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Abstrakt

Rozpracovanie vládneho programu 2006 až 2010 na rezort geodézie, kartografi e a katastra Slovenskej republiky a jeho 
realizácia v uvedenom časovom horizonte. Vízia ďalšieho rozvoja geodézie, kartografi e a katastra.

Four Years of Changes in the Branch of Geodesy, Cartography and Cadastre

Summary

Development of the governmental programme for years 2006 to 2010 for the branch of geodesy, cartography and cadastre of 
the Slovak Republic and its implementation in the mentioned time period. Further development vision of the branch of geodesy, 
cartography and cadastre.

Keywords: legislation, cadastre of real estates, geodetic control, fundamental database, electronic services, informatization 

1. Úvod

V roku 2006 si nastupujúca vláda vytýčila program smerujú-
ci k zvyšovaniu kvality života pre všetkých, k hospodárske-
mu rastu, vzdelanosti a inovatívnosti v prospech ľudí. Okrem 
iných dôležitých úloh si dala za cieľ využiť všetky dostupné 
zdroje na efektívne dobudovanie základnej dopravnej, in-
formačnej a komunikačnej infraštruktúry, efektívne a trans-
parentne využívať fondy Európskej únie (EÚ) s dôrazom 
na poznatkovú ekonomiku, podporovať inovácie, ekológiu 
a konkurencieschopnosť priemyslu a služieb. V oblasti pôdo-
hospodárstva si vytýčila zámer efektívnejšie využívať a chrá-
niť poľnohospodársku a lesnú pôdu ako najväčšie prírodné 
bohatstvo Slovenskej republiky (SR). S tým súvisia aj kroky 
týkajúce sa katastra nehnuteľností (ďalej len „kataster“), a to 
dokončenie obnovy evidencie pôvodných pozemkov a práv-
nych vzťahov k nim.

Rozpracovaním tézy programového vyhlásenia o informa-
tizácii spoločnosti je Operačný program Informatizácia spo-
ločnosti (OPIS), ktorý má ambíciu prostredníctvom internetu 
garantovať občanom prístup ku všetkým informáciám, kto-
rých zdrojom je verejná správa, a ktoré sú zo zákona verejne 
dostupné, zaviesť elektronickú komunikáciu s inštitúciami 

ako plnohodnotnú alternatívu písomného styku a zabezpečiť 
vo vybraných verejne prístupných štátnych inštitúciách bez-
platné prístupové miesta na elektronickú komunikáciu s ve-
rejnou správou. Po dokončení projektov OPIS tento moder-
nejší spôsob komunikácie medzi úradmi a občanmi povedie 
k väčšej dostupnosti služieb, k transparentnosti a prehľadnej-
šiemu modelu ich fungovania.

Čo sa z ambicióznych zámerov vlády SR v období rokov 
2006 až 2010 podarilo uskutočniť, zhodnotia politológovia, 
analytici, novinári aj občania. Pozrime sa na to, ako sa kľúčo-
vé body programového vyhlásenia spred štyroch rokov pre-
mietli do činnosti rezortu geodézie, kartografi e a katastra.

2.  Geodézia, kartografi a a kataster pred rokom 2006

Pred rokom 2006 bol rezort geodézie, kartografi e a katastra 
taký ako viaceré úrady – fungujúci, ale pomalý a nepružný. 
Bol poznačený najmä časovými sklzmi pri katastrálnych ko-
naniach a množstvom v minulosti nahromadených a v prie-
behu rokov len pomaly riešených problémov. V plnej miere 
sa ukázala nedostatočná technická vybavenosť a slabá mo-
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tivácia zamestnancov. Pokračujúca výstavba diaľnic, prie-
myselných parkov, bytov, rozmach obchodovania s realitami 
a nebývalý rozvoj súkromného podnikania priniesli enormný 
nárast počtu podaní na rozhodovanie o návrhu na vklad práva 
do katastra, aj podaní na zápis záznamom v katastri. V pria-
mej súvislosti s tým do veľmi veľkých rozmerov narastali 
požiadavky odbornej i laickej verejnosti na poskytovanie in-
formácií z katastra. Kataster plnil náročné celospoločenské 
požiadavky spojené najmä s reštitúciami súkromného majet-
ku občanov, s novoprerokúvanými dedičstvami, s cirkevnými 
reštitúciami, s transformáciou poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, s malou a veľkou privatizáciou, s výstavbou 
priemyselných parkov a s predajom obecných, podnikových 
a štátnych bytov a nebytových priestorov. To viedlo k hek-
tickej práci a stresu, ktoré boli sprevádzané nedostatočným 
fi nancovaním rezortu.

Čo teda rezort za uplynulé štvorročné obdobie dosiahol?

2.1 Legis la t íva

Zákon Národnej rady (NR) SR č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnu-
teľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 
v časovom horizonte 2006 neobsahoval ustanovenia, ktoré 
by umožňovali ďalší rozvoj katastra, hlavne v oblasti elektro-
nizácie verejnej správy. Úlohou Úradu geodézie, kartografi e 
a katastra (ÚGKK) SR preto bolo pripraviť také podmienky 
na zápis práv k nehnuteľnostiam a na spravovanie katastra, 
ktoré by umožnili elektronickú komunikáciu ako plnohod-
notnú alternatívu písomného styku v konaní o zápise práva 
do katastra, ale aj v poskytovaní informácií fyzickým a práv-
nickým osobám. Do katastrálneho zákona bolo potrebné za-
pracovať aj rozšírenie kompetencií správ katastra (SK) tak, 
aby informácie z katastra mohli poskytovať všetky SK z celé-
ho územia SR a aby občan, ak vlastní nehnuteľnosti v územ-
ných obvodoch viacerých SK, nemusel žiadať o informácie 
každú z nich, ale aby mu ich poskytla ktorákoľvek.

V rokoch 2009 a 2010 bol katastrálny zákon novelizovaný 
zákonmi č. 304/2009 Z. z. a č. 103/2010 Z. z. Novelizované 
znenia zabezpečili základy elektronickej komunikácie v tak-
mer všetkých oblastiach katastra. Zákon umožňuje vyhotoviť 
zmluvu o prevode nehnuteľnosti vo forme notárskej zápisni-
ce alebo advokátom, ktorý ju následne autorizuje, čím autori 
týchto zmlúv preberajú na seba všetky právne následky za 
prevod nehnuteľnosti. S týmto postupom je spojené skrátenie 
lehoty na rozhodovanie o návrhu na vklad z 30 dní na 20 dní. 
Spresnili sa aj niektoré ustanovenia zákona, ktoré upravujú 
katastrálne konanie, dôvody prerušenia a zastavenia konania, 
nanovo sa stanovili náležitosti rozhodnutia o povolení vkladu 
práva do katastra.

V zákone NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplat-
koch sa v súvislosti s elektronickými podaniami návrhu na 
vklad práva do katastra upravili aj poplatky spojené s týmto 
konaním. Zároveň bola prijatá vykonávacia vyhláška ÚGKK 
SR č. 461/2009 Z. z. ku katastrálnemu zákonu a vyhláška 
ÚGKK SR č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací 
poriadok pre katastrálne úrady a SK.

Prijatá bola novela zákona, ktorá mení a dopĺňa zákon NR 
SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i v znení neskor-
ších predpisov s cieľom transformovať smernicu INSPIRE 
Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES do právneho po-
riadku SR v oblasti infraštruktúry pre priestorové informácie 
v Európskom spoločenstve. Následne bola schválená aj vy-
konávacia vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. k tomuto 
zákonu.

V nadväznosti na preberanie legislatívy EÚ, konkrétne 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uzná-
vaní odborných kvalifi kácií, bol zákonmi č. 512/2007 Z. z. 
a č. 136/2010 Z. z. novelizovaný zákon NR SR č. 216/1995 
Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

V súvislosti s ďalšou perspektívou rozvoja katastra bude 
hlavnou úlohou ÚGKK SR vypracovať nový katastrálny 
zákon so zámerom budovať transparentný a moderný katas-
ter tak, aby bola čo najviac zabezpečená jeho materiálna 
publicita. S týmto cieľom bude mať zákon ambíciu odstrá-
niť evidovanie duplicitného vlastníctva, posilniť postavenie 
a kompetencie katastrálnej inšpekcie, uskutočniť reorga-
nizáciu orgánov štátnej správy na úseku katastra a posilniť 
kompetencie SK pri posudzovaní spôsobilosti iných listín 
preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik práva zo zákona. 
Ďalšie úlohy v oblasti legislatívy budú súvisieť s aplikáciou 
samotného katastrálneho zákona v praxi a s preberaním le-
gislatívy EÚ.

V oblasti geodézie, kartografi e a geoinformatiky bude 
potrebné poskytovať referenčné priestorové informácie ako 
lokalizačný základ na budovanie národnej i európskej in-
fraštruktúry pre priestorové informácie. Bude treba upraviť 
legislatívu v tom zmysle, aby sa zamedzilo často duplicitné-
mu zberu tých istých údajov viacerými inštitúciami verejnej 
správy a naopak, aby sa zabezpečilo využívanie referenčných 
údajov z jedného zdroja pre celý e-Government.

2 .2  Kataster

Súčasný kataster sa neustále dynamicky rozvíja, ročne za-
bezpečuje až 600 000 úkonov pri nakladaní s nehnuteľnos-
ťami za účasti takmer 3 mil. účastníkov konania. Necelých 
2 500 zamestnancov pracuje s bázou údajov, ktorá obsahuje 
viac ako 40 mil. údajov o nehnuteľnostiach a o právach k nim 
(13 mil. parciel, 1 mil. bytov, takmer 1,5 mil. stavieb, takmer 
4 mil. listov vlastníctva, 21 mil. vlastníkov). Kataster tiež 
zabezpečuje proces obnovy evidencie pozemkov a právnych 
vzťahov k nim tvorbou registrov obnovenej evidencie pozem-
kov (ROEP).

Z uvedených činností vyplýva, že kataster je jedným z naj-
dôležitejších nástrojov rozvoja ekonomiky, ktorý je súčinný 
aj pri budovaní infraštruktúry Slovenska, pri výstavbe prie-
myselných parkov, diaľnic, nových bytov, pri vymedzovaní 
lesného a pôdneho fondu. Informačný systém katastra patrí 
medzi kľúčové informačné systémy verejnej správy. Je garan-
tom vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Od kvality 
údajov, ktoré obsahuje, a od rozsahu služieb, ktoré poskytuje, 
závisí aj kvalita služieb ďalších orgánov verejnej správy.

Hlavnou úlohou katastrálnych úradov je katastrálne kona-
nie o návrhu na vklad práva k nehnuteľnostiam a zápis verej-
ných listín a iných listín záznamom do katastra. SK vykoná-
vajú ročne zápis viac ako 330 000 verejných listín a iných 
listín záznamom a vydajú vyše štvrť milióna rozhodnutí o ná-
vrhu na vklad práva do katastra.

Prioritnou a občanmi najväčšmi sledovanou úlohou kata-
stra v uplynulom období bolo zabezpečiť dodržiavanie zá-
konných lehôt na rozhodovanie o návrhu na vklad a na zápis 
práv do katastra na všetkých SK. Tento cieľ bol dosiahnutý 
v polovici roka 2009.

Pre hladký chod katastra je veľmi dôležité pracovať s bez-
chybnými a kompletnými údajmi operátu katastra vrátane 
údajov o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam a úda-
jov o vlastníkoch a iných oprávnených k nehnuteľnostiam. 
Evidovanie nehnuteľností na našom území je poznačené 
predchádzajúcim režimom (najmä kolektivizáciou, pred-
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chádzajúcou legislatívou, extrémnym drobením pozemkov 
a spoluvlastníckych podielov a nekompletnou evidenciou 
údajov o nehnuteľnostiach, o právach k nehnuteľnostiam 
a o vlastníkoch a iných oprávnených) – dôsledky tohto stavu 
sú citeľné dodnes.

Formulovanie problému a defi novanie cieľa vedúceho 
k náprave existujúceho stavu sa stali prioritami rezortu. Rea-
lizácia týchto priorít viedla k pozitívnym výsledkom: napr. 
v oblasti úradného overovania geometrických plánov a iných 
výsledkov vybraných geodetických a kartografi ckých činnos-
tí bolo za uplynulé štvorročné obdobie vykonaných viac ako 
255 000 úradných overení a bolo odstránených vyše 168 500 
dielov parciel (vytvorených za 50 rokov existencie bývalej 
evidencie nehnuteľností).

V oblasti poskytovania informácií bolo cieľom, okrem iné-
ho, zabezpečiť ich dostupnosť prostredníctvom internetového 
katastrálneho portálu. V sledovanom období 2006 až 2010 
bolo ročne štandardným spôsobom (t. j. mimo katastrálneho 
portálu) poskytnutých v priemere 759 165 informácií z ka-
tastra, z toho bolo spoplatnených 538 580 a oslobodených 
od správnych poplatkov 220 585. V roku 2007, keď bol ok-
rem orgánov verejnej správy aj pre širokú verejnosť spustený 
bezplatný katastrálny portál, počet poskytnutých informácií 
výrazne narástol – na katastrálnom portáli bolo uskutočne-
ných 1 363 340 reportov. Kým v čase, keď boli informácie 
z katastra poskytované iba za odplatu (prípadne v režime in-
formácií oslobodených od poplatkov) hodnota poskytnutých 
informácií predstavovala ročne sumu 477 693 €, tak napr. 
v roku 2009 už boli z katastra poskytnuté informácie (za 
úplatu aj bez úplaty) v celkovej hodnote 79 419 168 €.

Jednou z kľúčových úloh rezortu s vysokým celospolo-
čenským dosahom je usporiadanie pozemkového vlastníc-
tva. Uskutočňuje sa v konaní o obnove evidencie niektorých 
pozemkov a právnych vzťahov k nim (podľa zákona NR SR 
č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov) v katastrál-
nych územiach (ďalej len „k. ú.“) podľa vládou SR schvaľo-
vaných harmonogramov na jednotlivé roky formou zostave-
nia ROEP, a tiež v konaní o pozemkových úpravách (podľa 
zákona SNR č. 330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
Celý procesný postup zostavovania ROEP je špeciálny druh 
správneho konania používajúci v modifi kovanej podobe ka-
tastrálne konanie a konanie o pozemkových úpravách, so 
spoločnou úpravou zisťovania podkladov pre rozhodnutie, 
prerokovanie ROEP a jeho schválenie. Jeho výsledky zásad-
ne rozširujú a menia štruktúru a doterajší obsah popisných 
aj geodetických informácií katastra (možnosť evidovania 
a poskytovania informácií o vlastníctve všetkých katastrom 
spravovaných nehnuteľností).

Podľa Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníc-
tva v SR a jej organizačného zabezpečenia obnovuje rezort 
evidenciu pôvodných pozemkov a právnych vzťahov k nim 
v 2 323 k. ú. (k 31. 3. 2010 bolo skončených 1 343 ROEP, 
z toho 1 310 aj zapísaných do katastra, rozpracovaných bolo 
782 a zostávalo verejne obstarať 198 ROEP) a Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR v 1 214 k. ú. (skončených bolo 1152, 
z toho zapísaných do katastra 1136 a rozpracovaných bolo 
62 ROEP).

Osobitná pozornosť je venovaná ROEP rozpracovaným 
dlhšie ako 7 rokov – k 31. 3. 2010 ich bolo 97 a podieľalo sa 
na nich 56 spracovateľov. Dlhodobá rozpracovanosť nesie so 
sebou viaceré negatívne dôsledky ako napr. požiadavku do-
dávateľa na navýšenie ceny (z titulu zmeny merných jedno-
tiek, zmeny DPH alebo prepracovania ROEP podľa nového 
metodického návodu).

ÚGKK SR sa v súčinnosti s Ministerstvom pôdohospo-
dárstva SR v sledovanom období venoval aj príprave medzi-

rezortnej metodiky na preberanie projektov pozemkových 
úprav.

Napriek narastajúcemu počtu úloh bol v zmysle požiadav-
ky vlády SR znížený počet zamestnancov rezortu oproti roku 
2006 o 10 % (zefektívnením práce, zrušením Katastrálneho 
ústavu v Žiline a znížením počtu zamestnancov Geodetické-
ho a kartografi ckého ústavu Bratislava o tretinu) na súčas-
ných 2 457.

Technická vybavenosť rezortu pred, ale aj v roku 2006 
bola zastaraná a nezodpovedala koncepcii elektronizácie 
a informatizácie verejnej správy, ktorú vláda konkretizovala 
v OPIS. Preto bolo nutné vybudovať centrálne datacentrum 
a vybaviť pracoviská na všetkých stupňoch riadenia (od cen-
trálnych až po regionálne) dostatočne výkonnou výpočtovou 
technikou. Na základe verejného obstarávania ÚGKK SR 
postupne obnovil časť zastaranej výpočtovej techniky. Rezort 
tak v posledných troch rokoch vymenil viac ako polovicu 
pracovných staníc a inštaláciou centrálnych tlačiarní zjedno-
til systém koncových tlačových zariadení. Obnova prispela 
k zrýchleniu pracovných procesov, a tým aj k väčšej spokoj-
nosti občanov. Napriek tomu je takmer tretina výpočtovej 
techniky v rezorte po dobe svojej životnosti, takže proces jej 
modernizácie musí pokračovať.

Vytvorenie portálu ÚGKK SR – vyhľadávacej služby s od-
kazmi na domovskej stránke úradu – prispelo k dobudovaniu 
domovských stránok úradu a rezortných organizácií. Služba 
zjednodušuje orientáciu v informačných zdrojoch rezortu, 
prispieva k dodržiavaniu štandardov informačného systému 
verejnej správy, k pohotovejšej aktualizácii obsahu webového 
sídla rezortu a zjednotila vzhľad stránok katastrálnych úradov.

Zvyšovanie kapacity prenosových liniek a modernizácia 
koncových zariadení siete WAN zabezpečili efektívnejšiu 
a rýchlejšiu výmenu údajov, optimalizáciu výkonu liniek 
a implementáciu bezpečnostných mechanizmov proti von-
kajším a vnútorným útokom. Prístup k internetu dostali všet-
ci zamestnanci rezortu.

Súčasťou elektronizácie rezortu bolo zavedenie efektív-
neho poskytovania katastrálnych služieb prostredníctvom 
elektronickej podateľne s cieľom vytvoriť pilotný softvér na 
overenie zabezpečenia elektronickej komunikácie organi-
zácií katastra s externými subjektmi. Projekt bol ukončený 
v novembri 2007. Ďalej bude poskytovanie katastrálnych slu-
žieb prostredníctvom elektronickej podateľne riešiť národný 
projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN), 
ktorý je súčasťou OPIS.

Na základe analýzy rizík boli vypracované kľúčové doku-
menty, ktoré zaisťujú budovanie systému informačnej bez-
pečnosti rezortu v súlade s medzinárodnými normami ISO 
27001 a ISO 27002. Projekt rieši aj tzv. centrálny monitoring 
bezpečnosti, ktorý zabezpečuje ochranu rezortnej bázy úda-
jov pred neoprávneným prístupom z externého aj vnútorného 
prostredia.

ÚGKK SR bol jedným z prvých rezortov (Ministerstvo 
vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a ÚGKK SR) verejnej správy na Slovensku, ktoré sa aktívne 
zapojili do programu OPIS pre vybrané priority vlády tým, 
že mal už v septembri 2009 schválené verejné obstarávanie 
v rámci dvoch národných projektov OPIS – druhým súbež-
ným projektom ÚGKK SR je projekt ESKN – Základná báza 
údajov pre geografi cký informačný systém (ZB GIS). ÚGKK 
SR zároveň ako prvý začal na tieto projekty čerpať fi nančné 
prostriedky (do konca augusta 2010 by z celkovej sumy 48 
mil. € určenej na rok 2010 pre prioritnú os 1 mal na oba pro-
jekty vyčerpať 15 mil. €).

