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RNDr. Karol Husár, CSc.,
Geografický ústav SAV, Bratislava

Morfometricko-štatistická analýza mapy
prírodnej krajiny Slovenska

Článok chce prispieť k poznaniu mapy prírodnej krajiny Slovenska v mierke 1 : 500000 pomocou morfometricko-štatistickej
analýzy, pri ktorej sme sa opierali najma o dva parametre: početnosť výskytu, plošný obsah (rozloha) a obvod na štyroch hierarchických úrovniach regionálnej typizácie predmetného javu. Okrem týchto parametrov sme brali do úvahy aj z nich odvodené parametre, priestorové rozloženie triedy, schopnosť triedy vytvárať ostrovy, ako i schopnosť triedy vytvárať vhodné prostredie na výskyt ostrovov.

The paper is intended as a contribution to better knowledge oj naturallandscape map oj Slovakia at the scale oj 1 : 500000
by morphometric-statistical analysis based mainly on two parameters: number oj cases, areal extensin and circumjerence
given at jour hierarchical levels oj regional type oj a given jeature. Besides derived parameters, spatially dispersed classes,
abilities oj classes to create islands as well as ability oj classes to jorm suitable environment jor island creation were taken
into consideration.

1. Úvod
Článokje príspevkom k analýze tried mapy prírodnej krajiny
Slovenska (PrKS) v mierke I : 500000 pomocou početnosti
výskytu, plošného obsahu (rozlohy) a obvodu na roznych hierarchických úrovni ach (HÚ). Príspevok spolu s ďalšími prácami je súčasťou širšie koncipovaného hodnotenia vzťahu
krajinnej pokrývky (anglický land cover) a prírodnej krajiny,
riešeného v Geografickom ústave SAV v rámci projektu
č.2/5043.
2. Zdroj údaj ov
Východiskom pre nás boli dve obsahovo identické verzie
mapy "Geoekologické - prírodné krajinné - typy" v mierke
I : 500000 od Mazúra et a!. [3], [4], ktoré sú pozoruhodným
dielom fyzickogeografickej syntézy. V prípade druhej verzie
mapy, ako súčasti Atlasu SSR (Mazúr et a!. 1980, str. 98-99),
sú v názve namiesto pomlčiek zátvorky.
Neskor, dva roky po vydaní Atlasu SSR v textovej časti
k nemu [5], E. Mazúr, ako kfúčový autor predmetnej mapy,
použÍva modifikovaný názov Geoekologické (prírodné) krajinné typy, ktorý napovedá, že autor termín "geoekologický"
a "prírodný" chápe v podobnom význame s tým, že viac preferuje termín "geoekologický".
Podobne J. Urbánek, blízky spolupracovník E. Mazúra,
v názve svojho článku [7] komentujúcom predmetnú mapu
tiež v striktnom zmysle nepoužíva ani jeden z dvoch povodných názvov mapy, ale používa názov "Geoekologické krajinné typy". To potvrdzuje náš predpoklad, že "geoekologický" a "prírodný" možno v tomto kontexte považovať za
synonymné ekvivalenty.
V príspevkuOťahefa et a!. [6], ktorý vychádza z atlasovej
verzie spomenutej Mazúrovej mapy sú použité v rovnocennom význame termíny "Geoekologické (prírodné krajinné)
typy", a "Geoekologické typy". V druhom prípade tiež ide
o iný názov ako niektorý z dvoch povodných verzií názvov
predmetnej mapy.
Hoci uvedené modifikácie názvu Mazúrovej mapy sú po-

meme blízke varianty, naznačujú určité hfadanie optimálneho
názvu. Treba spomenúť, že rozne názvy v tomto prípade referujú o jednom a tom istom pojme. Nie je teda pohyb v pojmovej rovine, ale v jazykovo terminologickej.
V príspevku uprednostňujeme termín "prírodný" a "prírodná krajina" (natural landscape), pričom obsahový, sémantický význam oproti povodnému Mazúrovmu názvu
(i ďalších spomenutých autorov) nemeníme. Viedli nás
k tomu tri dovody:
1. termíny "prírodný" a "prírodná krajina" považujeme za
jednoduchšie a širšie zrozumitefné varianty vyššie uvedených termínov,
2. Mazúrov názov "Geoekologické (prírodné krajinné) typy"
(i ďalšie spomenuté varianty) naznačujú hierarchické členenie (I. až 4. úroveň) regionálnej typizácie. Domnievame
sa však, že názov by mal primáme odrážať stav nediferencovaného javu na O. HÚ, nezávislého od sposobu regionálneho členenia. Túto podmienku termín "prírodná
krajina" spÍňa,
3. termín "prírodná krajina" považujeme za vhodnejší pendant k zaužívaným termínom "kultúma krajina", "súčasná
krajina", ale i k termínom "využitie krajiny" (land use)
a "krajinná pokrývka" (land cover), hoci v prípade posledne menovaného by sa v kontexte uvedeného viac ponúkal termín "pokrývka krajiny".
Legenda v povodnej mape [3] a [4] bola neskor modifikovaná Oťahefom v spomenutom článku [6]. Táto modifikácia spočívala jednak vo vyčlenení nových areálových jednotiek i celých tried na roznych HÚ Montánnej krajiny (MK),
a jednak sa týkala agregácie a preskupení jednotlivých areálov a aj celých tried (tabulka 1). Takto Oťahefom upravená
mapa ajej legenda [6] bola bezprostredným zdrojom údajov
pre našu analýzu.
Predpokladom na uskutočnenie morfometricko-štatistickej analýzy PrKS je digitalizácia analógového priebehu hraničných čiar areálov jej jednotlivých areálových tried. Analógovo Oťahefom ([6]) upravená Mazúrová et a!. mapa ([3]
a [4]) bola digitalizovaná postupnosťou krokov, ako je to uvedené v [6].
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I Intramontánna
nížinná krajina

2 Montánna
krajina

1.1 Roviny

1.1.1 Fluviálne až eolicko-fluviálne
roviny
1.1.2 Zvlnené fluviálne až eolicko-fluviálne roviny

1.1.1.1 Holocénne nivy
1.1.1.2 Pleistocénne nivy
I. I .2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.2.1.1
1.2.1.2

Nízké terasy a kužele
Eolicko-fluviálne terasy
Duny
Sprašové tabule
Sprašové pahorkatiny

1.2 Pahorkatiny

1.2.1 Sprašové pahorkatiny
1.2.2 Polygénne pahorkatiny

-

2.1 Kotliny, brázdy a doliny

2.1. I Teplé kotliny

2.1.1.1 Nivy
2.1.1.2 Terasy a kužele
2. I .1.3 Podvrchoviny a vnútrohorské brázdy

2.1.2 Mierne teplé kotliny

2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.4. I
2.1.4.2
2.1.4.3

2.1.3 Mierne chladné kotliny

2.1.4 Chladné kotliny

2.2 Predhoria, planiny,
vrchoviny až vysoké
pohoria

Nivy
Terasy a kužele
Podvrchoviny a vnútrohorské brázdy
Nivy
Terasy a kužele
Podvrchoviny a vnútrohorské brázdy
Nivy
Terasy a kužele
Podvrchoviny a vnútrohorské brázdy

2.2.1 Predhoria až planiny

2.2.1.1 Teplé až mierne teplé predhoria
a planiny
2.2.1.2 Mierne chladné predhoria a planiny
2.2.1.3 Chladné predhoria a planiny

2.2.2 Vrchoviny až hornatiny

2.2.2.1 Teplé až mierne teplé vrchoviny
až hornatiny
2.2.2.2 Mierne chladné vrchoviny až hornatiny
2.2.2.3 Chladné vrchoviny

2.2.3 Vel"mistudené
vysoké pohoria

3. Prístup k problematike
Tradičný sposob analytických bádaní býva v odborn1ch publikáciách obyčajne prezentovaný na najvyššej HU. Tento
sposob má svoje legitímne oprávnenie a nemožno voči nemu
mať zásadnejšie námietky. Vo všeobecnosti akcentuje viac
híbku a vyššiu detailnosť problému, pričomjeho prednosťou
je vyššia miera podrobnosti.
Na druhej strane, tie isté skutočnosti, ktoré sú pri podrobnom štúdiu na najvyššej HÚ chápané ako jeho potenciálne
prednosti, možu byť z iného pohradu vnímané ako určitý nedostatok, ako príliš verká miera podrobnosti, ktorá može byť
spojená s nedostatočnou prehradnosťou alebo stratou kontextu celkovej šírky sledovaného javu. a týchto nedostatkoch
hovoríme aj napriek tomu, že v prípade hierarchického členenia logickým zjednotením (skladobnosťou) tried na najvyššej HÚ sa dá v zmysle legendy dopracovať aj k údajom
na nižších HÚ, avšak pre bežného čitatel'a ide obyčajne
o prakticky ťažko riešiteIný problém.
.
Prednosťou štúdia javu na relatívne nižšej HU legendy je
prehradnosť a obyčajne vačšia blízkosť rádovému čitaterovi,
ktorý nie je špecialistom v danej oblasti. Na druhej strane,
expert v danej oblasti bude tú istú skutočnosť vnímať ako nedostatočne diferencovanú.
Z uvedeného vyplýva, že pri štúdiujavov, ktoré sú členené
do viacerých HÚ, je vhodné analýzy študovaného javu a iC,h
prezentácie orientovať okrem najvyššej aj na iné (nižšie) HD.
a takýto sposob prezentácie morfometricko-štatistickej analýzy PrKS sa chceme stručne pokúsiť.
V rámci danej mierky 1 : 500 000 sa teda pokúsime o určitý "makropohrad", "mezopohrad" a "mikropohrad" na danú

-

problematiku bez toho, že by sme zmenili danú mierku a danú
rozlišovaciu úroveň. Tento prístup umožňuje čitaterovi získať určitý prehrad o širšom kontexte študovaného javu, a tiež
verifikovať logický postup pri hierarchickom členení študovaného javu.
V našom prípade "makropohl"ad" nám rep~ezentuje
I. a čiastočne 2. HÚ, mezopohrad čiastočne 2. a 3. HU a "mikropohrad" reprezentuje 4. HÚ (obr. 1).
Pri analýze PrKS rozne atribúty zohrávajú roznu úlohu,
majú roznu "váhu". Z atribútov uvedených v taburkách ďalšej časti článku sme najvačšiu "váhu" pridelili štyrom atribútom: početnosť výskytu (2. stípec), celkový plošný obsah
(3. stípec), podiel plošného obsahu na celkovej rozlohe Slovenska (10. stípec) a podiel obvodu k celkovému obvodu na
danej HÚ (12. stípec). a niečo s menš?u "váhou".s~e manipulovali s atribútmi priemerného (4. stlpec) a maxlmalneho
plošného obsahu (5. stípec), smerodajnou odchýlkou (9.
stípec) a s celkovým obvodom (11. stípec). Jba m~rginálne
sme brali do úvahy minimálny plošný obsah') (6. stlpec), variačné rozpatie (7. stípec) a rozptyl (8. stípec).
akrem uvedených parametrov pri morfometricko-štatistickej analýze sme brali do úvahy aj parametre odvodené od
vyššie uvedených, a ďalej priestorové rozloženie triedy,
schopnosť triedy vytvárať ostrovy, pričom pod ostrovmi (resp.

I) Minimálny plošný obsah pri menších mierkach, teda aj v prípa.de

mierky I : 500 000, často neodzrkadl"uje reálnu poyahu jav~ (~,:edy), ale je primárne d.an~ kritériami .~artogr~~ckej generahzacle,
vychádzajúcej z danej mlerky a rozhsovacej urovne.
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Trieda

Počet

Celkom
[km2]

Priemer
[km2]

Max.
[km2]

I

3
6
9

14032,37
35019,92
49052,29

4677,46
5836,65
5450,25

114996,37
34948,53
34948,55

2
L

Plošný obsah (P)
Min.
Rozsah
[km2]
[km2]
4,15
2,97
2,97

Rozptyl
[km4]

11492,22 36470474,06
34945,57 203400646,25
34945,58 136578957,64

jednoduchými ostrov mi) rozumieme také areály, ktoré susedia práve s jedným areálom iného typu2) [1], ako i schopnosť
triedy vytvárať vhodné prostredie ("pozadie") na výskyt ostrovov.
VzhTadom na to, že prírodnú krajinu, a rovnako aj PrKS,
možno považovať za určitý hypotetický krajinný etalón, normatív, pri jej analýze nie je opodstatnené hovoriť v pojmoch
ako "pozitívny"l"negatívny",
"prednosť"l"nedostatok",
"málo"l" veTa","lepšie"l"horšie" ... , teda v striktnom zmysle
PrKS nemožno "hodnotiť". V prispevku si všímame iba niektoré, z nášho pohTadu charakteristické atribúty a ich hodnoty, napr. extrémne (najma maximálne) hodnoty a výrazne
nad a podpriemerné hodnoty.

V poradí I. HÚ je zaujímavá z hrubého "makropohTadu" na
PrKS, akokoTvek všetky ostatné HÚ boli odvodené práve
z nej, a teda nesú známky spasobu diferenciácie aj na I. HÚ.
S týmto tvrdením možno v podobnom zmysle operovať aj na
ďalších, vyšších HÚ. To znamená, že 2.,3
, m-tá HÚ nesie známky regionálnej typizácie na 1.,2
až m-l HÚ.
Na 1. HÚ č1enenia (obr. 2) ide o pomerne jednoduchú binárnu diferenciáciu PrKS, v ktorej Intramontánna nížinná
krajina (ďa1ejNK) zaberá nece1ú tretinu (28,61 %) a MK viac
ako 2/3 (71,39 %) ce1kovej rozlohy Slovenska.
Z celkového počtu devať areálových jednotiek - NK reprezentujú tri a MK šesť samostatných priestorových areálových jednotiek. Z nich vačšinu (6) možno považovať za areálových "trpaslikov" (t.j. areály s relatívne malým plošným
obsahom) a menšiu časť (3) za areálových "obrov". Ak z celkového počtu areálov vyradíme štatisticky nevýznamných
"trpaslikov" so zanedbateTným plošným obsahom (0,15 %),
potom PrKS tvoria tri kompaktné a zreteTne separovateTné
areály (dva areály NK a jeden MK) s plošným obsahom tvoriacim 99,85 % celkovej rozlohy Slovenska. Z priestorového
hTadiska najvačší areál MK, koncentrovaný v strednej
a S časti Slovenska, tvori "dáždnik" dvom areálom NK na
VaZ Slovenska (tab. 2).

Smer.odch.
[km2]

Podiel
[%]

Obvod (O)
Cel kom
Podiel
[km]
[%]

OIP

6039,08
14261,86
11686,70

28,61
71,39
100,00

1373,88
1981,92
3355,80

40,94
59,06
100,00

0,10
0,06
0,07

Z piatich "trpaslikových" areálov MK dva vytvárajú v NK
ostrovy. Opačne tomu tak nie je a ani nemaže byť, keďže
v zmysle legendy by už nešlo o triedu NK, ale o kotlinovú
krajinu, prípadne brázdu alebo dolinu avšak už v rámci inej
triedy, v tomto prípade MK.

Na 2. HÚ vystupujú celkovo štyri triedy, po dve z NK a z MK
(obr. 3). Z nich dominuje najma trieda predhorí, planín, vrchovín až vysokých pohorí (2.2) s takmer 112 celkovej rozlohy Slovenska (47,53 %). Súčasne táto trieda spolu s rovinami (1.1) má výraznejšie vačšiu variabilitu ako zvyšné dve
triedy pahorkatín (1.2) a kotlin, brázd a dolin (2.1).
Najviac rozdrobenou triedou je trieda kotlín, brázd a dolin (2.1) s viac ako polovicou (54,8 %) z celkového počtu výskytu areálových jednotiek na tejto HÚ; avšak ich priememá
rozloha je výrazne najmenšia. To má svoj odraz aj v podiele
obvodu tejto triedy na celkovom obvode, kde sa jej podiel
výraznejšie približil k dominantnej triede 2.2.
Prechodnú, kontaktnú zónou medzi NK a MK na tejto HÚ
sprostredkúvajú predovšetkým areály pahorkatiny NK (1.2).
Z tohto pravidla sa vymyká iba JZ enkláva MK (Malé Karpaty) s jej SZ, J a JV časťou hranice a v menšej miere ústia
nív NK do montánnych kotlín alebo priamo do predhorí MK
(tab. 3).
Roviny (1.1) tvoria vhodné prostredie pre výskyt piatich
ostrovov pahorkatín (1.2). Naopak tomu tak nie je. V rámci
MKje v tomto kontexte obdobným pendantom nížinných rovín trieda vrchovín až hornatín (2.2), ktorá vytvára prostredie pre početných 50 ostrovov kotlín, brázd a dolin (2.1). Je
však zaujímavé, že v tomto prípade existuje aj opačný vzťah
- v triede kotlin, brázd a dolin sa vyskytuje dvanásť areálov
ostrovov z triedy vrchovín až homatín. (Sú to dva areály Ro-

V prípade podielu obvodu tried NK a MK je ich vzájomný
pomer o niečo vyrovnanejší ako pri plošnom obsahu, čo súvisí s výskytom 2 areálových jednotiek NK oproti 1 jednotke MK.

2) Za ostrov nepovažujeme areál, ktorý nejakou časťou svojho ob-

vodu susedí s okolím študovaného územia (v našom prípade ak
nejaká časť obvodu areálu je identická so štátnou hranicou).
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Trieda
1.1
1.2
2.1

Počet

Cel kom
[km2]

Priemer
[km2]

Max.
[km2]

II

7797,08
6235,29
11704,00
23315,92
49052,29

708,83
296,92
158,16
804,00
363,35

5856,43
1777,77
2576,23
18633,36
18633,36

Celkom
[km2]

Priemer
[km2]

Max.
[km2]

6743,53
1053,55
5415,89
819,40
4042,01
3168,98
2283,90
2209,11
3802,70
18885,78
627,44
' 49052,29

843,94
70,24
270,79
31,52
367,46
88,03
71,37
157,79
53,56
393,45
33,02
163,51

2.2
L

21
74
29
135

Trieda

Počet

1.1.1

8
15
20
26

1.1.2
1.2.1
1.2.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
2.2.3

II

L

36
32
14
71
48
19
300

Trieda

Počet

Cel kom
[km2]

Priemer
[km2]

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

12
20
12
2
3
11
21
26
14
17
37
15
20
49
10
16
37
3
6
16
45
11
16
71
61
39
19
609

5343,15
1400,38
380,61
264,87
408,07
1803,81
3612,08
819,40
790,58
1935,37
1316,06
559,67
932,60
1676,71
345,75
949,98
988,18
149,03
887,75
1172,33
2870,00
295,17
637,53
5527,16
3099,64
10258,98
627,44
49052,29

445,26
70,02
31,72
132,43
136,02
163,98
172,00
31,52
56,47
113,85
35,57
37,31
46,63
34,22
34,58
59,37
26,71
49,68
147,96
73,27
63,78
26,83
39,85
77,85
50,81
263,05
33,03

1.1.2.3
l.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.3.1.
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.2.1.1.
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.3
L

80,55

4939,83
674,90
1605,49
109,09
2493,12
626,51
458,94
1160,93
479,81
14512,19
300,86
14512,19

Max.
[km2]
3805,59
630,23
105,98
234,93
333,99
649,55
988,90
109,09
234,43
454,41
283,73
119,88
117,75
214,75
145,75
272,47
158,14
87,56
383,65
344,40
479,81
71,10
138,82
573,59
317,01
4372,41
300,86
4372,41

Plošný obsah (P)
Min.
Rozsah
[km2]
[km2]
4,15
1,42
4,02
2,94
1,42

5852,28
1776,35
2575,21
18630,43
18631,95

Rozptyl
[km4]
3112185,08
233413,68
194957,21
11974498,57
2951193,99

Plošný obsah (P)
Rozsah
Min.
[km2]
[km2]
4,15
4,96
5,50
1,42
4,02
5,23
4,86
12,31
2,94
2,97
0,82
0,82

4935,68 2963062,29
669,95
28696,53
1599,99 201838,92
107,67
996,79
2489,11
619866,94
621,28
22300,55
454,08
15653,91
88021,60
1148,62
476,87
7099,31
14509,23 4360782,35
300,04
5547,55
14511,40
830523,66

Plošný obsah (P)
Min.
Rozsah
[km2]
[km2]
4,15
1,98
6,34
29,94
4,96
2,51
5,50
1,42
6,35
3,03
4,02
6,01
4,26
5,23
7,80
4,76
4,86
30,65
13,81
12,31
2,94
7,19
3,43
2,97
3,50
2,96
0,82
0,82

