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Koncepce rozvoje zeměměřictví
na léta 2015 až 2020

Ing. Karel Brázdil, CSc. a kol.,
Zeměměřický úřad, Praha

Abstrakt
Zeměměřický úřad (ZÚ) vstoupil do nové etapy zkvalitňování produkce a služeb, které zabezpečuje pro potřeby orgánů
státní správy a územní samosprávy. V roce 2014 zpracoval Koncepci rozvoje zeměměřictví na léta 2015 až 2020. Článek
poskytuje ve zkrácené verzi předpokládané cíle rozvoje geodézie, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, kartografie a geoinformatiky, zajišťované v působnosti ZÚ.
Strategy of Land Surveying Development for the Period of 2015 till 2020
Abstract
Land Survey Office (LSO) of the Czech Republic has entered in a new period of the improvement of its products and services
which provides for state and municipal organizations in the Czech Republic. In 2014 LSO created and published the Strategy
of land surveying development for the period of 2015 till 2020. The article summarizes shortly main goals of assumed
development in the field of the geodesy, photogrammetry and remote sensing, cartography and geoinformatics in the scope
of its own responsibilities.
Keywords: Land Survey Office, geodesy, photogrammetry, remote sensing, cartography, geoinformatics
1. Úvod
Zpracování Koncepce rozvoje zeměměřictví na léta 2015
až 2020 (dále jen „Koncepce“) bylo zadáno Zeměměřickému úřadu (ZÚ) Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) v roce 2014. Cílem Koncepce bylo definovat základní principy rozvoje zeměměřictví v odborné působnosti ZÚ definované zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Základní vizí Koncepce je snaha o efektivní zabezpečování zeměměřických
a geografických informací pro orgány veřejné správy České republiky (ČR) a pro infrastrukturu prostorových informací v Evropě (INSPIRE). Jedním ze základních východisek
je skutečnost, že zeměměřické a geografické informace
jsou nezbytné pro funkci celé řady informačních systémů
veřejné správy včetně informačních systémů krizového řízení a obranného plánování, a to i v mezinárodních souvislostech.
Zpracování Koncepce předcházelo vypracování podrobných analýz současného stavu, uživatelských potřeb, podmínek rozvoje v meziresortním a mezinárodním rámci a diskuse k alternativám rozvojových záměrů jednotlivých oborů působnosti ZÚ. V jednotlivých odborech ZÚ vznikla řada
podkladových materiálů, analýz a návrhů rozvoje přísluš-

ných oborů zeměměřictví. Koncepce byla projednána na
úrovni vedoucích představitelů resortu ČÚZK dne 7. 11.
2014 a následně doporučena předsedou ČÚZK ZÚ k realizaci. Možná se naskýtá otázka, proč nebyla Koncepce
schválena, proč byla jen doporučena k realizaci? Jednoduše proto, že záměry přesahují dohlednost finančního
plánování státu a tak nelze zodpovědně schválit záměry,
které nejsou finančně pokryty a představují spíše soustavu cílů, které budou modifikovány v závislosti na dostupnosti finančních prostředků a kapacit nezbytných pro jejich realizaci.
Koncepce představuje strategický rámec rozvoje zeměměřictví v působnosti ZÚ na léta 2015 až 2020 s výhledem
do roku 2023. Předpokládá se, že navržená opatření budou dále rozpracovávána do plánů obnovy majetku, plánů investic a věcných úkolů ZÚ na jednotlivé roky. Na realizaci Koncepce bude mít vliv řada faktorů, a to zejména
schopnost resortu zajistit předpokládané financování jednotlivých rozvojových záměrů, ale i změny a upřesňování
státní politiky v oblasti rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR.
V následujících částech příspěvku jsou zkrácenou formou charakterizovány vybrané cíle rozvoje v jednotlivých
oblastech zeměměřictví v působnosti ZÚ.
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2. Správa geodetických základů ČR
Jedním ze základních úkolů ZÚ je správa geodetických
základů a geodetických referenčních systémů závazných
na území státu, které tvoří základní geodetický rámec pro
národní infrastrukturu pro prostorové informace v ČR a postupně se stávají integrální součástí základního geodetického rámce Evropské unie.
Zásadním opatřením k zajištění geodetických referenčních údajů pro geodetická měření v terénu na území ČR
bylo vybudování sítě permanentních stanic CZEPOS, obr. 1.
Lze konstatovat, že CZEPOS v současné době zcela uspokojuje současné požadavky a potřeby orgánů státní správy a územní samosprávy na geodetické referenční údaje.
Perspektivně však bude nutné systém CZEPOS adaptovat
na příjem a poskytování služeb v systému GALILEO, jehož
zprovoznění se předpokládá podle současných záměrů
v průběhu roku 2018.
Potřeba klasických bodových polí se v běžné geodetické
praxi stále více snižuje. Výhledově však budou i nadále využívána pro velmi přesné geodetické práce, které nevystačí s přesností globálních transformačních postupů zaváděných do zpracování výsledků GNSS (Global Navigation
Satellite System), a také v úlohách vyžadujících přesné určení výšek, které nevystačí s měřením výškové složky pomocí GNSS. V neposlední řadě jsou klasická bodová pole
stále využívána v resortu Ministerstva obrany ČR (MO) jako
alternativní prostředek pro prostorové připojování a pro
výstavbu speciálních sítí GNSS a uživateli, kteří dosud nejsou přesnými GNSS přijímači vybaveni.
Hlavní rozvojové záměry správy geodetických základů ČR
• Do konce roku 2017 provést zpřesnění transformačních
vztahů mezi ETRS89 (European Terrestrial Reference Sys-

•

•
•

•

tem 1989) a S-JTSK (Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální), které zajistí přesnost charakterizovanou střední polohovou chybou 0,035 m tak,
že mezi sousedícími oblastmi včetně oblastí v blízkosti
státních hranic nebude docházet k významným polohovým rozdílům. Nová verze převodní tabulky bude
použita v transformačním programu ETJTZÚ a v transformační službě Geoportálu ČÚZK.
V období 2015-2020 bude pokračovat mezinárodní spolupráce v rámci projektů Subkomise Mezinárodní geodetické asociace pro evropské referenční rámce – EUREF
(např. EPN – Euref Permanent Network, EUVN – European
United Vertical Network, UELN – United European Levelling Network), zejména při definování a zpřesnění evropských souřadnicových referenčních systémů a jejich referenčních rámců.
V období 2015-2020 bude pokračovat dynamická údržba bodových polí s ohledem na četnost internetových
hlášení o závadách na jednotlivých bodech.
Gravimetrická měření budou prováděna zejména za účelem dalšího zpřesnění podrobného kvazigeoidu. Průběžně bude aktualizován dlouhodobý harmonogram periodických měření zvláštních nivelačních sítí (ZNS). Bude pokračovat propojení bodů Základní geodynamické
sítě (ZGS) pomocí nivelačních spojnic velmi přesné nivelace (VPN) za účelem zhuštění národní realizace Evropského referenčního výškového systému (EVRS), obr. 2.
Periodická údržba geodetických bodů bude pozastavena do roku 2019 a opětovně zahájena až v roce 2020
(po zhodnocení stavu a účelnosti v roce 2019). Předpokládá se, že periodická údržba po roce 2019 se bude
provádět pouze u význačných bodů geodetických základů, které jsou nezbytné pro plnění úlohy referenčního rámce souřadnicových systémů. Jedná se zejména

Obr. 1 Síť permanentních stanic CZEPOS
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Obr. 2 Práce v ZGS v roce 2014

o body sítí NULRAD, DOPNUL a sítě výběrové údržby
(cca 3 100 bodů), které jsou referenčním rámcem národní realizace ETRS89, a dále body ZGS, body zahrnuté do celoevropské sítě UELN a uzlové a stykové body
nivelačních spojnic ZGS, které tvoří referenční rámec
národní realizace EVRS. Celkem se předpokládá po roce
2020 udržovat základní geodetické bodové pole v rozsahu cca 4 000 bodů.
• Produkční databáze bodových polí, dosud uložené v oddělených databázových prostředích, budou integrovány
a modernizovány, a to při současném zachování stávající funkcionality a procesů sdílení dat s Informačním
systémem katastru nemovitostí (ISKN) i příslušnými součástmi informačního systému zeměměřictví a s doplněním podpory vedení správních agend při správě geodetických základů v období 2017-2020. Modernizovány
budou nástroje pro publikaci geodetických dat na Geoportálu ČÚZK, a to i s využitím 3D prostředí.
• Novelizováno bude nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ze kterého budou odstraněny referenční systémy, které ztratí svůj význam (např. S-42/1983)
a naopak bude doplněn evropský souřadnicový referenční systém ETRS89-TMzn (Transverse Mercator Coordinate Reference System).

• Slovensko: S-JTSK a ETRS89,
• Polsko: S-42/83,
• Rakousko: S-JTSK a rakouský systém M-31 v. F. - Gauß-Krüger M 31 a M-34 v. F. - Gauß-Krüger M 34 (odsouhlaseno pouze na úrovni hraniční komise),
• Německo: ETRS89 (pouze dosud zaměřená část, odsouhlaseno pouze na úrovni hraniční komise).
Hlavní rozvojové záměry zeměměřických činností na státních hranicích
• V období 2015-2020 bude pokračovat určování polohy všech hraničních znaků a nevyznačených lomových
bodů hraniční čáry v souřadnicovém referenčním systému ETRS89.
• Ve stejném období budou zabezpečována pravidelná
periodická přezkoušení státních hranic v intervalu stanoveném příslušnými mezinárodními smlouvami o společných státních hranicích. Hraniční dokumenty budou
vyhotovovány výhradně v digitální formě.
• Zajištění podkladů a informací o státních hranicích ČR
pro SBE (State Boundaries of Europe). ZÚ bude aktivně
motivovat mezinárodní hraniční komise ke sjednocení
souřadnic hraničních bodů v rámci mezinárodní spolupráce ČR a okolních států v souřadnicovém referenčním systému ETRS89.

4. Letecké měřické snímkování a tvorba Ortofota ČR
3. Zeměměřické činnosti na státních hranicích
Souřadnice lomových bodů hraniční čáry v oficiálních hraničních dokumentech jsou dosud určeny v různých souřadnicových systémech užívaných v ČR a sousedních státech:

V období 2009-2014 došlo k významnému zlepšení technických parametrů i kvality leteckých měřických snímků
(l. m. s.) a z nich odvozených produktů. Od roku 2009 jsou
pořizovány l. m. s. s rozlišením detailu na zemi cca 0,20 m
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a vytvářeno Ortofoto ČR s rozlišením detailu na zemi 0,25
m. Od roku 2010 jsou l. m. s. pořizovány výhradně digitálními kamerami, což významně přispělo i ke zvýšení radiometrického rozlišení. V roce 2012 byla zahájena dvouletá
perioda leteckého měřického snímkování (LMS) a tvorby
Ortofota ČR, kdy každý rok je provedeno snímkování
a tvorba ortofot přibližně na jedné polovině území státu.
Ortofoto ČR je v současné době geografickým podkladem nejen v řadě územně orientovaných informačních
a řídicích systémů v resortech MO, Ministerstva vnitra
(MV), Ministerstva životního prostředí (MŽP), Ministerstva
zemědělství (MZe), Ministerstva zahraničí, Ministerstva pro
místní rozvoj, ale i v územní samosprávě. Získané geoinformace budou i nadále používány v resortu ČÚZK pro
aktualizaci ZABAGED® a při prvotní identifikaci evidentních chyb na katastrálních mapách v rámci jejich revize,
v resortu MO pak pro aktualizaci DMÚ 25 (Digitální model
území 1 : 25 000) a v resortu MZe pro periodické ověřování ploch zemědělci skutečně obhospodařovaných půdních celků. Ortofotografické zobrazení je jednou z tematických vrstev, které tvoří INSPIRE.
Ke společensky významným úkolům resortů ČÚZK a MO
náleží péče o archiválie v zeměměřictví, ke kterým bezesporu patří i historické l. m. s. Za tímto účelem uzavřely
ZÚ a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
(VGHMÚř) v roce 2011 Realizační dohodu o spolupráci
při digitalizaci l. m. s., uložených v Archivu leteckých měřických snímků ve VGHMÚř v Dobrušce, obr. 3.
Hlavní rozvojové záměry LMS a tvorby Ortofota ČR
• V období 2015-2020 zůstávají platné priority periodického LMS celého území státu a tvorby Ortofota ČR v péči orgánů ČÚZK, MO a MZe, a to ve státním zájmu.
• Minimálně do roku 2017 budou zachovány současné
technické parametry celoplošného LMS a Ortofota ČR.
Přitom budou sledovány trendy vývoje nových digitál-

ních fotogrammetrických kamer tak, aby v roce 2017
mohlo být rozhodnuto o parametrech LMS pro léta
2018 a 2019.
• Vzhledem k evidentnímu trendu rozvoje užívání Ortofota ČR v rámci Geoportálu INSPIRE, případně v jiných
mezinárodně integrovaných informačních a řídících systémech, budou počínaje rokem 2016 vydávány dvě varianty Ortofota ČR, tj. Ortofoto ČR (S-JTSK) a Ortofoto
ČR (ETRS89-TMzn) v příslušných kladech ukládacích jednotek. Obě verze budou poskytovány ve formě souborové i ve formě webových služeb. Druhá verze Ortofota
ČR vznikne plně automatizovaným způsobem a její tvorba tedy nevyvolává žádné mimořádné náklady.
• Udržet vzájemně výhodnou spolupráci ČÚZK, MO a MZe
na zajišťování LMS, zvážit možnost pořízení digitální letecké fotogrammetrické kamery s cílem posílit disponibilní kapacity pro naléhavé účelové snímkování vybraných prostorů zejména v krizových situacích. V tomto
směru dále rozpracovat vzájemně výhodnou a celostátně efektivní spolupráci resortů MO a ČÚZK. K podpoře uvedeného záměru byl vypracován projekt a žádost na financování s podporou strukturálních fondů EU.
• Ve spolupráci s MO usilovat o vytvoření Národního archivu leteckých měřických snímků v digitální formě. Do roku 2020 bude digitalizováno cca 50 % archivních leteckých měřických snímků, které budou postupně od
roku 2015 poskytovány cestou Geoportálu ČÚZK veřejnosti.

5. Správa výškopisných databází ČR
Výškopisné databáze patří k základním bázím geografických dat ČR. Uživateli výškopisných dat jsou zejména orgány a organizace MZe (k analýzám terénu při plánování a ří-

Obr. 3 Archivní l. m. s. (Černošice Vráž, 1938)
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zení ochrany lesní a zemědělské půdy včetně erozí půdy
a při realizaci opatření na úseku zemědělské politiky státu
s dopadem na ochranu životního prostředí). Digitální výškopisné databáze významně přispívají k plnění úkolů státní správy na úseku vodního hospodářství (k analýzám odtokových poměrů povrchových vod v území, k identifikaci
prostorů ohrožených povodněmi, apod.). V resortu MŽP
jsou výškopisné databáze (včetně Digitálního modelu povrchu 1. generace – DMP 1G) používány k analýzám a modelování přírodních jevů a důsledků velkých průmyslových havárií s dopadem na ochranu obyvatelstva v krizových stavech. V resortu MO tvoří výškopisné databáze významnou součást Vojenského informačního systému o území určeného pro zabezpečení obrany státu. Výškopis je
i jednou z tematických vrstev INSPIRE.
V souvislosti s rychlým rozvojem e-Governmentu a informačních technologií lze očekávat, že se změní priority
způsobů užívání výškopisných dat, kdy namísto aplikací
vrstevnicového modelu, použitého v základních a tematických mapových dílech, budou používány spíše digitální
modely reliéfu nebo povrchu a vizualizace výškových poměrů budou realizovány aplikačními technologiemi s možností přepínání mezi různými druhy vizualizace, např. mříží
výškových kót, obrazem vrstevnic, barevnou hypsometrií,
nebo stínováním reliéfu. Běžnými se stanou analýzy terénu a povrchové situace ve 3D, například analýzy profilů,
přímých viditelností, šíření elektromagnetických vln, průhledností, průchodností terénem, šíření škodlivých látek, aj.
Hlavní rozvojové záměry správy výškopisných databází ČR
• Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) a DMP 1G
se stanou základními výškopisnými databázemi ČR
a zdrojem dat pro odvození výškových modelů menší
podrobnosti i zdrojem dat pro odvození datových sad
dle specifikací INSPIRE. Vlastní převod DMR 5G do formy INSPIRE se předpokládá realizovat v letech 2016
a 2017, tedy po dokončení DMR 5G a DMP 1G z celého
území ČR.
• Do konce roku 2017 bude vytvořen z DMR 5G nový
vrstevnicový model území ČR se základním intervalem
1 m. Tento model bude použit pro zobrazení výškopisu
na Státní mapě v měřítku 1 : 5 000 (SM 5), případně pro
jiná základní mapová díla velkého měřítka a dále (s případnou generalizací) na Základních mapách středních
měřítek (ZM 10 a ZM 25).
• Do konce roku 2015 bude vytvořen stínovaný výškopisný model ČR, jako standardní produkt, který bude používán v počítačových aplikacích jako alternativní metoda vizualizace reliéfu (doplňkově například i ke zvýraznění názornosti a plasticity reliéfu na tematických
mapách středních a malých měřítek).
• Ve spolupráci s MO zahájit v roce 2017 aktualizaci DMR
5G a DMP 1G, přičemž se předpokládá jednak průběžná aktualizace v systémových technologických vazbách
na ZABAGED® a jednak periodická revize se zpřesňováním metodou LLS v periodě 6 let. Prioritně budou zpřesňovány prostory s nižší kvalitou DMR 5G v důsledku
vyšší vegetace při první periodě skenování 2010-2013).

