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Z HISTORIEZ HISTORIE

Vznik a účel Státní mapy 1 : 5 000 odvozené:
Ministerstvo techniky jako Ústřední úřad ve-
řejného vyměřování a mapování rozhodlo výno-
sem z 15. 8. 1950, č. j. 6900/50-V-5 po do-
hodě se státním úřadem plánovacím, že pro 
potřeby hospodářských resortů bude postupně 
vypracována státní mapa v měřítku 1 : 5 000 
pro celou ČSR.

Odvozená státní mapa bude provedena v jed-
notné zobrazovací soustavě (obecném konform-
ním kuželovém zobrazení). Jeden list státní ma-
py 1 : 5 000 zobrazuje plochu 5 km2 souvisle,
bez přerušování hranicemi správních jednotek.  

65. VÝROČÍ VZNIKU STÁTNÍ MAPY 1 : 5 000 - ODVOZENÉ
Podkladem pro zobrazení situace mapy 1 : 5 000 
budou katastrální mapy všech stávajících měří-
tek. Polohopis odpovídá mapám pozemkového 
katastru, neobsahuje však parcelní čísla. Výš-
kopisné poměry budou vyjádřeny vrstevnicemi 
a kótováním výšek.

Mapa se začala vyhotovovat od roku 1950 
a byla pořízena na celém území českých zemí 
mimo prostory již existující SM-5 hospodář-
ské. Jednalo se o téměř 16 000 mapových lis-
tů.

Tvorbě SMO-5 je věnováno č. 10 časopisu 
Zeměměřictví, roč. 2/40, 1952.

http://archivnimapy.cuzk.cz/ 

SMO-5, list Praha 5-4, 1951 (výřez)

LMS, Záběhlice (Hl. m. Praha), 1938 (výřez)

SM5, list Praha 5-4, 2013 (výřez)
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Abstrakt

Topografické mapování a kartografické znázorňování vybraných prvků terénního reliéfu tvořeného kamennými úlomky. Uve-
dené jevy jsou popsány z geomorfologického a topografického hlediska, dále z pohledu kartografického znázorňování na 
topografických mapách, přičemž je kladen důraz na českou kartografickou a topografickou praxi. Podrobně je diskutována 
reprezentace uvedených jevů v databázi ZABAGED®, jejich zachycení na základních mapách středních měřítek vytvářených 
Zeměměřickým úřadem a srovnání s vybranými zahraničními topografickými databázemi. Zmíněny jsou i určité problémy, 
které reprezentace těchto prvků z historických důvodů má, a jsou nastíněna jejich možná řešení.

Landslides, Scree and Other Stone Features in Topographic Maps and Databases

Abstract

Topographic mapping and cartographic portrayal of selected terrain features consisting of stone fragments. These phenomena 
are described from geomorphological and topographical point of view so as in terms of cartographic presentation on topo-
graphic maps with the emphasis on the Czech cartographic and topographic practice. Representation of the phenomena in 
the ZABAGED® database and on maps produced by the Czech Land Survey Office is discussed in detail as well as the comparison 
with selected foreign topographic databases. Some problems are also mentioned concerning their representation based on 
historical reasons together with outline of possible solutions.

Keywords: cartographic relief presentation, microtopographic features, digital cartography

Sesuvy, suť a další kamení
v topografických mapách
a databázích
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Nejprve jsou popisované jevy stručně představeny
z geomorfologického a topografického hlediska, s důra-
zem na jejich vznik a výskyt v ČR a na jejich vlastnosti 
podstatné pro topografické mapování. Další část textu 
shrnuje zásady pro tradiční kartografické znázorňování 
uvedených jevů.

Hlavní část článku popisuje historii mapování a karto-
grafického zpracování těchto jevů na poválečných česko-
slovenských a pozdějších českých mapách, kde je vysvětle-
no, jak se dospělo k současnému stavu v ZABAGED® a na Zá-
kladních mapách středních měřítek produkovaných Země-
měřickým úřadem (ZÚ) v resortu Českého úřadu zeměmě-
řického a katastrálního (ČÚZK), a je poukázáno na určité 
problémy, které při tom vznikly. Současný stav je porovnán 
s vybranými zahraničními topografickými databázemi.

V závěru jsou na základě podrobné analýzy stávajícího 
stavu navržena možná vylepšení, jak z pohledu topografic-
kého mapování, tak z pohledu kartografického zpracování.

Úvod 

Článek pojednává o topografickém mapování a kartogra-
fickém znázorňování v podmínkách České republiky (ČR) 
ne zcela běžných jevů, jakými jsou sesuvy, suťová pole, ka-
menná moře, balvany, jejich skupiny či řady, kamenité a pís-
čité povrchy a další podobné objekty mikroreliéfu, tvoře-
né kamennými úlomky nejrůznější velikosti. Zmíněné ob-
jekty tvoří poměrně nesourodou skupinu, pro niž je obtíž-
né najít výstižné souhrnné označení. Neodborný termín „ka-
mení“ uvedený v názvu příspěvku byl inspirován podtitu-
lem knihy [1] a vystihuje podstatu většiny uvedených jevů 
poměrně dobře. Výběr v tomto textu popisovaných jevů 
má nicméně svoji logiku: vychází z objektů kategorie Terén-
ní reliéf v Základní bázi geografických dat ČR (ZABAGED®, 
viz [2]). Článek se nezabývá skalními útvary, jejichž topo-
grafické mapování i kartografické znázorňování předsta-
vuje samostatný a značně náročnější problém.
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Obr. 1 Sesuv v oblasti Českého středohoří na rozestavěnou
dálnici D8 mezi Dobkovičkami a Prackovicemi nad Labem,
zachycený krátce po jeho vzniku; zdroj: Sesuv zeminy na D8,

http://paracenda.rajce.idnes.cz/sesuv_zeminy_na_D8/

Obr. 2 Balvanové moře na úbočí Malého Šišáku v Krkonoších;
celkový pohled a detail s lidskou postavou pro lepší představu
o velikosti úlomků; ze stejného důvodu je figurantka i na dalších

fotografiích
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Na temenech a mírnějších svazích vznikají suťové pláš-
tě. Ty mohou být tvořeny bloky (velikost úlomků převáž-
ně nad 1 m), balvany (0,25 m – 1 m) či kameny (do 0,25 m). 
V případě, že tyto horninové úlomky tvoří na souvislé 
ploše převažující část povrchu, označují se (v závislosti na 
velikosti úlomků) jako balvanová nebo kamenná moře 
(obr. 2). Na rozdíl od suťových polí (viz dále) jsou stabilní 
a nejsou gravitačně vytříděna. Související formou jsou bal-
vanové proudy, kdy úlomky příslušné velikosti vytvářejí 

Pohled geomorfologie a topografie

Geomorfologa zajímají tvary (též formy) zemského povr-
chu s důrazem na jejich vznik a vývoj. Předmětem zájmu 
topografa jsou objekty (též prvky, předměty šetření, jevy) 
na zemském povrchu (včetně reliéfu), zajímá ho ovšem 
jejich aktuální stav, přesná poloha, rozměry a další vlast-
nosti důležité z hlediska popisu mapovaného území. V pří-
padě reliéfu je zde ale značná styčná plocha, protože vznik 
a vývoj daného tvaru mívá přímý vliv na vlastnosti objektu. 
Jevy, o nichž článek pojednává, jsou proto nejprve stručně 
popsány z geomorfologického pohledu a následně jsou 
uvedeny jejich vlastnosti důležité z pohledu topografie. 
Geomorfologický popis vychází z [3] a [4] a je u jednotli-
vých jevů doplněn dalšími zdroji. S ohledem na zaměření 
článku se text zabývá pouze těmi jevy, se kterými se lze 
setkat na území ČR.

Na každém svahu existuje napětí vyvolané gravitací, kte-
rá působí namáhání svahu (smykové napětí). Proti němu pů-
sobí pevnost horniny a zvětralinového pláště, která se mů-
že v čase měnit. Důsledkem této interakce mohou být sva-
hové pohyby (též svahové pochody). Jejich vznik a vývoj je 
podmíněn místními přírodními poměry (mj. sklonem sva-
hu, geologickými poměry, klimatickými podmínkami) a pří-
padně lidskou činností (např. změnou reliéfu krajiny či vodní-
ho hospodářství). Geomorfologie klasifikuje tyto procesy po-
dle mechanismu a rychlosti pohybu do několika skupin [5]. 

Jedním z těchto svahových pohybů je sesouvání, což je 
relativně rychlý (v řádu centimetrů až metrů za den), krát-
kodobě klouzavý pohyb horninových hmot na svahu z vyš-
ších poloh do nižších podél smykových ploch (hranice dvou 
odlišných prostředí) či pohyb horninových bloků (ker) po 
plastickém podloží. Výslednou formou sesuvného pohybu 
je sesuv (obr. 1). Charakteristické je, že se část hmot nasu-
ne na původní terén v předpolí. Při sesouvání se mohou 
v hlubších částech současně uplatňovat i pomalejší proce-
sy (označované jako ploužení), na povrchu naopak i rych-
lejší (označované jako stékání). Podle stupně aktivity roz-
lišujeme sesuvy aktivní (živé), dočasně uklidněné a stabili-
zované (zastavené). Na území ČR se sesouvání vyskytuje 
například v oblasti Moravskoslezských Beskyd a Českého 
Středohoří.

Registr svahových nestabilit (do jejichž projevů sesuvy 
patří) na území ČR vede Česká geologická služba [6]. Ne 
všechny nestability jsou ovšem relevantní z hlediska topo-
grafického mapování. Na to, aby byly významné, se musí 
projevit dostatečně výraznou formou, tj. musí v terénu 
vytvářet dobře patrný a identifikovatelný objekt (např. bez 
nutnosti dlouhodobého přesného měření), plošně rozsáh-
lý nebo představující překážku při pohybu v terénu. Pro 
topografa relevantní sesuvy jsou obvykle patrné z ortofo-
ta (i nepřímo, např. podle zničené vegetace) či podrob-
ných digitálních modelů reliéfu, kde vyniká jejich velmi ne-
pravidelný povrch. Právě neprostupnost způsobená nesta-
bilitou a lokálním rozčleněním povrchu je důvodem pro 
specifické zaznamenání tohoto jevu i v topografické ma-
pě. Sesuv po delším uklidnění či stabilizaci přestane být 
z pohledu topografického mapování zajímavý, ač může 
být morfologicky výrazný; je pak v mapě (databázi) zachy-
cen jako běžný terén. Je zde tedy určitý rozdíl v tom, co 
pod pojmem sesuv chápe geomorfolog a co topograf.

Se svahovými procesy dále souvisí svahové sedimenty 
(svahoviny), vznikající erozně-denudačními procesy a roz-
padem skal na horských temenech i svazích. Jde o bloko-
vé, balvanité a kamenité akumulace, které geomorfolo-
gové dělí podle polohy a dále i podle velikosti úlomků [1].

Lysák, J.: Sesuvy, suť a další kamení...



Obr. 4 Balvaniště na dně jedné z roklí v Teplických skalách
na Broumovsku jako ukázka kamenných akumulací

vznikajících v pískovcovém reliéfu

Obr. 3 Suťové pole s patrným gravitačním vytříděním,
lokalita poblíž Štěchovic ve středních Čechách
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úzké, protáhlé nebo jazykovité útvary, kdy se balvany na-
nahromadí v mělké protáhlé sníženině nebo ve svaho-
vém údolíčku. V případě, že je proud složen ze zaoble-
ných úlomků (valounů), označuje se jako kamenná řeka. 
Proudy mohou být součástí moří nebo vybíhat z jejich 
okrajů v místech, kde se náhle zvětší sklon.

Podél úpatí skalních stěn a srázů vznikají osypy (ne zcela 
vhodně nazývané též úpatní haldy). Jsou tvořeny sutí, což 
je označení pro úlomky hornin různé velikosti vzniklé zvě-
tráváním a rozpadem skalních masivů jejich přemístěním 
do nižších poloh gravitací. Osypy tvoří zpravidla příkrý svah 
(většinou přes 30°) a vyznačují se vytříděním materiálu, při-
čemž největší úlomky se hromadí nejníže, výše se usazuje 
materiál drobnozrnnější. Stejným způsobem vznikají su-
ťové kužely, které se tvoří při vyústění úžlabiny nebo eroz-
ní rýhy na dně údolí. Vznikající akumulace má tvar kužele 
(s vrcholem nahoře). Příbuznou formou jsou suťová pole, 
která se vyskytují na strmějších svazích (obvykle nad 20°). 
Většinou jde o svahovou plochu z podstatné části pokry-
tou gravitačně vytříděnou sutí (obr. 3), ne zcela pravidel-
ného tvaru, v horní části užší, dole se rozšiřující. Na rozdíl 
od kužele má v příčném průřezu deskovitý, nikoliv troj-
úhelníkovitý tvar. Na některých typech hornin vznikají su-
ťové akumulace tvořené úlomky přibližně stejného tvaru 
a velikosti. Pro tento speciální případ suťového pole býval 
používán termín drolina. Všechny uvedené suťové aku-
mulace bývají nestabilní.

Pod pískovcovými skalami se obvykle tvoří písčité osy-
py, jednak přímo opadem ze skalních stěn, případně i dru-
hotně rozpadem balvanů dříve uvolněných ze stěn. Poně-
kud odlišný charakter mají balvanové a blokové akumu-
lace pokrývající úpatí skalních stěn nebo vyplňující dno 
kaňonovitých roklí v pískovcových skalních městech v se-
verních a severovýchodních Čechách (obr. 4), vznikající 
destrukcí a řícením skalních stěn a věží. Tato forma bývá 
někdy označována jako balvaniště. V mezerách mezi na-
hromaděnými balvany až bloky mohou vznikat jeskynní 
prostory, většinou velice úzké, ale průlezné v délce až ně-
kolika set metrů. Pískovcové sutě a balvanová moře se vy-
skytují i na svazích Moravskoslezských Beskyd.

Suťová pole a kamenná a balvanová moře představují 
nápadný krajinný prvek a zároveň výraznou překážku pro 
pohyb v terénu; jsou tedy důležité i z pohledu topografa. 
Topograf ale nepotřebuje detailně rozlišovat jednotlivé 
formy. Na dokonale vyvinutých formách nestabilizovaných 
suťových polí obvykle nerostou stromy, proto bývají velmi 
dobře patrné z ortofota. Problematičtější je rozpoznání 
těchto akumulací v případě, že jsou skryté pod vegetací. 
Zde lze na jejich přítomnost částečně usuzovat nepřímo 
z podrobných digitálních modelů reliéfu vytvořených na-
příklad z dat leteckého laserového skenování (LLS), kde se 
projeví v podobě lokálně neobvykle variabilních výšek. 
Velmi ovšem záleží na velikosti úlomků, hustotě bodového 
mračna LLS a prostupnosti vegetace pro svazky laserových 
paprsků.

Část svahových sedimentů se hromadí v dolních částech 
svahu či bezprostředně pod ním, část materiálu může po-
stupovat dále do vodních toků. Vodní tok tento materiál 
přemisťuje mj. jako splaveniny (hrubozrnné částice posuno-
vané po dně koryta vodním proudem). Přenášený materiál 
pak sedimentuje v údolní nivě v podobě náplavů, typicky 
na vypuklých (jesepových) březích zákrutů a meandrů. Vý-
sledkem těchto pochodů jsou nestálé štěrkové a písečné 
lavice při březích vodního toku, resp. štěrkové či písečné 
výspy uprostřed koryta, vznikající typicky v místech, kde 
dochází ke ztrátě transportní energie, např. v oblasti men-

Lysák, J.: Sesuvy, suť a další kamení...



Obr. 5 Písečný přesyp u Píst poblíž Nymburka ve středních Čechách

Obr. 6 Žulový balvan nazývaný Fůra sena,
součást přírodní památky Klepec u Přišimas na Kolínsku

Obr. 7 Kamenné akumulace v lomu Na Chlumu u Srbska
v Českém krasu
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dá další, vzniklý opadem či destrukcí lomových stěn (obr. 7). 
Do této kategorie lze zařadit i písčité a štěrkovité povrchy 
v oblastech těžby těchto surovin. I tyto objekty jsou záj-
mem topografů, ovšem za předpokladu, že jsou stálé v ča-
se (tedy po ukončení těžby) a mají dostatečné rozměry. 
U kutišť, kde těžba stále probíhá, není z důvodu extrémní 
proměnlivosti reliéfu účelné provádět podrobné topogra-
fické mapování.

I z uvedeného stručného přehledu je patrné, že popiso-
vané jevy mohou vznikat celou řadu odlišných procesů. 
Pro topografa je ale podstatný pouze vzniklý tvar, který je

šího spádu nebo tam, kde se výrazně rozšiřuje říční ko-
ryto. Za písek je obvykle považován materiál s převláda-
jící velikostí zrn 0,05 mm – 2 mm, za štěrk pak mezi 2 mm 
a 0,25 m. Štěrkovité a písčité akumulace se vyskytují cel-
kem běžně na podhorských tocích, například na Jizeře či 
Moravě, velmi často se vyvíjejí pod jezy. Štěrkové lavice 
jsou typické také pro divočící vodní toky s několika aktiv-
ními mělkými koryty, které se větví a zase spojují (horní 
a střední úseky podbeskydských řek, např. Morávky, či Úpa 
v Krkonoších v Obřím dole). 

Oblasti souvisle pokryté pískem mohou vznikat také pů-
sobením eolických procesů (tj. působením větru), při nichž 
větrným vytříděním původních sedimentů vznikají váté 
písky. Ty mohou mít podobu pokryvů vátých písků, což je 
vrstva písku pokrývající plošně povrch terénu, případě pí-
sečných přesypů (dun) v tvaru nízkých pahorků nebo hřbe-
tů, viz obr. 5.  V podmínkách ČR mají pouze omezený roz-
sah (např. váté písky u Bzence na jihovýchodní Moravě, 
písečný přesyp u Píst na Nymbursku).

