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 Ing. Branislav Droščák, PhD.,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

70 rokov Geodetického
a kartografického ústavu Bratislava

Abstrakt

V uplynulom roku 2020 si Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ) pripomenul 70. výročie svojho založenia, aj keď 
je pravdou, že pod týmto názvom začal vystupovať až od roku 1991. Do tohto dátumu vystriedal svoj názov postupne až
7 krát, ale s každou zmenou názvu a zriadením novej nástupníckej organizácie bolo spojené aj plnohodnotné prebratie 
záväzkov a zamestnancov tej predchádzajúcej, čím sa jednoznačne udržalo nástupníctvo po formálnej aj právnej stránke. 
Vývoj organizácií a ich názvov v čase kopíroval politickú situáciu v štáte a prejavoval sa najmä zmenami hospodárskeho 
charakteru novozriadených organizácií alebo zmenou ich hlavných úloh, ktoré bývali buď pridané, alebo odobraté. Samot-
ná história preukázala, že zo všetkých rezortných organizácii prežil GKÚ spolu so svojimi predchodcami oprávnene najdlh-
šie, a že vykonával a aj v súčasnosti naďalej vykonáva široké spektrum stanovených úloh vo vysokej kvalite a k všeobecnej 
spokojnosti.

70 Years of the Geodetic and Cartographic Institute Bratislava

Abstract 

In 2020, the Geodetic and Cartographic Institute Bratislava (GKÚ) commemorated the 70th anniversary of its foundation, 
although it began to appear under this name only in 1991. Until that date, it has replaced its name 7 times. Each name 
change and establishment of a new successor was accompanied by a full takeover of the obligations, and employees of the 
previous one, which clearly kept the succession, both formally and legally. The development of organizations and their 
names over time copied the political situation in the state and was manifested mainly by changes in the economic cha-
racter of the newly established organizations or by a change in their main tasks, which were either added or removed. The 
history itself has shown that from all geodetic and cartographic organizations, the GKÚ, together with its predecessors, has 
legitimately survived the longest, and it has performed and still performs a wide range of tasks in high quality and to 
general satisfaction.
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obnovovaní vojnou poznačeného štátu boli na zememe-
račskú obec kladené významné úlohy, akými bolo naprí-
klad vytýčenie a zameranie novej hranice medzi Česko-
slovenskom a Zväzom sovietskych socialistických republík 
(ZSSR), alebo pomoc pri obnove obcí (najmä z územia Slo-
venska) poškodených a zničených vojnou, ktoré začali ze-
memerači nanovo mapovať a udržiavať ich katastrálne ma-
py. Na úlohy kladené na zememeračov pôsobila veľmi ne-
gatívne najmä ich roztrieštenosť, vtedy z pohľadu nastu-
pujúceho komunistického režimu ešte stále existujúca sú-
kromno-podnikateľská sféra, nevyhovujúce mapové pod-
klady, ako aj nedostatok špecializovaných pracovísk. Po 
skončení vojny sa preto do popredia začala dostávať otáz-
ka zjednotenia geodetických a kartografických pracovísk. 
Proti sebe vystupovali dva tábory. Prvý bol za obnovenie 
stavu spred vojny, druhý presadzoval revolučné myšlienky 
volajúce po zjednotení. Keďže Československo sa po voj-
ne dostalo do sféry vplyvu ZSSR, vyhral tábor druhý [2].

2.2  SLOVZAKÚ a jeho pracovná náplň

K tak veľmi žiadanému zjednoteniu zememeračskej služ-
by došlo napokon v roku 1950. Vláda Československej re-
publiky nariadením vlády č. 43/1950 Sb. o organisaci a pů-
sobnosti Státního zeměměřického a kartografického ústa-
vu a o Technickém poradním sboru ve věcech veřejného 
vyměřování a mapování zo dňa 25. 4. 1950 zriadila Státní 
zeměměřický a kartografický ústav so sídlom v Prahe (SZKÚ)

Úvod

V roku 2020 si Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
(GKÚ) pripomenul 70. výročie svojho založenia, aj keď je 
faktom, že pod týmto názvom začal vystupovať až od roku 
1991. Prečo si potom pripomínal 70. výročie? Všetko sa to 
začalo v roku 1950, keď bola založená štátna geodetická 
inštitúcia pod názvom Slovenský zememeračský a karto-
grafický ústav v Bratislave, ktorá bola postupne zreorgani-
zovaná a pretransformovaná až prijala meno GKÚ, ktoré 
nesie dodnes. Ako prebiehal vyššie popísaný vývoj inšti-
túcie od počiatku po súčasnosť, čo bolo jej úlohami a hlav-
nou pracovnou náplňou a aké úspechy dosiahla je po-
drobne popísané v príspevku nižšie. Detailne je história 
a celé obdobie vývoja a aktivít GKÚ a jeho predchodcov 
popísaná v publikácii [1], ktorá bola vydaná na záver roka 
2020 a z ktorej je aj uvedený text čerpaný.

Od SLOVZAKÚ po GKÚ

2.1  Z histórie predchádzajúcej vzniku SLOVZAKÚ

Založeniu prvého predchodcu GKÚ predchádzala nelicho-
tivá situácia na území vtedajšieho Československa, ktoré 
bolo v dôsledku skončenej Druhej svetovej vojny pozna-
čené po hospodárskej a následne i politickej stránke. Pri
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Obr. 1 Budova a vstup do budovy na Bezručovej ulici č. 7 v Bratislave v roku 2020
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reprodukcie (reprodukčný odbor) SLOVZAKÚ. Tento stav
netrval dlho, nakoľko už o rok neskôr, v roku 1951, došlo 
k zmene a celá prevádzka reprodukcie bola presunutá 
z Martina do Modry - Harmónie.

Zamestnanci SLOVZAKÚ boli štátnymi zamestnancami. 
V rámci GZ sa pracovníci venovali na úseku triangulácie do-
budovávaniu Československej trigonometrickej siete (ČSTS) 
nižších rádov. Na úseku nivelácie pokračovali prácami na 
budovaní východnej časti Československej jednotnej nive-
lačnej siete (ČSJNS) v jadranskom výškovom systéme, vy-
konávali spojenie ČSJNS so sieťami okolitých „spriatele-
ných“ štátov a pokračovali v budovaní Základných nive-
lačných bodov (ZNB) [2]. V rámci mapovania fotogramet-
rickými metódami sa práce týkali najmä celoštátneho ma-
povania. Fotogrametria bola využívaná pre účely výstav-
by a evidencie katastra pri úlohe obnovy máp veľkým mie-
rok vojnou zničených obcí. Používaná bola aj pozemná 
fotogrametria pri špeciálnych prácach, ako bolo určovanie 
kubatúr a periodické meranie kameňolomov. SLOVZAKÚ 
do septembra 1951 využíval na zhotovovanie snímok aj 
vlastné lietadlo, čo bohužiaľ skončilo po jeho konfiškácii 
armádou. V rámci SLOVZAKÚ bola zriadená Slovenská ná-
zvoslovná komisia venujúca sa riešeniu úprav „miestneho 
názvoslovia“ [5]. Z osobitých činností možno spomenúť aj 
vznik prvej geodetickej a kartografickej knižnice v roku 
1952. Podľa [2] bol vznik knižnice spätý so vznikom vý-
skumného oddelenia so zameraním ako vedecká knižnica.

2.3  Geodetický, topografický a kartografický ústav
      v Bratislave

Za účelom úplnej centralizácie došlo k 1. 1. 1954 k zriade-
niu Ústrednej správy geodézie a kartografie (ÚSGK), his-
toricky prvého ústredného orgánu štátnej správy pre od-

a na území Slovenska Slovenský zememeračský a karto-
grafický ústav so sídlom v Bratislave (SLOVZAKÚ) [3]. SZKÚ 
vznikol zlúčením Zeměměřického úřadu, Reprodukčního 
ústavu ministerstva financií a Územního archívu pozem-
kového katastru. SZKÚ vykonával práce na území Čiech 
a Moravy v oblasti geodetických základov (GZ), mapova-
cie a fotogrametrické práce, kartografické a reprodukčné 
práce, ako aj práce na úseku výskumu a dokumentácie. 
SLOVZAKÚ, prvý predchodca dnešného GKÚ, vznikol zlú-
čením Triangulačnej kancelárie v Bratislave, Fotogramet-
rického ústavu pre Slovensko v Bratislave a Reprodukčné-
ho ústavu v Martine [4]. Okrem toho boli do SLOVZAKÚ 
pribraté aj činnosti Archívu máp katastrálnych v Bratislave 
a hraničného a zememeračského oddelenia Povereníctva 
techniky [2]. Uvedeným nariadením vlády č. 43/1950 Sb. 
vznikol SLOVZAKÚ po právnej stránke. K vykonaniu vlád-
neho nariadenia bolo potrebné ešte vydať organizačný 
poriadok, ktorý mal definovať a špecifikovať štruktúru, ve-
denie, formu hospodárenia, úlohy a ministerskú prísluš-
nosť novozriadenej organizácie. K vydaniu organizačného 
poriadku SZKÚ a SLOVZAKÚ došlo 25. 7. 1950 ministrom 
techniky formou vydania Úradného listu (I. diel, číslo 478) 
a organizačný poriadok začal platiť dňom 2. 8. 1950 [4]. 
Podľa Organizačného poriadku sa sídlom SLOVZAKÚ stala 
Bratislava, na jeho čele bol prednosta, ktorého menoval 
a odvolával povereník techniky.

Po hospodárskej stránke bol SLOVZAKÚ rozpočtovou 
organizáciou so samostatným rozpočtom v rámci rozpoč-
tu Povereníctva techniky. Prvým prednostom SLOVZAKÚ 
bol menovaný Ing. Karol Bartoš. Sídlom SLOVZAKÚ sa stala 
práve dokončená budova na Bezručovej ulici č. 7 v Brati-
slave (obr. 1), ktorú využívali dlhé roky aj jeho ďalšie ná-
slednícke inštitúcie. Okrem budovy na Bezručovej ulici vy-
užíval novozriadený ústav aj budovu bývalého Reproduk-
čného ústavu v Martine, v ktorom ostala celá prevádzka
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Obr. 2 Schéma začlenenia GTKÚ v rámci reorganizovanej SGKS v rokoch 1954-1956
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oblastiach, akými boli najmä GZ, fotogrametria, kartogra-
fia, názvoslovie, knižničná činnosť atď. Z prác z oblasti GZ 
možno spomenúť dobudovanie a domeranie ČSTS. V ro-
ku 1955 bola domeraná aj Jednotná trigonometrická sieť 
1. rádu. Išlo o dobudovanie pôvodnej siete (začaté v roku 
1931), ktorá bola doplnená o 6 geodetických základníc. 
Sieť bola v rokoch 1956-1957 súborne vyrovnaná so sieťa-
mi ostatných európskych socialistických štátov v systéme 
S-42 a dostala označenie Československá astronomicko- 
-geodetická sieť (ČSAGS). Vo výškových základoch sa po-
kračovalo v presných nivelačných meraniach na bodoch 
ČSJNS. Taktiež sa pokračovalo v pripájacích nivelačných 
meraniach za účelom spojenia ČSJNS s okolitými socialis-
tickými štátmi (Poľsko, ZSSR). Prevádzka fotogrametrie po-
kračovala vo vyhotovovaní máp mierky 1 : 5 000 s cieľom 
ich využitia ako náhradných máp pre územia so zničený-
mi katastrálnymi a písomnými operátmi v dôsledku vojny 
a začala pracovať aj na naliehavých rezortných úlohách 
akými bolo topografické mapovanie v mierkach 1 : 25 000 
a 1 : 10 000. Prevádzka fotogrametrie taktiež spolupraco-
vala na dominantnej úlohe - tvorbe štátnej mapy odvode-
nej 1 : 5 000, ako provizórneho mapového diela [2], [6].

2.4  Geodetický ústav v Bratislave po prvýkrát

K 1. 1. 1957 došlo k rozdeleniu GTKÚ na samostatný GÚ 
a KRÚ. V pozícii riaditeľa GÚ pokračoval naďalej Ing. Alojz 
Brnčal a riaditeľom oddeleného KRÚ sa stal JUDr. Pavol 
Parobek. Adresa sídla GÚ zostala rovnaká, t. j. Bezručova č. 7, 
Bratislava. V správe GÚ boli naďalej aj priestory suterénu 
budovy na Martanovičovej (dnes Pribinovej) ulici č. 2 vy-
užívané oddelením Mapovej dokumentácie a po novom 
bola súčasťou GÚ aj Mechanická dielňa. Zaujímavosťou 
obdobia bolo, že GÚ začal prezentovať svoju identitu aj 
prostredníctvom vlastného loga, ktorého ukážka sa na-
chádza na obr. 3.

V roku 1958 prešiel celý rezort ÚSGK, a teda aj SGKS 
spod Ministerstva, resp. Povereníctva techniky pod Minis-
terstvo, resp. Povereníctvo vnútra. Táto zmena spôsobila, 
že sa GÚ stal z hospodárskeho hľadiska tzv. osobitnou 
rozpočtovou organizáciou [2]. Ing. Alojz Brnčal na začiat-
ku roka 1959 vo funkcií skončil a za nového riaditeľa GÚ 
bol vymenovaný Ing. Ladislav Šinka. Ten sa ešte koncom 
roka vrátil späť na SGKS a novým riaditeľom sa 7. 10. 1959 
stal Ing. Ondrej Michalko. Aby zmien nebolo málo, aj jeho, 
počas rokov 1962 až 1963, kedy bol povolaný na východ 
Slovenska za účelom konsolidácie situácie v Ústave geo-
dézie a kartografie v Prešove, dočasne nahradil Ing. Štefan 
Fekiač [7].

bor geodézie a kartografie s celoštátnou pôsobnosťou. Na 
Slovensku bolo vykonávanie činnosti ÚSGK zabezpečované 
prostredníctvom Správy geodézie a kartografie na Sloven-
sku (SGKS). Prvým predsedom ÚSGK sa stal Ing. Jaroslav 
Průša a SGKS Ing. Karol Bartoš. Reorganizáciou celého re-
zortu došlo aj k zrušeniu SZKÚ a SLOVZAKÚ, ktoré nahra-
dili nové organizácie. Na Slovensku vznikol k 1. 1. 1954 
Geodetický, topografický a kartografický ústav v Bratislave 
(GTKÚ), ktorý mal celoslovenskú pôsobnosť a definova-
nými úlohami sa stal nástupcom zrušeného SLOVZAKÚ [2] 
a [3]. Vznikom nového rezortného orgánu ÚSGK a na Slo-
vensku SGKS prešli do ich pôsobnosti okrem celoštátnych 
geodetických a kartografických činností aj rovnaké čin-
nosti na úrovni krajov. Krajské výkonné a výrobné činnosti 
boli vykonávané Oblastnými ústavmi geodézie a karto-
grafie v Bratislave, Žiline a Prešove. Začlenenie GTKÚ v no-
vej štruktúre SGKS v rozmedzí rokov 1954-1956 vrátane, 
je zobrazené na obr. 2.

V roku 1956 bolo SGKS priznané výhradné právo na tvor-
bu, vydávanie a tlač máp a kartografických diel regionál-
nej povahy pre všetku civilnú potrebu [2]. Na Slovensku 
boli všetky tieto úlohy zverené novozriadenému GTKÚ. Ná-
rast úloh a činností spojených s výhradnou tvorbou a vydá-
vaním všetkých kartografických diel však paradoxne orga-
nizáciu obsahovo neupevnil, ale spôsobil jej rozdelenie. 
K 1. 1. 1957 na základe rozhodnutia povereníka miestneho 
hospodárstva GTKÚ pod touto značkou skončil a bol roz-
delený na dva samostatné ústavy, na Geodetický ústav 
v Bratislave (GÚ) a Kartografický a reprodukčný ústav v Mo-
dre Harmónii (KRÚ).

2.3.1 Zmeny vo vedení a hospodárskom charaktere GTKÚ 
           a jeho činnosti

GTKÚ bol tzv. brutto rozpočtovou organizáciou SGKS a ten-
to charakter si udržal po celý čas [2]. Na čele bol riaditeľ 
a sídlo GTKÚ bolo na rovnakej adrese ako mal jeho pred-
chodca, t. j. na Bezručovej ulici č. 7 v Bratislave. GTKÚ aj 
naďalej okrem budovy na Bezručovej ulici využíval pries-
tory na Martanovičovej č. 2 pre mapovú dokumentáciu 
a budovu v Modre Harmónii pre prevádzku reprodukcie. 
Po odchode Ing. Karola Bartoša za predsedu SGKS sa prvým 
riaditeľom GTKÚ stal Ing. Tibor Lukáč. Jeho vedenie GTKÚ 
netrvalo dlho, nakoľko ho už po roku vystriedal Ing. Alojz 
Brnčal. Zamestnanci GTKÚ po novom už neboli štátnymi 
zamestnancami.