6. Správa Základní báze geografických dat ČR
ZABAGED® prošla v uplynulém období několika etapami
modernizace a aktualizace. V současné době je jedinou
geografickou databází, která v unifikovaném obsahu a kva-
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litě pokrývá celé území ČR. Vedle funkce zdroje aktuálních
informací pro tvorbu a správu státních mapových děl se
v současnosti začíná uplatňovat jako podkladová referenční geografická databáze pro územně orientované informační systémy veřejné správy. Hlavními dalšími uživateli jsou MO, integrovaný záchranný systém v gesci MV,
MZe a MŽP. ZABAGED® patří mezi prostorová data z území
ČR poskytovaná na základě § 4 odst. 3 zeměměřického
zákona č. 200/1994 Sb. pro INSPIRE, z čehož mimo jiné pro
ZÚ vyplývá povinnost zajistit do roku 2017 její interoperabilitu podle datových specifikací INSPIRE. S tím souvisí
i potřeba harmonizovat ZABAGED® ve spolupráci se sousedními státy s obdobnými databázemi na státních hranicích.
Cílem je dosáhnout stavu, kdy ZABAGED® bude uznávanou a respektovanou referenční geografickou databází v ČR a významným zdrojem geografických informací
pro INSPIRE a související projekty. Lze předpokládat, že
ZABAGED® bude i po roce 2020 základním zdrojem geografických dat pro tvorbu státních mapových děl pro veřejné užití i tematických informačních systémů veřejné
správy.
Hlavní rozvojové záměry správy Základní báze geografických dat ČR
• Do roku 2019 zajistit zvýšení absolutní polohové přesnosti vybraných objektů ZABAGED® včetně staveb do
1 m (střední polohová chyba). U zpřesněných objektů
bude vedena metainformace o zdroji a kvalitě polohového určení (obdoba ISKN). Ostatní geografické objekty ZABAGED® budou pořizovány a aktualizovány s polohovou přesností, která je dosažitelná využitím Ortofota ČR, DMR 5G a DMP 1G, případně budou využity
i jiné zdroje věrohodných geografických dat, např. Technické mapy obcí a IS územně analytických podkladů vedených obcemi a kraji. Tímto opatřením bude dosaženo jednak polohové přesnosti ZABAGED® dostačující
pro vybrané aplikace v územně orientovaných informačních systémech vedených v územní samosprávě,
ZABAGED® bude více využitelná pro tvorbu map v měřítku 1 : 5 000 a současně bude dosaženo vyšší věrohodnosti a určitosti kvality dat. Očekává se, že významného zvýšení kvality ZABAGED® bude dosaženo v souvislosti se záměrem výstavby Národní infrastruktury pro
prostorové informace (NIPI), která vedle jiného může
zvýšit dostupnost tematických geografických informací.
• Do konce roku 2017 bude vyrovnán styk ZABAGED®
s obdobnými bázemi geografických dat sousedních zemí (GBDOT, ZBGIS®, ATKIS a na česko-rakouské hranici)
a dojednán proces výměny změnových dat a licenčních podmínek, aby datový model ZABAGED® v příhraničních oblastech umožnil přeshraniční aktivity včetně
publikace map. Předpokládá se, že data ZABAGED® budou též použita v mezinárodním projektu ELF (European
Location Framework) pod záštitou EuroGeographics.
• Záměrem je pokračovat v rozvíjení spolupráce s jednotlivými subjekty státní správy a územní samosprávy hospodařícími s prostorovými daty, a to na základě dvoustranných smluv i nad rámec současné právní úpravy.
Zejména je důležité nově formulovat principy budoucí
spolupráce s MZe, MŽP a jimi řízenými organizacemi
při vedení sítě vodních toků. Předpokládá se, že zdrojem geometrie vodních toků bude ZABAGED®, od které se očekává vedení i zahraničních vodních toků (v přiměřeném rozsahu) a poskytování změnových dat. Vzhledem k úloze ZABAGED® při takto formulované budoucí
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spolupráci, se ZÚ přihlásil i k roli gestora poskytování
datové sady Hydrografie pro INSPIRE.
Bude usilováno o postupné doplňování vazebních klíčů
ZABAGED® na relevantní geografické objekty a informace vedené v tematických územně orientovaných informačních systémech orgánů státní správy, s cílem postupné integrace ISVS a ZABAGED®.
Od roku 2017 bude aktualizace většiny hlavních typů
objektů ZABAGED® zajištěna formou průběžné aktualizace s využitím informací od primárních správců tematických geografických databází. Díky dvouleté periodě
LMS a tvorbě Ortofota ČR, záměru generování indikačních dat změn v DMP 1G a rozvíjejícím se automatizovaným metodám indikace změn v obrazových datech bude možné změnit systém průběžné aktualizace
ZABAGED® přechodem na řízenou průběžnou aktualizaci, kdy indikované prostory budou aktualizovány (verifikovány) častěji a méně významné prostory naopak méně často. Důležitou součástí obou procesů aktualizace
bude vždy dořešení topologických vztahů geografických
objektů v ZABAGED®.
Od roku 2018 se předpokládá doplnit v zásadě automatizovanými postupy obsah ZABAGED® o jiné vybrané
geografické objekty nezbytné pro aplikaci ZABAGED®
v technologiích tvorby nové Základní topografické mapy v měřítku 1 : 5 000 (viz záměry v části 8). Bude se
jednat zejména o vybrané objekty v intravilánech. Zdrojem dat budou zřejmě Technické mapy obcí, případně
vybrané hranice druhů pozemků z digitální katastrální
mapy – DKM.
Za součást ZABAGED® budou považovány i výškopisné
databáze DMR 5G, DMP 1G a základní vrstevnicový model ČR. Harmonizace uvedených databází bude zajišťována organizačními opatřeními mezi zodpovědnými odbory ZÚ a redakčním plánováním aktualizace.
Bude usilováno o uplatnění vybraných prvků ZABAGED®
pro INSPIRE a související projekty. V roce 2015 budou
převedena do formy dle specifikací INSPIRE vybraná témata dle přílohy II a III Směrnice INSPIRE (dle Strategie
implementace INSPIRE).
Sledovány budou trendy vývoje ELF s cílem přispět daty ZABAGED® k naplnění cílů tohoto mezinárodního projektu. V roce 2015 budou převedena do forem dle specifikací ELF vybraná témata dat.
ZÚ bude aktivně spolupracovat na realizaci GeoInfoStrategie ve spolupráci s MV. Pozornost bude věnována
zejména záměru tvorby Národní sady prostorových objektů (NaSaPO) s cílem zajistit dostupnost dat NaSaPO
pro rozvoj a aktualizaci ZABAGED® a státních mapových děl. Předpokládá se také poskytování vybraných
dat ZABAGED® ve prospěch NIPI. Bude se jednat zejména o objekty, které nemají centralizovaného správce.
Výzkumné a vývojové úsilí bude věnováno mimo jiné
vývoji metod automatické (poloautomatické) detekce
významných změn ZABAGED® a k určení nových objektů metodami dálkového průzkumu Země.
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se, že geografická jména vedená v katastru nemovitostí budou aktualizována souběžně s dokončením digitalizace katastrální mapy v roce 2017. Do Geonames jsou jména, vedená na katastrálních mapách, doplňována od roku 2002.
Zároveň probíhá již třetí plošná aktualizace dat Geonames od vzniku databáze (v roce 1997) s harmonogramem
a územním postupem navazujícím na periodickou aktualizaci ZABAGED®.
Z hlediska polohového určení a správy dat jsou geografická jména z území ČR vedena jako součást databáze
ZABAGED® v případě, že jméno je topologicky vázáno na
konkrétní geografický objekt ZABAGED®, nebo v oddělené
databázi, pokud jméno není vázáno na objekt v ZABAGED®.
Hlavní rozvojové záměry vedení geografického názvosloví
• V letech 2015 a 2016 stabilizovat průběžné a systematické podchycování všech změn v oblasti geografického
názvosloví, zajistit průběžnou aktualizaci Geonames,
a tuto sadu převést do databáze „Geografická jména ČR“.
• V letech 2015-2018 realizovat propojení databází resortu ČÚZK obsahujících geografická jména (Geonames,
RÚIAN, ISKN, ZABAGED®), a to tak, aby byla pro uživatele
k dispozici jako jediný zdroj geografických jmen nová
datová sada „Geografická jména ČR“. Využít struktury
datových specifikací INSPIRE pro téma „zeměpisné názvy“ a připravit tematické sady dat.
• V roce 2015 zahájit naplňování databáze „Geografická
jména mimo území ČR“.

8. Správa státních mapových děl
ZÚ vykonává dle § 3a zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, správu základních a tematických státních mapových děl (SMD) v rozsahu stanoveném ČÚZK. Ze základních SMD uvedených v § 3 odst. 1
nařízení vlády č. 430/2006 Sb. to jsou: SM 5, ZM 10, ZM 25,
ZM 50, ZM 100, ZM 200 a Mapa ČR 1 : 500 000. Kompletní
přehled je dostupný na http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/
Geograficke-podklady/Tistene-mapy/Seznam-tistenych-map-vydanych-CUZK.aspx.
ZÚ také poskytuje upravené výstupy z kartografických
databází pro tematická SMD vydávaná jinými ústředními
orgány státní správy (např. pro Základní geologické mapy
ČR 1 : 25 000 vydávané Českou geologickou službou – ČGS,
případně se podílí na jejich zpracování a tisku, např. Map
volebních obvodů do Senátu Parlamentu ČR 1 : 200 000,
Map záplavových území 1 : 10 000, Atlasů záplavových
území 1 : 10 000, Základní vodohospodářské mapy ČR
1 : 50 000)1).
Z rozborů prodejnosti a poskytování jednotlivých geografických produktů je zřejmé, že poptávka po analogových (papírových) mapách výrazně klesá, naopak roste potřeba kvalitních geografických produktů v digitálních formách, které jsou jednak podkladem pro tvorbu tematických SMD a jednak referenčním podkladem v územně
orientovaných informačních systémech veřejné správy.
I přes tento trend lze konstatovat, že SMD, zpracovaná

7. Vedení geografického názvosloví
Činnosti spojené se standardizací a aktualizací geografického názvosloví ČR jsou zabezpečovány jednak ZÚ v rámci
správy Geonames a ZABAGED® a jednak katastrálními pracovišti v rámci obnovy katastrálního operátu. Předpokládá

1) Vedle SMD vydávaných ČÚZK pro potřeby veřejné správy je vydáváno státní mapové dílo
určené pro potřeby obrany státu a krizového řízení, které je zpracováno v geodetickém
referenčním systému WGS84 a kartografickém zobrazení UTM. Obě státní mapová díla se
od sebe liší nejen geodetickými referenčními základy a kartografickým zobrazením, ale
i značkovým klíčem, kdy nejednotnost pojetí značkových klíčů výrazně omezuje možnost
uplatnění jednotných algoritmů automatizované generalizace a tím omezuje možnosti
podstatného zvýšení efektivity tvorby obou státních mapových děl ČR.
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jako kvalitní kartografický produkt, mají stále svá opodstatnění. Tomu odpovídají i trendy poskytování a zpracování mapových děl v zahraničí, kde řada států vyvíjí a standardizuje sady kartografických znaků odděleně pro prezentace na geoportálech a pro kvalitní kartografickou produkci. Jedním ze základních požadavků na státní mapová
díla je jejich standardizované pojetí a aktuálnost informací.
Trendy standardizace SMD se projevují zejména v souvislostech s potřebou mezinárodní spolupráce, kdy aplikované mapové znaky a popisy nesmí vést k chybným interpretacím.
Významnou skutečností v současné době je, že všechna mapová díla jsou již vytvářena z digitálních dat počítačově podporovanými technologiemi. Základními zdrojovými databázemi je ZABAGED® pro ZM 10 (obr. 4) a ZM 25
a databáze Data50 pro ZM 50 a ZM 100. Skutečnost, že
SMD jsou již vytvářena výhradně z digitálních databází, vytváří příznivé předpoklady pro budoucí změny (standardizaci) kartografického zobrazení, formy i obsahu státních
mapových děl ČR. Prováděná zpřesnění geometrického určení základních geografických objektů v ZABAGED® a možností rozšíření obsahu ZABAGED® její integrací s jinými informačními systémy veřejné správy (ISVS) také motivují
k většímu zapojení ZABAGED® do tvorby SM 5, respektive
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k vytvoření nové Základní topografické mapy v měřítku
1 : 5 000 vycházející výrazně z obsahu modernizované
ZABAGED®.
Hlavní rozvojové záměry správy státních mapových děl
• V roce 2015 dokončit přepracování technologie tvorby
ZM, přitom vytvářet předpoklady pro budoucí uplatnění vytvářených kartografických modelů při tvorbě nových SMD vytvářených v souřadnicových referenčních
systémech S-JTSK a ETRS89-TMzn.
• Udržet životnost současných ZM minimálně do roku
2022, v roce 2020 ukončit jejich aktualizaci a v roce
2022 je vyřadit ze seznamu závazných SMD.
• V letech 2019 až 2022 vytvořit dva nové soubory SMD:
• Základní topografické mapy ČR v měřítkách 1 : 5 000,
1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 250 000
zpracované v souřadnicovém referenčním systému
JTSK, určené pro národní potřeby veřejné správy,
• Základní topografické mapy ČR v měřítkách 1 : 10 000,
1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 250 000 zpracované v souřadnicovém referenčním systému
ETRS89-TMzn, určené pro potřeby mezinárodní spolupráce v rámci EU.

Obr. 4 Ukázka ZM 10 (výřez)
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Oba soubory základních topografických map budou
zpracovány v jednotném značkovém klíči, kdy primárním
souborem budou Základní topografické mapy ČR zpracované v souřadnicovém referenčním systému JTSK, kdežto
Základní topografické mapy ČR zpracované v souřadnicovém referenčním systému ETRS89-TMzn budou vytvářeny
v zásadě plně automatizovaně. Oba soubory zařadit do
seznamu závazných SMD užívaných veřejnou správou ČR
od 1. 1. 2023.

9. Tematické mapy vydávané ČÚZK
Ze ZM jsou odvozovány mapy územních celků (obcí a krajů),
konkrétně Mapa obcí s rozšířenou působností (MORP 50)
a Mapa krajů (MK 200). Tvorba MORP 50 byla pro území
ČR dokončena v roce 2013 v počtu 207 mapových listů
(m. l.). V letech 2012 a 2013 bylo z topografické databáze
Data200 nově odvozeno všech 13 m. l. MK 200. Formát
m. l. závisí na plošném rozsahu a tvaru jednotlivých obcí
s rozšířenou působností nebo krajů.
Další skupinou tematických SMD jsou mapy správního rozdělení (MSR) vydávané v měřítkách 1 : 200 000, 1 : 500 000,
1 : 1 000 000 a 1 : 2 000 000. 13 m. l. MSR 200 pokrývajících
území ČR bylo odvozeno v průběhu roku 2014 z topografické databáze Data200 s využitím vícenásobných reprezentací prvků technologie ArcGIS analogicky jako ZM 200
a MK 200.
Přehledy trigonometrických a zhušťovacích bodů 1 : 50 000
a Přehledy výškové (nivelační) sítě 1 : 50 000 jsou v současné technologii aktualizovány s minimální pracností a tištěny
od roku 2014 pouze pro resortní potřeby.
Hlavní rozvojové záměry v tvorbě tematických map
• Udržet životnost současných MORP a MK minimálně do
roku 2022, v roce 2020 ukončit jejich aktualizaci a v roce 2022 je vyřadit ze zásobování.
• V letech 2021 a 2022 vytvořit nové soubory MORP 50
a MK 250. Oba soubory vytvářet standardně pouze
v souřadnicovém referenčním systému JTSK ve speciálních kladech listů podle jednotlivých obcí a krajů.
• Udržet životnost současných MSR minimálně do roku
2022, v roce 2020 ukončit jejich aktualizaci a v roce
2022 je vyřadit ze zásobování.
• V letech 2021 a 2022 vytvořit nové soubory MSR, a to
v měřítkách 1 : 250 000, 1 : 500 000 a 1 : 1 mil.
• V letech 2021 a 2022 vytvořit nové přehledy trigonometrických a zhušťovacích bodů 1 : 50 000 a Přehled výškové
(nivelační) sítě 1 : 50 000, a to na podkladě nové Základní
topografické mapy 1 : 50 000 zpracované v souřadnicovém referenčním systému JTSK.