Prvý z projektov – ESKN – povedie v časovom horizon-
te do septembra 2012 k fungovaniu katastrálnych služieb 
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on-line, ku kompletnému prepojeniu všetkých SK, a najmä 
k poskytnutiu komplexnej služby od podania až po úhradu 
a získanie rozhodnutia cez internet prostredníctvom portá-
lu www.katasterportal.sk. Sú naň alokované prostriedky vo 
výške 33,7 mil. €, z toho je už vyčerpaných 8 mil. €.

Vďaka nasadeniu centrálneho systému katastra nehnuteľ-
ností (CSKN) bude od roku 2013 až 90 % vstupných a vý-
stupných služieb katastra realizovaných elektronicky. Zo 
72 databáz SK sa vytvorí jedna centrálna databáza, čím sa 
skráti frekvencia aktualizácie zo súčasného jedného týždňa 
na takmer on-line prístup k aktuálnym informáciám. Nový 
kataster ponúkne spolu 45 elektronických služieb a jeho vý-
stupy budú použiteľné aj na právne účely. Rezortná elektro-
nická podateľňa bude cez internet občanom prístupná 24 ho-
dín denne. Na verejne prístupnej internetovej stránke bude 
mať klient možnosť príslušnú službu kompletne elektronic-
ky spracovať. Integrácia CSKN do celkovej architektúry 
e-Governmentu umožní, že údaje o používateľovi sa budú 
dať automaticky overiť aj z iných súvisiacich modulov elek-
tronických služieb verejnej správy, čím odpadne množstvo 
opakovaného predkladania dokladov, služby katastra budú 
efektívnejšie, rýchlejšie, ekonomicky výhodnejšie a ušetria 
klientom veľa času.

V súčasnosti je projekt vo fáze prípravy migračných 
scenárov a nástrojov pre CSKN a pripravuje sa softvérová 
a hardvérová architektúra na vytvorenie a nasadenie rezort-
nej elektronickej podateľne a centrálneho elektronického re-
gistratúrneho strediska (CERS). Súčasne sa pripravuje a ob-
novuje báza údajov.

CERS, ktoré začalo pracovať koncom roku 2009, vytvára 
podmienky na digitalizáciu a bezpečné uloženie dokumentov 
s trvalou dokumentárnou hodnotou. Disponuje aj centrálnym 
skenovacím pracoviskom a digitálnym úložiskom dát a pa-
pierovej analógovej dokumentácie pre celý rezort. Stavebný 
objekt v Liptovskom Mikuláši spĺňa osobitné kritériá na pra-
covisko tohto typu, v ktorom bude uložených a chránených 
viac ako 200 miliónov strán dokumentov.

V Žiline bola zriadená centrálna expedícia výstupov z ka-
tastrálnych konaní. Zariadenie expeduje korešpondenciu zo 
všetkých 72 SK a 8 katastrálnych úradov a je schopné prijať, 
uchovať, vytlačiť, vložiť do obálky a odoslať rôzne objemy 
dokumentov v elektronickej podobe. Centrálna expedícia 
rezortu bola po testovacej prevádzke spustená do ostrej pre-
vádzky 1. 11. 2009. Priniesla úsporu zamestnancov a odstrá-
nila dovtedy sa vyskytujúce nežiaduce meškanie expedova-
nia písomností.

Dňa 1. 12. 2009 vstúpil do platnosti zákon č. 492/2009 Z. z. 
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov. Novelizoval aj zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových 
známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa 
novej právnej úpravy orgány, ktoré vyberajú správne alebo 
súdne poplatky vo forme kolkových známok, sú povinné 
zabezpečiť ich predaj vo svojich priestoroch (zrušil sa tak 
monopol Slovenskej pošty na ich predaj). Ročný objem po-
platkov zaplatených kolkovými známkami za služby v re-
zorte ÚGKK SR prekračuje 30 miliónov €. Preto sa ÚGKK 
SR – ako prvý na Slovensku – rozhodol diskomfort občanov 
odstrániť: 26. 5. 2010 zaviedol automatický predaj kolkov 
priamo na SK. Automaty na ich predaj boli postupne nain-
štalované na 58 najvyťaženejších SK a sú pripravené šetriť 
klientom čas. Po niekoľkých týždňoch ich fungovania možno 
hovoriť o dobrom rozhodnutí v prospech klientov katastra: 
týždenne sa prostredníctvom kolkomatov predajú kolkové 
známky v hodnote 67 000 €.

Základom zavedenia elektronizácie a informatizácie re-
zortu ÚGKK SR sa stal katastrálny portál. Kým v rokoch 

2005 až 2007 (pred jeho spustením) bolo z katastra poskyt-
nutých približne milión informácií, v rokoch 2007 až 2009 
to bolo (už prostredníctvom katastrálneho portálu) viac než 
33,5 milióna informácií. Aj keď tieto informácie neslúžia na 
právne účely, umožňujú verejnú kontrolu a transparentnosť 
nakladania s nehnuteľnosťami.

Stratégia ďalšieho rozvoja rezortu preto nadviazala na veľ-
ký záujem verejnosti o elektronické služby katastra. Pretože 
v rozpočte kapitoly ÚGKK SR nie je dostatok fi nančných 
prostriedkov na informatizáciu a elektronizáciu rezortu, 
v stratégii sa defi novala potreba využiť fi nančné prostriedky 
EÚ z OPIS.

Rok 2009 bol rokom intenzívnej prípravy na začlenenie 
rezortu geodézie, kartografi e a katastra do budovaného e-Go-
vernmentu. Bol to rok, v ktorom boli pre nás vyhlásené dve 
výzvy na národné projekty fi nancované z OPIS.

Ďalším krokom ku komplexnej elektronizácii rezortu je 
digitalizácia mapového operátu a skenovanie písomného 
operátu. Výsledok bude v elektronickej forme slúžiť širokej 
verejnosti.

2 .3  Geodet ické základy

Hlavné ciele v oblasti rozvoja geodetických základov (GZ) 
boli: dobudovať štátnu priestorovú sieť v Európskom teres-
trickom referenčnom systéme 1989 (ETRS 89) a na jej vy-
braných bodoch zriadiť infraštruktúru Slovenskej priestorovej 
observačnej služby (SKPOS), pokračovať v meraní štátnej ni-
velačnej siete 2. rádu, zabezpečiť opakované meranie štátnej 
gravimetrickej siete 1. rádu, zvýšiť počet absolútnych gravi-
metrických bodov, spresňovať transformačné vzťahy medzi 
záväznými geodetickými systémami, zabezpečovať metrolo-
gickú nadväznosť meradiel používaných na budovanie GZ, 
rozvíjať informačný systém GZ, poskytovať údaje o bodoch 
GZ cez geoportál a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu. Tieto 
úlohy smerujú k plnému využívaniu 3D geometrie v novom 
súradnicovom systéme ETRS 89 a k jej prepojeniu s fyzi-
kálnymi vlastnosťami a geodynamikou Zeme. Jednou z úloh, 
ktorú možno vyhlásiť za úspešne splnenú, je vybudovanie 
SKPOS. Táto sa na Slovensku zatiaľ využíva predovšetkým 
na účely geodézie (cca 500 používateľov), ale má potenciál 
aj v iných oblastiach.

V sledovanom období dostali najväčšiu fi nančnú podporu 
SKPOS, ktorá tvorí aktívne geodetické základy, a softvér na 
spracovanie meraní globálneho navigačného satelitného sys-
tému, pretože sa stali aktívnou časťou GZ. K 21 referenčným 
staniciam SKPOS, ktoré boli v prevádzke od roku 2006, pri-
budla v roku 2009 referenčná stanica v Martine. Po testova-
cej prevádzke sa ich počet rozšíri o ďalšie tri: vo Vranove nad 
Topľou, v Brezne a v Jaslovských Bohuniciach.

2.4 ZB GIS

V oblasti rozvoja ZB GIS malo uplynulé štvorročné obdo-
bie za cieľ vybudovať základnú bázu údajov ako jednotný, 
presný, autorizovaný lokalizačný základ pre národnú infra-
štruktúru priestorových informácií z celého územia SR s ab-
solútnou presnosťou do 2 m, popisovať kvalitu údajov ZB 
GIS v zmysle noriem ISO, poskytovať údaje a metaúdaje 
prostredníctvom webových služieb geoportálu, elektronicky 
s nimi obchodovať a rozvíjať metódy kartografi ckej vizuali-
zácie údajov ZB GIS na tvorbu štátneho mapového diela. 
Geodetický a kartografi cký ústav Bratislava v spolupráci 
s Ministerstvom obrany SR v apríli 2010 dosiahol koncepčný  
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zámer – v roku 2010 pokryť topografi ckými údajmi 100 % 
územia SR.

Zásadné smerovanie ZB GIS stanovené v koncepcii je stále 
aktuálne, väčšinu nesplnených úloh bude riešiť národný pro-
jekt OPIS ESKN – ZB GIS. Ciele na ďalšie obdobie sú najmä: 
poskytovanie údajov prostredníctvom webových služieb, 
vypracovanie business politiky, SKPOS využiť aj pri iných 
než geodetických činnostiach, vybudovať monitorovacie sta-
nice, zabezpečiť pravidelné letecké/laserové snímkovanie. 
V oblasti rozvoja SKPOS je ambíciou poskytovať odbornej 
verejnosti súradnice s najvyššou presnosťou v reálnom čase 
a zdokonaliť túto službu vybavením novými servermi.

2.5 Národný projekt  ESKN – ZB GIS

Projekt možno charakterizovať ako harmonizáciu a zjednote-
nie geografi ckých informačných systémov. V súčasnosti sú 
prostredníctvom geoportálu ÚGKK SR (www.geoportal.sk) 
verejne prístupné len vzorka služieb ZB GIS (z pilotnej lo-
kality Zvolen) a vyhľadávanie údajov pomocou grafi ckého 
rozhrania.

Zozbierané údaje na aktualizáciu ZB GIS v rozsahu pri-
bližne 1 500 km2 ročne budú mať využitie v mnohých ob-
lastiach každodenného života. Odbúra sa nákup papiero-
vých máp, nebudú potrebné údaje na CD či DVD nosičoch. 
 Klient sa jednoducho pripojí k ZB GIS cez internetový portál 
a okamžite získa geografi cké informácie z celého Slovenska 
on-line.

Po dokončení projektu budú všetky geografi cké informá-
cie rezortu v digitálnej podobe a v štandardizovaných for-
mátoch na jednom mieste a budú prístupné cez internetový 
portál v takmer reálnom čase. Prostredníctvom webových 
služieb si klient skombinuje také geografi cké údaje, aké 
potrebuje. V kombinácii s katastrálnymi mapami to bude 
kvalitný zdroj lokalizačných informácií pre jednotlivcov aj 
verejnú správu.

Projekt sa realizuje v horizonte troch rokov, v súčasnosti 
je vo fáze návrhu hardvérovej a softvérovej architektúry, pre-
nosu existujúcich údajov a analyzuje sa integrácia celkového 
riešenia.

2 .6  Štandardizácia  geografického názvoslovia

Štandardizáciu geografi ckého názvoslovia zabezpečuje náz-
voslovná komisia ÚGKK SR v spolupráci predovšetkým 
s ministerstvami kultúry, životného prostredia a zahranič-
ných vecí. Úrad vydával 2x do roka periodickú publikáciu 
Názvoslovné informácie, v ktorej zverejňoval výber a zmeny 
štandardizovaných geografi ckých názvov, informatívne od-
borné články, výsledky rokovaní z konferencií Organizácie 
Spojených národov (OSN), lingvisticko-geografi ckých re-
gionálnych skupín, či závery zo zasadaní Skupiny expertov 
OSN na geografi cké názvoslovie. Štandardizované geo-
grafi cké názvy sa priebežne publikujú na webovej stránke 
ÚGKK SR.

3.  Ďalší rozvoj geodézie, kartografi e a katastra 
– budúcnosť

Základné koncepcie ďalšieho rozvoja katastra korešpondujú 
s globálnym cieľom OPIS, ktorým je vytvorenie inkluzívnej 
informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko 

výkonnej ekonomiky. V praxi to znamená elektronizáciu 
služieb s on-line prepojením, modernizáciu prác v procese 
katastrálneho konania a poskytovania služieb, centralizáciu 
údajov katastra s možnosťou poskytovať a vyžiadať si výstu-
py v ktorejkoľvek SK z celého územia SR, zvýšenie počtu 
a kvality služieb doteraz poskytovaných na katastrálnom 
portáli, zrýchlenie a použitie výstupov z elektronických slu-
žieb na právne úkony. Tu treba pripomenúť, že v zavádzaní 
informatizácie do praxe patrí ÚGKK SR v rámci verejnej 
správy medzi špičkové inštitúcie. No nejde o prestíž – to, čo 
má rezort na zreteli predovšetkým, je dôsledná systemizá-
cia a ochrana spravovanej dokumentácie, dodržiavanie zá-
konnosti v katastrálnom konaní, zvyšovanie právnej istoty 
občanov a právnických osôb, ale aj zvýšenie ich komfortu 
a šetrenie fi nančných prostriedkov pri poskytovaní služieb 
katastra.

K zvýšeniu bezpečnosti a k ochrane majetku občanov 
má v budúcnosti prispieť aj plánovaná bezplatná notifi kácia 
o uskutočnení zmeny na liste vlastníctva pre dotknuté oso-
by. V záujme zvýšenia právnej istoty občanov a právnických 
osôb bude prioritou zabezpečiť implementáciu funkčného in-
formačného systému katastra a dokončiť na ňu nadväzujúcu 
potrebu usporiadať vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam. Pre 
používateľov elektronických služieb bude tiež dôležité vy-
budovanie národnej infraštruktúry priestorových informácií 
v súlade so smernicou INSPIRE. Prvkom tejto infraštruktúry 
je aj budovanie ZB GIS. Cieľom je vytvoriť priestorovú da-
tabázu v ETRS 89 ako lokalizačný priestorový etalón, ktorý 
by mohla využívať celá verejná správa. Po pilotnom riešení 
nového mapovania vo vybraných katastrálnych územiach 
fi nancovanom z prostriedkov OPIS bude prioritou rezortu 
uskutočniť nové mapovanie aj v ďalších k. ú.

Dobudovanie CERS, centrálneho skenovacieho pracovis-
ka a centrálneho úložiska digitálnych aj papierových doku-
mentov zaistí dostupnosť i bezpečnostný aspekt uchovávania 
katastrálneho operátu. S týmto krokom sa spája digitalizácia 
listín, ktorá klientom zabezpečí zjednodušený prístup k ich 
obsahu.

Po úspešnom zavedení služieb katastrálneho portálu bude 
pokračovať skvalitňovanie portálových služieb rozšírením 
o informácie SKPOS a dobudovaním geoportálu.

ÚGKK SR okrem toho pripravuje ďalší národný projekt 
fi nancovaný z prostriedkov OPIS – Register priestorových 
informácií. Ten by sa mal stať jedným zo základných regis-
trov štátu, právne záväzným a jednotným pre celú verejnú 
správu. Jeho základom je kataster.

4. Záver

Keďže priority ÚGKK SR vychádzajú z požiadaviek použí-
vateľskej sféry, jeho hlavným zámerom je budovať moderný 
kataster na Slovensku tak, aby úroveň poskytovaných služieb 
a ochrana práv k nehnuteľnostiam evidovaným v katas tri bola 
čo najvyššia. Je to nevyhnutná podmienka pokračujúceho 
rozvoja trhu s nehnuteľnosťami, naň nadväzujúceho rozvo-
ja hypotekárneho bankovníctva, ako aj posilňovania právnej 
istoty vlastníkov nehnuteľností, rozvoja investícií, budovania 
priemyselných parkov, diaľnic a ďalšej infraštruktúry.

Poďakovanie: Autor ďakuje spolupracovníčkam Ing. Ka-
taríne Leitmannovej, Janke Raslavskej a Ing. Bronislave 
Tóthovej za poskytnutie podkladov na tento článok.

Do redakcie došlo: 29. 6. 2010
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1. Úvod

Při razantním nástupu informačních technologií do oblasti 
kartografi e je někdy opomíjen význam analogových map. 
Tyto mapy, jejichž kořeny sahají do daleké minulosti, jsou 
v dnešní době postupně vytlačovány novými a komplex-
nějšími technologiemi. Analogové mapy však zajisté na-
jdou i v budoucnu využití a přízeň uživatelů. Nikdy jim 
totiž nedojdou baterie, pakliže dojde k výpadku proudu, 
fungují dál – v jistých situacích jsou prostě nenahraditelné. 
Z těchto důvodu a mnohých dalších je nutné, aby analogo-
vé mapy plnily svoji funkci tak, jak se od nich očekává. Při 
práci s mapovým produktem se často uživatel musí na mapu 
naprosto spolehnout, nesmí zde být sebemenší nežádoucí 
náznaky neurčitosti. Za tímto účelem se provádí jejich hod-
nocení, které vychází z všeobecných požadavků a kritérií, jež 
jsou na ně kladeny.

2. Použitelnost a její testování

Použitelnost (užitná hodnota) je jeden z atributů kvality 
každého produktu, který má uživatelské rozhraní. U pro-
duktů můžeme hodnotit i funkcionalitu. Zatímco funkcio-
nalita se vztahuje k tomu, co lze s daným předmětem dělat 
a jak funguje, použitelnost se týká skutečnosti, jak uživatelé 
s předmětem pracují. Správná funkcionalita, vlastnost před-
mětu, že pracuje tak, jak má, není často rozhodující pro jeho 
úspěch. Produkt sám o sobě nemá žádný význam, má význam 
v interakci s uživatelem, v případě, kdy je používán. Právě 
proto by vývojáři a designéři měli mít v první řadě na paměti 

budoucího uživatele a použitelnost vyvíjeného produktu [1]. 
Použitelnost je dle autorů [7], [9] založena na složkách uve-
dených na obr. 1 (2. str. obálky).

Užitečnost (angl. usefulness) – Užitečnost spočívá v tom, 
že používaný předmět umožní uživateli dosáhnout jeho cílů. 
Předmět se může snadno používat, může být lehce zapamato-
vatelný, avšak pokud neumožní uživateli splnit jeho požadav-
ky, stává se pro něj bezcenným. Užitečnost je mnohdy jeden 
z nejčastěji přehlížených elementů při provádění různých 
testů či experimentů.
Efektivita (angl. effectiveness) – Druhý ze základních 
prvků použitelnosti je často reprezentován kvantitativními 
měřítky typu chyb vzniklých při používání předmětu nebo 
času potřebného k vykonání určité operace. Efektivita defi -
nuje, jak jednoduše a rychle se uživatelé dostanou k informa-
cím, které hledají.
Zapamatovatelnost (ang. learnability) – Zapamatovatel-
nost souvisí se schopností uživatele pracovat s předmětem 
s jistou mírou kvalifi kace, kterou získal z předchozích zku-
šeností. 
Uspokojení (angl. attitude) – Položka poukazující na vní-
mání předmětu uživatelem, na jeho pocity a názory, na to, jak 
příjemně se předmět uživateli používá, jaký z něj má pocit.

Testování použitelnosti lze defi novat jako výzkumný 
nástroj, který má původ v klasické experimentální metodi-
ce [10]. Často je mylně interpretováno pouze ve spojitosti 
s výpočetní technikou či webovými stránkami. Prakticky 
vzato, k libovolnému předmětu můžeme za jistých podmí-
nek (které se mění v závislosti na testovaném subjektu) toto 
testování uskutečnit. Prioritním cílem testování použitelnosti 
obecně je identifi kace chyb či prohřešků proti použitelnosti, 
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Abstrakt

Kritéria hodnocení kvality map se často liší u jednotlivých autorů, kdy v některých prvcích panuje soulad, avšak v některých se 
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Summary

Set of criteria for evaluation of map quality very often vary according to authors. Some criteria are common but some criteria 
are different. In the paper, a new approach is described which allows to evaluate map quality. Usability is understood as the 
most important quality attribute. Usability evaluation has its origins in a classical experimental methodology. Lately, it has 
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která je předpokladem pro jejich následné odstranění. Dalším 
výstupem může být například komparace různých produktů. 
Testování použitelnosti odhalí „slabá místa“ předmětu, která 
mohou být pro uživatele méně srozumitelná a složitá, jejichž 
odstranění zvýší efektivitu práce s testovaným produktem 
[9]. 