Rozptyl
[km4]

Rozptyl
[km4]

3801,44 1210251,47
628,25
19966,39
99,64
1247,26
204,99
21011,39
329,04
30422,55
52051,44
647,05
983,40
72264,92
107,87
996,79
228,08
4301,95
24941,94
451,38
279,71
2514,70
113,87
861,57
113,50
1918,39
209,52
1425,32
137,95
2201,38
267,71
5035,64
153,29
944,88
56,91
1076,28
18540,18
369,85
7133,46
332,08
476,88
10154,58
471,42
6391
135,39
1843,45
570,62
16815,95
313,51
3533,77
4369,45
524961,85
300,04
5547,55
4371,59
699952,84

2000/200

Smer. odch. Podiel
[km2]
[%]
1764,14
483,13
441,54
3460,42
1717,90

15,90 2053,27
12,71
1916,61
23,86
5977,21
47,53
7111,07
100,00 17058,16

Smer. odch. Podiel
[km2]
[%]
1721,35
169,40
449,26
31,57
787,32
149,33
125,12
296,68
84,25
2088,25
74,48
911,33

13,75
2,15
8,20
1,67
8,24
6,46
4,66
4,50
7,75
39,50
1,28
100,00

Smer. odch. Podiel
[km2]
[%]
1100,11
141,30
35,32
144,95
174,42
228,15
268,82
31,57
65,59
157,93
50,15
29,35
40,23
37,75
46,92
70,96
30,74
32,81
136,16
84,46
100,77
21,71
42,94
129,68
59,45
724,54
74,48
264,49

Obvod (O)
Celkom
Podiel
[km]
[%]

10,89
2,87
0,78
0,54
0,83
3,70
7,37
1,67
1,61
3,94
2,68
1,13
1,88
3,44
0,71
1,94
1,99
0,30
1,82
2,39
5,87
0,60
1,29
11,27
6,32
20,91
1,28
100,00

12,04
11,24
35,03
41,69
100,00

Obvod (O)
Celkom
Podiel
[km]
[%]
2046,97
589,73
1937,52
705,93
1293,74
2235,10
1477,96
1165,12
2793,02
8267,29
586,25
23107,63

8,86
2,59
8,38
3,05
5,60
9,67
6,40
5,04
12,09
35,78
2,54
100,00

Obvod (O)
Cel kom
Podiel
[km]
[%]
2610,60
806,86
370,06
147,65
202,24
781,47
1776,08
705,93
877,31
1183,62
1241,92
678,49
792,72
1806,87
462,39
791,83
1113,60
167,71
439,42
962,75
2006,21
299,86
497,12
4247,54
2654,56
4786,71
586,25
32997,78

OIP
0,26
0,31
0,51
0,30
0,35

OIP
0,30
0,57
0,36
0,86
0,32
0,71
0,65
0,53
0,73
0,44
0,93
0,47

OIP

7,91 049
2,45
0,58
1,14
0,97
0,45
0,56
0,62
0,50
0,43
2,36
2,36
2,14
2,66
3,61
3,76
2,06
2,42
5,46
1,40
2,41
3,38
0,51
1,32
2,92
6,05
0,90
1,50
12,85
8,02
14,50
1,79
100,00

0,49
0,86
1,11
0,61
0,94
1,21
0,85
1,08
1,34
0,83
1,13
1,13
0,49
0,82
0,70
1,02
0,78
0,77
0,86
0,47
0,93
0,67

Geodetický a kartografický obzor
ročník 46/88, 2000, číslo 10 201

01.1

lil
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_2.1
_2.2

1 Inf!amontánna nížinná krajina
2 Montánna krajina

hov vo Zvolenskej kotli ne, jeden areál v Revúckej vrchovine,
vrch Sinec v Stolických vrchoch, vrch Bučeň v Cerovej vrchovine, Hromovec, Šarišský vrch, Stráž a areál Z od Prešova v Spišsko-šarišskom
medzihorí, areál vrchu Sokol vo
Vihorlatských vrchoch a dva areály v Laboreckej vrchovine.
Keďže v prípade všetkých spomenutých ostrovov ide o geomorťologické entity, je na geomorťológoch,
aby túto skutočnosť interpretovali.

V poradí 3. HÚ reprezentuje "mezopohrad" na PrKS v mierke I : 500000. Obsahuje štyri triedy NK a sedem tried MK,
medzi ktorými dominuje trieda vrchovín až hornatín (2.2.2)
s celkovou rozlohou 38,50 %, hoci triedou s výraznejšie najvačším priemerným areálom je trieda tluviálne až eolicko tluviálne roviny (1.1.1), viac ako S-krát prevyšujúca priemerný
areál všetkých tried na tejto HÚ. Spomenuté dve triedy
možno v porovnaní s ostatnými charakterizovať aj pomerne
výrazne vyššou smerodajnou
odchýlkou, zatiar čo všetky
zvyšné triedy sú pod celkovým
variačným
priemerom,
niektoré, ako trieda 1.2.2, 2.2.3 a 2.2.1 pomerne výrazne pod
celoslovenským
priemerom (obr. 4).
Podiel celkového obvodu a plošného obsahu hovorí o jednoduchom sp6sobe vyjadrenia indexu kompaktnosti tried3),
ktorý hovorí o ich určitej miere priestorovej stability. Z tohto
pohradu najviac kompaktnáje trieda 2.2.3, vermi studené vysoké pohoria (0,93). akrem nej k nadpriemerne
kom paktným triedam patrí trieda 1.2.2 (0,86), 2.2. I (0,73), 2.1.2
(0,71), 2.1.3 (0,65), 1.1.2 (0,57). Plošne i obvodom najrozsiahlejšia trieda vrchovín až hornatín patrí z hIadiska kompaktnosti k mierne podpriemerným
triedam (0,44). lba tri
triedy PrKS sú výraznejšie pod priemernou hodnotou kompaktnosti (0,47), a to trieda 1.1.1 (0,30), 2.1.1 (0,32) a 1.2.1
(0,36). Z hradiska nadmorskej výšky sú to triedy patriace
k najnižšie položeným územiam. (Na mapách súčasnej krajiny ide o areály s relatívne vačším vplyvom človeka.)

Na základe uvedeného možno usudzovať, že vyššie položené (z hľadiska nadmorskej výšky) areálové triedy sú pomerne kompaktnejšie oproti nižšie položeným triedam. výnimkou z tohto pravidla je najrozsiahlejšia
trieda vrchovín
až hornatín 2.2.2, pri ktorej by sme očakávali vyššiu mieru
kompaktnosti, ako i trieda 1.2.2 s druhou najvyššou mierou
kompaktnosti,
pri ktorej by sme naopak očakávali mieru
kompaktnosti nižšiu (tab. 4).
V prípade triedy 1.2.2 ide o triedu NK, avšak z hradiska nadmorskej výšky k jej najvyššie položením územiam, s nadmorskou výškou často prevyšujúcou nadmorskú výšku nív
montánnej
kotlinovej krajiny. S určitým zjednodušením
možno povedať, že trieda 1.2.2 akoby v NK reprezentovala výraznejšie zdenudovanú triedu vrchovín a hornatín. V prípade
triedy 2.2.2 k jej menšej miere kompaktnosti výrazne prispieva 62 ostrovov (prevažne kotHn), ktoré ukrajujú z jej plošného obsahu. To logicky vedie k zníženiu miery kompaktnosti.
Na 3. HÚ sa vyskytuje 83 ostrovov. Ako sme uviedli, pozadím pre ne je predovšetkým trieda 2.2.2, vrchoviny až hornatiny, v ktorej sa nachádza takmer 3/4 všetkých ostrovov.
Tým táto trieda vytvára na území Slovenska síce rozsiahlu,
ale výrazne perťorovanú areálovú triedu. Výskyt ostrovov
v rámci iných tried je marginálny. Z celkového počtu ostrovoy najviac ich je z tried 2.2.1 (19), 2.2.3 (16), 2.1.3 (14),
2.2.2 a 2.1.2 (po I I). V triede NK je počet ostrovov pomerne
malý (9).

') Existujú aj iné a presnejšie sposoby vyjadrenia indexu kompaktnosti areálov regionálnej
typizácie [I]. Avšak na účely tohto
článku vyššie použitý jednoduchý
sposob vyjadrenia kompaktnosti považujeme za dostatočný. Jeho nedostatkom je skutočnosť,
že nemožno ním navzájom porovnávať hodnoty miery kompaktnosti na roznych HÚ. Tomuto problému sa budeme venovať v osobitnom príspevku.
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D 2.1.1.1
_

D1.1.1.1
01.1.1.2
61.1.2.1
81.1.2.2
81.1.2.3
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
~

Najvyššia, 4. HÚ PrKS, obsahuje celkovo 27 tried a 609 areálov, 107 areálov NK a takmer paťnásobný počet areálov MK
(502). Z nich dominuje trieda chladných vrchovín 2.2.2.3
s viac ako 1/5 rozlohy Slovenska (20,91 %). Po nej nasledujú dve triedy približne s rovnakým podielom na rozlohe
Slovenska: 2.2.2.1, teplé až mieme teplé vrchoviny až hornatiny (11,27 %) a trieda 1.1.1.1, holocénne nivy (10,89 %).
Mieme nad slovenský priemer ešte vystupujú triedy 1.2.1.2,
2.2.2.2,2.2.1.1 a 2.1.1.2. Ostatné triedy PrKS z hfadiska plošného obsahu možno považovať za podpriememé až marginálne.
Triedy 1.1.1.1 a 2.2.2.3 majú výrazne najvačšiu variabilitu
plošného obsahu, vo viacerých prípadoch rádovo vačšiu ako
je hodnota smerodajnej odchýlky zvyšných tried PrKS. Variabilitu všetkých ostatných 25 tried možno považovať za
priememú, vačšinou však za výraznejšie podpriememú
(obr. 5).
Z hfadiska počtu areálových jednotiek k výrazne nadpriememým triedam patrí trieda 2.2.2.1 teplé až mieme teplé vrchoviny až homatiny (71 areálov), 2.2.2.2 mieme chladné vrchoviny až hornatiny (61 areálov), 2.1.2.3 mieme teplé
podvrchoviny a vnútrohorské brázdy (49 areálov) a 2.2.1, I
teplé až mieme teplé predhoria až planiny (45 areálov).
Z minimálnych plošných obsahov areálov jednotlivých
tried do popredia oproti iným vystupujú dve triedy: 1.1.2.2
eolicko-fluviálne terasy a 2.1.4.1 nivy chladných kotlín s minimálnymi plošnými obsahmi okolo 30 km2. Tento plošný
obsah v porovnaní s minimálnym plošným obsahom vačšiny
iných tried je približne rádovo vačší.

2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3

_
_
_
_
_
_
_

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.3

Trieda holocénnych nív 1.1.1.1 vytvára prostredie pre 18
ostrovov. Je to práve jediná trieda NK na 4. HÚ, ktorá vytvára vhodné prostredie na výskyt ostrovov. Na druhej strane,
iba dve triedy NK vytvárajú ostrovy v triede 1.1.1.1: - trieda
1.1.1.2 pleistocénne nivy s 15 ostrovmi (z nich 14 na Podunajskej rovine) a trieda 1.2.2 polygénne pahorkatiny
s 3 ostrovmi (na Východoslovenskej nížine).
Tak ako aj na predchádzajúcich nižších HÚ, ani na 4. HÚ
žiaden ostrov NK nie je ostrovom v prostredí nejakej triedy
MK. Na tejto HÚ posledné tvrdenie platí aj opačne, tzn., že
triedy NK a MK sú z hfadiska výskytu ostrovov na 4. HÚ
navzájom disjunktné (tab. 5).
Triedy MK v porovnaní s triedami NK vytvárajú pozadie
na výskyt viac ako 2/3 ostrovov (39). Z nich výrazne najviac
sa vyskytuje v triede 2.2.2 vrchoviny až homatiny, ktorá vytvára prostredie na výskyt viac ako polovice všetkých 57 ostrovov. V tomto smere z triedy 2.2.2 výrazne dominantnou je
trieda 2.2.2.3 chladné vrchoviny, v ktorej sa vyskytuje 24 ostrovov a z ktorých najvačšiu časť (16), tak ako aj na 3. HÚ,
tvoria areály triedy 2.2.3 vefmi studené vysoké pohoria. Početnosť výskytu zvyšných ostrovov v MK je pomeme malá
a pohybuje sa od I do 5 ostrovov.
Z tried NK najvačšiu kompaktnosť vykazuje trieda 1.1.2.1
nízke terasy a kužele (0,97) a trieda 1.2.2. polygénne pahorkatiny (0,86).
Zaujímavú rytmiku možno vidieť na podtriedach tried
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4, pričom platí, že ich podtriedy nív
(2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3.1 a 2.1.4.1) majú najvyššiu mieru
kompaktnosti - l,ll; 1,21; 1,34 a l,l3, podtriedy terás a kužefov (2.1.1.2, 2.1.2.2, 2.1.3.2 a 2.1.4.2) majú najnižšiu mieru kompaktnosti - 0,61; 0,85; 0,83 a 0,49, kým hodnoty kom-
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paktnosti podtried podvrchovín a vnútrohorských brázd
(2.1.1.3,2.1.2.3,2.1.3.3 a 2.1.4.3) sú z intervalu hodnot, ktoré
na jednej strane vytvárajú podtriedy terás a kužel'ov a na druhej strane podtriedy nív - 0,94; 1,08; 1,13 a 0,82.
Kompaktnosť areálov v rámci uvedených tried 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3 a 2.1.4 má teda tendenciu rastu, a to od 2.1.1 po 2.1.3.
Výnimku z tohto radu však tvoria podtriedy triedy 2.1.4, pri
ktorej hodnoty kompaktnosti sú vačšinou najnižšie.
K zaujímavým ukazovatel'om priestorového správania sa
areálov regionálnej typizácie možno zaradiť aj "schopnosť"
určitej areálovej triedy vytvárať spoločnú hranicu s inými
typmi areálových tried. Jde tu o priestorový vzťah susedstva.
Areály určitej triedy susediajednak s areálmi, ktoré v zmysle
legendy možno považovať za blízke, príbuzné (afínne), ajednak s areálmi, ktoré nie sú príbuzné (disafínne). V podobnom
zmysle o afinite tiež hovori Lehocký [2].
Na základe uvedeného hovorime o afínnom susedstve,
resp. miere afínneho susedstva GS, ktoré počítame zo vzťahu:

da 1.1.2.1 nízke terasy a kužele (0,97) a trieda 1.2.2 polygénne pahorkatiny (0,86).
Zaujímavú rytmiku možno vidieť na podtriedach tried
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4, pričom platí, že ich podtriedy nív
(2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.3.1 a 2.1.4.1) majú najvyššiu mieru
kompaktnosti - 1,11; 1,21; 1,34 a 1,13, podtriedy terás a kužeIov (2.1.1.2, 2.1.2.2, 2.1.3.2 a 2.1.4.2) majú najnižšiu mieru kompaktnosti - 0,61 ; 0,85; 0,83 a 0,49, kým hodnoty kompaktnosti podtried podvrchovín a vnútrohorských brázd
(2.1.1.3,2.1.2.3,2.1.3.3 a 2.1.4.3) sú z intervalu hodnot, ktoré
na jednej strane vytvárajú podtriedy terás a kužel'ov a na druhej strane podtriedy nív - 0,94; 1,08; 1,13 a 0,82.
Kompaktnosť areálov v rámci uvedených tried 2.1.1,2.1.2,
2.1.3 a 2.1.4 má teda tendenciu rastu, a to od 2.1.1 po 2.1.3.
Výnimku z tohto radu však tvoria podtriedy triedy 2.1.4, pri
ktorej hodnoty kompaktnosti sú vačšinou najnižšie.
4. Záver

kde n, v sú poradové čísla HÚ, pre ktoré platí n<v,
Pn je počet areálov danej triedy na n-tej (nižšej) HÚ,
Pv je počet areálov danej triedy na v-tej (vyššej) HÚ,
v~m,
m je celkový počet HÚ.
Pritom platí, že Pv ~ Pn- Ak Pv = Pn znamená to, že skupina
príbuzných podtried na Pv HÚ (vytvárajúca triedu na Pn HÚ)
má najnižšiu mieru GS, resp. najvyššiu mieru disafinného susedstva. (Tento prípad nastane tiež vtedy, ak trieda na nižšej
HÚ nie je podrobnejšie diferencovaná na vyššej HÚ - v našom prípade napr. trieda 1.2.2 a 2.2.3 na 3. a 4. HÚ. V tomto
prípade však na 3. a 4. HÚ nemá zmysel uvažovať o miere
afinného susedstva).
Na základe hodnot vypočítaných zo vzťahu (l) sa ukazujú
zaujímavé dve skutočnosti: ku skupine podtried s výrazne
najnižšou mierou afinného susedstva patrí skupina vytvárajúca triedu 2.2.1 (2.2.1.1,2.2.1.2 a 2.2.1.3) s GS = 0,01 a skupina podtried vytvárajúcich triedu 1.1.2 (1.1.2.1, 1.1.2.2
a 1.1.2.3) s GS = 0,12. Na druhej strane, k skupine podtried
s najvyššou GS patria podtriedy vytvárajúce triedu 2.1.1
(2.1.1.1,2.1.1.2 a 2.1.1.3) s GS = 0,84, podtriedy vytvárajúce
triedu 1.1.1 (1.1.1.1 a 1.1.1.2) s GS = 0,75 a podtriedy vytvárajúce triedu 2.2.2 (2.2.2.1, 2.2.2.2 a 2.2.2.3) s GS = 0,72.
V prípade príbuzných podtried s najnižšou GS (2.2.1 a 1.1.2
na 4. HÚ) to znamená, že počet vzájomných priestorových
vazieb prostredníctvom spoločnej hranice ich areálov je pomeme malý (napr. v prípade triedy 2.2.1 na 4. HÚ zo 72 areálových výskytov jej podtried existuje medzi nimi ibajediná
spoločná hranica). S istým zjednodušením a s určitou mierou nepresnosti možno vo všeobecnosti tvrdiť, že príbuzné
podtriedy s menšou GS majú vačšiu priestorovú vazbu (priestorovú asociatívnosť) s areálmi nepríbuzných tried (v zmysle
legendy). Jnak a presnejšie povedené, výskyt areálov podtried triedy 2.2.1 na 4. HÚ v študovanom území Slovenska
je vzájomne (v rámci priestorových relácií príbuzenstva) relatívne izolovaný.
Na druhej strane, v prípade areálov s vysokou mierou afinného susedstva (ako napr. 2.1.1, 1.1.1 a 2.2.2 na 4. HÚ) ide
o skupiny podtried, ktoré majú pomeme vysoký počet vzájomných susedstiev, a teda aj pomerne úzku vzájomnú priestorovú vazbu. Naopak, ich schopnosť susediť s areálmi nepríbuzných podtried (v zmysle legendy) je pomerne malá.
Napokon sa ešte pozastavme pri miere kompaktnosti tried
na 4. HÚ. Z tried NK najvačšiu kompaktnosť vykazuje trie-

Ciel'om príspevku bolo prispieť k poznaniu PrKS 'v mierke
1 : 500000 pomocou morfometricko-štatistickej analýzy, pri
ktorej sme sa opierali najma o dva parametre: početnosť výskytu, plošný obsah (rozloha) a obvod na štyroch HÚ regionálnej typizácie predmetného javu. Okrem týchto parametrov sme brali do úvahy aj od nich odvodené parametre,
priestorové rozloženie triedy, schopnosť triedy vytvárať ostrovy, ako i schopnosť triedy vytvárať vhodné prostredie na
výskyt ostrovov.
Ako sme uviedli, nebolo ciel'om príspevku "hodnotenie"
prírodnej krajiny, keďže PrKS možno považovať za určitý hypotetický krajinný etalón, normatív. Všímali sme si iba
niektoré analytické momenty PrKS, ktoré z nášho pohl'adu
sme považovali za charakteristické, resp. extrémne. Analýzu
PrKS sme uskutočnili na všetkých štyroch HÚ, ktoré v danej mierke a rozlišovacej úrovni reprezentujú určitý "makropohl'ad", "mezopohl'ad" a "mikropohl'ad" na problematiku.
Tento prístup umožňuje čitatel'ovi získať prehl'ad o širšom
kontexte študovaného javu, a tiež verifikovať logický postup
pri hierarchickom členení študovaného javu.