Plošně rozsáhlejší oblasti bez vegetačního krytu sou-
visle pokryté štěrkem a pískem představují z důvodů horší 
únosnosti určitou překážku při pohybu terénem, proto 
zajímají i topografa. Jsou obvykle dobře patrné z ortofota. 
Z ortofota ovšem nelze s jistotou poznat zrnitost mate-
riálu, tj. zda jde o písek, štěrk či bláto. V případě akumulací 
podél vodních toků bývá rovněž problém s jejich relativně 
velkou proměnlivostí v čase, a tuto nestálost je vhodné 
při mapování zohlednit.

Izolované balvany netvořící souvislé akumulace mo-
hou vznikat působením řady procesů. Balvan se liší od ská-
ly tím, že na rozdíl od ní není spojen s podložím. Například 
v krajinách tvořených žulami a příbuznými horninami jsou 
výsledkem podpovrchových zvětrávacích procesů, pod-
pořených žokovitým, bochníkovitým, až kulovitým rozpa-
dem horniny (obr. 6). Po odnosu okolních zvětralin vystu-
pují na úroveň povrchu a mnohé byly též přemístěny soli-
flukcí (půdotokem) i stovky metrů daleko od místa svého 
vzniku. Skupiny těchto balvanů bývají někdy označována 
jako kamenná stáda. Typickým příkladem výskytu je stře-
dočeská krajina na Sedlčansku či Plzeňská pahorkatina na 
Žihelsku. Jiný typ osamělých balvanů představují bludné 
(eratické) balvany. Jde o bloky hornin, které byly v době 
ledové přepraveny ledovcem na velkou vzdálenost, a po 
roztátí ledovce usazeny v geologicky zcela odlišném pro-
středí. Na území ČR se bludné balvany větších rozměrů 
vyskytují na severní Moravě a ve Slezsku. Příkladem antro-
pogenně vytvořených balvanů jsou menhiry, velké ka-
menné bloky kvádrovitého až sloupovitého tvaru, svisle 
zasazené do země, obvykle beze stop opracování. Jejich 
původní význam není dosud uspokojivě vysvětlen.

Kamenné akumulace mohou být také antropogenního 
původu. V oblastech kamenitých půd se nacházejí agrární 
haldy (hromady kamení, které z polí vysbírali zemědělci) 
a agrární valy (protáhlé řady vysbíraných balvanů, typicky 
lemující okraje polí). V ČR se vyskytují v hojném množství 
například v Krkonoších či Jeseníkách. Existují ale i antro-
pogenní akumulace kamenů, jejichž původ je předmětem 
diskuze (Kamenné řady u Kounova na Rakovnicku). 

Větší osamělé balvany a nápadnější (zejména ve smyslu 
dostatečné výšky a délky) kamenné akumulace liniového 
charakteru představují v našich podmínkách často orien-
tačně významný nebo charakteristický krajinný prvek, pro-
to jsou objektem zájmu topografa.

Izolované balvany či kamenité akumulace se vyskytují 
rovněž v kamenolomech, kde po ukončení těžby zůsta-
nou zbytky těženého materiálu, ke kterému se po čase při-
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Obr. 9 Znázorňování suti podle pravidel používaných
v alpských zemích; zdroj: [7]

Obr. 8 Znázorňování sesuvů podle pravidel používaných
v alpských zemích; zdroj: [7]

Obr. 10 Znázorňování sesuvů podle pravidel používaných
v Československu; zdroj: [9], upraveno
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tečkovanou (obr. 10). V místě, kde začal pohyb hmot, bývá 
terénní stupeň, který lze znázornit pomocí technických 
šraf. Lze použít i přesně vyhodnocené vrstevnice (např. 
s využitím fotogrammetrie), pak je plošný rozsah sesuvu 
patrný z jejich velmi nepravidelného průběhu.

Suť se znázorňuje pomocí teček, které se umisťují ve 
směru horizontál. Čím je svah příkřejší, tím větší tečky se 
kreslí. První (horní) řada teček se kreslí těsně k patě skal 
(aby mezi skálou a sutí nebyl bílý proužek), další řada te-
ček se umisťuje šachovitě, viz [10]. Vrstevnice se přes su-
ťové pole nekreslí, navazují až pod ním. Právě proto je do-
poručeno tečkovat po horizontálách, aby kresba dobře na-
vázala na vrstevnice. Větší kamenné trosky (typicky v dol-
ní části svahu) se znázorňují pomocí trojúhelníčků (obr. 11 
nahoře). Stejnými nepravidelně rozmístěnými trojúhel-
níčky se reprezentují také balvanová moře (obr. 11 upro-
střed), bodovými symboly pak osamělé skály, skalní suky, 
balvany a jejich skupiny, nezobrazitelné v měřítku mapy 
(obr. 11 dole).

do mapy zanesen jen v tom případě, že je dobře identifi-
kovatelný, nápadný (tj. dostatečně rozlehlý nebo vysoký), 
má význam pro orientaci v terénu nebo představuje pře-
kážku při pohybu volným terénem mimo komunikace. Vý-
znam je třeba vždy posuzovat jednak podle instrukcí pro 
mapování a také v kontextu okolí, tj. s přihlédnutím k cha-
rakteru mapovaného území.

Pohled klasické kartografie

Výsledným produktem topografického mapování je mapa, 
proto nyní popíšeme obecné kartografické zásady pro zná-
zorňování uvedených jevů nezávisle na konkrétním ma-
povém díle. Vzhledem k malému významu těchto objektů 
jde o problematiku řešenou ve stávající literatuře poměr-
ně okrajově. 

Klasickým dílem týkajícím se znázorňování reliéfu z po-
hledu kartografie alpských zemí je [7]. Sesuvy se podle to-
hoto zdroje nejlépe znázorňují pomocí zašpičatělých topo-
grafických šraf klínovitého tvaru (obr. 8 nahoře), na vrcho-
lu ostře seříznutých a v dolní části přecházející do tenkých 
linií. Ty dodávají trojrozměrný efekt. V závislosti na typu 
materiálu tvořícího sesuv, se kreslí obvykle hnědě nebo 
černě, na mnoha mapách je použita též šedá barva. V pří-
padě plošně rozsáhlejších sesuvů je doporučeno kombi-
novat šrafy a vrstevnice. Aby se zabránilo nežádoucímu 
grafickému konfliktu šraf a vrstevnic, je vhodné šrafy kres-
lit tenké a používat je jen střídmě, zejména pro zdůraz-
nění ostré horní hrany sesuvu a dalších výraznějších te-
rénních hran.  Pro zdůraznění lokálně rozčleněného teré-
nu u rozsáhlých sesuvů lze použít též horizontální šrafy 
(obr. 8 dole).

Pro znázornění suti a dalších kamenných akumulací se 
používají tečky, rozmisťované obvykle po spádnicích. Jsou 
umisťovány nepravidelně, respektuje se při tom ale šikmé 
osvětlení od severozápadu, zdůrazňující jak makrotvary, 
tak hlavní mikrotvary reliéfu. Různé intenzity se dosahuje 
pomocí změny hustoty teček. Změna velikosti teček je na-
proti tomu vyhrazena pro odlišení jemné suti od větších 
kamenů. Větší kamenné úlomky mohou být znázorněny 
i plošnými symboly (obr. 9). Tečky by neměly být rozmís-
těny příliš hustě a to ani na zastíněných místech, aby plo-
cha nepůsobila v mapě příliš tmavá. V suťových kuželech 
se kreslí vrstevnice, přičemž tečky by se jich neměly dotý-
kat, aby vrstevnice nepůsobily hrbolatě. Vrstevnice se v su-
ťových kuželech zásadně nevyhlazují. Právě jejich nepra-
videlné, hranaté, ostře se lomící úseky ukazují na průběh 
jednotlivých suťových kuželů. Nejvhodnější barva pro teč-
ky (i pro vrstevnice) v oblastech kamenných akumulací je 
černá nebo tmavě hnědá, protože nejlépe charakterizuje 
tento typ povrchu, používá se však i červenohnědá či še-
dá. Postup tvorby podle uvedených pravidel se podařilo 
algoritmizovat [8], výsledkem je mj. software ScreePainter, 
který je na screepainter.com volně ke stažení včetně zdro-
jového kódu.

Souhrnným dílem týkající se topografie a částečně i kar-
tografie včetně znázorňování reliéfu z pohledu středoev-
ropské kartografické tvorby je [9]. Ve srovnání s výrazový-
mi prostředky používanými v alpských zemích je znázor-
nění popisovaných jevů odlišné a obecně jednodušší. Ob-
lasti sesuvů s velmi nepravidelným nebo neustále se mě-
nícím povrchem je podle tohoto zdroje doporučeno zná-
zorňovat pomocnými vrstevnicemi (kreslenými přerušo-
vanou čarou), přičemž plocha sesuvu se ohraničuje čarou 
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Obr. 11 Znázorňování vybraných jevů podle pravidel používaných
v Československu; suť (nahoře), balvanové moře (uprostřed),
skupina balvanů (dole, označené 1), balvan (2) a osamělá skála

a skalní suk (3); zdroj: [9], upraveno
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Reliéf, kde nalezneme mj. Sesuv půdy, Usedlý sesuv půdy, 
Písečnou a hlinitou suť, Kamenitou a štěrkovitou suť, Kamen-
nou řeku, Morénu, Skupinu balvanů, Řadu balvanů, Osamělý 
balvan a Osamělou skálu, skalní suk. 

Vysvětlivky pak přináší k některým znakům ještě doplňu-
jící informace. Značkou sesuvu se zobrazují plochy, na nichž 
se horní vrstvy posunuly souvisle po spodině, aniž se pro-
mísily. Na horním okraji je zpravidla vytvořen sráz, který
u usedlých, starších sesuvů nebývá patrný; u znaku srázu se 
uvede relativní výška, pokud je větší než základní interval 
vrstevnic. Na plochách neusedlých sesuvů půdy se vyznačí 
jen pomocné vrstevnice, v plochách suti se vrstevnice ne-
zakreslují vůbec. Za skupiny balvanů se považují osamělé 
shluky velkých kamenů, znakem pro řady balvanů (kame-
nů) se označují hromady kamenů různé velikosti, nanesené, 
popřípadě i narovnané podél držebnostních nebo porost-
ních hranic. Osamělý jediný balvan a skalní suk (tvrdoš, mo-
nadnok) se zakreslují zvláštními značkami, pokud jejich re-
lativní výška přesahuje 1 m, a tato výška se popíše i v mapě. 

V kategorii Porost a povrch půdy nalezneme mj. znaky 
pro Písečný povrch, Kamenitý povrch a Štěrkovitý, oblázko-
vý povrch. Značkou kamenitého (štěrkovitého, oblázkové-
ho) povrchu se označí plochy souvisle pokryté příslušným 
materiálem. Plochy písečného, kamenitého a štěrkovité-
ho povrchu se neoddělují od svého okolí ani navzájem, 
protože jejich obvod je dostatečně určen označením, které 
se zpravidla spojuje se značkami porostu. Jde-li o rozptý-
lené skupiny kamení, mezi kterými je porost nebo povrch 
jiného druhu, kreslí se oba znaky (kamení i porostu), při-
čemž hnědé trojúhelníčky se kreslí vždy ve skupinách po 
třech. V první verzi klíče k TM 10 z roku 1956 [14] pro tuto 
situaci existoval samostatný předmět Roztroušené kameny, 
reprezentující plochy řídce pokryté kameny nebo jejich 
skupinami, mezi nimiž je zpravidla půda poskytující země-
dělský nebo lesní užitek. Navíc byl v první verzi klíče roz-
lišován Písečný povrch rovný a Písečný povrch kopečkovitý. 

V kategorii Vodstvo pak nalezneme znaky pro Kamenitý 
břeh, Písčitý břeh, Mělčiny písčité, Mělčiny kamenité, Mělčiny 
štěrkovité a celou řadu symbolů pro kameny a skály ve vo-
dě, rozlišené podle polohy vzhledem k hladině a spolehli-
vosti jejich zaměření. Ty byly (spolu s mělčinami) zakreslo-
vány podle námořních map. Konečně v kategorii Ohrady 
pak nalezneme znak pro Ohradu z nakupených kamenů 
(která je vyjádřena stejným kartografickým znakem jako 
Řada balvanů z kategorie Reliéf ).

Pokusme se nyní zhodnotit uvedené znázornění popi-
sovaných jevů obecně. Kresba sesuvů pomocí vlnek má 
asociovat chaoticky posunuté vrstvy materiálu. U used-
lých sesuvů je rozkmit vlnek menší, což naznačuje zmír-
nění nepravidelnosti terénu. Konstrukce znaků pro suť, po-
vrchy a břehy vychází ze stejné zásady: písek je znázorněn 
tečkami, štěrk kombinací teček a trojúhelníčků, kameny 
trojúhelníčky a skupiny kamenů skupinami trojúhelníčků 
po třech. Při čtení z mapy pak mohou nastat určité problé-
my v rozlišení uvedených jevů, protože například Kame-
nitý povrch se od Kamenité a štěrkovité suti odlišuje pouze 
tím, že jsou v jeho ploše znázorněny vrstevnice a u suti 
jsou navíc okolo trojúhelníčků tečky; a třeba Kamenitý po-
vrch se od Kamenitého břehu neliší vůbec. Toto množství 
různých a v praxi někdy i obtížně rozlišitelných jevů, jejichž 
znázornění na mapě je navíc velmi podobné, přineslo urči-
té problémy při prvotním naplnění ZABAGED® (viz dále 
v části 4.2). 

Všechny uvedené jevy byly zachyceny také na vojen-
ských topografických mapách měřítek 1 : 25 000, 1 : 50 000
a 1 : 100 000 [15].

Pohled české topografické a kartografické praxe

Všimněme si nyní podrobněji zachycení popisovaných je-
vů v českém, resp. československém státním mapovém dí-
le v období po druhé světové válce. Na území republiky 
byly poprvé celoplošně a poměrně důsledně zachyceny 
na Topografické mapě v měřítku 1 : 10 000 (TM 10), zpra-
covávané armádou v letech 1957–1971 [11]. Mapování 
probíhalo na základě instrukcí, jejichž cílem bylo sjednotit 
zachycené objekty a jejich vyjádření v mapě pro všechny 
země bývalého východního bloku. Inspirace sovětskými 
pokyny pro mapování je zřejmá [12]. Hlavním důvodem 
pro zachycení těchto objektů v podrobných vojenských 
topografických mapách byl kromě orientace v terénu prav-
děpodobně jejich význam pro stanovení průchodnosti či 
průjezdnosti území. Jak již bylo uvedeno, tyto jevy před-
stavují poměrně významnou překážku při pohybu teré-
nem mimo komunikace.

  4.1  Analogové mapy

Mapový klíč k TM 10 z roku 1959 [13] reprezentuje uvede-
né jevy velmi podrobně s využitím celé řady znaků, rozřa-
řazených do několika kategorií. Nejvíce jich je v kategorii 
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Obr. 12 Kartogra�cké znaky pro popisované jevy na ZM 10 (v zásadě stejnou gra�ckou podobu měly i na TM 10); v horní řadě:
Sesuv půdy, Usedlý sesuv půdy, Písčitá a hlinitá suť, Kamenitá a štěrkovitá suť; v prostřední řadě: Kamenná řeka, Moréna,

Osamělý balvan, Osamělá skála, skalní suk, Skupina balvanů, Ohrada z nahromaděných kamenů; v dolní řadě:
Písčitý povrch, Kamenitý povrch, Kamenitý břeh, Písčitý břeh; zdroj: [16], mírně upraveno pro lepší čitelnost
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Jednotlivé typy objektů jsou v ZABAGED® de�novány 
podstatně exaktněji než ve výše uvedených klíčích, včet-
ně velikostních kritérií (objekt typu Sesuv půdy, suť musí 
mít pro zachycení v databázi rozlohu větší než 1 000 m2, 
liniová Skupina balvanů musí mít délku aspoň 100 m). 
Objekty typu Osamělý balvan, skála, skalní suk a Skupina 
balvanů mají atribut, který nese jejich standardizované 
zeměpisné jméno přenesené z databáze geogra�ckých 
jmen Geonames. Objektů, u nichž je tento atribut vypl-
něn, je z pochopitelných důvodů jen velmi malá část (ne 
každý balvan má své jméno).

Z uvedených údajů je zřejmé, že došlo k určitému zjed-
nodušení oproti analogové ZM 10 (viz [18], [19]). Objekt 
typu Sesuv půdy, suť vznikl sloučením původních prvků 
vyjádřených v analogové ZM 10 kartogra�ckými znaky pro 
předměty Sesuv, Usedlý sesuv, Kamenitá a štěrkovitá suť
a Písčitá a hlinitá suť. Původní Osamělé balvany byly slou-
čeny s původními Osamělými skalami, suky do dalšího ty-
pu objektů, Skupina balvanů a Řada balvanů zůstaly za-
chovány jako samostatný typ objektu (původní Skupina 
balvanů vytvořila bodový objekt, původní Řada balvanů 
pak liniový objekt). Písčité a kamenité povrchy ani břehy 
se teoreticky neměly stát obsahem ZABAGED® vůbec (viz 
srovnávací tabulku v [19]). 

Vlastní vektorizaci tiskových podkladů ZM 10 předchá-
zela redakční příprava, prováděná obvykle topografy. Při 
prvotním zpracování vrstvy Sesuv půdy, suť ale nastaly dva 
typy problémů:
1. vzhledem k tomu, že kartogra�cký znak pro Kamenitý 

povrch je v případě konkrétního použití v ZM 10 jen
obtížně rozlišitelný od znaku pro Kamenitou a štěrkovi-
tou suť, byly v některých případech do ZABAGED® omy-
lem vloženy i objekty vyjádřené v ZM 10 znakem pro 
Kamenitý povrch (obr. 13). Ty se přitom do ZABAGED® 
dostat vůbec neměly. Z pohledu jednotnosti obsahu da-
tabáze je tedy problém s tím, že srovnatelný jev (kame-
nitý povrch) tam někdy je a někdy (většinou) není.