10.

Tematické mapy vydávané ve spolupráci s jinými
orgány veřejné správy

ZÚ vydává ve spolupráci s jinými orgány veřejné správy
oborová tematická SMD, zejména Silniční mapu v měřítku
1 : 50 000. Předkládané záměry rozvoje/transformace SMD
předpokládají realizaci navrhovaných změn v relativně
dlouhém období osmi let (2015 až 2022 včetně). Zavedení
nových státních mapových děl se předpokládá k 1. 1. 2023.
Předpokládá se, že toto přechodné období poskytuje dostatečnou časovou rezervu pro transformaci tematických
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mapových děl vedených státní správou ČR. Příznivým
předpokladem je skutečnost, že i tematické informace
jsou jejich správci již vedeny v digitálních databázových
formách. Předpokladem pro minimalizaci negativních dopadů v důsledku změny základních SMD je včasná informovanost o záměru, definice dostatečně dlouhého přechodného období a technická podpora uživatelů ze strany ZÚ.
Vztahy k Ministerstvu obrany
Prohloubena bude spolupráce ZÚ s MO, respektive s VGHMÚř.
Koncepce předpokládá, že MO bude i nadále zodpovídat
za tvorbu SMD určeného pro zabezpečení obrany státu
a aliance NATO. Očekává se, že standardizace výrazových
prostředků a blízkost kartografických základů státních mapových děl vytvářených pro veřejné účely a pro obranu
státu a NATO umožní aplikaci stejných nebo podobných
automatizovaných postupů, což podstatně přispěje ke zvýšení efektivity činností při správě SMD v ČR.

Vedení Ústředního archivu zeměměřictví a ka11. tastru
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) patří podle § 80 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě, mezi tzv. specializované archivy. Péče o archiválie
patří k významným činnostem ZÚ. V současnosti probíhá
v ÚAZK systematické skenování zejména velkých a často
využívaných mapových archivních celků. Naskenováno je
přibližně 25 % map vhodných ke skenování, což představuje cca 140 000 skenů.
Jedním z nejdůležitějších úkolů ÚAZK je poskytovat
zpracované archiválie ke studiu a využívání badatelům.
Stále významnější podíl má přitom zpřístupňování archiválií dálkovým přístupem, bez nutnosti navštívit badatelnu
archivu. Systematicky skenované archiválie jsou na internetu zpřístupněny k prohlížení v aplikaci Archivní mapy,
vyvíjené vlastními silami, jejich kopie ve formě rastrových
souborů i papírových tisků lze objednat prostřednictvím
internetového obchodu na Geoportálu ČÚZK.
Kromě prezentace naskenovaných archiválií na internetu je a bude nadále v provozu badatelna, kde je možné
studovat archiválie z originálů. Návštěvnost badatelny
archivu se i přes strmý nárůst podílu dálkového přístupu
stále drží na několika stech badatelských návštěv za rok.
Hlavní rozvojové záměry vedení ÚAZK
• V letech 2014 a 2015 rekonstruovat budovu Štrossova
v Pardubicích a získat pro ÚAZK dočasně dostatečně kapacitní a archivnímu zákonu vyhovující prostory pro uložení archiválií v současné době uložených v zámku Libočany. V Pardubicích zřídit detašované pracoviště ÚAZK.
• V budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze
Kobylisích vytvořit dislokační podmínky pro budoucí
rozvoj ÚAZK alokací nového prostoru, přitom zvážit možnost vybudování stálé reprezentativní expozice technické sbírky ÚAZK.
• Usilovat o akreditaci ÚAZK jak pro analogové archiválie,
tak pro archiválie digitální.
• Zásadním způsobem zintenzivnit postup skenování archiválií s cílem umožnit jejich prezentaci dálkovým přístupem.
• Modernizace modulu Geoportálu ČÚZK pro prezentaci
archiválií bude řešena v kontextu celkové modernizace
Geoportálu ČÚZK, zřejmě v letech 2015 až 2017.
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12. Geoportál ČÚZK – poskytování dat a služeb
Důležitou součástí činnosti ZÚ je poskytování dat, služeb
a dalších produktů. Převážná většina informací o produktech a vlastní distribuce je v současné době zajišťována elektronicky prostřednictvím internetu, obr. 5,
http://geoportal.cuzk.cz/. Přestože k poskytování produktů slouží i jiné způsoby, například prodejny map, na
elektronizaci poskytování dat a služeb bude kladen stále
větší důraz a ZÚ bude vytvářet předpoklady pro její další
rozvoj.
ZÚ spravuje a poskytuje síťové služby, které jsou prostřednictvím internetu poskytovány uživatelům. Jedná se
o následující standardní OGC služby: vyhledávací (CSW),
prohlížecí (WMS, WMTS), stahovací (WFS) a transformační
(WCTS).
Aplikace Mapy ČÚZK byla vytvořena pro prohlížení mapových produktů z tvorby resortu ČÚZK v mobilních zařízeních. Je to v souladu s trendem poskytnout využití těchto produktů nejširšímu spektru uživatelů. Aplikaci si uživatelé stahují přímo do svých mobilních zařízení, což jim
umožňuje on line přístup ke geodetickým a geografickým
informacím přímo v terénu.
Hlavní rozvojové záměry Geoportálu ČÚZK
• V následujících letech bude web Geoportálu ČÚZK hrát
roli centrálního přístupového místa pro získání všech
produktů vydávaných v gesci ČÚZK i ZÚ.
• Bude vytvořena nová aplikace „Informační systém Zeměměřictví“, která nahradí současný Geoprohlížeč, a která
umožní jednak prohlížení veškerých dat a produktů informačního systému zeměměřictví, jednak se stane
vstupním bodem pro objednávání geografických pro-

•

•

•
•
•
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duktů ZÚ a ČÚZK a současně také umožní řešit vybrané
zeměměřické analýzy včetně 3D analýz terénu (vyhledání cest, vyhledání orgánů veřejné správy, analýzy viditelnosti, zobrazování profilů terénu, apod.). Aplikace
bude dostupná z www.cuzk.cz a současně i přímo z národního Geoportálu INSPIRE.
Ambicí je vytvořit v rámci Geoportálu ČÚZK nový softwarový modul pro řešení 3D analýz (viditelnosti, profily terénu, apod.) s využitím databází bodových polí,
ZABAGED®, SMD a nových výškopisných databází ČR.
Očekává se, že tento modul by mohl být významně užíván i geodetickou veřejností při plánování zeměměřických činností v terénu.
Rozšiřovány budou stahovací služby podle požadavků
a specifikací INSPIRE a navazujících evropských projektů
Postupně, během let 2015 a 2016, budou připravovány
WFS služby dle specifikací pro jednotlivá témata INSPIRE.
Aplikace Archivní mapy bude modernizována s cílem
lépe ji integrovat do IS zeměměřictví.
Již v roce 2015 bude Geoportál ČÚZK rozšířen o aplikaci
prohlížení archivních l. m. s.
Významné změny byl realizovány v oblasti poskytování informací a produktů ZÚ. Jedná se zejména o následující zásadní změny aplikace e-shopu, tj. generování on-click licence s údaji o uživateli a objednávce
místo zasílání Dohody poštou, možnost prostorového
výběru databázově uložených produktů v mapovém
okně libovolným mnohoúhelníkem pouze z určeného
prostoru, plně automatický proces přípravy vektorových dat katastrální mapy na základě exportu z databáze, ve které jsou data aktualizována migracemi z publikační databáze ISKN, propojení na platební portál s možností platit za produkty on line platební kartou.

Obr. 5 Geoportál ČÚZK
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Mezi hlavní rozvojové záměry v zeměměřictví zajišťované
ZÚ v období převážně do roku 2020 patří:
• důraznější prosazování geodetických a geografických
standardů ve veřejné správě ČR,
• zpřesnění polohového a geometrického určení významné části ZABAGED®, která se tak stane vhodnou pro využití v územně orientovaných informačních systémech
územní samosprávy,
• vytvoření nové Základní topografické mapy 1 : 5 000,
která se stane významným a žádaným topografickým referenčním podkladem pro tvorbu tematických map v měřítku 1 : 5 000 a zejména podkladem pro územně orientované informační systémy územní samosprávy, především
v oblasti územního plánování a ve stavebním řádu,

• vytvoření nové sady základních topografických map
(ZTM 10, ZTM 25, ZTM 50, ZTM 100 a ZTM 250), a to ve
dvou souřadnicových referenčních systémech (S-JTSK
a ETRS89-TMzn), která zajistí možnost výběru základního referenčního podkladu při řešení národních i mezinárodních projektů,
• modernizace Geoportálu ČÚZK, který se stane nástrojem pro centrální distribuci geodetických podkladů a geografických produktů a pro poskytování webových geoslužeb,
• zlepšení úrovně a cílevědomosti marketingu a zajištění
efektivní technické podpory uživatelů produktů a služeb ZÚ.
Do redakce došlo: 7. 5. 2015
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Vídeň, Rakousko
http://eurocarto.org/

23. – 28. 8.
27 th International Cartographic Conference
Rio de Janeiro, Brazílie
http://icaci.org/icc2015/

9. – 13. 12.
9 th International Symposium on Mobile Mapping
Technology. Sydney, Austrálie
www.mmt2015.org

GaKO 61/103, 2015, číslo 7, str. 011

Horňanský, I.–Králik, M.–Ondrejička, E.: Modifikácia...

Geodetický a kartografický obzor
ročník 61/103, 2015, číslo 7

Modifikácia metodiky obnovy
katastrálneho operátu novým
mapovaním v intraviláne
a zhodnotenie jej výsledkov

147

Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
Ing. Martin Králik,
Ing. Erik Ondrejička,
Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky

Abstrakt
Dôležitým inštitútom zdokonalenia a spresnenia fondu katastrálnych máp najmä v priestore s mapovým fondom nevyhovujúcim pre potreby katastra nehnuteľností je obnova katastrálneho operátu novým mapovaním. Prezentácia jednej z možností
zdokonalenia procedúry tejto obnovy na príklade realizácie pilotného projektu a dosiahnuté výsledky.
Modification of the Methodology of Renewal of Cadastral Documentation in Built-up Areas and its Results Evaluation
Abstract
Renewal of cadastral documentation by new mapping is important tool of cadastral maps improvement especially in the
territory with inconvenient cadastral maps for needs of the cadastre of real estate. Presentation of one method of improving
the renewal procedure on the example of the pilot project and its results.
Keywords: cadastral map, new cadastral mapping and its price, cadastral mapping innovation

1. Úvod
O ťažiskovej úlohe katastrálnych máp, všeobecnejšie a vhodnejšie súboru geodetických informácií (SGI) katastra nehnuteľností (KN), v rámci plnenia zákonných úloh informačného systému KN dnes už niet vážnejšej diskusie. Čiastkovým
analýzam stavu SGI KN v podmienkach Slovenskej republiky (SR) najmä jeho schopnostiam plniť svoju zákonnú
funkciu geodetického určenia nehnuteľnosti, t. j. vymedzenie tvaru a rozmerov nehnuteľnosti jej hranicami a jej
definovania v zobrazovacom systéme, bol venovaný značný počet publikácií, monografií i príspevkov v odborných
a vedeckých periodikách i v rámci odborných podujatí [1],
[2], [3], [4], [5] a ďalšie.
V čiastkových analýzach zreteľne vystupuje do popredia súčasný stav nehomogénnosti fondu katastrálnych máp
a teda potreba jeho homogenizácie na zadefinovanej požadovanej úrovni, najmä presnosti zobrazeného polohopisu a kompletnosti a aktuálnosti jeho obsahu.
KN v SR je v dôsledku historických príčin poznačený tým,
že technické parametre produktov jednotlivých mapovacích kampaní (katastrálnych mapovaní) iba čiastočne vyhovujú požiadavkám začiatku 21. storočia. Zásadným spôsobom sa v ňom prejavujú negatívne dôsledky historického oddelenia vlastníctva pozemkov od užívania pozemkov z obdobia 1948–1989. Problém je rezultátom kolektivizácie poľnohospodárskych a lesných pozemkov po
roku 1948, keď v značnej časti prípadov nedošlo k zmene
vlastníctva pozemkov (zoštátnenie a pod.), a teda vlastníctvo k pôvodným nehnuteľnostiam z obdobia pred kolektivizáciou bolo v zásade zachované s tým, že väčšinou bolo
znemožnené vlastníkovi pozemkov počas tohto obdobia
realizovať svoje práva. V menšej miere sa tento problém
dotýka aj priestorov v intravilánoch [2].
Sortimentné zloženie katastrálnych máp k 1. 8. 2014:
a) katastrálne mapy v siahových mierkach (uhorské geodetické súradnicové systémy) 33,9 % územia,
b) katastrálne mapy v dekadických mierkach (geodetický

súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete
katastrálnej – S-JTSK) 66,1 % územia.
V praxi to predstavuje k 1. 11. 2014 spravovanie 4 149
súborov vektorovej katastrálnej mapy (VKM) v nasledovnom členení:
• 1 861 súborov číselnej vektorovej katastrálnej mapy
(VKMč),
• 1 812 súborov nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy
transformovanej (VKMt) so súčasným spravovaním súboru prevzatých meraní (SPM),
• 476 súborov nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy
s implementovanými číselnými výsledkami (VKMi).
Konanie podľa zákona č. 330/1991 Z. z. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách [6] (tvorba a zápis projektov pozemkových úprav
– PPÚ – do KN) je dlhodobá trvalá úloha, v rámci ktorej do
1. 10. 2014 bolo do KN zapísaných 284 PPÚ a 42 jednoduchých PÚ (JPÚ); rozpracovaných je 165 PPÚ a 39 JPÚ.
Sortimentná pestrosť máp katastra je determinovaná
dobou ich vzniku (jednotlivé mapovacie kampane), geodetickým súradnicovým systémom a kartografickým zobrazením, rôznou presnosťou obsahu, čiastočne sa meniacim sortimentným obsahom máp a najmä spôsobom ich
(v niektorých prípadoch viac ako storočnej) technologicky
diferencovanej aktualizácie, zosúvisľovania a prekresľovania.
V súvislosti s nehomogénnou presnosťou fondu máp
KN sa žiada zdôrazniť, že pohľad na katastrálne územie,
ako na jednotné územie s homogénnou presnosťou katastrálnej mapy, je v dnešnej dobe prekonaný. Spravovanie
SGI KN si vyžiadalo v posudzovaní kvality ísť až na úroveň
každého podrobného bodu (kód kvality [7], príloha 12).
Ak uvážime skutočnosť, že od roku 2005 už nemožno vyhotoviť geometrický plán inak ako v súradniciach S-JTSK
ani v katastrálnych územiach, kde je spravovaná nečíselná katastrálna mapa (možnosť merania v miestnych geodetických súradnicových systémoch v tom roku zanikla,
pritom číselne sa v jednotlivých prípadoch meralo už celé
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desaťročia), vznikla potreba prehodnotiť aj pohľad na všetky tzv. nečíselné katastrálne mapy a pracovať s nimi ako
s mapami čiastočne číselnými. Vyhláška Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR)
č. 87/2013 Z. z. otvorila možnosť, aby sa cca 500 000 číselných meraní vykonaných v prostredí nečíselných máp (a už
s listinou zapísaných do KN) zapracovalo do príslušných
VKM, prípadne do SPM (spomínaná vyhláška otvorila podľa
kvality operátu obe možnosti). Týmto spôsobom sa do
nečíselných VKM dostanú číselne určené hranice viac ako
1,5 milióna parciel, čo z celkového množstva nečíselných
parciel registra C prestavuje takmer polovicu. Tieto merania boli do roku 2013 umiestnené prevažne v priečinkovej
štruktúre systému správy katastrálnych máp (SKM – systém používaný katastrálnymi autoritami na aktualizáciu
VKM) ako rôzne vektorové súbory, alebo súbory obsahujúce iba súradnice, prípadne staršie merania boli obsahom iba papierových záznamov podrobného merania zmien [1].
V dôsledku uvedenej heterogénnosti presnosti katastrálnych máp bola medzi ťažiskové úlohy KN zaradená
úloha v SGI KN dôsledne evidovať kvalitu spravovaných
informácií na úrovni informačných podrobností vztiahnutých k jednotlivému podrobnému bodu [3]. Rozbeh tejto
úlohy je zabezpečovaný podľa kapacitných možností, a to
celoplošným priemetom prevzateľných číselných výsledkov meraní do príslušných VKM podľa ich sortimentného
zloženia, t. j. buď do VKMč, alebo do VKMi, alebo do SPM.
Vyhláška ÚGKK SR č. 87/2013 Z. z. umožnila a zadefinovala také meranie hraníc pozemkov a spravovanie máp,
že sa všetky korektne vykonané merania môžu dostať do
príslušnej mapy s možnosťou ich časovo a priestorovo neobmedzeného následného rekonštruovania v teréne, a to
aj v prostredí máp s tou najnižšou presnosťou, akými KN
disponuje. Tento fakt umožnil za obdobie od účinnosti vyhlášky 87/2013 Z. z. (od 1. 5. 2013) do 1. 11. 2014 priemet
uspokojivého definovania hraníc 750 000 pozemkov v prostredí nečíselných máp, ktorých presná poloha by sa podľa
predchádzajúcej technológie do máp nikdy nezobrazila.
Táto úloha súvisí s potrebou riešiť ďalšie zdokonaľovanie
a spresňovanie SGI KN a s potrebou sofistikovanejšieho definovania procesu opravy chyby v SGI KN vrátane jeho legislatívneho rámca [3].
Z viacerých súčasných disponibilných ciest nápravy dnešného komplikovaného neuspokojivého stavu katastrálnych

máp [4] venujeme svoju pozornosť obnove katastrálneho operátu novým mapovaním (OKO NM). OKO NM, ako
dôležitá cesta nápravy nehomogénneho mapového diela katastrálnych máp, má v pomere k iným spôsobom nápravy súčasného stavu katastrálnych máp svoje výhody
i nevýhody. Je úplne legitímne, aby sa správca katastrálneho operátu zamýšľal nad zdokonalením a zlepšením
OKO NM tak, aby výsledky OKO NM vo väčšej miere prispeli k napĺňaniu svojich cieľov. Zámerom príspevku je
popísať jednu etapu hľadania zdokonalenia procedúry
OKO NM, ambície a plány tohto hľadania a dosiahnuté
výsledky.

