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Příspěvek ke geodynamice Českého
masivu - tíhová měření 1967-1999

Ing. Karel Diviš, CSc.,
Zeměměřický úřad, Praha

Základní struktury tíhového pole Českého masivu. Popis měřických etap komplexního geofyzikálního výzkumu zemské kůry a
její dynamiky. Zpracování a výsledky tíhových měření. Diskuse výsledků tíhového měření.

Basic structures oj the gravitational field in the Czech Massif. Description oj survey stages oj complex geophysical research
oj the Earth crust and its dynamics. Processing and results oj gravity measurement. Discussing results oj gravity measurement.

Tíhové zrychlení g v bodě P zemského povrchu je součtem
gravitačního zrychlení a odstředivého zrychlení. Jeho okamžitá hodnota je výslednicí působení všech hmot v prostoru,
jejich rozložení, především v nejbližším okolí bodu P a uvnitř zemského tělesa. Dále si uvedeme výčet nejdůležitějších
neslapových parametrů a jejich vlivu, pokud jej lze odhadnout:
a) změny úhlové rychlosti zemské rotace se projeví maximální změnou g 10 nm S-2,
b) variace vzdálenosti bodu P od osy rotace se projeví změnou
polohy pólu a následnou změnou g v mezích 50 nm S-2,
c) variace hustoty atmosféry vyvolané změnami tlaku vzduchu vyvolají změny g o maximální velikosti 4 nm S-2,
d) kolísání hladiny oceánů a moří se projeví změnou tíhového zrychlení až 400 nm S-2,
e) změny hladiny spodní vody dosahují vlivu na g až
100 nm S-2/m; krátkoperiodické kolísání půdní vlhkosti,
způsobené dešťovými srážkami, může dosáhnout až několik set nm S-2,
f) změny měrné hmotnosti uvnitř zemského tělesa vyvolané
např. vulkanickou nebo seizmickou činností,
g) vertikální pohyby zemské kůry vyvolají změny g až 2 nm S-2,
h) přesuny hmot vlivem lidské činnosti se projevují přímým
a nepřímým gravitačním efektem.
Podle rozsahu můžeme změny g rozdělit na globální, regionální a lokální [1].
Globální změny mohou být způsobeny např. přesuny excentrického jádra Země vzhledem k plášti, přesuny hmot uvnitř pláště a litosféry (pohyby tektonických ker) [2] a zvyšováním hladiny moří v důsledku globálního oteplování. Pohyb
hmotného středu Země dosahuje velikosti několika mm/rok.
Velikost globálních změn je v mezích přesnosti určení
g (lo až 100) nm S-2.
Regionální změny g dlouhoperiodického charakteru mohou být pozorovány na styku tektoníckých bloků (dlouhoperiodická akumulace napětí a jeho následné uvolnění) a rovněž uvnitř tektonických ker probíhají změny společně
s procesy postglaciální izostatické kompenzace, s tektonickými procesy, orogenetickými procesy a s hutněním sedimentárních pánví. V oblastech seizmicky a vulkanicky aktivních dochází ke změnám g především v aktivních fázích.
Regionální roční změny g jsou zpravidla menší než 100 nm S-2.

Lokální změny (10 až 102 km) se vztahují zejména k jevům předcházejícím a následujícím zemětřesení, vulkanické
procesy a pohyby na zlomech a propadlinách.
Globální a regionální změny g mají věkový nebo dlouhodobý charakter s trváním 102 až 108 let, příčemž nelze vyloučit dlouhoperiodické složky změn. Seizmická a vulkanická činnost vede k náhlým nebo krátkoperiodickým
změnám s trváním 10 až 102 let. Hydrologické a atmosférické procesy způsobují nepravidelné a periodické změny
o trvání 10-2 až 10 let.
Obecně dlouhodobé působení sil má za následek plastické
deformace, naopak krátkodobé periodické působení sil vyvolává elastické deformace. Náhlé lokální procesy většinou
vedou k permanentním změnám.

Základní rozdělení tíhového pole Českého masivu je situačně
zpřesněno a nomenklaturně definováno v práci [3]. Základní
tíhové oblasti Českého masivu označené A až D a v nich lokalizované podoblasti jsou charakterizovány specifickými
znaky. Negativní oblasti A a C mají velký rozsah granitického magmatizmu a převládá v nich polymetalické zrudnění.
Mají stoupající tendenci a zpravidla jsou bez staropaleozo-

Obr. 1 Hlavní zlornové linie (čárkovaně) a průběh Moho diskontinuity ve střední Evropě. lzolinie udávají hloubku Moho v km.
Převzato z [16}.
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Císlo bodu

Název bodu

I

2

g73-g67

3

g7S-g73

gSS-g7S

g97-gS5

Oblast

4
-0,48

5

6

7

27.00
27.50

Praha-Ruzyně

80.00

Ondřej ov abs. b.

-0,130

0,255

C

83.00

Žilina abs. b.

0,202

-0,385

D

113.00

Nové Zámky let.

113.01

Nové Zámky let.

114.00

Milanovce

115.00

B

Praha-Ruzyně

0,276

-0,199

B

F
-0,174

F

0,090

-0,146

F

Kamanová

0,229

-0,199

F

116.00

Rožnové Mitice

-0,163

-0,146

117.00
171.00

Sverepec

-2,295

Cheb-Homí Dvory

172.00

Ondřej ov

0,409

-0,213

173.00

Bmo- Turňany

-0,027

-0,261

173.50

Bmo- Turňany

175.00

Žilina- Hričov

270.00
272.oI

Praha-Ruzyně

F
E

-0,364

A
C
0,422

-0,207

0,203

Praha- Kunratice

0,162

-0,340

275.00

Unhošť

0,600

-0,248

276.00

Loděnice

0,358

-0,189

1710.00

Mariánské Lázně

-0,053

-0,180

1711.00

Vojtanov

-0,088

-0,098

1712.00

Okrouhlá

-0,458

0,019

1713.00

Fr. Lázně-Žirovice

-0,135

-0,061

1714.00

Mokřiny

-0,247

D

-0,327

D

-0,333

E

0,407

B
0,195

B
B
B

0,125

A
A

-0,274

A
A

-0,366

A
-0,102

Sokolov

1716.00

Velká Hleďsebe

-0,006

-0,381

A

1717.00

Karlovy Vary

-0,498

-0,106

A

1721.00

Struhařov

0,414

1722.00

Kostelní Střimelice

0,758

1723.00

Řehenice- Křiváček

1724.01

Benešov

1725.00

Říčany

-0,201

1726.01

Ondřejov

-0,461

1727.00

Ondřej ov

1730.00

Bmo- Tuřany

1732.00

Troubsko

0,167

1733.00

Podolí

-0,020

1734.00

želešice

-0,229

1735.00

Hněvotín

-0,242

0,159

D

1736.00

Vyškov

-0,920

-0,248

D

1736.01

Vyškov

1737.00

Kunm

1751.00

0,096

0,113

A

1715.00

-0,104
-0,477

C

-0,195

B

0,126

B

C

B
-0,248

0,349

-0,151

C
C

0,413

D

-0,548

0,567

D

0,107

0,325

D
-0,559

D

0,169

-0,036

D

-0,244

0,663

-0,839

D

Radola

-0,138

0,155

1752.00

Cadca

0,006

1752.01

Cadca

2041.00

Pohoře1ice-Smolín

D
D
0,035

D

0,002

0,249

-0,559

D

2042.00

Pasohlávky

0,255

0,308

-0,634

D

2043.00

Mikulov

-0,073

0,382

-0,260

D

2044.00

Břeclav

0,201

0,267

-0,264

D

2045.00

Sekule

0,183

0,125

D
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Císlo bodu

Název bodu

g7rg67

g78-g73

g85-g78

g9,g85

Oblast

1

2

3

4

5

0,351

-0,121

6
-0,157

D

2046.00

Ma1acky

7

2047.00

Baba I

0,239

-0,142

F

2048.00

Baba II

0,153

0,017

F

2049.00

Pezinok

0,470

2049.01

Pezinok

2050.00

Senec

2051.00

F
-0,412

F

0,342

-0,275

F

Sládkovičovo

0,355

-0,168

F

2052.00

Sa1a

-0,082

3009.00

Bratislava let.

0,303
0,574

3016.00

KarI. Vary-Olšová Vrata

0,374

A

F
F

3056.01

Cheb

0,256

A

3057.02

Potočiště

0,275

A

3058.01

Bečov nad Teplou

3077.01

Mířkov

-0,061

B

3079.01

Domažlice

0,194

B

3121.02

Bezvěrov-Chudeč

0,885

B

3125.01

Zdice

3129.01

P1zeň

0,256

B

3140.01

K1atovy

0,317

C

3240.02

Vlašim

0,485

C

3328.01

P1aňany

0,584

C

3357.01

Pelhřimov

-0,191
0,208

D

0,013

C

-0,129

-0,149

3358.02

Jihlava

-0,126

3361.00

Cechtice

-0,148

3439.00

Velké Meziříčí

-0,171

3461.01

Branišovice

ického pokryvu. V kladných oblastech B, D se nacházejí bazické masivy a četné vulkanity, Mo a Cu-Ni zrudnění. Oblasti B, D mají dlouhotrvající klesající tendenci a obsahují
staropaleozoický pokryv.
Západní Karpaty patří do alpsko-himálajského orogenetického systému. Formování dnešních bloků spadá do neotektonického období, které v Západních Karpatech začíná
vrchním badénem a trvá až po recent, přibližně 14,5 milionu
let. Nížinné oblasti bloku F vykazují nejintenzivnější poklesy
a vyznačují se výraznými kladnými tíhovými anomáliemi
a menší mocností kůry. Podunajský blok F se z neotektonických bloků projevuje jako seizmicky nejaktivnější [4].
Jednotlivé oblasti jsou vymezeny hlubinnými tektonickými zlomy, které zasahují zemskou kůrou až do svrchního
pláště. Rozhraní mezi zemskou kůrou a pláštěm je tvořeno
Moho diskontinuitou, na které se měrná hmotnost mění skokem. Moho diskontinuita, která probíhá kolem celé Země
v hloubce 15 až 65 km, není spojitou plochou. Schematický
průběh Moho diskontinuity ve střední Evropě, sestavený na
základě výsledků hlubinné seizmické sondáže, je znázorněn
na obr. 1. Podél hlavního hřebene Alp tvoří Moho až 65 km
hlubokou brázdu (autonomní blok), oddělující Český masiv
od Západních Karpat, oblasti E, F. V Českém masivu je zemská kůra mocnější (v průměru 34 km) než v Západních Karpatech (28-30 km).