Pracovné činnosti GTKÚ boli totožné s pracovnými čin-
nosťami jeho predchodcu SLOVZAKÚ. Plynule sa pokračo-
valo pod novou značkou v načatých prácach vo všetkých 
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Obr. 3 Ukážka hlavičky listu GÚ s adresou, logom a telefónnym kontaktom z roku 1965

Obr. 4 Vyznamenanie GÚ od prezidenta ČSR z roku 1958 [3]

GaKO 67/109, 2021, číslo 8, str. 004

Geodetický a kartografický obzor
ročník 67/109, 2021, číslo 8152

5-krát. Zamestnanci GÚ sa aktívne zapájali aj do vyhláse-
ných tematických súťaží pre zlepšovateľov a vynálezcov 
zastrešovaných rezortom. Experti z oblasti fotogrametrie, 
prednášali aj na rôznych odborných fórach a  GÚ sa spolu-
podieľal napríklad aj na organizácii výstav. Pre časté za-
hraničné návštevy bola na GÚ v roku 1957 zriadená aj Pa-
mätná kniha, do ktorej návštevy písali okrem pozdravov 
aj svoje dojmy. V tradícii zápisov a pozdravov zahranič-
ných návštev sa pokračovalo aj po roku 1976 (až do roku 
1989), kedy bola založená Kronika národného podniku 
GÚ [3], do ktorej sa zápisy vykonávali rovnako.

2.5  Zrušenie SGKS a GÚ, založenie Kartgeofondu

Už v roku 1960 došlo v rámci Československa k novej územ-
nej organizácii štátu a k novému usporiadaniu štátnych 
orgánov. V rezorte geodézie sa to prejavilo zrušením SGKS, 
ktorej právomoci prevzala celoštátna ÚSGK. Následne boli 
k 1. 7. 1960 na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra 
premenované dovtedajšie Oblastné ústavy geodézie a kar-
tografie (obr. 2) na Ústavy geodézie a kartografie a spolu 
s GÚ a KRÚ pripadli do právomoci celoštátnej ÚSGK. Aby 
zmien nebolo málo, minister vnútra nariadením z roka 
1965 zrušil k 1. 1. 1966 aj GTÚ v Prahe a GÚ a z oboch 
inštitúcii zriadil jednu, Kartografický a geodetický fond 
v Bratislave (Kartgeofond), ktorý mal pobočku v Prahe. 
Nová celoštátna inštitúcia prebrala práva, záväzky a ma-
jetok oboch zrušených organizácii, t.j. svojich predchod-
cov, čím sa stala ich právoplatným nástupcom [10]. Riadi-

2.4.1  Hlavé úlohy a činnosti prvého GÚ

Po oddelení kartografických a reprodukčných prác na KRÚ 
ostali GÚ úlohy najmä z oblasti GZ a topografického ma-
povania fotogrametrickými metódami. Okrem týchto úloh 
GÚ naďalej vykonával mapovanie a dokumentáciu výsled-
kov prác, vykonával potrebný prevádzkový výskum, pora-
denskú a znaleckú činnosť a špeciálne meračské a výpoč-
tové práce zamerané na región Slovenska [8]. V GZ pomo-
hol v roku 1957 dobudovať trigonometrickú sieť na celom 
území štátu a ihneď po skončení týchto prác pokračovali 
pracovníci GÚ v revízii trigonometrických bodov a v bu-
dovaní orientačných bodov (OB) tzv. OB1 a OB2. Pri budo-
vaní ČSJNS sa pokračovalo meraním nivelačných ťahov 
III. rádu a v prepájaní ČSJNS so sieťami okolitých štátov. 
V roku 1957 bol I. rád ČSJNS vyrovnaný v rámci súborného 
vyrovnania nivelačných sietí európskych socialistických štá-
tov do Baltského výškového systému – po vyrovnaní (Bpv). 
Do konca roka 1961 boli následne do nového výškového 
systému Bpv prevedené všetky body ČSJNS a tieto boli 
zostavené do katalógov. Od roku 1961 pokračovali pra-
covníci GÚ s prácami na skvalitňovaní stabilizácii a meraní 
nivelačných bodov v novovytvorenej sieti opakovaných 
nivelácii a taktiež v budovaní a meraní zvláštnych nivelač-
ných sietí (ZNS). V oblasti topografického mapovania po-
mohli pracovníci GÚ v roku 1958 dokončiť Topografickú 
mapu 1 : 25 000 fotogrametrickou metódou a následne sa 
podieľali rovnakou metódou na tvorbe štátneho mapové-
ho diela (ŠMD) mierky 1 : 10 000 s ukončením v roku 1965. 
V roku 1962 dostal rezort za úlohu tvorbu technicko-hos-
podárskych máp v mierkach 1 : 1 000, 1 : 2 000 a 1 : 5 000 
univerzálnou fotogrametrickou metódou a pracovníci GÚ 
sa podieľali aj na tejto úlohe. V rámci GÚ pokračovala aj 
knižničná činnosť. Knižnica bola vedená ako technická 
knižnica s dokumentačnými a prekladateľskými službami.

2.4.2  Zlatá éra prvého GÚ

V roku 1958 prepožičal prezident republiky Antonín Zá-
potocký pracovným kolektívom Geodetického a topogra-
fického ústavu v Prahe a GÚ ocenenie s názvom „Vyzna-
menanie za zásluhy o výstavbu“ (obr. 4). Išlo o vyzname-
nanie za významné pracovné úspechy spojené najmä s do-
budovaním trigonometrickej siete Československa v roku 
1957, s dobudovaním ČSJNS I. a II. rádu a s dokončením 
Topografickej mapy 1 : 25 000 [9].

Okrem uvedeného ocenenia sa pracovníci GÚ zapájali 
aj do súťaže vyhlasovanej pre ústavy rezortu geodézie 
a kartografie o ocenenie s názvom „Putovná červená zá-
stava ÚSGK a odborového zväzu zamestnancov“, v ktorej 
sa GÚ podarilo uspieť v rozmedzí rokov 1956-1965 spolu
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25.-26. 4. 1968 sa v Prahe konala VI. geodetická konferen-
cia Československej vedecko-technickej spoločnosti na 
tému „Československá geodézie a kartografie v letech 1918 
až 1968“. Výsledkom konferencie boli viaceré uznesenia 
a členovia odbornej skupiny pre GZ začali požadovať od-
tajnenie máp veľkých mierok, zavedenie S-JTSK pre ma-
povanie, ale aj prešetrenie okolnosti zrušenia GTÚ v Prahe 
a GÚ [12]. Aj v súvislosti s týmito uzneseniami a v súlade 
s uzneseniami vlády Československej socialistickej repub-
liky (ČSSR) z mája 1968 o novom štátoprávnom usporia-
daní Československa na princípe federácie, bol nakoniec 
rozhodnutím ministra vnútra zo dňa 21. 12. 1968 (číslo 
M-4896/1968) Kartgeofond ku 31. 12. 1968 zrušený a od 
1. 1. 1969 boli z neho opäť vytvorené GÚ zvlášť v Prahe 
a Bratislave [13].

2.6  Geodetický ústav v Bratislave po druhýkrát

Koncom roka 1968 nezanikol iba Kartgeofond, ale na zá-
klade nového federatívneho usporiadania štátu aj ÚSGK, 
ktorú od roku 1969 nahradili dva samostatné ústredné 
orgány štátnej správy. Pre Slovenskú socialistickú republi-
ku (SSR) bola zriadená SSGK a pre Českú socialistickú re-
publiku Český úřad geodetický a kartografický (ČÚGK). Po 
druhýkrát zriadený GÚ si po zrušenom Kartgeofonde za-
choval hospodársky charakter príspevkovej organizácie 
a spolu s novozriadeným Oblastným ústavom geodézie 
v Bratislave sa stal orgánom štátnej správy. GÚ naďalej 
sídlil na Bezručovej ulici č. 7 v Bratislave a pre útvar geo-
detickej mapovej a listinnej dokumentácie naďalej využí-
val priestory na Martanovičovej ulici č. 2. V pozícii riaditeľa 
GÚ pokračoval Ing. Ondrej Pastva.

2.6.1 Rozšírenie hlavných činností GÚ a plnenie úloh
            v rokoch 1969-1972

Po zrušení Kartgeofondu pokračoval jeho nástupca GÚ 
od svojho zriadenia v roku 1969 v plnení nasledovných 
úloh [13]:
a) v budovaní, údržbe a dokumentácii gravimetrickej siete, 
b) v budovaní, údržbe a dokumentácii astronomicko-geo-

detickej siete,
c) v budovaní, doplňovaní a údržbe trigonometrickej sie-

te a dokumentácii triangulačných údajov,
d) v budovaní, údržbe a dokumentovaní štátnej nivelač-

nej siete,
e) v údržbe topografickej mapy,
f ) v mechanizácií a automatizácií (strojovom spracovaní) 

výpočtových a zobrazovacích prác pre rezortné orgány
a organizácie,

g) v špeciálnych geodetických prácach súvisiacich s geo-
detickými základmi,

h) vo vedení mapovej a listinnej dokumentácie v odvetví 
geodézie a kartografie (Ústredná mapová dokumentácia),

i)  v plnení iných úloh podobnej povahy, predovšetkým 
zvláštnych úloh uložených nadriadeným orgánom geo-
dézie a kartografie.
Okrem týchto úloh mal GÚ na starosti aj vedecko-vý-

skumnú základňu v odbore geodézie a kartografie. Táto 
úloha mu ale dlho nevydržala, nakoľko už v roku 1970 
bola presunutá do novozriadeného Výskumného ústavu 
geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK).

V roku 1969 bol zavedený v Československu v oboch 
rezortoch SSGK aj ČÚGK ako jediný polohový súradnicový

teľom novej celoštátnej organizácie Kartgeofond sa stal 
Ing. Ondrej Michalko. Sídlom organizácie zostala naďalej 
budova na Bezručovej ulici č. 7 v Bratislave a mapová a lis-
tinná dokumentácia pokračovala v suteréne budovy na Mar-
tanovičovej ulici 2. Po novom patrilo do jeho pôsobnosti 
podľa [10]:
a)  budovanie, údržba a dokumentácia astronomicko-geo-

detickej siete,
b) budovanie, doplňovanie a údržba triangulačnej siete

a celoštátna dokumentácia triangulačných údajov,
c)  budovanie, údržba a dokumentácia gravimetrickej siete,
d) budovanie, doplňovanie, údržba a dokumentovanie ni-

velačných sietí,
e) vedenie celoštátnej mapovej a listinnej dokumentácie

v odvetví geodézie a kartografie a archívne uchováva-
nie dokumentov,

f )  iné úlohy podobnej povahy, predovšetkým zvláštne úlo-
hy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce na úseku
geodézie a kartografie uložené ÚSGK.
Ako vidno, úlohy Kartgeofondu sa obmedzili iba na čin-

nosti týkajúce sa GZ, vedenia geodetickej dokumentácie 
a archivácie dokumentov. Ostatné úlohy jeho predchod-
cov, predovšetkým topografické mapovanie fotogramet-
rickým vyhodnocovaním a s ním spojené činnosti prešli 
podľa pokynov ministra vnútra na Ústavy geodézie a kar-
tografie v Prahe a Bratislave, čím organizácia výrazne utr-
pela a stratila množstvo vynikajúcich odborníkov. Na dru-
hej strane, počas následného hodnotenia a posudzovania 
organizácií v rámci organizačno-ekonomickej reorganizá-
cie rezortu bolo zistené, že najvhodnejšie bude do Kart-
geofondu previesť výpočtové stredisko práve z Ústavu geo-
dézie a kartografie [11], čo bol vzhľadom na budúce vyni-
kajúce výkony tohto pracoviska skutočne významný krok.

2.5.1 Práce výrobných útvarov Kartgeofondu a zmeny
            v spôsobe jeho hospodárenia a v jeho vedení

Počas krátkej existencie Kartegofondu pokračovali zamest-
nanci výrobného útvaru triangulácie v revízii trigonomet-
rických bodov, obnove ČSTS metódami klasickej triangulá-
cie a v zahusťovaní ČSTS tzv. zhusťovacími bodmi (v roku 
1982 na Slovensku premenovanými na body podrobného 
bodového polohového poľa 1. triedy presnosti – PBPP 
1. TP). Zamestnanci útvaru nivelácie pokračovali vo vyko-
návaní nivelačných meraní v sieti opakovaných nivelácii 
(merania 1. československej opakovanej nivelácie) a v ZNS. 
Zamestnanci gravimetrických oddielov pomáhali českým 
kolegom na základe medzinárodných dohôd založiť v geo-
logicky stabilných oblastiach sieť tzv. vekových gravimet-
rických bodov [2].

V 60. rokoch sa začali v Československu vážnejšie preja-
vovať ekonomické ťažkosti socialistického zriadenia, na čo 
sa snažil rezort reflektovať uskutočnením organizačno-eko-
nomického experimentu v podobe transformácie niekto-
rých organizačných zložiek rezortu tak, že tieto boli viac 
hmotne zainteresované podielom na zisku alebo na hru-
bom dôchodku. Kartgeofond, vzhľadom na charakter svo-
jich úloh, spadol na základe experimentu do druhej sku-
piny a od roku 1967 sa stal príspevkovou organizáciou. 
Uvedené zmeny sa preniesli aj do personálnych zmien na 
riadiacich pozíciách a novým riaditeľom Kartgeofondu sa 
po odchode Ing. Ondreja Michalka na post predsedu Slo-
venskej správy geodézie a kartografie (SSGK) stal od 1. 1. 
1968 Ing. Ondrej Pastva. Počas roka 1968, t.j. počas obdo-
bia „Pražskej jari“, došlo v rezorte k ďalším turbulenciám.
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činností výpočtového strediska a v rámci rezortu vyzdvihla 
dôležitosť aktivít podniku. Ďalšie úlohy pribudli GÚ, n. p. 
aj v roku 1986. Rozhodnutím predsedu SÚGK bol GÚ, n. p. 
poverený niektorými úlohami pri výstavbe rýchlodráhy 
v Bratislave [17], ktoré mu boli nakoniec k 1. 3. 1989 od-
ňaté a prenesené na Správu geodézie a kartografie v Bra-
tislave [18]. Na záver roka 1986, schválil predseda SÚGK aj 
nový štatút GÚ, n. p., ktorý nadobudol platnosť k 1. 1. 
1987. Nový štatút rozšíril vyššie uvedené činnosti na úseku 
dokumentácie aj o archívnictvo a zhromažďovanie muzeá-
lií a na úseku osobitných úloh o plnenie úloh aplikovaného 
výskumu v oblasti GZ, automatizácie geodetických a karto-
grafických prác a automatizovaného systému riadenia [17].

2.7.2  Aktivity prevádzkových útvarov GÚ, n. p. v rokoch
            1973-1989

Pracovníci GÚ, n. p. z prevádzky triangulácie vykonávali 
počas celého obdobia periodickú údržbu bodov ČSTS
z územia Slovenska, zahusťovali trigonometrickú sieť pre 
účely výstavby veľkých diel a podľa požiadaviek budovali 
rôzne lokálne siete. Od roku 1984 určovali v rámci údržby 
bodov ČSTS súradnice OB1 a OB2, zriaďovali tzv. OB3, bu-
dovali zhusťovacie body, obnovovali oznámenia o ochra-
ne trigonometrických bodov a k najvýznamnejším bodom 
zriaďovali v teréne chránené územia (obr. 5).

Na úseku nivelácie sa pokračovalo v budovaní a meraní 
nivelačných ťahov III. rádu a ZNS. Novými nivelačnými ťah-
mi boli pripájané výškové indikačné body a body význam-
ných lokálnych sietí, v ktorých vykonávali presné merania 
za účelom sledovania pohybov a deformácií. V rokoch 
1973-1978 bolo vykonané opakované meranie celej siete 
bodov I. rádu ČSJNS (2. československá opakovaná nive-
lácia), ktoré bolo použité do nového súborného vyrovna-
nia nivelačných sietí socialistických krajín Európy (Moskva, 
1982), ktorých výsledok poznáme ako výšky Balt83. V ro-
koch 1979-1985 prebiehali nivelačné merania aj na bo-
doch nivelačných ťahov II. rádu ČSJNS (tzv. opakovaná ni-
velácia II. rádov). Ukážka činnosti nivelačnej skupiny GÚ, n. p. 
z uvedeného obdobia sa nachádza na obr. 6.