Pilotné projekty podľa modifikovanej metodiky
2. obnovy katastrálnej mapy novým mapovaním
v intraviláne
V rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS) projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN) boli v roku 2011 začaté práce na štyroch
pilotných projektoch OKO NM v intraviláne. Cieľom týchto
pilotných projektov bolo, okrem samotnej obnovy katastrálneho operátu, v praxi overiť postup OKO NM v intraviláne podľa návrhu novej smernice na obnovu katastrálneho operátu a zároveň overiť funkčnosť vstupných služieb navrhovaného systému na centrálne spravovanie katastra nehnuteľností (CSKN).
Po formálnej stránke bola realizácia OKO NM v intravilánoch vybraných štyroch katastrálnych území (k. ú.) časťou
realizácie projektu CSKN. OKO NM bola vykonaná v k. ú.
Brežany (okres Prešov), v k. ú. Ducové (okres Piešťany), v k. ú.
Krnišov (okres Krupina) a v k. ú. Pác (okres Trnava). Bližšia
špecifikácia vybraných lokalít je uvedená v tab.1.
Technické práce v rámci OKO NM vykonal komerčný
sektor, a to profesionálna geodetická firma (v každom k. ú.
iná) v spolupráci s katastrálnou autoritou (dobovo správa
katastra dnes katastrálny odbor okresného úradu). Predmetom overenia boli nielen formálne postupy a predpísané
výsledky ale aj praktická spolupráca štátnej správy s komerčnou sférou pri všetkých etapách OKO NM. Bodové
pole a jedna časť podrobných bodov merania pre obnovený SGI KN boli určené v geodetickom súradnicovom systéme Európskeho terestrického referenčného systému (ETRS)

Tab. 1 Špecifikácia vybraných lokalít OKO NM
Brežany

Ducové

Krnišov

Pác

26 ha

38 ha

27 ha

32 ha

365 register C
z toho 285 na LV,
57 register E

559 register C
z toho 531 na LV,
0 register E

304 register C
z toho 275 na LV,
86 register E

416 register C
z toho 354 na LV,
19 register E

podiel parciel registra C s vlastníckym vzťahom
zapísaným na LV

78 %

95 %

90 %

85 %

počet vlastníkov

181

486

177

291

ROEP zapísaný do KN v roku

2001

2008

2010

rozpracovaný

revízia údajov KN po roku 1990

1990

nebola

nebola

nebola

-

238 ha

1 404 ha

-

výmera časti k. ú. zahrnutého do OKO NM
počet parciel zahrnutých do OKO NM

rozsah súbežne spracovaných účelových digitálnych ortofotomáp v extraviláne

GaKO 61/103, 2015, číslo 7, str. 013

Horňanský, I.–Králik, M.–Ondrejička, E.: Modifikácia...

a pretransformované do realizácie JTSK03. Druhá časť podrobných bodov merania bola určená terestrickým meraním priamo v realizácii JTSK03. Výsledky určenia sú zdokumentované v realizácii JTSK03 a ďalej boli pretransformované do realizácie JTSK a v nej tiež zdokumentované. Zároveň boli pripravené podklady na aktualizáciu základnej
bázy údajov pre geodetický informačný systém (ZBGIS®)
a podklady na ďalšiu analýzu využitia fotogrametrie pri
obnove katastrálneho operátu.
V roku 2012 bola OKO NM vo všetkých štyroch k. ú.
skončená a vyhlásená bola platnosť obnoveného operátu. Zároveň bol vo všetkých 4 k. ú. vyrovnaný obvod mapovaného intravilánu s vektorovou mapou určeného operátu, aby nevznikli nežiaduce prekryty alebo medzery. Poznatky zo spracovania jednotlivých etáp OKO NM vrátane
pripomienok komerčných subjektov boli zhrnuté do podnetov, ktoré sú v súčasnosti zapracúvané do pripravovaných nových všeobecne záväzných predpisov a následne
budú zapracované do návrhu smernice.
2.1 Priebeh prác pilotných projektov
Práce boli naplánované do troch navzájom nadväzujúcich
etáp. Stručný prehľad je uvedený v tab. 2.
Plánované termíny stanovené pre 1. a 2. etapu neboli
menené v priebehu prác a boli dodržané na všetkých štyroch lokalitách. Termín tretej etapy nebol dodržaný, lebo
vykonanie prác bolo priamo viazané na funkčnosť vyhotovovaného CSKN. Dodávateľ neodovzdal CSKN dokonca
ani v termíne december 2014.
2.2 Použitá metodika obnovy
Bolo rozhodnuté, že OKO NM v zmysle § 67b katastrálneho zákona [8] bude zrealizovaná prostredníctvom pilotných projektov podľa modifikovanej metodiky OKO NM
v intraviláne v 4 vybraných lokalitách. Cieľom modifiko
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vanej metodiky bolo zohľadnenie využívania nových technológií pri geodetickom meraní, nových technológií pri
spracovaní údajov ako i zrýchlenie jednotlivých procesov pri OKO NM. Samotná obnova sa mala vykonať v štandardných na seba nadväzujúcich etapách [7]: prípravné
konanie, zisťovanie priebehu hraníc (miestne prešetrovanie) a meračské práce, vyhotovenie nového SGI KN a nového súboru popisných informácií KN (SPI KN), konanie
o námietkach a vyhlásenie platnosti OKO NM. V celom
priebehu vzniku OKO NM sa malo postupovať podľa vtedy ešte neschváleného návrhu Smerníc na OKO NM [9].
Výsledky zhodnotenia tohto postupu mali poslúžiť na
dopracovanie a schválenie nových Smerníc na OKO NM.
Rozdiely medzi Smernicami na OKO NM [10] a návrhom
Smerníc na OKO NM [9] možno zhrnúť do nasledujúcich
bodov:
• Vykonanie OKO NM v nových etapách [9], a to najmä
nová etapa „prípravné konanie“ a spojenie pôvodne
dvoch etáp do jednej spoločnej etapy „zisťovanie priebehu hraníc (miestne prešetrovanie) a meračské práce“.
Cieľom bolo preverenie a potvrdenie správnosti rozhodnutia o zmenách etáp.
• V rámci etapy „prípravné konanie“
• stanovenie obvodu obnovy – jeho vyznačenie v katastrálnej mape,
• vykonanie informačnej kampane a verejné vyhlásenie obnovy.
• Vyhotovenie podkladov a spracovanie výsledkov miestneho prešetrovania a meračských prác v digitálnej forme (prešetrovacie náčrty, meračské náčrty, vektorová
mapa, popisné údaje a kompletný výsledný elaborát).
• Využitie výsledkov meraní v globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) pri zriaďovaní podrobných geodetických bodov a pri podrobnom meraní polohopisu.
• Vyhotovenie digitálnych podkladov s výsledkom OKO
NM slúžiacich na aktualizáciu katastrálneho operátu (súbory VGI, FÚVI, XML).
• Možnosť využitia ortofotomáp pri tvorbe podkladov
(prešetrovacie náčrty).

Tab. 2 Priebeh prác
Etapa

Termín
17. 3. 2011

1. Odovzdanie výstupu meračských prác

Vymenovanie komisií. Spracovanie projektov.

06 až 12/2011

Informačná kampaň. Miestne prešetrovanie a meračské práce.

01 až 04/2012

Odovzdanie a prevzatie výsledkov etapy.
Spracovanie nového SPI KN a nového SGI KN. Doladenie štruktúry Formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI).

02/2012

Začatie konaní o námietkach.

04/2012

Zastavenie zápisov.

30. 4. 2012
05 až 08/2012
08/2012
3. Overenie elektronických služieb CSKN

Začatie prác.

04 až 05/2011
15. 12. 2011

2. Spracovanie SGI KN a SPI KN po OKO NM

Popis prác

Odovzdanie a prevzatie výsledkov etapy.
Vyhlásenie platnosti obnoveného operátu.
Spracovanie FÚVI do formátu XML.

neskončené

Načítanie súborov formátu XML a VGI do CSKN. Spracovanie
procesu OKO v CSKN. Kontrola výsledku.

neskončené
(30. 7. 2012)

Odovzdanie a prevzatie výsledkov etapy.
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• Spôsob „premietnutia“ výsledkov OKO NM do VKM.
• Formalizovanie spolupráce komerčnej sféry so správnym orgánom – komunikácia, koordinácia prác, spôsob a forma preberania a odovzdávania podkladov a výsledkov.
• V jednej lokalite (k. ú. Brežany) sa vykonalo veľkomierkové (podrobné) mapovanie pred miestnym prešetrovaním; výsledky mapovania slúžili ako podklad na tvorbu prešetrovacích náčrtov a po vykonaní miestneho
prešetrovania sa vykonalo definitívne podrobné mapovanie (domapovanie) tých predmetov polohopisu, ktoré
neboli zreteľne alebo neboli vôbec stabilizované alebo
signalizované počas mapovania pred miestnym prešetrovaním.
• Vo všetkých 4 lokalitách časť výsledkov miestneho prešetrovania slúžila zároveň ako podklad na aktualizáciu
ZBGIS® pokiaľ predstavovali atribúty predmetov mapovania. Predpokladalo sa, že ak sa pri miestnom prešetrovaní zistí okrem kvalitatívneho i geometrický nesúlad
objektu voči evidovanému stavu, jeho náprava sa mala
zabezpečiť meraním v teréne. Špecifikácia objektov prešetrovania, merania a spracovania geodetických údajov
z meraní vykonávaných pri OKO NM s cieľom ich využitia na aktualizáciu ZBGIS® (kategorizácia priestorovo lokalizovaných objektov) bola súčasťou projektu; podobne aj špecifikácia Katalógu tried objektov na obnovu
katastrálneho operátu (KTO OKO). Rozsah objektov KTO
OKO bol pilotným návrhom, pričom z realizácie predmetných 4 pilotných projektov mali vyplynúť úpravy
definitívneho znenia KTO OKO. Zhotoviteľ v priebehu
OKO NM mal archivovať všetky údaje špecifikované
v KTO OKO a priebežne ich pripravovať do formátu
vhodného na aktualizáciu ZBGIS®. Úprava údajov predstavovala zjednodušenie (generalizáciu) objektov získaných pri veľkomierkovom mapovaní s ohľadom na ich
využitie pre ZBGIS®. Niektoré merané plošné objekty
boli v ZBGIS® definované typom geometrie „línia“ a ich
plošnú reprezentáciu spresňovali špecifické atribúty (napríklad cesta – os cesty ako línia a atribút šírka cesty).
Pri úprave museli byť splnené všetky požiadavky na kvalitu podkladov na aktualizáciu ZBGIS® či už z hľadiska
jednotlivých objektov (polohová a atribútová presnosť)
tak i kvality údajov ako celku (úplnosť, časové referencie). Výsledný elaborát mal obsahovať o. i., súbor priestorových údajov na prenosnom nosiči vo formáte, ktorý ešte iba mal byť určený v návrhu súbežne riešeného
projektu ZBGIS®. Výsledný elaborát podliehal autorizačnému overeniu.

Ekonomické aspekty modifikovanej metodiky
3. obnovy katastrálnej mapy novým mapovaním
v intraviláne
V dôsledku komplikovaného financovania (spolufinancovania) projektov uskutočnených z finančných zdrojov OPIS
nebolo možné exaktne spracovať ekonomické výsledky
OKO NM 4 pilotných projektov realizovaných navrhovanou modifikovanou metodikou. Napriek tomu tab. 3 ponúka aspoň orientačné údaje skúmanej problematiky.
Faktúry za etapy 1 a 2 boli platené dodávateľskej firme
projektu, ktorá mala subdodávateľsky skontrahované vybrané geodetické firmy na dodávku OKO NM intravilánu
každého pilotného k. ú. Subdodávateľské kontrakty firiem,
ktoré OKO NM priamo vykonávali, ÚGKK SR nemá k dispozícii. Predpokladáme, že súčet 4 subdodávateľských faktúr na 1. a 2. etapu bol oproti celkovej faktúre 4 pilotných
projektov menší o maržu v prospech dodávateľskej firmy.
Vzhľadom na skutočnosť, že detailnejšie informácie o cenovej problematike sú predmetom obchodného tajomstva, nedá sa overiť aký podiel na faktúre má nárast technologických prvkov z titulu návrhu novej metodiky vrátane prác na podkladoch na aktualizáciu ZBGIS® a aký podiel pripadá na maržu dodávateľskej firmy. Finančná analýza celkových vynaložených nákladov prerátaná na cenu
jednej parcely registra C v dvoch dokončených lokalitách
OKO NM v roku 2014 vyhotoviteľom Geodetickým a kartografickým ústavom v Bratislave (GKÚ) svedčí o tom, že
jeho výkony v tomto ukazovateli boli viacnásobne lacnejšie aj oproti najnižšiemu ukazovateľovi v tab. 3 – uvedomujeme si pri tom, že ide o nie dobre porovnateľné výkony.
Na prvý pohľad je zrejmé, že v ukazovateli cena OKO
NM za 1 ha ako aj v ukazovateli cena 1 parcely registra C
v priestore OKO NM má extrémne vysokú hodnotu lokalita k. ú. intravilán Krnišov. Autori príspevku nemajú dostatok podkladov na posúdenie príčin tejto diferenciácie
ceny.

Dosiahnuté výsledky modifikovanej metodiky
4. obnovy katastrálnej mapy novým mapovaním
v intraviláne
S vedomím toho, že návrh smernice bude potrebné modifikovať, nadviazať na nový prerokúvaný katastrálny zákon
a vykonávaciu vyhlášku k nemu, môžeme konštatovať dosiahnutie nasledujúcich výsledkov:

Tab. 3 Ekonomické výsledky OKO NM

zaplatená etapa 1 a 2
cena 1 ha
cena 1 parcely registra C
nezaplatená etapa 3

Brežany

Ducové

Krnišov

216 821 €

452 174 €

488 620 €

312 568 €

8 339,3 €

11 899,3 €

18 097,0 €

9 767,8 €

594,0 €

808,9 €

1 607,3 €

751,3 €

(72 274 €)

(151 342 €)

(162 461 €)

(105 013 €)

Etapa 1 OKO NM – odovzdanie výstupu meračských prác (výsledok VGI).
Etapa 2 OKO NM – spracovanie SGI KN a SPI KN.
Etapa 3 OKO NM – overenie elektronických služieb CSKN (návrh faktúry – nebol preplatený).