A

B

C

D
-0,525

D

Nomenklatura Českého masivu [3,4] (obr. 2):
A - Krušnohorsko-krkonošskáoblast. Podoblasti: A-I Krušnohorská, A-2 Lužicko-krkonošská, A-lil přechodná
podoblast Českého lesa.
B - Barrandiensko-železnohorsko-broumovská
oblast. Podoblasti: B-1 Tepelsko-barrandienská,
B-2 Labskobroumovská, B-3 železnohorská.
C - Moldanubicko-kladská oblast. Podoblasti: C-1 Moldanubická, C-2 Orlicko-kladská, C-21l přechodná podoblast svratecká.
D - Moravsko-slezská oblast. Podoblasti: D-1 Moravská,
D-2 Slezská, D-2/1 - přechodná podoblast Hornomoravského úvalu.
Nomenklatura části Západních Karpat [4, 5] (obr. 2):
E - Fatransko-tatranský blok.
F - Podunajský blok.

V rámci komplexního geofyzikálního výzkumu zemské kůry
ajejí dynamiky byl na území bývalého Československa v 60.
letech založen speciální polygon Cheb - Ondřejov (Geodetická observatoř Pecný) - Brno - Kamenica nad Cirochou.
S výjimkou Ondřejova, který byl připojen na bod Praha-Ruzyně pozemní cestou, se ostatní body nacházejí na letištích.
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Epocha
I

Oblast
2

n
3

Sg

m(Sg)

Sglm(Sg)

4

5

6

I-ad%)
7

1973-1967

A

4
I
4
6

-ú,26 I

0,092

2,84

95

0,135
0,155

3,10
1,37

96
76

0,075
0,111
0,079
0,067

2,03
1,04
3,56
0,24

91
69
98
18

0,072

3,03

99

0,045
0,041
0,026
0,063

4,33
5,66
6,88
3,84

99
100
100
100

0,048

3,00

99

4,67
2,26
4,12

100

B
C
O
B-A
C-B
D-C
1978-1973

A
B
C
O
E
F

A
B
C
O
E
F
B-A
C-B

7
7
5
14
2
11

A
B
C
O
E
B-A
C-B
D-C
E-D

-ú,152
0,115
-ú,28 I
-ú,016
-ú,25 I
0,218
-ú,267
-ú,396
0,265
-ú,235
0,469

6
4
4
15
2
10

-ú,195
-ú,232
-ú,179
0,242
0,202
-ú,I44
-ú,037
0,053
0,421

D-C
E-D
F-E
1997-1985

-ú,212
0,668
0,012
-ú,63 I

B-A
C-B
D-C
E-D
F-E
1985-1978

0,407
0,419

-ú,040
-ú,346
5
6

0,229
0,291

0,049
0,129

6
13

0,334
-ú,320
-ú,359

0,081
0,082

2

3,90

93
99
100

0,062
0,043
-ú,654
-ú,039

V okolí hlavních bodů polygonu byly v terénu stabilizovány
skupiny zajišťovacích bodů, které mj. měly zvýšit representativnost výsledků tíhových měření (obr. 2a) [6]. Na všech
bodech byly kromě g určeny také vertikální gradient gz a horizontální gradienty g"" gyPrvní etapa měření se uskutečnila v roce 1967 skupinou
tří gravimetrů (Gs 12 č. 129 a 181 a Sharpe č. 174) dvakrát

na jaře a dvakrát na podzim. Spoje mezi body na letištích
byly měřeny leteckou cestou, ostatní denní úseky s použitím
pozemního transportu. Schema rozložení bodů je znázorněno
na obr. 2a. Relativní tíhové měření bylo prováděno v roce
1967 i v dalších etapách čtyřnásobnou profilovou metodou.
Ve druhé etapě, která se uskutečnila v roce 1973, byl nepřístupný bod na letišti v Chebu nahražen leteckým bodem
1710 Mariánské Lázně. Do polygonu byl zařazen bod 175
2ilina na letišti v Hričově se skupinou zajišťovacích bodů.
Tyto body se nacházejí v oblasti vykazující zdvihové pohyby
zemského povrchu [5] a jsou zároveň součástí tzv. Karpatského polygonu [7]. Tíhové měření bylo provedeno gravimetry Gs 12 č. 129, Sharpe č. 226 a 280 dvakrát na jaře i na
podzim. Leteckého měření se zúčastnil rovněž gravimetr
Gs 12 č. 181. Všechny gravimetry byly termostatovány. Rozložení bodů v etapě 1973 je patrné na obr. 2b.
V roce 1978 provedl Institut Fiziki Zemli (IFZ) Akademie
věd tehdejšího Sovětského svazu první absolutní měření tíhového zrychlení na čs. území balistickým gravimetrem
GABL na bodech 80 Pecný a 83 2ilina, která byla zařazena
do třetí etapy. Relativní měření bylo ve třetí etapě provedeno
pouze pozemní cestou skupinou 4 gravimetrů - Sharpe č. 174
a 280 a Worden č. 961 a 978 - vybavených termostatem. Rozmístění tíhových bodů je znázorněno na obr. 2c.
Do čtvrté etapy tíhových měření byla převzata relativní tíhová měření na vybraných pořadech 1. řádu Československé
gravimetrické sítě, provedená dvakrát v letech 1985 až 1986
gravimetry Sharpe č. 174 a 280 a Worden č. 961. Do konečného vyrovnání byla zahrnuta i měření gravimetrem Sodin
č. 253 na území Slovenska a východní Moravy. Přehled tíhových bodů zaměřených ve čtvrté etapě je znázorněn na
obr.2d.
Pátou etapu tvoří absolutní a relativní tíhová měření v Základní geodynamícké síti České republiky (ZGDS) [8].
Z celkového počtu 156 tíhových bodů je 15 absolutních, 32
bodů ZGDS a 110 bodů českých gravimetrických základů.
Schema sítě je na obr. 2e. Do vyrovnání sítě bylo zahrnuto
17 absolutních tíhových měření provedených balistickými
gravimetry JILAG 6 (BEV, I) Wien) , AXIS FG 5 č. 107
(NIMN), USA) ač. 101 (lfAG3) Německo) v průběhu let
1992-1998. Relativní tíhové měření bylo provedeno v období 1996-1998 dvěma gravimetry La Coste Romberg G
č. 176 a 1068. V roce 1997 byl na části profilů nasazen gravimetr La Coste Romberg G č. 137. Měřeno bylo trojnásobnou (1996), respektive čtyřnásobnou profilovou metodou.
Podrobnosti nalezneme v [8].

V případě relativních tíhových měření je základní měřickou
jednotkou denní úsek. Měřené hodnoty relativního tíhového
zrychlení grijsou při měření denního úseku vzájemně vázány
chodem gravimetru [9]

kde tj je čas, 8 = Opro všechna měření před a 8 = 1 po eventuálním skoku v chodu. Pro adiční konstantu položme
ao = go·

1) Bundesamt fůr Eich - und Vermessungswesen.
-.
2) National Imagery and Mapping Agency.
3) Institut fůr Angewandte Geodiisie (nyní Bundesamt fůr Kartografie und Geodasie).
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Císlo bodu

Název bodu

g78

m

g97

m

I

2

3

4

5

6

7

8
C

g9T-g78

Oblast

80.00

Pecný abs. bod

9332,545

0,094

9332,735

0,080

0,190

83.00

Žilina abs. bod

8808,470

0,094

8808,485

0,098

0,015

E

173.00

Bmo-Tuřany

9387,389

0,220

9387,731

0,208

0,342

D

175.00

Žilina letiště

8855,976

0,109

8856,039

0,162

0,063

E

272.01

Kunratice

9977,060

0,456

9977,145

0,094

0,085

B

1710.00

Mariánské Lázně L

9276,808

0,196

9276,800

0,121

-0,008

A

1711.00

Vojtanov

9402,932

0,238

9402,888

0,091

-0,044

A

1715.00

Sokolov

9424,065

0,236

9424,148

0,134

0,083

A

1724.01

Benešov

9641,275

0,275

9640,897

0,099

-0,378

B

1726.01

Pecný budova

9329,089

0,111

9329,269

0,078

0,180

C

1734.00

želešice

9656,503

0,349

9656,484

0,139

-0,019

D

1736.01

Vyškov

9463,488

0,289

9463,789

0,168

0,301

D

1737.00

Kuřirn

9429,958

0,246

9429,956

0,171

-0,002

D

1752.00

Cadca

8931,959

0,148

8932,086

D

Srnolín

9291,601

0,184

9291,420

0,145
0,123

0,127

2041.00

-0,181

D

2042.00

Pasohlávky

9201,813

0,163

9201,612

0,118

-0,201

D

2043.00

Miku10v

8952,503

0,191

8952,715

0,142

0,212

D

2044.00

Břeclav

8765,032

0,266

8765,089

0,103

0,057

D

2046.00

Malacky

8513,474

0,394

8513,209

0,156

-0,265

D

3358.02

Jihlava

8984,699

0,194

8984,807

0,107

0,108

D

3361.00

Cechtice

9204,476

0,128

9204,375

0,139

-0,101

C

OgB-OgA

-0,156

Při vyrovnání sítě máme tři druhy neznámých:
1. parametry chodu v jednotlivých denních úsecích da, b, c,
d, e,
2. rozměrové koeficienty jednotlivých gravimetrů K = I + Y,
3. tíhové zrychlení v jednotlivých bodech sítě X = Xo + dX.
Platí

Maticový tvar rovnic oprav je (denní úsek s relativním měřením je elementární síť)

kde X jsou neznámé parametry chodu, YI neznámé hodnoty
tíhového zrychlení, Y2 neznámé rozměrové koeficienty Geden koeficient pro každý gravimetr a rok), A, BJ, B2 příslušné
matice plánu, Ije vektor měřených veličin. Rovnice oprav
(4.4) vedou na normální rovnice
AT Ax+ AT B1 YI + ATB2 Y2 _AT
1= O
BIT Ax+ B/ B1 YI + BIT B2 Y2 - BIT 1= O (4.5)
B2T Ax+ B2T B1 YI + B2T B2 Y2 - Bll= O.