Na úseku gravimetrie bola vykonávaná údržba a rekon-
štrukcia zničeného tiažového bodového poľa a moderni-
zácia gravimetrickej siete za účelom vybudovania Jednot-
nej gravimetrickej siete (JGS). V rámci tejto úlohy pomá-
hali pracovníci GÚ, n. p. zamerať sieť oporných gravimet-
rických bodov a body siete I. rádu ČSGS. Okrem toho vy-
konávali pracovníci GÚ, n. p. aj letecky merania na Karpat-
skom polygóne (obr. 7).

Začiatkom 70. rokov bolo na GÚ, n. p. vybudované re-
zortné výpočtové stredisko na automatizovanú tvorbu 
a spracovanie máp veľkých mierok. Stredisko pracovalo 
najmä na vládou stanovenej úlohe dobudovania a obno-
vy mapového fondu máp veľkých mierok. Na úlohu bol 
v rokoch 1970-1980 využívaný počítač ODRA 1013 a koor-
dinátograf Coragraph [15]. Od roku 1981, kedy začalo 
výpočtové stredisko využívať nový, tzv. stredný počítač 
EC 1033, sa pracovníci strediska začali venovať aj spraco-
vaniu písomného operátu EN celého územia Slovenska [14]. 
V zmysle rozšírenia štatútu [17] spravoval GÚ, n. p. od roku 
1987 aj rezortný zabezpečovací mikrofilmový archív, doku-
mentoval technické predpisy z odboru, viedol archív oso-
bitného významu a začal aj so zhromažďovaním geode-
tických a kartografických prístrojov a pomôcok za účelom 
ich uchovania ako exponátov muzeálnej hodnoty. Pracov-
níci GÚ, n. p. sa zapájali aj do medzinárodnej spolupráce,

systém S-JTSK, ktorý bol okrem rezortných organizácii zá-
väzný aj pre všetky mimorezortné, t.j. civilné organizácie. 
Úlohou GÚ bolo po novom spravovať a vydávať informá-
cie o polohových GZ v S-JTSK [2]. Z ďalších činností pokra-
čovali pracovníci GÚ v periodickej údržbe ČSTS, v budo-
vaní a meraní nivelačných ťahov ČSJNS a ZNS, v údržbe 
a rekonštrukcii gravimetrickej siete a v budovaní gravimet-
rických základní. Kvôli prehľadnosti došlo od roku 1970 aj 
k zmene dokumentácie nivelačných údajov a výsledky me-
račských a výpočtových prác sa začali registrovať jednotne 
v tzv. Súbore nivelačných údajov. Novozriadené výpočto-
vé stredisko na automatizované spracovanie máp veľkých 
mierok začalo postupne plniť úlohy týkajúce sa zabezpe-
čenia dobudovania a obnovy máp veľkých mierok do ro-
ku 1985. Pracovníci výpočtového strediska zriadili na pra-
covisku celú linku na tvorbu digitálne spracovanej mapy 
veľkej mierky, ktorá pozostávala z počítača ODRA 1013 
a z kresliaceho stola Coragraph. GÚ touto formou zabez-
pečoval pre potreby evidencie nehnuteľností (EN) jej ma-
povú časť [14] [15].

2.7  Ustanovenie GÚ za národný podnik

K 1. 1. 1973 došlo Rozhodnutím riaditeľa SSGK č. 294/1972 
zo dňa 21. 12. 1972 k úprave hospodárskej formy GÚ z prí-
spevkovej organizácie na štátnu hospodársku organizáciu 
a názov GÚ bol upravený na GÚ, národný podnik, Bratis-
lava (GÚ, n. p.) [16]. Nadriadeným orgánom GÚ, n. p. sa 
stala SSGK, od roku 1973 premenovaná na Slovenský úrad 
geodézie a kartografie (SÚGK), ktorý prostredníctvom šta-
tútu definoval a upravoval zásady jeho riadenia a vnútor-
nej organizácie. GÚ, n. p. prevzal všetok majetok, práva 
a záväzky svojho predchodcu GÚ aj s právami a záväzkami 
týkajúcimi sa pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
zrušeného GÚ. Novoprijatý štatút GÚ, n. p. zaviazal pod-
nik hospodáriť podľa tzv. podnikového chozrasčotu. V hos-
podárskych vzťahoch mal národný podnik naďalej právo-
moc vystupovať vo vlastnom mene a vo vlastnom mene 
mal aj majetkovú zodpovednosť. Prvým riaditeľom GÚ, n. p. 
sa stal k 1. 1. 1973 Ing. Jozef Farkašovský. Vo funkcii vydr-
žal až do konca roku 1987, kedy ho vystriedal Ing. Ladislav 
Gargalovič.

2.7.1 Hlavné úlohy GÚ, n. p. a ich rozširovanie

Predmet činnosti GÚ, n. p., ako novej štátnej hospodárskej 
organizácie, zadefinovala zriaďovacím rozhodnutím SSGK. 
Medzi hlavné úlohy bolo zaradené:
•    budovanie, udržiavanie a dokumentovanie GZ (ČSAGS, 

ČSTS, ČSJNS, Československej gravimetrickej siete – 
ČSGS),

•    vykonávanie špeciálnych geodetických prác súvisiacich 
s GZ,

•    automatizované vykonávanie výpočtových a zobrazo-
vacích prác,

•    vykonávanie dokumentačných prác v ústrednej geode-
tickej a mapovej dokumentácii,

•    pomocná výrobná činnosť, pokiaľ slúži na zabezpečo-
vanie a rozvoj výrobnej činnosti.
Od 1. 12. 1974 pribudla k týmto úlohám rozhodnutím 

predsedu SÚGK aj funkcia odvetvového pracoviska pre 
automatizované systémy riadenia (ASR) a od 1. 1. 1975 aj 
funkcia správcovstva Informačného systému geodézie a kar-
tografie (ISGK) [3]. Najmä druhá funkcia umožnila rozvoj 
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Obr. 5 Zriaďovanie chránených území na bodoch ČSAGS v rokoch 1979-1980 [3]

Obr. 6 Ukážka nivelačného merania pracovníkov GÚ, n. p. na ZNB Strečno [33]

Obr. 7 Pracovníci GÚ, n. p. pri leteckom meraní Karpatského polygónu [33]
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Obr. 8 Nová združená výrobno-prevádzková budova GÚ, n. p. v roku 1982 [2]

Obr. 9 Ukážka hlavičky listu GÚ, n. p. s adresou a logom z roku 1987
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slave, došlo po čase aj k zmene loga organizácie. Ukážka 
nového loga GÚ, n. p. používaného po roku 1982 na hla-
vičkovom papieri sa nachádza na obr. 9.

GÚ, n. p. získal počas dlhého obdobia svojej existencie 
za svoju činnosť alebo výkony svojich zamestnancov via-
ceré ocenenia, čím nadviazal na rovnako úspešné éry svo-
jich predchodcov. Napríklad v roku 1981 sa svojou činno-
sťou a hospodárskym výsledkom pričinil o zisk rezortného 
putovného ocenenia označeného ako „Červená zástava 
predsedu SÚGK“.

2.8  GÚ, n. p. nakrátko Geodetickým podnikom

V roku 1988 bol prijatý zákon č. 88/1988 Zb. o štátnom 
podniku, ktorý mal napomôcť zlepšiť stále sa viac zhoršu-
júcu hospodársku a ekonomickú situáciu v štáte. Rezort 
bol povinný na novoprijatý zákon zareagovať a svoje pod-
riadené organizácie v zmysle neho pretransformovať. Roz-
hodnutím predsedu SÚGK v roku 1989 preto došlo k 1. 7. 
1989 k vydaniu zakladacej listiny štátneho podniku s ná-
zvom Geodetický podnik Bratislava (ďalej GP, š. p.). Založe-
ním GP, š. p. zanikol GÚ, n. p. a nový GP, š. p. prebral v plnom 
rozsahu všetku jeho činnosť, majetok, ako aj všetky jeho 
práva a záväzky [19]. Podľa zákona o štátnom podniku, 
musel byť výber riaditeľa po novom uskutočnený na zákla-
de volieb podnikovým zhromaždením. K voľbám v GP, š. p.
skutočne došlo a staronovým riaditeľom GP, š. p. sa stal 
Ing. Ladislav Gargalovič. Do funkcie bol ustanovený pred-
sedom SÚGK k 28. 9. 1989. Sídlom GP, š. p. zostala budova 
s adresou Chlumeckého č. 4 v bratislavskom Ružinove. 

ktorá prebiehala najmä na úrovni gravimetrických prác. 
Príkladom takejto spolupráce bola medzinárodná spolu-
práca s pracovníkmi geodetickej služby vtedajšieho So-
vietskeho zväzu, ktorí svojim absolútnym laserovým balis-
tickým gravimetrom značky GABL vykonali na gravimet-
rickom bode Žilina v roku 1978 prvé absolútne meranie 
tiažového zrýchlenia na území Slovenska. Okrem návštevy 
sovietskych gravimetrikov bol GÚ, n. p. pravidelne viac-
krát do roka navštevovaný aj množstvom ďalších odbor-
níkov zo zahraničia, najmä z geodetických služieb vtedy 
spriaznených socialistických krajín združených v Rade vzá-
jomnej a hospodárskej pomoci.

2.7.3  Nová budova a logo GÚ, n. p.

GÚ, n. p. mal v čase svojho ustanovenia za národný podnik, 
t. j. v roku 1973, svoje sídlo rovnako ako aj jeho predchod-
covia v Bratislave, na adrese Bezručova č. 7. V roku 1976 sa 
dlho pripravované plány týkajúce sa vybudovania novej bu-
dovy konečne pohli a výstavba združenej výrobno-prevád-
zkovej budovy v bratislavskom Ružinove (časť Pošeň) bola 
slávnostne spustená. Išlo o začatie výstavby budovy, kto-
rej vlastníkom boli podľa dohody tri organizácie. Okrem 
GÚ, n. p., VÚGK a národný podnik Zlatokov Trenčín. Nová 
budova (obr. 8) bola dokončená a slávnostne odovzdaná 
do užívania v apríli 1982 a nová adresa GÚ, n. p. znela 
Chlumeckého č. 4, 827 45 Bratislava.

Pravdepodobne na základe rozšírenia predmetu čin-
ností GÚ, n. p. o práce výpočtového strediska a najmä po
presťahovaní GÚ n. p. na Chlumeckého ulicu č. 4 v Brati- 
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Obr. 10 Schéma zaradenia GKÚ v štruktúre zreorganizovaného rezortu v rokoch 1991-1996
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Geodetický a kartografický ústav Bratislava od 
roku 1991 po dnes

3.1  Zmeny po novembri 1989 a zriadenie GKÚ

V novembri 1989, po vypuknutí nežnej revolúcie, bolo zrej-
mé, že situácia v Československu je neudržateľná a komu-
nistický režim padne. Spoločnosť okrem slobodných volieb 
očakávala zrušenie všetkého „štátneho“ a po vzore vyspe-
lých západných krajín uplatnenie trhového hospodárstva 
s možnosťami slobodného podnikania. V tomto duchu 
prebiehali v odborných kruhoch aj diskusie o potrebe zme-
ny zákona o štátnych podnikoch. Rezort geodézie a karto-
grafie na tieto skutočnosti zareagoval rozhodnutím pred-
sedu SÚGK č. P-11/1990 zo dňa 5. 1. 1990, ktorým zmenil 
vecnú pôsobnosť na úseku GZ, dokumentácie, archívnic-
tva a zhromažďovania muzeálií [21], ktorým tieto činnosti 
odňal GP, š. p. a pridelil ich Správe geodézie a kartografie 
v Bratislave, aby o ne štát neprišiel v prípade zrušenia, 
alebo odčlenenia štátnych podnikov od rezortu. Zhruba 
v rovnakom čase prijala slovenská vláda programové vy-
hlásenie, ktoré uložilo všetkým rezortom vypracovať tzv. 
akčný program opatrení s nosnou myšlienkou odstráne-
nia monopolu ich moci na nimi riadených úlohách. SÚGK 
na požiadavku vlády zareagoval, akčný program na ob-
dobie rokov 1990–1991 vypracoval a 23. 1. 1990 aj prijal 
[22]. Akčným programom si rezort uložil aj úlohu vytvo-
riť novú organizačnú štruktúru, ktorú zrealizoval formou 
vypracovania „Komplexného projektu reštrukturalizácie 
rezortu“ [23], ktorý bol 31. 10. 1990 schválený [24]. Na 
základe komplexného projektu SÚGK ako prvé k 1. 1. 
1991 zrušil GP, š. p. bez likvidácie a zároveň zriadil GKÚ 
ako jeho nástupnícku organizáciu. Celé sa to uskutočnilo 
rozhodnutím predsedu SÚGK zo dňa 17. 12. 1990 s tým, 
že všetok majetok, práva a záväzky GP, š. p. prebral v pl-
nom rozsahu novozriadený GKÚ [25]. Podľa uvedeného 
rozhodnutia prebral GKÚ okrem majetku, práv a záväz-
kov GP, š. p. aj majetok, pracovníkov, práva a záväzky zo 
Slovenskej kartografie, š. p., Bratislava súvisiace s tvor-
bou štátneho mapového diela stredných mierok a so 
štandardizáciou geografického názvoslovia. Okrem toho 
GKÚ prebral majetok, pracovníkov, práva a záväzky aj
z Geodézie, š. p. Bratislava súvisiace s tvorbou a budova-
ním mikrofilmového archívu a do tretice prebral GKÚ aj 
majetok, pracovníkov, práva a záväzky zo Správy geodé-
zie a kartografie v Bratislave súvisiace s činnosťou ÚAGK. 
Organizačné začlenenie GKÚ v štruktúre zreorganizova-
ného rezortu sa nachádza na obr. 10.

Predmet činnosti, po novom predmet podnikania, GP, š. p. 
zadefinovala zakladacia listina a povinným predmetom 
podnikania boli:

a)  práce na úseku GZ,
b) práce na úseku automatizácie geodetických a karto-
     grafických prác,
c)  práce na úseku automatizovaného informačného sys-
     tému geodézie a kartografie.
Okrem týchto prác bolo GP, š. p. umožnené vykonávať 

aj práce na úseku inžinierskej geodézie, práce na úseku 
ASR, servis zobrazovacích zariadení a digitálnej techniky 
a expertíznu a poradenskú činnosť v odbore geodézia. GP, 
š. p. mohol po novom uskutočňovať aj zahranično-hospo-
dársku obchodnú činnosť v medziach predmetu činností 
na základe zmlúv, ak by sa činnosť uskutočňovala vo vzťa-
hu k zmluvnej strane, ktorá musela mať sídlo na území štá-
tu podieľajúceho sa na socialistickej ekonomickej integrácii.

2.8.1  Hospodárske aktivity a zákazky GP, š. p. a zriadenie 
            ÚAGK

GP, š. p. po celý čas svojej krátkej existencie plnil úlohy na 
základe definovaného predmetu činnosti prostredníctvom 
hospodárskeho strediska GZ a výpočtového strediska. Hos-
podárske stredisko GZ vykonávalo práce na základe hos-
podárskych zmlúv, ktoré sa týkali, napr. zriaďovania chrá-
nených území trigonometrických bodov, údržby a obno-
vy ČSJNS, merania a údržby bodov ZNS a prác súvisiacich 
s obnovou JGS. Zo špecializovaných prác možno spomen-
úť výškové meranie sadania historického jadra Bratislavy, 
opakované meranie bodov pre rýchlodráhu Bratislavy, ale-
bo meranie zvislých a horizontálnych posunov reaktora V2 
jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Výpočtové stre-
disko vykonávalo počítačové spracovanie písomného ope-
rátu EN spolu s ročnými sumarizačnými výstupmi, počíta-
čové spracovanie údajov zamerané na tvorbu Základnej 
mapy veľkej mierky (ZMVM) v digitálnom tvare spolu s gra-
fickou interpretáciou a práce na tvorbe informačných sú-
borov automatizovaného systému geodézie a kartografie.