Pác
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• Zaradenie novej etapy „prípravné konanie“ sa ukázalo
ako užitočné. Informovanie verejnosti, najmä vlastníníkov a správcov nehnuteľností dotknutých obnovou
zabezpečilo ich vysokú účasť na miestnom prešetrovaní (takmer 90 %) a dobrú súčinnosť s komisiou vykonávajúcou miestne prešetrovanie. Vyznačenie obvodu OKO NM v platnom katastrálnom operáte umožnilo informovanie odbornej verejnosti vykonávajúcej geodetické a kartografické práce o prebiehajúcej obnove
a jej rozsahu.
• Spojenie pôvodných dvoch etáp do jednej „zisťovanie
priebehu hraníc (miestne prešetrovanie) a meračské
práce“ umožnilo efektívnejšie využitie ľudských zdrojov a techniky pri prácach v teréne.
• Vyhotovenie podkladov a výsledkov v digitálnej forme
minimalizovalo množstvo papierových (tlačených) výstupov. Digitálna forma nemala negatívny vplyv na spoluprácu, komunikáciu medzi zhotoviteľmi a správnym
orgánom.
• Využitie nových technológií pri geodetickom meraní
najmä GNSS zefektívnilo geodetické práce a zároveň
umožnilo dosiahnuť požadovanú presnosť výsledkov
(kvalita podrobného bodu T = 1). Išlo vôbec v histórii
Slovenskej republiky (SR) o prvé OKO NM, kde podrobné mapovanie bolo vykonané metódou GNSS s uvedenou dosiahnutou kvalitou podrobných bodov.
• Formálna spolupráca komerčnej sféry so správnym orgánom prebehla bez problémov. Niektoré dokumenty (preberacie protokoly, zápisy a pod.) budú dopracované
podľa získaných skúseností a pripomienok.
• Podrobné mapovanie pred miestnym prešetrovaním
(v k. ú. Brežany) umožnilo kvalitnejšiu prípravu podkladov pre miestne prešetrovanie a významné skrátenie
času potrebného na podrobné meranie po miestnom
prešetrovaní. Vzhľadom na relatívne malý rozsah mapovanej lokality a na absenciu dostatočného rozsahu
vynaložených nákladových položiek sa odporúča, aby
prípadná aplikácia zvýšenia komfortu v procese OKO
NM v dôsledku dvojitého mapovania (pred miestnym
prešetrovaním a po miestnom prešetrovaní) bola ponechaná na autonómne rozhodnutie vykonávateľa mapovania a na jeho kalkuláciu, či tento postup bude v rovnováhe so zvýšenými finančnými nákladmi a zvýšenou
spotrebou času. V tomto zmysle sa dvojité podrobné
mapovanie odporúča ako jedna z možností zaviesť aj
do novej Smernice na OKO NM.
• V obvode OKO NM bola vykonaná aj identifikácia parciel registra E s novomapovanými parcelami registra C.
V prípade, že následná analýza identifikácie preukázala
identitu oboch porovnávaných stavov, bol podaný podnet na katastrálnu autoritu, aby preniesla práva k uvedeným pozemkom (v počte 162) evidovaným v registri
E do registra C. V tomto zmysle sa tento postup odporúča zaviesť aj do novej Smernice na OKO NM.
Ciele, ktoré sa nepodarilo dosiahnuť v plnej miere:
• Výsledný elaborát v digitálnej forme umožnil automatizovanú kontrolu súladu častí obnoveného operátu
v nadväznosti na platný operát ako i automatizovaný
zápis do databáz KN iba čiastočne a to zatiaľ len v rámci
testovania funkčnosti systému CSKN.
• Ortofotomapy nemohli byť použité ako podklad na prešetrovacie náčrty, lebo výsledky fotogrametrického spracovania a ortofotomapy boli odovzdané až na začiatku
druhej etapy projektu, t. j. vo chvíli keď už miestne prešetrovanie a meranie bolo skončené. Zmeny súvisiace
s výberom komerčných spracovateľov i samotných pi-
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lotných lokalít spôsobili časový sklz v rámci projektu
v dôsledku čoho nebolo možné vykonať fotogrametrické práce v dostatočnom predstihu pred miestnym
prešetrovaním.
• Výsledný elaborát na aktualizáciu ZBGIS® sa použil na
testovanie spôsobu aktualizácie ZBGIS®. Ukázalo sa, že
treba v nasledujúcom období definovať spôsob aktualizácie ZBGIS® a tento formalizovať vydaním príslušného
technického predpisu.

5. Problémy OKO NM a náznaky ich riešenia
Skúsenosti z realizácie štyroch lokalít pilotného projektu
modifikovanej metodiky OKO NM i z ďalších lokalít OKO NM
realizovaných GKÚ v nedávnom období signalizujú viaceré
problémové body OKO NM, ktoré treba riešiť, pretože sú
živo diskutované odbornou verejnosťou a majú vplyv na
priebeh procesu OKO NM i na jeho konečný účel. Ide o nasledovné problematiky s náznakom ich riešenia:
• Problém definície vlastníckej hranice v závislosti od
písomného odsúhlasenia jej priebehu vlastníkmi susedných pozemkov. Forma a reálna platnosť takéhoto
uznania a možnosť budúceho spochybnenia (odvolania, napadnutia) takéhoto uznania a teda garancie platnosti vzájomne odsúhlasenej hranice. Skúsenosti ukazujú, že podpis vlastníkov pozemkov v prešetrovacom
protokole je významovo preceňovaný (podpis sa dá
kedykoľvek odvolať, súdy na neho prakticky neprihliadajú).
• Problém výraznej odlišnosti priebehu vlastníckej hranice od priebehu tejto hranice spravovaného - dokumentovaného v katastrálnej mape (v SGI KN). Na jednej strane je tu výrazný problém so získaním podpisov
vlastníkov (spoluvlastníkov) susediacich pozemkov do
prešetrovacieho protokolu, ak sú susednými vlastníkmi
obce, správcovia lesných celkov, alebo vlastníci sú neidentifikovaní (v správe Slovenského pozemkového fondu). Vážnym súvisiacim problémom je očividný konflikt
s Ústavou SR, s Občianskym zákonníkom a s inými predpismi garantujúcimi a definujúcimi spôsob prevodu
a prechodu vlastníctva k pozemkom v našej legislatíve.
Tieto postupy, pochopiteľne, nemôžu byť nahradené
žiadnym podpisom vlastníka (spoluvlastníkov) susedného pozemku v prešetrovacom protokole. Definovanie príslušných kritérií takéhoto prípadného odsúhlasovania je technicky takmer nerealizovateľné, ale súčasne by malo zamedziť nelegálnym prevodom.
Výrazná odlišnosť priebehu vlastníckych hraníc v rámci
OKO NM novozmeraných pozemkov a v katastrálnom
operáte evidovaných hraníc pozemkov má v zásade
dve príčiny. Prvou je nízka technická kvalita pôvodnej,
prípadne viackrát prekreslenej, graficky dekadizovanej,
transformovanej a zosúvisľovanej katastrálnej mapy
v kombinácii s nízkou technickou kvalitou aktualizácie
mapy (natočenia, posuny a deformácie tvaru parciel,
alebo celých blokov parciel). Druhou príčinou je rozsiahle „priplotenie“ si plôch („zväčšenie“ pozemkov najčastejšie na úkor obecného, štátneho alebo spoločenstevného vlastníctva) a súčasne realizácia oplotenia bez
účasti kvalifikovaného geodeta. Tieto problémy vyskytujúce sa často v kombinácii generujú odborníkom vykonávajúcim OKO NM v mnohých prípadoch neriešiteľné problémy obr. 1 a 2. Ako riešenie takýchto miestnym
prešetrovaním zistených prírastkov z „priplotenia“ sa po-
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čierna kresba – stav KN pred začatím
OKO NM, čiže výsledok premietnutia dobovej aktualizácie katastrálnej mapy geometrickými plánmi v globálnom súradnicovom systéme (GSS) S-JTSK s lomovými bodmi obvodu parciel v celom bloku IBV
určenými v kóde kvality T = 5 v roku 1976
do pôvodnej katastrálnej mapy v stereografickom GSS so stredom v Gellérthegyi
z roka 1867 v mierke 1 : 2 880 v kóde kvality T = 5, ktorá bola postupne transformovaná, prekresľovaná a zosúvislená do
S-JTSK.
červená kresba – výsledok OKO NM
(zobrazený je iba meračský náčrt č. 21,
čiže blok IBV) v rokoch 2013 a 2014 v GSS
S-JTSK s lomovými bodmi obvodu parciel
určenými v kóde kvality T = 1.
Polohopisná kresba aktualizovanej časti
obsahu katastrálnej mapy (celého bloku
IBV) je po konfrontácii s tou istou kresbou
získanou z OKO NM na prvý pohľad hrubo posunutá i pootočená.

Obr. 1 Odlišnosti priebehu vlastníckej hranice od priebehu tejto hranice v katastrálnej mape
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čierna kresba – stav KN pred začatím
OKO NM, čiže výsledok premietnutia dobovej aktualizácie katastrálnej mapy geometrickými plánmi v GSS S-JTSK s lomovými bodmi obvodu parciel v celom bloku IBV určenými v kóde kvality T = 5 v roku 1976 do pôvodnej katastrálnej mapy
v stereografickom GSS so stredom v Gellérthegyi z roka 1867 v mierke 1 : 2 880
v kóde kvality T = 5, ktorá bola postupne
transformovaná, prekresľovaná a zosúvislená do S-JTSK po následnom stotožnení (po zidentifikovaní) v záujme odstránenia v rámci OKO NM zistených hrubých
posunov aktualizácie.
červená kresba – výsledok OKO NM
(zobrazený je iba meračský náčrt č. 21,
čiže blok IBV) v rokoch 2013 a 2014 v GSS
S-JTSK s lomovými bodmi obvodu parciel
určenými v kóde kvality T = 1.
Po stotožnení (zidentifikovaní) je zároveň na prvý pohľad viditeľný aj značný
(ale nie konštantný) právu odporujúci rozsah „priplotenia“ (zväčšenia) pozemkov
a teda aj výmer parciel vlastníkov v bloku IBV.