OgA

0,010

OgB

-0,146

Ogc

0,090

OgC-OgB

0,236

OgD

0,044

OgD-Ogc

-0,046

OgE

0,039

OgB-OgD

-0,005

Všech pět etap relativních tíhových měření bylo zpracováno
na osobním počítači pomocí souboru programů [l0], používaného v Zeměměřickém úřadě Praha. Tento software umožňuje komplexní zpracování naměřených tíhových údajů od
zápisníku až po vyrovnání gravimetrické sítě středního i velkého rozsahu.
Celková struktura zpracování vychází ze základní měřické
jednotky, kterou je denní úsek.
Software [10] dovoluje vyrovnání denního úseku volbou
optimální varianty aproximace chodu gravimetru (4.1) polynomem 1., 2. nebo 3. stupně s možností jednoho skoku (pokud je dostatečný počet rovnic oprav). Jednotlivé varianty
výpočtu jsou on-line graficky zobrazovány na monitoru.
Denní úsekje vyrovnán jako volná síť.Výsledkem vyrovnání
denního úseku je soubor rovnic oprav (4.2), respektive (4.4),
určený pro další společné zpracování skupiny denních úseků
nebo sítě.
K vyrovnání gravimetrické sítě byla v [10] použita metoda
řešení soustavy řídkých lineárních rovnic (4.5) pomocí Givensovy transformace [11]. Tato metoda zaručuje vysokou
stabilitu řešení v případě velkého počtu neznámých i rovnic
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oprav. Vstupními parametry jsou rovnice oprav, výstupem řešení s charakteristikami vnitřních aposteriorních chyb. Rozměrové koeficienty jednotlivých gravimetrů je možné zadat
nebo počítat v procesu vyrovnání jako neznámé. V druhém
případě musí gravimetrická síť obsahovat nejméně dva pevné
nebo opěrné tíhové body.
Vyrovnání kombinované gravimetrické sítě, obsahující jak
relativní, tak absolutní tíhová měření, je možné provádět ve
4 variantách:
a) s jedním nebo více pevnými body,
b) s jedním nebo více opěrnými body,
c) jako volnou síť,
d) s jedním nebo více pevnými a opěrnými body.
Singularitu varianty c) lze odstranit doplněním regularizačních podmínek. V případě varianty b) s opěrnými body
předpokládáme, že známe na jednom nebo více vybraných
bodech hodnotu g s přesností, kterou vyjadřuje zadávaná
váha. V našem případě byla váha g opěrných bodů zvolena
4, na ostatních tíhových bodech byla váha g rovna 1. Pro itou neznámou pak platí

variací měrné hmotnosti uvnitř zemského tělesa v okolí tíhového bodu, způsobené např. kolísáním hladiny spodní vody
a půdní vlhkosti. Výsledky měření relativními gravimetry
mohou být negativně ovlivněny zbytkovými kalibračními
chybami a neodstraněným vlivem změn barometrického
tlaku, zejména při větších rozdílech výšek tíhových bodů.
Výsledné rozdíly tíhového zrychlení v jednotlivých bodech a pro po sobě následující měřické etapy jsou sestaveny
v tab. 1. Obsahujíjak nahodilé a zbytkové systematické chyby
měření, tak vliv celé řady geologických a geofyzikálních faktorů, uvedených z větší části v úvodu této práce. Komplexní
interpretace změn g by si vyžádala znalost doplňkových
údajů geodetických (změna polohy tíhového bodu mezi jednotlivými měřickými etapami), hydrogeologických (výška
hladiny spodní vody, vlhkost půdy v blízkém okolí tíhového
bodu, výška vodní hladiny v blízkých vodotečích nebo vodních nádržích), seizmologických (údaje o času, poloze epicentra a magnituda zemětřesení v dané etapě měření) a technogenních (přesuny hmot v blízkém okolí tíhového bodu
vyvolané lidskou činností).
Za předpokladu, že změny tíhového zrychlení mezi jednotlivými etapami měření jsou vyvolány příčinami tektonického charakteru, byly na základě změn v bodech Dg vypočteny průměrné změny v oblastech A až F (tab. 2) ,

kde gi je zadaná hodnota tíhového zrychlení. K rovnici (4.6)
je přiřazena váha Pi. V případě varianty a) považujeme hodnoty tíhového zrychlení v zadaných pevných bodech za bezchybné.
Výpočet chyb vyrovnaných veličin se provádí podle
vztahů

1 n
Dg =-~gi
n i=1

~~

m(ug)

kde n je počet rovnic oprav, ni počet parametrů chodu, n2 počet neznámých hodnot tíhového zrychlení a n3 počet neznámých rozměrových koeficientů, Qxxii je váhový koeficient pro
i-tou hodnotu tíhového zrychlení.
Rozměrové koeficienty Ko použité pro vyrovnání tíhových
měření v prvních čtyřech etapách byly převzaty z vyrovnání
Jednotné gravimetrické sítě. V prvních čtyřech etapách byla
tíhová měření vyrovnána jako volná síť. V páté etapě byla tíhová měření vyrovnána jako kombinovaná síť s 15 absolutními tíhovými body [8]. Pro výpočet tíhových rozdílů jednotlivých po sobě jdoucích etap bylo možné použít pouze
vyrovnané hodnoty gr v identických bodech. Pro měřické
etapy 1,k byly vypočteny rozdíly
L1 -

~
-n1 (;:
gr,i -;:
(I)

~

= V~.

Rozdíly Dg byly podrobeny Studentovu testu nulové hypotézy H: Dg=O s testovacím kritériem

s (n-1) stupni volnosti. Zamítací pravidlo na hladině významnosti a je

Za

statisticky významné jsme považovali hodnoty
kde ade hraniční hodnota rizika [12, 13]. výsledky testu jsou uvedeny v tab. 2.

(1-aL»90%,

(k)

gr,i),

kde n je počet identických bodů. V tab. 1 jsou uvedeny tíhové rozdíly v jednotlivých bodech. Z nich vypočtené průměrné rozdíly pro oblasti A až E (obr. 2) a rozdíly g sousedních oblastí v jednotlivých etapách jsou uvedeny v tab. 2.
Tíhová měření ve třetí etapě 1978 byla vyrovnána rovněž
jako síť se dvěma opěrnými body (varianta b) 80 Pecný a 83
Žilina. Výsledky umožňují přímé srovnání vyrovnaných hodnot g v etapách 1978 a 1997, které je provedeno v tab. 3.

Během zpracování tíhových měření se odstraní známé rušivé
vlivy na měřené tíhové zrychlení i na měřické přístroje. Většími zdroji chyb zůstanou nevyloučené změny g v důsledku

Současné balistické gravimetry dosahují přesnosti v určení
absolutní hodnoty tíhového zrychlení (20 až 50) nm S-2 [14].
Relativní měření tíhového zrychlení v rámci jednoho denního úseku gravimetrem LaCoste Romberg dosahuje při malém rozsahu g přesnosti kolem až 50 j!m S-2, pro body vzdálené několik set kilometrů a větší rozsah g řádově stovky
nm S-2 bude m(g) až 150 nm S-2 a větší v závislosti na konfiguraci (tuhosti) sítě a počtu denních úseků. Optimální měřická
metoda spočívá v kombinaci absolutních měření s relativním
měřením g skupinou gravimetrů. Absolutní měření definuje
rozměr a hladinu sítě. Relativní měření skupinou gravimetrů
snižuje vliv systematických chyb jednotlivých přístrojů, především v jejich kalibraci. Kombinovaná síť umožňuje dosažení přibližně stejné přesnosti výsledné hodnoty g i při větších tíhových rozdílech bodů sítě. Z uvedených pěti etap
měření v Českém masivu splňuje tyto předpoklady pouze
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pátá etapa 1997, částečně též varianta b) zpracování etapy
1978 se dvěma absolutními body, při níž však absolutní měření gravimetrem GABL dosahovalo přesnosti asi 150 nm S~2.
Výsledky tíhových měření mohou být ovlivněny celou řadou faktorů. Interpretace tíhových rozdílů og má charakter
nepřímé úlohy gravimetrie. Mnohoznačnost řešení by se dala
zúžit zavedením doplňujících údajů - hloubky hladiny spodní
vody a vlhkosti povrchových vrstev v blízkém okolí tíhových
bodů, seizmologických údajích a změny výšky tíhového bodu
za dané časové období. Porovnání rozdílů og mezi oblastmi
A, B (tab. 2) potvrzuje dlouhodobý stoupající trend oblasti
A a klesající trend oblasti B, což vytváří poměrně markantní
gradient tíhových změn ve směru sz-jv [3, 13, 15], což je
v souladu s výsledky opakovaných nivelací. V ostatních případech jsou ve sledovaném období 30 let eventuální změny
tíhového zrychlení překryty co do velikosti měřickými chybami a výše uvedenými vlivy. Zdvihy v szo a severní části
Českého masivu by se daly vysvětlit např. horizontálním tlakem alpského bloku [17].
V budoucích etapách se předpokládá, že do tíhových měření bude zapojeno více absolutních bodů (v současnosti bylo
v České republice zaměřeno 15 absolutních bodů pokrývajících celé území státu). Ve spojení s relativním měřením gravimetry bude možné zpracovat tíhová měření jako kombinovanou síť. Zapojením absolutních bodů do sítě se umožní
spolehlivější určení rozměru a hladiny sítě. Přesnost výsledných hodnot g se zvýší a bude možné provádět přímé srovnání výsledků jednotlivých etap měření. Ke zvýšení vypovídací hodnoty tíhových změn by přispělo zapojení tíhových
bodů do sítě opakovaných nivelací a určování hydrologických údajů.
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Katedra mapovania a pozemkových úprav
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Súčasné ekonomické a administratívne nástroje obmedzujúce a zamedzujúce drobenie pozemkov a drobenie spoluvlastníckych
podielov k pozemkom v pofnohospodárskom podnom Jonde a v lesnom podnom Jonde na Slovensku. Nedostatky súčasného
riešenia. Návrh riešenia nedostatkov súčasného stavu.

Present economic and administrative tools minimizing and preventing land disintegration and disintegration oj co-ownership
shares to land in the agricultural land and in Jorest land Jund oj Slovakia. lmperfection oj present solution. Solution, how to
solve the present state is proposed.

Vefkostná štruktúra pozemkového vlastníctva je tradične
v určitej miere predmetom pozemkového zákonodarstva na
Slovensku. Samozrejme, že v nadvaznosti na túto skutočnosť
je vefkostná štruktúra vlastníctva pozemkov zároveň aj dOležitým faktorom samotného katastra nehnutefností (KN).
Tento faktor má ale i svoj významný technický rozmer, ktorý
tiež musí byť zohfadnený. S prihliadnutím na záujmy pofnohospodárstva a lesného hospodárstva boli od počiatku transformácie feudálneho vlastníctva predpísané a nesk6r viackrát
pozmeňované minimálne vefkosti plochy určitých druhov
pozemkov na vyčlenenie do individuálneho vlastníctva a pre
zásady komasácie (scefovania) pozemkov. Napr. podfa uhorského zákonného článku XXXIX z roku 1908 bolo možno
zo spoločného majetku (spoločnej držby), ktorý sa mal pomerne deliť (upomerniť), oddeliť podiellen ak presahovall00
katastrálnych jutár (1. j. cca 58 hektárov). V predlitavskej časti
monarchie, osobitne v Česku, bol v záujme zachovania ekonomickej životaschopnosti rofníckych usadlostí zavedený aj
osobitný dedičský postup (rofnícky nediel zavedený krajinským zákonom č. 68 z roku 1908, porovnaj aj § 761 všeobecného občianskeho zákonníka) [3].
Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, v svojich extrémnych polohách na Slovensku vefmi početná, vyvoláva
stav, keď predmet vlastníctva sa dá v mnohých prípadoch iba
ťažko evidovať alebo sa nedá v6bec technicky evidovať (čo
je základná podmienka na právne nakladanie s pozemkom)
a stáva sa v jednotlivých prípadoch nepatrnou hospodárskou
hodnotou bez reálneho motivačného p6sobenia alebo sa stáva
hodnotou znemožňujúcou prijatie potrebného rozhodnutia
spoluvlastníkov. Táto skutočnosť v svojom súhrne oslabuje
právne záruky vlastníctva a možnosť výkonu vlastníckych
práv, stavia vlastníkov pofnohospodárskych a lesných pozemkov do nerovnoprávneho postavenia v porovnaní s vlastníkmi iných ved, znevýhodňuje podnikanie v pofnohospodárstve a lesníctve oproti iným odvetviam podnikania
a vyraďuje vlastníctvo pozemkov ako reálneho činitefa z mechanizmu ochrany prírodnýych zdrojov a životného prostredia [4].