Důkladná příprava je klíčem k provedení úspěšné studie 
použitelnosti – provedení testování bez předchozího pláno-
vání by zřejmě znamenalo pouze mrhání časem. Před samot-
ným započetím testování je tedy nutné zodpovědět několik 
základních otázek [7], [9]:
1. Co budeme testovat?
2. Čeho chceme pomocí testování dosáhnout?
3. Jakým způsobem budeme testovat?
4. Koho budeme testovat?
5. Kde budeme testovat?
6.  Jaká data budou zaznamenávána a jak budou následně ana-

lyzována?
Zodpovězení výše uvedených otázek bude zároveň zna-

menat navržení požadované metodiky testování a hodnocení 
použitelnosti analogových map.

3.  Metodika testování a hodnocení použitelnosti 
turistických analogových map

V současnosti začíná být věnována pozornost hodnocení 
použitelnosti mapových aplikací, byť ve stále nedostatečné 
míře, jak ukazuje fi nská studie [8]. Analogovým mapám 
v tomto směru není stále věnována patřičná pozornost.

3 .1  Předmět  tes tování

Pro testování byly vybrány analogové mapy turistického 
charakteru, jež jsou hojně využívány veřejností a na kvalitu 
jejich provedení je tudíž kladen zvýšený důraz. Při paralel-
ním testování více obdobných mapových produktů se zámě-
rem jejich porovnání musí být kladen zřetel na jejich obdob-
né parametry (zobrazovaná oblast, měřítko, rok, vydání aj.).

3 .2  Cí l  tes tování

Cíl, jehož má být za pomoci navržené metodiky dosaženo, 
spočívá v identifi kaci problémů, které běžnému uživateli 
mohou činit potíže, a ohodnocení testovaných map vzhledem 

k jejich použitelnosti. Jde o kvalitativní porovnání, ne kvan-
titativní. Toto hodnocení se více než na mapu jako produkt 
zaměří na její interakci s uživatelem, jež podle názoru autorů 
hraje při posuzování její kvality dominantní roli.

3 .3  Volba metody tes tování  použi te lnost i

Testování použitelnosti má mnoho podob, které jsou repre-
zentovány řadou metod. Z důvodu, že pro posouzení kvality 
mapy ve vztahu k použitelnosti je dle autorů prvořadá její 
interakce s uživatelem, se pro testování v oblasti analogových 
map a účely této práce jeví jako vhodná metoda uživatelské-
ho testování použitelnosti, proto právě s ní bude při vlastním 
testování pracováno. Tato metoda je dle provedené studie 
[5] považována za nejužitečnější a nejpoužívanější. Metody 
použitelnosti jsou blíže popsány v [1], [7] a [9].

3 .4  Testovaní  hodnot i te lé

Při výběru konkrétních hodnotitelů by měl být kladen důraz 
na jejich částečnou diferenciaci. Ohled byl brán zejména na 
jejich pohlaví a věk. Zároveň by hodnotitelé měli být schop-
ni zvládnout základní orientaci v mapě. Další stěžejní otáz-
ka souvisí s počtem hodnotitelů, jejichž spolupráce bude 
vyžadována pro provedení samotného testování. Při součas-
ném testování více produktů je žádoucí, aby každý z hod-
notitelů testoval všechny analogové mapy. Během plnění 
některých úkolů však zákonitě dochází k učení hodnotitele, 
není proto možné, aby zpracovával stejné zadání jistého úko-
lu na všech testovaných produktech. Produkty, které by byly 
testovány jako poslední v pořadí by v tomto případě dosáhly 
nevěrohodných, zřejmě lepších parametrů, neboť hodnotitel 
by si postupným vypracováváním stejných zadání úkoly zau-
tomatizoval. Je proto nutné volit pro různé produkty nepatr-
ně odlišná zadání konkrétních úkolů, avšak zaměřující se na 
homogenní oblast zkoumání. Každá sada zadání (počet zadání 
v rámci jednoho úkolu je stejný, jako počet testovaných 
produktů) reprezentuje ve svém důsledku vždy pouze jeden 
úkol. Zde ovšem vyplouvá na povrch další problém – nel-
ze totiž objektivně vybrat podobná zadání úkolů se stejnou 
obtížností. Tento problém bude odstraněn tím, že v rámci 
různých hodnotitelů bude použito různého uspořádání testo-
vaných produktů při různých zadáních. Jelikož jde prakticky 
o obměnu pořadí testovaných produktů, bude počet hodnoti-
telů, nutných k testování, úměrný počtu testovaných produk-
tů, viz tab. 1.
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Tab. 1 Pořadí map v rámci různých hodnotitelů (zdroj: autoři)

Scénář A Scénář B Scénář C

Hodnotitel 1 Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3

Hodnotitel 2 Produkt 2 Produkt 1 Produkt 3

Hodnotitel 3 Produkt 1 Produkt 3 Produkt 2

Hodnotitel 4 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 1

Hodnotitel 5 Produkt 3 Produkt 2 Produkt 1

Hodnotitel 6 Produkt 3 Produkt 1 Produkt 2
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3.5 Prostředí  pro tes tování

Testování použitelnosti pochopitelně podléhá i jistým náro-
kům na prostory, ve kterých se odehrává. Testovací prosto-
ry, stejně jako počet osob, které se testování bezprostředně 
účastní, by měly být voleny s ohledem na dostupné prostřed-
ky. Samozřejmě platí analogie, že čím větší počet technic-
kých prostředků a zúčastněných osob, tím se testování stává 
hodnotnějším a zřejmě i přesnějším, avšak vše se odvíjí od 
možností a přání osob fi nancujících testování. Pro testování 
základního charakteru by mělo pro účely analogových map 
postačit několik audiovizuálních prostředků spolu s přítom-
ností testujícího. Např. testovací prostředí kladoucí požadav-
ky na minimální náklady a přítomnost osob při využití 
dostupných zdrojů, stejně jako v případě této práce.

3.6 Data  shromažďovaná během testování

Při testování použitelnosti v obecné rovině dochází ke sběru 
výkonnostních a subjektivních dat, nejinak tomu je i v pří-
padě testování použitelnosti analogových map. Základním 
vodítkem při stanovení typů dat, která mají být testováním 
shromažďována, mohou být především cíle, kterých je třeba 
testováním dosáhnout, neboť dosažené hodnoty slouží pro 
stanovení splnění těchto cílů testovanými objekty.

Výkonnostní data představují data, která jsou spojena 
s prací hodnotitele s testovaným předmětem. Při testování 
použitelnosti analogových map je při sběru výkonnostních 
dat brán zřetel na [10]:
•  zdárné vyřešení úkolu – v případě elementárních úkolů, 

které jsou zastoupeny v naprosté většině, se jedná o binární 
ukazatel, zda hodnotitel zadaný úkol splnil, či nikoliv, jest-
liže úkol sestává z více dílčích prvků, je v intervalu <0;1> 
posouzena míra jeho splnění,

•  dobu řešení úkolu – jedná se o triviální záležitost, jde o čas, 
za který byl hodnotitel schopen vyřešit úkol po přečtení jeho 
zadání, k jeho zaznamenání musí být při testování využity 
stopky, či jiný předmět umožňující přesný záznam času,

•  účinnost – měřítko defi nované jako míra úsilí, kterou musí 
uživatel vynaložit k dosažení požadovaného cíle,

•  odchylku od skutečné hodnoty – ukazatel, který úzce sou-
visí s čitelností mapy a využitelností jejích nástrojů.
Parametr účinnosti produktu je měřen následovně. V první 

řadě je testovanou mapu nutné, ať již kompletně či částeč-
ně, naskenovat. Hodnotiteli je posléze zadán úkol, který je 
řešen ve spolupráci s počítačem, na jehož obrazovce je zná-
zorněna vymezená část mapy. Hodnotitel za pomocí kurzoru 
myši, kterým pohybuje stejným směrem jako jeho zrak, zna-
čí postup řešení úkolu. S využitím programu, umožňujícího 
zaznamenání délky dráhy kurzoru lze kvantifi kovat úsilí, kte-
ré hodnotitel vynaložil ke zdárnému vyřešení úkolu. Minima-
lizace tohoto úsilí totiž představuje jeden ze základních pilířů 
dobré použitelnosti předmětu. Tento ukazatel lze reprezen-
tovat jako zjednodušení značně sofi stikovanější metody tzv. 
oční kamery (angl. eye tracking), která umožňuje sledování 
zraku hodnotitelů po zkoumaném předmětu.

Při měření ukazatele odchylky od skutečné hodnoty je 
hodnotitel vyzván k určení jisté veličiny za pomoci dostup-
ných nástrojů mapového produktu. Odchylka vzniklá porov-
náním této hodnoty se skutečnou (chápáno v absolutní hod-
notě) vyjadřuje chybu měření, které se hodnotitel dopustil. 
Skutečná hodnota je stanovena na základě odborného odečtu 
sledovaných hodnot z mapy.

Výkonnostní data výše zmíněného charakteru jsou sbírána 
v rámci několika typově různě zaměřených bloků, jež vychá-
zejí z operací, které lze na analogových mapách vykonávat 
a zkoumat, viz tab. 2. Prvním z nich, čítající pouze jedinou 
položku, je blok zahrnující elementární úkol poukazující na 
přístupnost mapy. V dalším kroku je zkoumána orientace 
v mapovém listu, kdy je hodnotitel požádán o identifi kaci 
vybraných položek mapového produktu, nezbytných k jeho 
plnohodnotnému využívání. Třetí, nejobsáhlejší blok je tvo-
řen úkoly sledujícími plnění činností, které by potenciální 
uživatel mohl při reálném používání testovaných produktů 
skutečně řešit. V rámci tohoto bloku jsou sledovány úkoly 
typu nalezení požadovaných cílů, lokalit (s rozlišením tema-
tického a topografi ckého obsahu), odhady vzdáleností atd.

Jedním ze základních pilířů použitelnosti je mimo jiné 
i uspokojení, které uživateli produkt přináší. Tento faktor je 
měřitelný za pomoci subjektivních dat, vyjadřujících mínění 
uživatele o používaném předmětu, nelze jej tedy opomenout 
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Tab. 2 Sledovaná kritéria (zdroj: autoři)

Kritérium Popis kritéria

K1 Doba rozbalení mapy a její připravení k práci

K2 Doba identifi kace základních položek mapy

K3 Zdárné splnění běžných úkolů vykonávaných na mapě

K4 Odchylka při odhadování požadované hodnoty

K5 Účinnost ve spolupráci s PC

K6 Doba řešení běžných úkolů vykonávaných na mapě

K7 Doba odhadu požadované hodnoty

K8 Doba řešení úkolů ve spolupráci s PC

K9 Hodnoty dotazníku sledující kartografi cká hlediska

 K10 Hodnoty dotazníku sledující hlediska použitelnosti
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ani při testování použitelnosti analogových map. V rámci 
tohoto návrhu a této práce jsou pro ohodnocení testovaných 
produktů prioritně sbírána subjektivní data ryze kvalitativní-
ho charakteru, která jsou získávána zejména formou dotazní-
ku. Zde se přímo nabízí směřovat některé z otázek dotazníku 
do oblastí, které jsou zkoumány při hodnocení analogových 
map stávajícími způsoby. Jednotlivé otázky dotazníku by 
měly být jednoduché, aby hodnotitel byl schopen porozumět 
každé z nich, v žádném případě by neměly být pro hodnoti-
tele matoucí, vágní.

Pro účely testování použitelnosti analogových map je 
vytvořen dotazník, který sestává ze dvou základních částí. 
První z nich sleduje hlediska obecné použitelnosti, zatímco 
druhá se zabývá hledisky kartografi ckými, viz tab. 3. V čás-
ti hledisek obecné použitelnosti je hodnotitel požádán, aby 
vyjádřil svůj souhlas na určité stupnici s jistými tvrzeními 
o testované mapě, která se vztahují k obecně platným sku-
tečnostem dobré použitelnosti předmětu. V případě kartogra-
fi ckých hledisek má hodnotitel vystihnout, opět na zvolené 
stupnici, svoje mínění o jednotlivých prvcích mapy.

3.7 Vyhodnocení  dat

Shromážděná data prostřednictvím zmíněných ukazatelů 
představují kritéria hodnocení testovaných map, proto je pro 
ohodnocení jednotlivých produktů využito metod vícekrite-
riálního rozhodování, konkrétně jednoduché funkce užitku 
(více viz např. [2], [3], [4]). Váhy jsou částečně určeny expe-
rimentálně, ale z větší části o nich rozhodovali sami hodno-
titelé, kteří měli vyjádřit dle jejich subjektivního mínění na 
stupnici 1 – 10 důležitost jednotlivých sledovaných aspektů. 

Mimo ohodnocení jednotlivých map za účelem posouzení 
jejich relativní použitelnosti je testování využito k identifi -
kaci pochybení proti použitelnosti, což je jedním z prvořa-
dých cílů jejího testování. Problémy jsou identifi kovány na 

základě abnormálních hodnot ukazatelů, dosažených během 
testování, případně poznatků či reakcí hodnotitelů a jejich 
verbálního popisu při plnění konkrétních úkolů.

4. Vlastní testování

Ověření metodiky bylo provedeno reálným uskutečněním 
navrženého postupu testování s dodržením všech záležitostí, 
které byly popsány.

4.1 Předmět  a  c í l  tes tování

Do testování byly vybrány tři co možná nejvíce homogen-
ní produkty předních českých výrobců mapových produktů, 
viz tab. 4. Jednalo se o mapy společností Kartografi e Praha, 
Klubu českých turistů a SHOCart. Tyto mapy byly z důvodu 
řešení některých úkolů ve spolupráci s počítačem naskenová-
ny na průtahovém skeneru.

4.2 Testující hodnotitelé

Protože počet hodnotitelů je přímo úměrný počtu testovaných 
produktů, je pro testování 3 různých produktů nutná spolu-
práce minimálně 6 uživatelů (či jejich kladného celočíselné-
ho násobku) nebo stejnorodých skupin, z nichž každá testuje 
jeden produkt. Toto testování probíhalo ve spolupráci s šesti 
hodnotiteli, kteří by podle [6] měli být schopni identifi kovat 
cca 89,2 % problémů s použitelností, viz tab. 5.

Při prvním kontaktu byli hodnotitelé požádáni o vypl-
nění dotazníku pro posouzení jejich způsobilosti pro práci 
s mapou. Na základě tohoto dotazníku bylo možné vypozo-
rovat, že všichni hodnotitelé se orientují v běžných úkonech 
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Tab. 3 Ukázka části scénáře úkolů A (zdroj: autoři)

1. V blízkosti obce Janské Lázně se nachází známé rašeliniště, nalezněte ho a vyslovte jeho název.

2. Nalezněte řeku protékající obcí Trutnov a vyslovte její název.

3. Lze se z obce Jánské lázně dopravit do obce Trutnov po železnici vlakem?

4. Jaké navazující pěší turistické trasy spojují nejkratší cestou obce Benecko a Harrachov? 

5. Na trase, která byla řešením předchozího úkolu, nalezněte a ukažte na rozhlednu či místo dalekého rozhledu.

6. Za pomocí mapy vyslovte název nemoci, jejíž léčení získalo Janským Lázním světovou proslulost.

7. Určete vzdálenost „vzdušnou čarou“ mezi informačními centry obcí Benecko a Pec pod Sněžkou za pomocí dostupných prostředků 
mapového produktu (v případě, že se v některé z obcí nachází více informačních center, volte bližší vzdálenost).

8. Určete nejkratší vzdálenost po značených turistických trasách mezi obcemi Benecko a Pec pod Sněžkou 
za pomocí dostupných prostředků mapového produktu.

9. Určete zeměpisnou šířku a délku centra obce Harrachov za pomocí dostupných prostředků mapového produktu.

10. Určete nadmořskou výšku místa, kde se nachází informační středisko v obci Janské Lázně. 

11. Nalezněte zdravotnické zařízení v blízkosti obce Benecko tak, že na něj umístíte kurzor. 

12. Nalezněte Soví horu, nacházející se v blízkosti obce Trutnov tak, že na ni umístíte kurzor. 

13. Vyznačte cestu po značených turistických trasách, která spojuje informační centra obcí Janské Lázně a Pec pod Sněžkou 
(v případě, že se v některé z obcí nachází více informačních center, volte bližší vzdálenost) tak, že po ní budete posouvat kurzor.
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v práci s mapou a počítačem, což jsou základní požadavky 
pro jejich účast při testování. Hodnotitelům byly následně 
interpretovány instrukce k testování, na vzorovém příkladu si 
vyzkoušeli práci, jež od nich byla požadována na PC, a byli 
požádáni o podepsání souhlasu s použitím zaznamenaných 
materiálů pro účely této práce.

4.3 Testovací  prostředí

Místnost pro testování byla uzpůsobena tak, aby v ní nevy-
stupovaly rušivé prvky, které by mohly hodnotitele zneklid-
nit (obrazy na stěnách, květiny apod.). Její kompozice odpo-
vídala obr. 2 (2. str. obálky). Testování ve spolupráci s PC se 
odehrávalo na přenosném počítači. Tento počítač nebyl po 
dobu testování připojen k internetu a veškeré zbytné aplikace 
byly deaktivovány z důvodu dosažení co možná nejvyššího 
okamžitého výkonu.

Testovací místnost představuje modifi kaci nejméně náklad-
né jednoduché prosté testovací místnosti, která umožňuje 
zaznamenávat hodnotitelovy reakce hned několika způsoby. 
Prvním z nich je přítomnost testující osoby v bezprostřední 
blízkosti hodnotitele, která mimo sběru údajů má roli také 
rádce při případných problémech během testování. Hodno-
titelovy kroky jsou rovněž zaznamenávány videokamerou, 
umístěnou na odlišné straně hodnotitele, než se nachází tes-
tující. Jak testující, tak videokamera jsou umístěni za hod-
notitelem, proto je jejich zorný úhel dosti omezený. Tento 
problém řeší kamera, dnes již běžně integrovaná v počítači, 
či k němu externě připojená, snímající hodnotitele a jeho 
reakce z čelního pohledu. Při zpracování úkolů, vyžadujících 
přítomnost výpočetní techniky, lze pomocí různých progra-
mů zaznamenat činnost hodnotitele, vizuálně probíhající na 
obrazovce počítače. Pro tuto činnost byl v případě této práce 
využit program CamStudio 2.0. Tento systém vícebodového 
snímání hodnotitele umožní případnou dodatečnou analý-
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Tab. 4 Produkty vybrané pro testování (zdroj: autoři)

Vydavatel Kartografi e Praha Klub českých turistů SHOCart

Zobrazované území Krkonoše Krkonoše Krkonoše

Popis turistická mapa turistická mapa turistická mapa

Měřítko 1:50 000 1:50 000 1:50 000

Rok vydání 2008 2007 2008

Číslo v edici 20 22 24

Provedení skládaná skládaná skládaná

Jazyk legendy ČJ, AJ, NJ ČJ, AJ, NJ, PJ ČJ, SJ, PJ, AJ, NJ, MJ

Rozměry (složená) [cm] 12 × 22 13 × 20 12 × 23

Rozměry (rozložená) [cm] 65 × 96 80 × 91 66 × 96

Použitý souřadný systém WGS84 WGS84 WGS84

ISBN 978-80-7393-007-3 978-80-7324-149-0 978-80-7224-182-8

Cena [Kč] 89,- 95,- 89,-

Tab. 5 Specifi kace hodnotitelů (zdroj: autoři)

Hodnotitel 1 2 3 4 5 6

Vyjádřete Vaší četnost využívání papírové mapy. měsíčně týdně týdně měsíčně měsíčně týdně

Zvládáte běžné operace vykonávané na 
papírových mapách?

ano ano ano ano ano ano

Vyjádřete Vaší četnost využívání PC. denně denně denně denně denně denně

Zvládáte běžné operace při ovládání PC? ano ano ano ano ano ano

Při jaké činnosti nejčastěji využíváte papírové 
mapy?

doprava
doprava, 
turistika

doprava doprava turistika doprava

Orientujete se mezi vydavateli papírových map? 
Jestliže ano, napište vydavatele, které znáte.

ne
ano 

SHOCart
ne ne ne ne
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Tab. 6 Ukázka části shromážděných dat – hodnotitel 1 (zdroj: [10])

T
yp

 d
at

Číslo 
úkolu Sledovaný ukazatel Kartografi e Praha Klub českých turistů SHOCart

vý
ko

nn
os

tn
í d

at
a

1.
zdárné vyřešení úkolu 1 0 1

čas [s] 34,37 38,31 80,69

2.
zdárné vyřešení úkolu 0 1 1

čas [s] 34,40 14,59 14,78

3.
zdárné vyřešení úkolu 1 1 1

čas [s] 30,75 22,22 29,69

4.
zdárné vyřešení úkolu 1 0 0

čas [s] 66,90 62,93 160,91

5.
zdárné vyřešení úkolu 1 0 1

čas [s] 38,91 105,62 57,85

6.
zdárné vyřešení úkolu 1 1 1

čas [s] 17,78 56,03 32,72

7.