2. v některých případech bylo pro suť použito místo ob-
jektu typu Sesuv půdy, suť několik objektů typu Skupina 
balvanů, které byly rozesety po ploše suťoviska, obvykle
v místech, kde se vyskytovaly v analogové mapě troj-

Armáda aktualizace TM 10 po roce 1968 zanechala a toto 
dílo bylo využito při tvorbě mapy civilní Základní mapy 
v měřítku 1 : 10 000 (ZM 10). Ta byla vydávána od roku 
1970, první vydání bylo dokončeno v roce 1988. V období 
let 1979 až 2000 byla zajišťována aktualizace vydaných 
mapových listů. Znakový klíč k ZM 10 z roku 1971 [16] 
uvádí v části Reliéf předměty šetření Sesuv půdy, Usedlý 
sesuv půdy, Písečnou a hlinitou suť, Kamenitou a štěrkovitou 
suť, Kamennou řeku, Morénu, Osamělý balvan, Osamělou ská-
lu, skalní suk a Skupinu balvanů; v části Porost a povrch pů-
dy Písečný povrch a Kamenitý povrch; v části Hranice a ohra-
dy Ohradu z nakupených kamenů a v části Vodstvo pak Ka-
menitý břeh a Písčitý břeh. Všechny uvedené znaky jsou za-
chyceny na obr. 12.

Z uvedených údajů je patrné, že změny v zachycení po-
pisovaných jevů v ZM 10 byly ve srovnání s TM 10 jen ne-
patrné. V části Vodstvo byly vypuštěny všechny předměty 
ve vodních tocích (mělčiny, skály a kameny), v části Reliéf 
byly odstraněny relativní výšky Osamělých balvanů, Osa-
mělých skal, suků a stupňů u Sesuvu půdy, v části Porost 
a povrch půdy zmizel Štěrkovitý, oblázkový povrch a liniová 
akumulace balvanů zůstala pouze v části Hranice a ohra-
dy. Gra�cká podoba kartogra�ckých znaků se nezměnila.

V základní mapě v měřítku 1 : 25 000 byly všechny uve-
dené jevy zachyceny stejným způsobem jako na ZM 10. 
V měřítku 1 : 50 000 byly zachyceny sesuvy znakem pro 
přírodní terénní stupně, dále kamenitá a štěrkovitá suť 
spolu s balvany znakem odpovídajícím Kamenité a štěrko-
vité suti na ZM 10, písčitá a hlinitá suť znakem odpovídají-
cím Písčité a hlinité suti na ZM 10 pouze na území Slo-
venska (!), kamenité a písčité břehy ani povrchy vůbec [17].

  4.2  ZABAGED®

Na základě tiskových podkladů posledního vydání ZM 10 
vznikl v letech 1995 až 2001 prvotní obsah databáze 
ZABAGED®. Popisované jevy jsou v databázi ZABAGED® 
reprezentovány pouze třemi typy objektů [2]: Sesuv půdy, 
suť (plošný objekt); Osamělý balvan, skála, skalní suk (bodo-
vý objekt) a Skupina balvanů (bodový nebo liniový objekt). 
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Obr. 13 K ilustraci problému prvního typu: vlevo analogová ZM 10, vpravo ZM 10 vytvořená z dat ZABAGED®; zdroj: WMS ČÚZK;
roztroušené balvany v lese (vyjádřené znakem pro Kamenitý povrch) byly chybně zvektorizovány jako objekt typu

Sesuv půdy, suť; barevnost map na obr. 13, 14, 15 a 17 byla mírně upravena za účelem lepší čitelnosti výškopisu

Obr. 14 K ilustraci problému druhého typu: vlevo analogová ZM 10, vpravo ZM 10 vytvořená z dat ZABAGED®; zdroj: WMS ČÚZK;
kamenné moře (vyjádřené v analogové ZM 10 plošným znakem pro Kamenitou a štěrkovitou suť) bylo nesprávně zvektorizováno

jako několik bodových objektů typu Skupina balvanů; tato chyba paradoxně přináší z pohledu výsledné mapy tu výhodu,
že v oblasti kamenného moře zůstanou zachovány vrstevnice a lze tam tak z mapy určovat výšky
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s obr. 15). Přesto ale některé lokality (např. v oblasti ka-
menných moří v Krkonoších) na svoji nápravu dosud če-
kají (stav v březnu 2015).

Sloučení původních prvků typu Osamělý balvan s prvky 
typu Osamělá skála, skalní suk do jednoho typu objektu 
Osamělý balvan, skála, skalní suk vycházelo pravděpo-
dobně z toho, že v obou případech šlo o nad terén aspoň 
o 1 m vystupující objekty (viz část 4.1), kdežto u objektu 
Skupina balvanů žádná podmínka týkající se výšky nebyla. 
Toto zjednodušení pomáhá topografovi, protože rozlišit
skálu od balvanu (viz část 2) může být problematické. Na-
víc se tím odstranily problémy v nedůslednosti rozlišování 
těchto objektů, na které upozornil ve své práci už R. Čapek
([20], str. 102). V určitých případech byly objektem typu 
Osamělý balvan, skála, skalní suk vyjádřeny také některé 

úhelníčky představující ovšem vyjádření plochy signatu-
rou (obr. 14). Problém je v tom, že stejný jev (kamenné 
moře) pak může být v databázi reprezentován dvěma
odlišnými způsoby. Z pohledu definice objektů v data-
bázi je vyplnění plochy kamenného moře bodovými
symboly chybně, protože nejde o izolované skupiny 
balvanů ale o plochu balvany pokrytou. 
Nutno zdůraznit, že šlo o problémy při prvotním na-

plnění databáze ZABAGED® a jak již bylo uvedeno, jejich 
prapůvodní příčina tkví v přílišné grafické podobnosti jed-
notlivých znaků klíče TM 10. Problémy obou typů byly, 
resp. jsou, topografy při aktualizaci ZABAGED® postupně 
opravovány. Chybné polygony původních kamenitých po-
vrchů jsou odstraňovány a shluky Skupin balvanů nahra-
zovány plošnými objekty typu Sesuv půdy, suť (srovnejte 
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Obr. 15 K ilustraci již opraveného problému druhého typu: vlevo starší a vpravo novější vydání ZM 10, obě vytvořené
z dat ZABAGED®; zdroj: WMS ČÚZK; shluky bodových objektů Skupina balvanů byly nahrazeny několika málo

plošnými objekty typu Sesuv půdy, suť, neboť na daném místě se nachází kamenné moře patrné z ortofota

Tab. 1 Počty objektů v ZABAGED®, které souvisejí s popi-
             sovanými jevy

Sesuv půdy, suť

Osamělý balvan, skála,
skalní suk

Skupina balvanů (bod)

Skupina balvanů (linie)

Počet objektů
v roce 2015

220

9 793

67 380

10 135

210

9 476

67 169

10 023

Typ objektu Počet objektů
v roce 2010

Obr. 16 Znakový klíč pro popisované jevy v digitální ZM 10; shora:
Sesuv půdy, kamenitá a štěrkovitá suť, Osamělý balvan, skála,
Skupina balvanů, Řada nahromaděných kamenů (názvy podle

legendy k ZM 10, neodpovídají přesně názvům objektů
v ZABAGED®, ale mají k nim přímý vztah); zdroj: [22]
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dem k tomu, že naprostá většina objektů vrstvy Sesuv pů-
dy, suť nepředstavuje sesuvy, ale suť a další kamenné aku-
mulace (viz dále v části 6), není toto řešení zcela ideální. 
K nevýhodám patří neasociativnost znaku (ve vztahu k su-
ti), vynechání vrstevnic v ploše objektu a u velkých 
ploch pak také přílišná pravidelnost rastru. Tyto problé-
my jsou nejvíce patrné v místech, kde nastal při prvotním 
naplnění ZABAGED® problém prvního typu (viz část 4.2), 
srovnejte též s obr. 13.

Skupina balvanů (bodová i liniová) byla v prvním vydá-
ní digitální ZM 10 vyjádřena tmavě šedou barvou. V roce 

menší skály, které byly v analogové ZM 10 zakresleny skal-
ními šrafami (skály zachycené šrafami se jinak standardně 
staly plošným objektem typu Skalní útvary).  

Z pohledu obsahu databáze ZABAGED® jsou uvedené 
typy objektů (s výjimkou bodové Skupiny balvanů) nepří-
liš četné a jejich počet v čase se mění poměrně málo (viz 
[21], konkrétní počty též v tab. 1).

  4.3  Digitální mapy

Digitální ZM 10 je vytvářena na základě dat ZABAGED® 
a Geonames od roku 2001. V roce 2006 byla tato nová 
podoba ZM 10 dokončena pro celé území ČR a je dále 
aktualizována. Původně byly mapy vytvářeny s využitím 
softwaru MicroStation a MGE, od roku 2010 mapy vznikají 
v Informačním systému Státního mapového díla (IS SMD) 
s využitím technologií společnosti ESRI. Znakový klíč digi-
tální podoby mapy byl inspirován původní analogovou 
podobou ZM 10, srovnejte obr. 12 a obr. 16.

I v digitální edici ZM 10 prodělaly kartografické znaky 
pro popisované jevy určitý vývoj. Při prvním digitálním vy-
dání ZM 10 probíhalo kartografické zpracování objektů ty-
pu Sesuv půdy, suť ručním dokreslením linií sledujících při-
bližně horizontální směr do plochy příslušného polygonu. 
Tyto linie byly symbolizovány s využitím stylizovaných hně-
dých vlnek, opakujících se v pravidelných intervalech (del-
ší vlnka, kratší vlnka) a často navazujících na vrstevnice 
(obr. 17). Větší nepravidelnosti bylo docíleno přerušová-
ním dokreslovaných linií. Určitý problém s orientací vlnek 
nastal v rovinatém terénu. Tam vlnky obvykle kopírovaly 
část obvodu polygonu navazující na přilehlé polohopisné 
objekty. Při přechodu na novou technologii IS SMD byla 
tvorba kartografické reprezentace objektů typu Sesuv půdy, 
suť zjednodušena: plocha je vyplněna rastrem, který je ruč-
ně pootočen podle směru spádu a podle tvaru objektu tak, 
aby vlnky tvořící rastr měly v rámci možností horizontální 
průběh. Toto zjednodušení šetří práci a nepřináší u vět-
šiny objektů zásadnější problémy k těm stávajícím.

Vlnky vycházejí z původního kartografického znaku po-
užívaného v analogové verzi ZM 10 pro sesuv půdy. Vzhle-
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Obr. 17 Vývoj znázornění objektů typu Sesuv půdy, suť na ZM 10;
analogová mapa (nahoře), podoba z prvního digitálního vydání
s ručně dokreslenými vlnkami (uprostřed), ručně natočený rastr

(dole); zdroj: WMS ČÚZK
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srovnání se ZM 10 mírně zmenšeny. Sesuvy a sutě jsou
v měřítku 1 : 25 000 zachyceny pouze tehdy, zabírají-li
v mapě plochu alespoň 20 mm2. V měřítku 1 : 50 000,
1 : 100 000 ani 1 : 250 000 popisované jevy znázorněny 
nejsou vůbec, pouze rozsáhlé sesuvy mohou být na ma-
pách v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 100 000 vyjádřeny pomocí 
symbolu pro terénní stupeň [22].

Popisované jevy v digitálních topografických da-
tabázích a na mapách jiných zemí

Pro srovnání uvedeme dále přístupy k reprezentaci popi-
sovaných jevů v národních digitálních topografických data-
bázích a úředních kartografických dílech jiných zemí. Auto-
rovou ambicí není prezentovat srovnání všech významných 
světových topografických databází; výběr byl motivován 
spíše snahou ukázat k problémům minimalistický (Slo-
vensko), srovnatelný (Německo) či maximalistický přístup 
(Nový Zéland).

Národní mapovací službou na Slovensku je Úrad geodé-
zie kartografie a katastra SR. Součástí jeho informačního 
systému je i digitální objektová topografická databáze 
ZBGIS® (Základná báza údajov pre geografický informačný 
systém), jejíž struktura je popsána v KTO ZBGIS® (Katalóg 
tried objektov ZBGIS®, aktuálně ve verzi 2013.4, [23]).

Žádný z jevů popisovaných v tomto článku se v databázi 
ZBGIS® nevyskytuje jako samostatný typ objektu. V rámci 
objektu DA020 Neúrodná pôda (neúrodná půda) mohou 
být (soudě podle poznámky v dokumentaci) zachyceny 
štěrkové naplaveniny okolo vodních toků. V rámci objek-
tu OA020 Ostatné objekty (ostatní objekty), který zahrnuje 
celou řadu objektů, které nejdou zařadit do jiných kate-
gorií, jsou jako body zachyceny mj. bodové skály (které na-
víc nejsou předmětem aktualizace). Žádný z dalších popi-
sovaných jevů v databázi není zachycen vůbec.

V Německu je touto databází digitální geografický mo-
del ATKIS Basis-DLM (Amtliches Topographisches Karto-
graphisches Informationssystem Basis-Landschaftsmodell), 
jehož katalog objektů i k nim odpovídající katalog mapo-
vých znaků pro různá měřítka (ATKIS-Signaturenkatalog) 
jsou dostupné na [24]. V rámci projektu Homogenizace 
základních geografických dat na hranicích mezi Svobod-
ným státem Sasko a ČR byl tento katalog objektů přelo-
žen do češtiny [25], dále v textu článku jsou použity poj-
my z tohoto překladu. Popisované jevy patří převážně mezi 
AX_UnlandVegetationsloseFlaeche (úhor, plocha bez vege-
tačního krytu), zahrnující plochy, které dlouhodobě nejsou 
zemědělsky využívány, např. skály nevyčnívající z reliéfu, 
písečné nebo ledové plochy, pobřežní pásy kolem vodstva 
nebo plochy sukcese. Tento typ objektu má atributy, které 
slouží k rozlišení druhu povrchového materiálu dané plo-
chy. V kontextu tohoto článku jsou relevantní druhy Fels 
(skály; reprezentující povrch tvořený pevnou kamennou 
masou, nevystupující nad úroveň terénu), Steine, Schotter 
(kameny, suť; reprezentující povrch pokrytý úlomky ka-
menů různé velikosti), Geröll (valouny, oblázky; reprezen-
tující povrch pokrytý vodou ohlazenými úlomky kamenů) 
a Sand (písek; povrch pokrytý malými uvolněnými kamen-
nými zrnky). Pro duny (písečné pahorky naváté větrem) 
existuje samostatný typ objektu AX_Duene (duna). Pro ka-
meny a skály je použit typ objektu AX_FelsenFelsblockFels-
nadel (skála, skalní blok, skalní hrot), reprezentující nad 
úroveň terénu vystupující skalní masiv nebo i samostatný 
velký kámen. Zaznamenány jsou mj. i skály (útesy) ve splav-

2007 byla barva změněna na hnědou, tj. stejnou, jako mají 
vrstevnice. Vizuální potlačení těchto znaků v mapě je zcela 
na místě, protože nejde o důležité objekty. V bezprostřed-
ním okolí trojúhelníčků, jejichž poskládáním kartografický 
znak vzniká, jsou vrstevnice z důvodů lepší čitelnosti pře-
rušeny.

Vzhledem k tomu, že se mapa tvoří přímo z dat ZABAGED®, 
zmíněné problémy s různými znaky pro tentýž jev se přená-
šejí i do mapy. Toho si byli kartografové vědomi, proto byly 
v legendě k digitální ZM 10 názvy jevů několikrát změně-
ny (např. v legendě z roku 2007 je plocha vyplněná vlnka-
mi uvedena jako Sesuv půdy, suť a trojúhelníčky ve skupině 
po třech jako Skupina balvanů, kamenitá a štěrkovitá suť ).

Na ZM 1 : 25 000 jsou uvedené jevy znázorněny podob-
nými kartografickými znaky, přičemž jsou tyto znaky ve  
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Obr. 18 Písčitý a kamenitý povrch (vlevo nahoře), kameny, suť a oblázky (vpravo nahoře)
a symboly pro skály (vlevo dole) a samostatné skalní bloky (vpravo dole) na německé DTK 10;

zdroj: Geoportal Mecklenburg-Vorpommern a Geoportal Sachsenatlas
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jednotlivých kategorií je zrnitost: do velikosti 2 mm jsou 
úlomky považovány za písek, nad 2 mm za štěrk. Pro zají-
mavost lze uvést, že pokud jde o plochu tvořenou záro-
veň pískem i bahnem, je objekt uložen v databázi dvakrát.
Kartografická reprezentace se skládá z opakujícího se vzor-
ku nepravidelně rozmístěných teček různé velikosti černé
(písek a štěrk), resp. modré barvy (bahno), viz obr. 19 
uprostřed. 

Pro balvany a izolované skály (rock_outcrop_pnt) se po-
užívá bodový objekt. Zachyceny jsou pouze izolované ská-
ly tvořící v krajině výrazný nebo neobvyklý prvek. Atribu-
tem je rozlišen typ objektu, přípustné hodnoty jsou boulder 
(balvan), small rock outcrop (malý skalní výchoz) a large 
outcrop (velký výchoz). Kartografická reprezentace má ně-
kolik variant, přičemž kromě velikosti objektu je zohled-
něno také jeho umístění ve svahu nebo na vrcholu (obr. 
19 vpravo). Speciální typy objektu se pak používají pro 
bodové (rock_pnt) a plošné (rock_poly) skály na mořském 
pobřeží. Tyto objekty mají i svoji kartografickou reprezen-
taci v podobě černého kroužku, resp. opakujících se čer-
ných se symbolů umístěných podél linií vyplňujících plo-
chu objektu (viz obr. 19 vlevo).