Obr. 2 Odlišnosti priebehu vlastníckej hranice od priebehu hranice v katastrálnej mape po prekreslení
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núka využitie modifikovaného inštitútu pozemkových
úprav, ale tu zase vzniká rozpor v dôsledku v zákone [6]
zadefinovaného veľkostného aj hodnotového kritéria
medzi pôvodnými pozemkami a novými pozemkami
v rámci projektu pozemkových úprav (§ 11, ods. 4 a 5).
Riešenie takýchto miestnym prešetrovaním zistených
prírastkov z „priplotenia“ prostredníctvom inštitútu vydržania vlastníckeho práva v prospech „priplotiteľov“
neprichádza do úvahy, lebo už na prvý pohľad nie sú
splnené zákonné podmienky, najmä absentuje tu dobromyseľnosť „priplotiteľa“. Riešenie takýchto miestnym
prešetrovaním zistených prírastkov z „priplotenia“ prostredníctvom štandardného OKO NM tiež neprichádza
do úvahy, lebo samotný katastrálny zákon [8] takú kompetenciu nemá a nedá sa využiť ani jeden zo spôsobov
nadobúdania vlastníctva pozemkov určených v Občianskom zákonníku (kúpa, zámena, darovanie, ...). Riešenie problému je sťažené aj tým, že väčšinou nemožno
očakávať iniciatívnu alebo konštruktívnu spoluprácu zo
strany „poškodených“. Prevzatie obnoveného operátu
v takejto komplikovanej lokalite predstavuje veľký problém a nebolo by prospešné, keby v laickej verejnosti
táto skutočnosť v svojich negatívnych dôsledkoch spochybňovala účelnosť samotného procesu OKO NM,
obr. 1 a 2.
• Problém povinnosti preberania/nepreberania predchádzajúcich číselných výsledkov do obnoveného
operátu. Nové meranie sa vykonáva podľa presnostného kritéria pre T = 1, ale ešte nedávne číselné určenie
lomových bodov hraníc pozemkov (pred 1. 4. 2011)
spĺňa vtedajšie kritérium pre T = 3. V časti odbornej
verejnosti prevláda názor, že do obnoveného operátu
by sa staršie číselné výsledky preberať nemali. Nepreberanie starších číselných výsledkov lomových bodov
hraníc pozemkov a ich opätovné určenie v procese OKO
NM však má za následok zmenu výmer často iba nedávno vzniknutých a do vlastníctva nadobudnutých
pozemkov. Táto skutočnosť (rozdiel medzi výmerami
pozemkov uvedenými v listinách, ktorými sa právo k pozemkom nedávno previedlo a výmerami v obnovenom
operáte) môže v očiach laickej verejnosti spochybniť
OKO NM ako celok. Skúsenosti nasvedčujú tomu, že
časť vlastníkov, ktorým takto „narastie“ výmera, bude
nespokojná, lebo sa im zvýši daň z nehnuteľnosti a iná
časť vlastníkov, ktorým sa takto „zníži“ výmera, bude
nespokojná, lebo nedávno zakúpili viac m2. Dôležitým
aspektom na zváženie rozumného ďalšieho postupu je
aj skutočnosť, že mnohé k. ú. už majú významné množstvo priebehu hraníc pozemkov číselne zdokumentovaných a s tým súvisiaca finančná stránka prípadného
opakovaného merania. Prípadné chybné chápanie OKO
NM a geometrického plánu v očiach laickej verejnosti
z dôvodu neinformovanosti možno minimalizovať vhodnou osvetou a cielenou informačnou kampaňou pred
obnovou a počas obnovy ako aj zadelením najskúsenejších a odborne zdatných odborníkov do procesu miestneho prešetrovania v rámci obnovy.
• Problém neschopnosti vlastníkov korektne označiť lomové body hraníc pozemku. Aj v intravilánoch je značné množstvo hraníc pozemkov s lomovými bodmi neoznačenými, či už z neschopnosti, alebo z neochoty
vlastníkov lomové body hranice označiť (stabilizovať).
Časť vlastníkov si nielenže lomové body pozemkov neoznačí, ale ani sa z najrôznejších dôvodov na príslušné
konanie (miestne prešetrovanie) nedostaví. Prešetrovanie a meranie neoznačených lomových bodov hraníc
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pozemkov bez účasti vlastníkov zavádza do systému
značnú neistotu a súčasne predpokladá zainteresovanosť najskúsenejších a odborne najzdatnejších geodetov, čo pri procese OKO NM nemožno vo všetkých prípadoch vnímať ako pravidlo. Dostatočnou osvetou a s využitím spolupráce prešetrovacej komisie, katastrálnej
autority a samotného vlastníka by mohol byť tento
problém aspoň čiastočne riešiteľný. Každý, aj na miestnom prešetrovaní nezúčastnený vlastník, má stále ešte
možnosť využiť konanie o námietkach.
• Významný problém financovania OKO NM. Množia sa
hlasy upozorňujúce na fakt, že hradenie finančných nákladov na OKO NM z verejných zdrojov sa v okolitých
krajinách realizuje iba čiastočne (v spolufinancovaní)
alebo sa nerealizuje vôbec a že je problematické, ak
občania, ktorí nikdy nevlastnili a ani nehodlajú vlastniť
pozemok, sa prostredníctvom odvádzania daní finančne podieľajú na mapovaní pre majetných vlastníkov,
ktorí majú množstvo pozemkov. Navyše, mnoho osôb
vlastniacich pozemok si už zaplatilo zhotovenie geometrického plánu, ktorý tvar a polohu konkrétneho pozemku zadefinoval s dostatočnou presnosťou. Aj tu však
možno hľadať spoločensky prijateľné riešenie, zabezpečujúce spoločensky spravodlivejší výber daní a zároveň
jednoznačný (aj keď zložito vyčísliteľný) prínos pre fungovanie štátu.
• Problematika plošných a líniových vecných bremien.
Aj v súvislosti s potrebou nového komplexného pohľadu na spravovanie vecných bremien (samostatná súhrnná vrstva vecných bremien v SGI KN) sa ukazuje, že dozrel čas, aby tejto problematike bola venovaná sústredenejšia pozornosť aj v Smernici na OKO NM [10] resp. [9],
a to minimálne samostatnou kapitolou „Zisťovanie priebehu hraníc vymedzených právom vyplývajúcim z vecného bremena a hraníc obmedzenia vlastníckeho práva
vo verejnom záujme“. Treba doriešiť súčasnú diferencovanú presnosť geodetického určenia polohy týchto lomových bodov hraníc v dokumentácii katastrálneho
operátu i prítomnosť/ neprítomnosť oprávnených osôb
počas miestneho prešetrovania.
• Problém efektívneho využitia zdrojov na OKO NM. Bude
vhodné vyskúšať tzv. „mozaikovité“ OKO NM (rozumej
realizovať OKO NM v intraviláne mozaikovým výberom,
čiže prešetrenie a zmapovanie iba tých oblastí intravilánu, alebo tých oblastí časti intravilánu, ktorých podrobné lomové body obvodu parciel sú doteraz určené
s kódom kvality T = 4 a 5) [7, príloha 12]. Mohla by to
byť jedna z ciest, ako akcelerovať kompletizáciu dnešnej bázy údajov SGI KN. Súčasne bude vhodné vyskúšať aj tzv. „blokové spresnenie“ SGI KN v častiach intravilánu s individuálnou bytovou výstavbou, nie komplexnou bytovou výstavbou. To znamená polohovo určiť lomové body hraníc existujúcich v katastrálnej mape v obvode zvoleného bloku (napr. ohraničeného ulicami alebo cestami) s cieľom dosiahnuť pre všetky lomové body
kód kvality T = 1 [7, príloha 12] bez nového určovania
polohopisného obsahu vo vnútri bloku a následne vykonať námietkové konanie. Následne by mohli byť vlastníci nehnuteľností vyzvaní na legalizáciu zmeneného
stavu novou listinou, ktorej prílohou by bol na tento
účel vyhotovený geometrický plán. Tento postup by zabezpečil spresnenie obsahu mapy v lokalitách, kde je to
najväčšmi potrebné. Osobitne vo veľkých k. ú. by tento
postup neznamenal veľkú prekážku pri zastavení zápisov listín týkajúcich sa vždy iba niekoľkých desiatok
parciel.
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6. Záver
Do návrhu pripravovanej Smernice na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním budú prebraté viaceré
pozitívne skúsenosti z predmetnej odskúšanej modifikovanej metodiky a iná časť skúseností bude podrobená ešte
ďalšiemu skúmaniu a zhodnocovaniu. Do prvej menovanej skupiny zrejme bude patriť zaradenie novej etapy „prípravné konanie“ s obsahom stanovenie obvodu obnovy,
jeho vyznačenie v katastrálnej mape, vykonanie informačnej kampane a verejné vyhlásenie obnovy a fakultatívne
spojenie pôvodne dvoch etáp do jednej spoločnej etapy
„zisťovanie priebehu hraníc (miestne prešetrovanie) a meračské práce“, ďalej vyhotovenie podkladov a spracovanie
výsledkov miestneho prešetrovania a meračských prác v digitálnej forme, využitie výsledkov meraní v GNSS pri zriaďovaní bodov podrobného polohového bodového poľa a pri
podrobnom meraní polohopisu, vyhotovenie digitálnych
podkladov s výsledkom OKO NM slúžiacich na aktualizáciu
katastrálneho operátu (súbory VGI, FÚVI, XML), fakultatívna možnosť využitia ortofotomáp pri tvorbe podkladov
na prešetrovacie náčrty, spôsob „premietnutia“ výsledkov
OKO NM do VKM a formalizovanie spolupráce komerčnej
sféry so správnym orgánom.
Predmetom ďalšieho skúmania výhodnosti bude fakultatívna možnosť vykonania veľkomierkového (podrobného) mapovania pred miestnym prešetrovaním, použitie
jeho výsledkov ako podkladu na tvorbu prešetrovacích náčrtov a následné definitívne podrobné mapovanie (domapovanie) tých predmetov polohopisu, ktoré neboli zreteľne alebo neboli vôbec stabilizované alebo signalizované
počas mapovania pred miestnym prešetrovaním. Zároveň odporúčame pri tvorbe novej smernice preferovať
namiesto samostatného prešetrovacieho náčrtu a samostatného meračského náčrtu jeden univerzálny náčrt. Veď
väčšinou sa rodí v teréne iba jeden náčrt a potom sa to
spracúva na samostatné náčrty, pričom obsah jednotlivých náčrtov je na 40 % – 70 % totožný. Pri zvolení vhodnej mierky náčrtov nie je problém celý „univerzálny“ obsah
prehľadne umiestniť. Podobne sa ďalej bude skúmať fakultatívna možnosť vykonania identifikácie parciel registra E s novomapovanými parcelami registra C a v prípade,
ak následná analýza identifikácie preukáže identitu oboch
porovnávaných stavov, podanie podnetu katastrálnej autorite a prenos práva k predmetným pozemkom evidovaným v registri E do registra C, ďalej precizovanie spôsobu
využitia časti výsledkov miestneho prešetrovania priamo
ako podkladu na aktualizáciu ZBGIS®, pokiaľ predmety prešetrovania predstavujú atribúty predmetov mapovania
(doterajšia skúsenosť hovorí, že je žiaduce preferovať nie
súčasnú kombináciu miestneho prešetrovania a prešetrovania obsahu ZBGIS®, ale ako dve tesne po sebe nasledujúce procedúry); tu bude treba sprecizovať najmä postup
nápravy, ak sa pri miestnom prešetrovaní zistí okrem kvalitatívneho i geometrický nesúlad objektu voči evidovanému stavu.
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Z ČINNOSTI ORGÁNŮ
A ORGANIZACÍ
Vzdělávání v oblasti zeměměřictví
a katastru nemovitostí – projekt OPVK
Celoživotní vzdělávání v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí (KN) je
základním předpokladem pro další rozvoj oboru. Nelze se však zaměřovat
pouze na samotné zeměměřiče, ale je nutné vzdělávat a školit i ostatní profese,
které navazují nebo využívají výsledky zeměměřičských činností. Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému, v. v. i. (VÚGTK)
se v roce 2014 podařilo získat grant na rozšíření vzdělávání v oboru zeměměřictví a KN ve Středočeském kraji.
S problematikou zeměměřictví a KN, byť jen okrajově, se setkává stále větší
skupina soukromých podnikatelů, jejich pracovníků i zaměstnanců státní správy
a místní samosprávy, která nemá odpovídající vzdělání a znalosti z tohoto
oboru. Je zcela pochopitelné, že na úřadech místní samosprávy obcí a malých
měst nebo u malých stavebních firem čítajících jen několik pracovníků nejsou
zaměstnáváni absolventi zeměměřických škol, přesto však by tito pracovníci
měli mít alespoň základní znalosti a základní přehled o problematice zeměměřictví a KN, protože důsledky této neznalosti mohou mít velké následky. V roce
2014 potřebu ještě více prohloubila účinnost nového Občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb.) a všech souvisejících zákonů a vyhlášek – v našem oboru
především novela Katastrálního zákona (zákon č. 256/2013 Sb.) a Katastrální
vyhlášky (vyhláška č. 357/2013 Sb.).
Přesto že se VÚGTK více než 20 let věnuje dalšímu vzdělávání v oboru zeměměřictví a KN organizováním odborných seminářů a kurzů (od roku 2005
je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
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správných celků u Ministerstva vnitra České republiky – číslo akreditace
AK I./I-191/2005), zaměřovaly se tyto semináře a kurzy převážně na zeměměřiče s vysokoškolským vzděláním a jednotlivé semináře byly zpravidla úzce
specializované.
S cílem rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit byla v roce 2011 provedena
analýza zájmu o vzdělávání v oborech zeměměřictví a KN i u „negeodetických“
profesí. Bylo osloveno přes 400 respondentů ve Středočeském kraji s návratností 43 % (odpovědělo 173 respondentů). Obdobně jako u jiných anket se
sešla řada zajímavých odpovědí, od názoru „jsme tu na úřadě dva a nemáme
čas lítat po školeních“ až „nestarejte se o nás, ale dodělejte, co jste slíbili (digitální mapu veřejné správy – DMVS)“. Pomineme-li tyto extrémní odpovědi,
reakce respondentů byla vesměs příznivá a zájem o doškolení v problematice
zeměměřictví byl značný, ovšem finanční možnosti obecních úřadů a malých
firem jsou omezené. Součástí provedené analýzy bylo i zjišťování možného
obsahu a rozsahu jednotlivých kurzů. Výsledkem této analýzy bylo vytipování
dalších cílových skupin dalšího vzdělávání:
• skupina zeměměřičů bez vysokoškolského vzdělání,
• skupina úředníků státní správy a místní samosprávy,
• skupina zaměstnanců stavebních firem a pracovníků v oblasti realit.
Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a KN ve
Středočeském kraji (CZ.1.07/3.2.11/03.0115)
Projekt Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost (OPVK) byl,
přes určitá omezení (zkrácení doby řešení projektu a částečné omezení rozpočtu projektu), v prosinci 2013 přijat k financování. Celková doba jeho řešení
byla stanovena na jeden rok (leden až prosinec 2014) a celková poskytnutá
podpora na řešení projektu byla 3 412 663,82 Kč, přičemž podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu činil 15 % a podíl příspěvku z Evropského
sociálního fondu činil 85 % z celkového rozpočtu projektu. Cílem bylo vytvořit vzdělávací moduly pro jednotlivé cílové skupiny a pilotně je ověřit. V průběhu řešení projektu, ve spolupráci s partnery byl stanoven rozsah i obsah jednotlivých modulů a sestavení lektorského týmu z kmenových pracovníků VÚGTK
a partnerů. V rámci projektu bylo zpracováno šest vzdělávacích modulů.
První modul – Kurz pro zeměměřiče – byl zaměřený na rozšíření nabídky
dalšího vzdělávání geodetů/zeměměřičů s maturitou a hlavním řešitelem byla
Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze (SPŠZ). Kurz obsahoval 9 odborných témat a představoval celkem 54 vyučovacích hodin s výrazným zaměřením na nové technologie a moderní výpočetní techniku. Celý modul byl koncipován jako doškolovací kurz, ve kterém si posluchači mohli zopakovat a doplnit vědomosti a praktické činnosti spojené se zeměměřickou praxí. Jednotlivá témata byla seřazena do bloků přednášek a posluchači měli možnost se
přihlásit na celý kurz nebo pouze na jednotlivá témata. Kurzu, nebo jeho jednotlivých částí, se celkem zúčastnilo 19 posluchačů. Základními odbornými
tématy byly:
• Seznámení s moderní přístrojovou technikou,
• Praktické použití kartografického software pro tvorbu map,
• Přenos dat s využitím registračního zařízení včetně zpracování naměřených
dat a následné propojení s grafickým programem,
• Teorie a použití digitální fotogrammetrie,
• Praktické využití geodetického software pro výpočty a kresbu,
• Základy práce v CAD systému a kresba digitální katastrální mapy,
• Evidence a inventarizace v programu MISYS,
• ArcGIS, seznámení s databázemi a jejich propojení s programem pro tvorbu
tematických a účelových map,
• Použití nadstaveb pro práci s digitálními modely terénu.
Celý kurz byl organizován SPŠZ a výuka probíhala převážně na její počítačové učebně (obr. 1), případně na cvičném bodovém poli školy (obr. 2). Každé
téma bylo ukončeno závěrečnou prací nebo přezkoušením, ve kterém si mohli
posluchači ověřit, jak dané téma pochopili.
Druhý modul byl koncipován jako Konzultační semináře pro uchazeče
o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Tento modul vycházel ze zkušeností
VÚGTK s pořádáním těchto seminářů. Prostředky projektu byly použity k aktua-
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Obr. 1 Výuka v počítačové učebně SPŠZ

Obr. 2 Praktická cvičení
lizaci stávajících přednášek a doplnění některých témat tak, jak jsou stanovena
v zákoně č. 200/1994 Sb. a vyhlášce ČÚZK č. 31/1995 Sb. Pro zpracování tohoto
modulu byli přizváni i externí řešitelé z řad odborníků resortu.
Základními tématy byly:
• Metrologie a inženýrská geodézie,
• Budování a revize podrobného bodového pole,
• Státní mapová díla,
• Geodetické základy,
• Právní úpravy v KN,
• Zeměměřické orgány,
• Geodetické práce pro KN.
Termíny pilotního ověřování byly voleny podle termínů konání zkoušky
(červen a září 2014). Akce se v rámci projektu zúčastnilo 9 posluchačů a 2
posluchači poté úspěšně složili zkoušku a získali Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
Třetí vzdělávací modul byl zaměřen na Průběžné vzdělávání zeměměřičů formou seminářů na aktuální odborná témata. Cílem tohoto modulu bylo
seznámit cílovou skupinu s novými právními úpravami po rekodifikaci občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů. V rámci tohoto vzdělávacího
moduly bylo uskutečněno pět odborných seminářů:
• Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí,
• Dálkový přístup do katastru nemovitostí,
• Pozemkové knihy a církevní restituce,
• Nový katastrální zákon a listiny o nemovitostech,
• Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon.
Semináře byly zpracovány a organizovány VÚGTK a celkem se jich zúčastnilo 58 posluchačů z cílové skupiny. Výrazný podíl na účasti měli zaměstnanci
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katastrálních pracovišť ze Středočeského kraje, zvláště na seminářích Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí a Pozemkové knihy a církevní
restituce.
Další modul projektu byl zaměřen na zaměstnance stavebních firem a pracovníky v oblasti realit bez zeměměřického vzdělání – pracovníky realitních kanceláří, notáře a zaměstnance bankovních institucí poskytující hypoteční úvěry, pracovníky stavebních firem a stavbyvedoucí. Cílem bylo seznámit tyto „negeodety“ se zeměměřickou problematikou a vytvořit podmínky
pro vzájemnou spolupráci. V průběhu řešení byla cílová skupina rozdělena
a byly vytvořeny dva nezávislé vzdělávací moduly pro pracovníky ve stavebnictví a pro pracovníky v oblasti realit.
Čtvrtý modul – Kurz pro zaměstnance realitních firem (obr. 3) – byl zaměřen na problematiku převodu nemovitostí s těmito tématy:
• Katastr nemovitostí jako veřejná listina,
• Geometrický plán,
• Pozemkové knihy,
• Převody nemovitostí,
• Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí,
• Vytyčování hranic pozemků.
Tento modul se setkal s velkým zájmem a stanovená kapacita pro pilotní
ověřování byla výrazně překročena. O úrovni zpracovaného kurzu svědčí i poděkování, zaslané několika účastníky řešitelům projektu.
V pátém modulu – Kurzu pro zaměstnance stavebních firem – byla zpracována témata především z oblasti inženýrské geodézie:
• Metrologický řád,
• Bodová pole,
• Geometrický plán,
• Vytyčování staveb a hranic pozemků,
• Stanovování ploch bytových a nebytových prostor,
• Zápisy v KN, věcná břemena,
• Povinnosti vlastníků.
Oba moduly byly zpracovány společně VÚGTK a SPŠZ. Celkem se kurzů
zúčastnilo 26 zaměstnanců realitních a stavebních firem. Řešitelé projektu
předpokládají zopakovat kurzy i v roce 2015.
Poslední, šestý modul byl zaměřen na úředníky státní správy a místní
samosprávy – pracovníky stavebních úřadů a odborů, odborů životního prostředí, katastrálních úřadů a pracovišť a obecní zastupitele. Cílem tohoto modulu bylo proškolit úředníky z nové legislativy v oblasti zeměměřictví a KN
a vytvořit podmínky pro pochopení této problematiky na úřadech státní správy
a místní samosprávy. Základními tématy byly:
• Katastr nemovitostí jako právní a ekonomický obor,
• Státní mapové dílo,
• Obnova katastrálního operátu,
• Geodetická část projektové dokumentace stavby,
• Bodová pole,
• Národní geoinformační infrastruktura,
• Pozemkové knihy,
• Zastavěné území obce,
• Vypisování Výběrových řízení v geo-oborech.
Pilotního ověřování kurzu se zúčastnilo celkem 12 úředníků místní samosprávy ze Středočeského kraje. Kurz pro úředníky byl zpracováván VÚGTK.
Výstupy projektu
Dostupné jsou na webových stránkách VÚGTK i na stránkách SPŠZ. Z jednotlivých modulů byly sestaveny soubory studijních materiálů a prezentací a jednotlivé prezentace byly zpracovány pro potřebu účastníků projektu i na CD
(obr. 4). Nezanedbatelným přínosem projektu bylo i proškolení a výchova mladých lektorů VÚGTK a zkušenosti s řešením a administrací projektu s finanční
spoluúčastí Evropského sociálního fondu. Určitým nedostatkem řešení projektu
bylo, že se řešitelům nepodařilo provést širší publicitu projektu mimo cílovou
skupinu (Středočeský kraj).
Poskytnutá podpora na řešení tohoto grantového projektu umožnila výrazně rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit v našem oboru. Celkově se pilotního
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Obr. 3 Kurz pro realitní firmy

Obr. 4 Výstupy projektu – školicí materiály
ověřování zúčastnilo více než 160 osob, což více než dvakrát převýšilo plánované
hodnoty monitorovacích indikátorů projektu (plánovaná hodnota 68). Výsledky projektu byly účastníky kladně hodnoceny, a proto se předpokládá
opakovat kurzy v roce 2015 i pro zájemce mimo Středočeský kraj.
Ing. Jiří Drozda,
VÚGTK, v. v. i., Zdiby

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Setkání pracovní skupiny
Defence Geospatial Information
Working Group
Ve dnech 13. až 17. 4. 2015 se konalo pravidelné společné setkání mezinárodní
pracovní skupiny Defence Geospatial Information Working Group (DGIWG).
Organizace se ujala holandská vojenská geografická služba Defence Geographic
Agency of the Dutch Defence Forces. Jednání probíhalo na vojenské námořní
základně (MEA) v Amsterodamu (obr. 1, 2).
Cílem DGIWG je koordinace rozvoje standardizace geoprostorových informací pro podporu vzájemné výměny, přístupu a využití geografických informací především pro vojenské, obranné nebo záchranné mise. Navrhované standardy DGIWG jsou postaveny na obecně definovaných normách pro geografické informace vymezené ISO TC/211 a pro specifikaci služeb se řídí schválenými pravidly Open Geospatial Consortium (OGC). Dále se zohledňují návrhy
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a požadavky států a organizací, které jsou zapojeny do činností DGIWG. Vytvořené standardy DGIWG jsou také využívané jako hlavní zdroj pro rozvoj
vojenských norem STANAGs v NATO.
Pracovní skupina je členěna na technické panely (TP) a dále na projektové
týmy. Existuje 5 základních TP: TP1 Vector Data, TP2 Imagery and Gridded data,
TP3 Metadata, TP4 Portrayal, TP5 Web Services. V současné době většina projektů souvisí s budováním DGIWG Geospatial Information Framework (DGIF)
jako jednotného rámce pro geoprostorové informace. Současnou ředitelkou
a technickou koordinátorkou DGIWG je Jennifer Hum-Miller z Kanady.