čas [s] 41,97 55,81 50,81

odhadnutá hodnota [km] 10 9 12

skutečná hodnota [km] 10,6 10,6 13,2

8.

čas [s] 48,50 22,47 51,31

odhadnutá hodnota [km] 17 13 17

skutečná hodnota [km] 15,5 15 24

9.

čas [s] 76,31 31,34 36,69

odhadnutá hodnota 15° 45‘, 50° 44‘ 15° 36‘, 50° 37‘ 15° 25‘, 50° 47‘

skutečná hodnota 15° 44‘, 50° 44‘ 15° 37‘, 50° 38‘ 15° 25‘, 50° 46‘

10.

čas [s] 35,62 40,72 20,00

odhadnutá hodnota [m] 590 640 535

skutečná hodnota [m] 617 548 540

11.
čas [s] 41,50 72,03 39,35

účinnost [m] 0,453 1,650 0,586

12.
čas [s] 14,43 27,71 85,21

účinnost [m] 0,124 0,430 1,645

13.
čas [s] 54,15 70,47 131,35

účinnost [m] 0,533 0,784 0,895

zu jeho reakcí a práce s produktem, vhodnou v případech, 
kdy je nutné „ex post“ zajistit některé údaje, jež nebyly při 
vlastním sezení testujícím registrovány a pro kontrolu údajů, 
které naopak zaznamenány byly. Samozřejmostí je vytvo-
řit všem testovaným uživatelům ekvivalentní podmínky 
k potlačení vlivu přirozené variability a tím i případných 
nepřesností.

5. Vyhodnocení dat

5.1 Ohodnocení  tes tovaných produktů

O ohodnocení produktů (jejich užitku) vypovídají tab. 6 
a obr. 3 (2. str. obálky). Na obrázku lze vypozorovat, v jakém 
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poměru jednotlivé skupiny dat přispívají k celkovému ohod-
nocení variant. Nejvyšší celkový užitek byl zaznamenán 
u mapy společnosti Kartografi e Praha, čili tato mapa byla 
vzhledem ke zkoumaným záležitostem vyhodnocena jako 
nejlepší ze škály testovaných, druhá se umístila mapa spo-
lečnosti SHOCart, poslední místo zaujala s malým rozdílem 
mapa Klubu českých turistů.

Z obr. 3 je patrné, že na celkovém užitku se podílejí obě 
skupiny, avšak větší měrou seskupení sledující výkonnostní 
data, které bylo z hlediska použitelnosti identifi kováno jako 
důležitější a kterému byla přiřazena vyšší váha. Ačkoliv hod-
notitelům při řešení reálných úkolů na mapě Klubu českých 
turistů často dělala problémy její nepřehlednost pramenící 
z počtu zobrazených prvků, její komplexnost paradoxně 
pozitivně oceňovali v případě dotazníku po skončení testo-
vání.

5 .2   Ident i fikace problémů s  použi te lnost í 
tes tovaných produktů

Dosažená zjištění byla identifi kována na základě reakcí hod-
notitelů, jejich verbálního popisu vykonávaných činností 
během testování a jejich bezprostředních dojmů. Drtivá vět-
šina problémů zaznamenaných hodnotiteli byla podpořena 
zvýšenými hodnotami sledovaných ukazatelů. Ke všem iden-
tifi kovaným problémům byla doporučena opatření k jejich 
nápravě.

Nejčastěji se jednalo o nedostatky týkající se zhoršení 
orientace v mapovém listu, způsobené nevhodným umístě-
ním jednotlivých prvků. Často byla negativně hodnocena 
čitelnost map, způsobená, dle hodnotitelů, vysokým počtem 
zobrazených prvků, nevhodně volenými barvami topografi c-
kého podkladu či tematického obsahu. Problémy způsobo-
vala i čitelnost zadní strany mapy díky uspořádání rejstříku 
a vysokému počtu reklam atd. [11].

Příklady identifi kovaných problémů:
−  Obdobné prvky legendy nejsou sjednoceny či blízko u se-

be, jak by se dalo očekávat (Kartografi e Praha).
−  Mapa disponuje pouze jedním grafi ckým měřítkem, které 

není snadné nalézt (Klub českých turistů).
−  Silnice II. třídy jsou často, na základě sytě žluté barvy, 

chybně zaměňovány s turistickými trasami (SHOCart).

6. Závěr

Kvalitní interpretace informací představuje funda ment všech 
činností lidské společnosti. V případě analogových map se 
touto kvalitou rozumí jejich přehlednost a korektnost, při 
jejich používání by uživatel měl být schopen dosáhnout 
požadovaného cíle, aniž by musel vynakládat zbytečně nad-
měrné úsilí. Těmito aspekty se zabývá použitelnost, která 
umožňuje posoudit kvalitu produktu v interakci s uživate-
lem. 

Navržená metodika testování a hodnocení použitelnosti by 
měla být přínosem pro dvě různé skupiny. Pro skupinu uživa-
telů, jimž na základě ohodnocení produktů přináší informa-
ci, již mohou využít při rozhodování o koupi požadovaného 
produktu a zejména pak pro skupinu vydavatelů analogových 
map, kteří mohou metodiku aplikovat na svoje produkty 
v různých stádiích jejich vývoje a identifi kovat tak případné 
prohřešky proti použitelnosti.

Rostoucí zájem o turismus podmiňuje zvýšenou poptávku 
po turistických mapách. Dávno pryč je doba, kdy uživatel 

neměl možnost výběru a musel tak volit jediný produkt na trhu. 
V dnešní konkurenční společnosti mají šanci na úspěch pře-
devším produkty splňující defi nici použitelnosti. Tato práce 
hodnotí výstupy kartografů z pohledu potenciálních uživate-
lů. Uživatelů, kteří zpravidla nejsou tak kartografi cky zdatní, 
jako osoba, která mapu vytvářela. Aplikací navržené meto-
diky spolu s využitím stávajících způsobů hodnocení map 
by vydavatelé měli být schopni vytvořit takovou mapu, aby 
se tito uživatelé stali právě jejich zákazníky a jimi také setr-
vali. Každý uživatel při používání mapy má jasný cíl, co na ní 
chce vykonat a je na vydavatelích a tvůrcích kartografi ckých 
děl, jak mu tento cíl ulehčí. Navržení této metodiky je proto 
pouze prvním krokem. Zásadní je, aby odpovědné osoby tuto 
metodiku přejaly a uvedly ji tak do praxe.

Článek vznikl za podpory Grantové agentury České repub-
liky, číslo grantu 205/09/P120 s názvem Využití geoinfor-
mačních technologií pro detekci míst ve městě s vysokou 
rizikovostí pro tělesně postižené a grantu číslo 402/08/P202 
s názvem Testování a hodnocení použitelnosti informačních 
systémů veřejné správy.
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1. Úvod

Pojem zranitelnost kolektoru podzemních vod zavedl J. Mar-
gat v roce 1968 [3], kdy v rámci map ochrany podzemních 
vod vymezil území, kde kontaminace z povrchu snadno pro-
nikne do podzemní vody. Pojem zranitelnosti tak souvisí 
s konstrukcí map ochrany podzemních vod, s vymezováním 
území s přirozenou ochranou kolektoru a území bez nebo 
s nízkou ochranou, kde podzemní voda je velmi zranitelná.

Přirozenou ochranu kolektorů podzemních vod tvoří 
nadložní geologické vrstvy hornin a zemin, nazývané kry-
cí ochranné vrstvy. Podle charakteru těchto krycích vrstev 
z hlediska propustnosti, fyzikálně-chemické a mikrobio-
logické aktivity vedoucí k degradaci vnášené kontaminace 
lze hodnotit podložní kolektor nasycený podzemní vodou 
buď jako zranitelný, pokud kontaminující látka rychle a bez 
degradace pronikne do podzemní vody, nebo jako nízko zra-
nitelný, pokud kontaminující látka proniká pomalu a dochází 
k její přirozené degradaci. Při hodnocení zranitelnosti se tedy 
oceňuje ochranná a čistící vlastnost krycích vrstev, která se 
vyjadřuje v mapách.

Pro teoretické aspekty zranitelnosti se nejčastěji citují dvě 
shrnující publikace:
•  „Ground Water Vulnerability Assessment – Contaminati-

on Potential Under Conditions of Uncertainty (Stanovení 
zranitelnosti podzemních vod – potenciální kontaminace 
v podmínkách neurčitosti)“ sestavená vědeckým týmem 
US National Research Coucil (NRC) [5].

•  „Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability (Rukověť 
pro mapování zranitelnosti podzemních vod)“ sestavená komi-
sí pro ochranu podzemních vod Mezinárodní asociace hydro-
geologů (IAH) pod vedením J. Vrby a A. Záporožce [9].
Obě práce navazovaly na praktické zkušenosti se sestavo-

váním map zranitelnosti, o čemž svědčí bohatý soubor refe-

rencí. Není bez zajímavosti, že v citované literatuře zaujímají 
velmi početné místo čeští hydrogeologové [6], [7], [8].

Publikace [5] defi nuje pojem zranitelnosti podzemní vody 
ke kontaminaci jako náchylnost k průniku kontaminantu do 
systému podzemní vody nejvyššího kolektoru poté, co byl 
umístěn na povrchu terénu. Současně upozorňuje, že základ-
ním principem je pravidlo uváděné jako první zákon zranitel-
nosti podzemních vod: Každá podzemní voda je zranitelná. 
Vzhledem k tomu, že kontaminant může proniknout přes 
krycí vrstvy do podzemní vody různými cestami, ale hodno-
cení zranitelnosti může počítat pouze prostý průsak homo-
genními krycími vrstvami, bez uvažování preferenčních cest 
(biotunelů, trhlin, puklin apod.). 

Z tohoto důvodu je stanovení zranitelnosti silně závislé na 
měřítku zpracování, měřítku dostupných podkladů a měřít-
ku výstupní mapy. Stanovení zranitelnosti je vždy poněkud 
nepřesné jak se uvádí ve druhém zákonu zranitelnosti: Nejis-
tota je vlastní všem stanovením zranitelnosti. Na rozdíl od 
teoretického rozboru metod a technik v publikaci NRC [5] 
poskytuje [9] mnohem více praktických hodnocení a návodů 
ke zpracování, včetně příkladů, až po doporučenou legendu 
pro mapy zranitelnosti. V textu je hodnoceno velmi mnoho 
prací, zabývajících se zranitelností, soupis použité literatury 
je vyčerpávající, a tak není nutné se k literatuře do roku 1994 
vracet. Zajímavý je tabelární soupis atributů a parametrů 
ovlivňujících zranitelnost. Za hlavní atributy považují: půdu, 
nesaturovanou zónu, saturovaný kolektor a dotaci kolektoru. 
Vedlejším atributem je topografi e, podloží kolektoru a inter-
akce podzemní a povrchové vody. 

Široce používanou metodou pro stanovení relativní zra-
nitelnosti mapovaného území je využití modelu DRASTIC, 
kterou vyvinul L. Aller et al. [1]. Sedm hodnocených para-
metrů zranitelnosti (viz tab. 1) je hodnoceno v kategoriích 
od 1 do 10, kdy 10 znamená nejvyšší zranitelnost. Každý 

Metodika konstrukce syntetických 
map potenciální zranitelnosti 
podzemních vod pro území
České republiky

371:528

RNDr. Pavel Novák, 
Mgr. Eva Dvořáková, 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 
Praha,

RNDr. Emil Michlíček, 
RNDr. Josef Slavík, 

Ing. Ludmila Hartlová,

GEOtest, a. s., Brno

Abstrakt

Syntetická mapa je sestavena jako průnik tří dílčích map – mapy hydropedologických charakteristik (infi ltrační kapacita půdy), 
mapy zranitelnosti horninového prostředí a mapy potenciální dotace podzemních vod. Vytvoří se sjednocení všech tří dílčích 
vrstev s výslednou kategorizací do 5 tříd. Výstupy řešení jsou tvořeny v geografi ckém informačním systému (GIS – ARC GIS) 
pro analogovou i digitální podobu.

Synthetic Map Construction Methodology for Groundwater Vulnerability in the Czech Republic

Summary

The presented methodology of the synthetic map of groundwater vulnerability is based on three maps: soil infi ltration ability 
categorization, categorization of geology vulnerability and potential groundwater dotation. Five categories were created as the 
product of the categories and weight signifi cance. The task can be solved either in the geografi c information system (GIS – ARC 
GIS) for graphic output or numerically on PC. 

Keywords: geology vulnerability, infi ltration capacity, water quality, groundwater dotation, GIS
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parametr má navíc svoji váhu v hodnotách od 1 do 5.
Zpracování syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod 

je řešeno v rámci projektu NAZV č. QH 82096 Vytvoření 
konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitel-
nosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC, 
s dobou řešení 2008 až 2012. Cílem projektu je vytvoření 
celorepublikového mapového díla v měřítku 1:50 000.

2.  Metodický přístup k tvorbě syntetické mapy 
zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa relativní zranitelnosti podzemních vod pro 
podmínky České republiky (ČR) je konstruována v prostředí 
ARC GIS na základě syntézy tří dílčích informačních vrstev: 
relativní infi ltrační kapacity půdy, relativní zranitelnosti hor-
ninového prostředí a dotace podzemních vod srážkami. 

Všechny tři výsledné vrstvy jsou propojeny v GIS do 
syntetické mapy relativní zranitelnosti podzemních vod. 
Konstrukce map je ve svých principech podobná metodice 
modelu DRASTIC.

Relativní infi ltrační kapacita půdy (zranitelnost půdy) 
vychází z analýzy materiálů BPEJ (bonitované půdně-eko-
logické jednotky). Pro hodnocení hydrologických vlastností 
byl vybrán soubor kritérií z kódu BPEJ, a to – hlavní půd-
ní jednotka, sklonitost, expozice, skeletovitost a hloubka 
půdy. Jednotlivá kritéria byla kategorizována do kategorií 1-
5 (kategorie 1 = nejvyšší infi ltrační schopnost, 5 = nejnižší 
infi ltrační schopnost). Těmto kritériím byly přiřazeny váhy. 
Součinem kategorií a vah pro kritérium a součtem výsledků 
pěti určených kritérií vzniklo pět kategorií (tříd) infi ltrace dle 
následující rovnice: 

zran_puda = F1 * V_HPJ (PŮDNÍ CHARAKTERIS-
TIKA) + F2 * V_SKLON (SKLONITOST) + F3 * V_
SKELET (SKELETOVITOST) + F4 * V_HLOUBKA 
(HLOUBKA PŮDNÍHO PROFILU) + F5 * V_EXPOZ 
(EXPOZICE).

Mapa zranitelnosti horninového prostředí je sestavena 
ze tří vstupních vrstev, a to z vrstvy charakteru horninového 
prostředí, charakteru oběhu podzemních vod a transmisivity 
kolektoru. Opět jsou tyto vrstvy kategorizovány. Pro vrstvy 
je vymezeno pět kategorií. Pro charakter horninového pro-

středí představuje kategorie 1 maximálně propustné prostře-
dí a kategorie 5 nepropustné prostředí. Součinem kategorií 
a vah pro kritérium a součtem výsledků jednotlivých kritérií 
vzniklo pět kategorií zranitelnosti horninového prostředí, 
přičemž maximálně zranitelná je kategorie 1 a minimálně 
zranitelná pak kategorie 5. 

Vrstva potenciální dotace podzemních vod srážkovou 
vodou je vytvořena na základě dat časové řady 1961 až 1990 
a je vyjádřením rozdílu ročních sum srážek (P) a potenciál-
ní evapotranspirace (ET), tento poměr je členěn do deseti 
kategorií, což odpovídá našemu pojetí 5 kategorií po slouče-
ní. Všechny tři výsledné vrstvy jsou propojeny v ARC GIS 
do syntetické mapy relativní zranitelnosti podzemních vod. 
Konstrukce map je ve svých principech podobná modelu 
DRASTIC (tab. 1), kdy váhy jednotlivých faktorů, významně 
ovlivňující proces infi ltrace, zranitelnosti půdy a horninové-
ho prostředí, jsou násobeny koefi cienty důležitosti, následně 
sečteny a lineárně rozděleny do 5 kategorií. 

Rozhodující vliv na vznik a doplňování zásob podzemní 
vody má infi ltrace (vsak) atmosférických srážek do hydrogeo-
logického kolektoru. Z hlediska podílu srážek na velikosti 
zásob podzemní vody je dominantní rozdělení atmosféric-
kých srážek v průběhu roku. V ČR spadne nejvíce srážek ve 
vegetačním období, kdy je však jejich podíl na vsaku snižo-
ván výparem a potřebou rostlin na minimum. Mnohem větší 
podíl na vzniku a dotaci zásob mají atmosférické srážky, kte-
ré spadnou v mimovegetační části roku, a to jak v kapalném, 
tak pevném skupenství (sníh). Posledně jmenované srážky 
pak při příznivém průběhu tání – pozvolném – mají neza-
nedbatelný význam pro doplňování zásob. V tomto období 
pak fungují coby „nosné médium“ pro mobilitu kontaminan-
tů do oběhu podzemní vody. Zvláště se zde uplatňuje podíl 
nevhodného hnojení v podzimních měsících. Samozřejmě, že 
velikost infi ltrovaných srážek je závislá i na nadmořské výšce 
– s rostoucí nadmořskou výškou se množství srážek zvyšuje. 

Při sestavováni map je nutné jednotlivé vrstvy a subvrstvy 
hodnotit z pohledu obecné kontaminace. Při posuzování vli-
vu (vstupu) kontaminujících látek na podzemní vodu je při 
zjištění konkrétní kontaminace vždy nutné uvažovat s jejím 
charakterem a jejím chováním v nesaturované a saturované 
zóně. Při úniku kontaminace na terén představuje nesaturo-
vanou zónu půda a horninové prostředí nad hladinou pod-
zemní vody.

V případě úniku kontaminantu na povrch terénu a jeho 
infi ltraci do horninového prostředí může dojít ke změně obje-

Tab. 1 Parametry modelu DRASTIC

D Depth to water – hloubka k hladině podzemní vody, tedy mocnost nesaturované zóny. 
Čím větší mocnost nesaturované zóny, tím větší pravděpodobnost atenuace (degradace) kontaminantu a naopak.

