-
ného bremena sa týka celej nehnuteľnosti [9]. Katastrálny
zákon nie dostatočne jasne odpovedá na otázku, či pred-
metná evidencia vecného bremena a práva vyplýva-
júceho z vecného bremena vo vybraných častiach SGI KN
(GP, záznam podrobného merania zmien, zoznam súradníc,
údaje o spojení lomových bodov ale s vylúčením KM), ďa-
lej v zbierke listín a v SPI KN (v časti o právach k nehnu-
teľnostiam) napĺňa podstatu obsahového prvku KN. Aj
v tejto súvislosti sa žiada presnejší text katastrálneho zá-
kona.

6. Problém stavby ako predmetu evidencie nájomného
práva v KN

V zmysle § 1 katastrálného zákona KN je geometrické urče-
nie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou KN sú aj údaje
o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o. i. o nájomných
právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú
trvať najmenej päť rokov [1]. Predmetná asymetrická evi-
dencia nájomného práva v KN, ktorá sa vzťahuje iba na 
pozemky a nie aj na stavby (podobne tiež nie na byty a ne-
bytové priestory) dáva oprávnenie zamyslieť sa nad zmyslu-
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plnosťou pôvodného zámeru zákonodárcu, ktorý inkorporo-
val takúto čiastočnú evidenciu nájomného práva do katast-
rálneho zákona. Nájomné právo vzniká v zmysle Občian-
skeho zákonníka mimo katastrálneho zákona. Do
katastrálneho operátu sa zapisuje záznamom na evidenčnom
princípe, a to na základe verejných listín. Tieto práva musia
obsahovať náležitosti podľa § 42 katastrálneho zákona. Vy-
konaním zápisu vlastníckeho práva alebo iného vecného
práva záznamom do KN nevznikajú, nemenia sa a ani ne-
zrušujú sa oprávnenia a povinnosti fyzických osôb alebo
právnických osôb. SK má právomoc skúmať predložené ve-
rejné listiny alebo iné listiny, na základe ktorých vzniklo,
zmenilo sa alebo zaniklo nájomné právo k nehnuteľnosti, len
z formálneho hľadiska, t. j. iba ak ide o chyby v písaní, po-
čítaní a iné zrejmé nesprávnosti a z hľadiska náležitostí po-
dľa § 42 katastrálneho zákona

Ak SK zistí chybu, vráti listinu vyhotoviteľovi na opravu,
pričom na listine vlastníctva zostane vyznačené, že právo
k nehnuteľnosti je dotknuté zmenou. Ak je SK doručená lis-
tina, ktorá neobsahuje údaje o nehnuteľnosti evidované v KN
alebo údaje o vzniku, zmene a zániku práva k nehnuteľnosti,
vráti listinu tomu, kto ju predložil. Ak je verejná listina alebo
iná listina spôsobilá na vykonanie záznamu, SK vykoná záz-
nam do KN. Evidovanie nájomného práva k pozemkom nie
je povinné (predpokladá návrhovú iniciatívu buď vlastníka
pozemku alebo nájomcu pozemku) a nie je kompletné (môže
sa týkať iba nájomného práva, ktoré trvá alebo má trvať päť
a viac rokov). Uvedené skutočnosti poukazujú na nenaplne-
nie pôvodných predstáv zákonodarcu dnes platnou asyme-
trickou evidenciou nájomných práv iba k pozemkom. Rieše-
nie tohto stavu vidíme v zrušení súčasného dobrovoľného
a nekomplexného evidovania nájomného práva k pozemkom
v KN.

7. Záver

Aplikačná prax KN ukazuje, že problematika evidovania sta-
vieb a vlastníckeho práva ale aj iných vecných práv k týmto
nehnuteľnostiam v KN je legislatívne upravená nejedno-
značne a nesystémovo. Súčinnosť s Občianskym zákonníkom
a so satvebným zákonom by mala nájsť svoju reflexiu v per-
fektnom, brilantnom a jednoznačnom texte zákona NR SR 
č. 162/1995 Z. z. [1]. Katastrálny zákon sa nedostatočne vy-
rovnal so stavbou ako nehnuteľnosťou. Najmä v súčasnosti
v katastrálnom zákone absentuje reflexia faktického stavu
dvojstupňového evidovania stavieb v KN so súbežným ve-
domím, že značná časť IS nie je predmetom evidovania v KN:
a) stavby, ktorých geometrickú definíciu a vlastnícke právo

eviduje KN,
b) stavby, ktorých geometrickú definíciu KN eviduje, ale

vlastnícke právo neeviduje.