Náměty na možná vylepšení

I z malého srovnání se zahraničními topografickými data-
bázemi je patrné, že navzdory zjednodušením, ke kterým 

ných vodách. Kartografická reprezentace na DTK 10 (topo-
grafická mapa v měřítku 1 : 10 000) pak písečný a kamenitý 
povrch zobrazuje pomocí rastru tvořeného nepravidelně 
rozmístěnými hnědými tečkami (3 různé velikosti), kame-
ny, suť a oblázky pak nepravidelně rozmístěnými černými 
mnohoúhelníky (celkem lze použít 12 typů mnohoúhel-
níků), jednotlivé skály pak černým trojúhelníkem nebo sty-
lizovanou šrafou (obr. 18).

Na Novém Zélandu je národní mapovací službou Land 
Information New Zealand (LINZ), která spravuje mj. digitál-
ní topografickou databázi New Zealand Topographic Data 
(NZTopo), sloužící primárně jako podklad pro tvorbu topo-
grafických map v měřítku 1 : 50 000 (Topo50) a 1 : 250 000 
(Topo250). K současné verzi databáze (5.0) existuje doku-
mentace New Zealand Topographic Data Dictionary [26]. 
Všechny jevy popisované v tomto článku patří do katego-
rie Non-Vegetative Landcover Objects, popisující krajinný 
pokryv s výjimkou objektů souvisejících s vegetací.

Sesuv (slip_edge) je v databázi reprezentován jako linio-
vý prvek, přičemž je zachycena pouze horní hrana sesuvu. 
Databáze zachycuje pouze významné objekty z hlediska 
velikosti nebo polohy. Kartografická reprezentace má po-
dobu černých klínků směřujících ve směru spádu (obr. 19 
vlevo).

V databázi jsou rovněž zachyceny plochy tvořené pískem 
(sand_poly), bahnem (mud_poly) a štěrkem (shingle_poly). 
Jsou zachyceny pouze takové plochy, které jsou význam-
né z hlediska velikosti nebo polohy, zejména okolo vel-
kých řek a mořského pobřeží. Hlediskem pro zařazení do
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Obr. 19 Reprezentace popisovaných jevů na novozélandské mapě Topo50; vlevo sesuv půdy spolu s bodovými a plošnými pobřežními
skalami (nahoře detaily linií, dole jejich použití v mapě), uprostřed shora písek, písek s bahnem a štěrk, vpravo symboly pro balvany

a izolované skály, zdroj: [26]

Large
outcrop

Small
outcrop

Large
boulder
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cích Kamenitých povrchů podle analogové ZM 10. S ohledem
na časovou náročnost takového procesu a naprosto okra-
jový význam uvedeného jevu to ale nedává příliš smysl.

Dále by bylo vhodné dokončit opravy chyb druhého 
typu, tj. nalézt shluky objektů typu Skupina balvanů a ty 
z nich, u kterých je to relevantní, nahradit plošným objek-
tem Sesuv půdy, suť (s podtypem „suť“). Tím by se odstrani-
la nežádoucí situace, kdy je tentýž jev (suťové pole) repre-
zentován v ZABAGED® dvěma různými způsoby. Po dokon-
čení těchto úprav by byly sesuvy a kamenité objekty mi-
kroreliéfu v ZABAGED® reprezentovány podle tab. 2.

Rozlišení sesuvů a sutí atributem by přineslo určité vý-
hody i z hlediska kartografie. Sesuvy by mohly být reprezen-
továny podobně jako v minulosti (srovnejte s obr. 10), tj. 
tečkovaným obvodem a pomocnými vrstevnicemi vyjádře-
nými přerušovanou čarou (obr. 20 vlevo). V případě vyge-
nerování vrstevnic z podrobného digitálního modelu reliéfu 
(vytvořeného například z dat leteckého laserového sním-
kování) by navíc vynikl nepravidelný povrch sesuvu, čímž 
by výsledná reprezentace dostala podobu blízkou té po-
užívané v analogové ZM 10. 

Plochy suti by pak byly vyplněny rastrem s nepravidelně 
rozmístěnými tečkami, se zachovanými vrstevnicemi (viz 
obr. 20 uprostřed a obr. 20 vpravo). Ve strmých svazích 
by se ponechaly pouze zdůrazněné, aby byla patrná ras-
trová výplň. Vzorek, jehož opakováním bude rastr tvořen, 
by mělo být možné skládat vedle sebe, aniž by bylo mož-
né rozlišit, kde začíná a kde končí (tzv. seamless pattern). 
Tímto způsobem lze poté vykreslit libovolně velkou plo-
chu jen za pomocí malého vzorku. Velikost teček v rastru 
je vhodné zvolit s ohledem na tisknutelnost (nesmí být 
příliš malé). Rastr je navíc vhodné v bezprostředním okolí 
vrstevnic odmaskovat, aby výsledná linie nepůsobila hrbo-
latě (viz též část 3).

Společnou výhodou navržených přístupů je, že lze v plo-
chách objektů typu Sesuv půdy, suť určit nadmořské výšky 
a tvorbu kartografické reprezentace lze navíc provést zce-
la automatizovaně (není potřeba manuálně natáčet rastr). 
V případě sesuvů, které mohou být plošně rozsáhlejší, pak 
navržená reprezentace mapu graficky nezatěžuje tak jako 
výplň rastrem; v případě suti je navržený rastr asociativ-
nější než nyní používané vlnky (srov. též s řešeními použí-
vaným v DTK 10 a Topo50, popsanými v části 5).

od doby vzniku původních vojenských topografických 
map došlo, je současná reprezentace popisovaných jevů 
v ZABAGED® i na ZM středních měřítek velmi dobrá. 

Na základě poznatků uvedených v částech 4.2 a 4.3 by stá-
ly za zvážení pouze určité úpravy u objektu typu Sesuv půdy, 
suť. Na problém nerozlišitelnosti sesuvů a sutí v ZABAGED® 
narazili ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografic-
kém a kartografickém již dříve při zkoumání možnosti vy-
užití ZABAGED® pro tvorbu SM 5 [27]. Nověji byla tato pro-
blematika řešena v diplomové práci M. Šákrové na Přírodo-
vědecké fakultě UK [28]. Všechny stávající objekty typu 
Sesuv půdy, suť byly prohlédnuty a rozděleny do několika 
skupin, vycházejících z klíče analogové ZM 10. Skupiny 
a přibližné procentuální zastoupení prvků v nich byly ná-
sledující:
•   sesuv (2 %),
•   suťové pole nebo kamenné moře (67 %),
•   štěrkovité a písčité akumulace (16 %),
•   kamenitý povrch (10 %),
•   neidentifikovatelné objekty (5 %).
Zařazení do skupiny probíhalo primárně podle ortofot, 
v případě, že z ortofota nebylo patrné, ke které skupině by 
měl prvek patřit, bylo použito mapových archiválií (zejmé-
na analogové ZM 10 a TM 10). Ty objekty, které se na zá-
kladě žádného ze zdrojů nepodařilo zařadit, byly označe-
ny jako neidentifikovatelné. 

Z této analýzy vyplývá, že uvedený typ objektu je reálně 
použit pro celou řadu jevů, které jsou velmi odlišné a defi-
nici z [2] v některých případech odpovídají poměrně volně. 
Nabízí se proto přirozená otázka, zda by nebylo vhodné 
objekty typu Sesuv půdy, suť podrobněji specifikovat, resp. 
kategorizovat. Nejjednodušší řešení by mohlo spočívat
v přidání atributu podtyp (používaného ostatně i u jiných 
typů objektů ZABAGED®), který by nabýval hodnot „sesuv“ 
a „suť“. Objekty s podtypem „suť“ by v sobě zahrnovaly jak 
kamenná moře a suťová pole, tak štěrkovité a písčité aku-
mulace. 

Z pohledu již uvedeného roztřídění by bylo dále vhodné 
objekty zařazené do skupiny „kamenitý povrch“ z databá-
ze ZABAGED® úplně odstranit, protože se jedná o objekty 
vzniklé chybou prvního typu popsanou v části 4.2. Tím by 
se problém s nejednotností jejich zachycení vyřešil. Teore-
ticky by jej bylo možné vyřešit také dovektorizací chybějí-
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Tab. 2 Návrh pro reprezentaci sesuvů a kamení v ZABAGED®, vycházející z analýzy stávajícího stavu reálného použití
             objektů, zachycený navíc v souvislosti s reprezentací uvedených jevů na TM 10 a analogové ZM 10

sesuv

v kontextu okolí dominantní (izo-

lovaná) skála, skalní suk, nápadný

balvan, s tím, že relativní výška

objektu je větší než 1 m; plochy

mimo oblast probíhající těžby, kde

vystupuje na povrch hornina,

strmé skalnaté srázy apod.

malá skupina v kontextu okolí nad

terén jen málo vystupujících bal-

vanů, resp. plocha pokrytá kameny

vystupujícími nad terén jen málo

nebo vůbec, kameny pokrývají

plochu souvisle nebo z podstatné

části (suťové pole, kamenné moře)

plocha pokrytá kameny vystupu-

jícími nad terén jen málo nebo

vůbec, kameny jsou roztroušené

a zdaleka nepokrývají celou plo-

chu souvisle

umělá akumulace nahromaděných

kamenů (často liniového charak-

teru) mimo oblast probíhající těžby

(agrární halda, val)

štěrkovitý a písčitý povrch bez ve-

getačního pokryvu mimo oblasti

probíhající těžby (štěrkové a píseč-
né výspy a lavice vodních toků, pí-
sečné přesypy)

 -

Osamělý balvan
Osamělá skála,
skalní suk

Skupina balvanů

-

Skupina balvanů

-

dříve (TM 10, analogová ZM 10)

Sesuv půdy
Usedlý sesuv půdy

Skály
Skalnatý sráz
Pískovcové skály
Žebro

Kamenitá a štěrkovitá suť
Kamenná řeka
Kamenitý břeh

Kamenitý povrch
[Roztroušené kameny]

Řada balvanů
Ohrada z nakupených
kamenů

Písečná a hlinitá suť
Písečný povrch [rovný, 

kopečkovitý]

Písčitý břeh
[Štěrkovitý, oblázkový
povrch]

malýjev /  plošný rozsah jevu velký malý

-

Osamělý balvan,

skála, skalní suk

Skupina balvanů
(bod)

-

Skupina balvanů
(bod)

-

velký

Sesuv půdy, suť {podtyp =

= sesuv}, pouze plochy

větší než 1 000 m2

Skalní útvary, pouze plo-

chy větší než 1 000 m2

Sesuv půdy, suť {podtyp =

= suť}, pouze plochy

větší než 1 000 m2 

-

Skupina balvanů (linie)

pro akumulace balvanů

liniového charakteru delší

než 100 m

Sesuv půdy, suť {podtyp =

= suť}, pouze plochy

větší než 1 000 m2 

nyní (ZABAGED®)

Vysvětlivky:        -  neznázorňuje se        [  ]  objekt je pouze v TM 10 (a ne v analogové ZM 10)       {  }  navržený rozšiřující atribut

Obr. 20 Navrhovaná kartografická reprezentace sesuvu (vlevo), suti ve strmém svahu (uprostřed) a suti v rovinatém terénu (vpravo)
v kontextu dalších mapových prvků, zdroj: vlastní tvorba s využitím ArcGIS for Desktop
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Závěr

Drobné kamení, kterého se tento text týká, představuje i na 
podrobných topografických mapách jen málo významný 
prvek. I z tohoto důvodu jde jen o velmi okrajově řešenou 
problematiku jak v kartografické literatuře, tak v topogra-
fické a kartografické praxi. Přesto ale popisované jevy své 
místo v základních topografických databázích a mapách 
mají: jak z důvodů orientace, tak při analýzách průchod-
nosti terénu či geohazardů. Vývoj znázorňování popisova-
ných jevů představuje poměrně dobrý příklad toho, jak byl 
obsah českých topografických map postupem času zjed-
nodušován. Jde o téma zajímavé i z pohledu kartografie: 
šlo o jevy znázorňované relativně složitě a navíc s určitou 
volností použití výrazových prostředků v jinak striktním 
státním mapovém díle. Obojí je z pohledu současných digi-
tálních technologií spíše kontraproduktivní, což ilustrují 
v článku popsané problémy objektů typu Sesuv půdy, suť. 
Ukazuje se také, že staré mapy a jejich znakové klíče mo-
hou představovat zajímavou inspiraci při návrhu digitál-
ních topografických databází i jejich kartografické prezen-
tace. To platí i v době, kdy pomalu – ale jistě – dostává 
přednost rychlá a automatizovaná vizualizace těchto da-
tabází, která se často neobejde bez určité rezignace na 
grafickou preciznost mapy. 

Poděkování: Autor by na tomto místě rád poděkoval pra-
covníkům Zeměměřického úřadu, bez jejichž informací by 
tento článek nemohl vzniknout, jmenovitě pak zejména
(v abecedním pořadí) Ing. T. Kubínovi, RNDr. J. Pressové, Ing. 
D. Svobodové a Mgr. P. Šárovi. Za připomínky týkající se geo-
morfologie patří autorův dík rovněž RNDr. M. Křížkovi, Ph.D. 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
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Abstrakt

Analýza právneho významu a následkov vydania rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov z pohľadu 
údajov katastra. Rozbor spôsobov odstraňovania chýb v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií 
katastra nehnuteľností katastrálnymi odbormi po zápise rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, 
a to pred a aj po uplynutí 5-ročnej  lehoty z pohľadu právnej teórie a praxe.

Error Elimination in the Cadastral Documentation after Entry of the Renewed Land Inventory Register
into the Real Estate Cadastre

Abstract

Analysis of the legal meaning and consequences of issuing a decision on approval of the renewed land inventory register 
from the cadastral data perspective. Analysis of the methods of error elimination in the descriptive data file and in the geo-
detic data file by cadastral departments after entry of the decision on approval of the renewed land inventory register, before 
and after the five-year period expiration from the legal theory and practice perspective.

Keywords: geodetic data file, descriptive data file, judicial practice

Odstraňovanie chýb v katastrálnom
operáte po zápise registra obnovenej
evidencie pozemkov do katastra
nehnuteľností 

1.
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neho operátu zapísané rozhodnutím o schválení registra 
(rozhodnutie, [1]), a to tak pred ako aj po uplynutí 5-ročnej 
lehoty podľa § 7 ods. 6 zákona. Uvedené sa primárne týka 
registrov zhotovených v katastrálnych územiach so zjed-
noteným operátom pozemkového katastra a pozemkovej 
knihy (podľa § 3 ods. 1 písm. a)  zákona), keďže s týmito 
sme sa v praxi stretli.

Právny význam a účinky rozhodnutia ROEP 

Cieľ konania je všeobecne známy. Nie však úplne zodpo-
vedanou otázkou je, aký má rozhodnutie právny význam 
tak z pohľadu popisných ako aj geodetických informácií 
katastra. Na rozdiel od II. III. a IV. etáp, vykonávaných správ-
nymi orgánmi na úseku katastra nehnuteľností (KN) v mi-
nulosti, ktoré mali obdobný cieľ a obsah, je konanie ukon-
čené rozhodnutím, čo dalo tomuto konaniu zákonný rá-
mec a väčšiu právnu záväznosť. To však na druhej strane 
komplikuje spätnú nápravu nedostatkov tohto konania. 
Rozhodnutie považujeme za záznamovú listinu a takýmto 
spôsobom dochádza aj k jej zápisu do KN. Ide však z po-
hľadu ustanovení § 34 katastrálneho zákona o záznamovú 
listinu? Odpoveď nie je až taká jednoduchá. Rozhodnutie 
nemá a nikdy ani nemalo primárne za cieľ vznik, zmenu 
alebo zánik práv k pozemku a nemá ani konštitutívne účin-
ky, ktoré sú podstatou definície záznamovej listiny v § 34 
katastrálneho zákona a táto listina nie je ani v § 34 katas-
trálnom zákone výslovne spomenutá. V rámci konania mô-
že dôjsť k vzniku, zmene, alebo zániku práv k pozemku len 
prostredníctvom konania podľa § 11 a § 12 zákona, kto-
rých zápis však prebieha osobitne (rozhodnutie vydané 
podľa § 11 sa zapisuje najprv do registra a rozhodnutie 
vydané podľa § 12 sa zapisuje priamo do KN). I keď roz-
hodnutie nemá konštitutívne účinky, obsahom konania je

Úvod 

Konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a práv-
nych vzťahov k nim (konanie, [1]) podľa zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opa-
treniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 
neskorších predpisov (zákon, [1]) budeme môcť čochvíľa 
považovať z pohľadu ustanovenia § 7 ods. 3 zákona za 
ukončené. Samozrejme, týmto nedôjde a ani nedošlo k zá-
niku chýb v katastrálnom operáte. Niektoré chyby sa ko-
naním odstránili, iné nanovo vznikli, čo vždy ovplyvnilo viac 
faktorov, najmä erudovanosť spracovateľa a čas, ktorý die-
lu venoval, ďalej dĺžka trvania, kvalita, spôsob a hĺbka kon-
trol pri preberaní diela správnym orgánom, potom zloži-
tosť a lokálne špecifiká konkrétneho operátu, atď.