Obr. 1 Oficiální fotografie účastníků setkání
pracovní skupiny DGIWG (foto DGIWG)

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Jednotlivé projektové týmy z TP fungují během roku odděleně, spíše korespondenční formou a podle potřeby projektu se členové fyzicky scházejí, popř.
probíhají telekonference. Společné setkání všech projektových týmů TP DGIWG
je organizováno 2x ročně. Při společném setkání všech TP, jako tomu bylo letos
v Amsterodamu, dochází k vzájemnému informování o dosažených výsledcích
či návrzích, prezentují se požadavky na další rozvojové úkoly, pracovní týmy se
k řešení určitých témat sdružují, ale účastníci mají i dostatek času pracovat odděleně v jednotlivých projektových skupinách (obr. 3).
Za Českou republiku jsou do pracovní skupiny zapojeni zástupci z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce (VGHMÚř)
a Zeměměřického úřadu (ZÚ). Jana Pressová ze ZÚ se účastní projektů v rámci
technických skupin – TP1 a TP4.
V rámci TP1 je již řadu let členem týmu pro správu slovníku DGIWG Feature
Data Dictionary (DFDD), jehož předchůdce Digest byl použit jako hlavní zdroj
pro kódování typů objektů ZABAGED (Základní báze geografických dat) v ZÚ,
využit byl také při tvorbě Digitálního modelu území v měřítku 1 : 25 000
(DMÚ25) ve VGHMÚř. Vedoucím týmu správy DFDD je Mathias Thelker z Německa. K dlouholetým členům patří Boris Tichý z VGHMÚř, Peter West -Nielsen
z Dánska a Anne Fintelman z Holandska.
Letos probíhala bouřlivá diskuze nad budoucností slovníku DFDD. S budováním DGIF, jehož součástí je slovník DGIWG Geospatial Feature Concept Dictionary (DGFCD), je pro DGIWG obtížné a neefektivní udržovat oba slovníky aktuální a konzistentní, proto s ohledem na to, že je DFDD používán ve vojenských projektech a i v produkčních modelech geoprostorových dat v různých
státech a organizacích, bylo rozhodnuto, že bude pro využití „zakonzervována“
jeho poslední verze DFDD BL 2013-1.00 z roku 2013. Dále bude rozvíjen už jen
katalog DGFCD, který je komponentem DGIF. V něm bude zachována informace, které z daných objektů či vlastností jsou přeneseny z DFDD. Tým se nyní více
zaměřil na tvorbu modelových schémat pro vektorová data.
V rámci TP4 se od minulého roku J. Pressová zúčastňuje projektu Symbologie v prostředí webových služeb. Cílem je vytvoření standardizované knihovny
symbolů včetně její dokumentace pro zobrazování topografických vektorových
dat v různých měřítkových úrovních webových mapových služeb. Je plánováno, že první verze knihovny bude hotova do cca 18 měsíců. Řízením projektu
byl pověřen Leigh Carpenter z Velké Británie, dalšími aktivními osobami jsou
Lars Schylberg ze Švédska, Penny Chapman z Velké Británie, Kevin Firmann a John
Bik z USA a Werner Wegge z Německa, a také Luboš Bělka z VGHMÚř, který
připravil podle domluvy z minulého jednání v Alcalá de Henares první návrh
symbolů pro wms/wmts služby pro téma č. 1 – terén a vegetace. Specialisty
z USA je zpracován návrh pro téma č. 4 – průmysl a inženýrské sítě. Pro
konstrukci symbolů je plánováno využití Styled Layer Descriptor navržený OGC.
DGIWG zpracovává mnoho zajímavých projektů, bližší informace o pracovní
skupině jsou na https://www.dgiwg.org/dgiwg/.

Obr. 2 Účastníci po skončení jednání v areálu MEA,
vpravo v popředí L. Bělka s B. Tichým

Obr. 3 Plenární jednání DGIWG, uprostřed J. Pressová s L. Bělkou (foto B. Tichý)

RNDr. Jana Pressová,
Zeměměřický úřad, Praha
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Konference EGU 2015 ve Vídni
Konference European Geosciences Union (EGU) – General Assembly 2015 se
konala 13. až 17. 4. 2015 a jako obvykle probíhala ve Vídni v Austria Center
Vienna (obr. 1). Sympozium je věnováno vědám o Zemi a jedna ze sekcí je
vyhrazena geodézii. Samotná geodézie byla rozdělena do menších tematických okruhů, kterým byly věnovány ucelené bloky přednášek.
Přednášky o Mezinárodním terestrickém referenčním rámci byly zaměřeny na zpracování, použití, aplikace a analýzy související s rámcem. Cílem
sekce bylo otevřít diskusi k přípravným pracím pro další verzi referenčního
rámce, ve kterém budou zahrnuta data z roku 2013. Aktuální realizace Mezinárodního terestrického referenčního systému představuje dosud nejpřesnější určení pozic a změn polohy stanic. K přesnější definici a realizaci Evropského terestrického referenčního systému slouží výsledky ze společného vyrovnání dat sítí permanentních stanic, které pomáhají v řadě evropských iniciativ k analýzám pohybů a přesnosti. Díky dostatečně husté síti dostávají vědecké a praktické aplikace přístup ke globální soustavě souřadnic bez ztráty
konzistence a spolehlivosti. Přesné výsledky vzešly z dlouhodobě analyzovaných dat národních sítí globálních navigačních satelitních systémů (GNSS)
včetně sítě CZEPOS.

Obr. 1 Austria Center Vienna, tradiční
místo konání sympozia EGU
Několik prezentací bylo věnováno přesným algoritmům a aplikacím v GNSS.
Aktuálně jsou v plném provozu dva systémy GNSS a další (Galileo, Beidou, QZSS)
jsou ve stupni zavádění. Nové systémy se připravují k poskytování signálů uživatelům a stávající systémy projdou modernizací, která zvýší kapacitu v podobě
zvýšení počtu signálů a lepší přesnosti. Více signálů z různých systémů má za
následek zavádění nových postupů ve zpracování dat. V oblasti vývoje GNSS je
aktuálně zájem o zahájení procesu algoritmů Precise Point Positioning (PPP),
které poskytují lepší určení pozice a kratší čas konvergence.
Z bloku přednášek o gravimetrii byly zajímavé informace o družicových
misích GRACE a GOCE. Poslední výsledky ukazují velké zlepšení v rámci přesnosti, spolehlivosti a v prostorovém řešení a nabízí příležitosti ke sledování změn
v proudění povrchové vody nebo ledových mas v polárních oblastech. Poslední
modely představují nejlepší výsledky v určování průběhu geoidu a umožňují
tak vývoj zpřesněných aplikací v geofyzice a v oceánografii. Tíhová data přispívají k možnostem zobrazování struktury Země a výzkumu geodynamických procesů (deformace, pohyby). Tíhová data se používají rovněž k definici výškových
systémů (fyzikální geodézie).
Konference EGU byla doprovázena velmi rozsáhlou expozicí posterů, jejichž
témata bylo možné s autory konzultovat.
Ing. Jaroslav Nágl, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha
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SPOLOČENSKO-ODBORNÁ ČINNOSŤ
Konferencia Kataster nehnuteľností
a koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva bola úspešná
Usporiadanie pozemkového vlastníctva sa v Slovenskej republike (SR) vykonáva v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov
k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. V konaní sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje
register obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „register“).
Pri príležitosti 20. výročia prijatia zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom a jeho vstúpenia
do platnosti sa v dňoch 6. a 7. 5. 2015 v priestoroch účelového zariadenia
Kancelárie Národnej rady (NR) SR Častá - Papiernička konala konferencia s názvom Kataster nehnuteľností a koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) a Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministerstvo).
V odbornej časti konferencie odznelo 15 prednášok rozdelených do šiestich
blokov. Autori sa v prednáškach orientovali na vývoj právnej úpravy konania
o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim a jej zmien,
na analýzu súčasného stavu, na rozhodovaciu činnosť správneho orgánu, či už
v prvom alebo druhom stupni konania, ako aj na možnosti, ako sa popasovať
s chybami, ktoré sa zápisom registra ako verejnej listiny preniesli do katastra
nehnuteľností (KN).
Konferenciu otvoril úvodným vystúpením podpredseda ÚGKK SR Ing. Ľubomír Suchý prezentáciou „Kataster nehnuteľností a koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva“. Po ňom sa slova ujal generálny riaditeľ sekcie legislatívy
Ministerstva JUDr. Jaroslav Puškáč s prednáškou „Spoločenskoprávne determinanty prijatia zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom a jeho ďalších legislatívnych zmien“ (obr. 1, str. 160).
Konferenciu obohatili svojimi prednáškami:
Ing. Pavol MATEJKA, ÚGKK SR: Koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva a zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom,
JUDr. Janka KUCEJOVÁ, odbor opravných prostriedkov, Okresný úrad v Žiline: Konanie o vydržaní ... a zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom,
Ing. Pavol MILUCH, odbor opravných prostriedkov, Okresný úrad v Žiline: Zapísaný ROEP v operáte katastra nehnuteľností ako predpoklad pozemkových úprav,
Ing. Jozef NORULÁK a Ing. Andrej VAŠEK, Výskumný ústav geodézie a kartografie Bratislava: Preberanie a kontrola údajov písomnej časti ROEP a zápis do
informačného systému katastra nehnuteľností (ISKN),
Mgr. Ľubomíra ŠOLTYSOVÁ, ÚGKK SR: Rozhodovacia činnosť správneho orgánu
v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,
Mgr. Andrej POLÁK, katastrálny odbor, Okresný úrad Piešťany: Odstraňovanie chýb
po zápise registra do katastra nehnuteľností a súvisiace praktické skúsenosti,
Mgr. Stanislav KUSÝ, riaditeľ odboru usporiadania vlastníctva Slovenského
pozemkového fondu: Využívanie zapísaných registrov v podmienkach Slovenského pozemkového fondu,
Mgr. Róbert JAKUBÁČ, ÚGKK SR: Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,
Ing. Peter REPÁŇ, Progres CAD Engineering, s. r. o., Prešov: Zostavovanie ROEP
a súčinnosť so správnym orgánom z pohľadu zhotoviteľa,
Ing. Ján KRIŽAN, starosta, obec Beckov: Previazanosť obcí s konaním o usporiadaní vlastníctva k pozemkom podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom – činnosť komisií a súčinnosť so správnym orgánom,
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MAPY A ATLASY
Veletrh Svět knihy 2015 v Praze

Obr. 1 JUDr. J. Puškáč počas prednášky

Obr. 2 Pohľad do rokovacej sály konferencie

Čtenářská veřejnost, odborníci, nakladatelé, vydavatelé i autoři se opět sešli na
již 21. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět
knihy 2015. Ve dnech 14. až 17. 5. 2015 v Průmyslovém paláci na Výstavišti
v Praze-Holešovicích probíhala četná setkání, autorská čtení, vyhlašování nejlepších titulů, semináře a prezentace knižních novinek.
Čestným hostem veletrhu byl Egypt (obr. 1, dole) a hlavními tématy Fotografie a kniha (představení fotografické publikace jako významné součásti knižní
kultury propojující vizuální a polygrafické umění), Světoví knižní šampioni pro
mladé čtenáře (téma zahrnující výstavu oceněných knih pro děti a mládež
z celého světa) a Literární diaspora a Češi ve světě (téma upozornilo na ty, kdo
žijí či žili mimo Českou republiku, a přesto nezapomněli na svou rodnou zem).
Veletrh byl i příležitostí k udílení cen za vydavatelské počiny v uplynulém
roce a také k vyhlášení výsledků mnoha soutěží jako např. Mapa roku, Slovník roku, Cena Jiřího Theinera, Knihkupecký žebříček roku, Audiokniha roku a četné další.
V letošním roce veletrh opět nabídnul množství výstav zaměřených na knihy,
publikace, kalendáře, plakáty či exlibris. Mezi stánky velkých vydavatelských
domů i menších vystavovatelů se neztratila ani kartografická nakladatelství
(obr. 2, str. 161), která rozmanitou nabídku své produkce nabízela nejen k prohlédnutí, ale i ke koupi, a to za zvýhodněné veletržní ceny. Zpestřením byly soutěže o hodnotné ceny a také křty nových produktů (obr. 3).
Z pestré a obsahově rozličné nabídky doprovodných akcí měly velký ohlas
workshopy a diskuze na téma Jak se dělá audiokniha, Užitná a estetická hodnota e-knih, Lekce tvůrčího psaní, Fotografie a kniha, fotografie a spisovatel,
festival Den poezie, Fantasy & sci-fi.
S knižní částí veletrhu proběhly také Svět knihy ve filmu (19 filmových představení), Svět knihy na jevišti (37 divadelních představení) a další pořady konané v rámci veletrhu mimo areál Výstaviště jako například Noc literatury
(čtení překladů z evropských literatur konající se v předvečer zahájení veletrhu
a literárního festivalu na různých místech v lokalitě Prahy 6).