Vhodným riešením sa ukazuje, ak by do kategórie a) boli
zaradené pozemné stavby (bytové budovy a nebytové bu-
dovy) a do kategórie b) jednoznačne určené vybrané kate-
górie IS. Podobne katastrálny zákon nedostatočne reflektuje
aj problém nehomogénnej aktualizácie polohopisného ob-
sahu KM spôsobený skutočnosťou, že stavby, ktorých geo-
metrickú definíciu a vlastnícke právo eviduje KN, sú pred-
metom aktualizácie katastrálného operátu v zmysle zásad
katastrálného zákona a na druhej strane stavby, ktorých geo-
metrickú definíciu KN eviduje, ale vlastnícke právo neevi-
duje, nie sú predmetom aktualizácie KM.

Na základe požadaviek praxe a v súvislosti s rozvojom in-
formačných technológií a s budovaním viacúčelového ka-

tastra (VÚK), ktorého architektúra je navrhnutá tak, aby v zá-
sade podporovala a v čo najväčšej možnej miere automati-
zovane pokryla pracovné činnosti spojené s údajmi KN, v sú-
časnosti je diskutovaný a dozrieva aj koncepčný zámer zmeny
evidovania stavieb v KN a vecných a iných práv k nim. Pred-
pokladá sa, že tento zámer prinesie zmeny tak v legislatív-
nej, ako aj v technickej oblasti. Ide najmä o zobrazovanie
podzemných a nadzemných stavieb v KM v samostatných
vrstvách s primeranou zmenou evidovania vecných a iných
práv k podzemným stavbám, ktoré majú viac podlaží, napr.
spoločné garáže, pričom jednotlivé priestory majú rôznych
vlastníkov. V prípade realizácie tejto idey, integrovaná apli-
kácia VÚK v budúcnosti umožní aj zrozumiteľné evidovanie
a zobrazovanie vecného bremena zriadeného ku konkrétnej
nehnuteľnosti.

Aj na úseku evidovania podzemných stavieb a vlastníc-
kych a iných vecných práv k nim je nevyhnutné spresniť sú-
časnú textáciu katastrálneho zákona. Najmä nie je v ka-
tastrálnom zákone jednoznačná reflexia aplikačnej praxe,
že vybrané pivnice, tunely, podchody, garážové podzemné
domy sú predmetom evidovania v KN iba zobrazením
(a v kategórii podzemných stavieb dokonca niekedy iba
v rozsahu vstupného portálu) v KM, iné stavby sú predme-
tom evidovania aj vrátane vlastníckeho práva k tejto zo-
brazenej časti stavby v SPI KN, ďalšie vybrané stavby sú
predmetom zobrazenia v KM v rozsahu priemetu svojho
najširšieho podzemného obvodu na zemský povrch, iné sú
predmetom evidovania aj vrátane vlastníckeho práva k ce-
lej podzemnej nehnuteľnosti v SPI KN a nakoniec je tu sku-
pina podzemných nehnuteľností, ktoré sú predmetom zo-
brazenia iba v GP v rozsahu priemetu svojho najširšieho
obvodu na zemský povrch aj vrátane evidovania napr. vec-
ného bremena a práva vyplývajúceho z vecného bremena
v SPI KN. Je žiadúce pri najbližšej novelizácii katastrál-
ného zákona túto problematiku jednoznačne a systémovo
upraviť.
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Setkání studentů a pedagogů oboru geodézie a kartografie 
ČVUT v Praze se konalo dne 27. 3. 2007. V moderním klubu Hany
Bany nacházejícím se u Kongresového centra se již od počátku
akce linula příjemná a uvolněná atmosféra. Hudební produkce 
se střídala se soutěžemi, večer zpestřilo vystoupení kouzelníka
v podání doc. Ing. Miroslava Hampachera, CSc. (obr. 1), po němž
již následoval tradiční křest studentů prvního ročníku, který s vý-
tyčkou v ruce vedl Ing. Jan Ratiborský, CSc. (obr. 2). Taneční 
vystoupení skupiny Crazy Breakers (obr. 3) a jejich hosta 
Alfonsa bralo dech nejen tanečníkům, ale i uznalému obe-
censtvu, které si vyžádalo několik přídavků až do úplného vyčer-
pání tanečníků. Mírné zklidnění atmosféry přinesla tombola, ale
vítězové cen byli opět ve varu, neboť výhry věnované renomova-
nými firmami (počítačové programy či příslušenství, hodnot-
né publikace a předplatné odborných časopisů) potěší nejen stu-
denty.

Jedním ze sponzorů byl i časopis Geodetický a kartografický ob-
zor (GaKO), jehož redakce věnovala do tomboly dva kompletní roč-
níky časopisu z roku 2006 a dvě předplatné na rok 2007.