R Recharge – velikost dotace podzemní vody infi ltrovaným podílem atmosférických srážek. 
Pomocí infi ltrované vody prosakuje kontaminant do saturované zóny kolektoru a tak platí čím větší dotace, tím větší zranitelnost.

A Aquifer media – litologická charakteristika zvodněného kolektoru, jeho zpevnění, typ propustnosti, homogenita apod. Málo pórovitý 
kolektor (jílovce) má nízkou klasifi kaci (1–3), vysoce pórovitý kolektor (krasové vápence, štěrkopísky) má vysokou klasifi kaci (8–10).

S Soil media – charakter půdy, jílovité půdy zdržující vodu mají nízkou zranitelnost (1–3), 
písčité a kamenité půdy mají zranitelnost vysokou (9–10).

T Topography – sklon terénu v procentech, plochý terén vysoká zranitelnost, sklonitý (>18 %) nízká zranitelnost. 
Vsak kontaminantu na svahu je nízký.

I Impact of vadose zone – litologická charakteristika nesaturované zóny, je obdobná charakteristice kolektoru, 
můžou zde litologicky dominovat pokryvné útvary. 

C Hydraulic conductivity – propustnost kolektoru indikuje rychlost šíření kontaminace, která pronikla do zvodněného kolektoru, 
čím větší propustnost, tím větší zranitelnost.
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mu uniklého kontaminantu již v půdním profi lu (významně 
se uplatňují například sorpční procesy nebo biodegradace). 
Snižování objemu kontaminantu pak pokračuje i v rámci 
nesaturované zóny. Obecně platí, že v rámci nesaturované 
zóny se kontaminanty pohybují především vertikálně, a to 
v závislosti na skupenství (kapalné kontaminanty infi ltrují 
přímo) a pak na míře rozpustnosti ve vodě (čím jsou rozpust-
nější, tím je jejich pohyb v důsledku vymývání infi ltrujícími 
srážkami rychlejší). Vertikální pohyb kontaminantů může být 
v rámci nesaturované zóny ovlivněn nepropustnými poloha-
mi, např. vložkami jílů.

Procesy omezující postup kontaminace horninovým pro-
středím závisí jednak na charakteru půd a hornin nesaturova-
né a saturované zóny (což bude předmětem zpracovávaných 
map), ale i na typu kontaminující látky. Není tedy možné 
zobecnit míru snížení objemu kontaminantu při jeho pro-
nikání přes nesaturovanou zónu. Procesy pohybu kontami-
nantu v saturované zóně jsou souhrnně označovány jako při-
rozená atenuace. Přirozená atenuace je souhrn přirozených 
(přírodních) procesů, které se podílejí na likvidaci konta-
minace podzemní vody. Na snižování obsahu kontaminantu 
v podzemní vodě se podílí jak abiotické tak biotické procesy 
(biodegradace).

Při posuzování významu jednotlivých vrstev zpracováva-
ných map a z toho vyplývajících vah pro tyto vrstvy a sub-
vrstvy bylo uvažováno tak, že do prostředí pronikají látky 
mající vlastnosti konzervativních kontaminantů. V případě 
konzervativního kontaminantu jde o látky, které se nesorbují, 
nedochází k jejich degradaci, které se nezměněny pohybují 
(jako kontaminační mrak, respektive kontaminační „vlna“) 
půdním i horninovým prostředím (nesaturovanou zónou) 
a poté i zvodnělým hydrogeologickým kolektorem (saturo-
vanou zónou). Hlavními procesy, díky kterým se látky typu 
konzervativního kontaminantu šíří zvodnělým prostředím, 
jsou advekce a hydrodynamická disperze, přičemž pohyb 
kontaminantu není zpomalován žádným dalším atenuačním 
procesem. Ke snižování obsahu kontaminantu v podzemní 
vodě pak dochází ředěním. Typickým příkladem těchto látek 
jsou chloridy nebo (v případě oxického prostředí) dusič nany.

3. Výsledky

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod (viz obr. 1) 
bude konstruována po mapových listech v kladu Základ-
ní mapy ČR v měřítku 1:50 000. Výsledkem bude soubor 
analogových map v měřítku 1:50 000 a bezešvá vrstva zra-
nitelnosti podzemních vod v digitální podobě ve formátu 
*.shp. Mapa zranitelnosti zemědělské půdy je sestavována 
na základě celostátní grafi cké a numerické databáze BPEJ 
spravované Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, 
v.v.i., (VÚMOP) dle uvedené metodiky, která má obecnou 
platnost pro celé území ČR, v odpovídajícím měřítku 1:5000. 
Mapa zranitelnosti horninového prostředí je sestavována ze 
tří vstupních vrstev, z vrstvy charakteru horninového pro-
středí, z vrstvy charakteru oběhu podzemních vod a z vrst-
vy transmisivity. Každá z těchto vrstev má svoji váhu ve 
vztahu k procesu infi ltrace rizikových látek do podzemních 
vod. V neposlední řadě je do modelu zařazen i vliv dotace 
podzemních vod srážkovou vodou. Tento proces je vyjádřen 
rozdílem ročních sum srážek (P) a ročních sum potenciální 
evapotranspirace (ET) za normálové období 1961 až 1990. 
Váha této vrstvy je však v porovnání s půdou a horninovým 
prostředím nízká s ohledem na naše fyzicko-geografi cké 
poměry. Výsledná syntéza jako celé zpracování jednotlivých 

vrstev probíhá v systému ARC GIS fi rmy ESRI. Tento systém 
zaručuje dostatečně kvalitní nástroje pro prostorové operace 
grafi ckých dat, jejichž pomocí dojde k vytvoření syntetické 
mapy zranitelnosti podzemních vod.

Mapa zranitelnosti podzemních vod zemědělským znečiš-
těním vzniká součtem hodnot všech tří základních informač-
ních vrstev: vrstva zranitelnosti půdy, vrstva zranitelnosti 
horninového prostředí a dotace podzemních vod srážkami, 
tj.: 

ZRAN_PODZ_VOD = (K1 * ZRAN_PŮDA) + (K2 * 
ZRAN_HOR) + (K3 * DOT_SR),
s koefi cienty významnosti pro 40 %, 50 % a 10 %.

Na syntetické mapě zranitelnosti podzemních vod tak vznik-
ne mozaika ploch v pěti kategoriích zranitelnosti (viz tab. 2).

Tab. 2 Kategorie zranitelnosti podzemních vod

kategorie kategorie zranitelnosti

1. maximálně zranitelná

2. silně

3. středně

4. slabě

5. minimálně zranitelná

3.1 Zrani te lnost  půdy

Mapa hydropedologických vlastností vychází z analýzy 
materiálu BPEJ. Pro hodnocení hydropedologických vlast-
ností byl vybrán soubor kritérií z kódu a to – hlavní půd-
ní jednotka, sklonitost, expozice, skeletovitost a hloubka 
půdy [4]. Jednotlivá kritéria byla rozčleněna na kategorie 
1–5 (kategorie 1 – nejvyšší infi ltrační schopnost, 5 – nej-
nižší infi ltrační schopnost). Těmto kritériím jsou přiřazeny 
koefi cienty významnosti, tak aby jejich součet dával 100. 
Součinem kategorií a koefi cientu pro kritérium a součtem 
výsledků pěti určených kritérií vznikne pět kategorií infi l-
trace. V mapě hydropedologických vlastností tedy znamená 
kategorie 1 maximální schopnost vymezené plochy infi ltro-
vat srážkovou vodu a kategorie 5 minimální schopnost. Při 
zpracování mapy byly využity moduly systému ARC GIS 
CREATE REGION a  REGIONQUERY. Metodika sestavení 
mapy byla zpracována ve VÚMOP, v.v.i.

Vstupním podkladem je vektorová polygonová vrstva BPEJ 
systému ARC GIS v měřítku 1:5000. Pro jednotlivá kritéria 
– hlavní půdní jednotka, sklonitost, skeletovitost, hloubka 
půdy a expozice se vytvoří odpovídající regiony (region.hpj, 
region.sklon, region.skelet, region.hloubka, region.expoz) 
pomocí počítačového modulu CREATE REGION. 

3.2 Zrani te lnost  horninového prostředí

Horninové prostředí je hodnoceno na základě tří paramet-
rů (subvrstev): charakteru nejvyšší vrstvy (V_GEO), pozici 
v oběhu podzemní vody (V_OBEH) a transmisivitě kolekto-
ru (V_PRUT).
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Pro hodnocení charakteru první geologické vrstvy vychá-
zející na povrch podle digitálních map GeoČR50 (V_GEO), 
byla obdobně jako v případě genetiky půd, přiřazena všem 
horninovým typům legendy geologické mapy hodnota para-
metru 1–5 (1 porézní horninové typy, 5 celistvé plastické 
typy), váha parametru je 50 %.

Charakter oběhu podzemních vod (V_OBEH) vyjadřuje 
rozčlenění proudového systému hydrogeologické struktury 
na oblast tvorby podzemních vod (infi ltrační území s hodno-
tou parametru 1, území tranzitu s hodnotou 3 a oblast drenáže 
s hodnotou 5), váha parametru je 20 %.

Transmisivita kolektoru (V_PRUT), tedy hydraulický para-
metr průtočnosti je parametr vyjadřující jak rychlost případné-
ho horizontálního šíření kontaminace ve zvodněném kolektoru, 
tak i velmi důležitý parametr vodohospodářského využití loka-
lity [2], neboť vysoká průtočnost kolektoru znamená i vysokou 
vydatnost studní a jímacích vrtů (500 m2/den a více = hodnota 
1, méně než 1 m2/den = hodnota 5). Váha parametru 30 %.

Pro celkovou zranitelnost se vypočítává vážený průměr 
z indexu infi ltrační kapacity půd s váhou 40 %, indexu zrani-
telnosti horninového prostředí s váhou 50 % a indexu poten-
ciální dotace podzemních vod s váhou 10 %.

3.3  Srovnání  metody DRASTIC a metody 
syntet ické mapy zrani te lnost i  podzemních 
vod

Pokud obě metodiky porovnáme, zjišťujeme základní shodu 
v koncepci indexů a způsobu výpočtu. Zcela zásadní rozdíl 
je v klasifi kaci parametrů, kde se obě metody rozcházejí. 
DRASTIC používá vzestupnou klasifi kaci – čím je vyšší 
hodnota parametru, tím je větší zranitelnost. Metodika syn-
tetické mapy relativní zranitelnosti půdy a horninového pro-
středí používá opačnou sestupnou klasifi kaci, kde hodnota 1 
znamená vysokou zranitelnost a hodnota 5 naopak zranitel-
nost nízkou. Tento opačný charakter hodnocení se projevuje 
i ve výpočtových postupech, kdy DRASTIC používá prostou 
sumaci hodnot parametrů vynásobených koefi cientem váhy. 
Metoda zranitelnosti podzemních vod používá pro výpočet 

celkového indexu hodnotu, kdy parametry mají rozdílnou 
váhu v procentech.

Obecný fi losofi cký přístup je ovšem obdobný, vedený sna-
hou získat a hodnotit objektivní hodnoty parametrů (průtoč-
nost, sklonitost, intenzita infi ltrace) i subjektivně hodnocené 
parametry (typ horniny, typ půdy). Obě metodiky využívají 
dostupné národní databáze pro hodnocení intenzity oběhu 
podzemních vod a hodnocení půdního pokryvu, který má na 
omezení průniku kontaminace významný podíl.

Nesmí se ovšem zapomínat na první zákon zranitelnosti: 
„Každá podzemní voda je zranitelná“, ani na druhý zákon 
zranitelnosti: „Nejistota je vlastní všem stanovením zranitel-
nosti“ [5].

4. Závěr

Syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod jsou konstruo-
vány z vrstvy zranitelnosti půdy, z vrstvy zranitelnosti hor-
ninového prostředí a vrstvy potenciální dotace podzemních 
vod srážkami. Tyto mapy velmi dobře vystihují problemati-
ku míry rizika zranitelnosti podzemních vod, a to především 
zemědělskými kontaminanty. Z tohoto pohledu lze s jejich 
aplikací uvažovat všude tam, kde dochází ke střetu jakosti 
povrchových a podzemních vod s negativními projevy země-
dělského hospodaření a ostatních činností.

Další možnosti využití těchto map jsou v případech, kde 
se v rámci ochranných preventivních opatření navrhují nebo 
revidují rozsahy ochranných pásem vodních zdrojů včetně 
prvků ochrany (změna kultury, zatravnění, protierozní opat-
ření apod.).

Zpracované syntetické mapy zranitelnosti bude možno 
také využít pro ověření platnosti rozsahu zranitelných oblastí 
ČR, stanovených nařízením vlády č. 219/2007 Sb., dále pak 
při plánování v oblasti ochrany vod.

Příspěvek vznikl za podpory projektů NAZV QH 82096 QH 
82096 a VZ MZE 0002704902.

Obr. 1 Syntetická mapa relativní zranitelnosti podzemních vod – varianta B 24-12 Letovice
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Na správach katastra funguje 
automatický predaj kolkov

351:528

Úrad geodézie, kartografi e a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK 
SR) prišiel koncom mája na správy katastra s novinkou: v ich verej-
ne prístupných priestoroch začal inštalovať zariadenia na automa-
tický predaj kolkov – kolkomaty.

Občanov, ktorí potrebujú na vybavenie svojich záležitostí na správe 
katastra kolky, tieto zariadenia, veľmi podobné automatom na slad-
kosti či kávu, ušetria od starostí so zháňaním kolkových známok.

Novela zákona o platobných službách totiž koncom vlaňajšieho 
roka zrušila monopol Slovenskej pošty na predaj kolkov, ktorý platil 
od augusta 2008 a na základe ktorého si používatelia mohli kolkové 
známky zaobstarať iba na pracoviskách pošty. Ministerstvo fi nancií 
SR, Slovenská pošta a príslušné úrady sú po novom povinné zabez-
pečiť také podmienky, aby orgány, ktoré vyberajú správne poplatky 
prostredníctvom kolkových známok, na svojich pracoviskách za-
bezpečili aj ich predaj.

Spomedzi nich je ÚGKK SR prvý, ktorý sa podujal riešiť povin-
ný predaj kolkov tak, aby tí klienti katastra, ktorí si ich nestihnú či 
zabudnú kúpiť, alebo nevedia, v akej hodnote ich budú potrebovať, 
mali informácie aj predaj pod jednou strechou. Šetria tak čas a vy-
hnú sa nervozite.

Obr. 1 Predseda ÚGKK SR JUDr. Š. Moyzes odovzdáva do 
prevádzky prvé kolkomaty na Správe katastra pre hlavné 

mesto SR Bratislavu

Obr. 2 V prvom týždni prevádzky pomáhali klientom 
 „komunikovať“ s prístrojmi asistentky

Prvé automaty tohto druhu na Slovensku odovzdal predseda 
ÚGKK  SR JUDr. Štefan Moyzes do prevádzky 26. 5. 2010 vo vstup-
ných priestoroch Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu 
(obr. 1). Krátko predtým ich otestovali na troch správach katastra: 
v Pezinku, Malackách a v Senci.

Na celom svete sa používa len niekoľko tisíc podobných zariade-
ní. U nás sú správy katastra prvé úrady, ktoré svojim klientom takúto 
službu ponúkajú. Ročný objem poplatkov zaplatených kolkovými 
známkami za služby v rezorte prekračuje 30 miliónov €. Kolkomat 
je schopný na počkanie vydávať kolky v celej hodnotovej škále – od 
50 centov do 100 €. Počas testovacieho obdobia sa táto forma pre-
daja stretla s pozitívnou odozvou.

Po zavedení elektronického katastra, ktorý bol veľkým krokom 
k uľahčeniu a zrýchleniu komunikácie občanov so správami katastra, 
automatizovaný predaj kolkov znamená ďalší posun pri zvyšovaní 
komfortu klientov katastra. Kolkomaty sú v súčasnosti pripravené 
na 58 najvyťaženejších zo 72 správ katastra v SR. V závere júna bolo 
v prevádzke 16 kolkomatov, o týždeň neskôr ich plne fungovalo 27 
(obr. 2). Inštaláciu už dokončili na všetkých správach katastra, kde 
bolo plánované, aby poskytovali služby verejnosti. 

Po niekoľkých týždňoch od spustenia kolkomatov do prevádzky 
možno hovoriť o dobrom rozhodnutí v prospech klientov: týždenne 
sa prostredníctvom nich predajú kolkové známky za 67 000 €.

Janka Raslavská,
Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR,

foto: Ján Vigaš,
NetPoint, spol. s r. o.

Novák, P. aj.: Metodika konstrukce syntetických map…
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Plán opevnění zámku v Hradci nad 
Moravicí z 18. století
ze sbírek Státní knihovny v Berlíně
(084.3):623.1:913(437.33)

Vedlejším výsledkem studijní cesty pracovníků1) Ústředního archi-
vu zeměměřictví a katastru2) do mapového oddělení Státní knihovny 
v Berlíně3) bylo zjištění tam uloženého a v České republice pravdě-
podobně dosud zcela neznámého rukopisného plánu dnešní národní 
kulturní památky – Státního zámku v Hradci nad Moravicí (obr. 1, 
3. str. obálky). 

Plán vznikl v 18. století4) a je zajímavý jak svým provedením, tak 
pro tento objekt i svou ojedinělostí5), proto se o něm alespoň stručně 
zmíníme.

Má inventární číslo Kart. Da 15.746), je vykreslen na čtvrtce ruč-
ního papíru o rozměrech 175 x 120 mm7), vlastní kresba je ohra-
ničena silným vnějším a slabým vnitřním rámem. Vnější rám má 
rozměry 145 x 81,5 mm8).

Plán není opatřen žádným měřítkem. Ani číselným, ani poměro-
vým, ani slovním9). Jeho orientace je jižní, nemá popsány světové 
strany, vpravo nahoře je však umístěna směrová šipka. Nemá mapo-
vou legendu a není datován a nikde není uveden jeho tvůrce. 

Veškeré popisy jsou v německém jazyce. Podle významu větším 
či menším písmem, prakticky vždy vpravo ukloněným. Je nadepsán: 
Plan des festen Schloßes//Graetz. Volně přeloženo do českého jazy-
ka: Plán opevnění zámku Hradce.

Ten je skutečně hlavním obsahem kresby. Přednostně je zobra-
zen prostor kopce – ostrožny, na které současný zámek, dříve však 
hrad, stojí10), pravděpodobně se všemi tehdejšími budovami, to je se 
základní vícekřídlou kompaktní budovou zámku a dále osamoceně 
stojícími objekty jak na severní, tak i na jižní straně.  Za pozornost 
stojí zákresy mohutné hranolové věže před zámkem na severu a stej-
ně tak mohutné kulaté věže za zámkem na jihu. Obě mají naznačen 
vnitřní volný prostor, což u ostatních objektů není. Celý areál zámku 
je vymezen oblouky hradeb. 

Důležitost dostatku pitné vody pro jakékoli stálé pevnosti dokládá 
i zvláštní vyznačení jejího místního zdroje s popisem Brunnen, tedy 
v českém jazyce ve významu studna, pramen, zřídlo. Vidíme ji uv-
nitř hradeb vlevo pod ochranou zmíněné kulaté věže.

Popisovaný mapový zákres vznikl zřejmě v době druhé slezské 
války v letech 1744–1745 v souvislosti s válečnými operacemi ve 
zdejším nedávno vzniklém pohraničí11). 

1)  Uskutečněno ve dnech 13.–15. 10. 2009. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. 
a RNDr. Miroslav Kronus.

2)  Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) je pracovištěm 
Zeměměřického úřadu v Praze. 