Neúnosný stupeň rozdrobenosti pozemkového vlastníctva
v Slovenskej republike (SR) v polovici devaťdesiatych rokov
minulého storočia vyvrcholil do snáh o obmedzenie, prípadne zamedzenie ďalšieho drobenia. Tieto snahy získali aj
legislatívnu podobu. Stupeň rozdrobenosti dosiahol v mnohých prípadoch taký stav, že zlomok, ktorým bol a stále je
vyjadrený spoluvlastnícky podiel, je pre laika ťažko čitatefný, jeho reálna hodnota je nepredstavitefná a pre narábanie
na trhu s nehnutefnosťarni nemá zmysel.
V júli 1995 bol prijatý zákon Národnej rady (NR) SR
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom. D6ležitá časť tohto zákona je venovaná spoločenskej regulácii vzťahov na úseku obmedzenia, prípadne zákazu drobenia pozemkov i spoluvlastníckych
podielov k pozemkom [2].
V rámci prechodu z ručne spravovaného operátu evidencie nehnutefností (predchodca KN) na počítačovo spravovaný
operát sa vynorila, samozrejme, i potreba stanoviť maximálne
možný počet miest v čitateli i v menovateli zlomkového vyjadrenia spoluvlastníckeho podielu. Toto zlomkové vyjadrenie spoluvlastníckeho podielu prešlo do dnešných čias určitým vývojom. V rámci dnešnej štruktúry údajových súborov
KN možno vyjadriť spoluvlastnícky podiel v tvare zlomku,
ktorý má až 12 miest v čitateli a až 12 miest v menovateli.
Je zrejmé, že je to výsledok riešenia konfliktu právnej istoty
vlastníka nehnutefnosti a pragmatického prístupu správcovstva počítačovo spravovaného informačného systému KN.
Zákon [2] nadviazal na v minulosti platný zákon č.
139/1947 Zb., ktorý drobenie pofnohospodárskej pOdy taktiež obmedzoval. Zákon [2] spojil ekonomické a administratívne nástroje obmedzenia a zamedzenia drobenia pofnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov. V záujme
zamedzenia ďalšieho drobenia pofnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce zákon [2] ustanovil, že pri prechode alebo
prevode vlastníctva k nim možno postupovať len podfa jeho
ustanovení. Obmedzujúce podmienky prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemkom sa týkajú iba pofno-
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hospodárskych pozemkov a lesných pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce, čo je v súlade s úmyslom zákonodarcu zabezpečiť funkčnosť pofnohospodárskej
a lesnej výroby [2].
Povinnosť rešpektovať opatrenia proti drobeniu predmetných pozemkov nemá časovo ani priestorovo obmedzený
charakter.
Na zamedzenie drobenia zákon [2] ustanovuje kvantitatívne obmedzenia, s ktorých prekročením spája peňažný odvod alebo neplatnosť právneho úkonu. Zákon sleduje zamedzenie drobenia pozemkov čo do vefkosti pozemkov i čo
do vzniku spoluvlastníckych podielov k pozemkom.
Právne úkony znamenajúce prevod vlastníctva, pri ktorých
platí povinnosť rešpektovať opatrenia proti drobeniu pozemkov, sú najma
a) kúpna zmluva,
b) zámenná zmluva,
c) darovacia zmluva,
d) dohoda spoluvlastníkov o vyporiadaní spoluvlastníctva.
Tieto úkony, obsahujúce dohodu o tom, že rozdelením existujúcich pozemkov, ktorých sa týkajú opatrenia proti drobeniu, majú vzniknúť nové pozemky vo výmerách menších,
ako sú výmery uvedené v zákone [2], by boli pre rozpor so
zákonom neplatné.
Konania, v ktorých sa musia rešpektovať opatrenia proti
drobeniu pozemkov pri prechode vlastníckeho práva k nim,
sú
a) konanie súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva,
b) konanie o dedičstve.
To znamená, že v dosledku posobenia zákona [2] správa
katastra (SK) pri návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN
skúma vkladuschopnosť listiny i z pohfadu splnenia podmienok tohto zákona o zákaze/obmedzení drobenia pozemkov.
Prípadné nesplnenie týchto podmienok je dovodom na vrátenie vkladovej listiny ako zápisu neschopnej. Podobne pri
zápise uvedených verejných listín, tzv. záznamových listín,
do KN SK skúma ich zápisuschopnosť i z pohfadu splnenia
podmienok tohto zákona o zákaze/obmedzení drobenia pozemkov; prípadné nesplnenie podmienok tohoto zákona o zamedzení/obmedzení drobenia pozemkov je dovodom na
oznámenie o porušení zákona. Podmienkou na plnenie týchto
úloh SK, ktoré sa dotýkajú iba pofnohospodárskeho pOdneho
fondu a lesného pOdneho fondu, bolo doplniť do bázy údajov KN informácie o zastavanej časti územia obce vo všetkých katastrálnych územiach.
Zákonom [2] stanovené minimálne výmery pozemkov vychádzali zo skúseností pri individuálnom vydávaní pozemkov žiadatefom (dočasným náhradným užívatefom) podfa
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady (SNR) č. 330/1991 Zb.
a pri lesnej pode z možnosti užívania jednotiek priestorového
rozdelenia lesa. Už existujúce pozemky s menšou výmerou
sa možu prevádzať len v celku. Táto zásada platí aj na prevod vlastníckeho práva alebo prechod vlastníckeho práva
k spoluvlastníckemu podielu s menšou výmerou ako je ustanovená zákonom [2]. Ich ďalšie drobenie je však v dosledku
tohto zákona vylúčené.
Opatrenia proti drobeniu pozemkov nie sú bezvýnimočné,
pretože možno vytvárať i menšie pozemky, resp. spoluvlastnícke podiely k nim, a to vtedy, ak ide o prípady uvedené
v § 24 alebo v § 28 zákona [2].

Tab. 1

2.1 Obmedzenie

2.3 Obmedzenie
a zákaz drobenia
kych podielov k pozemkom

drobenia

pozemkov

Ak má na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu
o vyrovnaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve
vzniknúť rozdelenímjestvujúcich pozemkov pozemok vo vý-

POdny
fond

Regulácia drobenia pozemkov a spoluvlastníckych
podielov k pozemkom, ktoré majú vzniknúť na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyrovnaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve

zákaz drobenia
s výmerou
menšou ako

PPF

2000m2

LPF

5000 m2

Vefkostná kategória
obmedzenie drobenia s odvodom
v hodnote
20 % z ceny
2001 m2
až 5000 m2
5001 m2
až 10 000 m2

10 % z ceny
5001 m2
až 20000m2
10 001 m2
až 20000 m2

PPF - pofnohospodársky pOdny fond
LPF - lesný p6dny fond

mere menšej ako 20 000 m2 a vačšej ako 2000 m2 v prípade
pofnohospodárskeho pozemku alebo vačšej ako 5000 m2
v prípade lesného pozemku, je nadobúdatef povinný zaplatiť
odvod vo výške buď 20 % ceny pozemku alebo 10 % ceny
pozemku, a to v závislosti od vefkosti pozemku, ktorý má
vzniknúť (pozri tabufku 1).
Odvod je príjmom Státneho fondu ochrany a zvefadenia
pofnohospodárskeho podneho fondu, ak ide o odvod platený
nadobúdatefom pofnohospodárskeho pozemku, alebo príjmom Státneho fondu zvefaďovania lesa SR, ak ide o odvod
platený nadobúdatefom lesného pozemku. Nasmerovaníe
odvodov za drobenie pozemkov do týchto dvoch fondov je
dané účelovým zameraním týchto fondov.
V zákone [2] sú obsiahnuté ekonomické nástroje obmedzenia drobenia pofnohospodárskych a lesných pozemkov do
výmery, pod ktorú je drobenie zakázané. Ustanovené sadzby
majú stimulovať, aby v prípade nevyhnutného drobenia vznikali nové pozemky s čo najvačšou výmerou.

Ak zákon [2] neustanovuje inak, nemože na základe právneho úkonu, alebo rozhodnutia súdu o vyrovnaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve, vzniknúť rozdelenímjestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2000 m2, ak
ide o pofnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako
5000 m2, ak ide o lesný pozemok. Tento zákon ustanovuje
najmenšie výmery, do ktorých možno pofnohospodárske pozemky alebo lesné pozemky drobiť, pričom sa vzhfadom na
doterajšie skúsenosti i možnosti funkčného obhospodarovania diferencuje medzi najmenšou (krajnou) výmerou pofnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov (tab. 1).
V súvislosti s úradným overovaním geometrických plánov
(GP) SK treba povedať, že prípadný výskyt navrhovaných
podlimitných pozemkov v navrhovanom - novom stave GP
nie je dovodom na zarnietnutie úradného overenia GP. Ostáva
vecou profesionálnej morálky a etiky dodávatefsko-odberatefského vzťahu, aby spracovatef GP upozornil odberatefa, že
plánom navrhované (odberatefom požadované) oddefované
pozemky budú podliehať režimu spoplatnenia odvodmi,
resp., že vobec nebude možné vlastníctvo k nim previesť.
spoluvlastníc-