Oba vítězové předplatného, studenti Fakulty stavební ČVUT
v Praze, Alena Skřivánková (obr. 4) a Roman Cihlář (obr. 5) byli
s výhrou spokojeni. A tak se i my těšíme, že se s nimi v budoucnu
setkáme na stránkách časopisu nejen jako s výherci, ale především
jako s autory odborných článků.

Poté již klub naplno ovládla hudba, tanec, chlazené nápoje a zase
hudba, tanec…

Děkujeme za pozvání.
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Obr. 1 Vystoupení doc. Ing. M. Hampachera, CSc.

Obr. 2 Ing. J. Ratiborský, CSc. provádí křest

Obr. 3 Strhující nasazení tanečníků
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Petr Mach,
technický redaktor GaKO

Obr. 4 Výherkyně předplatného A. Skřivánková

Obr. 5 Výherce předplatného R. Cihlář v rozhovoru 
s vedoucím redaktorem GaKO Ing. F. Benešem, CSc. 

a členem radakční rady GaKO doc. Ing. Pavlem Hánkem, CSc.

LITERÁRNA RUBRIKA

Kolektív: Atlas obyvateľstva Slovenska. 1. vydanie. Bratislava,
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta 2006. Mapová časť
168 s. (formát 32 x 39 cm). Textová časť 221 s. (formát 21 x 30 cm).
Príloha: CD.

(084.42)371.673

Atlas obyvateľstva Slovenska
(AOS) sa skladá zo samostat-
nej mapovej a samostatnej tex-
tovej časti. V mapovej časti
AOS mapy tvoria 63 % zo sú-
hrnnej početnosti máp a grafov.
Obsah textovej časti je síce čle-
nený na rovnaké kapitoly
a podkapitoly ako mapová časť
atlasu, no nie je koncipovaný
ako vysvetlenie k jednotli-
vým mapám (čo je škoda), ale
má charakter vysokoškolskej
učebnice nebo skrípt.

Pri čítaní každého kom-
plexného tematického atlasu
treba mať na zreteli, že má
dvojjedinú podstatu: čo do
témy je to dielo geografické,

botanické, historické, demografické ap., ale čo do spôsobu vyjad-
renia je to súčasne aj kartografické dielo. V prípade AOS hlavným
obsahovým koncepčným kritériom je komplexné podanie proble-
matiky priestorových charakteristík obyvateľstva a hlavným karto-
grafickým koncepčným kritériom je metodika (spôsoby) mapového
vyjadrenia.

Na zoznámenie sa s obsahom atlasu možno uviesť zoznam kapi-
tol (a podkapitol v zátvorkách):

Slovensko a Európa
I. Vývoj a rozmestnenie obyvateľstva (+ hustota, potenciál)

II. Prirodzený pohyb obyvateľstva (sobášnosť, rozvodovosť, pôrod-
nosť, potratovosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok)

III. Priestorový pohyb obyvateľstva (migrácia, dochádzka)
IV. Štruktúra obyvateľstva (podľa veku, pohlavia, ekonomická, ná-

rodnostná, religiózna a vzdelanostná štruktúra)
V. Bývanie (domy, byty, domácnosti)

VI. Populačné syntézy (celkový pohyb obyvateľstva, zdravie, kva-
lita života)

VII. Populačné prognózy (predpoklady, výsledky, medzinárodné po-
rovnanie)

Z hľadiska metodiky kartografického vyjadrovania sú v atlase naj-
lepšie spracované dve kapitoly: kapitola I. a kapitola III.

Pri zoznamovaní sa s atlasom by sa na prvý pohľad mohlo zdať,
že je všetko v poriadku. V atlase sa v najväčšej miere aplikovali me-
tódy kartogramu (83,4 % z celkového počtu 458 máp) a kartodia-
gramu (74,4 % väčšinou v kombinácii s kartogrammi – 44,5 %),
a tiež dvojité kartogramy a kartodiagramové kartogramy. Medzi no-
vými metódami sa objavila metóda „3D v 2D“, metóda nespojitého
kartogramu a anamorfná metóda – spolu v rozsahu 2,6 %.

O potencionálnej obsahovo-koncepčnej podrobnosti vypovedá
fakt, že hlavnou mierkou AOS je mierka 1:750 000, ktorá sa použila
len na štyroch mapách Slovenska, pričom to bola formátotvorná 
mierka. Najčastejšími mierkami sú však v atlase mierky 1:2 milió-
nom (mil.) a 1:3 mil. (52,4 %), ktoré spolu s mierkami 1:4 mil. až
1:6 mil. tvoria 71,1 % z celkového počtu máp v atlase. Svedčí to
o tom, že v tomto (väčšinovom) rozsahu sa demografické údaje pre-
zentovali na úrovni okresov, resp. krajov.