Keďže hlavná záťaž pri spracovaní a preberaní registrov 
obnovenej evidencie pozemkov (register, ROEP, [1]) na ka-
tastroch sa končí, budeme sa môcť, a aj musieť, viac sústre-
diť práve na chyby do katastrálneho operátu prenesené. 
Nejde o novú tému, ale o činnosť, ktorá sa vykonáva prak-
ticky od ukončenia prvého registra, čiže už bezmála 20 ro-
kov, pričom k nejakému komplexnejšiemu spracovaniu tej-
to tematiky doteraz neprišlo. Dôvodom je najmä skutoč-
nosť, že ustanovenia zákona sú veľmi strohé a vzťah k § 59 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskor-
ších predpisov (katastrálny zákon, [2]) nejednoznačný. Súvi-
siaci problém tu však je potom to, že samotné mantinely 
pre opravy podľa § 59 katastrálneho zákona nie sú ustále-
né (pozri napr. rozsudok NS Sžr/42/2014). Preto sa pri od-
povediach na základné otázky čakalo na súdnu prax. Súdy
už vo viacerých prípadoch rozhodli, bohužiaľ však z rov-
nakých dôvodov nejednotne.

V príspevku sme sa sústredili na postup, ako možno od-
straňovať chybné a dopĺňať neúplné údaje do katastrál-
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covanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 
74.20.73.47.00 (O-84.11.13.32.31.00-06) (metodický návod, 
[3]) (ktorého nedostatkom je, že i keď dopĺňa veľa otázok 
ohľadne konania, nemá právnu záväznosť) a aj stanovisko 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej repub-
liky (ÚGKK SR) č. LPO- 2448/2014 zo dňa 16.4.2014. Vyššie 
uvedené platí najmä z pohľadu registrov, zhotovovaných 
v katastrálnych územiach podľa § 3 ods.1 písm. a), b) zá-
kona, lebo v prípade ostatných ROEP-ov (v k. ú. podľa § 3 
ods. 1 písm. c) až e) zákona) sa už oveľa viac blížime ku 
konštitutívnemu princípu podobnému ako pri pozemko-
vých úpravách.

Treba však povedať, že dôvodom, prečo sa konanie vlast-
ne končí rozhodnutím, bolo najmä to, že bez rozhodnutia 
správneho orgánu (či už pozemkového alebo katastrálne-
ho odboru), ktoré v zásade malo a má (s výnimkou rozho-
dovania o námietkach) formálny charakter, by takéto pre-
verenie a doplnenie údajov súkromným subjektom (spra-
covateľom registra) nemohlo byť zápisu schopnou listinou 
do KN. Druhým faktorom je, že zákon pre značne odlišné 
ROEP-y (§ 3 ods.1 písm. a), b) a § 3 ods.1 písm. c) – e)) sta-
novuje len jeden procesný postup – konanie. Táto kombi-
nácia faktorov spôsobila to, že správny orgán sa (z pohľa-
du chýb, ktoré v operáte po zápise registra zostali) dostal 
do postavenia právne zodpovedného za niečo, čo reálne 
nevykonal, keďže náplňou katastra nebola plná kontrola

hlavne prepis údajov z pozemkovoknižných vložiek do lis-
tov vlastníctva (LV) a dopĺňanie neúplných údajov na LV 
v rámci predmetu konania a zároveň komplexná tvorba 
vektorovej katastrálnej mapy (VKM), obr. 1, a vektorovej 
mapy určeného operátu (VMUO), obr. 2, a to aj nad rozsah 
spracovania písomnej časti registra. Toto rozhodnutie mô-
že napriek absencii konštitutívnych účinkov (de jure) spô-
sobiť formálne z pohľadu zápisu na LV (de facto) aj zmenu 
vlastníctva. A i keď je každému, kto pozná bližšie konanie, 
jasné, že týmto konaním sa primárne neprekontroluje kaž-
dý jeden údaj, skutočnosť, že tieto údaje sú súčasťou vý-
roku rozhodnutia, dáva tejto verejnej listine značný vý-
znam. Súdna prax pritom označila tieto účinky konania ako 
deklaratórne, čiže účinky potvrdzujúce, ktorým chýba titu-
lus aquirendi. To znamená, že vďaka skutočnosti, že kona-
nie (i keď len preberá práva a iné údaje katastra, ktoré boli 
jeho predmetom a obsahom už pred tým, alebo maximál-
ne dopĺňa údaje na základe záznamových listín, prípadne 
iných listín (register R)) je skončené rozhodnutím, o tejto 
listine musíme hovoriť ako o záznamovej, lebo i keď de 
jure účinky § 34 katastrálneho zákona nemá, de facto ich 
spôsobuje. Takže samotné rozhodnutie nemôžeme, i keď 
by to bola z pohľadu odstraňovania chýb lepšia cesta, po-
važovať za listinu registra R, ktorá sa právne pohybuje nie-
kde medzi záznamom a aktualizáciou katastrálneho ope-
rátu. Takto uvedenú otázku rieši Metodický návod na spra-
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•    prostredníctvom správneho súdnictva podľa § 7 ods. 3 
zákona alebo prostredníctvom protestu prokurátora 
proti rozhodnutiu (3-ročná lehota),

•    opravou rozhodnutia prostredníctvom § 47 ods. 6 zá-
kona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poria-
dok) v znení neskorších predpisov [4] (bez lehoty).

b) Nepriamo:
•    opravou chyby podľa § 59 katastrálneho zákona (a pri-

pravovaného znenia § 59 katastrálneho zákona) (bez 
lehoty),

•    doplnením údajov katastra prostredníctvom aktuali-
zácie katastrálneho operátu (bez lehoty).

  3.1  Vzájomný vzťah zmeny rozhodnutia ROEP po-
dľa § 7 ods. 6 zákona, opravy chyby podľa § 59 
katastrálneho zákona a dopĺňanie údajov ka-
tastra po zápise rozhodnutia ROEP do KN

Podľa § 7 ods. 6 zákona „Ak schválený register obsahuje úda-
je o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpo-
re s údajmi podľa § 6 ods. 1, správny orgán po prerokovaní 
v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra. Po 
právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu sa nové údaje 
zapíšu do katastra nehnuteľností. O zmene možno rozhod-
núť do piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra 
nehnuteľností“. Podľa § 7 ods. 7 zákona „Konanie o zmene 
údajov registra podľa odseku 6 nemožno začať, ak došlo
k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku na inú oso-
bu. Tým nie je dotknuté právo na začatie konania podľa oso-
bitného predpisu“.

údajov, keďže ak by mal správny orgán kontrolovať každý 
jeden údaj, tak si to orgány katastra a pozemkové odbory 
mohli rovno robiť celé sami. Tento následok sa v budúc-
nosti môže prejaviť negatívne z pohľadu prípadných ná-
hrad škôd voči správnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vy-
dal (teda či už voči katastrálnym alebo pozemkovým od-
borom).

Praktický význam rozdielu pojmov deklaratórne a konšti-
tutívne účinky záznamovej listiny je najľahšie pochopiť na 
príklade, že ak sa niekto stane vlastníkom nehnuteľnosti 
len na základe chyby v konaní, v prípade občianskopráv-
neho sporu mu táto skutočnosť môže pomôcť len z po-
hľadu vydržania vlastníctva a jeho dobromyseľnosti (teda, 
že si myslel, že je vlastník), ak teda vydržanie namietne. Sa-
motné rozhodnutie nie je de jure nadobúdacím právnym 
titulom na rozdiel od konštitutívneho rozhodnutia, napr. 
rozsudku súdu. To znamená, že uplynutie 5ročnej lehoty 
(alebo aj kratšej, ak došlo k zmene vlastníctva) ROEP-om 
zapísaného neoprávneného vlastníka z pohľadu občian-
skeho súdneho sporu nechráni.

Spôsoby opravy údajov katastra po zápise roz-
hodnutia ROEP

Možností, ako chyby odstrániť, je niekoľko:
a) Priamo vo vzťahu k rozhodnutiu je zmena možná mi-

moriadnymi opravnými prostriedkami, a to :
•    zmenou rozhodnutia podľa § 7 ods. 6 zákona (5-ročná

lehota),
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prax nejednotná. Podľa rozsudku NS SR 10Sžr/59/2013 
možno použiť v určitých prípadoch len § 7 ods. 6 zákona. 
Iný názor je v rozsudku NS SR Sžr/42/2014 body č. 55, 56, 
60. I keď z pohľadu právneho je nám bližší druhý názor, od-
porúčame (kým sa súdna prax nezjednotí) používať pri vyš-
šie uvedených opravách postup podľa § 7 ods. 6 zákona, 
a to z dôvodu, že rozsah opráv je tu širší ako v § 59 katas-
trálneho zákona a zároveň pri rozdielnych stanoviskách sú-
dov nehrozí zrušenie rozhodnutia, lebo postup podľa § 7 
ods. 6 zákona do 5 rokov pripúšťajú obe stanoviská. Táto 
otázka pravdepodobne zostane otvorená, kým neuplynie 
5 rokov od zápisu posledného registra do KN, teda ak ne-
dôjde k opätovnému predĺženiu tejto lehoty v zákone.

Ďalšou možnosťou ako odstrániť chyby je oprava podľa 
§ 47 ods. 6 správneho poriadku. I keď ide o postup, ktorý 
je najjednoduchší, v praxi sa veľmi nevyužíva, pritom po-
užitiu uvedeného ustanovenia zákon nebráni. Dôvodom 
je pravdepodobne skutočnosť, že v takomto prípade do-
chádza k oprave rozhodnutia bez spolupráce s komisiou, 
na obci zriadenou podľa § 4 zákona, avšak, keďže rozhod-
nutie vydáva správny orgán, oprava tohto rozhodnutia spa-
dá výlučne do jeho kompetencie. Druhým dôvodom je, že 
stanovenie hranice, kedy ide o chybu v písaní a počítaní, 
je niekedy obtiažne a výklad ustanovenia je skôr zužujúci. 
Takže použitie uvedeného postupu je prípustné len v jedno-
značných prípadoch, keď opravou nedôjde k zmene práv-
neho stavu a ide o zrejmú opisovú chybu. V takomto prí-
pade postačuje dotknutému účastníkovi konania oznámiť 
predmetnú opravu, pričom možnosť použitia uvedeného 
ustanovenia pri oprave nie je časovo ohraničená.

Do 5 rokov od zápisu registra postup podľa § 7 ods. 6 
zákona ani  podľa § 47 ods. 6 správneho poriadku netreba  
použiť pri doplnení údajov cez register R. To sa týka situá-
cií, ak neopravujeme chybný údaj, ale dopĺňame chýbajú-
ci údaj, napr. adresu, dátum narodenia, rodné číslo, keďže 
v týchto prípadoch postačuje na zmenu „nulového“ údaju 
katastra samotná listina potvrdzujúca takúto skutočnosť.  
To platí aj v prípade, ak sa napr. zmení neznámy vlastník 
na známeho a dôjde k zrušeniu zápisu správcu – Sloven-
ského pozemkového fondu (SPF) na LV. Treba upozorniť, 
že k zániku správy SPF podľa § 20 zákona dôjde zo zákona 
až doručením LV, čo sa však v praxi takto nevykladá. Doru-
čením rozhodnutia o dedičstve po neznámom vlastníkovi, 
alebo doplnením osobných údajov vlastníka na LV, sa totiž 
vlastník stáva známym, t. j. správa SPF automaticky zaniká 
a výmaz správy SPF kataster neviaže až na preukázanie do-
ručenia LV na SPF. Inak by v LV doručenom SPF musela byť 
stále správa SPF. Túto zmenu však treba SPF oznamovať, 
na čo sa v praxi zvykne zabúdať. Možnosť zmeny údajov 
mimo konania podľa § 7 ods. 6 zákona platí aj pri zápise 
starších listín, vydaných pred schválením registra, ktoré ne-
boli v rámci konania predložené, resp. dohľadané. Rovna-
ko takto možno zapísať aj tie staršie listiny, ktoré mal síce 
zhotoviteľ registra k dispozícii, avšak ich buď omylom, ale-
bo z nejakého dôvodu neakceptoval, čo je však už sporné. 
Samozrejme týka sa to len situácie, ak sú tieto listiny stále 
schopné zápisu, t. j. je dodržaná chronológia, teda že práv-
ny predchodca nového vlastníka podľa listiny je stále za-
písaný ako vlastník.

b) Odlišný postup treba použiť pri zmene v SGI, a to najmä  
vo VMUO. Preto uvádzame VMUO, lebo VKM podľa § 1 
ods. 5 písm. c) vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 162/1995 Z .z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlast-
níckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zá-

O zmene údajov schváleného registra možno rozhod-
núť len, ak správny orgán stihne vydať rozhodnutie o zme-
ne do 5 rokov, čiže rozhodnutie nemusí v tejto lehote aj 
nadobudnúť právoplatnosť. Takto sa k uvedenej otázke 
vyjadril ÚGKK SR v oznámení č. LPO-4439/2014/Fi zo dňa 
24. 9. 2014 v bode č. 7. Treba však uviesť, že podľa súdne-
ho rozhodnutia Najvyššieho súdu (NS) SR 8Sžo/219/2010 
zo dňa 28. 7. 2011 stačí v 5-ročnej lehote podať návrh na 
zmenu. Dôvodom rôznych názorov je to, že znenie záko-
na je v rozpore so základnými princípmi správneho aj súd-
neho konania. Znenie § 7 ods. 7 zákona ďalej bráni začatiu 
konania, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva 
pozemku na inú osobu. Ani jedno z uvedených ustanovení 
však výslovne nepopiera možnosť opravy chybných úda-
jov po uplynutí 5-ročnej lehoty, alebo po zmene vlastníc-
tva. Pri riešení otázky, či možno po uplynutí 5 rokov od 
zápisu registra opravovať údaje katastra, treba vychádzať 
zo základného princípu, že aj po zápise vzniku, zmeny ale-
bo zániku vecných práv na základe rozsudku súdu, ktorý 
má na rozdiel od rozhodnutia konštitutívny účinok, sú opra-
vy v katastrálnom operáte možné a nie sú obmedzené le-
hotou, ale len zákonnými mantinelmi, ktoré stanovil § 59 
katastrálneho zákona.

Pri odstraňovaní chýb v katastrálnom operáte zistených 
po zápise registra nám prax priniesla 2 základné otázky:

Možno v lehote 5 rokov (alebo aj kratšej, ak ide o prípad 
§ 7 ods. 7 zákona) vykonať akúkoľvek zmenu údaju katas-
tra, ktorý bol predmetom konania, len prostredníctvom 
konania podľa § 7 ods. 6 zákona, ak sa zistí, že tento údaj 
je nesprávny? Alebo možno postupovať aj konaním podľa 
§ 59 katastrálneho zákona, prípadne formou aktualizácie 
údajov katastra (register R)?

Možno po uplynutí 5 rokov (alebo skôr, ak došlo k zme-
ne vlastníctva podľa § 7 ods. 7 zákona) vykonať opravu po-
dľa § 59 katastrálneho zákona, prípadne formou aktuali-
zácie údajov katastra (register R)?

  3.1.1  Oprava údajov katastra pred uplynutím 5-ročnej
lehoty

Odpoveď na otázku, či možno vykonať zmenu rozhodnu-
tia, by mohla byť jednoduchá. Zmenu písomných aj gra-
fických údajov do 5 rokov možno vykonať len postupom 
podľa § 7 ods. 6 zákona. Neplatí to však bezvýhradne.

Opravy údajov katastra môžeme rozdeliť na opravy:
a)  opravy v súbore popisných informácií (SPI),
b)  opravy v súbore geodetických informácií (SGI),
c)  kombinácie a) a b).

a) Čo sa týka údajov v SPI, tieto by sa mali opravovať po-
stupom podľa § 7 ods. 6 zákona, ak je údaj na LV nespráv-
ny a treba ho zmeniť (t. j. zmeny spoluvlastníckych podie-
lov, výmer parciel registra C alebo E, mien vlastníkov, dá-
tumov narodenia atď.). Znie to trochu nelogicky, prečo sa 
vlastne aj chyby v písaní a počítaní musia opravovať kom-
plikovane prostredníctvom komisie cez § 7 ods. 6 zákona, 
keď by sme mohli teoreticky uvažovať aj o použití § 59 
ods. 1 písm. c) katastrálneho zákona, čo by bolo jedno-
duchšie, teda ak nejde o rozhodnutie vydané odborom 
pozemkovým. Odpoveď na túto otázku stanovuje vzájom-
ný vzťah ustanovenia § 59 katastrálneho zákona a § 7 ods. 
6 zákona, t. j. či je § 59 katastrálneho zákona špeciálnym 
voči § 7 ods.6 zákona, teda či možno podľa neho konať aj 
v situácii, ak možno použiť § 7 ods. 6 zákona alebo nie? 
Ide pritom o spornú otázku, v riešení ktorej je aj súdna
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dľa § 59 katastrálneho zákona žiadal duplicitný vlastník 
o opravu chyby a zrušenie duplicity. V tomto prípade súd 
zastal právny záver, že opravu chyby nemožno uskutočniť 
po uplynutí 3 (teraz 5) rokov od zápisu ROEP a dôvodom, 
prečo takto rozhodol, bolo, že takouto opravou chyby by 
nebol odstránený zrejmý rozpor, ani chyba v písaní, či počí-
taní a išlo by o priamy zásah do verejnej listiny (rozhodnu-
tie), ktorá bola po zápise dotknutá ďalšími právnymi úkon-
mi. Nešlo tu o chybný prenos údajov z verejnej listiny, ale
o chybné prešetrenie údajov v rámci konania. Tento záver 
súdu bol aj logický, lebo takúto opravu súd nepripúšťa bez 
ohľadu, či sa údaj na LV dostal na základe schváleného re-
gistra alebo mimo neho. 

Na základe rozsudku NS SR 10 Sžr/59/2013 (ak by sme 
teda nebrali do úvahy rozsudok NS SR 1 S6R/42/2014, v bo-
doch 55 až 60) by si niekto mohol vyvodiť, že z pohľadu SPI 
nemožno po uplynutí 5 rokov vykonať žiadnu opravu po-
pisných údajov (keďže v SGI to je podľa vyššie uvedeného  
možné). Takýto názor však ani podľa tohto rozsudku ne-
platí pre všetky prípady. Dôvodom je skutočnosť, že takúto 
opravu možno vykonať (aj podľa názoru NS SR) v prípade, 
ak ide o chybu v písaní, počítaní, prípadne inú zrejmú ne-
správnosť, ale nie, ak opravou údajov katastra dôjde k zru-
šeniu alebo zápisu práv, a to zmenou vlastníka alebo zme-
nou pozemku.