V roku 1990 došlo v rámci GP, š. p. aj k jednej historickej 
udalosti, a to k zriadeniu Ústredného archívu geodézie 
a kartografie (ÚAGK) [20], ktorý ako ucelená samostatná 
jednotka so špecifickým pomenovaním vznikol rozhod-
nutím predsedu SÚGK na základe predbežného súhlasu 
Ministerstva vnútra a životného prostredia SSR a bol za-
definovaný ako archív osobitného významu pre výsledky
geodetických a kartografických prác vrátane rezortného 
zabezpečovacieho archívu.
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Obr. 11 Ukážka hlavičky listu GKÚ s adresou a novým logom z roku 1991
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situáciu tak, že už koncom roka 1992 podnikol kroky spo-
jené s delimitáciou dokumentačných fondov a archívnych 
materiálov z Prahy do Bratislavy, pričom úlohami delimi-
tácie poveril aj viacerých pracovníkov GKÚ v zmysle do-
hody [26]. V súvislosti s rozdelením bola v Prahe 29. 9. 
1992 podpísaná aj zmluva o generálnom vymedzení no-
vej štátnej hranice. Vytýčením, vyznačením a zameraním 
novej štátnej hranice a vyhotovením hraničného doku-
mentárneho diela bol na základe zmluvy s Ministerstvom 
vnútra poverený GKÚ. Keďže spolupráca s Ministerstvom 
vnútra SR pri zabezpečovaní geodetických činností na štát-
nych hraniciach prebiehala aj v ďalších rokoch a aj na os-
tatných hraniciach, tak sa táto činnosť dostala aj medzi 
hlavné úlohy rezortu, na čo zareagoval GKÚ zriadením sa-
mostatného oddelenia v rámci prevádzky GZ, ktoré vydr-
žalo s krátkymi prestávkami dodnes.

3.3.2  Presun činností z VÚGK na GKÚ a GKÚ rezortným 
             skenovacím pracoviskom

Na základe vyhodnotenia jednotlivých činností podriade-
ných organizácii ÚGKK SR a akceptujúc perspektívny eko-
nomický charakter VÚGK (príspevková vedecko-výskum-
ná organizácia) sa koncom roka 1993 začalo s úvahami 
o presune niektorých činností alebo zložiek z VÚGK na 
GKÚ. Prvú takúto činnosť resp. zložku predstavoval pre-
sun vedecko-technickej knižnice spolu s prístrojovým vy-
bavením a inventárom, ktorá sa uskutočnila na základe 
rozhodnutia predsedu ÚGKK SR zo dňa 25. 2. 1994. Druhú 
takúto činnosť predstavoval presun Slovenského strediska 
diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), ku ktorému prišlo 
k 1. 12. 1994 taktiež na základe rozhodnutia predsedu 
ÚGKK SR. Vzhľadom na presun zastaranej techniky a pre 
malý záujem zo strany odberateľov, činnosti DPZ na GKÚ 
postupne zanikli, resp. boli pohltené pracoviskom foto-
grametrie [24].

Aktivity GKÚ na poli skenovania máp katastra nehnu-
teľností (KN) a ostatných máp veľkých mierok dosiahli takú 
kvalitu, že pracovisko GKÚ vykonávajúce túto činnosť bolo 
vyhlásené za Rezortné skenovacie pracovisko a bolo po-
verené vydávaním atestov na iné skenery používané na 
kartometrické skenovanie pre potreby a účely KN. Vyhlá-
senie GKÚ za Rezortné skenovacie pracovisko sa udialo na 
základe vydania pokynov ÚGKK SR zo dňa 11. 5. 1994, pri-
čom GKÚ plní túto funkciu dodnes.

3.3.3  Delimitácia Mapových služieb a činností so ZM
             1 : 10 000 do GKÚ

V roku 1993 bola na ÚGKK SR prijatá Koncepcia tvorby 
a aktualizácie máp stredných mierok do roku 2000, ktorá 
okrem iného zadefinovala postupný prechod vyhotovo-
vania ŠMD malých a stredných mierok analógovou formou 
cez tvorbu a obnovu týchto ŠMD digitálnymi technoló-

3.2  Vydanie štatútu GKÚ, menovanie nového ria-
      diteľa a GKÚ po novom s pracoviskami na via-
      cerých miestach Bratislavy

Vznikom GKÚ bolo potrebné novozriadenej organizácii 
definovať právne postavenie, predmet činnosti, zásady 
hospodárenia a organizačnú štruktúru. Všetky tieto požia-
davky upravoval štatút GKÚ, vydaný rozhodnutím pred-
sedu SÚGK 17. 12. 1990 [25]. GKÚ bol po novom zadefi-
novaný ako rozpočtová organizácia v pôsobnosti SÚGK 
(v roku 1993 premenovaného na Úrad geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR)). Na čele 
ústavu stál riaditeľ, ktorého vymenúval a odvolával pred-
seda SÚGK (dnes ÚGKK SR). Na zabezpečenie úloh boli na 
GKÚ štatútom k 1. 1. 1991 zriadené organizačné útvary 
pre oblasť GZ, automatizovaného spracovania informácií, 
kartografie, dokumentácie fondov a ÚAGK. Vedením novo-
zriadeného GKÚ bol dočasne, do momentu uskutočnenia 
výberového konania na prvého riaditeľa GKÚ, poverený 
riaditeľ zrušeného GP, š. p. Ing. Ladislav Gargalovič. Kon-
kurz na pozíciu prvého riaditeľa GKÚ prebehol začiatkom 
roka 1991. Do výberového konania sa prihlásil aj vtedajší 
námestník SÚGK Ing. Jozef Brziak, ktorý na konkurze uspel 
a od 1. 5. 1991 sa stal prvým riaditeľom GKÚ.

Po zriadení GKÚ bolo rozhodnuté pre nový ústav vymys-
lieť aj nové logo, za účelom čoho bola v rámci ústavu vy-
hlásená súťaž, v ktorej uspel Ing. Kvetoslav Spiller. Víťazné 
logo použité na hlavičkovom liste GKÚ z roku 1991 sa na-
chádza na obr. 11. Logo GKÚ bolo neskôr, najmä po roz-
machu používania farebných tlačiarní, prevedené aj do 
farieb trikolóry a také je používané dodnes.

Sídlom novozriadeného GKÚ ostala Bratislava, s budo-
vou na Chlumeckého ulici č. 4. Nakoľko boli do GKÚ deli-
mitované aj pracoviská Slovenskej kartografie, š. p., Brati-
slava, Geodézie, š. p. Bratislava a Správy geodézie a karto-
grafie v Bratislave, došlo k situácii, že GKÚ mal od 1. 1. 1991 
svoje pracoviská okrem Ružinova aj vo viacerých lokali-
tách v rámci Bratislavy. Okrem oddelenia dopravy, ktoré 
od roku 1985 sídlilo na Krajnej 42, pribudli GKÚ aj pries-
tory prevádzky kartografie, oddelenia dokumentácie štát-
neho mapového diela a oddelenia Základného informač-
ného strediska na Peknej ceste č. 17 a priestory oddelenia 
mikrografie na Peknej ceste č. 15, obe v bratislavskej mest-
skej časti Rača-Krasňany.

3.3  Prvé roky činnosti GKÚ (prvá dekáda GKÚ, ro-
      ky 1991-2000)

3.3.1  Rozdelenie Československa a činnosti rozšírené
             o práce na štátnych hraniciach

Po tom, čo sa najvyšší predstavitelia Českej a Slovenskej 
federatívnej republiky dohodli na rozdelení federácie na 
dva samostatné štáty, zareagoval ÚGKK SR na vzniknutú 
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Obr. 12 Schéma zaradenia GKÚ v štruktúre zreorganizovaného rezortu v rokoch 1996-2007
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nom informačnom systéme, ktorý upravoval automatizo-
vaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra 
(AIS GKK), ktorého správa bola zverená GKÚ. Ku všetkým 
zákonom boli v roku 1996 prijaté aj vykonávacie vyhlášky. 
Nová legislatíva s novým štatútom mala predstavovať sta-
bilizáciu prác a činností GKÚ v rámci rezortu, avšak 4. 7. 
1996 došlo k prijatiu nového zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. 
o organizácii miestnej štátnej správy, ktorý k 24. 7. 1996 
zmenil organizáciu celej štátnej správy, zriadil nové kraj-
ské a okresné úrady, do ktorých zaradil aj štátnu správu na 
úseku KN, čím odobral túto činnosť KÚ. Keďže technické 
práce zo zrušených KÚ mali ostať v réžii ÚGKK SR, bol roz-
hodnutím predsedu ÚGKK SR zo dňa 23. 7. 1996 založený 
Katastrálny ústav v Žiline, do ktorého bol prevedený ma-
jetok z KÚ v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach súvisiaci 
s jeho novým predmetom činnosti. Zmenená organizačná 
štruktúra rezortu a postavenie GKÚ v rámci nej od 24. 7. 
1996 je zobrazená na obr. 12. GKÚ v zmysle uvedených 
organizačných zmien spolupracoval s novozriadeným Ka-
tastrálnym ústavom v Žiline najmä na úseku vydávania 
a aktualizácie štátnych mapových diel a na úseku štátnej 
dokumentácie a sprístupňovaní dokumentačných fondov.

3.3.5  Činnosti prevádzok a odborov GKÚ na nosných
              úlohách v prvej dekáde

Aktivity na úseku GZ
Na začiatku vykonávali pracovníci prevádzky GZ údržbu 
bodov ČSTS a ČSJNS z územia Slovenska a od roku 1993 aj 
práce na štátnych hraniciach. V gravimetrickej sieti aj za 
pomoci rakúskej a americkej geodetickej služby boli po-
stupne určené na viacerých bodoch absolútne hodnoty 
tiažového zrýchlenia. Zo špeciálnych úloh pokračovali, 
napr. deformačné merania v elektrárňach. V roku 1994 
bola v lokalite Modra-Piesok vybudovaná gravimetrická 
mikrozákladňa a nový nivelačný okruh. Okrem toho bola 
dobudovaná aj slovenská geodynamická referenčná sieť 
SLOVGERENET (SGRN). V roku 1995 sa pokračovalo práca-
mi na vytvorení novej Štátnej nivelačnej siete (ŠNS). V ďal-
ších rokoch sa začalo prácami na budovaní tzv. nových GZ 
t. j. pripojením vybraných bodov ČSAGS a bodov 1. rádu 
ČSTS k SGRN. Na poli elektronického ukladania a poskyto-
vania údajov o bodoch GZ bola vyvinutá aplikácia Kata-
lóg geodetických bodov. V roku 1997 sa pristúpilo k spus-
teniu nového zmerania bodov 1. rádu ŠNS technológiou 
veľmi presnej nivelácie s digitálnymi prístrojmi. V roku 1998 
bola úspešne spustená nová kampaň Tatranské štíty, ne-
skôr známej ako Lokálna geodetická sieť (LGS) Tatry me-
raná prostredníctvom prijímačov Globálneho systému ur-
čovania polohy (GPS) a zamestnancami odboru GZ bol 
vypracovaný aj nový Katalóg bodov Štátnej gravimetric-
kej siete (ŠGS) v novom tiažovom systéme S-Gr95.

giami, až na úplný prechod a vyhotovovanie ŠMD ako di-
gitálnych máp [34]. Podľa koncepcie sa GKÚ mal venovať 
najmä práci spojenej s prevodom aktualizovanej formy 
tlačových podkladov Základných máp 1 : 10 000 (ZM10) 
do digitálnej formy ako aj obnove ZM10 a ZM25 a men-
ších mierok na základe týchto diel. Pri digitalizovaní tla-
čových podkladov ZM10 bol GKÚ odkázaný aj na činnosť 
Katastrálnych úradov (KÚ) na tomto úseku, čo podľa [24] 
pre reštrikčný charakter štátneho rozpočtu KÚ spôsobo-
valo problémy a obmedzenia. ÚGKK SR sa preto rozhodol 
celú činnosť súvisiacu so spracovaním ZM10 KÚ odobrať 
a pridelil ju na GKÚ, v  zmysle čoho začal GKÚ od 1. 1. 1995 
zabezpečovať kompletne topografické, fotogrametrické 
a kartografické spracovanie a dokumentáciu operátu ZM10, 
dokumentáciu Atlasu SSR a odbyt kartografických diel 
a publikácií, ktorých vydavateľom bol úrad. Na GKÚ pre-
šiel aj majetok, práva, povinnosti a záväzky vrátane práv 
a povinností z pracovnoprávnych vzťahov súvisiacich s pre-
sunutými činnosťami z KÚ v Bratislave, Banskej Bystrici 
a Košiciach a GKÚ od 1. 1. 1995 rozšíril svoju pôsobnosť 
o činnosť Mapových služieb s pracoviskami mimo Bratis-
lavy v Žiline, Prešove a Košiciach.

3.3.4  GKÚ s novým štatútom a nečakane aj nová štruk-
             túra rezortu

Presunmi činností z VÚGK na GKÚ, zriadením Rezortného 
skenovacieho pracoviska a delimitáciou činností týkajú-
cich sa spravovania ZM10 do GKÚ došlo k naakumulova-
niu nových úloh, ktoré bolo potrebné dostať aj do štatútu 
GKÚ. Za týmto účelom bol rozhodnutím predsedu ÚGKK 
SR prijatý nový štatút GKÚ s účinnosťou od 1. 1. 1995. Na 
zabezpečení úloh sa po novom podieľali odbory pre ob-
lasti GZ, automatizovaného spracovania informácii, karto-
grafie, dokumentácie a archivácie fondov a odbytu karto-
grafických diel a publikácii. Oproti štatútu z roku 1991, od-
budli GKÚ úlohy a činnosti týkajúce sa ASR a na druhej 
strane mu pribudli kompletné topografické, fotogramet-
rické a kartografické práce na ZM10 a na mapách menších 
mierok, či aktivity Rezortného skenovacieho pracoviska 
a Slovenského strediska DPZ.

V rokoch 1995 a 1996 došlo prvýkrát od rozdelenia re-
publiky aj k vydaniu novej legislatívy pre oblasť geodézie, 
kartografie a katastra. Všetky činnosti, vykonávané štátom 
alebo súkromnou sférou boli do tohto momentu riadené 
v zmysle novelizovanej legislatívy prijatej ešte v rokoch 
1971, resp. 1973. Z novej legislatívy bol ako prvý 27. 6. 
1995 prijatý zákon Národnej rady (NR) SR č. 162/1995 Z. z. 
o KN a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnos-
tiam, ktorý nasledoval zákon NR SR č. 215/1995 Z. z.
z 12. 9. 1995 o geodézii a kartografii. Okrem týchto bol 
14. 11. 1995 prijatý aj zákon NR SR č. 261/1995 Z. z. o štát-
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Obr. 13 Vyhodnocovací prístroj Zeiss Planicomp P3 používaný na GKÚ [29]
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tívne nedostatočný a bolo odporučené ďalej využívať vý-
lučne digitálne fotogrametrické mapovacie technológie. 
Nakoľko záujem o vektorové údaje z celého územia SR 
v GIS kvalite neutíchal, bolo potrebné dopyt uspokojiť. Za 
týmto účelom bola vytvorená priestorová objektovo orien-
tovaná databáza údajov digitalizáciou ZM50, ktorá dostala 
označenie ako Spojitá vektorová mapa 50 (SVM50).

Aktivity na úseku kartografie, fotogrametrie a štandar-
dizácie geografického názvoslovia
Pracovníci prevádzky kartografie sa zo začiatku venovali 
tvorbe, obnove a vydávaniu ŠMD, (ZM10, ZM25, ZM50, 
ZM100 a ZM200), ktoré pravidelne aktualizovali. V rokoch 
1994 a 1995 roku bola spracovaná novinka vo forme ZM500, 
resp. ZM1000 s vrstevnicami a tieňovaným reliéfom. Tvor-
ba a aktualizácia máp ŠMD bola spočiatku vykonávaná 
analógovo a zmena nastala až v roku 1995, od ktorého sa 
prešlo na aktualizáciu na základe fotogrametrického vy-
hodnocovania leteckých meračských snímok. Za týmto 
účelom boli do GKÚ delimitované fotogrametrické praco-
viská z Bratislavy, Žiliny a Prešova. Po fotogrametrickej 
aktualizácii bolo nasadené klasické kartografické spraco-
vanie. Po prijatí nového zákona o územnom a správnom 
usporiadaní SR (1996), boli pracovníci odboru postavení 
pred významnú úlohu, ktorou bolo vydanie novej mapy SR 
pre územné a správne usporiadanie v mierke 1 : 400 000 
a prepracovanie dovtedajšej Administratívnej mapy SR 
1 : 250 000. V roku 1997 dokončili pracovníci odboru ďalšie 
mapové tituly s názvom Mapa krajov SR v mierke 1 : 200 000 
a v roku 1998 mapové tituly s názvami Mapa okresov SR 
v mierke 1 : 50 000. Technické vybavenie fotogrametric-
kých pracovísk po ich delimitácii do GKÚ nebolo najvyho-
vujúcejšie, preto bolo vybavenie pracovísk v roku 1996 
rozšírené o stereometrografy s možnosťou digitálneho vy-
hodnocovania a v roku 1997 o nové prístroje Planicomp P3 
(obr. 13) aj za pomoci prostriedkov z Phare.