Ak majú na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu
o vyrovnaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve
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vzniknúť k jestvujúcim pozemkom uvedeným v zákone [2]
spoluvlastnícke podiely, platia tie isté podmienky ako sú uvedené v tomto zákone na obmedzenie a zákaz fyzického (reálneho) delenia pozemkov. To znamená, že pri vzniku spoluvlastníctva k pofnohopodárskym pozemkom alebo lesným
pozemkom nemůže vzniknúť spoluvlastnícky podiel vo výmere menšej ako 2000 m2 v prípade pofnohospodárskeho pozemku a 5000 m2 v prípade lesného pozemku. V prípade
vzniku spoluvlastníckych podielov vo vačších výmerách,
ktorých homá hranica je uvedená v tomto zákone, sú spoluvlastníci povinní zaplatiť odvod (pozri tab. 1).
Ak sa dedičia nevyrovnajú o dedičstve pozemkov v súlade
s podmienkami uvedenými v zákone [2], alebo ak v důsledku
týchto podmienok súd nemůže potvrdiť nadobudnutie dedičstva podfa dedičských podielov, súd rozhodne, že pozemky
nadobúdajú dedičia, pri ktorých sú najlepšie predpoklady na
ich obhospodarovanie. Súd rozhodne aj o povinnosti nadobúdatefa pozemku vyrovnať sa s ostatnými dedičmi.
Podmienky uvedené v zákone [2] platia aj na vyrovnanie
spoluvlastníkov, ak o ich vyrovnaní rozhodol súd.
Vyrovnanie dedičov, ktorých práva sú v důsledku realizácie obmedzení drobenia pozemkov dotknuté, je v zákone [2]
koncipované tak, aby neprišlo k porušeniu čI. 20 Ústavy SR.
Ak sa dedičia nedohodnú o vyrovnaní, je rozhodnutie o povinnosti nadobúdatefa pozemku vyrovnať sa s ostatnými dedičmi obligatómou náležitosťou rozhodnutia o dedičstve.
Ak na základe právneho úkonu vznikol spoluvlastnícky
podiel, ktorý je v rozpore s podmienkami ustanovenými v zákone [2], štát je oprávnený podať návrh na určenie jeho neplatnosti. Pri podaní návrhu a v konaní pred súdom zastupuje
štát prokurátor.
Ustanovenia tejto časti zákona [2] reagujú na kardinálny
problém, ktorý sa dotýka evidovania vlastníckeho práva k pozemkom, a tým je neúmemá a až extrémna rozdrobenosť, či
už vo vefkosti pozemkov, a1ebo v rozsahu počtu podielových
spoluvlastníkov k jednému pozemku. Nie je zriedkavosťou,
že kjednému pozemku je v pozemkovoknižnej vložke a1ebo
v pozemkovoknižnej zápisnici evidovaných niekofko sto podielových spoluvlastníkov. Ak hovoríme o rozdrobenosti pozemkov, respektíve o malej hodnote rozsahu spoluvlastníckych podielov, vyskytujú sa bežne prípady, že v menovateli
zlomku, ktorým je vyjadrený spoluvlastnícky podiel k pozemku, je až 12-miestne číslo. Ak by teoreticky došlo pomocou GP k reálnemu rozdeleniu podielového spoluvlastníctva, v extrémnom prípade by výmera, pripadajúca na
jedného vlastníka, nepresiahla ani 1 cm2•

Opatrenia proti drobeniu pozemkov v nezastavanom územi
obce nemajú absolútnu platnosť, pretože možno vytvárať
i menšie pozemky, resp. spoluvlastnícke podiely k nim, a to
vtedy, ak ide o prípady uvedené v § 24 a1ebo v § 28 zákona
[2]. Zákon [2] uvádza niektoré prípady, keď možno i po účinnosti zákona drobiť pofnohospodárske pozemky alebo lesné
pozemky nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce
pod výmery uvedené v § 22 a 23 tohto zákona. Ide o prípady,
ak
a) sa pozemok rozdefuje na účely výstavby alebo iné účely,
na ktoré by ho bolo možno vyvlastniť, a1ebo sa pozemok
rozdefuje podfa projektu pozemkových úprav,
b) ide o bezplatný prevod a1ebo prechod pozemkov podfa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
k půde a inému pofnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,

c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je predmetom konania o register obnovenej evidencie pozemkov,
a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa
nevytvára samostatný nový pozemok,
d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.
Možnosť drobiť pozemky, na ktoré sa inak vzťahujú opatrenia proti drobeniu, ak ide o prípad, že jestvujúci pozemok sa
rozdefuje na účely výstavby, treba chápať v širšom slova
zmysle. Nejde len o prípad, keď sa pozemok stáva stavebným na základe územného rozhodnutia, ale aj z iných důvodov uvedených v § 6 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebného poriadku
v znení neskorších predpisov.
Výnimka z opatrení proti drobeniu pozemkového vlastníctva spočívajúca v tom, že tieto opatrenia sa nepoužijú, ak
sa pozemok rozdefuje na účely, na ktoré by ho bolo možno
vyvlastniť, je daná samotnou výnimočnosťou a verejnoprospešným charakterom inštitútu vyvlastnenia.
Vzhfadom na to, že projekt pozemkových úprav zohfadňuje nielen požiadavky jednotlivých vlastníkov pozemkov,
ale má aj výrazne verejnoprospešný aspekt (plány verejných
a spoločných zariadení a opatrení, lokálny územný systém
ekologickej stability a pod.), je vhodné, aby v rámci jeho rea1izácie bolo možné deliť pozemky bez obmedzenia, ak si to
vyžaduje účel ich využitia.
Verejný záujem reprezentovaný snahou o odstránenie majetkových krívd v oblasti pozemkového vlastníctva je důvodom, pre ktorý sa opatrenia proti drobeniu pozemkov nepoužijú, ak vzniká nový pozemok v důsledku uplatnenia
zákona č. 229/1991 Zb. Půjde predovšetkým o tieto pripady
uvedené v tomto zákone:
a) vydanie pozemku podfa § 6,
b) rozhodnutie súdu podfa § 8,
c) poskytnutie náhrady podfa § 11 ods. 2 a 3.
V súlade s § 28 zákona [2] možno delením, bez obmedzujúcich opatrení tohto zákona, vytvárať nové pozemky
v procese vyrovnania dedičských podielov podfa § 13 a 17
zákona SNR č. 293/1992 Zb o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnutefnostiam v znení neskorších predpisov, 1. j. v prípadoch, ak k nadobudnutiu pofnohospodárskych
pozemkov a1ebo lesných pozemkov poručitefa len jedným
a1ebo niektorým z dedičov došlo len preto, že tieto pozemky
boli v užívaní socia1istickej organizácie, čím došlo k zníženiu dedičských podielov ostatných dedičov.
Nebolo by vhodné, aby uvedené ustanovenia zákona platili dogmaticky všeobecne. Z uvedeného důvodu zákon pripúšťa isté výnimky. Podstatné však je to, aby boli spoločensky žiaducim spůsobom využité pozemky, napríklad
v záhradkárskych osadách, v chatových osadách, kde účel
ich využitia možno dosiadnuť aj pozemkom s menšou výmerou.
2.5 Regulácia
drobeni a pozemkov
a spoluvlastníckych podielov
v pozemkových
spoločenstvách
Podmienky drobenia pofnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov vo vlastníctve členov pozemkových spoločenstiev upravuje osobitný zákon. Je to zdůvodnené osobitnými podmienkami realizácie vlastníckeho práva k pofnohospodárskym a k lesným pozemkom v pozemkových spoločenstvách. Osobitným zákonom, ktorý upravil podmienky
drobenia pozemkov a drobenia spoluvlastníckych podielov
vo vlastníctve členov pozemkových spoločenstiev, je zákon
NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
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Podfa tohoto zákona podielové spoluvlastníctvo
spoločnej
nehnutefnosti je nedelitefné a nemožno ho zrušiť a vyrovnať
podfa osobitných predpisov (§ 141 a 142 Občianskeho zákonníka). Podmienky drobeniajednotlivých
vlastníckych podielov spoločnej nehnutefnosti upravia ich vlastníci tak, aby
nevznikali spoluvlastnícke
podiely spoločnej nehnutefnosti
s výmerou menšou ako 2000 m2• Úprava podmienok drobenia vlastníckych podielov spoločnej nehnutefnosti je
a) v spoločenstve bez právnej subjektivity súčasťou vyhlásenia o združení,
b) v spoločenstve správnou
subjektivitou súčasťou zmluvy
o založení.
Na podielové spoluvlastníctvo
v pozemkovom spoločenstve sa nevzťahujú ustanoveni a Občianskeho zákonníka (§
141 a 142) upravujúce podielové spoluvlastníctvo.
Preto bola
prijatá na špecifické účely pozemkových spoločenstiev osobitná právna úprava v podielovom spoluvlastníctve,
ktorá má
posobiť proti ďalšiemu drobeniu skupiny pozemkov v pozemkovom spoločenstve tým, že se ďalšie rozdelenie podielu na menšie podiely je možné iba za podrnienok, ktoré si
spoločenstvo vopred určí, pričom zákon zakazuje umožniť
vytváranie takých podielov, ktoré by predstavovali výmeru
pozemkov menšiu ako 2000 m2, a nie je možné zrušiť podielové spoluvlastníctvo.
Členovia spoločenstva sa možu dobrovofne zaviazať k obmedzeniu
s dispozíciou
predmetu
svojho vlastníctva aj vo vačšom rozsahu, ako to ustanovuje
zákon (nesmú vzniknúť vlastnícke podiely s menšou výmerou ako 2000 m2), a to vo vyhlásení spoločníkov o združení
sa alebo v zmluve o založení pozemkového
spoločenstva.
Spoločenstvo
ako celok je nedelitefné. Vlastníci podielov
možu vykonávať svoje dispozičné oprávnenie prevodom iba
celého svojho podielu na iné osoby, a to za podmienok uvedených v zákone. Tým nie sú dotknuté pri prevode podielu
kúpnou zmluvou iné práva vyplývajúce z Občianského zákonníka.

Analýza doterajšej aplikačnej praxe ustanovení zákona [2]
týkajúcich sa zamedzení, resp. obmedzení drobenia pozemkov a drobenia spoluvlastníckych
podielov k pofnohospodárskym pozemkom a k lesným pozemkom v nezastavanom
území obce (§ 22 až 24) ukazuje, že zákonné nástroje prijaté
na úseku skúmania vkladu schopnosti listiny pri návrhu na
vklad vlastníckeho práva do KN [§ 28 až 33 zákona NR SR
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam
(katastrálny zákon)
v znení neskorších predpisov [1]] začali reálne posobiť a sú
dostatočné. V tejto oblasti došlo v období od vstúpenia do
účinnosti zákona [2] k zásadnému zlepšeniu. SK si osvojili
povinnosť skúmania zápisu schopnosti listiny i z pohfadu splnenia zákonných podmienok o zákaze/obmedzení
drobenia
pozemkov i spoluvlastníckych
podielov k pozemkom [1].
Na druhej strane táto analýza doterajšej aplikačnej praxe
§ 22 až 24 zákona [2] týkajúcich sa zamedzení, resp. obmedzení drobenia pozemkov a drobenia spoluvlastníckych
podielov k pozemkom ukazuje, že zákonné nástroje prijaté
na regulovanie zápisu do KN verejných listín z konaní o dedičstve a z konaní súdu o vyrovnaní spoluvlastníctva
(§ 34
až 36a katastrálneho zákona [1]) sú nedostatočné, reálne iba
čiastočne fungujú a zámer zákondarcu sa v tomto prípade nestretol s očakávan~m v~sledkom. Vo vdk.om počte
predmetné zákonné kvantitatívne obmedzenia drobenia pozemkov a spoluvlastníckych
podielov
k pozemkom
najma
v konaní o dedičstve nerešpektované. Tento stav je ešte zhor-