[I] HUSÁR, K.: Vektorová digitalizácia a morfometrická analýza
areálov na príklade foriem land cover juhozápadného Slovenska.
[Kandidátska dizertačná práca.] Bratislava 1994. 114 s. - Geografický ústav SAV.
[2] LEHOCKÝ, M.: Analýza organizácie krajinných štruktúr vo
vzťahu k účelovým vlastnostiam krajiny. In: Geografia a životné
prostredie. Ed. J. Drdoš. Prešov, Slovenská geografické spoločnosť 1982, s. 37-48.
[3] MAZÚR, E. - KRIPPEL, E. - PORUBSKÝ, A. - TARÁBEK,
K.: Geoekologické (prírodné krajinné) typy. Mapa v mierke
I : 500 000. Bratislava, Geografický ústav SAV 1977.
[4] Atlas Slovenskej socialistickej republiky [mapová časť]. Bratislava, SAV a SUGK 1980. 296 s.
[5] Atlas SSR - textová časť. Bratislava, Veda 1982. 161 s.
[6] OŤAHEC, J. - FERANEC, J. - PRAVDA, J. - HUSÁR, K.: Mapová prezentácia hodnotenia súčasnej krajiny Slovenska. Kartografické listy, 1999, č. 7, s. 87-94.
[7] URBÁNEK, J.: Geoekologické krajinné typy [komentár k mape].
Geografický časopis, 49, 1997, č. 3-4, s. 255-260.
Do redakcie došlo: 17. 12. 1999
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Zriadenie, postavenie a úlohy Názvoslovnej komisie ako poradného orgánu ÚGKK SR pre otázky štandardizácie geografického názvoslovia. Zoznam všetkých členov, organizačné zmeny, systém práce a výsledky tridsat"ročnejčinnosti. Kompletný zoznam vydaných publikácií. Medzinárodná a medúrezortná spolupráca.

Thirty Years oj Commission oj Geographic Names oj the Authonty oj Geodesy, Cartography and Cadastre
oj the Slovak Republic
Summary
Establishing, situation and tasks oj the Commission oj Geographic Names being a consulting body oj the Authority oj Geodesy, Cartography and Cadastre oj the Slovak Republic in the sphere oj standardization oj geographic names. List oj alt members, changes in organisation, style oj work and results oj thirty-year activity. Complete list oj edited papers. lnternational
co-operation.

Názvoslovná komisia (NK) Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR), ktorá aktívne pracuje už tridsať rokov, može istým sposobom osláviť svoje narodeniny, pristaviť sa pri tomto jubileu a pokúsiť sa zhodnotiť
svoju doterajšiu činnosť.
2. Zriadenie NK
Úpravou riaditefa Slovenskej správy geodézie a kartografie
(SSGK) o zriadení Slovenskej NK pri SSGK [1] sa položil
základný kameň systematickej štandardizácii geografického
názvoslovia (ďalej len štandardizácia) v podmienkach SR.
Impulzom k takémuto kroku boli predovšetkým dlhodobé
úlohy v oblasti kartografickej tvorby a vydavatefskej činnosti,
ktoré boli kladené na rezort geodézie a kartografie a ustanovené aj v neskor prijatom zákone Č. 46/1971 Zb. o geodézii
a kartografii.
Úprava [1] ustanovila NK ako poradný orgán SSGK pre
otázky geografického názvoslovia používaného v slovenských kartografických dielach. Úlohou NK bolo riešiť zásadné otázky týkajúce sa geografického názvoslovia z územia Slovenska, geografického názvoslovia z územia mimo
ČSSR, historickogeografického názvos1ovia, sposobu prepisu geografických názvov z cudzích abecied a jazykov do
slovenskej abecedy, prerokúvať návrhy ~ásad určovania štandardizovaných podob geografických názvov atď. Organizačným a rokovacím poriadkom [2] sa následne ustanovili
podrobnosti o zložení, činnosti a rokovaní NK.
Treba pripomenúť, že v roku 1970 už nešlo o historicky
prvú NK, pretože Úprava [1] záverečným ustanovením zrušila opatrenie bývalej Správy geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) z roku 1958, ktorým bola zriadená Slovenská NK pri SGKS. Z jej členov možno spomenúť Ing.
P. Hrabčáka,
RNDr. J. Purginu,
PhDr. A. Habovštiaka, RNDr. J. Feketeho,
prof. PhDr. B. Varsika, DrSc.
a PhDr. L Holotíka,
CSc. NK sa zaoberala úpravou názvoslovia špeciálnej mapy 1 : 75 000, pripravovala úpravu
názvoslovia máp 1 : 50 000 a 1 : 25 000. V šesťdesiatych rokoch sa jej zásluhou ustáli li názvy orografických celkov. Historický vývoj v šesťdesiatych rokoch, ale hlavne nevýrazné

výsledky práce tejto NK neumožnili kontinuálne nadviazať
na jej činnosť.
V priebehu vývoja SSGK (neskor Slovenský úrad geodézie a kartografie, teraz ÚGKK SR) vykonala v základných
dokumentoch, ktorými sa riadila činnosť NK, niekofko formálnych a obsahových zmien. Zásadnou zmenou, ktorá mala
podstatný vplyv aj na význam NK z celospoločenského hfadiska, bolo prijatie nového zákona o geodézii a kartografii
[3] v roku 1995, ktorý ustanovil prakticky všeobecnú právnu závaznosť štandardizovaných nesídelných geografických názvov z územia SR a štandardizovaných geografických názvov z územia mimo SR. Tým sa úspešne završilo
dvadsaťpaťročné úsi1ie NK a ÚGKK SR o dosiahnutie všeobecne právnej závaznosti výsledkov jej činnosti. Na túto
skutočnosť reagoval ÚGKK SR vydaním Rozhodnutia o zriadení NK [4] z roku 1996, v ktorom sa premietli nové práv ne
aspekty, ako aj dlhoročné poznatky zo štandardizácie.
Treba pripomenúť, že v súčasnosti je štandardizovanie
geografických názvov v kompetencii viacerých ústredných
orgánov. Vláda SR určuje alebo mení názvy obcí so súhlasom obce. Ministerstvo vnútra SR určuje a mení názvy častí
obcí na návrh obce. ÚGKK SR určuje a mení názvy nesídelných geografických objektov z územia SR v rozsahu
základného štátneho mapového diela mierky 1 : 10 000
a menšej, názvy trigonometrických bodov, vžité podoby slovenských názvov sídelných a nesíde1ných geografických objektov z územia mimo SR a názvy mimozemských objektov
so súhlasom Ministerstva kultúry SR. Okresné úrady určujú
a menia názvy katastrálnych území a názvy nesídelných geografických objektov z územia SR nachádzajúcich sa v základnom štátnom mapovom diele mierky 1 : 5000 a vačšej.
Obce určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev po
prerokovaní s obyvatefmi obce alebo jej časti a so súhlasom
okresného úradu.
3. Zoznam členova funkcionárov
doteraz

NK od jej vzniku až

V súlade s organizačným a rokovacím poriadkom [2] NK sa
konštituovala ako kolektívny poradný orgán pozostávajúci
zo zástupcov zainteresovaných ústredných orgánov štátnej
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správy, vedeckých a pedagogických inštitúcií, zástupcov masovokomunikačných prostriedkov, vojenskej topografickej
služby a vybraných rezortných organizácií. Na jej čele bol
predseda, ktorého zastupovali podpredseda a tajomník. Predseda bol vybraný zo zástupcov mimorezortných organizácií,
ale podpredsedom bol zásadne zástupca zriaďovatefa a tajomníkom vedúci pracovník rezortnej organizácie, ktorá bola
poverená zabezpečovaním agendy NK.
Oslovené inštitúcie pri výbere svojich zástupcov postupovali vefmi zodpovedne. NK sa konštituovala na principe
nezastupitefnosti členova mala pri zriadení 24 členov (vrátane funkcionárov), ktorých menoval riaditef SSGK (dnes
predseda ÚGKK SR) na základe odporúčaní zamestnávateIov.
Predsedom NK bol v rokoch 1970 až 1992 vymenovaný
PhDr. Ladislav Dvonč, DrSc. a od roku 1992 PhDr. Milan
Majtán, DrSc. Podpredsedami boli: v rokoch 1970 až 1972
Ing. Zita Marková, vrokoch 1972 až 1989 Ing. DušanFičar, v obdobírokov 1989 až 1997 Ing. GabrielaPavlíková,
v rokoch 1997 až 1998 Ing. Jana Dudrová a od roku 1998
Mgr. Radomíra Smyčková.
Funkciu tajomníkov vykonávali: v rokoch 1970 až 1972 Ing. Lubica Herichová,
v rokoch 1972 až 1990 Ing. Zdenka Matula, v rokoch 1990 až
1994 RNDr. Silvia Seitzová a od roku 1994 RNDr. Mária
Kováčová. Vedúcim 1. sekcie je od roku 1970 PhDr. Milan Majtán, DrSc. a vedúcou 2. sekcie Mgr. Marta Hajčíková.
Ďalej uvádzame abecedný zoznam všetkých členov, ktorí
sa počas tridsaťročného obdobia podiefali na činnosti NK. Za
menom sa uvádza funkcia, názov inštitúcie, ktorú zastupuje
(zastupoval) a obdobie, v ktorom p6sobil:
kpt. Ing. Stanislav Babnič, člen, Topografický ústav Armády
SR (TOPÚ ASR) Banská Bystrica, 2000-;
plk. RNDr. Ing. Anton Baďura, člen, Vojenský kartografický
ústav, š. p., Harmanec (VKÚ) v zastúpení bývalého Federálneho ministerstva národnej obrany, 1973 až 1990;
prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc., člen, Filozofická fakulta
Univerzity Komenského (UK), 1997-;
Ing. Mária Baráková, členka, Správa geodézie a kartografie
Bratislava (teraz Krajský úrad v Bratislave, katastrálny odbor), 1987 až 1998;
JUDr. Jozef Barlík, člen, Ministerstvo vnútra (MV) SR, 1982
až 1992;
doc. RNDr. Oliver Bašovský, CSc., člen, Prírodovedecká fakulta UK, 1970 až 1973;
prof. Leonard Blaha, člen, Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP), 1974 až 1979;
JUDr. Ivica Brestovanská, členka, MV SR, 1992-;
Ing. Elemír Bukovinský, člen, Geodetický ústav, n. p., Bratislava (dnes Geodetický a kartografický ústav - GKÚ), 1970
až 1976;
PhDr. Ivo Čáslavka, člen, Kartografie, n. p., Praha, 1972 až
1988;
doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD, člen, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity (STU), 1991 až 1996;
RNDr. Ján Drdoš, DrSc., člen, Geografický ústav Slovenskej
akadémie vied (SAV), 1988 až 1991;
Ing. Jana Dudrová, podpredsedníčka, ÚGKK SR, 1997 až
1998;
PhDr. Ladislav Dvonč, DrSc., predseda 1970 až 1992, Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra SAV, člen, 1992-;
Ing. Mikuláš Farkaš, CSc., člen, Slovenská kartografia (SK),
n. p., Bratislava, 1974 až 1988;
Ing. Dušan Fičor, podpredseda 1972 až 1989, SK, š. p., Bratislava, 1989 až 1992, ÚGKK SR, 1992-;

doc. Jozef Fraňo, člen, Prírodovedecká fakulta ÚK, 1972
a 1973;
PhDr. Jozef Genzor, člen, Kabinet orientalistiky SAV, 1970-;
Mgr. Marta Hajčíková, vedúca 2. sekcie, SK, n. p., Bratislava,
1970 až 1989, GKÚ 1990 až 1996, 1970-;
PhDr. Katarína Hegerová, členka, Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra SAV, 1985-;
Ing. Lubica Herichová, tajomníčka, SK, n. p., Bratislava,
1970 až 1972;
PhDr. Peter Holásek, člen, Ministerstvo zahraničných vecí
(MZV) SR, 1994 až 1996;
prom. geológ Štefan Homza, člen, Ministerstvo kultúry (MK)
SR, 1972 až 1974;
doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., člen, Geodézia, n. p., Bratislava (dnes Geodézia Bratislava, a. s.), 1970 až 1987,
ÚGKK SR 1987 až 1996;
Ing. Dušan Hmčiar, CSc., člen, SK, n. p., Bratislava, 1973
až 1974, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave,
1974 až 1990;
Ing. Alžbeta Hullová, členka, Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva (MLVH, dnes Ministerstvo p6dohospodárstva - MP - SR), 1989 až 1997;
RNDr. Jozef Klinda, člen, MK SR, 1983 až 1990;
doc. PhDr. František Kočiš, CSc., člen, Jazykovedný ústav
Ludovíta Štúra SAV, 1992 až 1997;
PhDr. Mária Kohútová, CSc., členka, Historický ústav SAV,
1997-;
Ing. Ingrid Kordishová, členka, Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, 1997 až 1999;
RNDr. Ján Kosťov, člen, MŽP SR, 1995 až 1997;
RNDr. Mária Kováčová, členka, SK, n. p., Bratislava potom
GKÚ, 1991 až 1994, tajomníčka, 1994;
PhDr. Viktor Krupa, DrSc., člen, Kabinet orientalistiky SAV,
1970 až 1974;
Alexander Kuruc, člen, Československá tlačová kancelária
(dnes TA SR), 1972 až 1990;
Ing. Vladimír Kušnír, člen, SSGK (dnes ÚGKK SR), 1970
až 1973;
doc. Ing. Jozef Lajda, člen, MK SR, 1970 až 1972;
PhDr. Štefan Lipták, CSc., člen, Jazykovedný ústav Ludovíta
Štúra SAV, 1970 až 1990;
doc. Ing. Otakar Macko, CSc., člen, MLVH (dnes MP SR),
1972 až 1989;
PhDr. Milan Majtán, DrSc., vedúci 1. sekcie 1970 až 1992,
predseda 1992-, Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra SAV,
1970-;
Ing. Zita Marková, podpredsedníčka, SSGK (teraz ÚGKK
SR), 1970 až 1972;
Ing. Zdenka Matula, tajomník, SK, n. p., Bratislava, 1972 až
1990;
akademik Emil Mazúr, DrSc., člen, Geografický ústav SAV,
1972 až 1990;
Mgr. Mária Medvecká, členka, MK SR, 1991 až 1996;
Alexander Mesiar, člen, Ministerstvo školstva SR, 1970 až
1990;
Ing. František Mikle, člen, SSGK (teraz ÚGKK SR), 1970
až 1990;
Jozef Móza, člen, Geodetický ústav, n. p., Bratislava (dnes
GKÚ), 1976 až 1984;
PhDr. Mária Novotná, CSc., členka, Filozofická fakulta UK,
1972 až 1991;
RNDr. Ján Paulov, CSc., člen, Prírodovedecká fakulta UK,
1973 až 1996;
Ing. Gabriela Pavlíková, podpredsedníčka, ÚGKK SR, 1989
až 1997;
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Ing. Jozef Petráš, CSc., člen, Stavebná fakulta STU, 1970 až
1991;
JUDr. Pavel Pohánka, člen, Ústredná rada Klubu slovenských
turistov, 1985 až 1991;
Ing. Karol Pokorný, člen, MLVH (dnes MP SR), 1970 až
1972;
PaedDr. Matej Považaj, CSc., člen, Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra SAV, 1995-;
Ing. Ján Pravda, DrSc., člen, Geografický ústav SAV, 1997-;
JUDr. Dárius Rusn(lk, člen, MV SR, 1970 až 1990;
prof. PhDr. Vincent Sedlák, CSc., člen, Historický ústav SAV,
1973 až 1997;
JUDr. Tibor Sásik, člen, Slovenský ústredný výbor Československého zvazu telesnej výchovy, redakci a Krás Slovenska, 1974 až 1991;
RNDr. Silvia Seitzová, tajomníčka, GKÚ, 1990 až 1994,
členka, Ústredná rada Klubu Slovenských turistov, 1999-;
JUDr. Ol'ga Slušná, členka, Československá tlačová kancelária (dnes TA SR), 1970 až 1972;
Mgr. Radomíra Smyčková, podpredsedníčka, ÚGKK SR,
1998-;
pplk. Ing. Martin Sokol, člen, TOPÚ ASR Banská Bystrica,
1992 až 1999;
PhDr. Leon Sokolovský, CSc., člen, Filozofická fakulta UK,
1991 až 1997;
Ing. Ján Sulo, CSc., člen, Stavebná fakulta STU, 1970 až
1990;
Ing. Rudolf Šimko, člen, Ústredná rada Klubu Slovenských
turistov, 1991 až 1998;
PhDr. Daniela Števčeková, členka, MK SR, 1996-;
Ing. Vladimír Šul'an, člen, SÚPSOP v zastúpení MK SR, 1970
až 1990;
RNDr. Ján Urbánek, člen, Geografický ústav SAV, 1974 až
1988;
JUDr. Jozef Vajda, člen, SSGK (teraz ÚGKK SR), 1970 až
1974;
Ing. Jaroslav Vašek, člen, VKÚ, 1991 až 1992;
Ing. Andrej Vojtičko, PhD., člen, ÚGKK SR, 1990-;
Ing. Helena Vršanská, členka, MP SR, 1997-;
Ing. Ján Voderadský, CSc., člen, MZV SR, 2000-;
Ing. Ivan Zachar, člen, MZV SR, 1994 až 1996;
PhDr. Juraj Žudel, CSc., člen, Geografický ústav SAV, 1991
až 1997;
Prácu sekretariátu NK, ktorý zabezpečoval všetku
agendu, ale najma prípravu odborných materiálov na rokovania viedla od jeho vzniku až do roku 1990 prom. pedagogička Zdeňka Koláriková.
Neskor túto činnosť vykonával tajomník.
Zloženie NK sa priebežne menilo predovšetkým v závislosti od pracovného zaradenia člen ov, od odchodu do
dochodku a v niektorých prípadoch, žial', aj úmrtie bolo príčinou personálnej zmeny. Každú zmenu ÚGKK SR vopred
prerokoval so zamestnávatel'om. Noví členovia pribúdali vo
vačšine prípadov na podnet NK, ktorá v záujme objektívnosti
dbala na to, aby spektrum zastúpených inštitúcií bol o čo najširšie.
Zloženie NK sa výraznejšie zmenilo v roku 1997 v súvislosti sjej novým konštituovaním v roku 1996. ÚGKK SR vyzval v závere roku 1996 všetky zainteresované ministerstvá
a relevantné inštitúcie, aby buď potvrdili svojich doterajších
zástupcov, alebo navrhli nových.
Z uvedeného zoznamu súčasných a bývalých členov NK
je zrejmé aj zastúpenie zainteresovaných ministerstiev a inštitúcií. K 30. júnu 2000 má NK 21 členova sú v nej zastú-