Činnosť štandardizácie geografického názvoslovia bola 
vykonávaná na GKÚ od roku 1991. V roku 1995 došlo aj 
k vytvoreniu samostatného oddelenia sekretariátu Názvo-
slovnej komisie, ktorého úlohy spočívali v príprave mate-

Aktivity na úseku automatizovaného spracovania úda-
jov a informácií
Pod spravované údaje a informácie AIS GKK boli zaradené 
údaje KN a od roku 1995 aj všetky činnosti spojené s tvor-
bou a správou Základnej bázy údajov pre geografické in-
formačné systémy (ZBGIS). Pracovníci prevádzky, resp. od-
boru AIS GKK sa zo začiatku venovali obnove mapových 
fondov máp veľkých mierok tvorbou ZMVM. Na úseku EN, 
resp. neskôr KN zaznamenávali zmeny Registra EN, písom-
ného operátu EN a vykonávali výpisy z EN, resp. neskôr KN. 
Rok 1994 znamenal prelom, nakoľko spracovanie údajov 
KN bolo vykonávané nielen centrálne na GKÚ, ale aj pria-
mo na okresných pracoviskách, skvalitnila sa báza údajov 
KN, vykonával sa zber a údržba údajov digitálnej katas-
trálnej mapy (KM) a vytvorili sa organizačné väzby na pri-
pojenie centrálneho a regionálneho stupňa AIS GKK. Pri 
tvorbe ZMVM bola komplexne zabezpečená automatická 
kresba interaktívnou grafikou s výstupom do súborov vo 
formáte vektorovej KM (VKM). Pracovníci po novom vyko-
návali iba čiastkové úlohy týkajúce sa kontroly zmenových 
viet a opravovali chyby. Od roku 1998 sa začalo aj s práca-
mi na vytváraní súboru geodetických informácii (SGI).

V septembri 1993 bola prijatá nová Koncepcia tvorby 
a aktualizácie máp stredných mierok na území SR do roku 
2000 [27]. Koncepcia poukázala na chýbajúci celoštátny 
jednotný podklad úrovne a kvality geografických infor-
mačných systémov (GIS) v digitálnej forme. Chýbajúca úda-
jová základňa sa nazvala ZBGIS a bola rozdelená na ras-
trovú a vektorovú časť. Postup tvorby rastrovej časti bol 
zvolený skenovaním tlačových podkladov ZM10 a na jej 
tvorbe sa pracovalo v rokoch 1994 až 1997. V druhej eta-
pe sa predpokladalo využiť naskenované rastrové podkla-
dy a ich vektorizáciou vytvoriť vektorovú bázu údajov, tzv. 
ZBGIS-V. Na úlohe sa začalo pracovať, no neskôr bolo vy-
hodnotené, že tento typ získavania údajov z podkladu 
ZM10 nie je najvhodnejší, a preto došlo k prehodnoteniu 
zámerov. Na úlohe tvorby ZBGIS-V sa preto pokračovalo 
v spolupráci so zložkami armády, a to vektorizáciou výško-
pisu z presnejších topografických máp 1 : 10 000 (TM10). 
Aj tento výsledok bol podľa [28] vyhodnotený ako kvalita-
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a GKÚ ním boli priznané nové úlohy, medzi ktoré sa do-
stalo, napr. zabezpečenie medzinárodnej spolupráce v ob-
lasti budovania medzinárodných geodetických sietí, vyko-
návanie geodetických prác na štátnej hranici, nové úlohy 
na úseku ZBGIS a boli ním preformulované úlohy na úse-
ku kartografie a ŠMD. Na druhej strane boli bez náhrady 
zrušené úlohy na úseku DPZ a mikrografie.

3.4  Druhá dekáda GKÚ (roky 2001-2010)

3.4.1  Delimitácia zamestnancov a polygrafických čin-
            ností z KÚ v Žiline do GKÚ

Prvý významný zásah do činnosti GKÚ v druhej dekáde 
predstavovalo rozšírenie jeho aktivít o polygrafické čin-
nosti pri spracovávaní kartografických diel máp malých 
a stredných mierok a pri spracovávaní technických pred-
pisov, ktorých vydavateľom bol ÚGKK SR. Uvedené úlohy 
a činnosti spojené spolu s delimitáciou zamestnancov pre-
šli na GKÚ v roku 2001 z partnerskej rezortnej organizácie, 
z Katastrálneho ústavu v Žiline, na základe rozhodnutia 
predsedu ÚGKK SR s účinnosťou k 1. 4. 2001.

3.4.2  Opätovné zjednotenie rezortu k 1. 1. 2002

Rok 2001, resp. 2002 znamenal zmenu aj pre celý rezort. 
Po tom, čo boli v roku 1996 zrušené KÚ a správy katastra 
a ich kompetencie prešli na KO OÚ, došlo novelou zákona 
NR SR č. 255/2001 Z. z. k zmene, ktorá predstavovala opä-
tovné zriadenie správ katastra a KÚ k 1. 1. 2002. Do rezor-
tu geodézie, kartografie a katastra tak opakovane patrili 
okrem VÚGK, GKÚ a Katastrálneho ústavu v Žiline aj nové 
KÚ a správy katastrov. Schéma štruktúry rezortu po roku 
2002 a zaradenie GKÚ v rámci nej sa nachádza na obr. 14.

3.4.3  Organizačné a personálne zmeny na GKÚ

V druhej dekáde došlo aj na základe zmien štatútov a v re-
zorte k množstvu organizačných úprav, ktoré sú podrob-
ne zdokumentované v [1]. Okrem týchto zmien sa udiali 
zmeny aj na postoch najvyšších predstaviteľov. Prvá zme-
na nastala v roku 2003, kedy na poste riaditeľa k 1. 9. 2003 
skončil Ing. Jozef Brziak, ktorý túto funkciu zastával od roku 
1991. Jeho nástupkyňou sa stala Ing. Hedviga Májovská, 
ktorá na pozíciu prešla z funkcie vedúcej Odboru koordi-
nácie a dokumentácie. Tá viedla ústav do 5. 3. 2008, kedy 
bol na pozíciu riaditeľa vymenovaný Ing. Patrik Hensel z po-
zície námestníka, ktorú vykonával od 5. 10. 2007. Keď sa 
už zdalo, že sa situácia na riaditeľskom poste na dlhší čas 
zastabilizuje, nastala ďalšia zmena. Ing. Hensel prijal pozí-
ciu podpredsedu ÚGKK SR (26. 8. 2009) a miesto riaditeľa 
GKÚ ostalo určitý čas neobsadené. Po pár týždňoch hľa-
dania sa k 1. 11. 2009 stal novým riaditeľom Ing. Marián 
Podoben. Zmien akoby stále nebolo dosť a 6. 10. 2010 
skončil aj ten a pomyselné žezlo po ňom od 7. 10. 2010 
prebral Mgr. Ľuboslav Michalík.

3.4.4  Spustenie elektronického poskytovania produk-
            tov a služieb

Po roku 2003 mal v zmysle kompetenčného zákona oblasť 
vybudovania Národnej infraštruktúry priestorových infor-

riálov a podkladov na rokovanie Názvoslovnej komisie 
ÚGKK SR. Štandardizácia geografických názvov bola vyko-
návaná podľa zásad vydanej Inštrukcie na štandardizáciu 
a ako prvé bolo štandardizované názvoslovie z máp ZM50 
a následne ZM10.

Aktivity na úseku dokumentácie a medzinárodné akti-
vity GKÚ
Podľa [31] poskytoval GKÚ v prvej dekáde svojej existen-
cie svojim klientom najmä tieto produkty a služby: údaje 
o bodoch GZ, údaje KN, pripojenie na Centrálnu databázu 
KN, podklady ŠMD v digitálnej forme, tlačové podklady 
ŠMD v analógovej forme, skenovanie, overovanie geogra-
fických názvov, vyhotovovanie kópií z archívnych fondov, 
mapy kartografických diel veľkých mierok, ZM SR stred-
ných mierok, technické predpisy, Spravodajcu ÚGKK SR 
a výpožičky odbornej literatúry z rezortného knižničného 
fondu. Išlo o poskytovanie produktov a služieb klasickou 
formou, t. j. produkty boli poskytované priamym odberom 
a služby na základe písomných objednávok.

Nežná revolúcia a doba po nej umožnila Slovensku bez-
problémový prístup k informáciám z okolitého sveta zo 
zahraničia. V plnej miere sa tak mohol prejaviť význam 
medzinárodnej spolupráce. Prvý partner, s ktorým GKÚ 
spolupracoval na úseku geografických informácii pred-
stavuje organizácia CERCO (dnes EuroGeographics), resp. 
organizácia MEGRIN, ktorej cieľom bolo poskytovať a vy-
užívať geografické informácie produkované geodetickými 
a kartografickými službami členských štátov CERCO. Ko-
merčným produktom organizácie MEGRIN vytvoreným aj 
za prispenia GKÚ bol, napr. produkt SABE (Seamless Ad-
ministrative Boundaries of Europe). Ako ďalší projekt, na 
ktorom sa podieľal aj GKÚ, bol projekt GDDD (Geographi-
cal Data Description Directory). Na poli GZ spolupracovali 
zložky GKÚ najmä so subkomisiou EUREF Medzinárodnej 
geodetickej asociácie (IAG) a prispievali do jej projektov, 
ako napr. do projektu európskej jednotnej nivelačnej siete 
(UELN), alebo napr. prvé meranie technológiou GPS za 
účelom rozšírenia európskeho rámca EUREF na územie 
Československa za účasti GKÚ predstavovala kampaň 
EUREF-CS/H-91. Medzinárodná spolupráca pokračovala 
aj v roku 1997 zapojením troch bodov z územia Slovenska 
do európskej jednotnej vertikálnej siete (EUVN). V spolu-
práci s armádnymi zložkami prispieval GKÚ, napr. do pro-
jektu PETIT (Pathfinder Towards European Topographic 
Information Template), ktorého cieľom bolo vytvoriť pan-
európsku topografickú databázu na základe digitálnych 
máp mierky 1 : 250 000.

3.3.6  Rozšírenie priestorov GKÚ a nový štatút v závere
            prvej dekády

Koncom 90. rokov začali v GKÚ od odbornej verejnosti pri-
chádzať čoraz viac požiadavky na poskytovanie produk-
tov a služieb elektronickou cestou a v digitálnom tvare. 
Vedúci predstavitelia ústavu a aj rezortu mali snahu týmto 
požiadavkám vyhovieť a GKÚ pretransformovať na mo-
dernú organizáciu spĺňajúcu požiadavky čoraz viac sa roz-
víjajúceho digitálneho sveta. Ako prvé bolo rozhodnuté 
upraviť štatút organizácie a „prekopať“ dovtedajšiu orga-
nizačnú štruktúru ústavu. Ďalším z hybných impulzov po-
treby reorganizácie bol aj fakt, že GKÚ získal pre svoju čin-
nosť priestory aj v druhej časti budovy na Chlumeckého 
ulici č. 2, ktoré pôvodne patrili národnému podniku Zlato-
kov Trenčín. Nový štatút nadobudol účinnosť k 1. 10. 1999 
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Obr. 14 Schéma zaradenia GKÚ v štruktúre rezortu v rokoch 2002-2007
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Obr. 15 Úvodné okno GeoPortálu ÚGKK SR v roku 2007 [35]
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tvom GKÚ vytvoril a spustil testovaciu prevádzku prvého 
geoportálu ÚGKK SR, ktorá vznikla ako aplikácia vytvorená 
na open source platforme MapServer [32]. V roku 2005 
boli do geoportálu pridané aj údaje databáz centrálneho 
KN a ŠMD v rastrovom a vektorovom tvare. V ďalšom roku 
bol geoportál rozšírený o určený operát zo Slovenského 
pozemkového fondu, historické mapy, klady mapových 
listov, Administratívnej mapy 1 : 250 000 a ďalšie mapové 
produkty. Geoportál sa postupne každým rokom rozširoval 
a z testovacej prevádzky prešiel do ostrej. Rovnako sa po-
stupom času vyvíjal aj vizuál portálu. Na obr. 15 je zobra-
zený vzhľad jeho hlavnej stránky v roku 2007.

mácií (NIPI) zabezpečovať ÚGKK SR. Išlo o vytvorenie zá-
kladných systémových predpokladov tvorby NIPI založe-
ných na georeferenčných základoch záväzných pre všetky 
ostatné GIS. Medzi základné referenčné systémy patrili 
nové GZ, referenčné údaje ZBGIS, systémy popisných a geo-
detických informácií KN a ako doplnok rastrové ekviva-
lenty kartografických ŠMD [32]. Dovtedajšie obmedzené 
zdieľanie produktov rezortu ÚGKK SR bolo jednou zo zá-
kladných prekážok implementácie geopriestorových infor-
mačných systémov do manažmentu štátu a jej ďalšieho 
rozvoja. ÚGKK SR sa príležitosti pripraviť údaje AIS GKK pre
NIPI chopil a zámer aj naplnil. K 11. 10. 2004 prostredníc- 

Droščák, B.: 70 rokov Geodetického a kartografického...



Obr. 16 Úvodné okno bezplatného Katastrálneho portálu v roku 2007 [37]
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sená verejná súťaž a už 30. 9. 2003 bola s víťazným uchád-
začom podpísaná zmluva. Práce na tvorbe portálu postu-
povali veľmi rýchlo a už k 1. 12. 2003 bola daná k dispozícii 
testovacia prevádzka portálu. Do ostrej, spoplatnenej pre-
vádzky bol Katastrálny portál spustený 1. 2. 2004 a za jeho 
prevádzku bol zodpovedný GKÚ. Katastrálny portál obsa-
hoval údaje z ISKN, a to súbor popisných informácií (SPI) 
aj SGI. Od februára 2006 k nim pribudli aj informácie o ka-
tastrálnom konaní. Projekt realizácie Katastrálneho por-
tálu bol taký úspešný, že bol aj dvakrát ocenený (INEKO – 
1. miesto v 1. Q roka 2004 a 2. miesto v súťaži ITAPA 2004). 
GKÚ prevádzkoval Katastrálny portál od 1. 2. 2004 do 
31. 8. 2007 ako platenú službu. V roku 2005 schválila vláda 
SR svojim uznesením materiál s názvom „Stratégia konku-
rencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Akčné plány“, 
v ktorého v úlohe č. 12 stanovila zavedenie „voľného“ prí-
stupu do KN a touto úlohou poverila splnomocnenca vlá-
dy SR pre informatizáciu a predsedu ÚGKK SR. Nová apli-
kácia bola vytvorená a servery inštalované k 1. 4. 2007, 
kedy došlo k spusteniu internej testovacej verzie bezplat-
ného portálu. Legislatívne to bolo vyriešené novelou zá-
kona 215/1995 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. 9. 2007. 
Týmto dátumom bol spustený do prevádzky aj nový Ka-
tastrálny portál (obr. 16), ktorého všetky služby boli a do-
dnes sú bezplatné. Bezplatná verzia Katastrálneho por-
tálu bola po jej zavedení v roku 2007 opäť prihlásená do 
súťaže medzi IT projekty roka a rovnako uspela (cena „IT 
projekt roka 2008“ v rámci IT Gala) [38].