m

šený vedomým ignorovaním povinnosti zo strany SK signalizovať príslušným miestam porušenie zákona vyhotovitefmi
predmetných verejných listín. Je to dané vysokou administratívnou náročnosťou signalizácie porušenia zákona v spojení s pretrvávajúcou
nedostatočnou
personálnou podporou
zákonných úloh SK a dlhou dobou očakávanej nápravy takéhoto protizákonného
stavu. Za obdobie od roka 1995 nie
je autorovi príspevku známy ani jeden prípad takejto procedúry, ktorá by viedla k súdom určenej povinnosti opraviť listinu nerešpektujúcu
§ 22 až 24 zákona [2].
Tieto ťažkosti sa zretefne prejavujú i v odpovedi zverejnenej v Katastrálnom
bulletine 2003, č. 1 - otázka 7, ktorá
usmerňuje a zjednocuje postup SK v uvedenej problematike:
V osvedčeniach o dedičstve notár nerešpektoval § 23 ods. 1
zákona 1 NR SR Č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach

na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
predpisov. SK pri podaní o zápis záznamom tejto listiny postupuje takto. Podlá § 23 ods. 1 zákona NR SR Č. 180/1995 Z. Z"ak tento zákon neustanovuje inak, nemože na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyrovnaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením
jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok
menší ako 2000 m2, ak ide o polnohospodársky pozemok,
alebo pozemok menší ako 5000 m2, ak ide o lesný pozemok".
Právnym úkonom je napr. kúpna zmluva alebo darovacia
zmluva podlá Občianského zákonníka a rozhodnutím súdu
o dedičstve je uznesenie súdu o dedičstve v zmysle §175g Občianského súdneho poriadku. Pokiať verejná listina - osvedčenie o dedičstve vydané notárom v zmysle § 175zca Občianského súdneho poriadku je v rozpore s § 23 a 24 zákona
NR SR č. 180/1995 Z. z., SK nie je oprávnená vrátiť verejnú
listinu, pretože nejde o chybu v písaní alebo počítaní alebo
inú zrejmú nesprávnosť. SK v takomto prípade zapíše verejnú
listinu a podlá § 27 katastrálneho zákona oznámi Notárskej
komore, resp. Ministerstvu spravodlivosti SR, že osvedčením
o dedičstve bol porušený zákon.
Podobne i v prípade aplikačnej praxe zákona NR SR
č. 18111995 Z. Z. o pozemkových spoločenstvách
na úseku
rešpektovania zákonných ustanovení regulácie drobenia pozemkov a spoluvlastníckych
podielov v pozemkových spoločenstvách sú konštatované nedostatky. Tieto ale by mali byť
odstránené novelou zákona v rámci jeho komplexnejšej novelizácie.

Verejný záujem na zamedzení ďalšieho nežiaduceho
drobenia pozemkov
a drobenia spoluvlastníckych
podielov
k pozemkom v zmysle § 22 až 24 zákona [2] žiada rozšíriť kompetenciu
SK nevykonať zápis do KN aj na prípady,
ak verejná listina určená na zápis práva záznamom do KN
nerešpektuje
zákonné obmedzenie
alebo zákaz drobeni a
pozemkov. Doterajšia prax, keď SK v prípade verejných
li stín porušujúcich
§ 23 alebo 24 zákona [2] (obmedzenie
resp. zamedzenie
ďalšieho drobenia pozemkov)
musí takúto verejnú listinu zapísať a maximálne može (resp. musí)
signalizovať porušenie zákona, nie je účinná a nedokáže
zastaviť ďalšie nežiaduce
drobenie
pozemkov
a spoluvlastníckych
podielov k pozemkom.
Rozšírenie
kompetencie SK možno realizovať nasledujúcou
novelou katastrálneho zákona:
Za § 300 sa vk1add nový § 36b, ktorý mie:
,,§ 36b
(1) Správa katastra posúdi, či predložená verejná listina nie

je v rozpore s osobitným predpisom10c).
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(2) Ak správa katastra zistí, že verejná listina podfa odseku 1
je v rozpore s osobitným predpisom10C), nevykoná záznam
a verejnú listinu vráti navrhovatelovi alebo vyhotovitelovi".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:
§ 23 a 24 zákona Národnej rady Slovenskej
180/1995 Z. z. v znení neslwrších predpisov."

" JOc)

Č.

hodneniu podnikania v pofnohospodárstve a v lesnom hospodárstve a zaradí vlastníctvo pozemkov ako reálneho činitefa do mechanizmu ochrany prirodných zdrojov a životného
prostredia.

republiky

Podporne možno konštatovať, že SK už majú zákonom
ustanovenú povinnosť meritorne skúmať jednu skupinu verejných listín, tzv. záznamových listín, a to v ustanovení
§ 36a katastrálneho zákona [I]. Tu je uvedená povinnosť SK
posudzovať, či predložená verejná listina - notárske osvedčenie vydané podfa § 63 zákona SNR Č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Č. 39712000 Z. z. obsahuje náležitosti podfa tohoto
zákona a v pripade, že SK zistí, že predložená verejná listina
nemá takéto náležitosti, nevykoná zápis záznamom do KN
a verejnú listinu vráti.
Reálne možno predpokladať, že predmetné posilnenie
kompetencií SK smerujúce k zamedzeniu, resp. obmedzeniu
ďalšieho drobenia pozemkov a spoluvlastníckych podielov
k pozemkom posilní právne záruky vlastníctva, posilní možnosť výkonu vlastníckych práv, postaví vlastníkov pofnohospodárskych a lesných pozemkov do rovnoprávneho postavenia v porovnaní s vlastníkmi iných vecí, prispeje k zvý-

Analýza úrovně zeměměřických služeb
evropských zemí na základě národních
zpráv prezentovaných na CERCO
a EuroGeographics
(1. část)

[1] Zákon NR SR Č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutefností a o zápise v1astníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrá1ny zákon) v znení neskofŠích predpisov.
[2] Zákon NR SR Č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskoršich predpisov.
[3] KUKUČKA, J. a kolektiv: Pozemkové právo II (Vybrané zákony
s komentárom). Bratislava, vydavatefstvo TriPe 1995.
[4] HORŇANSKÝ, 1.: Kataster nehnutefnosti. Skriptá. Bratislava,
Stavebná fakulta 2002. 191 s.
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Soubomé hodnocení sady analýz úrovně zeměměřických služeb evropských zemí, které publikoval časopis Geodetický a kartografický obzor v letech 1991 - 2002.
An Analysis oj Level Regarding Mapping Agencies oj European Countries
as Presented at CERCO and EuroGeographics

Synoptic evaluation oj the set oj analyses dealing with the level oj European national mapping agencies as published in articles oJthe Geodetický a kartografický obzor during 1991-2002.

1. Úvodní poznámky
• Co umožnilo provádět analýzy úrovně zeměměřických služeb evropských zemí v letech 1991-2002?
Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR) byla spolu
s dalšími postkomunistickými zeměmi pozvána v roce 1991
do Evropského výboru představitelů národních geodetických
a kartografických (dále jen zeměměřických) služeb tehdy 20
evropských demokratických států (CERCO), a to jako pozorovatel a od roku 1992 jako řádný člen. Po rozdělení ČSFR
se stala Česká republika řádným členem CERCO v roce 1993.
Autor článku (od roku 1993 do roku 2001 ve funkci před-

sedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního) se zúčastnil všech 10 plenárních zasedání, kde osobními kontakty
a podrobnou analýzou předložených národních zpráv získal
cenné informace, které každoročně publikoval v odborném
časopise Geodetický a kartografický obzor (viz LITERATURA). V letech 1999-2000 byl zvolen členem Řídícího výboru CERCO, který připravil vytvoření následnické mezinárodní vládní organizace EuroGeographics jako sdružení
(nyní 40) evropských zeměměřických služeb vytvářejících
geografickou informační infrastrukturu ve svých zemích
i v rámci Evropy. Předmětem provedených analýz bylo 330
písemných dokumentů (vesměs národních zpráva zpráv
o činnosti odborných komisí CERCO a EuroGeographics).
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Albánie
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Bundesamt fúr Kartographie und Geodasie,
Frankfurt a. M. (dříve IfAG)
CD-ROM
kompaktní disk pouze pro čtení
CENrrC 287
Technická komíse 287 Evropského výboru
pro normalizaci
Comité Européen des Responsables de la
Cartographie Officielle - Evropský výbor
představitelů národních zeměměřických
služeb
Svýcarsko
CH
Evropská databáze půdního krytu pro koCORlNE
ordinaci informací o životním prostředí
Kypr
CY
Česká republika
CZ
Český úřad zeměměřický a katastrální (od
ČÚZK
1993)
Německo
DE
diferenční GPS - pozemní systém pro
DGPS
zpřesnění signálu standardní polohové
služby GPS
Dánsko
DK
digitální katastrální mapa
DKM
Defence Mapping Agency - Obranná maDMA
povací agentura armády USA (nyní NIMA)
DMR
digitální model reliéfu
digitální model terénu
DMT
digitální model území
DMÚ
doplnění nultého řádu, síť zhušťující nadřaDOPNUL
zenou síť NULRAD technologií GPS
dálkový průzkum Země
DPZ
Estonsko
EE
Spanělsko
ES
European Terrestrial Reference Frame 1989
ETRF89
- Evropský terestrický referenční rámec
1989
European Terrestrial Reference System
1989 - Evropský terestrický referenční
systém 1989
European Union - Evropská unie
EU
European Reference Frame - Evropský reEUREF
ferenční rámec
EuroGeographics sdružení evropských zeměměřických služeb vytvářejících geografickou informační infrastrukturu
European United Vertical GPS Network Evropská jednotná výšková síť budovaná
kombinací technologie GPS a nivelace
Finsko
FI
Francie
FR
Velká Británie
GB
Geographical Data Description Directory GDDD
Popisný adresář geografických dat
GEODYN
geodynarnická síť (České republiky)
GEONAMES
databáze geografických jmen na Základní
mapě ČR I: 10 000
geografický informační systém
GlS
Globalnaja navigacionnaja sistema sputniGLONASS
kovaja - Globální navigační družicový
systém
Global Positioning System - globální
systém určování polohy
Řecko