pené MK SR, MV SR, MŽP SR, MP SR, MZV SR, Topografická služba Armády SR, SAV Jazykovedným ústavom
Ludovíta Štúra, Geografickým ústavom, Historickým ústavom a Kabinetom orientalistiky, Filozofická fakulta UK, Stavebná fakulta STU, Ústredná rada Klubu Slovenských turistov, ÚGKK SR a GKÚ. NK s vďakou prijala záujem troch
dlhoročných členov, dochodcov, naďalej aktívne pracovať
a poskytovať svoje vedomostí, rady a poznatky v prospech
spoločnej vecí.
4. Hlavné úlohy NK
Hlavné úlohy vyplývajú z dokumentov [2], [4], ktoré adekvátne postaveniu a posobnosti NK rámcovo určujú:
a) vypracúvať zásady úpravy a sposobu štandardizácie názvov nesídelných geografických objektov z územia SR
na základných štátnych mapových dielach s mierkou
I : 10 000 a menšou.
b) vypracúvať zásady úpravy a sposobu používania slovenských vžitých názvov geografických objektov z územia
mimo SR a názvov mimozemských objektov,
c) vypracúvať zásady aplikácie prepisu názvov geografických objektov z krajín používajúcich inú než latinkovú
abecedu a iný než latínkový systém písma do latinky,
d) vypracúvať zásady písania geografického názvoslovia
v slovenskom jazyku podl'a platných pravidiel spisovnej
slovenčiny v súlade s rezolúciamí konferencií Organizácie Spojených národov (OSN) o štandardizácii a so závermi príslušnej lingvisticko-geografickej regionálnej
skupiny OSN,
e) vypracúvať podklady na zostavenie ročných plán ov
a koncepcií rozvoj a štandardizácie,
f) prerokúvať a predkladať ÚGKK SR návrhy na štandardizácíu,
g) vyhotovovať a aktualizovať súbor údajov o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov,
h) spolupracovať v oblasti štandardizácie s príslušnými orgánmi a organizáciami,
i) podávať odborné informácie, posudky, návrhy, vysvetlenia a správy súvisiace s názvoslovnými otázkami,
j) pripravovať na vydanie periodické a neperiodické názvoslovné publikácie,
k) dokumentovať štandardizované geografické názvy, názvoslovné zoznamy a názvoslovné publikácie, správy
a materiály týkajúce sa názvoslovnej činnosti a predpisy
týkajúce sa štandardizácie ako súčasť štátnej dokumentácie,
I) vyhotovovať zabezpečovací fond geografického názvoslovia na CD-ROM,
m) metodicky usmerňovať činnosť názvoslovných zborov
okresných úradov (ďalej len názvoslovné zbory).
Realizácia náročných úloh vyžadovala určiť si vhodný
a účelný systém práce, preto NK od začiatku pracovala
v dvoch sekciách, prvá sekci a pripravovala návrhy na štandardizáciu s problematikou názvoslovia z územia SR, druhá
sekcia prerokúvala vžité slovenské názvoslovie z územia
mimo SR. V prípade potreby sa operatívne vytvárali osobitné
pracovné skupiny. Celoročnú činnosť hodnotilo plenáme zasadnutie NK, ktoré okrem iného (o. i.) schvál'ovalo správu
o činnosti za uplynulý rok a prerokúvalo návrh plánu činnosti na nadchádzajúci rok.
Na zabezpečenie systematickej a racionálnej činnosti sa
utvoril stály pracovný útvar - Sekretariát názvoslovnej komisie (ďalej len sekretariát), ktorý pripravoval a pripravuje
všetky materiály a podklady na rokovania NK, obidvoch sek-
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cií i pracovných skupín. V sekretariáte pracovali niekedy až
štyria pracovníci v závislosti od množstva úloh, ale niekedy
aj od možnosti získať primerane vzdelaného pracovníka. Napriek problémom počet zamestnancov v sekretariáte nikdy
neklesol pod dvoch.
Z hl"adiska plánovania kapacít a finančných prostriedkov
sekretariát zostavoval úlohy do ročného plánu, ktorý po prerokovaní v NK predkladal na schválenie ÚGKK SR. Formu
financovania schváleného plánu názvoslovnej činnosti stanovil ÚGKK SR vzhl"adomna formu hospodárenia rezortnej
organizácie, ktorej súčasťou bol sekretariát (v období rokov
1970 až 1990 bol súčasťou štátnej hospodárskej organizácie
SK, n. p., Bratislava, od roku 1991 je súčasťou rozpočtovej
organizácie GKÚ).
Prvou významnou úlohou, ktorá vychádzala z edičných
potrieb ÚGKK SR, bola štandardizácia názvoslovia Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 (ZM50),
na ktorej sa mohla ihneď preveriť funkčnosť NK. Prv než sa
práce naplno rozbehli, NK spracovala Metodický návod na
úpravu geografického názvoslovia, ktorý SSGK schválila
a vydala v roku 1972. V tejto metodickej pomoc ke sa okrem
zásad na úpravu názvoslovia stanovil postup spolupráce NK
a okresných názvoslovných zborov pri zisťovaní a štandardizovaní názvoslovia. Z výtlačkov ZM50 vydanej v rokoch
1970 a 1971 sa excerpovalo cca 19 000 názvov, ktoré prerokovali územne príslušné okresné názvoslovné zbory a so svojím stanoviskom postúpili NK na posúdenie a konečnú
úpravu. V období rokov 1972 až 1974 sa takto vytvoril prvý
ucelený súbor geografických názvov z územia SR, ktorý sa
verejnosti sprístupnil v štyroch názvoslovných publikáciách
(pozri časť 6.), ale aj postupne prostredníctvom jednotlivých
mapových listov ZM50, pri najbližšom obnovenom vydaní
toho-ktorého mapového listu.
Po úspešnom vykonaní štandardizácie geografického názvoslovia ZM50 bol o možné ihneď pristúpiť k systematickej
štandardizácii geografického názvoslovia podstatne podrobnejšieho štátneho mapového diela - Základnej mapy Slovenskej republiky 1 : 10 000 (ZMIO) súbežne s jej tvorbou.
V rokoch 1972 až 1985 vznikol ucelený súbor cca 68 000
geografických názvov ako kompletná homogénna a nenahraditel"ná báza údajov, ktorá O. i. umožní realizovať rozmanité úlohy v aplikovanej toponomastike. Podrobnejšie
o obidvoch uskutočnených úlohách NK pozri v príspevku I.
Horňanského [5].
Do plánov činnosti NK na jednotlivé roky sa dostávali aj
požiadavky mimorezortných inštitúcií. Z podnetu Geografického ústavu SAV sa prerokoval zoznam vrchov na
Slovensku (v roku 1972), neskor v roku 1985 rozšírený o doliny, ale už v systematickom výbere podl"a štandardizovaného názvoslovia ZM50. Názvy jaskýň a priepastí sa prerokovali v roku 1977 z podnetu SÚPSOP. Na žiadosť MK SR
sa NK zaoberala v rokoch 1983 a 1984 názvoslovím chránených území a v rokoch 1987 a 1988 názvami hradov a zámkov, v obidvoch prípadoch z celého územia SR. MLVH
požiadalo štandardizáciu názvoslovia pre 2. vydanie Vodohospodárskej mapy ČSSR I : 50 000, na základe ktorého sa
malo pristúpiť k vydaniu série zoznamov hydronymického
názvosloviajednotlivých povodí podl"ahydrografického členenia SR (doteraz vyšiel iba jeden zoznam názvov vodných
tokov a vodných ploch z povodia Bodrogu a Tisy). NK sa
operatívne vyjadrovala (pokial" o to bol a požiadaná) k návrhom na vyhlásenie nových chránených území pre MŽP
SR.
Postupne prišli na program rokovania aj názvy niektorých
špecifických nesídelných objektov, ktorých správu zabezpe-

čoval samotný ÚGKK SR prostredníctvom podriadených organizácií. V roku 1993 sa štandardizovali názvy katastrálnych území a v období rokov 1995 až 1999 názvy trigonometrických bodov (zatial"neboli publikované).
Tvorba a vydávanie kartografických diel pre školy a širokú verejnosť, ktorá bola v období rokov 1971 až 1990 sústredená v rezorte geodézie a kartografie, vyžadovali súbory štandardizovaných názvov objektov ležiacich mimo
územia SR. Úsilie NK v prvých rokochjej existencie sa sústredilo predovšetkým na štandardizovanie vžitých slovenských názvov štátov a krajín sveta, názvov miest, riek a vodných ploch sveta, útvarov horizontálneho i vertikálneho
členenia zemského povrchu a nakoniec aj slovenských názvov mimozemských objektov. Kartografickej tvorbe, školstvu, vydavatel"stvám, tlači i ostatným masovokomunikačným prostriedkom sa poskytli zoznamy všetkých používaných exoným geografických objektov celého sveta.
Niektoré exonymá sa preradili do kategórie historických názvov. Výsledky práce druhej sekcie NK za obdobie rokov
1972 až 1975 sa zverejnili v šiestich publikáciách edície
Kartografické informácie. Trvalou úlohou NK nie je len sledovať ale aj regulovať, používanie existujúcich kodifikovaných exoným. Preto sa NK k exonymám viackrát vrátila,
aktualizovala ich rozsah a štandardizovala nové podoby,
pritom nové zoznamy spravidla dopÍňala o ďalšie relevantné
údaje.
Vel"midoležitou úlohou je sprístupňovanie oficiálnych prepisov nelatinkových písem do latinky v zmysle rezolúcií konferencií OSN o štandardizácii geografického názvoslovia.
NK sa zamerala prednostne na prepisy z ruskej cyriliky a bulharskej cyriliky do latinky, ktoré sa príslušnými rozhodnutiami predsedu ÚGKK SR stali závaznými aj pre všetkých
používatel"ov.
Postupný nárast úloh si vyžiadal dlhodobé plánovanie kapacit i finančných prostriedkov, preto od roku 1980 ÚGKK
SR pristúpil k vypracúvaniu koncepcií názvoslovnej činnosti
na obdobie piatich rokov, ktoré pred schválením prerokoval
so zainteresovanými ústrednými orgánmi participujúcimi na
týchto aktivitách. Schválené piiťročné koncepcie sa stali účinným nástrojom riadenia prác na štandardizácii a zabezpečili
predovšetkým kontinuitu štandardizácie počas predchádzajúcich dvadsiatich rokov, charakteristických množstvom reorganizácií, ktoré neobišli ani rezort geodézie, kartografie
a katastra.
K trvalým úlohám NK patrí metodické riadenie okresných názvoslovných zborov, ktoré v zmysle dokumentov
[1], [2] a [4] plnia funkciu poradného orgánu stredísk geodézie v okresoch (nesk6r správy katastra, dnes katastrálne
odbory okresných úradov) pre otázky geografického názvoslovia. Metodické riadenie sa realizovalo formou konkretizácie postupu prác pri štandardizácii názvov máp vel"kých mierok, ktoré sú v ich kompetencii, do príslušných
technických predpisov a zapájaním ich do štandardizácie
názvoslovia ZMI0, ZM50 a ďalších geografických objektov podl"a územnej príslušnosti, hoci štandardizácia týchto
názvov nebola v ich kompetencii. Časté organizačné zmeny,
ktorými rezort geodézie, kartografie a katastra za tridsaťročné obdobie prešiel, priniesli mnohé personálne zmeny
na funkciách predsedov a tajomníkov okresných názvoslovných zborov, preto NK opakovane v niekol"kých cykloch vykonala odborné školeni a pre nových zástupcov
týchto orgánov. Vzájomná písomná korešpondencia medzi
NK a okresnými názvoslovnými zbormi taktiež prispela
k zvyšovaniu odbornej stránky výkonu štandardizácie na
okresnej úrovni.
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5. Medzirezortná

a medzinárodná

spolupráca

Už pri zakladaní NK bolo zrejmé, že jej význam a dosah bude
nadrezortný, ale aj to, že jej autorita bude závislá na podpore
ostatných zainteresovaných rezortov. Preto aj úprava [I] deklaruje, že NK sa zriaďuje po dohode s Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom kultúry SR. Príbuznosť problematiky štandardizácie sídelných a nesídelných geografických
názvov bola prirodzeným impulzom na zabezpečenie vzájomného zastúpenia NK a NK MV SR. Rovnako bolo obojstranne prospešné vzájomné zastúpenie s NK (bývalého)
Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK),
ktoré vyústilo do vydania niekol'kých spoločných názvoslovných publikácií v rámci edície Geografické názvoslovné
zoznamy OSN-ČSSR (v rokoch 1990 až 1992 OSN-ČSFR).
Úroveň medzirezortnej spolupráce sa zvýšila uzavretím dohod o spolupráci pri štandardizácii medzi SÚGK a MV SR,
Ministerstvom školstva SR, MK SR, MLVH SR a SAV v roku
1983, ktorých hlavným cieTom bolo zabezpečiť závazné používanie výsledkov štandardizácie aspoň v rozsahu posobnosti týchto ústredných orgán ov, pretože v tom čase ešte nebola vóIa ústavných orgánov zaoberať sa otázkou všeobecnej
právnej závaznosti štandardizovaného geografického názvoslovia.
Medzinárodná spolupráca prebiehala a rozvíjala sa na
úrovni regionálnej, v rámci príslušnej lingvisticko-geografickej regionálnej skupiny OSN a na celosvetovej úrovni
v rámci pravidelných konferencií OSN o štandardizácii
a porád Skupif1Yexpertov OSN pre štandardizáciu geografických názvov. Zapojiť sa čo najskor do medzinárodnej
spolupráce bolo nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa
štandardizácia vykonávala v intenciách svetového trendu,
aby nebola samoúčelná, aby bola rešpektovaná a v konečnom dosledku, aby bola pre spoločnosť prínosom. Medzinárodnú spoluprácu zastrešoval ÚGKK SR, ktorý zabezpečil aktívnu účasť svojho zástupcu(ov), spravidla člena(ov)
NK na zasadaniach celosvetových konferencií i porád členov príslušnej regionálnej skupiny OSN, čím mala NK možnosť získavať informácie z prvej ruky. Sekretariát bol spravidla poverovaný prípravou materiál ov na rokovania.
Materiály oficiálne prezentované ostatnými účastníkmi na
týchto konferenciách a poradách sú bohatým zdrojom na
podrobné štúdium stavu štandardizácie v členských krajinách OSN. Podrobnejšeie o význame, poslaní a výsledkoch
týchto konferencií a porád píšu na stránkach Geodetického
a kartografického obzoru D. Fičor [6] a I. Horňanský [7],
[8], [9].

Otázkam štandardizácie geografického názvoslovia sa pravidelne venuje pozomosť aj na slovenských (v minulosti i na
česko-slovenských) onomastických konferenciách. Na 1. slovenskej onomastickej konferencii (Bratislava 1967) sa vo viacerých referátoch hovorilo o problematike premenúvania
obcí, osobitné tematické bloky venované štandardizácii geografických názvov boli na 1. i 2. česko-slovenskej (Trojanovice 1982, Smolenice 1987) a na 7. a 14. slovenskej onomastickej konferencii (Zemplínska šírava 1976, Banská
Bystrica 2000).
Problematikou štandardizácie sa zaoberala aj vláda SR,
ktorá prerokovala informáciu o priebehu a výsledkoch 7. konferencie o štandardizácii geografického názvoslovia [10].
6. Výsledky činnosti NK
Štandardizácia geografického názvoslovia sa podTa prijatej
terminológie [11] definuje ako súbor opatrení, ktoré zabezpečujú jednotnú podobu geografických názvov a ich závazné

používanie. Súbor opatrení ustanovený v § 18 zákona o geodézii a kartografii [3] určuje, že každý geografický názov
štandardizovaný názvoslovnou autoritou, tj. ÚGKK SR musí
byť primeraným sposobom zverejnený, aby bol prístupný potenciálnym používateTom.
ÚGGK SR túto podmienku zabezpečil zriadením edicie
neperiodických názvoslovných publikácií s názvom Kartografické informácie, v rámci ktorej vyšlo v období 1974 až
1979 postupne nasledujúcich 12 publikácií:
1. Zoznam vrchov na Slovensku (1974)
2. Zoznam vžitých názvov riek a vodných ploch sveta
(1974)
3. Zoznam štátov a krajín sveta (1974)
4. Zoznam vžitých slovenských názvov miest sveta (1974)
5. Zoznam vžitých slovenských názvov útvarov horizontálneho členenia zemského povrchu (1975)
6. Zoznam vžitých slovenských názvov útvarov vertikálneho členenia zemského povrchu (1975)
7. Zoznam vžitých slovenských názvov mimo zemských objektov (1976)
8. Geografické názvoslovie ZM ČSSR I : 50 000 z územia
SR. Názvy nesídelných geografických objektov - východoslovenský kraj (1976)
9. Geografické názvoslovie ZM ČSSR I : 50000 z územia
SR. Názvy nesídelných geografických objektov - Stredoslovenský kraj (1977)
10. Geografické názvoslovie ZM ČSSR 1 : 50 000 z územia
SR. Názvy nesídelných geografických objektov - Západoslovenský kraj (1979)
11. Geografické názvoslovie ZM ČSSR 1 : 50 000 z územia
SR. Názvy sídelných geografických objektov (1981)
12. Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku (1979)
VzhTadom na to, že koncepcia názvoslovnej činnosti na
obdobie rokov 1981 až 1985 predpokladala rozsiahlu publikačnú činnosť a podobné zámery mala aj koncepcia ČÚGK,
obidva partnerské ústredné orgány pristúpili v roku 1981
k zriadeniu spoločnej edície s názvom Geografické názvoslovné zoznamy OSN-ČSSR. Zmyslom spoločnej edície bola
úspora nákladov na spracovanie a vydanie rovnakých názvoslovných publikácií, pritom vydávanie vlastných publikácií nebol o obmedzené. Táto edícia už zodpovedala príslušnej
rezolúcii konferencie OSN o štandardizácii geografického
názvoslovia, ktorá odporučila jednotné formálne a obsahové
náležitosti vydávaných publikácií. Neperiodické publikácie
sa delili podTa obsahu; keď obsahovali štandardizované názvy z územia SR, resp. Českej republiky označili sa kódom
A, keď obsahovali názvy zahraničné označili sa kódom
B a publikácie všeobecného charakteru mali označenie C. Ku
kódu sa chronologicky pripojilo poradové číslo publikácie
pripravenej na vydanie. Po rozdelení ČSFR sa názov edície
zmenil na Geografické názvoslovné zoznamy OSN SR a vo
vydávaní publikácií sa pokračovalo bez prerušenia.
V období spoločnej edície sa vydalo 5 spoločných publikácií a 32 slovenských. Od roku 1993 sa vydalo 23 publikácií. Dalej uvádzame súhm všetkých publikácií tejto edície
v chronologickom poradí:
A 1 Geografické názvy okresu Bratislava-vidiek (1983)
A 2 Názvy chránených území Slovenskej socialistickej republiky (1985)
A 3 Geografické názvy okresu Tmava (1985)
A 4 Geografické názvy okresu TopoTčany (1985)
A 5 Geografické názvy okresu Žiar nad Hronom (1986)
A 6 Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky (1987)
A 7 Geografické názvy okresu Banská Bystrica (1987)
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A
A
A
A
A
A

8 Geografické názvy okresu Poprad (1988)
9 Geografické názvy okresu Nitra (1989)
10 Geografické názvy okresu Stará Lubovňa (1989)
11 Geografické názvy okresu Senica (1989)
12 Geografické názvy okresu Liptovský Mikuláš (1990)
13 Geografické názvy okresu Košice-mesto a Košice-vidiek (1990)
A 14 Geografické názvy okresu Rožňava (1990)
A 15 Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republice (1990)
A 16 Geografické názvy okresu Vranov nad TopIou (1990)
A 17 Geografické názvy Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky (1990)
A 18 Názvy vodných tokov a vodných plóch Slovenskej republiky, povodie Bodrogu a Tisy (1990)
A 19 Geografické názvy okresu Trenčín (1991)
A 20 Geografické názvy okresu Komárno (1991)
A 21 Geografické názvy okresu Velký Krtíš (1991)
A 22 Geografické názvy okresu Trebišov (1991)
A 23 Geografické názvy okresu Bardejov (1992)
A 24 Geografické názvy okresu Rimavská Sobota (1992)
A 25 Geografické názvy okresu Lučenec (1992)
A 26 Geografické názvy okresu Prešov (1992)
A 27 Geografické názvy okresu Dunajská Streda (1992)
A 28 Geografické názvy okresu Spišská Nová Ves (1992)
A 29 Geografické názvy okresu Galanta (1993)
A 30 Geografické názvy okresu Zvolen (1993)
A 31 Geografické názvy okresu Svidník (1993)
A 32 Geografické názvy okresu Humenné (1993)
A 33 Geografické názvy okresu Nové Zámky (1993)
A 34 Geografické názvy okresu Michalovce (1993)
A 35 Geografické názvy okresu Levice (1993)
A 36 Názvy katastrálnych území Slovenskej republiky
(1993)
A 37 Geografické názvy okresu Dolný Kubín (1994)
A 38 Geografické názvy okresu Žili na (1994)
A 39 Geografické názvy okresu Považská Bystrica (1994)
A 40 Geografické názvy okresu Čadca (1994)
A 41 Geografické názvy okresu Martin (1994)
A 42 Geografické názvy okresu Prievidza (1994)
A 43 Geografické názvy okresu Bratislava (1994)
A 44 Názvy katastrálnych území Slovenskej republiky
(1998), 2. vydanie
B 1 Jména států a jejich územních částí, 1. vyd. (s ČÚGK - 1982), 2. aktual. vyd. (s ČÚGK - 1988)
B 2 Vžité slovenské názvy štátov a závislých území, 1. vyd.
(1996)
B 3 Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich
mimo územia Slovenskej republiky, 1. vyd. (1997)
B 4 Slovenské vžité názvy štátov a závislých území, 2. vyd.
(2000)
B 5 Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich
mimo územia Slovenskej republiky, 2. nezm. vyd. (1999)
C 1 Toponymický návod na používanie geografických názvoy ČSSR (s ČÚGK - 1984)
C 4 Mezinárodní slovník geografických termínů užívaných
na obecněgeografických mapách (s ČÚGK - 1991)
C 5 Toponymický návod pre vydavateIov kartografických
a iných diel, 1. vyd. (1993)
C 6 Toponomický návod pre vydavateIov kartografických
a iných diel, 2. vyd. (1996)
C 7 Toponymický návod pre vydavateIov kartografických
a iných diel, 3. preprac. vyd. (1999)

Významnú úlohu pri sprostriedkovaní aktuálnych informácií z oblasti štandardizácie plní periodikum Názvoslovné
informácie. Sekretariát pravidelne dvakrát ročne pripraví čslo
s uverejnením aktuálnych rozhodnutí o štandardizácií, rezolúcií konferencií OSN o štandardizácií, zoznamov prezentovaných materiálov a ďalších významných informácií z tejto
oblasti.