V atlase je 93,5 % analytických, 4,1 % komplexných a 2,4 % syn-
tetických máp. Počet syntetických a komplexných máp je poddi-
menzovaný a svedčí o tom, že tvorcovia máp väčšinou analyzovali
a urobili málo myšlienkových záverov, ktoré by mali byť záverom
každej kapitoly, aj záverom celého atlasu.

Popri konštatovaní, že po obsahovej stránke atlas prehlbuje naše
poznatky o charakteristikách obyvateľstva (ide do väčších podrob-
ností než ktorýkoľvek doteraz vydaný atlas obyvateľstva) treba kon-
štatovať, že z hľadiska kartografickej metodiky vyjadrovania ostal na
úrovní minulého storočia. Metóda kartogramu, ktorá sa v minulom
storočí vynašla a široko uplatnila v kartografii na vyjadrenie hustoty
obyvateľstva a niektorých ďalších charakteristík v prepočte na plošnú
jednotku (napr. na km2, čo je rozlohová jednotka), sa v tomto atlase



široko použila aj na vyjadrenie podielov z obyvateľstva – čo je iný,
nerozlohový ukazovateľ. Takéto kartogramy sa nazvali „nepravými“
kartogrammi a socioekonomickí (dnes humánni) geografi a štatistici
ich u nás široko používajú. Aj v AOS sa použili až v rozsahu 
94 % z celkového počtu kartogramov!

Tento metodický nedostatok nie je len našou špecialitou. Ne-
pravé kartogramy sa používajú aj v zahraničí, avšak u nás je to
v neúnosne veľkej miere. Svedčí to o nedostatočných kartografic-
kých znalostiach väčšiny autorov máp v AOS, ktoré získali ešte
v minulom storočí, alebo ich jednoducho nekriticky odkopírovali
od jiných autorov. A pritom osvedčeným východiskom nato, aby
sa nepravé kartogramy prestali používať, je logicky správne vy-
jadrenie pomocou dávno známej metódy kartodiagramu, kon-
krétne čiastkovej metódy kartogramového (choropletového) kar-
todiagramu, ktorá sa v AOS predsa len použila na 45 mapách, čo
je 9,8 % z celkového počtu máp. V posledne vydanom Atlase oby-
vateľstva ČSSR (Brno 1987) bol podiel takýchto kartogramov
väčší – až 37,5 %, čo znamená, že súčasní slovenskí demografi
nejdú v tomto ohľade ani v stopách svojich predchodcov. Ide o to,
že nepravé kartogramy poskytujú aj nepravú (nesprávnu, falošnú)
interpretáciu každej demografickej charakteristiky, lebo sú vypo-
čítané ako podiely z počtu obyvateľstva, ale zobrazené v plošných
jednotkách (napr. okresoch), ktoré sú úmerné štvorcovým kilo-
metrom – teda jednotkám, z ktorých neboli vypočítané! Takáto
matematicky (formálnologicky) nesprávna interpretácia na mape
poskytuje aj nesprávnu priestorovú diferenciáciu (napr. regionali-
záciu).

Z koncepčného hľadiska treba považovať za negatívum aj fakt,
že atlas nemá jasne definovaný cieľ (účel). Nie je formulovaný ex-
plicitne a len implicitne ho možno zistiť na základe zoznámenia
sa s jednotlivými mapami atlasu. Možno ho formulovať ako „ana-
lýza a kartografická interpretácia charakteristík obavyteľstva Slo-
venska“, ktoré poskytujú dostupné aktuálne štatistiky, ale nejasné
je – pre aký okruh používateľov je určený. Najbližšie k tomu majú
študenti a absolventi špecializácie demografie na Univerzite Ko-
memského. Potvrdzuje to aj koncepcia textovej časti. Ostatná (la-
ická) verejnosť má menšie šance pochopiť a potrebovať atlas ako
celok.

Ing. Ján Pravda, DrSc.,
Bratislava

MAREK, J.–NEJEDLÝ, A.–PRIAM, Š.: Geodetické základy – his-
torický prehľad. Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov 
a Geodetický a kartografický ústav Bratislava 2006. 332 s., 244 obr.