AL
Po čtyřicetileté izolaci vůči evropským demokratickým zemím byla dána možnost studia a porovnání technické úrovně
tvorby a údržby základních a tematických státních mapových
děl, modernizace a integrace geodetických polohových základů, oborové legislativy, formy hospodaření a současného
postavení národních zeměměřických služeb v soustavě orgánů
státní správy, poučení z jejich dosavadního vývoje, výhod či
nevýhod jejich struktury a postavení, dosažených úspěchů
i neúspěchů a vymezení potřebné součinnosti zejména při
realizaci celoevropských projektů. Získané poznatky byly
operativně promítány do základních koncepčních dokumentů
resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Analýza úrovně zeměměřických služeb evropských zemí
byla orientována na tato hlediska:
• vývoj CERCO v letech 1991-2000 od ,,klubu" představitelů
zeměměřických služeb po mezinárodní vládní organizaci.
• MERGIN - projekty tvorby, aktualizace a distribuce geografických dat a metadat v rámci Evropy.
• Transformace CERCO a MEGRIN do EuroGeographics
(200 I) - úkoly sdružení evropských zeměměřických služeb
vytvářejících geografickou informační infrastrukturu.
• Evropské projekty vytvoření digitálních bází geografických
dat.
• Postavení národních zeměměřických služeb v soustavě orgánů státní správy.
• Vztahy k vojenským zeměměřickým institucím v přislušných zemích.
• Financování a ekonomícký model zeměměřických služeb míra závislosti na státním rozpočtu.
• Míra kompenzace výdajů příjmy z vlastní činnosti.
• Otázky zpoplatnění a poskytování geografických (geoprostorových) dat.
• Oborová legislativa - zeměměřické a příbuzné zákony.
• Uplatnění autorských práv ke kartografickým produktům.
• Personální politika - počty a vzdělávání zaměstnanců.
• Vztahy k podnikatelské sféře v zeměměřictví.
• Vztah národní zeměměřické služby ke správě katastru nemovitostí.
• Doporučený geodetický referenční systém a kartografická
zobrazení pro Evropu.
• Stav digitalizace státních mapových děl v rastrové formě.
• Tvorba a aktualizace digitálních vektorových bází topografických a kartografických dat.
• Disponibilita digitálního modelu reliéfu v celostátním rozsahu.
• Tvorba kartografických děl z materiálů dálkového průzkumu Země.
• Kartografická díla na CD-ROM a WWW.
• Národní a evropské metakartografické informační systémy.
• Integrace a modemizace geodetických polohových základů
v rámci Evropy.
• Budování sítí permanentních stanic GPS pro operativní určování polohy a navigaci.
• Integrace geodetických výškových základů v rámci Evropy.
• Budování geodynamických sítí v Evropě.
• Geodetická měření na státních hranicích.

Poznámka: Dvoupísmenové kódy zemí jsou uvedeny podle
normy 180-3166-1.

AT
BE
BG
BKG
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Geodetic Reference System 1980 - parametry Geodetického referenčního systému
1980 přijatého IAG
HR
Chorvatsko
Maďarsko
HU
Integrated Administration and Control SysIACS
tem - Integrovaný administrativní kontrolní
systém EU pro dotaci zemědělců
International Association of Geodesy - Mezinárodní geodetická asociace
International Cartographic Association Mezinárodní kartografická asociace
Irsko
IE
IfAG
Institut fu Angewandte Geodasie, Frankfurt a. M. (nyní BKG)
Island
IS
ISO
International Standard Organization - Mezinárodní organizace pro normalizaci
KM-D
katastrální mapa digitalizovaná
KN
katastr nemovitosti
KÚ
katastrální úřad(y)
LAN
local area network -lokální (počítačová) síť
družice pro výzkum přírodních zdrojů
LandsatTM
Země a tematické mapování
LT
Litva
LU
Lucembursko
LV
Lotyšsko
MD
Moldavsko
MEGRlN
Multipurpose European Ground-Related
Information Network - Víceúčelová evropská územně orientovaná informační síť
metainformační systém prostorových dat
pro potřeby veřejné správy ČR
Makedonie
MK
Meeting of Officials of Land AdministraMOLA
tion (nyní WPLA) - Setkání představitelů
pozemkových správ
Malta
MT
NATO
North Atlantic Treaty Organization - Severoatlantický pakt
NATO V-map level 1
vektorová databáze NATO s podrobnosti mapy 1:250 000
Navigation System with Time and Ranging
- navigační systém pomocí určování času
a vzdáleností
NGII
národní geoinformační infrastruktura
National Imagery and Mapping Agency NIMA
Národní agentura pro získávání obrazových
dat a mapování (USA)
NL
Nizozemsko
NMA
National Mapping Agency - národní mapovací instituce (služba)
NO
Norsko
NULRAD
síť nultého řádu v ČR a SR zaměřená technologií GPS
Poland and Hungary Aid Restructuralization of Economy - evropský rozvojový program
PL
Polsko
PT
Portugalsko
meziresortní sdružení tvůrců a uživatelů
RAVI
geografických dat (NL)
RO
Rumunsko
RU
Rusko
Seamless Administrative Boundaries EuSABE

SE
SI
SK
SLOVGERENET
SM5
SPOT

TR
UELN

WG
WGS84

rope - souvislá mapa administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí
Švédsko
Slovinsko
Slovensko
Slovenská geodynamická referenční síť
Státní mapa 1:5 000
Satellite Probatoire pour ľObservation de
la Terre (zkušební družice pro pozorování
Země)
Technická komise 211 Mezinárodní organizace pro normalizaci (Geografická informace - Geomatika)
topografická mapa v měřítku 1:25000 (číslo
u zkratky se mění podle měřítka mapy)
Turecko
United European Levelling Network - Jednotná evropská nivelační síť
Universal Transversal Mercator - konformní válcové zobrazení se sečným válcem
v příčné poloze a šestistupňovými zobrazovacími pásy
Wide Area Network - (počítačová) síťvzdáleného přístupu
Working Group - pracovní skupina
World Geodetic System 1984 - Světový geodetický systém 1984
Working Party on Land Administration Pracovní sdružení pro správu pozemků
(dříve MOLA)
World Wide Web - světová (počítačová) síť
(Internet)
Základní báze geografických dat (České republiky)
digitální topologickovektorový topografický model území České republiky s atributy vykazující podrobnost Základní mapy
ČR 1:10000
digitální rastrový kartografický model
území České republiky vzniklý rasterizací
Základní mapy ČR 1:10 000
základní mapa v měřítku 1:10 000 (číslo
u zkratky se mění podle měřítka mapy)
Zeměměřický úřad (před rokem 1994 Zeměměřický ústav)

4.1 vývoj
CERCO
v letech
1991-2000
od
"klubu" představitelů
zeměměřických
služeb
po mezinárodní
vládní organizaci
CERCO (Evropský výbor představitelů národních zeměměřických služeb) vznikl v roce 1979 jako konzultační sdružení
národních zeměměřických služeb 6 států - členů Evropského
hospodářského společenství (DE, BE, GB, DK, IE). V době
přístupu ČSFR a dalších postkomunistických zemí (1991)
měl již 20 členů z demokratických zemí západní, severní
a jižní Evropy a výrazný charakter ,,klubu" představitelů
(předsedů, presidentů, generálních ředitelů) zeměměřických
služeb, kteří si převážně vyměňovali zkušenosti s tvorbou
a údržbou státních základních a tematických mapových děl,
jejich digitalizací a rovněž s modernizací a koncem 80. let
začínající integrací geodetických polohových základů do evropského rámce.
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Odborná činnost se odvíjí v rámci pracovních skupin (Working Group), mezi nimiž je po celou dobu existence CERCO
nejaktivnější WG VII Geodesy. Tato pracovní skupina je součástí subkomise EUREF Mezinárodní geodetické asociace
(lAG) a má rozhodující podíl na integraci národních geodetických polohových základů do EUREF většiny evropských
států v průběhu 90. let. Podobnou tradici a výsledky má též
pracovní skupina WG I Legal and Commercial Issues (Právní
a obchodní záležitosti), zabývající se otázkami oborové legislativy, zpoplatňování a poskytování geografických (geoprostorových) dat a uplatněním autorských práv ke kartografickým (zejména digitálním) produktům. V roce 1997
byla založena WG on Quality, která se soustavně zabývá
otázkami kvality geografických dat, procesy řízení kvality
a aplikací příslušných norem ISO. Ostatní pracovní skupiny
měly dočasné trvání nebo jednorázové úkoly.
CERCO se původně zabýval i některými aspekty správy
katastru nemovitostí, zejména technickou stránkou katastru.
Na XVI. plenámím zasedání ve Vídni (1994) však bylo rozhodnuto tuto agendu dále neprojednávat vzhledem k její narůstající struktuře a obsažnosti a orientovat se nadále na geodetické a kartografické činnosti národních služeb a zejména
na přípravu, organizaci a realizaci celoevropských projektů.
Na XV. plenárním zasedání v Helsinkách (1993) bylo představiteli 17 zeměměřických služeb podepsáno memorandum
o zřízení dceřinné organizace komerčního charakteru
MEGRlN, jejímž úkolem bylo realizovat projekty tvorby, aktualizace a distribuce geografických dat a metakartografických dat v rámci Evropy (viz 4.2). Za aktivní součinnosti
představitele České republiky byla prosazena další činnost
CERCO jako konzultačního mezivládního orgánu, nikoliv
jen nezávazného poradního "klubu".
Na konci 90. let sdružoval CERCO již 37 národních zeměměřických služeb včetně Ruské federace, Ukrajiny, Moldavska a Běloruska. Vzhledem k nestabilním politickým poměrům zůstaly mimo již pouze země bývalé Jugoslávie
(Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina a Makedonie).
CERCO i MEGRlN ukončily samostatné činnosti v roce
2000 a byly společně transformovány do nově koncipovaného sdružení evropských zeměměřických služeb vytvářejících geografickou informační infrastrukturu ve svých zemich
i v rámci celé Evropy (EuroGeographics). Na návrhujeho organizační struktury i pracovního programu pro nejbližší období se aktivně podílel autor ve funkci člena Řídícího výboru
CERCO v letech 1999-2000.
4.2 MEGRIN - projekty tvorby, aktualizace
a distribuce geografických
dat a metadat v rámci
Evropy
MEGRlN zahájila svou činnost projektem evropské metadatové služby on-line (GDDD). V servisním centru CERCO,
umistěném v Ústavu pro užitou geodezii (lfAG) ve Frankfurtu nad Mohanem (nyní BKG), byla shromažďována metadata o sadách geografických dat - především o státních mapových dílech v analogové i digitální formě a o vznikajících
bázích geografických dat, a to ve formě odpovídající evropské normě CEN. V roce 1995 byla k dispozici na Internetu
metadata o 149 datových sadách a do konce devadesátých
let, kdy převzala péči o GDDD finská zeměměřická služba,
byl objem této databáze ještě mnohem rozsáhlejší, včetně
metadat o státních mapových dílech středních a malých měřítek České republiky a o Základní bázi geografických dat
(ZABAGED).
Nejvýznamnějším projektem realizovaným v MEGRlN je