    O archivu viz blíže: GRIM, Tomáš–KOSTKOVÁ, Pavla–KRONUS, 
Miroslav–ŘÍMALOVÁ, Jitka: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. 
Praha 2010, s. 3–7. Též viz: http://archivnimapy.cuzk.cz.

3)  Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Kartenabteilung, 
Unter den Linden 8, 10117 Berlin (Mitte), http://karten.staatsbibliothek-
berlin.de.

4)  Viz odhadované vročení kolem roku 1745 uvedené v poznámce 6.
5)  GRŮZA, Antonín: Hradec nad Moravicí – k současnému stavu poznání 

jeho nejstarší historie. Sborník NPÚ v Ostravě 2009, Ostrava 2009, 
s. 134–135. Ve sborníku pak odkazy na další literaturu k dějinám zámku.

6)  Plán je uveden v soupisu Pläne und Grundrisse von Städten 
socialistischer Länder Europas (1574–1850), Berlin 1976 pod 
pořadovým číslem 681. Zápis zní:  Plan des festen Schlosses Graetz 
(Hradec / Opava). (Etwa 1:10 000.) – o. O. (um 1745) 7,8 x 14,2 cm, 
(Kol. Handzeichn.) S Da 15.74. Zpracoval Wolfram Klaus.

7) Měřeno levá x dolní strana.
8) Měřeno levá x dolní strana.
9)  Přibližné měřítko zákresu hlavní zámecké budovy je 1:4750. Výpočet 

autora.
10)  K srovnání viz Základní mapa ČR mapový list 15-34-04 z roku 2008.
11)  K událostem tohoto období viz GAWRECKI, Dan a kol.: Dějiny 

Českého Slezska 1740–2000, Opava 2003, s. 53–54. Tato část 
Slezska se stala pohraničím jako výsledek rozdělení této historické 
země českého státu dle prelimináře vratislavského a míru berlínského 
ve dnech 11. 6. a 28. 7. 1742. Viz ŽÁČEK, Rudolf: Dějiny Slezska 
v datech. Praha 2004, s. 200. 

Vzhledem k své poloze se toto místo stalo důležitým opěrným 
bodem, a proto bylo jeho stávající původní zděné opevnění ještě zesí-
leno soustavou dalších, v té době obvyklých prvků, avšak spíše pol-
ního opevnění. Byly zde nasypány nejspíše neobezděné zemní valy 
v podobě redanů12). Dva chránily přístup ze strany jižní, ten jižnější 
snad i s objektem strážnice. Třetí stál u severovýchodního nároží hlav-
ních zámeckých budov. Zajímavý je detail nástupních ramp a střelec-
kých ochozů z jejich vnitřních stran. Dalším prostředkem obrany byly 
v opakovaně zalomené linii osazené palisády zřízené kolem celého teh-
dejšího areálu zámku, a dále zabezpečující i spojovací koridory mezi 
redany ve směru od jihu. Tam vidíme i dva hluboké šíjové příkopy 
překlenuté možná zvedacími můstky. Vstup do pevnosti je naznačen 
pouze ze severní strany u hranolové věže, vstupy do vlastního zámku 
jsou vykresleny jako volné průchody, ačkoli to byly průjezdy bran. 

K plánu opevněného prostoru byla připojena i mapa nejbližšího 
okolí pod ostrožnou. Je však s podivem, že byl zcela pominut i areál 
takřka těsně přilehlého městečka Hradce spolu s dominantním far-
ním kostelem sv. Petra a Pavla na severním předpolí zámku, tím spí-
še, že toto městečko bylo opevněno13) a muselo být v případě snahy 
o dobytí zámku z této strany znatelnou překážkou.

Jedinou připomínkou městečka je vlastně jen velký popis 
GRAeTZ., umístěný vlevo od zámecké ostrožny. Název byl společný 
jak tomuto městečku, tak i zámku.

Přednost byla dána zákresu severně pod kopcem ležící vesnici 
Podolí, dnes místní část města Hradce nad Moravicí, na mapě je 
popsána jako Podoli. Poblíž ní je ještě zaznamenána hřbitovní kaple 
(kostelík) sv. Jakuba, zde s popisem St. Jacob a také cihelna s popi-
sem Zigelei.  

V jihovýchodním rohu zákresu leží údolní vesnice Kajlovec, na 
mapě je popsána jako Kailowitz.

Z vodstva vidíme při východním úpatí zámecké ostrožny zazna-
čený nepopsaný vodní tok. Je to potok Hradečná. Leží na něm 
dva rybníky. Vlévá se zprava do řeky Moravice, která pod názvem 
Mohra Flu. obtéká západní stranu kopce a směřuje kolem vesnice 
Podolí k severu. Její spád, tedy směr toku udává připojená šipka. 

Podél obou jejích břehů je vyznačena nesouvislá drobná zástavba, 
ale také za levým břehem dva větší dvory. Jižnější je označen jako 
Vorwerk., což v českém jazyce může znamenat poplužní dvůr, ale 
i předsunuté opevnění. V tomto případě zřejmě to první. 

Bez zajímavosti není několik zákresů zřejmě vodních mlýnů 
a také jeden z nich, coby pila, s označením Schneide Mühle. 

Obsahem mapy jsou i komunikace. Dálkové silnice jsou popsá-
ny. Přicházející z Moravy je s přípiskem von Mähren, čili ve vol-
ném českém překladu z Moravy, cesta pokračující z Podolí k Opavě 
má přípis nach Troppau, tedy do Opavy. 

Cesty směřují přirozeně i na zámeckou ostrožnu a procházejí ji 
na jižní straně v těsné blízkosti zámku v místě suchého hradního 
příkopu. Je dobře patrné, kdy cesta překračuje vodní tok brodem 
a kdy po mostě. Je buď přerušená, nebo pokračuje bez přerušení. 
Lze uvést po dvou případech. 

Tvarování terénu je naznačeno nepravými šrafami položenými ve 
směru spádu. Vidíme i pokus vyjádřit zvlášť prudké svahy a snad 
i výstupy skal. Čáry šraf jsou pak výraznější a hustě položeny vedle 
sebe v podobě jakýchsi lichoběžníků. Byť byl tento způsob ještě vel-
mi nedokonalý, uživatel základní představu o výškových poměrech 
prostoru získal. V plánu nechybí ani zamokřená půda, významný 
činitel průchodnosti terénu. Jsou naznačeny i lesní porosty. 

Podle místa dřívějšího, viz otisky razítek v levém horním a v pra-
vém dolním rohu, i současného uložení se lze spíše domnívat, že 
jeho autorem, více než kdokoli jiný, byla osoba svázaná s pruskou 
stranou konfl iktu. 

Je velmi pravděpodobné, že byl výsledkem zpravodajské činnos-
ti, vznikl jistě jen na základě utajeného pozorování na místě samém, 
bez jakéhokoli přímého měření. 

Porovnáme li tento plán se současnou mapou, zjistíme totiž řa-
du nepřesností, zkreslení a užití nejméně dvou poměrů zmenšení. 
Měřítko větší pro areál zámku a měřítko menší pro doplňkovou 
kresbu okolí. 

12)  K této problematice více KUPKA, Vladimír: Pevnosti a opevnění 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2001, s. 473.

13)  Jeho opevnění bylo z větší části odstraněno až po požáru zámku dne 
26. 2. 1796.  Viz TUREK, Adolf: Dějiny zámku Hradce. Ostrava 
1971, s. 24–25.

MAPY A ATLASY
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NEKROLÓGY

Ing. Ján Pravda, DrSc., Významná 
osobnosť SAV, opustil naše rady

92.Pravda:528

Deň 17. február 2010 prekvapil geode-
tickú a kartografi ckú verejnosť smut-
nou správou – po ťažkej chorobe sa 
skončila životná púť Ing. Jána Pravdu, 
DrSc., popredného slovenského a aj 
medzinárodne uznávaného kartogra-
fa. Posledná ruzlúčka so zosnulým sa 
konala v obradnej sieni bratislavského 
krematória dňa 23. 2. 2010 za účas-
ti najbližších príbuzných, zástupcov 
Geografi ckého ústavu (GÚ) Sloven-
skej akadémie vied (SAV), organizácií 
rezortu Úradu geodézie, kartografi e 
a katastra (ÚGKK) Slovenskej republi-

ky (SR) a Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity 
(STU) v Bratislave, ako aj priateľov a známych. V tichej spomienke 
si pripomeňme medzníky jeho plodného života.

Ing. Ján Pravda, DrSc., sa narodil 12. 12. 1934 v Šenkviciach, 
okres Pezinok. Stredoškolské štúdium absolvoval na Gymnáziu vo 
Svätom Jure (okres Pezinok) a kartografi u na Moskovskom inšti-
túte inžinierov geodézie, fotogrametrie a kartografi e (MIIGAiK 
– 1955 až 1960). Po štúdiách v Moskve nastúpil v roku 1960 do 
Kartografi ckého a reprodukčného ústavu v Modre – Harmónii (od 
roku 1963 v Bratislave) ako technický redaktor. V rokoch 1967 až 
1969 pôsobil vo funkcii riaditeľa Kartografi ckého nakladatelství, n. 
p., (KN) Praha, odštepný závod v Bratislave. Po zlúčení KN Praha, 
odštepného závodu v Bratislave a Kartografi e, n. p., Bratislava do 
Slovenskej kartografi e, n. p., Bratislava (1. 1. 1970) prešiel do tohto 
národného podniku do funkcie šéfredaktora. Túto funkciu vykonával 
do 14. 8. 1970, pretože 17. 8. 1970 nastúpil, na základe konkurzu, 
do Výskumného ústavu geodézie a kartografi e (VÚGK) v Bratisla-
ve. Tu, ako zodpovedný riešiteľ, pracoval na výskumných úlohách 
spojených so štúdiou na vytvorenie Atlasu SSR, jeho projektovou 
dokumentáciou vrátane úvodného projektu, ako aj s metódami jeho 
spracovania. Tiež riešil aktuálne kartografi cké a polygrafi cké prob-
lémy. Vo VÚGK pôsobil do 29. 2. 1976. 

1. 3. 1976 prešiel Ing. Pravda do GÚ SAV, oddelenia kartografi e 
a geoinformatiky, kde pracoval ako vedecký, od roku 1993 vedúci 
vedecký zamestnanec do 28. 2. 2007, t. j. do odchodu do dôchodku. 
Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied (CSc.) získal v roku 
1977 a doktora geografi ckých vied (DrSc.) v roku 1993, ako prvý 
slovenský kartograf. Koncom sedemdesiatych rokov založil Ing. 
Pravda, CSc., v GÚ SAV kartoreprodukčné laboratórium, ktoré 
takmer 30 rokov významne prispievalo k vydávaniu tematických 
máp v SR. 

 Aktívne sa podieľal na kartografi ckom spracovaní a vydaní Atla-
su SSR (Bratislava 1980) ako člen redakčnej rady (RR) a lektor 
viacerých máp a Etnografi ckého atlasu Slovenska (Bratislava 1990) 
ako člen RR a vedúci prvej kapitoly. Ďalej redigoval administratív-
ne, reliéfne, turistické mapy a atlasy (školské, všeobecnozemepisné 
a politické), pričom bol autorom koncepcie reliéfneho atlasu sveta. 
V rokoch 1991 až 1994 bol editorom medzinárodného korešpon-
denčného seminára „Kartosemiotika“ (Bratislava – Drážďany).

 Ing. Pravda, DrSc., stál pri zrode Kartografi ckých listov (KL) 
– ročenky Kartografi ckej spoločnosti (KS) SR – vydávaných od 
roku 1993 KS SR a GÚ SAV, ktorých bol 11 rokov predsedom RR. 
Z jeho iniciatívy a jeho zásluhou organizujú KS SR a GÚ SAV od 
roku 1994 semináre Aktivity v kartografi i (v dvojročných cykloch). 

J. Pravda v rokoch 1990 až 2000 externe prednášal na Prírodo-
vedeckej fakulte (PríF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave 
predmet mapový jazyk, na ktorý napísal dočasnú vysokoškolskú 
učebnicu (skriptá), ktorá vyšla v dvoch vydaniach [Bratislava, 
1. vydanie 1997, 88 strán (s.), 2. doplnené vydanie 2003, 104 s.]. 
Okrem toho pre poslucháčov PríF UK napísal v spoluautorstve 
skriptá Počítačová tvorba tematických máp (Bratislava 2004. 264 
s.). Bol tiež spoluautorom skrípt Kartografi cká tvorba a reproduk-
cia (Bratislava 1978) pre poslucháčov odboru geodézia a kartografi a 
SvF Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (od 1. 4. 1991 
STU), ktoré vyšli v dvoch vydaniach.

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť Ing. Pravdu, DrSc., bola 
neobyčajne široká. V oblasti výskumu bol priekopníkom vypraco-
vania teoretickej koncepcie mapového jazyka, ako formalizovaného 
znakového systému mapy, ktorá našla uplatnenie aj v zahraničí. Jeho 
výskumnú správu Základy koncepcie mapového jazyka (Bratislava 
1990. 168 s.) vydal GÚ SAV tlačou.

Bol najplodnejším autorom časopisu Geodetický a kartografi cký 
obzor. Napísal 49 odborných a vedeckých článkov a 49 príspevkov 
do rubrík (najmä Literárna rubrika: recenzie odborných kníh, mono-
grafi í, atlasov a skrípt, ale aj Spoločensko-odborná činnosť, Termi-
nológia a symbolika v geodézii a v kartografi i, Zo zahraničia a iné). 
Jeho práce majú význam nielen pre rozvoj kartografi ckej teórie, ale 
aj pre prax. 

Ďalšie desiatky jeho prác možno nájsť v Geografi ckom časopise, 
v KL, v Geographia Slovaca, v zahraničných časopisoch a v zborní-
koch z konferencií a sympózií. Ich počet sa pohybuje okolo 100. Je 
tiež autorom Stručného lexikónu kartografi e (Bratislava, GÚ SAV 
2001 a Veda 2003) a spoluautorom 5 monografi í. Rozsiahly je výpo-
čet citácií a ohlasov jeho prác u nás i v zahraničí, kde získal veľmi 
dobré meno.

V rokoch 1987 až 1999 bol Ing. Pravda, DrSc., aktívnym členom 
terminologickej komisie ÚGKK SR a spoluautorom Terminologic-
kého slovníka geodézie, kartografi e a katastra (Bratislava 1998). 
V tejto aktivite pokračoval aj ako člen technickej komisie Geodézia 
a kartografi a Slovenského ústavu technickej normalizácie (SÚTN 
– 1999 až 2007). Tu sa venoval preberaniu medzinárodných noriem 
ISO z oblasti geografi ckých informácií (27 noriem) a vypracoval 
slovenskú technickú normu – STN 73 0401-3 Terminológia v geo-
dézii a kartografi i. Časť 3: Terminológia kartografi e a geografi ckých 
informačných systémov (Bratislava, SÚTN 2009. 92 s.).

Ing. Pravda, DrSc., od roku 2004 „Významná osobnosť SAV“, 
získal v roku 2004 Cenu LITA (Slovenská literárna agentúra) za 
encyklopedickú činnosť.

Uvedený prehľad pracovných aktivít nie je vyčerpávajúci (pretože 
Ing. Pravda, DrSc., si neželal, aby sa o ňom počas života písalo). Je 
len stručnou charakteristikou väčšiny publikovaných prác, ktorým 
sa venoval. 

 Odišiel čestný, veľmi pracovitý a veľmi skromný človek, ktorý 
zasvätil celý život kartografi i a geografi i. V diele, ktoré nám Ing. 
Ján Pravda, DrSc., zanechal, ktorému položil pevné základy, bude 
naďalej s nami. Česť jeho pamiatke.

Vlastní kresba je však velmi zdařilá, prokazuje značné kreslířské 
dovednosti svého původce. Jak v tažení čar, tak v popisu, někdy vel-
mi drobném, tak také v práci s barvou. Použité odstíny, zvláště růžo-
vé pro zástavbu, hnědé pro cesty, modré pro vodstvo a zamokřenou 
půdu, zelené pro povrch půdy a šedé pro reliéf a porosty jsou jemné, 
odstupňované a obecně užity v očekávaných souvislostech. 

Můžeme se tedy domnívat, že v terénu byl nejdříve pořízen hrubý 
náčrt a podle něj byla vyhotovena čistokresba. Také mohla být čis-
tokresba vyhotovena dle paměti, nebo mohla být vyhotovena podle 
sdělení jiné obeznalé osoby. V závěru však vždy již v příznivých 
podmínkách. Zaznamenávajícím v terénu a kreslířem mohla být jed-
na a tatáž osoba, ale i osoby různé.

Plán zobrazuje to naprosto podstatné a i bez mapové legendy 
a jen se strohým popisem je plně srozumitelný.

Ať již byly okolnosti vzniku tohoto plánu jakékoli a jakkoli je 
tento plán jen základní, hrubý, s řadou uvedených nedostatků, je 
cennou kartografi ckou památkou 18. století s vysokou informační 
hodnotou. I na tak plošně malém plánu můžeme nalézt odpověď na 
řadu podnes nevyřešených otázek spojených s minulostí národní 
kulturní památky – Státního zámku v Hradci nad Moravicí.

Díky možnosti uskutečnit tuto zahraniční studijní cestu a laskavé 
vstřícnosti pracovníků mapového oddělení Státní knihovny v Berlí-
ně se tak české vědě dostává do rukou další významný pramen.

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

MAPY A ATLASY
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(júl, august, september)

Výročie 50 rokov:

7. 8. 2010 – Ing. Pavol Kvarda, štátny radca odboru prevádzkové-
ho Štatistického úradu Slovenskej republiky. Narodil sa v Bratislave. 
Po skončení štúdia odboru geodézia a kartografi a na Stavebnej fakulte 
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1983 nastúpil 
do Geodetického ústavu, n. p., Bratislava (od 1. 7. 1989 Geodetický 
podnik, š. p., a od 1. 1. 1991 Geodetický a kartografi cký ústav – GKÚ) 
ako samostatný projektant útvaru technickej prípravy výroby. 1. 4. 
1991 bol poverený a 1. 2. 1993 vymenovaný za vedúceho odboru tech-
nicko--ekonomickej prípravy, od roku 1995 odbor vecných úloh (VÚ) 
a od roku 1998 odbor koordinácie VÚ. Funkciu vedúceho vykonával 
do 31. 12. 1999. Od 1. 1. 2000 do 31. 1. 2004 bol vedúcim odboru 
centrálnych databáz katastra nehnuteľností. 1. 2. 2004 bol vymenovaný 
do funkcie obchodno-ekonomického námestníka riaditeľky GKÚ a od 
1. 7. 2007 do 5. 10. 2007 t. j. do odchodu z GKÚ, bol námestníkom ria-
diteľky GKÚ. Často prezentoval výsledky činnosti GKÚ na domácich 
aj zahraničných odborných podujatiach. Ako vedúci projektu katastrál-
neho portálu sa významne angažoval v sprístupnení a vo zverejňovaní 
údajov katastra nehnuteľností z celého územia Slovenska na interne-
te a má zásluhy na uvedení katastrálneho portálu do praxe. V terajšej 
funkcii pôsobí od 1. 5. 2008 a venuje sa koordinačnej činnosti pri verej-
nom obstarávaní. 

Výročie 55 rokov:

1. 7. 2010 – Ing. Katarína Valentovičová, vedúca organizačného od-
boru Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina. Rodáčka z Marti-
na. Po skončení odboru geodézia a kartografi a (GaK) na Stavebnej fa-
kulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave 
v roku 1978 nastúpila do Geodézie, n. p., Žilina, prevádzky evidencie 
nehnuteľností (EN), kde prešla viacerými prácami a neskôr sa stala 
vedúcou oddielu EN. V rokoch 1987 až 1990 absolvovala postgra-
duálne štúdium odboru GaK na SvF SVŠT. V rokoch 1991 až 1994 
pôsobila ako odborná referentka referátu inšpektora EN (od roku 1993 
katastra nehnuteľností) Slovenského úradu geodézie a kartografi e (od 
1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografi e a katastra Slovenskej republiky) 
– pracovisko Žilina. Od 1. 11. 1994 do 23. 7. 1996 bola riaditeľkou 
Správy katastra Žilina Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici. V roku 
1996 odišla na terajšie pracovisko.