7. Báza údaj ov geografických názvov
V roku 1995 začal ÚGKK SR na základe nového projektu
s tvorbou počítačom ovládanej bázy údaj ov (BÚ) geografických názvov z územia Slovenskej republiky v rozsahu ZMlO.
BÚ tvorí súbor názvov všetkých pomenovaných nesídelných geografických objektov ZMlO, ktoré štandardizoval
ÚGKK SR v rokoch 1983 až 1994 a vydal v edícii Geografické názvoslovné zoznamy OSN SR, ako aj názvy obcí a ich
častí.
Vstupný formulár pre každý objekt BÚ obsahuje tieto
prvky: názov kraja, kód kraj a, názov okresu, skratka okresu,
kód okresu, názov obce, kód obce, názov a kód katastrálneho
územia, štandardizovaný názov, dátum štandardizácie, prípadná predchádzajúca štandardizovaná podoba názvu, obdobie platnosti predchádzajúcej štandardizovanej podoby
názvu, druh objektu, skratka druhu objektu, výskyt v mapových listoch ZMlO, kód orografického celku a prislušnosť
k orografickému celku, kód povodia a príslušnosť k povodiu, doplňujúci údaj (kóta ... ), zemepisné súradnice.
Zdrojom štatistických informácií vstupujúcich do BÚ sú
rozličné oficiálne publikované materiály.
Údaje sú spracúvané v programe PC GEOS v prostredí
FoxPro. VyhIadávanie v BÚ je možné podIa IubovoIne zvolenej kombinácie položiek vstupného formulára.
BÚ sa aktualizuje priebežne po zistení zmien a po uzavretí štandardizačnej procedúry rozhodnutím o štandardizácii zmeneného názvu.
Široká škála možností manipulácie s názvami umožňuje
využitie BÚ nielen na účely tvorby kartografických diel, ale
aj ako podklad na onomastický výskum.
K 1. septembru 2000 bola vytvorená čiastková BÚ v rozsahu 51 okresov, z celkového počtu 79. Hotové sú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica,
Bardejov, Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava
IV, Bratislava V, Brezno, Bytča, Čadca, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, I1ava, Kežmarok, Komárno, Košice-okolie,
Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
Malacky, Martin, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom,
Partizánské, Pezinok, Piešťany, PoHár, Poprad, Považská
Bystrica, Prešov, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Stará Lubovňa,
ŠaIa, TopoIčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Zlaté Moravce
aŽilina.
Údaje z BÚ možno distribuovať záujemcom prostredníctvom vytlačených zostáv alebo na disketách. ŽiadateIovi
móže byť poskytnutá buď celá BÚ alebo údaje z vybraného
územia SR. V budúcnosti sa pripravuje zverejnenie údajov
na internete, čo umožní prístup k informáciám o geografickom názvosloví z územia SR širšiemu počtu domácich aj zahraničných používateIov.
BÚ geografických názvov nie je v súčasnosti prepojená
s digitálnou ZMlO, ktorá sa tvorí pomocou odlišného programového vybavenia. V budúcnosti sa pripravuje prepojenie BÚ geografických názvov s touto mapou s použitím spoločného programového vybavenia.
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Všetky plány, zámery a predsavzatia sa NK splniť nepodarilo. Výsledky tridsaťročnej práce sú však pozoruhodné. Popri pracovnom zápale viacerých dlhoročných členov komisie najvýznamnejším faktorom bolo úsilie ÚGKK SR a jeho
vedeni a, ktorého výsledkom sú série publikácií, ktoré odborná i širšia verejnosť už prakticky desaťročia využíva a dosiar nedokončená BÚ geografických názvov.
Pri porovnaní výsledkov činnosti na medzinárodných rokovaniach možno konštatovať, že SR patrí v oblasti štandardizácie k popredným štátom nielen v rámci prislušnej regionálnej skupiny OSN, ale aj v rámci členských štátov OSN.
Na zvýraznenie šírky problematiky štandardizácie uvádzame na konci príspevku dostupnú bibliografiu k štandardizácii geografického názvoslovia.
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o zriadení Slovenskej názvoslovnej komisie pri SSGK ajej pomocných orgánov. Spravodaj SSGK, II., 1970, čiastka 4, s. 26.
[2] Organizačný a rokovací poriadok Slovenskej názvoslovnej komisie pri SSGK. Spravodaj SSGK, II., 1970, čiastka 5-6,
s.37-40.
[3] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii.
[4] Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky [č. P-390211996 zo dňa 18. II. 1996]
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12. až 23. I. 1998. [ÚGKK SR Č. P-40711998 z 9.2. 1998.] Materiál na rokovanie vlády SR 24. 3. 1998.
[II] Kolektív autorov: Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra. Bratislava, ÚGKK SR a ČÚZK 1998. 544 s.
Bibliografia k štandardizácii
slovia

Slovenského geografického názvo-

DUDRovA, J.-HORŇANSKÝ, 1.: The problem of the obligatory
charakter of the standardized geographical names with diacritics.
(K otázke závaznosti štandardizovaných geografických názvov
s diakritickými znamienkami). 7. Konferencia OSN o štandardizácii geografických názvov (New York január 1998).
DVONČ, L.: Štandardizácia cudzích zemepisných názvov a obyvatelských mien v spisovnej slovenčine. In: 6. slovenská onomastická
konferencia. (Nitra 4.-6. apríla 1974.) Zborník materiál ov. Red. M.
Majtán. Bratislava, Veda 1976, s. 149-154.
DVONČ, L.: Na margo Uhlárovho príspevku Hranice štandardizácie v toponymii. Slovenská reč, 41,1976, s. 283-285.
DVONČ, L.: Štandardizácia toponým na Slovensku v minulosti
a dnes. Zpravodaj Místopisné komise SAV, 19, 1978, s. 273-280.
DVONČ, L.: O zásadách štandardizácie toponymie. In: Spoločenské fungovanie vlastných mien. 7. slovenská onomastická konferencia (Zemplínská šírava 20.-24. septembra 1976). Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava, Veda 1980, s. 135-138.

DVONČ, L.: Vlastné mená v kartografických dielach. Kultúra slova,
14,1980, s. 77-79.
DVONČ, L.: Exonymá v slovenčine. In: Onomastika jako společenská věda. Sborník příspěvků z I. československé onomastické
konference (18.-20. 5. 1982 v Trojanovicích). (Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. 86. Řada D-19.) Red. R. Šrámek, Praha,
Státní pedagogické nakladatelství 1983, s. 181-184.
DVONČ, L.: Názvy slovenských hradov a zámkov. [Názvy hradov
a zámkov v Slovenskej republike. Bratislava, SÚGK 1990]. Kultúra
slova, 26, 1992, s. 315-318.
DVONČ, L.: Vžité slovenské geografické názvy v jednej publikácii.
[Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky. Bratislava, UGKK SR 1997]. Kultúra
slova, 32, 1998, s. 232-237.
FIČOR, D.: Štandardizácia geografického názvoslovia. Geodetický
a kartografický obzor, 35, 1989, Č. I, s. 2-9.
HAJČÍKOvA, M.: Dynamika vývinu slovenských geografických
exoným. In: Aktuálne úlohy onomastiky z hladiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej
onomastickej konferencie (6.-8. mája 1987 v Smoleniciach). Zost.
M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra SAV 1989,
s.70--76.
HORŇANSKÝ, 1.: SÚ slová terminológia a názvoslovie synonymá?
Kultúra slova, 19, 1975, s. 352-354.
HORŇANSKÝ, 1.:Geografické názvy v odborných pomenovaniach.
In: Spoločenské fungovanie vlastných mien. 7. Slovenská onomastická konferencia (Zemplínská šírava 20.-24. septembra 1976).
Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava, Veda 1980, s.
125-132.
HORŇANSKÝ, 1.: Príspevok k medzinárodnej regulácii dvojitých
geogratických názvov. Seminár SAV Súčasný pohyb v toponymii
(Smolenice 5.-6. mája 1990).
HORŇANSKÝ, 1.: Rezort Slovenského úradu geodézie a kartografie a štandardizácia geografického názvoslovia. In: Aktuálne úlohy
onomastiky z hladiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej onomastickej konfrencie (6.-8.
mája 1987 v Smoleniciach). Zost. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra SAV 1989, s. 27-35.
HORŇANSKÝ,1.: Medzinárodná štandardizácia geografického názvoslovia. Kultúra slova, 24, 1990, s. 335-338.
HORŇANSKÝ, 1.: K otázke písania velkých písmen vo viacslovných geografických názvoch. Kultúra slova, 25, 1991, s. 52-57.
HORŇANSKÝ, 1.:Exonymá a kartografická prax. Kultúra slova, 25,
1991, s. 144--148.
HORŇANSKÝ, 1.: Prepis geografických názvov z nelatinkových
systémov písma. Kultúra slova, 25, 1991, s. 232-235.
HORŇANS KÝ, 1.: Medzynarodowa stndardyzacja nazw geograficznych. Polski Przeglqd Kartograficzny, [Polsko, Warszawa Wroclaw] 1991, Č. 4, s. 129-132.
HORŇANSKÝ, 1.: Kartografická prax a latinizácia názvoslovia.
Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, Č. I, s. 15-17.
HORŇANSKÝ, 1.:A mldrajzi nevek nemzetkozi egységesítése. Geodézia és Kartográfia, [Maďarsko, Budapest] 44, 1992, Č. I, s. 16-18.
HORŇANSKÝ, 1.: Internacionalizacija standardizacije zemljepisnih
imen. Geodetski vestnik, [Slovinsko, LjubIjana] 1992, Č. 2, s.
122-125.
HORŇANSKÝ, 1.:Latynizacja nazw geograficznych w praktyce kartograficznej. Polski Przeglqd Kartograficzny, [Polsko, Warszawa Wroclaw] 1992, Č. 3, s. 95-100.
HORŇANSKÝ, 1.: Latiniziranje zemljepisnih imen v kartografski
praxi. Geodetski vestnik, [Slovinsko, Ljubljana] 1992, Č. 4, s.
330-333.
HORŇANSKÝ, 1.: Medzinárodná ;egulácia používania dvojitých
geografických názvov a Slovenská republika vo svetle požiadaviek
Rady Európy. Prednáška na Kongrese slovenskej inteligencie (Prešov 29. 5. 1993).5 s.
HORŇANSKÝ, 1.: Nové pravidlá slovenského pravopoisu a kartografická prax. Kultúra slova, 27, 1993, s. 74--80.
HORŇANSKÝ, 1.: Šiesta konferencia OSN o štandardizácii geografických názvov. Geodetický a kartografický obzor, 39 (81),1993,
Č. 2, s. 40-41.
HORŇANSKÝ, 1.: Mižnarodna standardizacija geografičnih nazv.
Visnik geodezii ta lartografii, [Ukrajina, Kyjev] I, 1994, Č. I, s. 92-95.
HORŇANSKÝ, 1.: Druhý významný projekt štandardizácie geografického názvoslovia realizovaný. Kultúra slova, 29, 1995, s. 78-83.
HORŇANSKÝ, 1.: Skončenie štandardizácie geografických názvov
zo ZM SR I : 10 000. Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995,
Č. 5, s. 92-94.

2000/210

Geodetický a kartografický obzor
ročník 46/88, 2000, číslo 10 211

Finish of Standardization of geographical Names from the Basic Map
of Slovak Republic I : 10 000. 18. zasadanie Skupiny expertov OSN
pre geografické názvoslovie (Švajčiarsko, Ženeva 12.-27. 9. 1996),
10 s.

HORŇANSKÝ, 1.: 7. konferencia Organizácie spojených národov
o štandardizácii geografických názvov a naša kartografická prax.
Kultúra slova, 32,1998, s. 147-156.
HORŇANSKÝ, 1.: 7. konferencia OSN o štandardizácii geografických názvov. Geodetický a kartografický obzor, 44 (86), 1998, č. 6,
s.135-138.
HORŇANSKÝ, 1.: Štandardizácia geografických názvov typu Záhumnie. Kultúra slova, 32, 1998, s. 27-30.
HORŇANSKÝ, I.-SMYČKOVÁ, R.. Príspevok k štandardizácii
geografických názvov typu BučielBúčie. Kultúra slova, 33, 1999,
s.274-279.
HORŇANSKÝ, 1.: Theory and practice of the Standardization of
Exonyms and the Policy of Their Usage. (Teória a prax štandardizácie exoným a politika ich používania). 2. Medzinárodné sympózium o geografických názvoch (Nemecko, Frankfurt nad Mohanom
28.-30. 3. 2000).
HRNČIAR, D.: Ďalšie zvazky edície Slovenského úradu geodézie akartografie. Zpravodaj Místopísné komise ČSAV, 19, 1978, s. 527-531.
HRNČIAR, D.: Kartografické aspekty toponomastiky. In: Aktuálne
úlohy onomastíky z hfadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry.
Zborník príspevkov z 2. československej onomastickej konferencie
(6.-8. mája 1987 v Smoleniciach). Zost. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra SAV 1989, s. 83-91.
Informácia o priebehu a výsledkovch 7. konferencie OSN o štandardizácií geografických názvov a 19. zasadnutia Skupiny expertov
OSN pre geografické názvy (USA, New York v dňoch 12.-23. I.
1998). [ÚGKK SR č. P-40711998 z 9. 2.1998.] Materiál na rokovanie vlády SR 24. 3. 1998.
Inštrukcia na štandardizáciu geografického názvoslovía. Bratíslava,
ÚGKK SR 1996 [984 600 1-111996].
KÓLÁRIKOVÁ, Z.: Geografické názvoslovie a Názvoslovná komisia pri SÚGK. Geodetický a kartografický obzor, 22, 1976, Č. 6,
s.170-172.
KOLÁRIKOVÁ, Z.: Štandardizácia geografického názvoslovia ZM
ČSSR I : 50000. Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Č. 11,
s.294-296.
KOLÁRIKOVÁ, Z.: Toponymum a mapa. Geodetický a kartografický obzor, 25, 1979, Č. 2, s. 54-56.
KOLÁRIKOVÁ, Z.: Úprava slovenského geografického názvoslovia
Základnej mapy ČSSR 1 : 50000. In: Spoločenské fungovanie vlastných mien. 7. slovenská onomastická konferenci a (Zemplínská šírava 20.-24. septembra 1976). Zborník materiál ov. Red. M. Majtán.
Bratislava, Veda 1980, s. 145-148.
KOLÁRIKOVÁ, Z.: Slovníkové spracovanie štandardizovaných
geografických názvov, ln: 8. slovenská onomastická konferencia.
[Banská Bystrica - Prešov (Dedinky) 2.-6. júna 1980]. Zborník materiálov, Red. M. Majtán. Bratislava - Banská Bystrica - Prešov
1983, s. 44-48.
KOLÁRIKOVÁ, Z.: Činnosť a úlohy Názvoslovnej komisie pri Slovenskom úrade geodézie a kartografie. In: Aktuálne úlohy onomastiky z hfadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej onomastickej konferencie (6.-8. mája
1987 v Smoleniciach). Zost. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný
ústav Ludovíta Štúra SAV 1989, s. 96-100.
KOVÁČOVÁ, M.: Báza údaj ov geografických názvov. Geodetický
a kartografický obzor, 44, 1998, Č. 3, s. 64.
KOVÁČOVÁ, M.: Národná a medzinárodná štandardizácia geografických názvov. Kartografické listy, 6, 1998, s. 5-12.
KOVÁČOVÁ, M.: Význam národnej štandardizácie geografických
názvov. Geodetický a kartografický obzor, 46, 2000, Č. 4, s. 73-75.
MACKO, O.: Zásady štandardizovania slovenskej hydronymie. In:
Aktuálne úlohy onomastiky z hfadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej onomastickej
konferencie (6.-8. mája 1987 v Smoleniciach). Zost. M. Majtán.
Bratislava, Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra SAV 1989, s. 52-60.
MAJTÁN, M.: Z problematiky normalizácie zemepisného názvoslovia. In: Kultúra spisovnej slovenčiny. Red. J. Růžička. Bratislava,
VydavateIstvo SAV 1967, s. 176-177.
MAJTÁN, M.: Názvy typu Ostré/Ostro a štandardizovanie slovenských geografických názvov. Slovenská reč, 41, 1976, š. 277-283.
MAJTÁN, M.: Hranice a perspektívy štandardizácie geografického
názvoslovia. In: 7. kartografická konferencia so zahraničnou účasťou. Bratislava, Dom techniky ČSVTS v spolupráci so Slovenskou
kartografiou 1984, s. 84-89 (rus. res. s. 90).

MAJTÁN, M.: Predely standartizacii toponimii. Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 26, 1985, s.
117-122.
MAJTÁN, M.: Metódy a ciele štandardizovania geografického názvoslovia. Kultúra slova, 20, 1986, s. 144-150. - To isté: ln: Jazyková politika a jazyková kultúra. Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra SAV 1986, s. 300-310.
MAJTÁNOVÁ, M.: Osožná kartografická publikácia. [Zoznam vžitých slovenských názvov mimozemských objektov. Bratislava,
SÚGK 1976.] Kultúra slova, 14, 1980, s. 87-88.
Metodický návod na štandardizáciu geografického názvoslovia. Bratislava, SÚGK 1985 [984600 MN-l/85].
NOVÁKOVÁ-ŠLAJSOVÁ, M.: První svazky nové edice Slovenského úradu geodézie a kartografie. Zpravodaj Místopisné komise
ČSAV, 18, 1977, s. 342-344.
PAVLÍKOVÁ, G.: Štandardizácia názvov trigonometrických bodov.
Geodetický a kartografický obzor, 42, 1996, Č. 5, S. 96-97.
Smernica na štandardizáciu geografického názvoslovia. Bratislava,
SÚGK 1985 [984600 S-l/84].
ŠIMEK, J.: V Budapešti zasadala 7. a 8. regionálna skupina OSN
pre štandardizáciu geografického názvoslovia. Geodetický a kartografický obzor, 23, 1997, S. 296-297.
Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra. ÚGKK SR
a ČÚZK Bratislava 1998, S. 311.
UHLÁR, Y.: Hranice štandardizácie v toponymii. (Názvy typu Ostro,
Plačtivo, Železno, Bystro). Slovenská reč, 41, 1976, S. 206-216.
VESELÝ, E.: Štandardizácia názvov obcí a ich častí. In: Společenské fungovanie vlastných mien. 7. slovenská onomastická konferencia (Zemplínská šírava 20.-24. septembra 1976). Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava, Veda 1980, S. 141-143.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 21511995 Z. Z. o geodézii a kartografii.

Lektoroval:
Ing. Ján Vanko,
VÚGK, Bratislava

LEITMANNovA, K-KLOBUŠIAK, M.-PRIAM, Š.: Určenie výšok význačných štítov Vysokých Tatier pomocou
GPS
ENDRŠT, K: Úvaha o možnosti využití rezonančního jevu
na drahách družic systému NAVSTAR ke zpřesnění parametrů gravitačního pole Země
BUCHAR, P.-BOŘÍK, M.: Vzájemné porovnání konformních zobrazení ČR
ZIMOvA, R.: Koordinace geoinformací v Nizozemsku
jako inspirace pro projekt Nemoforum

2000/211

Geodetický a kartografický obzor
ročník 46/88, 2000, číslo 10

212

sávacie rýpadlo v optimálnom čase a s optimálnym nastavením príslušných parametrov, čím sa okrem zefektívnenia celého procesu,
zlepšili environmentálne podmienky a aj celková bezpečnosť v danom území.