Čiže nemožnosť opravy po uplynutí 5 rokov sa, podľa 
rozsudku NS SR 10 Sžr/59/2013, dotýka len prípadov, keď 
by ňou došlo k zmene vlastníctva a ide o tieto opravy:
a) Z pohľadu osoby vlastníka

Ide o prípad, ak by sme opravou menili vlastníka A za 
vlastníka B, pričom však musí ísť o zmenu právnych sub-
jektov, ktoré existovali alebo existujú. Netýka sa to prí-
padov, keď napr. zmeníme vlastníka z Jozefa Mrkvičku 
na Antona Mrkvičku, pričom ani jeden z nich nemal 
žiadne identifikačné údaje a iný Jozef Mrkvička v ROEP-e
nevystupoval. De jure vlastníka nemeníme, išlo len o od-
pisovú chybu, keď z vložky bolo opísané chybné krstné 
meno, t. j. namiesto Antona Jozef. Alebo keď zmeníme 
dátum narodenia Jozefa Mrkvičku na iný, pričom Jozef 
Mrkvička s nesprávnym dátumom narodenia (alebo aj 
rodným číslom) nikdy reálne neexistoval. Opravu ne-
možno vykonať len, ak skutočne takouto opravou dô-
jde k zmene subjektu vlastníctva z A na B. Je nemysli-
teľné, aby situáciu, ak je v katastrálnom operáte uvede-
né nesprávne rodné číslo alebo dátum narodenia, ktorý
bol prevzatý z ROEP-u, nebolo možno riešiť prostredníc-
tvom katastrálneho konania cez § 59 katastrálneho zá-
kona. Iná cesta totiž ani neexistuje, lebo ak zapísaná oso-
ba nikdy neexistovala (je fiktívna), nie je ani koho žalovať. 
Treba však uviesť, že skutočnú zmenu vlastníka umož-
ňuje v určitých prípadoch rozsudok NS SR 1 S6R/42/2014.

b) Z pohľadu predmetu vlastníctva čiže pozemku 
Ide o prípad, ak by takouto opravou došlo k reálnej zme-
ne vlastníctva z pohľadu pozemku. Pod slovom reálnej
máme na mysli situáciu, že skutočne by sa opravou chyby 
zmenil rozsah evidovania vlastníctva z pohľadu SPI aj
SGI.  Napr. zmena výmery pozemku parcely registra E
z 200 m2,  ktorá má  aj podľa údajov v SGI  (podľa zákresu
vo VMUO) výmeru 200 m2, na výmeru 100 m2 z dôvodu 
vykúpenej časti, ktorá je už evidovaná v inej parcele re-
gistra C. V takomto prípade ide o existujúce duplicitné 
vlastníctvo a preto treba v KN vyznačiť poznámku na
oba pozemky a nemožno túto situáciu riešiť opravou 
chyby. Účastníci konania si môžu uvedený problém rie-
šiť len dohodou alebo súdom. Samozrejme, ak ide o prí-
pad, že vlastník parcely registra E je ten istý, od ktoré-

kon) v znení neskorších predpisov (vyhláška [5]) nemôžeme 
považovať za súčasť rozhodnutia, keďže jej platnosť nie je 
viazaná na vydanie rozhodnutia. VMUO sa však preberá do 
katastra na základe § 2 ods. 2 vyhlášky zápisom rozhod-
nutia. Otázkou je, čo pod pojmom „preberá“ zákonodarca 
myslel? Tvorí VMUO súčasť rozhodnutia a tým na každú 
zmenu v nej treba použiť postup podľa § 7 ods. 6 zákona 
alebo nie? Je pravdou, že znenie zákona skôr poukazuje na 
to, že VMUO tvorí súčasť rozhodnutia a každá zmena v nej 
by sa mala vykonávať len postupom podľa § 7 ods. 6 záko-
na. Takto sa však v praxi väčšinou nepostupuje, ak teda ne-
dochádza zároveň k zmene v SPI. Tento záver by však spô-
sobil, že uplynutím 5 rokov (prípadne aj skôr pri zmene 
vlastníctva – § 7 ods. 7 zákona) by sa už žiadna oprava vo 
VMUO nemohla vykonať, čo nie je z pohľadu katastra a ani 
reálne možné. Takže sa pod ťarchou dôvodov skôr priklá-
ňame k tomu, že zmeny vo VMUO treba vykonávať postu-
pom podľa § 7 ods. 6 zákona len vtedy, ak dochádza aj
k zmene v SPI, napr. výmer, ale nie v prípade, ak dochádza 
len k zmene zákresu v mape. Takúto opravu treba vykonať 
neformálne protokolom, v ktorom treba uviesť príslušné 
ustanovenie, a to § 59 ods. 1 písm. a) katastrálneho zákona 
a označiť to za chybu zistenú v rámci prešetrovania zmien 
údajov katastra, keďže § 59 ods. 5 katastrálneho zákona 
určuje len, aký procesný postup má byť pri oprave použi-
tý z dôvodov uvedených v ods. 1. Takýto výklad považuje-
me za možný najmä preto, že paradoxne zákon vôbec ne-
stanovil, čo tvorí výrok rozhodnutia. Stanovuje to len meto-
dický návod. Ďalšou skutočnosťou, ktorá je z tohto pohľa-
du zaujímavá, je fakt, že samotná zmena mapy – „obrázok“ 
nie je účastníkom konania doručovaný. Zároveň si treba 
uvedomiť, že na rozdiel od písomnej časti registra sa VMUO 
dotkla aj tých pozemkov a vlastníkov, ktorí neboli predme-
tom a účastníkmi konania, keďže bola riešená komplexne 
zväčša v rozsahu celého katastrálneho územia. 

c) Pri kombinácii a) a b) je riešenie sporné, keďže opravu 
údajov upravujú procesne dva zákony, a to zákon a katas-
trálny zákon. Možnosti riešenia sú použiť postup:
•    výlučne podľa § 7 ods. 6 zákona a do výrokovej časti roz-

hodnutia uviesť  obe zmeny (odporúčame pri VMUO),
•    výlučne podľa § 59 katastrálneho zákona s odôvodne-

ním, že aj keď opravou v SGI dochádza i k zmene vý-
mery v SPI, nie je to dôvod na samostatné konanie po-
dľa § 7 ods. 6 zákona, keďže výmera je len odvodený 
údaj a VKM nie je súčasťou rozhodnutia (odporúčame 
v prípade VKM),

•    obidva zákony, pričom tu je potom otázka, či opravu
vykonať v jednom rozhodnutí, keďže obe zmeny spolu 
súvisia, alebo dvomi rozhodnutiami (náš názor je taký
že by malo byť vydané jedno rozhodnutie podľa dvoch
zákonov s dvomi výrokmi).

3.1.2  Oprava údajov katastra po uplynutí 5-ročnej lehoty

Druhou otázkou je, či možno opraviť postupom podľa § 59 
katastrálneho zákona chybné údaje v katastri zapísané na 
základe schváleného registra po uplynutí 5 rokov od zápi-
su ROEP? V súčasnosti už poznáme právne závery súdov 
na túto nie jednoduchú  otázku. Bohužiaľ tiež nie sú úpl-
ne jednotné. 

Príkladom je rozsudok NS SR 10 Sžr/59/2013, obsahom 
ktorého bola žiadosť o opravu chyby (zrušenie zápisu na 
LV), nakoľko vlastníci boli na LV zapísaní z uzavretej po-
zemnoknižnej vložky, čím vznikla duplicita. V konaní po-
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4.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých 
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 
predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov 
č. MN 74.20.73.47.00 (O-84.11.13.32.31.00-06) (spracoval a vydal MP SR, 
ÚGKK SR).
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení ne-
skorších predpisov.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, kto-
rou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. 
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľ-
nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Tíhová měření na vertikální tíhové 
základně Hochkar

Z GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ 
PRAXE
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ale ako návod akým spôsobom by bolo vhodné postupo-
vať. Veríme, že časom tieto riešenia ustáli či už súdna ale-
bo katastrálna prax,  prípadne legislatíva.
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Lektorovala:
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Dôvetok lektorky: Autori v článku konštatujú, že sa správny 
orgán (či už okresný úrad, katastrálny odbor alebo odbor po-
zemkový) dostal do situácie, v ktorej napriek tomu, že reálne 
register obnovenej evidencie pozemkov (register) nevyhoto-
vil, zodpovedá za jeho obsah. Autori naznačujú, že kontrola 
obsahu registra nebola vykonávaná dostatočne, nakoľko ak 
by tak správny orgán robil, mohol vyhotoviť celý register sám. 
Nesúhlasím s touto argumentáciou, lebo správny orgán bol 
a stále je zodpovedný za obsah registra a jeho nedostatočnú 
kontrolu nemožno obhajovať len tým, že ak by správny or-
gán obsah registra dôsledne kontroloval, mohol ho celý vy-
hotoviť sám. Nedostatočná kontrola vyplývala predovšet-
kým z lehôt ustanovených zákonom Národnej rady Sloven-
skej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 
predpisov, termínom dohodnutých v zmluvách na zhotovenie 
registra, z nedostatku kvalifikovaných zamestnancov správ-
neho orgánu a z nedostatočného využívania sankčných pos-
tihov za nekvalitu voči vyhotoviteľom a autorizačným ove-
rovateľom.

Vertikální tíhová základna Hochkar se nachází v Dolním Rakousku, na pomezí 
se spolkovou zemí Štýrsko. Byla vybudována v roce 1982 rakouským úřadem 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) se sídlem ve Vídni. Zá-
kladnu tvoří čtyři hlavní body (obr. 1), které se nacházejí v těsné blízkosti bodů 
zaměřených absolutním gravimetrem JILAg-6 a které byly na tyto absolutní 
body důkladně připojeny relativním tíhovým měřením.

ho bola časť o výmere 100 m2 v minulosti vykupovaná 
(čiže vlastníctvo od výkupu nebolo dotknuté zmenou, 
t. j. nedošlo k zmene vlastníctva či už prechodom alebo 
prevodom práv) vtedy oprava možná je. Dokonca sa tu 
môže uvažovať o opätovnom zápise listiny a znížení vý-
mery, keďže táto vychádza z údajov katastra, ale pro-
cesne správny je postup podľa § 59 ods.1 písm. a) ka-
tastrálneho zákona – neformálnym spôsobom proto-
kolom.

Iný záver k tejto otázke zastal NS SR 1 S6R/42/2014 v bo-
doch 55 až 60, ktorý opravy podľa § 59 katastrálneho zá-
kona pripustil všeobecne bez ohľadu, či takýto chybný údaj 
prešiel alebo neprešiel konaním, i keď s výnimkou situá-
cie, ak došlo k zmene vlastníctva cez vklad alebo záznam, 
čo potvrdzuje aj rozsudok  NS SR 1Sžr/37/2013 (z pohľadu 
vylúčenia možnosti opravy po zmene vlastníctva).

K tomuto záveru dospel súd najmä pre skutočnosť, že 
rozhodnutie má len deklaratórny význam – chýba titul 
(titulus aquirendi), čím prelomil všeobecnú doterajšiu prax
katastra a aj názor Generálnej prokuratúry na opravy podľa 
§ 59 katastrálneho zákona ako taký. K pripusteniu mož-
nosti takejto opravy by sme sa priklonili aj my, pričom však 
treba brať vždy ohľad na konkrétnu situáciu.

Z uvedených dvoch rozsudkov NS SR vidno, že ide na-
ďalej o spornú tému, ktorú by bolo treba vyriešiť zjedno-
covacou činnosťou NS SR, príp. Ústavného súdu, alebo, čo 
by bolo najlepšie, zmenou legislatívy (katastrálneho zá-
kona a zákona).

Taktiež nezastávame názor, že uplynutie 5-ročnej leho-
ty by, napr. bránilo zmeniť výmeru parciel registra E alebo 
registra C, ak sa zistí, že podľa SGI takúto výmeru nikdy ne-
mali. Treba si uvedomiť, že takouto opravou nedochádza 
k zásahu do vlastníctva. Je v rozpore s logikou, aby parce-
la, ktorá podľa SGI má len 100 m2, mala podľa údajov v SPI 
200 m2, keďže sa jedná o fiktívne m2, pričom vlastníci prá-
ve od výmery platia dane. Otázkou je, či sa takto na to 
budú pozerať aj súdy, nakoľko tie tieto súvislosti nechápu 
vždy správne a aj v týchto prípadoch hovoria o zmenách 
vlastníctva a rozhodovaní o vlastníctve. Ale tak, ako už bo-
lo uvedené, treba použiť prirovnanie, že týmito opravami 
sa opravujú aj napr. výmery stanovené konštitutívnymi roz-
sudkami súdov, ak ide len o chyby pri výpočte výmer – prí-
padne spresňovanie výmer. Dôvodom tohto názoru je aj 
skutočnosť, že ak by sme chceli brať nemožnosť opráv vý-
mer inak, nemohli by sme po 5 rokoch zmeniť ani o 1 m2 
výmeru žiadnej parcely registra C alebo E, čo je nepred-
staviteľné. Preto opravy výmer bez zmeny rozsahu pred-
metu vlastníctva, t. j. bez zmeny pozemku z pohľadu jeho 
geometrického a polohového určenia, budú pokračovať aj 
naďalej, čomu zápis ROEP ako taký nemôže brániť. Samo-
zrejme po uplynutí 5 rokov bude možno opravovať všetky 
chyby v písaní (ako preklepy v menách, parcelných čís-
lach,...), čo nepopiera ani rozsudok NS SR 10 Sžr/59/2013, 
pokiaľ sa nebude jednať o prípad podľa písm. a) alebo b). 
Rovnako sa to týka aj opráv v SGI, ak nimi nedochádza zá-
roveň k zmene v SPI spôsobom uvedeným v písm. b).

Záver

Záverom treba uviesť, že téma opráv údajov katastra po 
zápise rozhodnutí bude aj naďalej značne diskutovanou, 
keďže sporných otázok je viac ako tých jasných, takže aj
praktické riešenia prípadov netreba brať ako nemenné,
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Obr. 1 Schéma vertikální základny Hochkar

Obr. 2 Bod 8091 Göstling, bod se nachází v podstavci
sochy J. Nepomuckého

Obr. 3 Měření na bodě 8094 Hochkar

1) Technická měřická jednotka obsahující nepřerušené tíhové měření v rámci jednoho dne.

2) 1 mGal = 10-5ms-2; 1 μGal = 10-8ms-2
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se nacházejí v budovách v blízkosti hlavních bodů základny (dva absolutní body
jsou v Göstlingu a. Y.). Absolutní tíhové body nejsou vhodné k přímému měření 
pro kalibraci relativních gravimetrů, protože nejsou trvale přístupné.

Rakouské tíhové body nemají stabilizaci obvyklou pro tíhové body v České 
republice (ČR) – betonová deska 0,6 m x 0,6 m, využívají stávající situace, kdy
bod je pouze signalizován hřebovou či čepovou značkou a označen štítkem. 
Tíhové zrychlení je vztaženo k vrcholu takové značky, tedy referenční hladina 
není vždy v úrovni terénu.

V roce 2013 došlo k rekonstrukci budovy hotelu JUFA a ke zničení původního 
bodu 8094, namísto něho byly vyznačeny dva nové body 8094.02 Hotel JUFA 
north a 8094.03 Hotel JUFA south. V souvislosti s přestavbou hotelu byly v roce 
2014 přeměřeny rakouským absolutním gravimetrem FG5 č. 242 absolutní body 
v Göstlingu a na Hochkaru.

Tíhová měření na základně Hochkar
První měření provedl Zeměměřický úřad (ZÚ) ještě se slovenskými kolegy v roce 
1991, a to gravimetry Sharpe a Worden. Od roku 1996 pak probíhá pravidelné
každoroční měření na této základně, z počátku gravimetry LaCoste&Romberg 
(LCR) a od roku 2005 též gravimetrem Scintrex CG-5 (obr. 3).

Obvykle se měří pět denních úseků čtyřnásobnou profilovou metodou. 
Výsledná přesnost určení RK z vyrovnání bývá zpravidla v rozsahu 10 ppm až 
40 ppm, to představuje na tíhovém rozdílu 100 mGal2) hodnotu 1 μGal − 4 μGal.

Obr. 4 ukazuje přehled vypočtených rozměrových koeficientů za roky 1996 
až 2015, chybové úsečky představují jednonásobek střední chyby ±σ. Je vidět 

Kalibrace přesných relativních gravimetrů, kdy se relativním tíhovým měře-
ním na bodech se známou hodnotou tíhového zrychlení hledá vztah, tzv. roz-
měrový koeficient (RK), pro převod z jednotek gravimetru (CU – counter unit) 
na jednotky tíhového zrychlení (m·s-2), byla důvodem pro vybudování zá-
kladny Hochkar.

Velký tíhový rozdíl základny je dán výškovým rozdílem koncových bodů, 
který činí 961,01 m. Přesně určené hodnoty tíhových zrychlení na hlavních bo-
dech a krátká vzdálenost mezi koncovými body (cca 18 km), které lze všechny 
zaměřit v rámci jednoho denního úseku1), vytvářejí ideální podmínky pro ve-
lice přesné určení RK relativních gravimetrů.

Popis základny
Počáteční bod základny se nachází ve městečku Göstling an der Ybbs (obr. 2). 
Následuje bod Lassing, který je v bezprostřední blízkosti Mautstelle na dříve
zpoplatněnou horskou silnici do lyžařského střediska Hochkar, nacházejícího 
se na úpatí stejnojmenné hory. Třetí bod, Aibelboden, je uprostřed stoupání na 
předělu kopce, kde se nachází servisní budova pro údržbu silnice. Poslední bod, 
označovaný jako Hochkar, se nalézá před hotelem JUFA Sport Resort v dolní 
partii lyžařského areálu Hochkar.