(048)528

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK) vydala spolu
s Geodetickým a kartografickým ústavom (GKÚ) Bratislava v no-
vembri 2006 v rámci svojich dlhodobejších edičných zámerov ďal-
šiu, od roku 2002 v poradí už piatu publikáciu, tentoraz s názvom
„Geodetické základy – historický prehľad“. Z hľadiska námetu je to
po monografii „Kataster – historický prehľad“ (autori Ing. Jozef Ma-
rek a Ing. Alfréd Nejedlý), ktorá vyšla vo februári 2006, ako 2. upra-
vené a rozšírené vydanie, ďalší historický prehľad. Azda najvýstiž-
nejšie obsahuje dôvod a pohnútku spracúvania týchto historických
prehľadov motto, ktorím autori uviedli publikáciu:

„Zem je naším rodiskom, domovom aj hrobom. Ľudia sa odpra-
dávna usilovali o jej lepšie poznanie. Postupne sa o nej dozvedeli
mnohé, všetko o nej nebudú vedieť nikdy. K jej poznávaniu prispeli
aj geodeti a kartografi. Aj keď ich príspevok nemožno preceňovať,
myslíme, že je významný a že je možné aj takou formou, akou je spra-
covanie a vydanie tejto publikácie, ich úlohu priblížiť a vzdať tak ich
činnosti skromný hold.“

Tentoraz sa SSGK podelila pri vydaní publikácie s organizá-
ciou rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky – GKÚ. Je to nielen preto, že autorská trojica – Ing. Jo-
zef Marek, Ing. Alfréd Nejedlý a Ing. Štefan Priam, PhD., patria
k dlhoročným zamestnancom GKÚ (a jeho predchodcov), ale aj
preto, že táto orginizácia od svojho založenia až dodnes je nosi-
teľom budovania a spravovania geodetických základov (GZ) na
Slovensku.

Vecný obsah publikácie sleduje v 14-tich kapitolách tri hlavné
časové obdobia. Prvé obdobie pokrýva udalosti spojené s budova-
ním GZ (ktoré sú tu ponímané v najširšom slova zmysle) od naj-
staršej histórie ľudstva a prvých náznakov o potrebe spoznávať pla-
nétu Zem, najmä jej tvar a rozmery, cez vzťah a súvislosti vedných

odborov stredoveku, osobitne astronómie a fyziky (s ich matema-
tickými základmi) k vlastnému meraniu, ktoré najmä v podobe
stupňových meraní postupne odpovedalo na principálne otázky ur-
čenia základných parametrov zemského telesa. Táto časť končí po-
znatkami a výsledkami rakúsko-uhorských triagulančných a nive-
lačných meraní, ktoré poskytli východiskové údaje na budovanie
základných bodových polí v podmienkach nového štátu – Česko-
slovenskej republiky.

Druhé sledované obdobie opisuje úsilie geodetov po roku 1918
spojené s budovaním presných geodetických sietí s dostatočnou
hustotou bodov, najmä sietí polohových a výškových a v neskor-
šom období aj gravimetrických. V období po 2. svetovej vojne sa
vystupňovalo úsilie o celoplošné dobudovanie GZ, ich zapojenie
do širšieho nadnárodného kontextu a spojenie so sieťami sused-
ných štátov umožňujúce aj medzinárodné vyrovnania geodetic-
kých sietí.

Tretie obdobie opisuje začiatky a rozvoj budovania nových, mo-
derných integrovaných GZ a ich dynamické ponímanie. Podrobnej-
šie približuje aj novú technológiu, ktorá umožňuje pri využití prijí-
mania signálov zo sústavy satelitov určiť prakticky v ľubovolnom
mieste veľmi presné určenie polohy bodu v jednotnom Svetovom 
geodetickom systéme 1984 (WGS 84). Súčasná pozornosť geodetov
sa sústreďuje na čo najvhodnejší spôsob začlenenia a využitia pres-
ných súradníc získaných metódami globálneho systému určovania
polohy v nateraz platných a zaužívaných geodetických systémoch
a zobrazeniach.

Publikácia venuje pozornosť aj vývoju a prehľadu právnych a tech-
nických predpisov súvisiacich s budovaním GZ, vzdelávaniu odbor-
níkov, ako aj výskumu súvisiacemu s problematikou GZ. Osobitná
kapitola je venovaná GKÚ, jeho minulej aj súčasnej činnosti v ob-
lasti GZ a výhľadu do budúcnosti. Publikácia je doplnená radom ob-
rázkov a fotografií.

Všade, kde to bolo možné sa autori venovali zaznamenaniu osôb
a mien, historických aj novodobých, ktoré sa v archívnych operá-
toch a podkladoch vyskytli, a ktoré považovali za potrebné a vhodné
vybrať na svetlo a po rokoch znova pripomenúť. Tým sa im pokúsili
za nás všetkých, a najmä za súčasných tvorcov GZ, poďakovať za
prekliesnenie cesty k dnešnému stavu poznania.