V dňoch 24. až 26. mája 2000 sa uskutočnili pod názvom "Geodézia
- dynamika pre budúcnosť" (Vermessung - Dynamisch in die Zukunft), vo festivalovom a kongresovom dome v Bregenzi, 7. rakúske
geodetické dni. Názvom podujatia vystihli jeho organizátori, Rakúska
spoločnosť geodézie a geoinformatiky, súčasný dynamický trend vo
vývoji a aplikácii geodetických prístrojov a technológií, ktorý nemá
v histórii tohto odvetvia obdobu. Tejto skutočnosti nasvedčujú okrem
iného prezentácie jednotlivých aktivít z oblasti geodézie, kartografie,
katastra a informatiky, či z úseku geodetických prístrojov, výpočtovej
techniky a programového vybavenia k nej, technologických postupov
alebo ich aplikácie v dosial' netradičných odvetviach.
Aj ked každé 3 roky konané rakúske geodetické dni sú svojim rozsahom, počtom účastníkova odborných akcií neporovnatel'ne menšie ako každoročne konané nemecké geodetické dni, ale kvalitou prezentácií, najma v prednáškovom a prezentačnom bloku, sú na
približne rovnakej úrovni.
Celé podujatie možno rozdeliť do troch základných blokov:
- prednáškový,
- firemnej výstavy vrátane osobitných prezentácií,
- odborných exkurzií.
Jednotlivé bloky sa navzájom časove prekrývali, čo čiastočne
znemožňovalo jednotlivým účastníkom podujatia účasť na všetkých
akciách o ktoré by mali záujem.

Po slávnostnom otvorení podujatia, s úvodným prejavom Dipl. Ing.
Hansjorga Schonherra, predsedu krajinského geodetického úradu
Badenska- Wiirtenberska, na tému Geodézia, jej dynamika a budúcnosť, vystúpili s príspevkami následujúci prednášitelia (uvedieme stručnú charakteristiku ich vecného obsahu):
Dipl. Ing. Hans Siinkel, zástupca riaditel"a Ústavu vesmírneho výskumu Rakúskej akadémie vied, Geodézia v 21 storočí, potenciálna
centrála georelevantných informácií.
Sotva bol a geodézia v minulosti natol'ko frekventovaným odvetvím,
ako v súčastnosti i ked nie vždy vo vazbe na samotný výraz "geodézia". Svojimi výkonnými technológiami je schopná prijať výzvu
na zabezpečovanie stúpajúcich úloh v oblasti interdisciplinárnych
informačných systémov. Kvadratickým radom stúpajúce požiadavky
na kvalitatívne hodnoverné a znač ne objemné informácie, vzťahujúce sa na priestor a čas sú priamou výzvou pre geodéziu, začleniť
sa do spoločnosti odvetví zabezpečujúcich tvorbu, aktualizáciu
a spravovanie predmetných informácií. V tom je súčasne vel'ká príležitosť geodézie uplatniť sa v tejto interdisciplinárnej úrovni spravovania informačných systémov, v začínajúcom 21. storočí.
Dipl. Ing. Rudolf Gutmann, zástupca Rakúska v Európskom zviize
geodetov, Geodeti Európy.
Názov vyjadruje slobodné povolania činné v oblasti inžinierskej geodézie, ktoré sú úzko prepojené na štátne úlohy. S ciel'om zabezpečiť
optimálne súčinnosti týchto povolaní s príslušnými zástupcami štátu,
sú zriadené v jednotlivých štátoch západnej Európy konkrétne združenia (v Dánsku, vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku a vo Švajčiarsku), ktorých ciel'omje, aby pomoc ou verejných pažičiek, na rozsiahlejšie geodetické práce, dokázali príslušné geodetické inštitúcie
preklenúť obdobie finančného deficitu, súvisiaceho s dlhodobými
vysokými nákladmi na tieto rozsiahle úlohy.
Predpokladá sa odskúšať tento spasob aj pri pomoci reformovaným európským štátom v rámci úlohy modemizácie geodetických
systémov v záujme zvýšenia istoty pozemkového vlastníctva.
Dipl. Ing. Helmut Muxel, vedúci oddelenia geodézie Vorarlberskej
elektrárne v Bregenzi, Riadenie strojov s podporou satelitov praktické využitie.
Vorarlbergská elektráreň poháňa nasávacie rýpadlo na údolnej priehrade Bolgenach v Bregenzkom lese, na potrebu ťažby naplavenín vo
vel'kých hlbkách. S ohl'adom na životné prostredie maže toto zariadenie pracovať len vo vyhradenom čase predovšetkým pri zlom počasí.
Hl'adalo sa riešenie na určovanie polohy sacích zariadení vo vazpe na
sta~ usadenín v danom časovom okamihu, s presnosťou do I m.
Ulohu vyriešili pomocou špeciálneho navitačného systému, ktorý
v príhodnom čase, vo vazbe na stav usadenín a počasie, zapojí na-

Dipl. Ing. Herbert Dóller, univerzitný lektor na Technickej univerzite vo Viedni a obchodný vedúci (dGPS) - spoločnosti na šírenie
údajov, Presné určovanie polohy pomocou satelitov v reálnom
čase - ako to ovplyvňuje vývoj geodézie?
Rozsiahle uplatňovanie presného určovania polohy pomoc ou satelitov v praxi pretvára každodennú geodetickú prax v dosial' nezaznamenaných rozmeroch. Takmer vo všetkých odboroch, kde sa určovanie polohy pomocou satelitov, či cestou globálneho systému
určovania polohy (GPS) alebo Globálneho navigačného družicového
systému (GLONASS) realizovalo, sa to jednoznačne osvedčilo.
Bežne sa dosahuje presnosť polohového určenia v reálnom čase od
niekol'ko málo metrov až po niekol'ko málo centimetrov.
Nasadenie tejto metódy v oblasti ach dispečerských činností, vedenia dokumentácií, sledovania pohybu dopravných zariadení, budovania presných geodetických bodov dokumentuje, v akom rozsahu
maže mať geodézia v súčasnosti uplatnenie. Práve využitie geodetických metód a technológií maže v maximálnej miere prispeť k získaniu vysokej presnosti polohového určenia v reálnom čase. Pochopitel'ne, že pri určovaní polohy s presnosťou do I cm je
nevyhnutné viazať technológiu tohto určovania na pevné pozemné
stanice s rovnakou, príp. vyššou presnosťou a postupne i s patričnou
hustotou, o ktorej sa v súčasnosti mnoho diskutuje.
Dipl. Ing. Karlheinz Pahler, vedúci odboru geodetických základov
Bavorského krajinského geodetického úradu v Mníchove, Satelitná
podpora polohového systému združenia krajinských geodetických inštitúcií v Nemecku - systém SAPOS.
Realizuje sa spoločný projekt pracovnej skupiny geodetických úradov krajín Nemeckej spolkovej republiky, o ktorom úvodné informácie sú vedené v príspevku 82. nemecké geodetické dni - GaKO,
1999, č. 2, s. 40. Ciel'om projektu je vybudovať na celom území Nemecka na báze satelitných signál ov patrične hustú sieť stálých pozemných referenčných staníc ako celistvý jednotný systém na riešenie úloh vel'mi presného polohového určovania bodov. Uplatnenie
tohto systému sa predpokladá jednak v širokom rozsahu v polohe
nižšej presnosti pre oblasť dopravy, územného plánovania, bezpečnostných opatrení, kontrolnej činnosti, dispečerského servisu a podobne, a jednak v polohe vyššej presnosti - okolo I cm, predovšetkým pre oblasť geodézie a kartografie a pre vedecké účely.
Dipl. Ing. Werner Daxinger, aen manažmentu GPS firmy Leica,
Nové technológie GPS a nové možnosti ich využitia.
Aplikované technológie využívania GPS a výsledky získané doterajšími postupmi v predchádzajúcich rokoch tvorili základ, na ktorom sa rozpracúvajú dalšie možnosti využívania tejto progresívnej
metódy polohového určovania bodov, objektov a dalších aktivít. Ide
najma o výrazné zvyšovaníe presnosti a rýchlosti vlastných meraní,
prí ktorých sa využíva stále zdokonal'ujúca sa sieť satelitov i pevných
pozemných staníc.
Dipl. Ing. Michael Schubernigg, obchodný riaditel' univerzálných
meracích staníc (UMS) pre oblast"geodézie firmy Leica, vývoj využívania moderných UMS v geodézii.
Využívanie nových technológií pri vývoji UMS otvára dalšie možnosti ich zdokonal'ovania. Týka sajednak doterajšej "klasickej" aplikácie pri katastrálnom meraní, oblasti inžinierskej geodézie, merania
podrobných bodov a podob ne, na druhej strane sa ponúka možnosť
využívania moderných, precíznych a stále sa zdokonal'ujúcich softvérov a UMS v takých oblastiach, ktltré boli dosial' doménou špecializovaných prístrojov a osobitných technologických postupov.
Uvedené možnosti dokumentoval na príklade vývoja a zostrojenia vysokovýkonnej UMS, umožňujúcej dosiahnutie takýchto výsledkov.
Dipl. Ing. Bernard luptner, lektor Geografického ústavu Techniáej
univerzity vo Viedni a pracovník Spolkového úradu pre ciachovanie
a geodéziu (BEV), Báza geodetických údajov v Rakúsku.
Ponuka geodetických údajov zahrňuje už v súčasnosti široké možnosti. Okrem bežného poskytovania klasických geodetických údajov sa dnes pristupuje stále vo vačšom rozsahu k poskytovaniu dalších, jednak nad rámec vlastných, "rýdzo geodetických" údaj ov,
a tiež nad rámec krajinskými, prípadne štátnými hranicami obmedzenými veličinami údajov. Využívanie týchto údajov čoraz viac presahuje rámec využívania v odbore geodézie, kartografie a katastra,
resp. rámec štátu.
Pochopitel'ne, že takéto široké využívanie predmetnej bázy geodetických údaj ov si vyžaduje ich homogenizáciu a unifikáciu, a to
tak medzi jednotlivými dotknutými odbormi, ako aj medzi krajin-
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skými či štátnymi útvarmi. Na tento účel predstavil autor medzinárodné využitie, tzv. "Systém cesty do budúcnosti". BEV, reagujúc na
tieto požiadavky, zvolil ako základ na vytvorenie takejto bázy údajov vektorovú mapu vytvorenú z civilnej základnej mapy I : 50 000,
ktorú má vyhotovenú už v rozsahu celého štátu. Okrem toho buduje
tiež vektorovú bázu údaj ov z katastrálnych máp, ktorá sa bude dotvárať ešte niekofko rokov.
Autor okrem iného poukázal na skutočnosť, že najma na úrovni
katastrálnych máp bude prichádzať k zjednocovaniu tvorby takejto
bázy údaj ov medzi jednotlivými susednými štátmi, či krajinami vefmi obťažne a zdíhavo.
Prof Dipl. Ing. Dtto Kobl, profesor fotogrametrie na Vysokej škole
technickej v Lausanne, Dynamické plánovanie prostredníctvom
fotogrametrie a simulovanej reality.
Tok údaj ov vo výstavbe a pri budovaní informačných systémov sa
štandardne člení na fázy: získávanie, štruktúrovanie, spravovanie,
analyzovanie a výstupy. Ak naviac razni účastníci konania v jednotlivých fázach požadujú razne zoskupenia a spracovania týchto informácií, treba ich získavanie, zoskupovanie, spracovanie a poskytovanie dokonale zorganizovať.
Autor poukazuje na konkrétnom príklade, ako sa archívne údaje,
spolu s údajmi novozískanými, využivajů pri jednotlivých spomenutých fázach a ďalej vo vhodne spracovanej forme kombinujú. Spracovatelia pritolJl využívali hardvérové i soťtvérové prostriedky na
tvorbu geografického informačného systému (GIS), menovite CAD-Modul MakroStation.
Pre geodetov, ako odborníkov na získanie a zosúlaďovanie alfanumerických i grafických údajov, sa v tejto súvislosti ukazuje oprávnenosť prioritného postaveni a pri spravovaní takejto bázy údaj ov.
Dynamické aspekty tohto procesu podfa autora vyplývajú z vazby
medzi vyšetrovaním údajov, ich spravovaním, vyjadrovaním a kontrolou realizácie predmetnej aktivity.
Prof Ing. Dieter Fritsch, riaditeťfotogrametrického ústavu Univerzity v Štuttgarte a prorektor tejto univerzity, Digitálne mestá a budovy - multimediálne geodetické a geoinformatické produkty.
Dopyt po údajoch, vyjadrujúcich priestorové vzťahy, neustále narastá. Popri verejnom záujme sa zvyšuje aj záujem privátnej sféry
o využívanie údaj ov OIS, a to najma cestou internetu. Prostredníctvom internetu možno každé miesto na svete simulovane "navštíviť"
za predpokladu, že údaje o ňom sú WWW sprístupnené. Ďalšiu inováciu predstavuje vývoj tzv. "osobných digitálnych asistentov", ktorí
majů byť dalším vývojovým štádiom mobilných telefónov, slúžiacich okrem iného ako informačný systém. Navigáciou na simulované mesto, príp. konkrétnu budovu dostaneme kompletné rámcové
digitálne údaje o ňom.
V prednáške využil ako názorný postup aplikácie tohto systému
príklad jedného mesta, s vybudovaným trojrozmerným digitálnym registrom (3D vektorové údaje), pričom sa zlúčili naskenované údaje
o budovách so základnou polohopisnou grafikou. V uvedenej súvislosti uviedol aj možnosť vytvárania grafických predstáv zástavby jej
simulovaným vyjadrením podfa existujúcich projektov, príp. manuálnym dotvorením predmetnej grafiky podfa vlastných predstáv. Taktiež predstavil možnosť "vniknutia" do interiérov jednotlivých budov
a vykonávania obdobných operácií na tejto úrovni, ako v exteriéri.
Dipl. Ing. Gerald Fuxjiiger, spoločník a vedúci firmy ARGE DIGITALPl.AN v Grazi, Videozobrazovanie - automatické vyhodnocovanie neschematických obrazových vazieb.
V súvislosti so zvyšovaním ostrosti obrazu možno pri digitálnom videozobrazení odchyfované súhlasné body záznamu automaticky
nájsť a následne zosúladiť, prípadne rozložiť. Autor poukázal na možnosť využitia tejto techniky pri automatickom fotogrametrickom
systéme v súvislosti s možnosťou zosúlaďovania nepatrných rozkladov súhlasných bodov.

7. komisia Medzinárodnej federácie geodetov (HO) konštituovala
v roku 1994 osobitnú pracovnú skupinu, ktorej úlohou bol o načrtnúť na obdobie 20 rokov, t. j. do roku 2014, predpokládané smery
ďalšieho rozvoj a katastra a pripraviť odporúčanie na ich dosiahnutie. Členmi pracovnej skupiny sú vysokokvalifikovaní odborníci
z viacerých členských štátov HO na úseku katastra nehnutefností
z akademickej oblasti, ZD štátnej správy a z komerčnej sťéry. Práca
komisie od roku 1994 je pravidel ne prezentovaná na podujatiach
v rámci 7. komisie HO.
Z doterajších výsledkov, ktoré sa opierajú o rozsiahly prieskum
zisťovania stavu katastra v raznych krajinách a svetadieloch (31 kra-

jín), pripravila pracovná skupina svoje vízie rozvoja katastra, ktoré
predkladá na diskusiu odbornej verejnosti aj pri takých príležitostiach, ako sú geodetické dni v jednotlivých krajinách. Odporúčania
pracovnej skupiny na dosiahnutie ciefov predpokladaného rozvoja
v oblasti katastra konfrontujú zainteresované krajiny s vlastnými
podmienkami realizácie (historické tradície, stav legislativy, ekonomické predpoklady a pod.).
Pódiovej diskusie k doterajším zisteniam a odporúčaniam pracovnej skupiny sa zúčastnili šiesti jej aktívni členovia, a to predseda
Dipl. Ing. Jtirg Kaufmann zo Švajčiarska, podpredseda prof. Paul
van der Molen z Holandska, členovia Dr. Ing. Winfried Hawerk z Nemecka, Dipl. Ing. András Osskó z Maďarska, sekretár Dipl. Ing. Daniel Steudler z Rakúska a tajomníčka Dipl. Ing. Schenschová z Rakúska. Zúčastnil sa a aktivne vystupoval aj Dipl. Ing. August
Hochwartner, predseda BEY.
Diskusia prebiehala predstavením odporúčaní pracovnej skupiny
a následným informovaním o stave katastra a možnej aplikácii prezentovaných odporúčaní vo svojej krajine. Pracovná skupina odporúča 6 zásad ako podmienku rozvoj a katastra. Zásady možno vofne
formulovať takto:
- kataster 2014 dokumentuje (obsahuje) právny stav o všetkých pozemkoch (nehnutefnostiach) vrátane verejných práva obmedzení,
- rozdiely medzi mapami (mapovým operátom) súpismi (písomným
operátom) sú odstránené,
- analógová katastrálna mapa sa nepoužíva, geodetické informácie
sú modelované v digitálnom prostredí počítačov,
- papier a ceruzka natrvalo opustili kataster, digitalizácia údaj ov a ich
počítačové spravovanie je dominantné,
- kataster je značne privatizovaný; štátny a súkromý sektor úzko spolupracujú,
- kataster je účinne podporovaný štátom a ďalšie zdroje získava
z vlastnej činnosti, na základe čoho nie je stratový.
V diskusi i sa poukázalo na problémové otázky, ktoré sa mažu vyskytnúť pri realizovaní odporúčaní, vyplývajúce napr. z odlišnej organizačnej štruktúry katastra v jednotlivých krajinách, miery účasti
štátu na financovaní potrieb katastra a podobne. Zásadnú myšlienku,
pokiaf ide o funkčnosť katastra v podmienkach jednotlivých krajín,
vyslovil pán A. Hochwartner a dokumentoval to na skúsenostiach
BEV, ktorý je poradcom pre budovanie katastra v Chorvátsku. Konštatoval, že zásadné pravidlo pre dobrý a fungujúci kataster v krajine,
bez ohfadu najeho organizačnú štruktúruje, aby slúžil potrebám krajiny. Tu je potrebné chápať kataster aj ako evidenciu práv vykonávanú
nezávisle pozemkovou knihou, teda zabezpečiť technické podklady
definujúce nehnutefnosti a ochranu práv k týmto nehnutefnostiam,
vykonávanie zmien evidovaných skutočností a poskytovanie údajov
katastra na využitie v inťormačných systémoch. Cesty na dosiahnutie tohto ciel"asú v jednotlivých krajinách odlišné, ale často podobné,
a preto je výmena skúseností vel"miužitočná a potrebná.
Ďalšia zaujímavá prezentácia bola pri stánku BEV, ktorý spravuje centrálnu bázu údajov rakúskeho katastra nehnutefností prostredníctvom programového produktu ARC/lNFO, pričom
- využívajú technológiu klient - server,
- na 68 katastrálnych úradoch sú alfanumerické a grafické údaje
spravované na pracovných stanici ach v lokálnych počítačových
sieťach, ktoré sú spojené do WAN siete,
- vykonávajú digitalizáciu súboru geodetických inťormácií, ktoré
budú nás ledne premerané a prepočítané technológiou OPS a prevedené do univerzálneho transverzálneho Mercatorovho zobrazenia,
- ak používatef bude požadovať údaje v inom systéme, pretransformujú mu ich,
- doba odozvy systému na otázku je I sekunda,
- v budúcnosti pripravujú v centre vytvoriť server v prostredí bázy
údaj ov ORACLE,
- prístup do bázy údaj ov je cez parcelné číslo, nie cez meno vlastníka.
Taktiež zaujala prezentácia nových technológií umožĎujúcich
vykonávať geodetické meranie v teréne v reálnom čase, v teréne
používať existujúce bázy údaj ov GIS zo vzdialených serverov pomocou mobilných bezdrátových zariadení, namerané údaje v teréne
korigovať a prenášať ich do centra. Najmodernejšie postupy využívajú technológie OPS, najnovšie výdobytky v hardvérovej, v soťtvérovej a v telekomuniakčnej oblasti. Ďalšiemu rozvoj u v tomto roku
mimoriadne napomohlo zrušenie administratívneho predpisu Selective Availability, na základe ktorého bola doteraz presnosť OPS pre
civilné účely umelo znižovaná.
Moderné referenčné stanice OPS prepojené s centrálnym serverom umožňujú vysielanie korekčných signál ov v reálnom čase a vysielanie údajov potrebných na spracovanie nameraných údajov. Neustále sa pracuje na zlepšení spofahlivosti reťerenčných staníc, ich
softvérového vybaveni a, na zvýšení presnosti určenia polohy reťerenčných staníc v spoločnej sieti a na technickom a softvérovom za-

2000/213

Geodetický a kartografický obzor
214 ročník 46/88, 2000, číslo 10

bezpečení systémov proti výpadkom signálu a z toho vyplývajúcim
chybám. Budovanie referenčných staníc znižuje náklady jednotlivých používaterov, ktorí nemusia zriaďovať vlastné prijímače referenčných staníc a nemusia zabezpečovať vlastné prepojenia s nadradeným referenčným systémom.
Vízie budúcnosti predpokládajú, že ak si geodet zabezpečí prístup
k údajom spracovatel'ského centra siete referenčných staníc, bude
jeho vybavenie na meranie v teréne pozostávať len z
- počítača a batérie (na opasku),
- kontaktného pera na ovládanie počítača (v jednej ruke),
- tyčky, na ktorej je upevnený prijímač GPS s anténou, modemové
bezdrotové zariadenie s anténou a displej (v druhej ruke).
S týmto vybavením bude mocť vykonávať geodetické meranie
s mimoriadne vysokou presnosťou, spol'ahlivosťou a výkonnosťou.
Švajčiarska firma Geo Astor Communications (GAC) prezentovala v reálnej padobe vyššie uvedené tendencie systémom GAC v následujúcej zostave:
- prijímač GAC Pro - GPS a GLONASS - dvojfrekvenčný 40-kanálový prijímač s kapacitou pamate 76 MB, so zabudovaným rádiovým a GSM modemom, dosahujúci pri meraní RTK horizontálnu presnosť I cm a vertikál nu presnosť 2 cm,
- GAC PC počítač s mikroprocesorom 233 Pentium II, o hmotnosti
850 g, rozmerov 13x17x5 cm, RAM 128 MB,
- displej s 8,4" uhlopriečkou rozmerov 25x 18x35 cm, hmotnosti
I kg, vodotesný, farebný, s interným digitizérom s elektromagnetickým perom,
- batérie umožňujúce pracovať na jedno nabitie 10 h.
K uvedenému systému vyvinula firma Zeiss softvérový balík
Map500, tzv. grafický terénny informačný systém, ktorý umožňuje
optimálne nasadenie a využitie GAC Pro. Map500 v spojení s pen-počítačom tvorí digitálny meračský náčrt, zápisník, pripojenie a kontrolu prijímača GPS, komunikáciu s geodetickými prístrojmi, podporuje export a import rastrových a vektorových údaj ov a súborov
ASCII, dynamické modelovanie terénu a vyhotovovanie profilov.
Tieto metódy v oblasti geodetických meraní prenikajú závratnou
rýchlosťou do pra.»e a dá sa s určitosťou predpokládať, že v krátkom
čase sa stanú bežne používanou meracou metódou vo všetkých oblastiach využívajúcich geodetické merania.
Firemná výstava na tomto podujatí nevynikala ani svojim rozsahom, ani osobitosťou predvádzaného sortimentu. Klasické firmy na
výrobu geodetických pristrojov a pomocok pri vystavovaní svojich
exponátov neprišli so žiadnymi osobitnými novínkami, okrem níektorých zaujímavých cenových ponúk. Napriek tomu niektoré detaily
zaujali.