Kromě již uvedených čtyř hlavních bodů, obsahuje základna několik dalších 
kontrolních bodů, bodů zajišťovacích a především pět absolutních bodů, které 
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Obr. 4 Přehled vypočtených RK z let 1996–2015 spolu s vyznačením servisních zásahů do přístroje (tečkovaná čára)

Priateľské stretnutie hraničných 
komisárov na trojštátnom bode 
Beskydy

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV
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Pri tejto príležitosti Stála slovensko-česká hraničná komisia zorganizovala 
dňa 8. 9. 2015 priamo v priestore bodu Beskydy spomienkové stretnutie súčas-
ných a bývalých členov a expertov komisie a predchádzajúcej Spoločnej slo-
vensko-českej rozhraničovacej komisie ako pamätníkov tejto udalosti (obr. 1). 
Takmer tridsiatka ľudí sa tak mala možnosť stretnúť a zaspomínať na začiatky 
v komisiách, ale aj pozhovárať sa o aktuálnych otázkach. Stretnutia sa zúčast-
nili viacerí bývalí hraniční komisári: za slovenskú stranu Július Bečka, Dušan 
Fičor, Matej Bada, Peter Barica, Lívia Sojková, Daniel Pitoňák, Vladimír Novák 
a za českú stranu Ladislav Heytum, Miloš Srb, Oldřich Horský, Martin Bayer, 
Zdeněk Kurečka, Václav Poláček a mnohí ďalší. V úvodných príhovoroch súčas-
ných a bývalých predsedov delegácií komisií odzneli slová vďaky za úspešnú spo-
luprácu a hľadanie konštruktívnych riešení problémov tak počas rozhraničova-
cieho procesu ako aj v rámci následnej správy štátnej hranice. Prítomní si sym-
bolickou minútou ticha pripomenuli dvoch kolegov, ktorí žiaľ už nie sú medzi 
nami avšak významnou mierou prispeli k úspešnosti rozhraničovacieho procesu, 
a to JUDr. Jiřího Peška, predsedu českej delegácie rozhraničovacej a neskôr stá-
lej hraničnej komisie, a člena slovenskej delegácie rozhraničovacej komisie Ing. 
Mariána Medrického. Podujatie sa nieslo v mimoriadne priateľskom duchu, čo 
len dokumentuje, že aj napriek podstate činnosti oboch komisií – rozhraničova-
nie, vytyčovanie a vyznačovanie hranice, môže táto problematika ľudí natoľko 
spájať, že vytvorí dlhoročné priateľské putá. Všetkým hraničným komisárom že-
láme pevné zdravie a veľa ďalších úspechov a snáď niekedy v budúcnosti opäť 
na hranici „Dovidenia, priatelia!“

Ing. Peter Šlahor, 
Ministerstvo vnútra SR,

odbor správy štátnych hraníc

také vysoká přesnost určení RK, vzhledem k jeho plné hodnotě. Změna rozmě-
rového koeficientu po servisním zásahu je zřejmá především pro gravimetry 
LCR G č. 1068 a Scintrex CG5 č. 125.

Rozměrové koeficienty určené z vertikální základny Hochkar, spolu s výsledky 
z Hlavní gravimetrické základny ČR slouží jak ke kontrole správné funkce rela-
tivních gravimetrů, tak k jejich kalibraci nutné pro další tíhová měření prová-
děná gravimetry ZÚ.

Ing. Martin Lederer, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

V júni roku 2015 uplynulo už 20 rokov od vyznačenia bodu styku štátnych hraníc 
Slovenskej republiky (SR), Českej republiky (ČR) a Poľskej republiky (PL) BESKYDY. 
Bod Beskydy sa nachádza na hraniciach obcí Čierne, Hrčava a Jaworzynka. Leží 
v hraničnom vodnom toku a je preto nepriamo vyznačený tromi žulovými mo-
nolitmi osadenými samostatne, každý na príslušnom štátnom území. Vytýče-
nie a vyznačenie trojštátneho bodu Beskydy bolo jedným z významných míľ-
nikov v celom rozhraničovacom procese medzi SR a ČR pred dvadsiatimi rokmi.

Z GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRAXE



Obr. 1 Účastníci stretnutia pri slovenskom monolite

Obr. 1 Kongresové televizní studio (foto: www.intergeo.de)

Obr. 2 Ukázka nejnovější techniky

INTERGEO 2015 se konalo
ve Stuttgartu

Publikační úspěšnost Výzkumného 
ústavu geodetického, topografického
a kartografického, v. v. i.

Z ČINNOSTI ORGÁNŮ
A ORGANIZACÍ
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DDGI, DGFK zval Ing. Radovan Haloun na 23. kongres ISPRS (International Society 
for Photogrammetry and remote sensing), který se bude konat ve dnech 12. až 
19. 7. 2016 v Praze.

Podrobné informace o programu kongresu, výstavě a vystavovatelích jsou do-
stupné na adrese http://www.intergeo.de/media/docs/intergeo/report/in-
dex.html#/44.

Ing. Karel Vach, CSc.,
EuroGV, spol. s r. o.

V září 2015 vydal Institut pro demokratickou a ekonomickou analýzu Národo-
hospodářského ústavu Aakademie věd (AV) České republiky (ČR), v. v. i., novou 
publikaci autorů prof. Ing. Štěpána Jurajdy, Ph.D., a doc. Ing. Daniela Münicha, 
Ph.D., s názvem „Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organi-
zací v České republice v letech 2008-2012“.

Ve dnech 15. – 17. 9. 2015 se v německém Stuttgartu konal veletrh INTERGEO, 
který je předním světovým kongresem a veletrhem geodézie, fotogrammetrie, 
dálkového průzkumu, kartografie, geoinformatiky a pozemkové správy. V letoš-
ním roce došlo k navýšení výstavní plochy o 15 %. Rovněž návštěvníků, téměř 
z celého světa, bylo více jak 16 500 a podíl vystavujících zahraničních firem pře-
výšil 50 %. Tento trend potvrzuje, že geoinformační obory významně rostou 
a společensky reagují na vysoce aktuální témata (obr. 1, dole): mobilita, inteli-
gentní města, digitální výstavba, trvalé zdroje energií, ochrana klimatu nebo říze-
ní rizik. Geoinformace se staly mezinárodním jazykem s rozhodovací pravomocí.

Základní informace a vize k budoucnosti map, resp. tematických map před-
nesli president Mezinárodní kartografické asociace (ICA) prof. Georg Gartner 
a Chris Cappelli (Esri). O globálním významu geoinformací diskutovali CEOs Ola 
Rollen (Hexagon), Steve Berglund (Trimble) a Chris Cappelli (Esri) spolu s Bengt 
Kjellson (United Nations Initiative on global Geospatial Information Manage-
ment). K zásadním tématům diskutovaným na konferenci patřila také proble-
matika INSPIRE. 

Kromě množství zahraničních firem představujících nejnovější technologie 
a přístroje (obr. 2) českou účast na veletrhu tradičně hájila firma Atlas, spol. s r. o., 
a dále zde vystavovaly firmy Citationtech, SE (Melown) a European GNSS Agency
(Agentura GSA), se sídlem v Praze. Ve společném stánku firem DVW, DGPF, DHyG,  

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV



Obr. 1 Ukázka několika obálek časopisů v nichž
pracovníci VÚGTK publikují

Obr. 1 Putovní výstava „Kouzlo starých map“

21. kartografická konference
v Lednici

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
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Programový výbor na základě stanovených kritérií vyhlásil před konferencí 
výsledky zmíněných grantů. V kategorii Studentské granty byla oceněna Stani-
slava Drahošová za práci „Vliv kartografického stylu na percepci automap“ a v ka-
tegorii Juniorské granty získaly ocenění Tatiana Harciníková a Hana Stanková 
za práci „Detekcia zmien v ZBGIS® s využitím objektovo-orientovanej analýzy 
leteckých snímok“.

Odpoledne 2. 9. bylo věnováno třem workshopům. První workshop orga-
nizovali společně Stanislav Popelka z Univerzity Palackého (UP) v Olomouci a Zde-
něk Stachoň z Masarykovy univerzity pod názvem „Nové přístupy k hodno-
cení kartografických produktů“. Účastníkům byly prezentovány zejména vý-
sledky využití systému sledování očí (eye-tracking) a testovací platformy Hypo-
thesis. Druhý workshop, organizovaný Alenou Vondrákovou z UP v Olomouci, 
byl zaměřen na uživatelské aspekty kartografických děl a na autorské právo. 
Poslední workshop byl věnován 80. výroční vydání Atlasu Republiky Českoslo-
venské. Tuto aktivitu organizovali Vít Voženílek z UP v Olomouci a Ladislav Plánka 
z Vysokého učení technického Brno. Všech workshopů se účastnilo 35 zájemců.

Součástí konference byla i odborná výstava posterů účastníků konference, 
výstava studentských prací a výstava komerčních produktů. Rovněž zde byl
i zástupce Moravského kartografického centra z Velkých Opatovic, který cen-
trum představil (http://www.ntm.cz/expozice/dalsiexpozice/moravske_kar-
tograficke_centrum_velke_opatovice). V rámci výstavy byla představena vý-
stava putovních map „Kouzlo starých map“ (obr. 1, vpravo). Putovní výstava je 
koncipována tak, aby si zájemci z celé republiky mohli zajistit termín, kdy by 
chtěli výstavu umístit do svých prostor. K výstavě byla zpracována i webová strán-
ka (http://www.kouzlostarychmap.cz/panely), kde jsou panely představeny a kde 
je možné rezervovat si požadovaný termín.

Vlastní konference zúčastnilo 129 účastníků z ČR a SR (108 z ČR, 21 ze SR, 
obr. 2), kteří vystoupili s 49 referáty (obr. 3) a představili 15 posterů. Jako čestní 
hosté zde byli generální sekretář ICA prof. Lázslo Zentai z Budapešti a rektor 
Mendelovy univerzity prof. Ladislav Havlík. 

Kromě vlastního odborného programu byla oficiálně představena iniciativa 
ICA na podporu kartografie ve světě „Mezinárodní rok mapy“. Rovněž byl před-
staven nový vicepresident ICA prof. V. Voženílek, který byl zvolen na 16. valném 
shromáždění ICA v Rio de Janeiro. Účastníci konference ocenili i firmu Karto-
grafie HP, s. r. o., za zisk zlaté medaile za jejich mapu prezentovanou pod ná-
zvem „Užij si mapu", kterou získala na Mezinárodní výstavě map pořádané 
v rámci 27. mezinárodní kartografické konference v Rio de Janiero.

3. 9. v podvečer se dále uskutečnilo 10. plenární zasedání KS ČR, jejímž 
hlavním bodem bylo projednání nových stanov společnosti tak, aby odpoví-
daly požadavkům nového Občanského zákoníku. Nové stanovy byly jednomysl-
ně schváleny včetně změny názvu společnosti. Nově se společnost bude po její 
registraci ve veřejném rejstříku nazývat Česká kartografická společnost, z. s. 
Plenární schůze rovněž schválila udělení čestného členství společnosti doc. Ing. 
Jiřímu Šímovi, CSc. Touto volbou byly oceněny jeho zásluhy za přínos české karto-
grafii a geoinformatice jak v oblasti vědy a výzkumu, tak v oblasti vzdělávání.

Ve studii je popsán a srovnáván publikační výkon ústavů AV ČR s fakultami 
veřejných vysokých škol a ostatních výzkumných ústavů podle počtu článků 
v desetině nejvíce citovaných časopisů s vysokým impakt faktorem na světě 
v daném oboru. Autoři použili data z Rejstříku informací o výsledcích Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace z období let 2008-2012.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK) se 
v oboru DE – Zemský magnetismus, geodesie, geografie umístil na 5. místě za 
Přírodovědeckou a Matematicko-fyzikální fakultou University Karlovy, Přírodo-
vědeckou fakultou Ostravské university a Geofyzikálním ústavem AV ČR podle 
celkového počtu článků v časopisech horní třetiny dle impakt faktoru.

Vědečtí pracovníci VÚGTK, v. v. i., publikují vědecké a odborné články jako 
autoři a spoluautoři např. v časopisech (obr. 1, vlevo): Acta geodynamica et geo-
materialia, Advances in Space Research, Arabian Journal of Geosciences, Journal

of Geodynamics, Metrologia, Surveys in Geophysics, Journal of Geodesy, Jour-
nal of Earth Science Research, GPS solutions, Studia Geophysica et Geodaetica 
a Tectonophysics. Pro českou a slovenskou odbornou veřejnost pak ve vědec-
ko-odborném časopise Geodetický a kartografický obzor.

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

Kartografická společnost (KS) České republiky (ČR) a Kartografická spoločnosť 
Slovenskej republiky (SR) pořádaly ve dnech 2. až 4. 9. 2015 tradiční Kartogra-
fickou konferenci, v pořadí již 21. Jako místo konání byla zvolena Zahradnická 
fakulta Mendelovy univerzity v Lednici.

Při koncipování záměrů konference měli organizátoři zájem na oživení odbor-
ného programu konference aktivitami, které se doposud v předchozích roční-
cích běžně nekonaly. Pro podporu mladých kartografů byly vyhlášeny dva gran-
ty, jeden pro studenty a jeden pro mladé kartografy. Vítězové grantů kromě 
obdrženého ocenění měli i plně hrazený pobyt na konferenci. Další aktivitou 
byly předkonferenční workshopy konané 2. 9. odpoledne. Organizátoři vyzvali 
především národní delegáty KS ČR v odborných komisích Mezinárodní karto-
grafické asociace (ICA), aby prostřednictvím workshopů seznámili odbornou 
veřejnost s děním v těchto komisích. Poslední aktivitou byla outdoorová hra se 
starými mapami, která se uskutečnila také 2. 9. v podvečerních hodinách v zá-
meckém parku Lednicko-valtického areálu.

Z ČINNOSTI ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ



Obr. 2 Účastníci 21. kartografické konference

Obr. 3 Jiří Cajthaml při prezentaci

Výstava Mapy ostrovů v Ústředním 
archivu zeměměřictví a katastru
v Praze

MAPY A ATLASY

1) Viz závěry Jakuba Lysáka na http://goo.gl/ytPlLv.
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Jako ostrov můžeme obecně označit část souše o rozloze nejméně 20 m2, která 
je trvale nad vodou, je jí zcela obklopena a od pevniny je vzdálena alespoň 10 m1). 
Tato definice spíše vyhovuje ostrovům říčním, jezerním a ostrovům umělých vod-
ních nádrží, než ostrovům mořským či oceánským. Jejich rozloha je někdy na-
opak obrovská.

Česká republika (ČR) je vnitrozemský stát bez vlastního přístupu k moři a bez 
mořských či oceánských ostrovů, tím spíše byli a jsou její obyvatelé jimi přita-
hováni. Mořské či oceánské ostrovy jsou symbolem dálek, něčeho tajemného, 
dosud nepoznaného, jsou symbolem dobrodružství a cizokrajných krás.

Pro většinu obyvatel ČR byly až do vcelku nedávné doby obtížně dosaži-
telné, zájemci o jejich poznání se museli uchylovat k četbě zeměpisné lite-
ratury, prohlížení kreseb, maleb a fotografií a studiu jejich map. A to ještě vět-
šinou jen map malého měřítka v jim přístupných školních atlasech. 

V Ústředním archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) je map se zákresem 
ostrovů, ať jich samotných, nebo jako souostroví, nebo jako součásti velkého 
zeměpisného celku, uložena celá řada. Jsou různého stáří, původu, měřítka, 
obsahu, provedení, velikosti a určení. ÚAZK je uchovává buď v originále, nebo 
případně v kopiích.

Dne 19. 6. 2015 se staly předmětem výstavy s názvem Mapy ostrovů, která 
se uskutečnila jako již tradičně v prostorách ÚAZK v budově zeměměřických 
a katastrálních úřadů v Praze-Kobylisích. Přestože jsou nevelké, bylo zde možno 
v průběhu jediného dne shlédnout (obr. 1) celkem 84 map od těch nejstarších 
po současné, mapy určené veřejnosti pro její poučení na dálku, ale i pro přímé 
užití již na místě samém a mapy ostrovů jako součásti rozsáhlého státního ma-
pového díla, někdy dokonce i jako mapy vojenské a přímo námořní. Byly před-
staveny mapy příruční i mapy atlasové.

Mapy byly řazeny podle zeměpisných oblastí, vždy od mapy nejstarší po 
mapu nejmladší, postupně tedy mapy ostrovů Atlantického oceánu, Středo-
zemního moře, Severního ledového oceánu, Baltického moře, Indického oceánu 
a Tichého oceánu.

Konference byla prezentována i v břeclavském regionálním deníku (viz 
http://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-kouzlo-map-lednice-hosti-
velkou-kartografickou-konferenci-20150903.html). 

I v budoucnu chce Česká kartografická společnost organizovat následující 
konference, pokud budou v ČR tak, aby v jejich programu bylo dostatek pros-
toru na výměnu názorů a zkušeností v užších oblastech odpovídajících, zejména 
odborným komisím ICA, ve kterých pracují její národní delegáti. Cestou k tomu 
mohou být opět workshopy zařazené před vlastní konferencí, venkovní aktivity 
známé z programů mezinárodních kartografických konferencí (orientační běh, 
geocashing, outdoorové hry apod.). Výbor společnosti bude velice rád, pokud 
bude tento záměr podpořen iniciativami členů společnosti již při nastávající 
22. kartografické konferenci, která se uskuteční ve dnech 6. až 8. 9. 2017
v Liberci na jeho Technické univerzitě.

Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.,
předseda Kartografické společnosti ČR

foto: Bc. Tomáš Liczka,
Univerzita Palackého v Olomouci
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Obr. 1 Návštěvníci výstavy

Obr. 2 Mapa Tremitských ostrovů ležících v Jaderském moři (výřez)

3)

4)

5)
6)

7)

Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Natale_Bonifacio. Místo narození a smrti byl Šibenik, úplné 
datum jeho smrti bylo 23. 2. 1592.
Má inventární číslo V/156. Mimo to vlastní ÚAZK  ještě jednu reprodukci. Ta má inventární 
číslo V/172.
K mapě více HORN, Werner.: Alte Karten aus Meisterhand. Gotha/Leipzig 1979, s. 9.
V českém jazyce František. Místo narození byla zřejmě Praha, místo smrti Zbraslav. Den a mě-
síc narození zatím autor nezná, úplné datum jeho smrti je 11. 1. 1871. Viz MUCHA, Ludvík: 
Kdy žil František Pluth?, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, LXVII, Praha 1960, s. 236.
Má inventární číslo I-2- 471.  

2) Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Tremitsk%C3%A9_ostrovy. Zde i další informace. 
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italský rytec Natale Bonifacio (1537/1538 – 1592)3). Mapa vznikla v 16. století, vy-
stavené vydání byla reprodukce 4) pozdějšího vybarveného otisku ze 17. století 5).

Mladší, avšak v originále, byla vystavena další stará mapa, a to ostrova Ja-
majka (JAMAICA) souostroví Velké Antily v Karibském moři na severozápadní 
polokouli. Byla tištěna zřejmě z mědirytiny, je v základní černobílé podobě, bez 
jakéhokoli vybarvení. Takto se jeví jako méně přitažlivá a je i méně přehledná. 
Zajímavá je ale svým původem. Vytvořil ji, tedy ve smyslu vyryl, pražský rytec 
Franz Pluth (1800 – 1871)6). Mapa je datována rokem 1822 a jako místo, zřejmě 
vzniku a vydání, je uvedena Praha, zde v německém jazyce Prag. V německém 
jazyce jsou také všechny další popisy na mapě. Ta je orientována k severu a ze-
měpisná délka je počítána od Greenwiche. Poledníky a rovnoběžky jsou z důvo-
du grafické únosnosti protaženy pouze v prostoru nad mořskou hladinou. Samo-
zřejmě je zobrazeno pobřeží ostrova, nechybí vybrané vodní toky a velmi hrubě 
je krátkými šrafami naznačen i reliéf. Spolu s tím vybraná sídla, poštovní silni-
ce, také je uvedeno církevní členění na farnosti. Bohužel chybí mapová legen-
da a tak se o významu některých mapových znaků lze jen domýšlet. Názvosloví 
je rovněž doplněno jen výběrově a je uvedeno v původním znění v anglickém ja-
zyce. Z uvedeného je zřejmé, že mapa byla odvozena z nám zatím neznámé před-
lohy s původem v anglickém prostředí. Mapa není příliš obsažná, ale i v této jed-
noduché podobě mohla uživateli poskytnout mnohé užitečné informace.

Že takováto mapa vznikla v Praze, není překvapující. České země byly v té do-
bě součástí Rakouského císařství, a to mělo přístup k moři. Byl zde tedy obecný 
důvod se podrobněji zajímat i o velmi vzdálené námořní končiny světa7). Jak-
koli mohla, byla 2. polovina 19. století shodou okolností zastoupena jen jed-
nou mapou. 

Od mnohých se odlišovala příruční dopravní mapa Velkých a Malých Sund 
z 1. poloviny 20. století, z doby nizozemské minulosti Indonésie (obr. 3). Da-
tační přípis na mapě ji přímo vkládá do první poloviny roku 1931. Souostroví je
vykresleno v podobě přehledných obrysových map s jednotnou barevnou vý-
plní, zcela je pominuta výškopisná složka mapy. Obsah tvoří pouze pobřežní 

Ze starých map jsou v ÚAZK hojněji zastoupeny především mapy ostrovů 
Středozemního moře, ale i třeba Karibského moře a Indického oceánu. Ty nej- 
starší jsou z 18. století, ty, které byly představeny v reprodukcích, mají svůj původ 
i v 17. století, jedna z nich snad dokonce i v 16. století. Nemalé množství těchto 
map, jak ještě starých, tak již novodobých, pochází z 19. století, mapy 20. sto-
letí jsou velmi hojné a nechybí už i mapy ze současného 21. století.  V podstatě 
všechny ostrovy světa mohly být představeny v jednom měřítku, zobrazení a způ-
sobu grafického vyjádření, a to Mapou světa v měřítku 1 : 2 500 000, kterou 
ÚAZK takřka v úplnosti uchovává. Snahou autorů výstavy však bylo předvést 
mapy ostrovů v co největší šíři jejich podob. Z nich jsou některé nejzajímavější 
představeny.

Jako příklad staré mapy je mapa Tremitských ostrovů ležících v Jaderském 
moři nedaleko italského pobřeží severně od poloostrova Gargano (obr. 2). Vel-
mi názorná a s řadou zajímavých podrobností vykreslená pohledová mapa před-
stavuje 3 ze 6 ostrovů jmenovaného souostroví. To má rozlohu pouze 3,13 km2 2), 
na přehledných mapách školních atlasů malého měřítka není proto někdy zobra-
zitelné a může být zaznamenáno jen svým názvem. Pevnost na ostrově Santo 
Nicola je klášter a opatství. Autorem půvabné rytiny byl mimořádně úspěšný 
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Obr. 3 Příruční dopravní mapa Velkých a Malých Sund (výřez)

Vědecký jarmark 2015
se konal v Praze

ZPRÁVY ZE ŠKOL

8)
9)

10)
11)

12)

Má inventární číslo II/2/1856.
O tomto souboru map více GRIM, Tomáš: 50 let souboru map Poznáváme svět. In: Geodetic-
ký a kartografický obzor, ročník 57/99, 2011, číslo 3, s. 61-63.
Má inventární číslo II/2/ 983.
K problematice viz http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=34026&title=Para-
celsk%E9%20ostrovy&s_lang=2 a https://cs.wikipedia.org/wiki/Spratlyovy_ostrovy.
Má inventární číslo II/2/ 4781. 

13)
14)

O tomto ostrovu zde i dále viz http://www.kanarskeostrovy.name/gran-canaria/. 
Má inventární číslo II/ 2/4394.
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má několikerou užitnou hodnotu. Je to mapová informace, suvenýr a atraktivní 
prostředek k odeslání pozdravu nebo zprávy. Toto vše v jednom.    

Stručný výčet zajímavostí uzavírá příruční obecně zeměpisná mapa, před-
nostně určená turistickému ruchu, a to samostatná mapa třetího největšího 
ostrova souostroví Kanárské ostrovy v Atlantickém oceánu Gran Canaria13). Jeho 
menší rozloha 1 560 km2 ho umožňuje zobrazit na menším mapovém archu ve 
středním měřítku 1 : 125 000. Mapa je tištěna ve výrazných barvách. Základní 
topografický obsah, to je sídla, vodstvo, komunikace a reliéf, je doplněn dal-
šími vhodnými informacemi pro turisty, které tlumočí velmi názorné a snadno 
pochopitelné mapové znaky. Určitou nevýhodou je drobné písmo v mapě, což 
poněkud snižuje její čitelnost, obecně ale ne její použitelnost. Zdá se, že ma-
pový obraz byl získán zmenšením předlohy většího měřítka. Mapa je zdařilá 
a rozhodně není tiskovinou na jedno použití14). 

Rozvoj turistického ruchu přispívá k vydávání velkého množství takovýchto 
map, bohužel jen menší a spíše malé množství z nich se dostává do sbírek ÚAZK.
Děje se tak laskavostí a pochopením osvícených badatelů a bývalých i součas-
ných kolegů (zejména z řad zaměstnanců Zeměměřického úřadu), kteří si uvě-
domují význam archivace kartografických produktů jak ještě pro dnešek, tak 
zvláště pro budoucnost. I zdánlivě běžné a „bezvýznamné“ mapy mají svou hod-
notu a je třeba je uchovat. Všem dárcům patří upřímný dík.

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
foto: Petr Mach,

Zeměměřický úřad

Dne 9. 9. 2015 se na Vítězném náměstí v Praze 6 konal 3. ročník Vědeckého 
jarmarku. Organizátory akce zaměřené na popularizaci vědy a techniky byly: 
Věda nás baví, o. p. s., Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd (AV) 
České republiky (ČR), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) 
a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

čára, sídla, komunikace – vybrané silnice, železnice a na ně navazující trati ozna-
čené v mapové legendě jako tramvajové, dále vodstvo a názvosloví s popisem, 
obojí většinou v nizozemštině. Výrazně v červené barvě jsou podány linie lodní 
dopravy jak vnitrozemské říční, tak námořní, ty druhé pak jak příbřežní, tak přes 
volné moře mezi jednotlivými ostrovy. Je to svým způsobem ojedinělá, a proto 
i velmi zajímavá mapa. Ani ne tak obsahem, jako původem8).

Do velké skupiny map 2. poloviny 20. století patří obecně zeměpisná ma-
pa souboru Poznáváme svět 9) č. 4 Zadní Indie a Indonésie ve 2. vydání z roku
196410). V mapovém poli vidíme především ostrovy Tchaj-wan, Chaj-nan, ostro-
vy Filipín a ostrovy Indonésie. Mapa byla vystavena nejen pro velmi vysokou 
úroveň obsahu, kartografického zpracování a tisku, ale také proto, že v severní 
části Jihočínského moře zobrazuje malé Paracelské – čínsky Si-ša-čchun-tao, 
vietnamsky Hoang-sa ostrovy a v jeho jižní části Spratlyho ostrovy. Názvy těchto 
druhých zní čínsky Nánshā Qúndao, Nan-ša-čchün-tao (Ostrovy jižních písků), 
vietnamsky Quần đảo Trường Sa (Ostrovy dlouhých písků), filipínsky Kalayaan 
(Svoboda) a malajsky Kepulauan Spratly. Tyto oboje ostrovy – spíše jen atoly, jsou 
již několik let předmětem velmi vážných sporů mezi Bruneí, Čínou, Filipínami, 
Malajsií, Tchaj-wanem a Vietnamem. V jejich vodách jsou totiž velká naleziště 
nerostných surovin. Toto vydání je přisuzuje Číně a právě Čína činí nyní mnohá 
opatření, aby je opanovala a natrvalo udržela. I v malém měřítku 1 : 6 000 000 
si lze učinit představu o jejich přibližné velikosti a rozsahu11) a osvětlit si mnohé 
zeměpisné souvislosti daného prostoru. ÚAZK tak může velmi dobře pomoci 
zájemcům o tuto problematiku.

Naopak neobvykle velké měřítko měla mezi vystavenými tisky jednolistová 
mapa ostrovů Malty, Comino a Gozo, a to 1 : 40 000 a 1 : 50 000. S ohledem na 
ně mají mapy relativně podrobně podán polohopis i výškopis, mapovou legendu
s řadou mapových znaků, vše ve výrazných barvách. Mapa vyšla ve Velké Bri-
tánii v roce 1996 a většina popisů je v anglickém, také ale ve francouzském a ně-
meckém jazyce12).

Ačkoli je současné 21. století teprve ve 2. desetiletí, bylo už možno předsta-
vit několik nových map. Skutečnou zajímavostí jsou mapové pohlednice ostrova 
Hvar, nebo jeho částí, v Jaderském moři, vydané společností Kartografie HP, s. r. o., 
Jičín, vyhotovené s využitím lentikulární folie. Obecně zeměpisná mapa ostrova
se pak jeví jako trojrozměrná (zdánlivě 3D). Tento výjimečný mapový výtvor    
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Obr. 2 Studenti FSv ČVUT učili zájemce pracovat s teodolitem

Obr. 1 Prezentace dalekohledů na stánku
Astronomického ústavu AV ČR

Před 90 roky, 21. 11. 1925, se v učitelské 
rodině v Markvartovicích u Opavy naro-
dil prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc.
Po německém záboru Hlučínska roku 
1938 a po přesídlení s rodiči do Tova-
čova, okres Přerov, dokončil gymnaziál-
ní studia v Přerově a později v Prostějo-
vě. Matematiku a deskriptivní geometrii 
vystudoval na přírodovědeckých fakul-
tách univerzit v Brně a v Praze (1949). Ve 
školním roce 1949/1950 působil jako sti-
pendista Badatelského ústavu matema-
tického při České akademii věd a umění, 
v následujícím akademickém roce byl 

K životnímu jubileu
prof. RNDr. Zbyňka Nádeníka, DrSc.

OSOBNÍ ZPRÁVY*
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Celá akce splnila cíl organizátorů, byla totiž hojně navštívena, a to cca 16 000 
účastníky, především však školáky a studenty, a doufejme tedy, že i budoucími 
vědci a odborníky, kteří naváží svými nápady na současné vystavovatele.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

asistentem profesora Františka Vyčichla. V letech 1951-1954 pracoval v Mate-
matickém ústavu Československé akademie věd jako aspirant. Od roku 1954 
vyučoval matematiku na tehdy již rok samostatné Zeměměřické fakultě ČVUT 
v Praze, po jejím sloučení roku 1960 do Fakulty stavební (FSv) působil po celou 
svou aktivní pedagogickou dráhu na její katedře matematiky. Habilitoval se 
roku 1957, roku 1969 mu byl udělen doktorát fyzikálně-matematických věd, 
řádným profesorem byl jmenován roku 1977. Byl aktivním členem Jednoty 
českých matematiků a fyziků, kde působil v matematické vědecké sekci a v za-
hraniční komisi. Byl a dodnes je publikačně činný, pořádal též i přednášky na 
téma geometrie a výtvarné umění na Pedagogické fakultě Univerzity Karlo-
vy. V roce 1997 odešel do důchodu, ale stále sleduje odborné dění a lze ho za-
hlédnout například v Národní technické knihovně.

Nesmazatelnou stopu zanechal ve výuce matematiky na oboru geodézie 
a kartografie FSv ČVUT v Praze. Zabýval se globální diferenciální geometrií kři-
vek a ploch, integrální geometrií, konvexními útvary a geometrickou nerov-
ností s různými zobecněními a matematickými aplikacemi v oblasti kosmické 
a fyzikální geodézie. Podílel se na organizaci a výuce astronomicko-geodetické 
specializace, probíhající od roku 1963, v níž poválečné zeměměřické studium 
dosáhlo na řadu let svého vrcholu. Do naší praxe uvedl některé stěžejní publi-
kace (zejména Martin Hotine: Mathematical Geodesy; Veikko Aleksanteri Heis-
kanen, Helmut Moritz: Physical Geodesy). Neomezil se na čistou matematiku, 
ale věnoval se jejím aplikacím v geodézii. Nejen že své přednášky upravil těmto 
potřebám, ale ochotně uváděl do vědecké práce své studenty a začínající kole-
gy. Vedl dlouhou dobu seminář matematických metod v geodézii i geometric-
ký seminář pro zaměstnance kateder matematiky z vysokých škol. Významně 
a pozitivně tak ovlivnil odborný růst řady dnešních vědeckých a vedoucích pra-
covníků, což se odrazilo i ve jmenování čestným členem vědecké rady Výzkum-
ného ústavu geodetického, topografického a kartografického, který také vy-
dal dvě jemu věnované publikace. Jako autor více než stovky odborných statí, 
knih a překladů je uveden v databázi Národní knihovny ČR, v encyklopedi Kdo je 
kdo v České republice na přelomu 20. století (Agentura Kdo je kdo, 1998) a Ame-
rican Association of Engineering Societies ho zařadila do Who's Who in Engi-
neering, 9th ed., Washington, 1994.

Prof. Zbyňku Nádeníkovi přejeme jménem jeho žáků i všech našich geodetů 
i nadále zdraví, životní pohodu a obdivuhodnou duševní a tělesnou svěžest.

Vědecký jarmark nabídnul školákům, studentům, pedagogům, rodičům i všem 
ostatním návštěvníkům celodenní program, který byl zaměřen na povzbuzení 
zájmu především mládeže o vědu a techniku v každodenním životě. Na progra-
mu letošního ročníku byl bohatý výběr interaktivních ukázek vědeckých a tech-
nologických znalostí či dovedností v praxi. Součástí akce byly i přednášky v dej-
vickém kampusu v budovách ČVUT a VŠCHT.

Slavnostní zahájení akce provedl vědec a velký popularizátor vědy prof. RNDr. 
Václav Pačes, DrSc., dr.h.c., spolu s radní Hlavního města Prahy pro oblast škol-
ství a sociální politiku, Ing. Mgr. Irenou Ropkovou, a poté již bylo dost prostoru 
pro ukázky techniky, četných pokusů a experimentů. K vidění bylo několik ro-
botů, rozličné modely, ukázky přístrojů a jejich fungování. Dominantním mode-
lem celého výstavního prostoru pak byla vzducholoď.

Na jarmarku se představilo mnoho škol jako např. Univerzita Karlova, VŠCHT, 
Česká zemědělská univerzita, ČVUT a mnohé další. Každá pak byla zastoupena 
několika fakultami, které představily návštěvníkům četné ukázky z výsledků 
svých činností.

Součástí jarmarku bylo i mobilní planetárium s digitálním sférickým kinem, 
Astronomický ústav AV ČR se prezentoval ukázkami dalekohledů (obr. 1) a mož-
ností si prohlédnout přes speciální filtr Slunce, Řízení letového provozu ČR před-
stavilo úskalí a náročnost řízení bezpečnosti letového provozu, Fakulta sta-
vební (FSv) ČVUT předvedla práci s teodolitem (obr. 2) a na stánku Úřadu 
průmyslového vlastnictví bylo možné získat informace o tom, co je to duševní 
vlastnictví a co vše do něj patří.

ZPRÁVY ZE ŠKOL
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