Ing. Andrej Vojtičko, PhD.,
ÚGKK SR

Poznámka redakcie:
Publikáciu, ktorej predajná cena je 200,– Sk, možno získať osobne
– kúpou, alebo objednať poštou či elektronicky v Mapovej službe
Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (www.gku.sk) 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava.

OSOBNÉ SPRÁVY

K sedemdesiatinám 
prof. Ing. Ladislava Bitterera, PhD.
92.Bitterer:528

Roky ubiehajú, čas plynie a nemožno ho zastaviť. A tak zisťujeme,
že dňa 27. 6. 2006 v dobrom zdraví a v plnej aktivite rozšíril rady
sedemdesiatnikov prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD., popredný pe-
dagóg Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Žilinskej uni-
verzity (ŽU) v Žiline.

Rodák z Košíc. Maturoval v roku 1954 na Jedenásťročnej stred-
nej škole v Dolnom Kubíne a zememeračské inžinierstvo skončil
na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1959. V tomto roku nastúpil do Ob-
lastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geo-
dézie a kartografie) v Žiline, kde pracoval v oblasti fotogramet-
rie, od roku 1961 ako vedúci oddielu. V roku 1962 prešiel na
Katedru geodézie a geotechniky (od roku 1994 KG) Fakulty pre-
vádzky a ekonomiky dopravy a spojov (od roku 1990 SvF) Vyso-
kej školy dopravy a spojov (VŠDS – od 23. 10. 1996 ŽU) v Ži-
line ako asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied
získal v roku 1969, za docenta pre odbor geodézia bol vymeno-
vaný v roku 1983, na základe habilitačnej práce v roku 1975 a za
profesora 10. 6. 1997. Od 1. 5. 1990 do 30. 6. 2000 vykonával
funkciu vedúceho KG SvF VŠDS/ŽU.
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Od príchodu na VŠDS jubilant prednášal vybrané kapitoly z fo-
togrametrie a od roku 1974 prednáša predmety geodézia a základy
fotogrametrie, pre ktoré napísal aj dočasné vysokoškolské učeb-
nice. Od roku 1998 prednáša aj vyrovnávací počet, pre ktorý na-
písal vysokoškolskú učebnicu. Zaslúžil sa o zavedenie diplomo-
vých prác z odboru železničná geodézia na VŠDS (už od roku
1969), z ktorého je samostatná komisia pre štátne záverečné
skúšky. Je školiteľom doktorandov a v roku 1992 založil bakalár-
ske štúdium na SvF VŠDS/ŽU so zameraním na kataster nehnu-
teľností.

Prof. Bitterer, PhD., má rozsiahlu expertíznu, posudkovú a pub-
likačnú činnosť. Je autorom 1 monografie, 1 vysokoškolskej učeb-
nice, autorom 6 a spoluautorom 3 dočasných vysokoškolských učeb-
níc (skrípt) a spoluautorom 3 knižných publikácií. Ďalej je autorom
72 a spoluautorom 30 vedeckých a odborných prác, z toho 22 v za-
hraničných časopisoch, resp. vo svetových jazykoch, z oblasti foto-
grametrie, inžinierskej a železničnej geodézie. Z jeho pôvodných
prác si zasluhuje pozornosť: Kontrola geometrickej polohy koľaje pre
zvýšené traťové rýchlosti, určovanie priestorovej polohy hornino-
vých diskontinuít, meranie účinkov banskej činnosti na železničné
objekty a geometria koľaje.

Popri pedagogickej činnosti sa prof. Bitterer veľmi aktívne 
zapájal do riešenia výskumných úloh. Výsledky svojej vedecko-
výskumnej činnosti zhrnul do 19 výskumných správ, z toho 2 gran-
tové úlohy, ktoré orientoval hlavne na rezort dopravy a boli rea-
lizované v praxi. Má viacročné kontakty s Katedrou inžinierskej
geodézie Vysokej školy dopravnej v Drážďanoch, s Banskou 
akadémiou vo Freibergu a s Technickou univerzitou Gliwice. Je
členom Komory geodetov a kartografov, kde od roku 1998 je 
členom skúšobnej komisie. Záslužná bola jeho činnosť aj vo ve-
decko-technickej spoločnosti, najmä vo Fotogrametrickom ko-
mitéte.

Pri príležitosti významného životného jubilea želáme prof. Ing.
Ladislavovi Bittererovi, PhD., pevné zdravie, veľa tvorivých síl a čo
najviac stretnutí, vo forme príspevkov, na stránkach nášho časo-
pisu.