3.4.6  Vybudovanie a spustenie SKPOS a automatizova-
            nej transformačnej služby

Rok 2006 predstavoval pre GKÚ ďalší historický míľnik, kto-
rý spočíval v tom, že konečne došlo k vybudovaniu siete

Rozvojom digitálnych technológií a čoraz viac využíva-
ným elektronickým poskytovaním produktov a služieb za-
čali mapové služby GKÚ strácať svoj význam a opodstat-
nenie, čo sa začalo prejavovať postupným rušením nie-
ktorých prevádzok. Ako prvá skončila svoju činnosť pre-
vádzka Mapovej služby Prešov (31. 3. 2003), následne pre-
vádzka v Banskej Bystrici (1. 2. 2004) a potom v Košiciach 
(31. 12. 2007). Poslednou prevádzkou ostala mapová služ-
ba majúca sídlo v budove GKÚ v Bratislave, ktorá ukončila 
svoju činnosť v roku 2019.

14. 3. 2007 vstúpila do platnosti nová Smernica Európ-
skeho parlamentu a Rady, tzv. Smernica INSPIRE [36]. Zo 
smernice vyplynula povinnosť pre všetky štáty Európske-
ho spoločenstva (teda aj pre Slovensko) sprístupniť a po-
skytovať verejnosti geografické informácie, ktoré sú v pô-
sobnosti orgánov verejnej správy, v štandardizovanom 
tvare a formáte. Na základe požiadaviek smernice, schvá-
leného „Národného strategického referenčného rámca SR 
na roky 2007 až 2013“ a programu OPIS (Operačný pro-
gram Informatizácia spoločnosti) vzišla v rezorte požiadav-
ka na vybudovanie nového geoportálu. Nový geoportál mal 
po novom okrem iného obsahovať aj vyhľadávaciu meta-
údajovú službu a mal spĺňať požiadavku e-obchodovania 
a poskytovania webových služieb. Na základe toho bol 
v roku 2008 ukončený rozvoj „starého“ Geoportálu a bolo 
spustené aktívne hľadanie nového portálového riešenia, 
na ktorom sa aktívne podieľali aj pracovníci GKÚ.

3.4.5  Kataster nehnuteľností dostupný na internete

Ešte v roku 2002 prijala vláda SR uznesenie č. 540/2002, 
ktorým uložila predsedovi ÚGKK SR zabezpečiť zlepšenie 
činnosti KÚ a zaviesť registre KN na internet. V roku 2003
bola za účelom zhotovenia Katastrálneho portálu vyhlá-
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Obr. 17 Schéma zaradenia GKÚ v štruktúre rezortu v rokoch 2008-2012
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úloh na úseku GZ (doplnenie úlohy zabezpečovať a pre-
vádzkovať SKPOS) a ŠMD (bola doplnená úloha správy 
a aktualizácie máp veľkých mierok). Najpodstatnejšou čas-
ťou bolo doplnenie hlavnej činnosti zrušeného Katastrál-
neho ústavu v Žiline, a to Obnova katastrálneho operátu 
novým mapovaním.

3.4.8  Spustenie projektov OPIS, založenie CERS a opäť
            nový štatút

V roku 2007 bol Úradom vlády SR spustený OPIS, na zákla-
de ktorého bola možnosť poskytnúť príspevok zo štruk-
turálnych fondov Európskej únie (EÚ) na projekty týkajú-
ce sa informatizácie spoločnosti pre obdobie 2007-2013. 
ÚGKK SR na výzvu úradu vlády SR zareagoval a požiadal 
o dva národné projekty, ktoré boli následne schválené. 
Išlo o projekt Elektronických služieb KN (ESKN) a o projekt 
ESKN – ZBGIS. V súvislosti s projektom ESKN bolo rozhod-
nuté vybudovať v rámci GKÚ aj nové Centrálne elektro-
nické registratúrne stredisko (CERS). Sídlo CERS malo slú-
žiť na dlhodobú archiváciu papierovej dokumentácie zo 
správ KN a na poskytovanie tejto dokumentácie po jej na-
skenovaní elektronickou cestou. Práce na vybudovaní no-
vého pracoviska CERS v Liptovskom Mikuláši začali už v ro-
ku 2009 inštaláciou zariadení a technológii v prenajatej 
budove. Novo zriadený odbor CERS začal napĺňať svoje po-
slanie okamžite a už v roku 2010 vykonával zvoz písom-
ností z vybraných správ katastra.

Vytvorenie nového odboru CERS malo vplyv nielen na 
úpravu organizačného poriadku GKÚ, ale aj na zmenu 
jeho štatútu, ktorú okrem založenia odboru CERS pod-
mienilo aj vydanie novej vykonávacej vyhlášky ÚGKK SR 
č. 300/2009 Z. z. k zákonu NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodé-
zii a kartografii. Nový štatút GKÚ vstúpil do platnosti od 
17. 12. 2009 a je platný dodnes. Odlišnosti nového štatútu 
oproti verzii z roku 2008 sú najmä v oblasti definovania 
úloh na úseku GZ, ktoré boli nanovo preformulované. GZ 
sú po novom rozdelené na aktívne (SKPOS) a pasívne (bo-
dy štátnych geodetických sietí). Ďalšie odlišnosti sa dotý-
kajú aj úloh na úseku správy IS GKK, do ktorého boli po no-
vom zaradené Informačný systém GZ (ďalej ISGZ), ZBGIS 
a Informačný systém KN (ISKN). Z úprav možno ešte spo-
menúť, že v novom štatúte boli zrušené úlohy GKÚ na úse-
ku metrológie a terminologickej komisie, ktoré z rôznych 
dôvodov GKÚ nevykonával vôbec, alebo len okrajovo. No-
vinkou bolo najmä doplnenie úloh pre CERS.

permanentných staníc GNSS a k zriadeniu Slovenskej pries-
torovej observačnej služby (SKPOS). Niekoľkoročná snaha 
o vybudovanie služby [39] sa nakoniec v roku 2006 úspeš-
ne zavŕšila a k 27. 10. 2006 bolo zriadených 21 perma-
nentných staníc GNSS vybavených prijímačmi a anténami 
schopnými prijímať družicové systémy GPS a GLONASS. 
K 1. 11. 2006 bola otvorená aj registrácia k službe a od 
1. 12. 2006 nastalo aj oficiálne spustenie jej testovacej 
prevádzky. Služba fungovala v testovacom režime napo-
kon až do 1. 2. 2009, kedy prešla do ostrej a spoplatnenej 
prevádzky. Služba umožňovala pracovať v Európskom te-
restrickom referenčnom systéme 1989 (ETRS89).

Po zverejnení globálnych transformačných parametrov 
medzi ETRS89 a S-JTSK v Spravodajcovi ÚGKK SR v roku 
2007 a ich vydaní vo vyhláške ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. 
bolo rozhodnuté sprístupniť pre širokú verejnosť aj auto-
matizovanú transformačnú službu, ktorá by umožňovala 
vykonávať prevody a transformácie údajov medzi súrad-
nicovými systémami ETRS89 a S-JTSK. Za týmto účelom 
bola obstaraná Autorizovaná webová transformačná služ-
ba (AWTS) a v roku 2010 bola nasadená do prevádzky ako 
prvá transformačná služba, ktorá umožňovala hromadný, 
alebo individuálny prevod údajov medzi ETRS89 a oboma 
realizáciami S-JTSK, t. j. JTSK03 aj JTSK. Autorom AWTS bola 
spoločnosť Geokod, s r. o.

3.4.7  Delimitácia činností Katastrálneho ústavu v Žiline 
            na GKÚ a nový štatút

V roku 2007 došlo veľmi nečakane v rámci rezortu ÚGKK SR 
k zrušeniu Katastrálneho ústavu v Žiline. Všetok majetok 
a činnosti zrušeného Katastrálneho ústavu boli delimito-
vané k 1. 1. 2008 do GKÚ. Z činností, ktoré Katastrálny 
ústav vykonával, pokračovali pracovníci delimitovaní do 
GKÚ najmä v dokončení úlohy obnova katastrálneho ope-
rátu novým mapovaním. Na GKÚ prešli zo zrušeného Ka-
tastrálneho ústavu aj úlohy na úseku tvorby ZMVM a ske-
novanie. Zrušením Katastrálneho ústavu v Žiline došlo aj 
k zmene organizačnej štruktúry rezortu, ktorej aktualizo-
vaná schéma sa nachádza na obr. 17.

Delimitáciou a presunom činností zo zrušeného Katas-
trálneho ústavu v Žiline bolo potrebné otvoriť aj otázku 
doplnenia štatútu GKÚ o presunuté činnosti. Nový štatút 
bol vydaný rozhodnutím predsedu ÚGKK SR zo dňa 16. 5. 
2008 [40] a v podstate kopíroval úlohy a činnosti defi-
nované predchádzajúcim štatútom. Úpravy sa dotkli iba
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meraní na bodoch LGS Tatry a bodoch siete SGRN s jedno, 
resp. dvojročným intervalom. V oblasti výškových zákla-
dov pokračovali pracovníci odboru GZ v nivelačných me-
raniach bodov 1. rádu ŠNS, ktoré začali ešte v roku 1997 
a boli ukončené v roku 2001. Po ich dokončení pokračo-
vali nivelačné skupiny v meraniach nivelačných polygónov 
bodov 2. rádu ŠNS z územia celého Slovenska. V rámci 
gravimetrických základov vykonávali pracovníci odboru 
GZ do roku 2007 nové merania tiažových rozdielov na vy-
braných bodoch ŠPS triedy C (budovanie integrovaných 
GZ). Po ukončení tejto úlohy začali od roku 2008 vykonávať 
opakované gravimetrické merania na bodoch 1. a 2. rádu 
ŠGS. Okrem toho zabezpečili v rokoch 2003 až 2006 a v ro-
ku 2008 opakované absolútne meranie tiažového zrých-
lenia na vybraných bodoch 0. rádu ŠGS. Medzi úlohy od-
boru GZ patrili aj geodetické práce na štátnych hraniciach.
Údaje o bodoch GZ boli udržiavané v digitálnej databáze 
v tzv. Katalógu geodetických bodov, ktorý predstavoval 
hlavnú súčasť ISGZ. Od roku 2004 boli údaje o bodoch GZ 
dostupné pre verejnosť aj prostredníctvom Geoportálu 
ÚGKK SR. Od roku 2008 bola na poskytovanie údajov o bo-
doch GZ vytvorená a na testovanie sprístupnená aj nová 
aplikácia s označením ISGZ05, ktorá využívala databázu 
Oracle a prepojenie na softvér Bentley Map.

Plnenie úloh na úseku centrálneho KN a OKO
Na poskytovanie údajov z centrálnej databázy KN a na 
lustrácie bol od roku 1999 počas celého obdobia používa-
ný softvér KATRENA (na interné spracovanie), resp. KATKA 
(pre externých používateľov). Okrem toho došlo v roku 
2004 k spusteniu prevádzky Katastrálneho portálu, čím sa 
údaje z centrálnej databázy KN dostali na internet, čo sa 
odzrkadlilo aj znížením počtu požiadaviek na poskytova-
nie údajov pracovníkmi odboru. Po sprístupnení Katas-
trálneho portálu ako bezplatnej služby (október 2007) bolo 
sprístupnenie softvéru KATKA pre externých používateľov 
zrušené a títo boli presmerovaní na využívanie bezplat-
ného Katastrálneho portálu. Pracovníci odboru napriek 
tomu aj naďalej na základe došlých požiadaviek vykoná-
vali tzv. lustrácie a poskytovali údaje zo spravovanej cen-
trálnej databázy KN. Po zrušení Katastrálneho ústavu v Ži-
line, prešli na GKÚ a pracovníkov odboru Centrálneho KN 
aj úlohy obnovy katastrálneho operátu (OKO) novým ma-
povaním. V rokoch 2008 a 2009 sa preto zamestnanci GKÚ 
venovali dokončeniu rozpracovaných projektov OKO po 
zrušenom Katastrálnom ústave v Žiline a okrem toho na-
ďalej vykonávali OKO aj formou vyhotovovania dupliká-
tov z analógových katastrálnych máp ich digitalizovaním 
na základe požiadaviek jednotlivých správ katastra.

Plnenie úloh na úseku ZBGIS
Zber údajov pre ZBGIS prebiehal počas druhej dekády GKÚ 
najmä fotogrametricky. Nový zber údajov sa začal v roku 
2003, kedy boli na GKÚ zakúpené nové pracovné stanice 
na digitálnu fotogrametriu, čím sa celý proces zberu úda-
jov dostal výlučne do digitálneho prostredia. Okrem zbe-
ru údajov pre ZBGIS začali pracovníci v rámci fotogramet-
rickej linky spracovávať a vytvárať aj Digitálny model relié-
fu (DMR) a vykonávať zber metaúdajov. Letecké meračské 
snímky boli v tomto období dodávané na základe spolu-
práce s Lesoprojektom Zvolen (dnes Národné lesnícke cen-
trum Zvolen) v analógovom tvare. Dodané analógové sním-
ky boli následne naskenované, aby sa s nimi dalo pracovať 
na digitálnych staniciach. Na kontrolu a doplnenie atribú-
tov fotogrametricky zozbieraných údajov začali v teréne 
pracovať aj skupiny miestneho prešetrovania. V rámci rých-

V roku 2009 bol schválený a rozbehnutý aj druhý projekt 
programu OPIS označený ako ESKN-ZBGIS. Cieľom pro-
jektu bolo vytvoriť a aktualizovať referenčné údaje NIPI 
a sprístupniť ich prostredníctvom elektronických služieb. 
V roku 2010 bolo ukončené v spolupráci s Topografickým 
ústavom Banská Bystrica (TOPÚ) celoplošné mapovanie 
a zber atribútov ZBGIS z celého územia SR. V rámci projek-
tu boli vytvorené subsystémy na  aktualizáciu údajov, ich 
kartografickú vizualizáciu v rôznych mierkach a  na zverej-
nenie údajov elektronickou formou a tiež boli splnené po-
vinnosti rezortu vyplývajúce zo smernice INSPIRE.

3.4.9  GKÚ aj ako organizátor alebo spoluorganizátor 
             významných podujatí

GKÚ rozšíril po roku 2000 svoje aktivity aj do oblasti orga-
nizovania, resp. spoluorganizovania významných odbor-
ných podujatí, ktoré boli častokrát aj s medzinárodnou 
účasťou. Pri viacerých podujatiach pomáhal zabezpečo-
vať podujatie nielen po ich organizačnej stránke, ale pro-
stredníctvom pracovníkov GKÚ zabezpečoval aj ich odbor-
nú garanciu. Samozrejmosťou bola aj aktívna účasť vo for-
me prezentovanie aktivít, činností a noviniek jednotlivých 
odborov. Najvýznamnejším z organizovaných medziná-
rodných podujatí druhej dekády GKÚ bolo zorganizova-
nie výročného sympózia EUREF v roku 2004 [41] a Zasada-
nie medzinárodného výboru riadiacej komisie iniciatívy 
EUPOS, uskutočnené taktiež v roku 2004 (18.-19. 6.) v Bra-
tislave v budove GKÚ. Z iných významných podujatí spolu-
organizovaných GKÚ v období rokov 2001 až 2010 možno 
spomenúť sériu úspešných odborných konferencií s pra-
covným označením Tatry v rokoch 2005, 2007 a 2009.

3.4.10  Plnenie úloh odborov GKÚ na nosných úlohách 
              v rokoch 2001-2010

Plnenie úloh na úseku GZ
V oblasti polohových GZ pokračovali pracovníci odboru 
GZ v budovaní bodov Štátnej priestorovej siete (ŠPS) trie-
dy C, ktoré pozostávali z výberu vhodných bodov zo Štát-
nej trigonometrickej siete alebo ŠNS z pohľadu ich vhod-
nosti na meranie technológiou globálnych navigačných 
družicových systémov (GNSS). Úlohu sa podarilo dokončiť 
do konca roku 2003 a v ďalších rokoch (cca do roku 2005) 
boli na bodoch vykonané opakované statické merania, 
ktoré pomáhali vykonávať aj pracovníci TOPÚ. V roku 2006 
boli všetky merania spracované a pre body ŠPS boli vypo-
čítané súradnice v ETRS89. Týmto krokom vznikla na Slo-
vensku prvá homogénna sieť bodov, ktorá v dostatočnej 
hustote reprezentovala národnú realizáciu ETRS89. V na-
sledovných rokoch sa vo vybraných regiónoch pokračo-
valo v zahusťovaní ŠPS. Okrem budovania bodov ŠPS sa 
v oblasti polohových GZ venovali pracovníci odboru GZ aj 
myšlienkam zriadenia siete permanentných staníc a loka-
lizačnej služby. Prvá experimentálna permanentná stanica 
GNSS bola zriadená na streche GKÚ v Prešove v roku 2001. 
Následne, v roku 2002, bola vybudovaná ďalšia stanica 
v Gánovciach, ktorá bola v roku 2003 zapojená do EUREF 
siete permanentných staníc a v roku 2006 do medziná-
rodnej siete IGS permanentných staníc. V roku 2006 došlo 
k vybudovaniu celoštátnej siete permanentných staníc 
GNSS a následne od 1. 12. 2006 k oficiálnemu spusteniu 
prevádzky služby SKPOS. Z iných úloh polohových GZ je 
možné ešte spomenúť vykonávanie kampaňových GNSS   
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projektov spoločenstva EuroGeographics, ktoré boli zame-
rané na podporu európskej priestorovej infraštruktúry. 
Išlo o spoluprácu na nových medzinárodných projektoch 
ako EuroGlobalMap (EGM), EuroRegionalMap (ERM), Euro-
BoundaryMap (EBM), State Boundaries of Europe (SBE), 
EuroGeoNames, EuroDEM, do ktorých sa pracovníci GKÚ 
aktívne zapájali a do ktorých v zmysle dohôd poskytovali 
požadované údaje za Slovensko. Po roku 2007, keď vstú-
pila do platnosti smernica INSPIRE, začal GKÚ spolupraco-
vať aj pri jej implementácii a publikovaní údajov a meta-
údajov k jej témam.