V rámci odbornej exkurzie bola zaujímavá návšteva Magistrátu
mesta Bregenz, oddelenia ochrany životného prostredia a GIS, ktoré
zabezpečuje priestorové plánovanie mesta. Prostredníctvom voralbergského zákona o priestorovom plánovaní z roku 1966 realizujú
obce priestorovú koncepciu rozvoja. Tento zákon formuluje základné tézy a hlavné ciele zástavby územia, a tak ponúka mestám
a obciam doležitý technický nástroj územného rozvoja. Mesto Bregenz leží v priestore medzí jazerom a vysokými vrchmi, s obmedzenými možnosťami získavania vol'ných ploch, a tak má predmetný
zákon pre nich osobitný význam. Naviac ide o dynamický a atraktívny región, rozvíjajúci sa najma po 2. svetovej vojne, čo umocňuje
túto skutočnosť.
Pri priestorovom plánovaní mesta Bregenz, hlavného mesta Spolkovej krajiny Voralberg, sa využívajú digitálne technológie. Technickým podkladom, ktorý slúži na priestorové plánovanie, je digitálna katastrálna mapa a ortofotomapa. Rovnako územný plán majú
v digitálnej forme a využívajú internetovské technológie.
Koncepcia priestorového plánovania obsahuje najma:
- úlohy regiónu,
- miestne danosti,
- rozvoj a usporiadenie vol'ných ploch,
- rozvoj dopravy a dopravnej siete,
- všeobecné požiadavky na smerovanie rozvoj a územia.
Hlavným nástrojom na realizáciu koncepcie územného rozvoj a je
GlS. Pri tom sa využívajú nástroje ARCIINFO, najma GemGlS
VIEW 3.1 a Windows 95/NT. Napriek skutočnosti, že Bregenz má
14000 budova pozostáva z troch katastrálnych území, všetky údaje
majú na jednom serveri. Originál ne údaje majú správcovi a sieti,
mesto má v GIS ínformatívne údaje o priebehu rozvodov pre vodu,
plyn a elektrinu. Farebne rozlišujú, či je budova (pozemok) majetkovoprávne usporiadaná (modrá), resp. neusporiadaná (červená).
Podzemné vedenia zameriavajú terestrickými metódami pred ich zasypaním. Na aktualizáciu údaj ov vynakladajú ročne 120 tisíc ATS.
Priestorový plán mesta vedený formou GIS im padl'a vlastného
vyjadrenia poskytuje mnoho výhod, najma:

- jednoduchú evidenciu objektov (podzemných vedení, budov
a pod.),
- výhodnú operatívnu aktualizáciu údaj ov,
- možnosť operatívneho exportu a importu údaj ov,
- možnosť jednoduchej a operatívnej spolupráce s externými používatel'mi systému v rámci regiónu,
- všeobecnú upotrebitel'nosť pri plnení úloh mesta a pri spracúvaní
analýz a materiál ov potrebných k rozhodovacej činnosti.
Záverom sa žiada kriticky poznamenať, že termín konania 7. rakúskych geodetických dní časovo kolidoval s ďalšou významnou
medzínárodnou geodetickou akci ou, s plenárnym zasadnutím a Working Week HG v Prahe, čo evidentne negatívne ovplyvnilo účasť na
ich rokovaní.
Ing. Ivan Ištvánffy,
ÚGKKSR

Petr Chudoba, vedoucí oddělení služeb Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a dlouhodobý člen redakční rady našeho časopisu se dožil 9. října 2000 kulatého žívotního jubilea - šedesáti let
věku.
Narodil se v Praze v roce 1940. Po maturitě na pražské Střední
průmyslové škole zeměměřické absolvoval v letech 1958-1963 studíum zeměměřického inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Po vysoké škole nastoupil do resortu geodézie a kartografie
a v jeho službách působí do současnosti. V praxi začínal jako technik v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze, kde se kromě
astronomíe a gravimetrie zabýval i pracemi ze sféry inženýrské geodézie.
Po necelých čtyřech letech přešel v r. 1967 do Geodézie n. p.,
Praha na Středisko geodézíe pro okres Praha-západ jako vedoucí rajónu; v období 1971 až 1974 byl vedoucím tohoto Střediska. Krátce
pak působil jako provozní inženýr v útvaru řízení výroby n. p. Geodézie Praha a od roku 1975 pracoval v technickém odboru tehdejšího ČÚGK jako specialísta pro obnovu map velkých měřítek.
Jeho teoretické vědomosti, praktické zkušenosti, manažerské
schopnosti a znalosti španělštíny byly zhodnoceny v závěru roku
1975, kdy byl vyslán služebně na Kubu jako expert pro oblast katastru. S dvouletou přestávkou zde řídil české experty - geodety až
do roku 1983. Po ukončení míse se vrátil na ČÚGK, kde byl pověřen řízením a rozvojem mezinárodních vztahů resortu.
Po sametové revoluci byl v květnu 1990 na základě výsledku konkurzního řízení jmenován ředitelem sekretariátu předsedy ČÚGK
a od roku 1993 do 31. srpna 2000 byl ředitelem personálního a správního odboru ČÚZK. Od roku 1990 je rovněž členem redakční rady
našeho časopisu.
Blahopřejeme Ing. Petru Chudobovi k jeho životnímu jubileu
a přejeme mu do budoucna pevné zdraví a stálý životní elán.

15. října 2000 se dožil 60 let zaměstnanec katedry vyšší geodézie
Fakulty stavební ČVUT v Praze, Ing. Ivan Pešek, CSc. Rodák z Ostravy, maturoval v r. 1957 v Praze a po úspěšném ukončení studia
geodézie obhajobou diplomové práce z oboru geodetická astronomie na Fakultě stavební ČVUT v r. 1962 nastupuje do astronomického oddílu tehdejšího Geodetického a topografického ústavu
v Praze. Zde pracuje až do r. 1967 zejména při astronomickém zaměřování poloh a azimutů na Laplaceových bodech na území tehdejšího Československa.
V r. 1967 přechází jakožto odborný pracovník na Observatoř astronomie a geofyziky ČVUT, kde se věnuje astronomickým pozorováním na cirkumzenitálu v rámci mezinárodní šířkové a časové
služby a rovněž výzkumu v oblasti sledováni vektoru rotace Země.
Zde také pod vedením prof. E. Buchara pracuje na své kandidátské
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disertační práci na téma "Určení fyzických librací Měsíce", kterou
úspěšně obhajuje v r. 1979. Po úmrtí prof. E. Buchara v tomtéž roce
se po něm ujímá vedení observatoře a dále rozšiřuje okruh svých vědeckých zájmů i na další tělesa sluneční soustavy - vypracovává analytickou teorii rotace Měsíce a Phobosu. Výsledky jeho výzkumné
činnosti jsou shrnuty v 33 pracech publikovaných převážně v zahraničních časopisech.
Díky těmto aktivitám se stává členem Československé (nyní
České) astronomické společnosti, Mezinárodní astronomické společnosti a Evropské astronomické společnosti. V devadesátých letech pak začíná úzce spolupracovat sAstronomickým ústavem ČSAV
(nyní AV ČR) na mezinárodním projektu určení parametrů orientace
Země v souřadnicové soustavě hvězdného katalogu Hipparcos, kde
je odpovědný za zpracování pozorování přístroji astrolábového typu.
Zejména se zabývá studiem systematických deformací almukantaratu a jejich teplotních a časových změn. Tato spolupráce je v roce
2000 korunována udělením Ceny Akademie věd ČR kolektivu pracovníků Astronomického ústavu AV ČR a Fakulty stavební ČVUT,
jehož je členem i Ing. I. Pešek, CSc.
Kromě vědecké práce není zanedbatelná ani jubilantova pedagogická činnost v oboru vyšší geodézie - za více než třicetileté působení na fakultě prošlo jeho rukama při seminářích a cvičeních mnoho
studentů, z nichž řada pod jeho odborným vedenim vypracovala a úspěšně obhájila své diplomové práce. V současnosti přednáší geodetickou astronomii jako výběrový předmět.
Přejeme Ing. Ivanovi Peškovi, CSc., pevné zdraví a mnoho elánu
a inspirace pro další aktivní vědeckou i pedagogickou práci v dalšich letech.
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Výročie 50 rokov:
27. augusta 2000 - Ing. Stefan Kondáš, PhD., inšpektor pre automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra (AIS
GKK), dokumentáciu a archivovanie odboru katastrálnej inšpekcie
Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky
(SR). Rodák z Pribeníka (okres Trebišov). Po skončení odboru geodézie a kartografie na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku ~974 nastúpil na Katedru mapovania a pozemkových úprav (KMPU) SvF SVST ako výskumný pracovník, nesk6r odborný asistent. V rokoch 1976 až 1979
bol riadnym ašpirantom na KMPÚ SvF SVŠT a vedeckú hodnosť
kandidáta vied získal v roku 1980. V rokoch 1979 a 1980 absolvoval
postgraduálne štúdium na SVŠT so zameraním na programovacie
prostriedky. V rokoch 1980 až 1988 pracoval v Slovenskej kartografii, n. p., Bratislava ako výskumný pracovník, nesk6r vedúci výskumný pracovník a vedúci útvaru technického rozvoja. V rokoch
1988 až 1991 pracoval v Ústave turizmu, š. p., Bratislava. 1. 1. 1992
prešiel do Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993
ÚGKK SR) ako inšpektor pre kartografiu, polygrafiu a AIS GKK.
V terajšej funkcii je od 1. 12. 1992. Záslužná je jeho činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti, kde od roku 1981 aktívne pracoval ako
funkcionár, aj ako člen Národného kartografického komitétu a komisie ad hoc Medzinárodnej kartografickej asociácie pre tyflokartografiu. Patrí k zakladajúcim členom Kartografickej spoločnosti SR.
Výročie 55 rokov:
22. augusta 2000 - Ing. Milan Paulík, samostatná fyzická osoba
(SFO) s názvom "Geodetické práce". Rodák z Vrútok (okres Martin). Odbor geodézia a kartografia absolvoval na Stavebnej fakulte
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1968.
V tomto roku nastúpil do Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava závod Prešov, od roku 1973 Geodézia, n. p., Prešov, kde ako vedúci
meračskej čaty vykonával práce technicko-hospodárskeho mapovania. I. I. 1973 prešiel do oddielu inžinierskej geodézie v Košiciach,
kde vykonával funkciu zodpovedného geodeta investora pri výstavbe
sídli sk. Nesk6rvykonával špeciálne práce inžinierskej geodézie (vel'mi presnú niveláciu, meranie posunov a pretvorení stavebných objektov a iné). V roku 1976 získal oprávnenie na výkon zodpoved-

ného geodeta a v roku 1977 oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác. Od roku 1985 vykonával funkciu vedúceho oddielu inžinierskej geodézie v Košiciach, kde viedol práce na Technickej mape mesta KoŠíc. Odborné
skúsenosti, pracovitosť a zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam prispeli k tomu, že bol 1. 2. 1987 vymenovaný za riaditel'a
Krajskej správy geodézie a kartografie v Košiciach a od 1. 1. 1993
za prednostu Katastrálneho úradu v Košiciach. V tejto funkcii p6sobil do 23. 7. 1996. Od 24. 7. 1996 pracoval v katastrálnom odbore
(KO) Krajského úradu (KÚ) v Košiciach. Najsk6r bol poverený vedením KO a od I. 9. 1996 do 31. 12. 1997 vykonával funciu vedúceho oddelenia riadenia a metodiky KOKÚ. Od I. I. 1998 je SFO
a vykonáva najmli geodetické práce pre telekomunikácie a geometrické plány. Je členom prestavenstva Komory geodetov a kartografov. Záslužná je jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti.
28. srpna 2000 - Mgr. Eva Kobylková, pražská rodačka, absolventka Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze.
Roku 1966 nastoupila na Střední průmyslovou školu zeměměřickou
v Praze, kde od roku 1990 zastává funkci zástupkyně ředitele.
26. září 2000 - Ing. Václav Fifka, ředitel Katastrálního úřadu
v Písku. Narodil se v Mnichovicích, okr. Praha-východ. Studium
ČVUT, Fakultu stavební, obor geodézie ukončil v roce 1968. Na
Středisko geodézie ve Strakonicích nastoupil I. 8. 1969 a od I. 4.
1970 na SG v Písku.

19. ledna 2000 - Ing. Eva Vodáková, ředitelka Katastrálního úřadu
v Mělníku. Narodila se v Sázavě na okrese Žďár nad Sázavou. V roce
1962 absolvovala studium zeměměřického oboru na Fakultě stavební
ČVUT v Praze. Krátce po škole nastoupila k Ústavu geodézie a kartografie pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu do úseku technicko-hospodářského a topografického mapování. Po dvou letech
přešla do Mělníka. Na tamním středisku prováděla reambulaci a později se zabývala převážně pracemi v evidenci nemovitostí. Postupně
prošla různými funkcemi až po současnou funkci ředitelky katastrálního úřadu, do které byla jmenována v roce 1993.
12. července 2000 - Václav Stenc, ředitel Katastrálního úřadu v Sokolově. Narodil se v Kupišově na Ukrajině. Po maturitě na Střední
všeobecně vzdělávací škole nastoupil v roce 1957 na Okresní měřické středisko v severočeské Kadani. Odborné vzdělání si doplnil
dálkovým studiem na Střední průmyslové škole zeměměřické
v Praze. Pracuje trvale v katastru nemovitostí, od roku 1961 stále na
pracovišti v Sokolově. Prošel funkcemi vedoucího rajónu, oddílu
a vedoucího střediska geodézie. V roce 1993 byl jmenován ředitelem sokolovského katastrálního řadu.
15.1úla 2000 - Ing. Ján Janek, učitel' Strednej geodetickej školy
(SGS) v Bratislave. Narodil sa v Sebechleboch (okres Krupina). Po
absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte stavební Českého vysokého učení technického v Prahe v roku 1962 nastúpil do
Geologického prieskumu (nesk6r IGHP) Žilina, závod Bratislava,
kde sa podiel'al na riešení zosuvných území (Handlová), na prieskumných a výskumných prácach pre vodné dielo (VD) na Dunaji,
na vyhotovovaní podkladov pre projekt atómových elektrární Jaslovské Bohunice, ako i pre dia!nice. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave. V roku 1978 bol vymenovaný za
zodpovedného geodeta Sústavy VD GabČíkovo-Nagymaros. Mal
úspešnú spoluprácu s Katedrou geodetických základov SvF SVŠT
najmli v oblasti budovania vytyčovacích sietí a budovania testovacej
základnice pre dial'komery v Hlohovci. V rokoch 1985 až 1990 bol
členom komisie pre štátne záverečné skúšky na odbore GaK SvF
SVŠT. Bol organizátorom viacerých celoštátnych seminárov z problematiky geodetických prác vo výstavbe a známy je ako autor odborných referátov. Je jedným zo zakladatel'ov Slovenského zvlizu
geodetov a stál pri zrode Komory geodetov a kartografov, kde od
marca 2000 je predsedom dozornej rady. Záslužná je jeho činnosť aj
vo vedecko-technickej spoločnosti. Na SGŠ p6sobí od I. 9.1999.
21. července 2000 - Ing. Vlastimil Matuška, ředitel Katastrálního
úřadu v Tachově. Narodil se v Sušici, zeměměřické studium absolvoval v roce 1965 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Jako inženýr
nastoupil na Středisko geodézie v Tachově, kde postupně vykonával všechny druhy prací, které se na středisku zajišťovaly. Zastával
různé funkce počínaje vedoucím čety až po současnou funkci ředitele katastrálního úřadu, do níž byl jmenován v roce 1995. V
praxi vždy prosazoval zavádění technických novinek. V současné
době je KÚ v Tachově pod jeho vedením aktivně zapojen do přípravy k zavedení nového ISKN (Informační systém katastru nemovitostí).
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25. srpna 2000 - Ing. Luboš Radikovský, ředitel Katastrálního
úřadu v Havlíčkově Brodě. Rodák z Ledče nad Sázavou, absolvoval
v roce 1962 studium zeměměřického oboru na Fakultě stavební
ČVUT v Praze. Po studiu nastoupil na Středisko geodézie v Havlíčkově Brodě. Na tomto pracovišti zastával potupně funkce vedoucího čety, rajónu, od roku 1971 vedoucího oddílu a zástupce vedoucího střediska. Vedoucím střediska byl od roku 1990 a v roce 1993
byl jmenován ředitelem katastrálního úřadu.
13. septembra 2000 - Ing. Katarína Zavacká. Narodila sa v Malcove (okres Bardejov). Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1964 nastúpila do Ústavu geodézie a kartografie (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie) v Bratislave - Stredisko
geodézie (SG) v Komárne, kde pracovala v oblasti evidencie nehnuteIností (EN) a I. 4. 1966 se stala vedúcou rajónu. I. 7. 1973 prešla do Správy geodézia a kartografia v Bratislave - SG v Komárne,
kde pokračovala v prácach EN. Ako skúsená odborníčka v tejto oblasti vykonávala od I. I. 1979 do 31. 12. 1992 funkciu vedúcej tohoto SG. Od I. I. 1993 do 23. 7. 1996 vykonávala funkciu riaditeIky Správy katastra Komárno Katastrálneho úradu v Bratislave. Od
24. 7. 1996 do 31. 3. 1998, t. j. do odchodu do dochodku, bola vedúcou katastrálneho odboru Okresného úradu v Komárne.