Mgr. Adam NOCIAR, pozemkový odbor Ministerstva: Problematika zostavovania
registrov podľa prvej časti zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v priestoroch bývalého vojenského obvodu Javorina,
Ing. Erik ONDREJIČKA, doc. Ing. Imrich HORŇANSKÝ, PhD. a Ing. Michal LEITMAN,
ÚGKK SR: Problematika drobenia pozemkov v súvislosti so zápisom práv do
katastra nehnuteľností.
Dvojdňovú konferenciu ukončila predsedníčka ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová,
ktorá zhodnotila konferenciu, poďakovala sa prednášajúcim za ich prácu pri
príprave prezentácií a všetkým prítomným za ich účasť. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že informácie, ktoré odzneli v rámci jednotlivých prezentácií, budú
prínosom pre aplikačnú prax.
Na záver možno konštatovať, že konferencia Kataster nehnuteľností a koncepcia usporiadania pozemkového vlastníctva naplnila svoj zámer tak po odbornej, ako aj po spoločenskej stránke (obr. 2). Osobitnú pozornosť si zasluhuje prezentácia Mgr. Andreja Poláka z katastrálneho odboru Okresného úradu Piešťany,
ktorá sa sústredila na postup odstraňovania chybných a dopĺňania neúplných
údajov zapísaných do KN rozhodnutím o schválení registra, a to tak pred uplynutím 5ročnej lehoty podľa § 7 ods. 6 zákona, ako aj po jej uplynutí, čo je téma
zaujímavá a nepochybne aj aktuálna, nakoľko v čase, keď sa spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov končí, budeme sa musieť väčšmi sústrediť
na chyby, ktoré boli zápisom registra prenesené do KN.
Zborník prednášok z konferencie nebol vydaný. Powerpointové prezentácie
prednášok, ktoré na konferencii odzneli, budú zverejnené na webovom sídle
ÚGKK SR (www.skgeodesy.sk).
Mgr. Ľubomíra Šoltysová,
ÚGKK SR

Obr. 1 Stánek Egypta – čestného hosta veletrhu

GaKO 61/103, 2015, číslo 7, str. 025

MAPY A ATLASY

Geodetický a kartografický obzor
ročník 61/103, 2015, číslo 7

161

Obr. 2 Nakladatelství Marco Polo se svou nabídkou
mapové a knižní produkce

Obr. 1 J. Cajthaml a E. Semotanová
s oceněným titulem a diplomem

Obr. 3 Křest mapy Rozhledny České republiky na stánku
Kartografie Praha (zleva M. Jančařík, M. Svobodová
a J. Ptáček)

Obr. 2 M. Vašíček (uprostřed) a J. Faigl (vpravo) převzali
od J. Cajthamla zvláštní ocenění,
zcela vlevo E. Semotanová

Letošního ročníku se zúčastnilo 393 vystavovatelů, 864 registrovaných odborných návštěvníků a 327 akreditovaných novinářů, ale především 38 000
návštěvníků, kteří svou účastí na veletrhu potvrdili jeho oblíbenost a neutuchající zájem čtenářů o knižní produkci v jakékoliv její formě.

nost, kvalita technického provedení, estetický dojem mapy a námětová pozoruhodnost. Hodnotící komise na základě těchto kritérií vyhodnotila:

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Mapa roku 2014
Kartografická společnost České republiky (ČR) vyhlásila dne 14. 5. 2015 v rámci
mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 2015 na
Výstavišti v Praze-Holešovicích výsledky 17. ročníku celostátní soutěže kartografických nakladatelství Mapa roku 2014. Vyhlašování letošních výsledků soutěže moderovali doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. a člen výboru Kartografické společnosti ČR doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
J. Cajthaml na projektoru krátce zrekapituloval vítěze a zajímavosti z předchozích ročníků a poté již začal s vyhlášením nominací a výsledků soutěže za
rok 2014 v jednotlivých kategoriích. Výsledky určila hodnotící komise ve složení: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (předseda komise), doc. Ing. Jiří Cajthaml,
Ph.D., doc. Ing. Václav Čada, CSc., Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D., doc. RNDr.
Ladislav Plánka, CSc., Ing. Petr Skála a Ing. Zdenka Roulová.
Do soutěže se přihlásilo 29 producentů (autorů) z celé ČR a o titul Mapa
roku 2014 usilovalo 80 produktů. Hodnotícími kritérii byly: obecné údaje, kompozice mapy, matematické prvky, obsah (úplnost, správnost a aktuálnost), čitel-

Kategorie Atlasy, soubory a edice map (19 přihlášených titulů):
Akademický atlas českých dějin (nakladatelství Academia), obr. 1.
Kategorie Samostatná kartografická díla (43 přihlášené tituly):
Labské pískovce 1 : 25 000, národní parky České Švýcarsko a Saské Švýcarsko
(Geodézie On Line, spol. s r. o.).
Kategorie Kartografická díla pro školy (3 přihlášené tituly):
Užij si mapu (Kartografie HP, spol. s r. o.).
Kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu (6 přihlášených titulů):
Zeměpisná mapa a Zimní mapa 2.0 na Mapy.cz (Seznam.cz, a. s.).
Kategorie Kartografické výsledky studentských prací (9 přihlášených titulů):
Víno a vinohrady na Moravě (Kateřina Gajdošová, Ostravská univerzita v Ostravě).
Nad rámec udělovaných cen v jednotlivých kategoriích hodnotící komise
udělila jedno zvláštní ocenění, a to Ministerstvu obrany ČR, Geografické
službě Armády ČR a Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému
úřadu za dlouhodobou produkci kvalitních topografických map ČR (obr. 2,
vpravo).
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Obr. 3 Zástupci vítězných společností s diplomy
Na závěr vyhlášení výsledků soutěže bylo společné představení všech
vítězů (obr. 3).
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

TOURMAP 2015

se porota, kterou vedl ředitel společnosti Kiwi, svět map a průvodců geograf
Tomáš Lejsek, s hodnocením takového množství exemplářů vypořádala a vydala výsledkovou listinu. Jana Berková, vedoucí oddělení Eventů pořadatele
festivalu TOURMAP, kterým je Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism,
tak mohla s šéfem poroty už podvanácté předat tři sady prvních, druhých a třetích cen a ještě dvě ceny poroty (obr. 1 a 2).
Přehled výsledků soutěžních kategorií:

Dne 4. 6. 2015 se v Mediacentru CzechTourism v Praze v úzkém kruhu pozvaných zástupců držitelů výročních cen a jejich doprovodu předávaly ceny
TOURMAP 2015. Odborná porota ocenila nejlepší tištěné i elektonické produkty, rozdělené do tří kategorií. O ocenění usilovali tvůrci a vydavatelé turistických map, turistických průvodců a elektronických map a aplikací.
O soutěž byl mimořádný zájem. Vždyť bylo přihlášeno celkem 379 turistických map, 189 turistických průvodců a 30 elektronických map a aplikací. Přesto

Mapy a atlasy s turistickým obsahem:
1. Cykloturistické mapy 1 : 75 000 Královehradecký kraj (FREYTAG-BERNDT,
spol. s r. o.)
2. Labská cyklotrasa v České republice 1 : 60 000 (Labská stezka, o. s.)
3. Soubor map Karlovy Vary (Infocentrum města Karlovy Vary, o. p. s.)
Cena poroty: Eesti teede atlas (Regio Ltd. Glückschuh Verlag)

Obr. 1 Zástupci oceněných společností s diplomy a cenami
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Obr. 1 Fórum otvoril J. Tuček

Obr. 2 Oceněné produkty za rok 2015
Turistický průvodce:
1. Najkrajšie cyklotrasy Bratislava a okolie (Vydavateľstvo DAJAMA)
2. KAM za pivem v Čechách a na Moravě (Albatros Media, a. s.)
3. Bali & Lombok (Nakladatelství JOTA, s. r. o.)
Cena poroty: Poznej aktivně Žďársko (Město Žďár nad Sázavou)
Elektronické mapy a průvodce:
1. www.tourmapy.cz (World Media Partners, s. r. o.)
2. Bike Rijeka (Rijeka Tourist Board)
3. Mobilní průvodce Svitavy (Město Svitavy)
Ing. Petr Skála,
Praha

Obr. 2 Ukážka 3D tlačiarne

SPRÁVY ZO ŠKÔL
Fórum mladých geoinformatikov 2015
Dňa 29. 5. 2015 sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil 9. ročník Fóra mladých geoinformatikov. Tento ročník sa oproti minulému konal v komornejšej atmosfére a bol spojený so seminárom„Nové formy výučby geoinformatiky“.
Fórum otvoril svojim príhovorom prof. Ing. Ján Tuček, CSc. (obr. 1), ktorý
bol zároveň aj garantom podujatia. Po otvorení nasledoval prvý blok príspevkov, ktoré boli na tému výučby geoinformatiky na vysokých školách v Českej republike a Slovenskej republike (SR). Účastníci sa oboznámili s jednotlivými druhmi prístupov k výučbe a so skladbou predmetov zaoberajúcich
sa geoinformatikou na Technickej univerzite vo Zvolene, na Žilinskej univerzite v Žiline a na Mendelovej univerzite v Brne. Program podujatia je na
http://gis.tuzvo.sk/fmg2015/program.php. Prítomní mali možnosť porovnať
a zhodnotiť momentálnu situáciu a tiež vymeniť si množstvo postrehov a námetov na zlepšenie a uľahčenie výučby nielen pre pedagógov ale aj pre študentov.
Druhý blok príspevkov na podujatí bol tvorený vlastnými prácami študentov
doktorandského štúdia, ktoré boli na vysokej úrovni a z rôznych oblastí záujmu,
čím zvýraznili široké spektrum možností využitia geografických informačných systémov v spoločenskom živote. Odzneli tu témy s čisto lesníckym zameraním, témy z oblasti vodohospodárstva a tiež téma z oblasti analýzy priestorových vzorov
incidencie rakovinových ochorení a úmrtnosti na rakovinové ochorenia na úrovni
jednotlivých okresov SR. Druhý blok príspevkov bol tak ako prvý veľmi zaujímavý
a podnetný, v diskusii odzneli aj ponuky na spoluprácu, ktoré môžu byť veľkým
prínosom nie len pre samotných študentov ale aj pre ich univerzitu.
Fórum pokračovalo krátkou prezentáciou 3D tlačiarní (obr. 2). Účastníci mali
možnosť oboznámiť sa s procesom tlače 3D modelov a tiež aj s výhodami a nevýhodami, ktoré so sebou prináša prevádzka rôznych typov 3D tlačiarní.

Obr. 3 Oculus rift

V závere podujatia boli odprezentované možnosti vizualizácie virtuálnej 3D
reality, a to systémom 3D virtuálnej jaskyne, ktorá momentálne slúži na zobrazovanie a prognózovanie stavu lesa a zariadením Oculus rift DK2 (obr. 3), ktorého potenciál a možnosti využitia sa ešte len testujú.
Na záver treba ešte dodať, že aj keď tohoročné Fórum mladých geoinformatikov nebolo také veľkolepé ako to minuloročné, bolo prínosom a inšpiráciou do
budúcna pre jeho účastníkov a zároveň aj organizátorov. Aktívni účastníci fóra
majú možnosť publikovať prezentované príspevky v časopise GaKO a v periodiku
Kartografické listy, resp. odprezentovať svoj príspevok na Enviro-i-fore.
Ing. Martina Levická,
Technická univerzita Zvolen,
foto: Ing. Martina Levická a Mgr. Milan Koreň, PhD.
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Ing. Antonín Švejda jubilantem
Ing. Antonín Švejda, vedoucí oddělení
exaktních věd a geodézie v Národním
technickém muzeu (NTM) v Praze, se
narodil 12. 7. 1955 v Benešově u Prahy.
Po maturitě na gymnáziu, absolvování
vojenské služby a práci důlního měřiče
absolvoval roku 1984 obor geodézie a kartografie na stavební fakultě ČVUT v Praze.
Poté nastoupil do NTM v Praze jako odborný pracovník se specializací na geodézii a astronomii. V tomto zaměstnání
se velmi zasloužil o náš obor a jeho propagaci nejen mezi samotnými zeměměřiči, ale významně též mezi ostatní odbornou i laickou veřejností. Zmiňme alespoň pořádání hojně navštěvovaných každoročních symposií spojených s badatelskou činností, zaměřených na historii geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru – Z dějin geodézie a kartografie. (Letošní, již XXXVI. symposium, se bude konat 25. 11. 2015.) Vybrané příspěvky ze symposií jsou publikovány v rámci Rozprav
NTM ve sbornících Z dějin geodézie a kartografie, jejichž je editorem a redaktorem.
Je nutno připomenout zásluhy Ing. A. Švejdy o uspořádání (za spolupráce
s doc. P. Hánkem, zastupujícím Národní komitét pro FIG) vysoce ceněné výstavy Geodetické přístroje v českých zemích / Surveying instruments in Czech
lands. Konala se v NTM ve dnech 15. 5. – 16. 7. 2000 v rámci akce Praha –
Evropské město kultury 2000 při příležitosti FIG Working Week Prague 2000
a byla u nás první a zatím jedinou prezentací tohoto zaměření a rozsahu. Za
českou stranu byl hlavním řešitelem evropského grantu World View Network,
společného projektu o pěti evropských astronomech (Koperník, Brahe, Kepler,
Galilei, Newton). Grant v rámci programu Evropské unie Culture 2000 byl plněn
v letech 2000–2003 s partnery Copernicus Museum Frombork (PL), Tycho Brahe
Museum (SE), Museum of Science Florencie (IT) a Woolsthorpe Manor (GB). Při
této příležitosti připravil výstavu o J. Keplerovi a publikaci Kepler a Praha.
Ing. A. Švejda je autorem současné stálé expozice Astronomie (2011), kde
jsou prezentovány též geodetické přístroje. K expozici napsal i doprovodný katalog. Připravil další výstavy nejen v NTM a je autorem řady odborných publikací. Jako kurátor geodézie a astronomie se stará o zkvalitnění a rozšíření sbírek NTM v těchto oborech, které patří mezi přední v evropském kontextu.
Do dalších let a další vědecké a odborné práce přejeme zdraví a pohodu.

NEKROLÓGY
Za doc. Ing. Irenou Mitášovou, PhD.
Dňa 21. 3. 2015 sme sa v bratislavskom krematóriu rozlúčili s doc. Ing.
Irenou Melániou Mitášovou, PhD., vynikajúcou odborníčkou, obetavou a vždy
podporujúcou kolegyňou, ako aj inšpirujúcou pedagogičkou, ktorá nás v tichosti opustila po dlhotrvajúcej chorobe. V reči jej obľúbenej teórie systémov by sa dalo povedať, že proces jej
pôsobenia v systéme, ktorý sa celý život snažila zdokonaľovať, ladiť a optimalizovať, bol nenávratne prerušený.
Nebolo jej viac dopriate tešiť sa z ovo-

cia svojej celoživotnej ľudskej aj odbornej činnosti v kruhu svojich najbližších, kde by mohla ďalej rozvíjať svoje záľuby nielen vo vede ale aj v umení,
ktoré pre ňu znamenalo ďalšiu dimenziu jej tvorivej osobnosti.
Jej činorodé inovátorské pôsobenie v odbore geodézie, kartografie a katastra v Slovenskej republike bolo zamerané na rozvíjanie novej vednej disciplíny – geoinformatiky, ktorej prínosy bola schopná vnímať ako jedna z mála už v počiatkoch jej vývoja. Z jej života spomeňme aspoň niekoľko významných období, ktoré predstavovali mnohokrát míľniky rozhodujúce o jej ďalšom smerovaní. Narodila sa 20. 7. 1935 v Slavnici v okrese Ilava. Po maturite
v roku 1953 nastúpila na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre odkiaľ v roku 1955 odišla študovať na Zememeračskú fakultu Poľnohospodárskeho
inštitútu v Charkove na Ukrajine, kde sa v roku 1959 stala úspešnou absolventkou. Po návrate na Slovensko pracovala ako geodet – projektant a od
roku 1960 nastúpila na pedagogickú dráhu ako asistentka na Katedre mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVŠT). V rokoch 1963 a 1964 absolvovala postgraduálne štúdium na odbore Matematické stroje a programovanie na Elektrotechnickej fakulte SVŠT a obhájila dizertačnú prácu na tému Automatizácia
spracovania geodetických informácií pre mapovanie vo veľkých mierkach. Po
predložení habilitačnej práce na tému Zapojenie sústavy informácií geodézie
a kartografie do spoločenského informačného procesu bola v roku 1974 habilitovaná za docentku. Od roku 1964 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2000 pôsobila na Katedre geodetických základov, pričom v rokoch 1978-1990
aj ako vedúca katedry.
Počas svojho dlhého a tvorivého pedagogického a vedecko-výskumného
pôsobenia sa zaslúžila o vznik a rozvoj mnohých nových predmetov na odbore geodézia a kartografia ako napr. Geoinformatika, Informačné systémy
o území, Tvorba báz údajov a informačných systémov v geodézii a kartografii, Teória systémov a kybernetika, Programovanie, Analýza údajov v geoinformačných systémoch a i. Prezentovala sa tiež bohatou publikačnou činnosťou, bola autorkou viac ako 100 odborných článkov, 9 skrípt a vedúcou
kolektívu autorov celoštátnej vysokoškolskej učebnice. Vychovala mnoho kandidátov vied, resp. PhD. študentov, ktorí v súčasnosti pôsobia na významných pozíciách v rezorte geodézie, kartografie a katastra na Slovensku ale aj
v zahraničí. Pôsobila v rôznych národných aj medzinárodných odborných
spoločnostiach a organizáciách a za svoju vedecko-výskumnú a pedagogickú
činnosť bola ocenená viacerými vyznamenaniami.
Hlavným impulzom jej tvorivého profesijného ale aj súkromného života bola
odvaha a sila stavať sa voči všetkým výzvam a čeliť im s eleganciou jej vlastnou.
Aj to boli dôvody, ktoré ju viedli k založeniu Laboratória geoinformatiky na
Katedre geodetických základov. Toto priekopnícke laboratórium vytvorilo experimentálnu bázu na rozvoj počítačových aplikácií a geografických informačných
systémov na odbore geodézia a kartografia a položilo základ na výchovu erudovaných geodetov a kartografov. Bolo tiež prvotným krokom na jej ceste k vybudovaniu Oddelenia geoinformatiky a rovnomennej špecializácie na Katedre
geodetických základov.
Za všetky vysoko odborné, kreatívne a progresívne nápady, za ich realizáciu v neraz ťažkých podmienkach a tiež za hlbokú inšpiráciu, pochopenie
a výnimočný vzor, ktorý nám docentka Mitášová počas svojho života neustále
ponúkala, úprimne ďakujeme.
S úctou bývalí kolegovia, študenti a priatelia.
Česť jej pamiatke!
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Pro příští GaKO připravujeme:

ŠTRONER, M.: Transformace 2D souřadnic s uvážením vlivu chyb v obou
soustavách
HORŇANSKÝ, I.–LEITMAN, M.–ONDREJIČKA, E.: K problematike zvyškovej
parcely
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