Plnenie úloh na úseku ŠMD
V rámci plnenia úloh vykonávali pracovníci oddelenia zo 
začiatku dekády aktualizáciu analógových diel ŠMD foto-
grametrickými metódami s ich následným kartografickým 
spracovaním. Tlač aktualizovaných ŠMD bola vykonaná po-
dľa vypracovaného edičného plánu a distribúcia vytlače-
ných aktualizovaných máp ŠMD bola zabezpečovaná pro-
stredníctvom Mapových služieb. Aktualizácia ŠMD analó-
govou formou bola ukončená v roku 2002 a od roku 2003 
sa prešlo výlučne na digitálne spracovanie a aktualizáciu 
ŠMD. V digitálnom tvare sa udržiavali ZM10, ZM25, ZM50, 
ZM100 a ZM200. V roku 2007 sa prvýkrát prešlo na nový 
typ kartografickej interpretácie ŠMD na základe SVM50 
a v roku 2008 bola touto formou vytvorená ZM50. Po zru-
šení Katastrálneho ústavu v Žiline sa dostala medzi úlohy 
oddelenia aj tvorba a obnova máp veľkých mierok digitál-
nou formou. Okrem týchto úloh boli na oddelení vytvárané 
a aktualizované aj tematické mapové diela ako Mapy kra-
jov v mierke 1 : 200 000, Mapy okresov v mierke 1 : 50 000, 
Administratívna mapa SR v mierke 1 : 250 000, Mapa správ-
neho rozdelenia SR v mierke 1 : 400 000 a iné.

Plnenie úloh na úseku ÚAGK a OBIS
Základnými úlohami ÚAGK bolo zhromažďovanie, ucho-
vávanie, ochrana a sprístupňovanie dôležitej dokumentá-
cie súvisiacej s tvorbou máp na našom území od konca 

lejšieho zberu údajov z územia celého Slovenska sa v ro-
ku 2003 rozbehla aj čulá spolupráca s TOPÚ. Medzi GKÚ 
a TOPÚ prebehlo množstvo rokovaní s cieľom zharmoni-
zovať Katalóg tried objektov (KTO) a spolupráca každo-
ročne naberala na obrátkach. V rámci spolupráce získal GKÚ 
od TOPÚ aj prvý kompletný DMR celého územia Sloven-
ska vytvorený naskenovaním vrstevníc z topografických 
máp, ktorý dostal označenie DMR tretej generácie tzv. 
DMR3 (obr. 18).

Plnenie úloh na úseku štandardizácie geografického 
názvoslovia
Pracovníci Oddelenia Geografického názvoslovia (GN) po-
čas celého obdobia vykonávali svoju primárnu úlohu, kto-
rou bol výkon činnosti sekretariátu Názvoslovnej komisie 
rezortu. V roku 2001 sa pracovníci oddelenia venovali štan-
dardizácii názvov okresov a trigonometrických bodov. 
V ďalších rokoch kontrolovali štandardizované geografic-
ké názvy pre rôzne publikácie a pokračovali v napĺňaní 
elektronickej databázy, ktoré sa začalo ešte v roku 1995 
a bolo ukončené v roku 2003. Obsahom elektronickej data-
bázy boli všetky pomenované nesídelné geografické ob-
jekty a špecifické sídelné objekty definované KTO ZBGIS, 
ktoré boli štandardizované v rokoch 1983-1994. V ostat-
ných rokoch druhej dekády GKÚ vykonávali pracovníci od-
delenia revíziu údajov geografických názvov nad rastrami 
ZM10 a venovali sa štandardizácii názvov štátov.

Aktivity GKÚ v oblasti medzinárodnej spolupráce
Pracovníci GKÚ sa aj v druhej dekáde existencie ústavu 
aktívne zapájali do medzinárodnej spolupráce a partici-
povali na rôznych medzinárodných projektoch. Za oblasť 
GZ išlo najmä o zapájanie sa do projektov koordinova-
ných organizáciou EUREF. Okrem týchto aktivít pomohli 
zástupcovia GKÚ z oblasti GZ založiť medzinárodnú ini-
ciatívu EUPOS, prostredníctvom ktorej získali skúsenosti 
a podklady k neskoršiemu založeniu SKPOS a jeho ďalšej 
udržateľnosti. Za oblasť GIS (ZBGIS) išlo o zapájanie sa do 
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vymenovaný dovtedajší námestník Ing. Ivan Horváth. Po-
sledné zmeny v rámci tretej dekády GKÚ nastali v roku 
2020, k 30. 9. vo funkcii skončil Ing. Horváth a na jeho 
poste ho nahradil Ing. Ján Križan.

3.5.2   Centralizácia miestnej štátnej správy a oddelenie
             katastrov od rezortu

Rok 2013 znamenal pre celý rezort geodézie, kartografie 
a katastra takpovediac déjà vu. Na Slovensku bola opä-
tovne (ako v roku 1996) spustená centralizácia orgánov 
miestnej štátnej správy, ktorá znamenala pre rezort naj-
prv k 1. 1. 2013 zrušenie ôsmich KÚ (ich kompetencie pre-
šli na Správy katastra v sídle krajov) a následne k 1. 10. 
2013 zrušenie aj Správ katastra a ich začlenenie ako KO 
OÚ [44], ktoré sa udialo na základe prijatia zákona NR SR 
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy. 
Odčlenenie Správ katastra po druhýkrát znamenalo opä-
tovné roztrhnutie rezortu na dve časti, pričom ÚGKK SR 
ostala metodická kompetencia riadenia nových KO OÚ, 
ktoré organizačne prešli pod Ministerstvo vnútra SR. Re-
zort ÚGKK SR tvorili po novom už iba GKÚ a VÚGK (obr. 19).

3.5.3   Nový geoportál aj s novými aplikáciami a Mapový
             klient ZBGIS s ocenením

V roku 2013 (konkréte 2. 5. 2013) sa rezortu a predstavite-
ľom GKÚ podaril takpovediac husársky kúsok. Do produk-
cie sa podarilo súbežne s prácami na projekte ESKN-ZBGIS 
nasadiť nový geoportál, ktorý nahradil pôvodný spustený 
ešte v roku 2004. Nový geoportál (obr. 20) poskytoval 
prístup k voľne dostupným aplikáciám ako Mapový klient 
ZBGIS (MK ZBGIS), Transformačná služba, Konverzná služ-
ba, Vyhľadávacia služba a Metaúdajový editor, ktoré boli 
vytvorené v rámci projektu ESKN-ZBGIS a poskytoval aj po-
pis KTO a údaje geografického názvoslovia [45].

Návštevník sa po novom na stránkach geoportálu do-
zvedel aj základné informácie o referenčných údajoch a we-
bových službách, ktoré poskytoval rezort ÚGKK SR bez-
platne alebo za poplatok. Medzi bezplatné boli zaradené 
služby sprístupňujúce priestorové údaje podľa OGC štan-
dardov typu webových mapových služieb (ďalej WMS) 
alebo webových mapových dlaždicových služieb (ďalej 
WMTS) a medzi spoplatnené boli zaradené služby s ozna-
čením WFS (Web Feature Service) a WCS (Web Coverage 
Service) [45].

Najvýznamnejším produktom vytvoreným v rámci pro-
jektu predstavovala aplikácia MK ZBGIS. Aplikácia zobra-

18. storočia až po súčasnosť. V roku 2000 došlo k rozšíre-
niu týchto činností a do ÚAGK bolo začlenené aj pracovis-
ko dokumentácie GZ. To platilo iba do roku 2003, kedy 
prešla táto úloha späť na Odbor GZ. Novinkou z oblasti 
Odborového informačného strediska (OBIS) bolo sprí-
stupnenie celej knižničnej databázy OBIS v roku 2004 na 
webovej stránke GKÚ. Medzi tradičné úlohy ÚAGK patrilo 
aj prezentovanie jeho činností pre návštevy a exkurzie 
najmä študentov odborných stredných alebo vysokých 
škôl z celého Slovenska.

3.5   Tretia dekáda GKÚ (roky 2011-2020)

Tretiu dekádu existencie GKÚ možno z pohľadu výkonu 
prác, plnenia úloh, poskytovania údajov a služieb, ale aj 
z pohľadu rozvoja a modernizácie celého ústavu určite 
považovať za najúspešnejšiu. Kým v prvých dvoch deká-
dach, najmä kvôli nedostatku finančných prostriedkov, sa 
iba veľmi pomaly prechádzalo na zavádzanie a využívanie 
nových (najmä digitálnych) technológií, a kým sa rovnako 
pomaly uskutočňovala modernizácia prístrojového, hard-
vérového, softvérového a iného vybavenia, bola tretia 
dekáda v tomto smere opakom. Výhodou bolo, že GKÚ 
do tretej dekády vstupoval s veľmi dobrou pozíciou, mal 
funkčnú službu SKPOS, prevádzkoval bezproblémový a bez-
platný Katastrálny portál, disponoval novými fotogramet-
rickými vyhodnocovacími stanicami, autorizovanou webo-
vou transformačnou službou, geoportálom a od roku 2010 
boli naštartované aj projekty, napr. na dobudovanie ZBGIS.

3.5.1  Organizačné a personálne zmeny na GKÚ v ro-
            koch 2011-2020

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, prechádzal GKÚ 
po roku 2011 už iba menšími zmenami v organizačnej 
štruktúre, no rozsiahlejší bol opäť vývoj personálnych 
zmien na poste riaditeľov. Ako prvý v poradí držal riadi-
teľské žezlo v rukách Mgr. Ľuboslav Michalík. Nakoľko 
bolo v tomto období na miesto riaditeľa vyhlásené nové 
výberové konanie, bola do času jeho ukončenia (obdobie 
od 7. 4. 2011 do 30. 4. 2011) poverená vedením GKÚ 
vedúca Ekonomického odboru Ing. Jarmila Puchelová. Vo 
výberovom konaní uspel Mgr. Michalík a pokračoval tak 
vo vedení ústavu naďalej. O rok nato to už neplatilo, na-
koľko Mgr. Michalík k 31. 8. 2012 vo funkcii skončil a na 
poste riaditeľa ho vystriedal Ing. Juraj Celler. Ďalšia zmena 
nastala až v roku 2016, kedy k 10. 10. skončil vo funkcii aj 
Ing. Juraj Celler a za nového riaditeľa bol od 11. 10. 2016 
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Obr. 20 Webové rozhranie geoportálu ÚGKK SR z roku 2013
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Obr. 21 Webové rozhranie aplikácie Mapový klient ZBGIS z roku 2017
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o bodoch GZ. Na prístup do portálu sa bolo potrebné naj-
prv zaregistrovať a údaje boli záujemcovi poskytnuté (vy-
skladnené) až na základe ich zaplatenia.

V roku 2015 spustil GKÚ aj ďalšiu novú aplikáciu s náz-
vom „Mapový portál katastra nehnuteľností“, ktorá dostala 
skrátené označenie ako MAPKA. Nový portál ako prvý 
umožňoval interaktívnou formou prehľadávať údaje z ISKN 
a kombinovať ich s inými priestorovými údajmi, ako napr. 
s údajmi ZBGIS, ortofotomozaikou, alebo inými, voľne do-
stupnými mapovými podkladmi.

3.5.5   Rok 2017 – nový mapový klient ZBGIS a opäť s oce-
             nením

OPIS projekt s označením ESKN-ZBGIS sa podarilo úspešne 
ukončiť v roku 2016. Okamihom ukončenia projektu na-
stalo tzv. obdobie udržateľnosti projektu, ktoré nezname-
nalo obdobie stagnácie, ale naopak, skúsení pracovníci 
GKÚ sa venovali ďalšiemu rozvoju vytvorených aplikácií. 
V priebehu roka 2017 tak bola vyvinutá a spustená nová 
verzia MK ZBGIS. Jej hlavným cieľom bolo sprístupniť všet-
ky údaje rezortu na jednom mieste a ponúknuť širokej 
verejnosti možnosť zobrazenia KM spolu s údajmi o vlast-
níckych vzťahoch v kombinácii s rôznymi mapovými pod-
kladmi (nová verzia MK ZBGIS nahradila dovtedajší portál 
MAPKA), akými boli, napr. aj orientácia terénu voči sveto-
vým stranám alebo mapa sklonu terénu. V aplikácii boli aj 
naďalej prístupné ortofotomozaiky z leteckých i satelit-
ných snímok, adresné body (získané z Ministerstva vnútra 
SR), DMR, štandardizované geografické názvy a údaje 
o referenčných geodetických bodoch (bodoch GZ). Všet-
ky údaje boli integrované do jedného celku, čo umožnilo 
používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrét-
nom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťa-
hov, ale aj z hľadiska ich umiestnenia v krajine. Ukážka 
nového vizuálu webového rozhrania MK ZBGIS z roku 2017 
sa nachádza na obr. 21.

Kvalitatívna zmena aplikácie MK ZBGIS neostala ani ten-
tokrát bez odozvy a opätovne žala úspechy ako na sloven-

zovala prioritne referenčné údaje ZBGIS vo forme vekto-
rového polohopisu a zároveň návštevníkom sprístupňo-
vala ďalšie mapové kompozície ako DMR, Referenčné geo-
detické body (RGB) t. j. body GZ, ortofotomozaiky a územ-
nosprávne členenie SR. Aplikácia ponúkala aj pokročilej-
šie nástroje, akými bola možnosť pridávania vlastných úda-
jov, alebo voľne publikovaných WMS, vykonávať rôzne ana-
lýzy nad údajmi a vytvárať si vlastné kompozície [45], čo 
neostalo bez odozvy. Aplikácia bola ako výnimočný pro-
dukt vysokej kvality nominovaná na ocenenie a Mgr. Ľubo-
slav Michalík si ako zástupca GKÚ v roku 2014 dokonca za 
aplikáciu prevzal cenu „Special Achievement in GIS (SAG) 
2014“ v rámci celosvetovej konferencie užívateľov soft-
véru ESRI v San Diegu v Kalifornii (USA).

Špecifickou záležitosťou v rámci spustenia nového geo-
portálu bolo aj vypublikovanie novej transformačnej služ-
by, ktorá dostala prívlastok Rezortná a nahradila v roku 
2010 nasadenú AWTS. Rezortná transformačná služba (RTS) 
umožňovala transformácie všetkých typov projekcií ETRS89 
v zmysle nariadení smernice INSPIRE do S-JTSK (realizácii 
JTSK a JTSK03) a výškové transformácie medzi systémami 
Európskeho vertikálneho referenčného systému (EVRS), Bpv 
a elipsoidickými výškami ETRS89 (ETRS89-h). RTS bola v ďal-
ších rokoch postupne rozšírená aj o transformácie do ďal-
ších súradnicových systémov historicky používaných na 
území SR (napr. S-42).