15. dubna 2000 - Ing. Vladislav Průcha, dřívější ředitel Katastrálního úřadu Plzeň-město. Narodil se v Plzni. Zde maturoval na reálném gymnáziu a ve studiu pokračoval na Zeměměřické fakultě
ČVUT v Praze, kde v roce 1958 promoval jako zeměměřický inženýr. Po skončení studia nastoupil do zaměstnání u tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Plzni a s plzeňskými zeměměřiči resortních organizací spojil svůj produktivní věk. Začínal jako
vedoucí čety, poté byl vedoucím oddílu a dlouhá léta vedl provoz
speciálních prací. Od roku 1986 zastával funkci výrobního náměstka
ředitele v tehdejším n. p. Geodézie Plzeň a v letech 1989-1992 byl
zástupcem ředitele státního podniku Geodézie a Krajské geodetické
a kartografické správy. Ředitelem Katastrálního úřadu Plzeň-město
byl jmenován v lednu 1993 a zmíněnou funkci zastával do konce
roku 1996. Ing. V. Průcha patří k uznávaným odborníkům v mapování a fotogrammetrii. Byl také činný v odborných skupinách fotogrammetrie a kartografie při bývalé Československé vědeckotechnické společnosti. Dobrou práci odváděl i jako externí učitel
dálkového studia oboru geodézie na Střední průmyslové škole stavební v Plzni. Za vynikající pracovní výsledky obdržel řadu ocenění.
20. júla 2000 - doc. Ing. Irena Mitášová, PhD., pedagogická pracovníčka Katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty
(SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Narodila
sa v Slavnici (okres llava). Štúdium geodézie a kartografie skončila
v roku 1959 na Zememeračskej fakulte PoInohospodárskeho inštitútu
v Charkove (Ukrajina). Najskor pracovala v Krajskom projektovom
poInohospodárskom ústave v Bratislave (1959 až 1960) ako geodetprojektant. V roku 1960 prichádza ako asistentka na Katedru mapovania a pozemkových úprav SvF Slovenskej vysokej školy technickej (SVST) v Bratislave (teraz STU) a v roku 1964 prešla na KGZ.
V rokoch 1963 a 1964 absolvovala postgraduálne štúdium odboru
"Matematické stroje a programovanie" na Elektrotechnickej fakulte
SVŠT. Vedeckú hodnosť kandidátky vied získala v roku 1973. Za docentku pre odbor geodézia bola vymenovaná I. 3. 1977. Od roku 1978
do prvej polovice januára 1990 bola vedúcou KGZ. Má rozsiahlu
prednáškovú, posudkovú a publikačnú činnosť. Je autorkou a spoluautorkou 116 vedeckých a odborných prác, 9 dočasných vysokoškolských učebníc a bol a vedúcou autorského kolektívu vysokoškolskej učebnice "Základy teórie systémov a kybernetiky s aplikáciami
v geodézii a kartografii" (Bratislava, Alfa 1990). Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnula do 15 výskumných správ. Je školiteIkou doktorandov. Bola odbornou garantkou viacerých celoštátnych seminárov z problematiky automatizácie v geodézii a kartografii. Je nositelkou vyznamenaní: "Zlatej medaily SVŠT" (1985),
"Vzorná pracovníčka rezortu SÚGK" (1985) a iných.

2. července 2000 - Ing. Václav Fučík, rodák z Lomnice nad Popelkou. Již během studia oboru dopravních konstrukcí na tehdejší Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, které absolvoval roku
1953, se stal asistentem prof. Trnky na ústavu geodézie, který se při
reformách stal součástí katedry speciální geodezie Stavební fakulty
ČVUT. Pedagogicky se věnoval výuce geodézie pro stavební obory,
je spoluautorem několika učebních textů. Je významným odborní-

kem v oblasti zaměřování památkových objektů.
12. července 2000 - Ing. Martin lštvánek, rodák z Uherského Hradiště, vedoucí odd. technické dokumentace u Geodézie, s. p., Brno
(1982-1990), v předcházejících organizacích vedoucí oddílu v provozu speciálních geodetických prací. Společensky se angažoval zejména při akcích výstavních, přednáškových aj. Jeho činnost služební i společenská byla vedením podniku několikrát oceněna. Na
odpočinku tráví většinu času v Mutěnicích.
20. července 2000 - Ing. Lubomír Rosík, odpovědný geodet a specialista dřivější Geodézie, s. p., Opava. V průběhu své dřívější činnosti prošel řadou vedoucích funkcí: provozního inženýra THM, vedoucího VHS-mapováni, VHS karto-repro a vedoucího útvaru řízení
výroby. V r. 1977-1983 byl pověřen řízením tvorby zemědělských
hospodářských map v Severomoravském kraji. Od r. 1983 byl odpovědným geodetem investora na vodním díle Slezská Harta. V letech 1963-66 byl expertem pro mapovací práce na Kubě, kde vyškolil 13 topografů. Některé zkušenosti z mapování univerzální
metodou publikoval v Geodetickém a kartografickém obzoru (1962).
Od září 1991 je zaměstnancem společnosti GEOMETRA OPAVA.
spol. s r. o., a zastával funkci zástupce vedoucího skupiny geodetických prací a zpracování dat.
28. srpna 2000 - Ing. Miroslav Pazderský, bývalý vedoucí Střediska geodézie v Havlíčkově Brodě, nositel resortního vyznamenání
(1974).
30. srpna 2000 - Ing. Miroslav Palata, rodák z Prahy, absolvent zeměměřického studia na ČVUT v Praze. Od roku 1965 odborný asistent katedry speciální geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze. Byl
pověřen přednáškami z oblasti ekonomiky a managementu geodetických a kartografických prací. Bohatou praxi získal zejména v nivelačním odděleni dřívějšího Geodetického ústavu, Praha. Je autorem
a spoluautorem několika skript i dalších publikací. Opominout nelze
ani jeho záslužnou činnost ve vysokoškolské tělovýchovné jednotě.
16. září 2000 - Ing. Jaroslav Špinka, rodák z Křešice (okr. Benešov), vedoucí pracovník provozu triangulace a mapování Zeměměřického úřadu, Praha. Je erudovaným odborníkem; podílel se na několika významných měřických akcích v zahraničí. Od r. 1992
v důchodu.

I. července 2000 - Ing. František Novotný, rodák z Veselí n. Lužnicí. V resortu pracoval od roku 1954, naposledy ve funkci technického náměstka bývalé Geodézie Liberec. Byl znám svou dobrou
technickou úrovní a organizačními schopnostmi. Aktivně působil
i v tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti.
30. července 2000 - Doc. Ing. Antonín Malíř, CSc., dřívější vedoucí katedry důlního měřictví Hornicko-geologické fakulty Technické univerzity - Vysoké školy báňské v Ostravě. Narodil se v Dolní
Suché (okres Karviná). Do praxe nastoupil jako pomocník havíře,
vypracoval se vlastní pílí na důlního měřiče. Studia na Vysoké škole
báňské ukončil roku 1959 a přešel na katedru důlního měřictví, kde
působil až do odchodu do důchodu v roce 1985. Kandidátskou práci
z oblasti důlní kartografie obhájil roku 1967, habilitační práci na
téma "Nové technologické postupy zpracování informací a uplatnění
kartometrie v důlním mapování" v roce 1970. Docentem pro obor
důlní měřictví byl jmenován v r. 1972. Publikoval 45 původních prací
a aktivně se angažoval v I. komisi Mezinárodní společnosti důlních
1ll~Í"ičů (lSM).
12. září 2000 - Ing. František Prokůpek. Narodil se v Praze v rodině civilního geometra. Studia ona zeměměřickém oboru ČVUT
v Praze dokončil roku 1945. Prošel bohatou praxí ve státní službě
a od roku 1953 působil jako profesor geodézie na středních průmyslových školách - geologické, stavební a zeměměřické. Do důchodu
odešel v roce 1980. Vyučoval především geodézii a geodetické počtářství; vychoval několik generací našich techniků. Je autorem nebo
spoluautorem (s Doc. Ing. B. Polákem) řady středoškolských učebních textů.
27. septembra 2000 - Ing. Anton Meluš, PhD. Narodil sa v Bošanoch (okres Partizánske). Po skončení zememeračského inžinierstva
na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1946 nastúpil do štátnej zememeračskej služby,
v ktorej okrem rokov 1952 až 1955, kedy pracoval v odborných útvaroch Česko-slovenskej armády ako vojenská osoba z povolania, pracoval do 30. 9. 1980. Posobil v Katastrálnych meračských úradoch
v Bratislave a v Zlatých Moravciach a v zememeračskom oddelení
technického referátu Okresného národného výboru v Partizánskom.
V roku 1955 prišiel natrvalo do Bratislavy. Pracoval v Geodetickom,
topografickom a kartografickom ústave, v Geodetickom ústave
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a v lnžinierskej geodézii, n. p., kde vykonával a viedol práce topografického mapovania v mierkach I : 25 000 a I : 10 000 a práce
technicko-hospodárskeho mapovania. V roku 1970 bol na základe
konkurzu vybraný do Výskumného ústavu geodézie a kartografie,
kde ako vedúci oddelenia riešil výskumné úlohy z oblasti mapovania a racionalizácie mapovacích prác. V roku 1977 získal vedeckú
hodnosť kandidáta vied. 1. 10. 1980 odišiel do dochodku. Je nositefom rezortných vyznamenaní.
30. září 2000 - Ing. Jiří Karlas, rodák ze Starého Harcova (okr. Liberec), bývalý vedoucí Střediska geodézie v JiČíně. Jeho odborná
činnost byla oceněna několika resortními i čestnými veřejnými vyznamenáními.

10. května 1935 - před 65 lety se narodil Ing. Kamil Hauptmann,
bývalý ředitel Katastrálního úřadu Praha-západ, rodák z Prahy. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Praze a ve studiu pokračoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1959. Jako zeměměřický inženýr nastoupil do zaměstnání
v tehdejším Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Praze. Byl
dlouholetým vedoucím oddílu, nejprve v provozu technické mapy
města Prahy, později na Středisku geodézie pro okres Praha-západ,
jehož vedoucím byl jmenován dnem 1. 7. 1990. Jako vedoucí střediska a posléze ředitel katastrálního úřadu se s velkým elánem věnoval řešení aktuálních problémů tohoto územního orgánu, které vyplývaly zejména z rozsáhlé a majetkoprávně nevypořádané chatové
zástavby v okrese, který je velkým rekreačním zázemím hlavního
města Prahy. Zemřel na sklonku roku 1996 v Praze.
17. července 1915 - před 85 lety se narodil ve Veverských Knínicích (okres Brno-venkov) Ing. Alois Klecker, dřívější vedoucí geodet Geodézie Opava. Svou iniciativní odbornou prací se zasloužil
o rozvoj podniku. Držitel několika resortních vyznamenání. Zemřel
19. 4. 1989 v Přerově.
20. července 1915 - před 85 lety se narodil v Brně-Lišni Ing. Stanislav Jaroš, významný příslušník zeměměřického stavu a dlouholetý vedoucí pracovník v hospodářských resortních organizacích
geodézie a kartografie. Za okupace pracoval v civilních kancelářích,
po válce zastával vedoucí funkce v družstvu Geoplan a v n. p. Geometra působil jako hlavní inženýr. Tuto funkci měl také po soustředění geodetické služby v r. 1954 u tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a kartografie, Brno. V organizačním vývoji byl od r. 1960
náměstkem ředitele u ÚGK v Brně a od r. 1968 ředitelem Inženýrské geodézie, n. p. Brno (s působností pro 3 závody - v Pardubicích,
Bmě a Opavě). Ve stejné funkci zůstal i po r. 1971 u zřízeného n. p.
Geodézie Brno, v níž setrval až do odchodu do důchodu v r. 1979.
Společensky byl činný hlavně v tehdejším Krajském výboru Československé vědeckotechnické společnosti (ČSVTS) v Brně a v Ústředním výboru ČSVTS v Praze, kde po 3 roky byl předsedou odborné
skupiny pro evidenci nemovitostí. Byl nositelem dvou státních vyznamenání. Zemřel 4. 1. 1987 v Brně.
22. júla 1925 - pred 75 rokmi sa narodil vo Vrútkach (okres Martin) Ing. Rudolf Sandrik. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SV ST) v roku 1948 nastúpil do štátnej
zememeračskej služby. Posobil vo viacerých pracoviskách: lnšpektorát katastrálneho vymeriavania v Martine, zememeračské
oddelenie technického referátu Krajského národného výboru v Žiline, Oblastný ústav geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav
geodézie a kartografie) v Žiline, lnžinierska geodézia, n. p., (lG)
Bratislava - závod Žilina a Geodézia, n. p. a š. p., Žilina. Na týchto
pracoviskách prešiel roznymi funkciami. Od 1. 1. 1968 do 31. 12.
1987 bol riaditefom lG - závod Žilina a Geodézie, n. p., Žilina.
28. 3. 1990 odišiel do dochodku. Bol aktivnym zlepšovatel'om
a spolupracoval s geodetickými katedrami Stavebnej fakulty (SvF)
SVŠT. V školských rokoch 1976/1977 až 1986/1987 bol členom
komisie pre štátne záverečné skúšky na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT. Bol oponentom viacerých výskumných správ
a členom oponentských rád. Prednášal na roznych odborných podujatiach vedecko-technickej spoločnosti. Ako dochodca pracoval
v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, a to v roku
1994 ako vedúci zmiešanej meračskej skupiny na vytýčenie, vyznačenie a zmeranie slovensko-českej štátnej hranice a v roku 1995
ako vedúci čaty na rekognoskácii slovensko-maďarskej štátnej hranice. Bol nositefom viacerých vyznamenaní. Zomrel 31. 8. 1998
v Bratislave.
7. srpna 1910 - před 90 lety se narodil v Nemičevsi (okres Jičín)
Ing. Bohuslav Adamec, bývalý technický náměstek ředitele Ústavu

geodézie a kartografie v Pardubicích (1962-1967) a hlavní geodet
pro Východočeský kraj při Oblastním ústavu geodézie a kartografie
v Brně (1968-1971). Jeho práce byla ohodnocena udělením několika resortních vyznamenání. Zemřel 24. 5. 1989 v Pardubicích.
28. septembra 1905 - pred 95 rok mi sa narodil v Leviciach Ing. Vojtech Molnár. Štúdium zememeračského inžinierstva začal na Českom vysokom učení technickom v Prahe a skončil na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Pracoval v Prahe (Triangulačná
kancelária - TK) a od roku 1940 v Bratislave (TK; Slovenský zememeračský a kartografický ústav; Geodetický, topografický a kartografický ústav,; Geodetický ústav - GÚ; Kartografický a geodetický fond a GU). S jeho menom sa spája budovanie polohových
geodetických základov na Slovensku. Prácam v triangulácii a geodetickým výpočtom zostal verný do posledného dňa svojho života.
Zomrel 1. 1. 1972 v Bratislave.
September [950 - pred 50 rokmi vznika Katedra geodézie (KG)
Fakulty inžinierskeho stavitel'stva (od školského roku 1960/1961
Stavebnej fakulty) Slovenskej vysokej školy tecnickej (od 19. 3.
1991 Slovenskej technickej univerzity) v Bratislave. KG ako základná jednotka pedagogickej, vedeckej, výchovnej a organizačnej
práce v?nikla spojením Ústavu nižšej geodézie. Ústavu vyššej geodézie, Ustavu praktickej geometrie, Ustavu užitej geodézie a Ustavu
fotogrametrie a topografie.
1960 - před 40 lety vyšlo první vydání "Kapesního atlasu světa",
který byl jednou z nejzdařilejších edicí tehdejšího n. p. Kartografie.
Svědčí o tom vydání v řadě zahraničních verzí a četná vydání u nás,
která nikdy nezůstávají ležet na knihkupeckých pultech.
1970 - před 30 lety byla zřízena "Terminologická komise" při
ČÚGK, jejímž úkolem bylo dbát o správnou a jednoznačnou odbornou terminologii v českém jazyce. Komise spolupracovala na
odborných slovnících geodetického názvosloví.
1980 - pred 20 rokmi vydali Slovenská akadémia vied (SAV) a Slovenský úrad geodézie a kartografie Atlas SSR - prvé komplexné
kartografické dielo o Slovensku. Atlas je rozčlenený do 15 samostatných kapitol, ktoré na 74 tlačových hárkoch obsahujú 866 máp
a 270 doplňujúcich máp, výrezov, profilov a grafov. Základné mapy
sú prezentované v mierke I : 500000, respektíve 1 : 750000 a od
nich je odvodený mierkový rad až k mapám v mierke 1 : 6 000 000.
Na vypracovaní jednotlivých máp sa zúčastnili ústavy SAV,vysoké
školy a rezortné výskumné ústavy. Samostatnú prílohu tvorí textová časť Atlasu SSR. Jej poslaním je podať inťormáciu o metodických aspektoch tvorby jednotlivých máp, zvýrazniť dominujúce
prvky a osobitosti obsahu máp a pramene, na základe ktorých boli
mapy vypracované. Textová časť Atlasu SSR bola vydaná v troch
samostatných knižných publikáciách a v troch jazykoch (slovenský, anglický a ruský).

Pozývame Vás na odborno-spoločenskú akciu, ktorá sa uskutoční
v dňoch 7. a 8. decembra 2000 v Bratislave pod názvom

Ciel' akcie:
- prezentácia všeobecných informácií z odboru geodézie, kartografie a katastra,
- možnosť kontaktu prakticky so všetkými firmami predávajúcimi
geodetický software, geodetické prístroje a pomocky,
- demonštrácia stavovskej príslušnosti ku geodetickej obci.
Akcia je adresovaná všetkým odborníkom p6sobiacim v odbore
geodézie, kartografie a katastra.
Odborné zameranie:
- novelizácia zákonov NR SR Č. 215 a 216/95 Z. Z.,
- koncepci a rozvoja katastra nehnutefností,
- expanzi a informatiky v odbore geodézie a kartografie,
- pozemkové úpravy a ROEP,
- marketing a manažerstvo geodetických a kartografických prác,
- zákon o slobodnom prístupe k informáciam vo vzťahu k poskytovaniu informácií z KN,
- legislatíva metrológie v geodézii a kartografii,
- geodetické školstvo.
Organizačný
garant:
Ing. Juliana Laudová, Vedeckotechnická spoločnosť GEODÉZIA
Bratislava, Pekná cesta 15, 83404 Bratislava, tel./fax 07/44888 348.

ZABAGED
ZÁKLADNÍ BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT
ČESKÉ REPUBLIKY
je digitálním topologickovektorovým topografickým modelem územní reality na úrovni
podrobnosti Základní mapy ČR 1 : 10 000. Má charakter geografického informačního
systému (GIS), integrujícího prostorovou složku vektorové grafiky s topografickými relacemi objektů a složku atributovou, obsahující popisy a další informace o objektech.
Obsah je uspořádán ve třech úrovních, a to v
- kategoriích typů objektů: sídla, hospodářské a kulturní objekty; komunikace; rozvodné
sítě a produktovody; vodstvo; hranice územních jednotek; vegetace a povrchy; terénní
reliéf; geodetické body,
- typech objektů (106 typů, strukturovaných do 63 tematických vrstev),
- atributech objektů.
ZABAGED je tvořen a provozován v grafickém prostředí MicroStation v rámci MGE
fy Intergraph využívající relační databázi ORACLE. Prostorově organizačními jednotkami ZABAGED jsou mapové listy 1 : 10000 v kladu listů základních map středních
měřítek ČR. Data ZABAGED se dodávají po celých mapových listech jako vektorové
soubory polohopisu a výškopisu, a to ve formátu DGN nebo DNE Polohopis je poskytován jako soubor dvojrozměrný (X, Y), výškopis je poskytován jako dvojrozměrný
(X, Y) bez výšek, nebo jako prostorový (X, Y, Z) k využití pro terénní model.
Data se dodávají na níže uvedených nosičích, poskytnutých uživatelem:
-CD ROM,
- na 3,5" disketách (1,44 MB),
- ZIP (100 MB),
- na magnetooptických discích (1,3 GB), pořízených na jednotce MAXOPTIC, model
TMT3-1300.
Topologickovektorový topografický model území ZABAGED poskytuje
ZEMĚMĚŘICKÝ
ÚŘAD
Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, P. O. BOX 21
- oddělení odbytu, projednání a uzavření smlouvy o užití,
tel. 84041601, 84041606, fax 84041416, e-mail: renata.novakova@cuzk.cz
- odbor ZABAGED, podrobné projednání technických podmínek a dodání dat,
tel. 84041669, fax 84041416, e-mail: lida.penizkova@cuzk.cz