ZPRÁVY ZE ŠKOL

9. odborná konference doktorského
studia – JUNIORSTAV 2007

(043)378:962:528

Na akademické půdě Vysokého učení technického v Brně proběhla
dne 24. ledna 2007 odborná konference, určená pro studenty dok-
torských studijních programů. Ústav geodézie již tradičně otevřel
dvě sekce.

Teoretické aspekty geodézie a kartografie

BÁRTA, L. (VUT v Brně): Prostorové vyrovnání s modelováním
plochy geoidu.

BEZRUČKA, J. (STU v Bratislave): Automatická analýza vyrovna-
nia siete permanentných staníc GPS použitím Kalmanovho filtra.

DROPPOVÁ, V. (STU v Bratislave): Problematika modelovania geo-
grafického priestoru v prostredí GIS.

FERKO, J. (STU v Bratislave): Určovanie normálnych (Moloden-
ského) výšok pomocou geopotenciálnych modelov Zeme.

CHLUP, J. (ČVUT v Praze): Sledování atmosférických vlivů na
svislé posuny polí Branického mostu v Praze.

JEŽEK, J. (ČVUT v Praze): Open Source GIS uDIG – Desktop apli-
kace i platforma.

KADLEC, M. (Západočeská univerzita v Plzni): Výpočet topogra-
fických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního mo-
delu geoidu.

KAPLON, J. (Wroclaw University of Environmental and Life 
Sciences): The GPS and Terrestrial Data Processing in the 
Control Network Dobromierz.

KOZÁK, O. (VUT v Brně): Fotogrammetrická metoda sledování de-
formací.

KURUC, M. (VUT v Brně): Kvazigeoid GPS na území města 
Brna.

LIESKOVSKÝ, T. (STU v Bratislave): Využitie geografických 
informačných systémov pri predikatívnom modelovaní v archeo-
lógii.

LUKAVEC, P.–NESVADBA, O.–LEDERER, M. (ČVUT v Praze):
Periodical Errors  Analysis for La Coste & Romberg Gravimeters.

NESVADBA, O.–HOLOTA, P. (ČVUT v Praze): A Regularized 
Solution of Boundary Problems in Combining Terrestrial and 
Satellite Gravity Field Data.

NEUMANOVÁ, J. (ČVUT v Praze): Kontrolní měření geometric-
kých parametrů liniových staveb a dokumentace výsledků dle
platných předpisů a norem.

NOVOTNÝ, Z. (ČVUT v Praze): Srovnání různých řešení posunu
bodu na zemském povrchu vlivem mořských slapů.

SKLENIČKA, R. (ČVUT v Praze): Specifikace Web Coordinate
Transformation Service jako součást distribuovaných GIS.

ŠNAJDROVÁ, K. (Vienna University of Technology): Determination
of High Frequency Nutation Terms derived from GPS and VLBI 
Measurements.

ŠPRLÁK, M. (STU v Bratislave): Numerické porovnanie Stoke-
sovho integrálu a metódy konečných prvkov s využitím syntetic-
kého modelu Zeme.

TAJOVSKÁ, K. (MU Brno): Tvorba elektronické učebnice dějin kar-
tografie.

TODOROVA, S. (Vienna University of Technology): Integration of
Altimetry Measurements in Global Ionosphere Maps from GNSS
Data.

ZAJAC, M. (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences):
Coordinate Time Series of the GPS Permanent Stations Located in
the Mountains.

Praktické aspekty geodézie a kartografie

BALÍK, R. (ČVUT v Praze): Prostorové informační systémy histo-
rických budov a jiných objektů.

BEDRUNKA, M. (VŠB-TU Ostrava ): Problematika transformace
měřické sítě na poddolovaném území.

BUKOVINSKÁ, J. (ČVUT v Praze): Geodetické práce pri rekulti-
vácií postbaníckej krajiny.

CAJTHAML, J. (ČVUT v Praze): Historické mapy středních měří-
tek – digitalizace a využití dat.

ČERBA, O. (Západočeská univerzita v Plzni): Tvorba map pro at-
las mezinárodních vztahů.

GALANT, K.–KACIAK, M.–KLIMCZAK, H. (Wroclaw University
of Environmental and Life Sciences): Geographic Information
System for less Favoured Areas – Principles and Guidelines 
Elaborated for Lower Silesia.

HÁNEK, P. (ČVUT v Praze): Transformace 3D lokalní sítě 
určené pro sledování svahových sesuvů do referenčních systémů
ČR.

JANEČKA, K. (Západočeská univerzita v Plzni): Konzistence pro-
storových dat ISKN.