SABE (Souvislá mapa administrativních hranic v Evropě).
Jde o harmonizovanou sadu vektorových dat o administrativních hranicích do úrovně obcí, reprezentačních bodů (centroidů) , geografických jmen a statistických kódů sídel, přičemž poslední verze (SABE2ool/CENSUS) obsahuje data
z 32 členských zemí CERCO (nyní EuroGeographics) odpovídající situaci při posledním sčítání lidu v příslušných zemích. Za úplatu poskytovaný produkt má 2 úrovně podrobnosti odpovídající měřítkům mapy 1:100 000 a 1:1 000 000
a je aktualizován každé 3 roky. SABE je první plně realizovanou panevropskou sadou geografických dat, exportovanou
na CD-ROM ve formátu ArcInfo, která vyniká vysokou sémantickou kvalitou, jednotnou strukturou a použitím jednotného geodetického referenčního systému (ETRS 89). Data
z územi České republiky distribuuje Zeměměřický úřad
(ZÚ), ze zahraničí pak přímo MEGRIN (nyní EuroGeographics).
Zeměměřická služba České republiky, reprezentovaná
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, nebyla členem MEGRlN, neboť to nedovoloval její charakter rozpočtové organizace plně napojené svými výdaji i příjmy na
státní rozpočet. Statut MEGRIN totiž předpokládal, že zúčastněné národní zeměměřické služby budou působit jako dealeři, tj. budou distribuovat panevropská geografická data
a kartografická metadata klientům ve vlastní zemi za úplatu,
z níž budou část odevzdávat MEGRlN. Česká republika
ovšem nemohla, vzhledem ke své zeměpisné poloze uprostřed Evropy, ignorovat projekty realizované organizací
MEGRIN a proto poskytovala (a následnické organizaci
EuroGeographics dále poskytuje) požadovaná data bezplatně s tím, že se jejich prodej v jiných evropských zemích
dostává určité finanční částky, které jsou příjmem státního
rozpočtu.
4.3 Transformace
CERCO a MEGRIN do EuroGeographics
(2001) - úkoly sdružení evropských zeměměřických
služeb
vytvářejících
geografickou
informační
infrastrukturu
Stále rostoucí a nové úkoly, související se získáváním, zpracováním, integrací a distribucí geografických (geoprostorových) dat v Evropě na prahu 21. století, odrazily i v potřebě transformovat dosavadní Evropský výbor představitelů národních zeměměřických služeb (CERCO) a jeho
dceřinnou obchodní organizaci MEGRIN do nového Evropského sdružení zeměměřických služeb vytvářejících geografickou informační infrastrukturu. Stalo se tak rozhodnutím XXII. plenárního zasedání CERCO v Malmo (září
2000) s účinností od 1. 1. 2001. EuroGeographics je neziskovou organizací zřízenou podle francouzských zákonů
a její sídlo je v Paříži.
Zeměměřická služba České republiky, zastoupená představitelem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, je
přidruženým členem EuroGeographics. Odborná činnost
sdružení se nadále odvíjí ve třech pracovních skupinách:
1. Expert Group on Legal and Commercial Issues,
2. Expert Group on Geodesy,
3. Expert Group on Quality Management, Data Specifications and Standards.
EuroGeographics má 40 členů ze 38 evropských zemí (2002).
Severní Irsko má vlastní zeměměřickou službu nezávislou na
Velké Británii a Řecko je zastoupeno 2 organizacemi - civilní a vojenskou. Perspektivním cílem sdružení je dosáh·
nout do roku 2010 interoperability státních mapových děl
(středních a malých měřítek) a digitálních bází geogra·

fických dat v rámci celé Evropy. Toho hodlá dosáhnout těmito kroky:
• posílením pozice zeměměřických služeb a EuroGeographics v evropském měřítku jako klíčové organizace zajišťující rozvoj národní a evropské geoinformační infrastruktury,
• usnadněním operativní mezinárodní spolupráce a aplikací
příslušných norem CEN a ISO,
• vytvářením a poskytováním harmonizovaných metadat,
jednotného geodetického referenčního systému a doporučených kartografických zobrazení,
• snížením cen za poskytování geoprostorových dat racionalizačními opatřeními a vstřícnou cenovou politikou,
• intenzívní spoluprací s ostatními partnery ve veřejné i soukromé sféře, kteří též vytvářejí národní a evropskou geoinformační infrastrukturu.
4.4 Evropské projekty vytvoření
geografických
dat

digitálních

bází

EuroGeographics organizuje i zajišťuje tvorbu panevropských sad geografických dat ve smyslu vize svých aktivit do
roku 2010 v rámci těchto probíhajících projektů:
• SABE (podrobněji viz 4.2)
• EuroGlobalMap - sada vektorových topografických
dat z území Evropy s podrobností topografické mapy
1:1 000 000, která bude evropským příspěvkem k realizaci
celosvětového projektu Global Map Initiative. Svým charakterem to bude bezešvá, vícevrstvá, pravidelně aktualizovaná, celoevropsky obsahově i formálně harmonizovaná
databáze, distribuovaná též pomocí Internetu podle zásad
společně dohodnuté licenční a cenové politiky. Všechna geografická jména budou uvedena jednak v úřední řeči příslušné země, jednak v anglické transliteraci. Projekt se týká
37 evropských zemí, jeho první fáze bude realizována ve
25 zemích včetně České republiky do roku 2005. Data shromáždí a poskytnou zúčastněné národní zeměměřické služby
na vlastní náklady. Výsledný produkt bude jejich společným intelektuálním majetkem, autorská práva budou hájena
sdružením EuroGeographics.
• EuroRegionalMap - víceúčelová referenční databáze s podrobností topografické mapy 1:250000 vytvářená národními zeměměřickými službami v rámci programu e-Content Evropské unie. Pilotní projekt zahrnující území 6
evropských zemí (FR, DE, BE, LU, DK, Severní Irsko) byl
úspěšně dokončen v roce 2002. Prokázal schopnost vytvořit harmonizovanou, bezešvou vícevrstvou, vektorovou
a obsahově homogenní databázi, která je vhodná pro prostorové analýzy a jako geografické pozadí pro prezentace
a vizualizaci. Cílem projektu je též vytvořit přitažlivou licenční a cenovou politiku, která bude stimulovat uživatele
z veřejné i soukromé sféry k vytváření přidané hodnoty
(dalšího tematického obsahu) nad touto databází. Předpokládá se snadná přístupnost obsažených geografických dat
prostřednictvím Internetu. Ukončení projektu není termínováno - předpokládá se, že národní zeměměřické služby
se zapojí podle svých kapacitních a finančních možností.
Některé služby totiž nedisponují vhodnou zdrojovou digitální topografickou databází 1:200 000 nebo 1:250 000
(např. Česká republika v civilním sektoru).
4.5 Postavení
v soustavě

národních
zeměměřických
orgánů státní správy

služeb

V závislosti na historickém, politickém a hospodářském vývoji evropských zemí dosáhly národní zeměměřické služby

různého stupně samostatnosti, podřízenosti a ekonomického
statutu (viz též 4.7).
Nejvyšší stupeň představuje samostatný ústřední orgán
státní správy zeměměřictví (a katastru nemovitostí) podřízený přímo vládě (ne prostřednictvím některého ministerstva). Tato situace je v České republice (Český úřad zeměměřický a katastrální a soustava podřízených regionálních
orgánů) a podle stavu k 1. 1. 2001 v těchto evropských státech: HR, LU, MD, RO, RU, SK. S výjimkou Lucemburského velkovévodství jde vlastně o výhodné relikty sovětského modelu "Glavnoje upravlenije geodezii i kartografii"
z 50. let uplynulého století, kdy bylo postavení a úkoly národní zeměměřické služby stanoveny speciálním zákonem
(v České republice naposled zákonem ČNR č. 359/1992 Sb.,
o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů).
Nejčastější formou je podřízenost národní zeměměřické
služby některému ministerstvu (často ministerstvu životního
prostředí, zemědělství, vnitra nebo výstavby). Výkon zeměměřických činností ve státním zájmu je řízen specializovaným odborem a zajišťován specializovaným ústavem nebo
úřadem s organizační strukturou a funkční náplní podobnou
Zeměměřickému úřadu v České republice. Jde o tyto evropské země: AT, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, HU, lB, IS,
LT, NO, PL, PT, Severní Irsko (nemá zkratku dle ISO), SI,
SE, UA, VB.
V několika případech jsou typické úkoly národní zeměměřické služby zajišťovány z větší části nebo i výhradně specializovanou vojenskou institucí (typu Vojenský zeměpisný
ústav) podřízenou zpravidla ministerstvu obrany. Mapování
ve velkých měřítkách a správa katastru nemovitostí jsou pak
zajišťovány jinou civilní institucí. Jde o tyto evropské země:
BE, GR, IT, NL, TR (viz též 4.6).
4.6 Vztahy k vojenským
zeměměřickým
cím v příslušných
zemích

institu-

Pro náplň činnosti vojenských zeměměřických institucí je
typické jejich zaměření na topografické mapování ve středních a malých měřítkách a na tvorbu a vedení digitálních topografických nebo kartografických databází včetně digitálního modelu reliéfu pro celé státní území. Tam, kde plní
funkci národní zeměměřické služby příslušné země, se připojuje péče o geodetické polohové (případně i výškové a tíhové) základy. S úkoly topografického mapování souvisí
i zajišťování leteckého měřického snímkování a využití materiálů dálkového průzkumu Země. Vojenské zeměměřické
instituce se podílejí na topografickém zabezpečení potřeb
armády, zejména na tvorbě vojenských topografických informačních systémů a plnění aliančních závazků v rámci
NATO (tvorba a aktualizace Vmap level 1 a souboru operačních map JOG). Pro soustavu vojenských kartografických
děl je závazný Světový geodetický referenční systém
WGS84 a Mercartorovo příčné válcové zobrazení (UTM) se
6 stupňovými pásy.
Jsou případy, kdy civilní národní zeměměřická služba vyhotovuje topografické mapy pro potřeby armády, která kartografickou výrobou nedisponuje. Jde o tyto země: AT, LV,SE.
V některých zemích, které nedisponují z různých příčin (někdy politického vývoje) kompletním státním mapovým dílem
středního měřítka, bude častá dualita vojenských a civilních
mapových děl eliminována tím, že výhledově zavedou jako
závazný geodetický referenční systém WGS84 a zobrazení
UTM i do civilního sektoru (např. NO, EE, LV, LT, SI).
(Dokončení příště)

Pomník Samuela Mikovíniho
na dunajskom nábrežJ z roku 1970 (autor akademickY sochár Franti§ek Gibala). Pomník
je wniestnený asi 400 m od priebehu Bratislavského poludníka
smerom na Park
kultúrya oddychu.

Zmen§env vvrez Z map" Bratislavskej
stolice s vyznaL"ením základného (nultého)
Bratislavského
poludníka,
prechádzajúceho
severovýchodnou
vežou Bratislavského hradu. Mapu vytvoril a základný poludník určil v roku 1733 vÝznamnÝ .110vensk\' geodet a kartograf 18. storoc'ia Samuel Mikovíni (1686 až 1750). Táto mapa,
ako aj di:JI§ie ním vvtvorené mapy uhorsk.ých sto/{c, boli súčastbu encyklopedického díela slovenského polyhistora Mate.ia Bela (1684 až 1749) Notitia Hungariae novae historico-geographica.

Ing. Karal Badltk,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Priebeh Bratislavského
poludníka bol vyznačený na dunajskom nábreží a za účasti predstavitelbv
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavv a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave slávnostne odovzdanv verejnosti v septembri

2002.