9. 8. 2010 – Ing. Zita Maršálková, ředitelka Katastrálního pracoviš-
tě (KP) ve Frýdku-Místku Katastrálního úřadu (KÚ) pro Moravsko-
slezský kraj. Narodila se ve Frýdku-Místku, studovala obor geodézie 
a kartografi e na Fakultě stavební VUT v  Brně, studium ukončila v ro-
ce 1979 státní zkouškou a nastoupila u Geodézie, n. p., Opava na Stře-
disko geodézie (SG) v Ostravě. Od 1. 5. 1986 do 30. 6. 1989 pracovala 
v projekčním oddělení u Městského podniku služeb ve Frýdku-Místku 
jako odpovědný geodet. Dnem 1. 7. 1989 se vrátila zpět k resortu, a to 
na SG ve Frýdku-Místku. Od 1. 1. 1993 je ředitelkou KP (do roku 
2003 KÚ) Frýdek-Místek. Jejím velkým koníčkem je ochotnické di-
vadlo, řadu let je členkou divadelního souboru Čtyřlístek ve Frýdku-
-Místku, mimo hraní se věnuje i režii především činoherních pohádek 
pro děti. Soubor vystupoval i na několika KP s pásmem ze života ka-
tastrálních úředníků. 

5. 9. 2010 – Ing. Jiřina Huňková, ředitelka Katastrálního pracoviště 
(KP) ve Zlíně Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Narodila se ve 
Zlíně. V resortu, na KP ve Zlíně (dříve Středisko geodézie, n. p., Brno, 
pracoviště Zlín atd.) pracuje od ukončení studia oboru geodézie a kar-
tografi e na Fakultě stavební ČVUT v Praze v roce 1979. Postupně se 
podílela na všech činnostech souvisejících s katastrem nemovitostí. 
V současné funkci ředitelky KP Zlín je od roku 2004.
 
10. 9. 2010 – Ing. Nadežda Nikšová, generálny štátny radca sekcie 
informatizácie spoločnosti Ministerstva fi nancií Slovenskej republiky 
(SR). Narodila sa v Nitre. Po skončení odboru geodézia a kartografi a 

na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 
v roku 1978 s vyznamenaním nastúpila do Inžiniersko-projektovej or-
ganizácie školských stavieb v Bratislave ako vedúca geodetka. Od 1. 1. 
1983 do 31. 12. 1986 pracovala ako referentka v oddelení zadávania 
a preberania prác a neskôr ako vedúca oddelenia technickej dokumen-
tácie v Správe geodézie a kartografi e v Bratislave. 1. 1. 1987 prešla 
do technického odboru Slovenského úradu geodézie a kartografi e (od 
1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografi e a katastra – ÚGKK – SR), ktorý 
sa postupne pretransformoval na odbor geodézie a kartografi e, odbor 
geodézie,  kartografi e a  medzinárodných vzťahov a  napokon odbor 
geodézie, kartografi e a geoinformatiky. Tu bola jej hlavnou náplňou 
koncepčná a normotvorná činnosť v oblasti tvorby základnej bázy geo-
grafi ckého informačného systému (GIS), archivovanie a dokumentácia, 
vrátane koordinácie týchto činností na medzirezortnej úrovni s väz-
bou na medzinárodnú spoluprácu. Významná bola jej aktívna činnosť 
v poradných orgánoch, pracovných skupinách a komisiách ÚGKK 
SR a v medzinárodných skupinách expertov. Význačne sa podieľala 
na tvorbe rezortnej Inštrukcie na dokumentačnú činnosť a skartačný 
plán dokumentačných fondov, ďalej zákona Národnej rady (NR) SR č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografi i, zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. 
o Komore geodetov a kartografov a vyhlášky ÚGKK SR č. 178/1996 
Z. z., ktorou sa vykonával zákon NR SR o geodézii a kartografi i. Je tiež 
publikačne činná. V roku 2003 začala utvárať nový odbor medzinárod-
nej spolupráce a európskej integrácie (od 20. 12. 2004 odbor medziná-
rodných vzťahov) ÚGKK SR. Funkciu jeho riaditeľky vykonávala od 
28. 8. 2003 do 20. 2. 2007, t. j. do odchodu z ÚGKK SR. Tu ovplyv-
ňovala tvorbu strategických zámerov ÚGKK SR a ich presadzovanie 
v komisiách alebo vo výboroch zriadených Európskou komisiou alebo 
Radou Európskej únie (EÚ). V rámci členstva v profesijných združe-
niach vystupovala aktívne od roku 1998 ako dopisovateľka EuroGeo-
graphics, od roku 1997 ako expert SR v skupine expertov na kvalitu 
EuroGeographics, v rokoch 1997 až 2004 bola expertom SR v skupine 
expertov na právne a komerčné záležitosti EuroGeo graphics a v ďalších 
komisiách. Od roku 2004 bola expertom SR na zasadnutiach pracovnej 
skupiny pre životné prostredie Rady EÚ k návrhu smernice INfrastruc-
ture for SPatial InfoRmation in Europe (INSPIRE), v rokoch 2000 až 
2004 bola tajomníčkou pracovnej skupiny pre GIS v štátnej správe pri 
Rade vlády SR pre informatiku a v rokoch 1989 až 2002 bola tech-
nickou redaktorkou Spravodajcu ÚGKK SR. Ovládanie cudzích jazy-
kov (anglický, nemecký) prispieva k jej širokému odbornému rozhľadu 
a komunikatívnosti. Od 1. 3. 2007 do 14. 10. 2007 pôsobila v sekcii 
vedy a techniky Ministerstva školstva SR. Od 15. 10. 2007 je v teraj-
šej funkcii, kde sa venuje tvorbe strategických zámerov a metodických 
materiálov v oblasti informatizácie verejnej správy a činnosti v medzi-
národných komisiách a v medzinárodných skupinách expertov.

Výročie 60 rokov:

27. 8. 2010 – Ing. Štefan Kondáš, PhD., živnostník v oblasti geodé-
zie a kartografi e (fi rma IDENT). Rodák z Pribeníka (okres Trebišov). 
Po skončení odboru geo dézia a kartografi a na Stavebnej fakulte (SvF) 
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1974 
nastúpil na Ka tedru mapovania a pozemkových úprav (KMPÚ) SvF 
SVŠT ako asistent, neskôr odborný asistent. V rokoch 1976 až 1979 bol 
vedeckým ašpirantom na KMPÚ SvF SVŠT a vedeckú hodnosť kan-
didáta technických vied získal v roku 1980. V rokoch 1979 až 1981 
absolvoval postgraduálne štúdium na Strojníckej fakulte SVŠT so za-
meraním na programovacie prostriedky. V rokoch 1980 až 1988 praco-
val v Slovenskej kartogra fi i, n. p., Bratislava ako výskumný pracovník 
a vedúci útvaru technického rozvoja. V rokoch 1988 až 1991 pracoval 
v Ústave turizmu, a. s., Bratislava. 1. 1. 1992 prešiel do Slovenského 
úradu geodézie a kartografi e (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografi e 
a katastra Slovenskej republiky) ako inšpektor na kartografi u, polygra-
fi u a informačný systém geodézie, kartografi e a katastra (ISGKK). Od 
1. 12. 1992 do 31. 5. 2009 bol inšpektorom na prevádzkovanie a využí-
vanie ISGKK, archivovanie, dokumentáciu, metrológiu, základnú bázu 
geografi ckého informačného systému a štandardizáciu geografi ckého 
názvoslovia odboru katastrálnej inšpekcie. 1. 6. 2009 až 31. 1. 2010 
pôsobil v Geodetickom a kartografi ckom ústave Bratislava, kde ako 
koordinátor vo verejnej správe zabezpečoval koordinovanie špeciál-
nych prác. Od februára 2010 bol nezamestnaný a od konca júla 2010 
sa pripravuje na činnosť samostatnej zárobkovo činnej osoby. Záslužná 
je jeho činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti, kde od roku 1981 
aktívne pracoval ako funkcionár, aj ako člen Národného kartografi ckého 
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komitétu a ko misie ad hoc Medzinárodnej kartografi ckej asociácie pre 
tyfl okartografi u. Je publikačne činný. Patrí k zakladajúcim členom Kar-
tografi ckej spoločnosti SR.

27. 9. 2010 – Ivo Paleček, ředitel Katastrálního pracoviště (KP) v Bys-
třici nad Pernštejnem Katastrálního úřadu (KÚ) pro Vysočinu. Narodil 
se v Praze, kde v roce 1968 ukončil studium na tehdejší střední všeobec-
ně vzdělávací škole na Sladkovského náměstí na Žižkově a v roce 1972 
maturoval na SPŠ zeměměřické v Hrdlořezích. Od roku 1972 do roku 
1975 pracoval jako technik geodetického odboru v Dopravním podniku 
(DP) hl. města Prahy – Metro, v letech 1976 a 1977 po delimitaci v DP 
Investor dopravních staveb. V letech 1978 až 1990 pak jako důlní měřič 
na Uranových dolech Dolní Rožínka. V letech 1991 a 1992 pracoval 
jako referent Odboru výstavby MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem. 1. 1. 
1993 nastoupil na KÚ ve Žďáru nad Pernštejnem jako vedoucí detašova-
ného pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem. Od 1. 1. 2004 je ředitelem 
KP Bystřice nad Pernštejnem. Mezi jeho záliby a aktivity patří sport, 
dnes aktivně již jen lyžování a cyklistika.

Výročie 65 rokov:

22. 8. 2010 – Ing. Milan Paulík, samostatná fyzická osoba (SFO). 
Narodil sa vo Vrútkach (okres Mar tin). Odbor geodézia a kartografi a 
absolvoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej 
v Bratislave v roku 1968. V tomto roku nastúpil do Inžinierskej geo-
dézie, n. p., Bratislava – závod Prešov (od roku 1973 Geodézia, n. p., 
Prešov), kde ako vedúci meračskej čaty vykonával práce technicko-
-ho spodárskeho mapova nia. 1. 1. 1973 prešiel do oddielu inžinierskej 
geo dézie (IG) v Košiciach, kde vykonával funkciu zodpovedného 
geodeta investora pri výstavbe sídlisk. Neskôr vykonával špeciálne prá-
ce IG (veľ mi presnú niveláciu, meranie posunov a pretvorení stavebných 
ob jektov a iné). Od roku 1985 vy konával funkciu vedúceho oddielu 
IG v Košici ach, kde viedol práce na Technickej mape mesta Košice. 
Odborné skúsenosti, pracovitosť a zodpovedný prístup k pracovným 
povin nostiam prispeli k tomu, že bol 1. 2. 1987 vymenovaný za riaditeľa 
Krajskej správy geodézie a kartografi e v Košiciach a od 1. 1. 1993 za 
prednostu Katastrálneho úradu v Košiciach. V tejto funkcii pôso bil do 
23. 7. 1996. Od 24. 7. 1996 pracoval v katastrálnom odbore (KO) Kraj-
ského úradu (KÚ) v Košiciach. Najskôr bol poverený ve dením KO a od 
1. 9. 1996 do 31. 12. 1997 vykonával funkciu vedú ceho oddelenia ria-
denia a metodiky KOKÚ. Od 1. 1. 1998 je SFO. V rokoch 1998 až 2001 
bol členom predstavenstva Komory geodetov a kartogra fov. Záslužná 
bola aj jeho činnosť v Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov.

28. 8. 2010 – Mgr. Eva Kobylková, pražská rodačka. Po maturitě 
studovala na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy obor 
učitelství (aprobace matematika, fyzika). Po absolvování vysoké školy 
nastoupila v roce 1967 na SPŠ zeměměřickou v Praze, kde učí dodnes. 
V letech 1990 až 2008 zastávala funkci zástupkyně ředitele.

26. 9. 2010 – Ing. Václav Fifka, bývalý ředitel Katastrálního úřadu 
v Písku. Narodil se v Mnichovicích, okres Praha-východ. Studium geo-
dézie a kartografi e na Fakultě stavební ČVUT v Praze ukončil v roce 
1968. Na Středisko geodézie (SG) ve Strakonicích nastoupil 1. 8. 1969 
a od 1. 4. 1970 pracoval na SG v Písku.

Výročie 70 rokov:

12. 7. 2010 – Ing. František Rákoci, technický zamestnanec Rektorátu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Rodák z Košíc. Štúdium 
zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej 
školy technickej v Bratislave skončil v roku 1964 a nastúpil do Ústavu 
geodézie a kartografi e (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie) v Bra-
tislave, kde vykonával práce v oblasti evidencie ne hnuteľností (EN) 
a neskôr sa stal vedúcim rajónu. V roku 1973 prešiel do Geodézie, n. p. 
(od 1. 7. 1989 š. p.), Bratislava do funkcie vedúceho oddielu EN Brati-
slava – mesto, ktorú vykonával do roku 1983. V rokoch 1983 až 1990 
bol zástupcom vedúceho prevádzky, resp. vedúcim prevádzky EN. V ro-
koch 1991 až 2003 pôsobil ako geodet – živnostník.V terajšom zaradení 
je od roku 2003. Bol spoluorganizátorom a najmä aktívnym pretekárom 
na rezortných športových hrách.

12. 7. 2010 – Václav Štenc, v aktivní službě ředitel Katastrálního úřa-
du v Sokolově. Narodil se v Kupišově na Ukrajině. Po maturitě na 

střední všeobecně vzdělávací škole nastoupil v roce 1957 na Okres-
ní měřické středisko v Kadani, od roku 1961 působil na pracovišti 
v Sokolově. Odborné vzdělání si doplnil dálkovým studiem na Střední 
průmyslové škole zeměměřické v Praze. Prošel funkcemi vedoucího 
rajónu, oddílu a vedoucího střediska geodézie.

15. 7. 2010 – Ing. Ján Janek. Narodil sa v Sebechleboch (okres Krupi-
na). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte stavební 
Českého vysokého učení technického v Prahe v roku 1962 nastúpil do 
Geologického prieskumu (neskôr Inžinierskogeologický a hydrogeolo-
gický prieskum, n. p.) Žilina, závod v Bratislave, kde sa podieľal na rie-
šení zosuvných území (Handlová), na prieskumných prácach pre vodné 
dielo (VD) na Dunaji, na vyhotovovaní podkladov pre projekt atómo-
vých elektrární Jaslovské Bohunice, ako i pre diaľnice. V rokoch 1972 
až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia 
a kartografi a (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej 
školy technickej (SVŠT) v Bratislave. V roku 1978 bol vymenovaný za 
zodpovedného geodeta Sústavy VD Gabčíkovo – Nagymaros. Úspeš-
ne spolupracoval s Katedrou geodetických základov SvF SVŠT najmä 
v oblasti budovania vytyčovacích sietí a budovania testovacej základ-
nice (pre diaľkomery) v Hlohovci. V rokoch 1985 až 1990 bol členom 
komisie pre štátne záverečné skúšky na odbore GaK SvF SVŠT. Bol or-
ganizátorom viacerých celoštátnych seminárov z problematiky geode-
tických prác vo výstavbe a známy je ako autor odborných referátov. Je 
jedným zo zakladateľov Slovenského zväzu geodetov a stál aj pri zrode 
Komory geodetov a kartografov, kde bol od marca 2000 do marca 2002 
predsedom dozornej rady. Od 1. 9. 1999 do 30. 6. 2007, t. j. do odcho-
du do dôchodku, pôsobil ako pedagóg na Strednej geodetickej škole 
v Bratislave.

21. 7. 2010 – Ing. Vlastimil Matuška, bývalý ředitel Katastrálního 
úřadu (KÚ) v Tachově. Narodil se v Sušici, zeměměřické studium ab-
solvoval v roce 1956 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Nastoupil na 
Středisko geodézie v Tachově, kde postupně vykonával všechny druhy 
prováděných prací. Zastával různé funkce počínaje vedoucím čety až 
po funkci ředitele KÚ, do níž byl jmenován v roce 1995. 

25. 7. 2010 – Ing. Petr Korčák, interní auditor Zeměměřického úřadu 
v Praze (ZÚ). Narodil se v Praze. Po maturitě na SPŠ zeměměřické 
nastoupil do tehdejšího Geodetického a topografi ckého ústavu. Obor 
geodézie a kartografi e na Fakultě stavební ČVUT v Praze studoval při 
zaměstnání, studium dokončil v roce 1967. Byl zaměstnán v oddělení 
základní trigonometrické sítě, mj. prováděl měření délek strany Postu-
pim – Sofi a v trojúhelníku tzv. kosmické triangulace, nebo se podílel 
na zhuštění trigonometrické sítě v Praze pro určení hlavních vytyčo-
vacích bodů pro první trasy pražského metra. Byl členem skupiny čes-
kých geodetů pro práce na katastru vinic v Alžírsku (1970 a 1971). 
V červnu 1983 odjel na roční expertizu do Damašku (Sýrie). V Geode-
tickém a kartografi ckém podniku se podílel mnoho let na projektové 
přípravě odborných prací, spojené i s činností na úseku cen a norem 
pro zeměměřické práce. Po roce 1990 byl postupně vedoucím útvaru 
přípravy výroby, oddělení kontroly a později vedoucím organizačního 
odboru ZÚ. V letech 2004 a 2005 byl ředitelem kanceláře úřadu a od 
roku 2006 je interním auditorem. V ČSVTS se podílel na práci odbor-
ných skupin v bodových polích a v oblasti cen a norem. Spolupracoval 
i na tvorbě technických předpisů a tvorbě zeměměřické legislativy.

25. 8. 2010 – Ing. Luboš Radikovský, bývalý ředitel Katastrální-
ho úřadu (KÚ) 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. Zde zastával postupně funkce vedoucího čety, 
rajónu, od roku 1971 vedoucího oddílu a zástupce vedoucího středis-
ka. Vedoucím střediska byl od roku 1990 a v roce 1993 byl jmenován 
ředitelem KÚ.

18. 9. 2010 – doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD. – osobná správa 
v niektorom z ďalších čísel Geodetického a kartografi ckého obzoru.

19. 9. 2010 – Ing. Katarína Zavacká. Rodáčka z Malcova (okres Bar-
dejov). Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej 
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1964 
nastúpila do Ústavu geodézie a kartografi e (od roku 1968 Oblastný 
ústav geodézie) v Bratislave – Stredisko geodézie (SG) v Komárne, 
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kde pracovala v oblasti evidencie nehnuteľností (EN) a 1. 4. 1966 sa 
stala vedúcou rajónu. 1. 7. 1973 prešla do Správy geodézie a kartogra-
fi e v Bratislave – SG v Komárne, kde pokračovala v prácach EN. Ako 
skúsená odborníčka v tejto oblasti vykonávala od 1. 1. 1979 do 31. 12. 
1992 funkciu vedúcej tohto SG. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bola 
riaditeľkou Správy katastra Komárno Katastrálneho úradu v Bratisla-
ve. Od 24. 7. 1996 do 31. 3. 1998, t. j. do odchodu do dôchodku, bola 
vedúcou katastrálneho odboru Okresného úradu v Komárne.