JIŘIKOVSKÝ, T. (ČVUT v Praze): Digitální nivelace v podzemí.
JÓŹKÓW, G. (Wroclaw University of Environmental and Life 

Sciences): Moving Polynomial Surface Model for Generation
DTM and DSM from Airborne Laser Scanning Data.

KOVANDOVÁ, M. (ČVUT v Praze): Pozemkové úpravy dnes a je-
jich potenciál.

KRÁLÍK, J. (VUT v Brně): Švédské katastrální procedury.
KRÁLOVÁ, V. (ČVUT v Praze): Fotogrammetrická dokumentace

citadely v Erbilu.
KREJČÍ, J. (ČVUT v Praze): Vizualizace a kartometrická analýza

historického plánu Prahy z let 1842 – 1845.
POKORNÁ, M. (ČVUT v Praze): Za hranice batymetrie.
POSPÍŠIL, J. (VŠB-TU Ostrava): Sledování stability závěrného

svahu lomu.
PRACNÝ, P.–KUBA, B. (ČVUT v Praze): Statická zatěžovací

zkouška mostu přes Rybný potok.
RYŠAVÝ, V.–ZEMAN, A.–KOSTELECKÝ J. (ČVUT v Praze): 

Určení deformace litosféry v oblasti Středozemí pomocí metod
kosmické geodézie.

TLÁSKAL, L. (ČVUT v Praze): Prostorové digitální modely v do-
kumentaci lidové architektury.

TUROWSKI, R. (VŠB-TU Ostrava): Užití Sanchezovy metody.
VALA, R. (VŠB-TU Ostrava ): Testování přesnosti měření metodou

RTK pro sledování dynamických jevů v poklesové kotlině.

Ing. Ladislav Bárta, Ing. Anna Hašová a Ing. Markéta Michalusová,
Ústav Geodézie FAST VUT v Brně
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OZNAMY

17. kartografická konferencia 
v Bratislave

Kartografická spoločnosť (KS) Slovenskej republiky (SR), Karto-
grafická společnosť (KS) České republiky (ČR) a Stavebná fakulta
(SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave usporia-
dajú v dňoch 6. a 7. 9. 2007 v Bratislave

17. KARTOGRAFICKÚ  KONFERENCIU.

Ústredným mottom konferencie sú

„Súčasné trendy v kartografii“.

Tematický obsah konferencie je rozdelený do týchto hlavných
okruhov:
– teoretická kartografia a geoinformatika,
– diaľkový prieskum Zeme a digitálna fotogrametria v kartografii,
– školská kartografia,
– tematická kartografia a jej používateľské aspekty,
– štandardizácia a terminológia v kartografii,
– kartografické technológie,
– vzdelávanie v kartografii.

Súčasťou konferencie bude aj výstava prác Študentskej vedeckej 
konferencie a komerčná výstava kartografických vydavateľstiev 
a iných fyzických a právnických osôb.

Odborným garantom konferencie je doc. RNDr. Ján Feranec,
DrSc., vedúci oddelenia kartografie a geoinformatiky Geografického
ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Miesto konania konferencie SvF STU v Bratislave (pozri obr. 1).
Prípravný výbor konferencie, ktorého predsedom je doc. Ing.

Jozef Čižmár, PhD., predseda KS SR a vedúci Katedry mapova-
nia a pozemkových úprav (KMPÚ) SvF STU v Bratislave, vydá
zborník referátov, v ktorom je možnosť inzercie a reklamy, ako aj
jeho CD. Okrem toho redakcia Kartografických listov (KL) pri-
pravuje ročník (číslo) 15 (2007) so zameraním na obsah konfe-
rencie. Aj náš odborný a vedecký časopis chce pozdraviť roko-
vanie kartografov tým, že dvojčíslo 7-8 venuje vybraným prís-
pevkom.

Účastnícky poplatok za osobu je: Sk 1000,- člen KS SR a KS ČR,
Sk 1200,- nečlen, Sk 300,- študent 1. a 2. stupňa vysokých škôl,
v ktorom sú zahrnuté: náklady na organizovanie konferencie, zbor-
ník referátov a CD, časopis Geodetický a kartografický obzor, 2007,
č. 7-8, ročenka KL, 2007, č. 15, občerstvenie, obed (dvakrát) a spo-
ločenský večer.

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sám.
Podrobné informácie možno získať na adrese:

Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD., alebo
Ing. Róbert Fencík, PhD.
KMPÚ SvF STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava 1
Telefón: 02-5249 4330, 02-5927 4347
e-mail: jozef.cizmar@stuba.sk

robert.fencik@stuba.sk
Ing. Ján Vanko,

zástupca vedúceho redaktora
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Obr. 1 Vchod do SvF STU v Bratislave zo Starohorskej ulice