Výročí 75 let:

18. 7. 2010 – prof. Ing. Petr Vaníček, DrSc., význačný český a kanad-
ský geodet a teoretický geofyzik, prof. zeměměřictví na universitě v New 
Brunswicku (Kanada), mj. spoluautor knihy Geodesy – The Concepts 
(1982). Narodil se v Sušici (okres Klatovy), obor geodézie a kartografi e 
vystudoval v roce 1959 na FSv ČVUT v Praze, od roku 1967 žil s rodi-
nou v Anglii, kde pracoval na Univerzitě v Liverpoolu, od roku 1969 
žije v Kanadě. Zabýval se hlavně spektrální analýzou, studiem geoidu 
a významný je jeho přínos na formování kanadských i mezinárodních 
vědeckých geofyzikálních organizací (např. založení Canadian Geo-
physical Union, 1974, komise IAG Geodetic Aspects Law of the Sea 
(GALOS), v níž byl prvním prezidentem – 1989). Významná byla i jeho 
publikační (450 odborných příspěvků) a editorská aktivita. Je nositelem 
prestižních vědeckých ocenění (např. Tuzo Wilson Medal 1996, nadace 
Alexandra von Humboldta, 1989), připomenout je třeba také jeho nezišt-
nou pomoc geodetům z jeho rodné vlasti při navazování kontaktů a čin-
nosti v mezinárodních odborných institucích.  

20. 7. 2010 – doc. Ing. Irena Mitášová, PhD. Narodila sa v Slavnici (ok-
res Ilava). Štúdium geodézie a kartografi e skončila v roku 1959 na Zeme-
meračskej fakulte Poľnohospodárskeho inštitútu v Charkove (Ukrajina). 
Najskôr pracovala v Krajskom projektovom poľnohospodárskom ústave 
v Bratislave (1959 a 1960) ako geodetka-projektantka. V roku 1960 pri-
šla ako asistentka na Katedru mapovania a pozemkových úprav Stavebnej 
fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave 
a v roku 1964 prešla na Katedru geodetických základov (KGZ). V rokoch 
1963 a 1964 absolvovala postgraduálne štúdium odboru „Matematické 
stroje a programovanie“ na Elektrotechnickej fakulte SVŠT. Vedeckú 
hodnosť kandidátky technických vied získala v roku 1973. Za docentku 
pre odbor geodézia bola vymenovaná 1. 3. 1977, na základe habilitačnej 
práce v roku 1975. Od roku 1978 do polovice januára 1990 bola vedúcou 
KGZ SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 Slovenská technická univerzita – STU). 
Mala rozsiahlu prednáškovú, posudkovú a publikačnú činnosť. Je au-
torkou a spoluautorkou 116 vedeckých a odborných prác, 9 dočasných 
vysokoškolských učebníc (skrípt) a bola vedúcou autorského kolektívu 
vysokoškolskej učebnice „Základy teórie systémov a kybernetiky s apli-
káciami v geodézii a kartografi i“ (Bratislava, Alfa 1990). Výsledky svo-
jej vedeckovýskumnej činnosti zhrnula do 15 výskumných správ. Bola 
školiteľkou doktorandov a odbornou garantkou viacerých celoštátnych 
seminárov z problematiky automatizácie v geodézii a kartografi i. Je no-
siteľkou vyznamenaní: „Zlatá medaila SVŠT“ (1985), „Vzorná pracov-
níčka rezortu SÚGK“ (1985) a iných. V roku 2002 jej dekan SvF STU 
v Bratislave udelil „Plaketu profesora Gála“ za dlhoročnú pedagogickú 
a vedeckovýskumnú činnosť. Do dôchodku odišla 31. 8. 2000.

Výročí 80 let:

2. 7. 2010 – Ing. Václav Fučík, rodák z Lomnice nad Popelkou. Již 
během studia oboru dopravních konstrukcí na tehdejší Fakultě inže-
nýrského stavitelství ČVUT v Praze, které absolvoval roku 1953, se 
stal asistentem profesora Trnky v ústavu geodézie, který se při refor-
mách stal součástí katedry speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT. 
Pedagogicky se věnoval výuce geodézie pro stavební obory fakulty, je 
spoluautorem několika učebních textů. Byl významným odborníkem 
v oblasti zaměřování památkových objektů.

30. 8. 2010 – Ing. Miroslav Palata, rodák z Prahy, absolvent ze-
měměřického studia na ČVUT v Praze. Bohatou praxi získal v nive-
lačním oddělení dřívějšího Geodetického ústavu, Praha. Od roku l965 
byl odborným asistentem katedry speciální geodézie Fakulty stavební 
ČVUT v Praze, pověřeným přednáškami z oblasti ekonomiky a mana-
gementu geodetických a kartografi ckých prací. Je autorem a spoluau-
torem několika skript i dalších publikací. Opominout nelze ani jeho 
činnost ve vysokoškolské tělovýchovné jednotě.

16. 9. 2010 – Ing. Jaroslav Špinka, rodák z Křešice (okres Benešov), 
bývalý dlouholetý vedoucí pracovník provozu triangulace a mapování 
Zeměměřického úřadu, Praha. Byl erudovaným a uznávaným odbor-
níkem, podílel se na několika významných měřických akcích v zahra-
ničí. Od roku 1992 je v důchodu.

Výročí 90 let:

11. 7. 2010 – Ing. František Novotný, rodák z Veselí nad Lužnicí. 
V resortu pracoval od roku 1954, naposledy ve funkci technického 
náměstka bývalé Geodézie Liberec. Byl znám svou dobrou technic-
kou úrovní a organizačními schopnostmi. Aktivně působil i v tehdejší 
Československé vědeckotechnické společnosti.

30. 7. 2010 – doc. Ing. Antonín Malíř, CSc., dřívější vedoucí katedry 
důlního měřictví Hornicko-geologické fakulty dnešní Technické univer-
zity – Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě. Narodil se v Dolní Suché 
(okres Karviná). Do praxe nastoupil jako pomocník havíře, vypracoval 
se až na důlního měřiče. Studium na VŠB ukončil roku 1959 a přešel 
na katedru důlního měřictví, kde působil až do odchodu do důchodu 
v roce 1985. Kandidátskou práci z oblasti důlní kartografi e obhájil roku 
1967, habilitační práci na téma „Nové technologické postupy zpracová-
ní informací a uplatnění kartometrie v důlním mapování“ v roce 1970. 
Docentem pro obor důlní měřictví byl jmenován v roce 1972. Publiko-
val 45 původních prací a aktivně se angažoval v 1. komisi Mezinárodní 
společnosti důlních měřičů (ISM).

27. 9. 2010 – Ing. Anton Meluš, PhD. Rodák z Bošian (okres Partizán-
ske). Po skončení zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych 
náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1946 na-
stúpil do štátnej zememeračskej služby, v ktorej okrem rokov 1952 až 
1955, keď pracoval v odborných útvaroch Československej armády ako 
vojenská osoba z povolania, pracoval do 30. 9. 1980, t. j. do odchodu 
do dôchodku. Pôsobil v Katastrálnych meračských úradoch v Bratisla-
ve a v Zlatých Moravciach a v zememeračskom oddelení technického 
referátu Okresného národného výboru v Partizánskom. V roku 1955 
prišiel natrvalo do Bratislavy. Tu pracoval v Geodetickom, topografi c-
kom a kartografi ckom ústave, v Geodetickom ústave a v Inžinierskej 
geodézii, n. p., kde vykonával a viedol práce topografi ckého mapovania 
v mierkach 1:25 000 a 1:10 000 a práce technicko-hospodárskeho ma-
povania. V roku 1970 bol na základe konkurzu vybraný do Výskumného 
ústavu geodézie a kartografi e, kde ako vedúci oddelenia riešil výskum-
né úlohy z oblasti mapovania a racionalizácie mapovacích prác. V roku 
1977 získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied. Je nositeľom 
rezortných vyznamenaní.       
       
   B l a h o ž e l á m e !

Z dalších výročí připomínáme:

7. 7. 1900 – před 110 lety se narodil Ing. Dr. František Mašek, před-
nosta ústředního archivu ministerstva fi nancí, odborný spisovatel. Zem-
řel 19. 9. 1953.

16. 7. 1880 – před 130 lety se narodil RNDr. Dr. Bedřich Šalomon, 
významný český kartograf, profesor matematické kartografi e na UK 
v Praze. Zemřel 26. 7. 1967.

20. 7. 1915 – před 95 lety se narodil v Brně-Líšni Ing. Stanislav Jaroš, 
dlouholetý vedoucí pracovník v hospodářských resortních organizacích 
geodézie a kartografi e. Za okupace pracoval v civilních kancelářích, po 
válce zastával vedoucí funkce v družstvu Geoplan a v n. p. Geometra, od 
roku 1954 v tehdejším Oblastním ústavu geodézie a kartografi e, Brno. 
Od roku 1960 zde byl náměstkem ředitele a od roku 1968 ředitelem 
Inženýrské geodézie, n. p., Brno. Ve stejné funkci zůstal i u nově zří-
zeného n. p. Geodézie Brno a setrval v ní až do odchodu do důchodu 
v roce 1979. Společensky byl činným 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. 7. 1920 – pred 90 rokmi sa narodil v Sabinove Ing. Juraj Beliš. 
Štúdium zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk 
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Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave skončil v ro-
ku 1946 a nastúpil ako asistent na Ústav nižšej geodézie SVŠT. V ro-
ku 1949 prešiel do Hydroconsultu v Bratislave, do zakladajúceho sa 
geodeticko-prieskumného strediska. Tu vykonával práce pri zabezpečo-
vaní geodetických podkladov viacerých vodohospodárskych stavieb až 
do roku 1970. V roku 1970 prešiel do Doprastavu – n. p. v Bratislave, 
kde vykonával geodetické a projekčné práce až do roku 1986, t. j. do 
odchodu do dôchodku. Zomrel 23. 3. 2005 v Bratislave.

22. 7. 1925 – pred 85 rokmi sa narodil vo Vrútkach (okres Martin) 
Ing. Rudolf Šandrik. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na 
odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) 
v Bratislave v roku 1948 nastúpil do Inšpektorátu katastrálneho vyme-
riavania v Martine a v roku 1949 pokračoval v zememeračskom oddele-
ní technického referátu Krajského národného výboru v Žiline. Po vzni-
ku rezortu geodézie a kartografi e (1. 1. 1954) pracoval v Oblastnom 
ústave geodézie a kartografi e (od roku 1960 Ústav geodézie a kartogra-
fi e) v Žiline, kde najskôr viedol prevádzku topografi ckého mapovania 
a 1. 12. 1954 bol poverený funkciou hlavného inžiniera. 1. 1. 1968 bol 
v novozriadenej Inžinierskej geodézii, n. p., Bratislava vymenovaný za 
riaditeľa závodu v Žiline a od 1. 1. 1973 do 31. 12. 1987 bol riaditeľom 
Geodézie, n. p., Žilina. Od 1. 1. 1988 do 28. 3. 1990, t. j. do odchodu 
do dôchodku, vykonával funkciu vedúceho útvaru ekonomiky práce 
Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Žilina. Bol aktívnym zlepšovate-
ľom a spolupracoval s geodetickými katedrami Stavebnej fakulty (SvF) 
SVŠT. V akademických rokoch 1976/1977 až 1986/1987 bol členom 
komisie pre štátne záverečné skúšky na odbore geodézia a kartogra-
fi a SvF SVŠT. Bol oponentom viacerých výskumných správ a členom 
oponentských rád. Prednášal na rôznych odborných podujatiach ve-
decko-technickej spoločnosti. Bol nositeľom viacerých vyznamenaní. 
Zomrel 31. 8. 1998 v Bratislave.

24. 7. 1915 – před 95 lety se narodil v Ivanovicích u Brna prof. Ing. 
Matěj Pokora. Od roku 1960 – po předchozí praxi a tříletém působe-
ní jako docent na katedře mapování a hospodářskotechnických úprav 
FSv ČVUT – vedoucí katedry geodézie Fakulty stavební VUT v Brně, 
spoluautor učebnice Geodézie, člen redakční rady GaKO. Zasloužil se 
o znovuotevření brněnského zeměměřického studia a zastával význam-
né akademické funkce. Zemřel 13. 5. 1984 v Brně.

5. 8. 1885 – před 125 lety se narodil Ing. František Potůček, přednos-
ta Katastrálního úřadu v Brně, zasloužil se o zavedení číselné metody 
v tzv. novém měření. Zemřel 21. 2. 1969.

7. 8. 1910 – před 100 lety se narodil v Němičevci (okres Jičín) Ing. Bo-
huslav Adamec, bývalý technický náměstek ředitele Ústavu geo dézie 
a kartografi e v Pardubicích (1962 až 1967) a hlavní geodet pro Výcho-
dočeský kraj při Oblastním ústavu geodézie a kartografi e v Brně (1968 
až 1971). Jeho práce byla ohodnocena udělením několika resortních 
vyznamenání. Zemřel 24. 5. 1989 v Pardubicích.

13. 8. 1750 – pred 260 rokmi sa narodil v Banskej Štiavnici Samuel 
Thailer (aj Thaler, Tajler), banský inžinier. V rokoch 1778 až 1809 bol 
stoličným inžinierom Hontianskej stolice a po zrušení stoličnej samo-
správy hlavným inžinierom a riaditeľom vodných stavieb banskobys-
trického dištriktu (územno-správna jednotka). Zaoberal sa meračský-
mi prácami, určovaním zemepisných súradníc a tvorbou máp. V roku 
1788 vyhotovil 2 rukopisné mapy Hontu: cestnú mapu asi v mierke 
1:125 000 a prehľadnú mapu stolice asi v mierke 1:370 000. Zomrel 
4. 2. 1810 v Širákove (okres Veľký Krtíš). 

4. 9. 1835 – před 175 lety se narodil prof. Ing. František Müller, 
profesor geodézie na ČVUT (1868 až 1899), zasloužil se o českou ter-
minologii v geodézii. Publikační činnost profesora Müllera byla velmi 
obsáhlá. V roce 1876 začal na popud studentů pracovat na významné 
učebnici Kompendium geodesie nižší a vyšší. Na 3. a 4. části autorsky 
spolupracoval František Novotný, který do roku 1902 dokončil Geode-
sii nižší. Toto dílo představovalo krok k národní technické samostat-
nosti. Zemřel 21. 10. 1900 v Praze. 

6. 9. 1905 – pred 105 rokmi vyhotovil prvú leteckú snímku Brati-
slavy Dr. Antal Schleiner z Viedne. Leteckú snímku vyhotovil z ba-
lóna vo výške 7 000 m pri teplote -15 °C s použitím kyslíkového 
prístroja.

12. 9. 1920 – před 90 lety se v Praze v rodině civilního geometra 
narodil Ing. František Prokůpek. Studia na zeměměřickém odboru 
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 dů-
chodu odešel v roce 1980. Vyučoval především geodézii a geodetické 
počtářství, vychoval několik generací našich techniků. Je autorem ne-
bo spoluautorem (s doc. Ing. B. Polákem) řady středoškolských učeb-
ních textů. Zemřel 29. 3. 2007.

28. 9. 1905 – pred 105 rokmi sa narodil v Leviciach Ing. Vojtech 
Molnár. Štúdium zememeračského inžinierstva začal na Českom 
vysokom učení technickom v Prahe a skončil na Slovenskej vyso-
kej škole technickej v Bratislave v roku 1941 ako jej prvý absolvent 
(diplom č. 1). Pracoval v Prahe (Triangulačná kancelária – TK) a od 
roku 1940 v Bratislave (TK Povereníctva techniky; Slovenský zeme-
meračský a kartografi cký ústav; Geodetický, topografi cký a kartogra-
fi cký ústav; Geodetický ústav – GÚ; Kartografi cký a geodetický fond 
a GÚ). S jeho menom sa spája budovanie polohových geodetických 
základov na Slovensku. Bol autorom výskumnej správy Zhodnotenie 
bývalých uhorských trigonometrických sietí na Slovensku z hľadiska 
dokumentácie (Bratislava, GÚ 1963). Prácam v triangulácii a špeciál-
nym geodetickým výpočtom zostal verný do posledného dňa svojho 
života. Zomrel 1. 1. 1972 v Bratislave.

29. 9. 1890 – před 120 lety se narodil gen. Ing. Alois Eliáš, absolvent 
inženýrského zeměměřického studia na České vysoké škole technické 
v roce 1911, železniční zeměměřič, důstojník a ministerský předseda 
protektorátní vlády. Nacisty byl popraven 19. 6. 1942 na Kobyliské 
střelnici v Praze.

September 1950 – pred 60 rokmi vznikla Katedra geodézie (KG) Fa-
kulty inžinierskeho staviteľstva (od akademického roku 1960/1961 
Stavebná fakulta) Slovenskej vysokej školy technickej (od 1. 4. 1991 
Slovenská technická univerzita) v Bratislave. KG ako základná jednotka 
pedagogickej, vedeckej, výchovnej a organizačnej práce vznikla spoje-
ním Ústavu nižšej geodézie, Ústavu vyššej geodézie, Ústavu praktickej 
geometrie, Ústavu užitej geodézie a Ústavu fotogrametrie a topografi e.

1700 – pred 310 rokmi sa narodil v Rábe (Győr – Maďarská republika) 
Ján Kovács (aj Kovats, Fábry, Fabricius), zememerač a kartograf. Bol 
stoličným inžinierom pri ostrihomskom arcibiskupstve. V roku 1735 
prevzal po S. Mikovínim (ktorý odišiel za profesora Banskej školy do 
Banskej Štiavnice) funkciu stoličného inžiniera v Bratislave. Známy 
sa stal najmä tým, že v roku 1736 vypracoval mapu Mošonskej stolice 
v mierke 1 : 160 000, na ktorej je perspektívne zobrazenie Bratislavy 
a bratislavský poludník je označený ako nultý. Vypracoval aj plán mest-
ského opevnenia Bratislavy a plán Trenčianskeho hradu, pod ktorý sa 
podpísal ako Johannes Fabricius. Jeho viaceré mapy sa nachádzajú v Sé-
chényiho knižnici v Budapešti. Dátum a miesto úmrtia nie sú známe.

1885 – pred 125 rokmi začal Rakúsko-uhorský vojenský zemepisný 
ústav vo Viedni fotogrametrické mapovanie Vysokých Tatier.

1975 – pred 35 rokmi vydalo Federálne ministerstvo národnej obra-
ny Vojenský zeměpisný atlas. Na 446 stranách poskytuje základné 
údaje o prírodných, politických, hospodárskych a demografi ckých 
pomeroch jednotlivých štátov a svetadielov. Rozdelený je na oddiely: 
Zem, Európa, ZSSR (samostatný oddiel vzhľadom na to, že zasahuje 
do Európy i Ázie), Ázia, Afrika, Severná a Južná Amerika, Austrália 
a Oceánia. Obsahuje časť mapovú a zoznam názvov. V tom čase to bol 
u nás všeobecnogeografi cký atlas – vydaný aj v slovenčine – s naj-
podrobnejšími mapami sveta a jeho častí, ktorý bol k dispozícii aj 
širšej laickej a odbornej verejnosti.

1990 – pred 20 rokmi vydalo vydavateľstvo Veda Etnografi cký atlas 
Slovenska, ktorý komplexne zobrazuje vývin vybraných javov ľudovej 
kultúry na území Slovenska za posledných 100 až 150 rokov. Obsa-
hové spracovanie zabezpečil Národopisný ústav Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave a kartografi cky ho spracovala Slovenská kartografi a, 
š. p., Bratislava. Atlas sa delí na 20 kapitol zoskupených do 6 častí: 
Úvodné mapy, Materiálno-technická kultúra, Materiálno-spoločenská 
kultúra, Spoločenská kultúra, Umelecká kultúra, Kultúrne oblasti a re-
gióny. Mapová časť má 104 strán a textová časť 18.

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
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K článku Grim, T.: Plán opevnění zámku v Hradci nad Moravicí z 18. století ze sbírek Státní knihovny v Berlíně

Obr. 1 Plán opevnění zámku v Hradci nad Moravicí (zvětšení na 140 %, zdroj: Státní knihovna v Berlíně – jakákoliv 
 reprodukce jen se souhlasem vlastníka)