3.5.4  Nový portál produktov a služieb a prvýkrát pre-
            pojenie priestorových údajov s katastrom

Spolu s novým geoportálom bol v roku 2013 spustený aj 
nový portál „Produkty a služby“ označovaný aj ako tzv. 
Obchodný modul. Obchodný modul umožňoval realizo-
vať elektronický nákup spoplatnených údajov a služieb 
GKÚ v zmysle zákona. Portál predstavoval elektronickú 
formu prístupu k digitálnym produktom, s výhľadom na 
sprístupnenie objednávania aj analógových produktov. 
Cez portál boli poskytované najmä údaje z ISKN pre vyššie 
územné celky (VÚC)/mesto/obec, údaje ZBGIS a údaje 
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Obr. 22 Brožúra Produkty, služby a aktivity GKÚ z roku 2017
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SKPOS a MK ZBGIS k pracovnému semináru organizova-
nému ÚGKK SR k Svetovému dňu geodetov pre širokú 
odbornú verejnosť.

V duchu hesla tvrdiaceho, že úspešná spoločnosť sa 
musí vedieť aj predať, začal GKÚ v rámci svojich zákon-
ných možností počas tretej dekády svojej existencie vý-
znamne pracovať aj na zlepšení svojho marketingu. Do 
tejto oblasti môžeme zaradiť jednak svojpomocné vytvo-
renie propagačných materiálov vo forme brožúr prezen-
tujúcich službu SKPOS z roku 2016, alebo brožúr Produk-
ty, služby a aktivity GKÚ z roku 2017 (obr. 22), ale od roku 
2017 aj každoročné prezentovanie vlastných aktivít a no-
viniek v stánku GKÚ umiestnenom v rámci každoročne 
organizovaných Slovenských geodetických dní v sekcii vy-
stavovateľov.

3.5.7   Plnenie úloh odborov GKÚ na nosných úlohách
              v rokoch 2011-2020

Plnenie úloh na úseku GZ
V roku 2011 boli prvýkrát do SKPOS pripojené okrem per-
manentných staníc zo Slovenska aj 4 zahraničné perma-
nentné stanice z okolitých štátov a na overovanie využí-
vania služby SKPOS bola daná do užívania aplikácia „Over 
používateľa“. Od roku 2012 boli do SKPOS v zmysle pod-
písaných bilaterálnych dohôd pripojené ďalšie perma-
nentné stanice z pohraničia okolitých štátov. V roku 2016 
došlo prvýkrát za významnej súčinnosti GKÚ k vydaniu 
novej Smernice zameranej na vykonávanie meraní pros-
tredníctvom SKPOS [48]. Po roku 2019 sa významnejšie 
rozbehla aj spolupráca s katedrou GZ Svf STU v oblasti no-
vej družicovej technológie InSAR. Na začiatku tretej de-
kády pokračovali pracovníci odboru v oblasti pasívnych GZ 
v budovaní nových GZ, t. j. v teréne prebiehali prehliadky 
a určovanie súradníc bodom ŠPS (trieda C), bodom ŠNS 
(2. rád) a ZNS. Okrem toho pokračovalo meranie bodov 
2. rádu ŠGS a do roku 2015 boli vykonávané aj pravidelné

skej, tak aj na medzinárodnej scéne. Vynovená aplikácia 
MK ZBGIS získala dve 1. miesta na medzinárodnom kon-
grese ITAPA 2017 (Najlepší projekt digitalizácie spoloč-
nosti a Cenu Rádia Slovensko) a rovnako tak o rok neskôr 
opäť aj cenu „Special Achievement in GIS (SAG) 2018“ na 
celosvetovej konferencii užívateľov ESRI v USA.

3.5.6   Pokračovanie v organizácii významných podujatí
              a propagácia GKÚ

Aj v tretej dekáde GKÚ pokračovali GKÚ v nastúpenom 
trende, ktoré sa týkalo organizovania, alebo spoluorgani-
zovania významných, častokrát aj medzinárodných podu-
jatí s cieľom väčšej osvety a propagácie svojich činností. 
Prvým takýmto podujatím bolo spoluorganizovanie tra-
dičnej konferencie z cyklu konferencií „Tatry“ v roku 2011. 
Ďalším bola organizácia 21. zasadania medzinárodného 
výboru riadiacej komisie iniciatívy EUPOS, ktoré sa usku-
točnilo v dňoch 26.-27. 3. 2012 v Bratislave na GKÚ. V roku 
2013 pokračovali pracovníci Odboru GZ opäť spoluprá-
cou s organizovaním medzinárodnej odbornej konferen-
cie „Tatry“ na Štrbskom plese pod patronátom Slovenskej 
spoločnosti geodetov a kartografov (SSGK) a za spolupráce 
Katedry GZ Stavebnej fakulty Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave (SvF STU). V roku 2015 pomohli pra-
covníci odboru GZ v pozícii partnera Katedre GZ SvF STU 
s organizáciou medzinárodnej konferencie s názvom „Geo-
detické základy a geodynamika 2015“, ktorá bola usporia-
daná v účelovom zariadení SvF STU v Kočovciach. V roku 
2016 zorganizovali pracovníci Odboru GZ dvojdňový semi-
nár pri príležitosti 10. výročia služby SKPOS. Z výpočtu 
zorganizovaných podujatí možno ešte spomenúť rok 2017 
a opätovné zorganizovanie zasadania organizácie EUPOS. 
Nakoniec vo februári 2019 zorganizoval sekretariát Ná-
zvoslovnej komisie úspešné stretnutie 13. regionálnej sku-
piny pre východnú, strednú a juhovýchodnú Európu pri 
UNGEGN [47]. Dňa 21. 3. 2019 GKÚ prispel prezentáciami 
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Obr. 23 Rezortné skenovacie pracovisko so skenermi Delta N20 typu flatbed v roku 2020
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nené osoby rôzne inštitúcie. Tieto prístupy začali byť na
konci tretej dekády GKÚ postupne vypovedané a inštitú-
cie boli presmerované na využívanie nových ESKN vytvo-
rených v rámci projektu OPIS – ESKN.

Pracovníci Odboru centrálneho KN počas celého obdo-
bia zabezpečovali na základe podkladov dodaných z KO 
OÚ na centrálnej úrovni aj aktualizáciu katastrálnych hra-
níc. Okrem toho pracovali pracovníci odboru v rokoch 
2013-2017 na prioritnej úlohe rezortu, ktorou bola tvorba 
Súboru prevzatých meraní. Od roku 2015 sa začala testo-
vať aj nová aplikácia RAUKN (Retrospektívna analýza úda-
jov katastra nehnuteľností), ktorá mala slúžiť na lustrácie. 
Aplikácia RAUKN bola najprv využívaná iba v rámci tes-
tovacej prevádzky a od konca roka 2016 bola ÚGKK SR 
autorizovaná a začala sa používať plnohodnotne. Jednu 
z dominantných úloh odboru centrálneho KN predsta-
vovala aj úloha OKO novým mapovaním. Medzi dôležité 
úlohy odboru centrálneho KN patrilo aj skenovanie máp 
a napĺňanie metainformačného systému. Skenované boli 
najmä mapy KN požadované správami KN, resp. neskôr 
KO OÚ a mapové listy mapového diela štátnej mapy od-
vodenej 1 : 5 000 (ďalej ŠMO5) vo farebnom alebo v čier-
no-bielom prevedení a s pripojením do S-JTSK. Skenova-
nie prebiehalo na veľkoformátových stolových skeneroch 
Delta N20 typu flatbed Rezortného skenovacieho praco-
viska (obr. 23).

Plnenie úloh na úseku ZBGIS
Zber údajov na tvorbu a aktualizáciu ZBGIS prebiehal na-
ďalej hlavne fotogrametricky. V priebehu roka 2011 sa pra-
covníci odboru zaškoľovali na prácu a následne už plno-
hodnotne využívali novú fotogrametrickú linku zaobsta-
ranú v rámci projektu ESKN-ZBGIS. Tá bola využívaná až 
do roku 2017, kedy bola nahradená novou súpravou digi-
tálnych fotogrametrických staníc tretej generácie [46]. 
V roku 2013, po spustení MK ZBGIS, bolo potrebné nasta-
viť aktualizáciu, správu, publikovanie a poskytovanie vý-

kampaňové merania technológiou GNSS v LGS Tatry. Úda-
je o bodoch GZ boli naďalej poskytované cez internetové 
rozhranie Geoportálu a na správu pasívnych GZ bola po-
užívaná aplikácia ISGZ05. V rokoch 2013-2015 pokračo-
vali aj nivelačné merania na bodoch 2. rádov ŠNS a gravi-
metrické merania na bodoch 1. a 2. rádu ŠGS a bodoch 
ŠPS triedy D. V rámci spracovania nivelačných meraní za-
čali prípravy na vyrovnaní siete 1. rádu ŠNS aj s využitím 
dodatkov a kontrolných meraní. Práce sa významnejšie 
rozbehli v roku 2017 a v rámci úlohy boli pripravené do 
spoločného vyrovnania súbory meraných nivelačných pre-
výšení z obdobia rokov 1987-2017 pre celú ŠNS. V rámci 
úlohy sa podarilo spracovať aj novú mapu recentných 
vertikálnych pohybov na základe spracovania všetkých do-
stupných nivelačných meraní na bodoch 1. rádu ŠNS z ro-
kov 1950-2017 a vypočítať novú národnú realizáciu pre 
EVRS [49]. Od roku 2016, resp. 2017 sa práce na bodoch 
GZ v teréne vykonávali tzv. výberovou údržbou. V roku 
2016 sa po dlhšom čase rozbehli aj práce z oblasti metroló-
gie začatím budovania vertikálnej gravimetrickej základ-
nice Gánovce – Lomnický štít. V roku 2018 sa rozbehli aj 
práce na vybudovaní Metrologického centra geodézie 
(k zriadeniu došlo k 1. 1. 2020) a taktiež práce na vybudo-
vaní novej geodetickej kalibračnej základnice pre elektro-
nické diaľkomery v KÚ Viničné, ktorá bola fyzicky vybudo-
vaná v roku 2020.

Plnenie úloh na úseku KN a OKO
Dominantnou úlohou bolo naďalej poskytovanie údajov 
z centrálnej databázy KN, ktorá obsahovala údaje SPI a SGI, 
ku ktorým sa aj oficiálne v druhej polovici tretej dekády 
GKÚ pridali tzv. zmenové záznamy slúžiace na lustrovanie 
histórie. Na poskytovanie údajov a na uvedené lustrácie 
bol aj naďalej používaný softvér KATRENA 99. Prioritne boli 
ale údaje z centrálnej databázy KN poskytované prostred-
níctvom aplikácie Katastrálny portál, do ktorého mali roz-
šírený prístup na základe zmluvného vzťahu pre opráv-
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Obr. 24 Prvá rezortná Ortofotomozaika SR
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Obchodný modul a všetky služby vytvorené v rámci pro-
jektu ESKN-ZBGIS. V roku 2018 pracovníci vytvorili nový 
produkt tzv. ZBGIS raster v mierkach 1 : 5 000 – 1 : 50 000, 
ktorý nahradil pôvodné analógové ŠMD a bol sprístupnený 
na voľné stiahnutie cez aplikáciu MK ZBGIS. Pôvodne ana-
lógové ŠMD bolo definitívne presunuté do archívu [50].

V rámci úloh štandardizácie geografického názvoslovia 
sa pokračovalo po celé obdobie v plnení úloh sekretariátu 
Názvoslovnej komisie ÚGKK SR. V roku 2011 pracovníci od-
delenia vypracovali a vydali publikácie Názvoslovné infor-
mácie. V roku 2012 vykonali revíziu databázy názvov geo-
grafického názvoslovia a ich atribútov, ktorá sa stala ne-
oddeliteľnou súčasťou ZBGIS. V roku 2015 sa začal nový 
rozsiahly projekt, ktorého cieľom je zosúladenie geogra-
fických názvov z máp veľkých mierok s názvami v databáze 
ZBGIS, ktoré boli dovtedy v podrobnosti máp stredných 
mierok. Cieľom je dosiahnuť súlad geografických názvov 
v KM a lesníckych mapách s databázou štandardizovaných 
názvov tak, aby rovnaký objekt mal rovnaký názov a záro-
veň, aby rovnaký názov mal rovnakú polohu v jednotli-
vých mapách a v databáze. Práce na tejto úlohe prebie-
hali v jednotlivých rokoch podľa navrhnutého harmono-
gramu a jednotného metodického postupu.

Aktivity GKÚ v rámci medzinárodných projektov
V tretej dekáde GKÚ sa aktívne zapájali do medzinárodnej 
spolupráce a rôznych medzinárodných projektov najmä 
pracovníci z Odborov GZ a ZBGIS. Za oblasť GZ pokračo-
vala spolupráca a zapájanie sa do projektov koordinova-
ných medzinárodnou organizáciou EUREF. GKÚ naďalej 
prispieval údajmi GNSS z rezortnej permanentnej stanice 
GANP (Gánovce) do siete permanentných staníc EUREF, 
do celosvetovej siete permanentných staníc IGS a do pro-
jektu EUREF-IP. GKÚ pokračoval aj v spolupráci v rámci pro-
jektu tvorby novej realizácie EVRS a v roku 2018 do tejto 
aktivity prispel novými meraniami. Spolupráca pokračo-
vala aj s organizáciou EUPOS. Od apríla 2010 začal GKÚ 
prispievať týždennými riešeniami do projektu EUPOS kom-

stupov zo ZBGIS. Celoplošná aktualizácia prebiehala pro-
stredníctvom zberu údajov z leteckých meračských sní-
mok. Aktualizácia databázy bola vykonávaná selektívne 
na základe údajov SGI, ale aj preberaním údajov od iných 
správcov. V teréne boli spustené práce tzv. miestneho pre-
šetrovania, ktoré slúžili na zber atribútov k objektom zo-
zbieraným fotogrametricky. Okrem toho boli spustené v te-
réne aj práce na kontrole kvality ortofotomozaiky a úda-
jov ZBGIS. Koncom roka 2016 sa začali práce aj na príprave 
projektu leteckého laserového skenovania SR, ktorého úče-
lom bolo obstarať a vytvoriť do roku 2023 nový DMR5.0 
a Digitálny model povrchu (DMP) verzie 1.0 na základe le-
teckého laserového skenovania [30]. V roku 2017 sa spoje-
ním finančných prostriedkov dvoch rezortov, a to rezortu 
pôdohospodárstva a rezortu ÚGKK SR rozbehla spolupráca 
pri systematickom leteckom snímkovaní Slovenska v 3-roč-
nom intervale. Na snímkovanie jednotlivých častí Sloven-
ska nadväzovala aj tvorba novej ortofotomozaiky, ktorá 
bola k dispozícii cca v apríli nasledujúci rok po nasním-
kovaní. Spracovanie leteckých meračských snímok do orto-
fotomozaiky zabezpečoval GKÚ v spolupráci s Národným 
lesníckym centrom vo Zvolene. V apríli roku 2020 tak bola
vypublikovaná historicky prvýkrát vlastná (štátna) 
ortofotomozaika v rozlíšení 25 cm/pixel z celého územia 
SR (obr. 24).

Plnenie úloh na úseku ŠMD, digitálnej kartografie a štan-
dardizácie geografického názvoslovia
V roku 2011 sa začalo so zaškoľovaním pracovníkov na vy-
užívaní nového softvéru pri kartografickom spracovaní máp 
ŠMD. Následne boli touto formou spracované ZM10, ZM25 
a Mapa správneho rozdelenia SR v mierke 1 : 400 000.
V roku 2012 vykonali pracovníci oddelenia kartografickú 
vizualizáciu údajov ZBGIS pre všetky jeho mierkové sady. 
V ďalších rokoch v tejto aktivite pokračovali a pravidelne 
vytvárali a aktualizovali kartografické modely pre ZBGIS 
a jeho jednotlivé mierkové sady a varianty MK - ZBGIS, RGB, 
DMR, pre aplikáciu MAPKA, webové mapové služby, pre 
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binačného centra. GKÚ okrem toho spustil od decembra 
2014 aj spoluprácu s Vihorlatskou hvezdárňou v Humen-
nom v rámci medzinárodného projektu „Kozmický systém
včasného varovania v transkarpatskom regióne“ [43]. Od 
konca roku 2014 sa stal GKÚ lídrom EUPOS pracovnej sku-
piny zameranej na monitoring kvality sieťového riešenia 
(Service quality monitoring). Za oblasť ZBGIS pokračovala 
naďalej medzinárodná spolupráca a zapájanie sa do pro-
jektov zameraných na podporu priestorovej infraštruktú-
ry, ktoré boli pod správou spoločnosti EuroGeographics. 
V tomto smere pokračovala spolupráca na projektoch EGM, 
ERM, EBM, SBE, EuroGeoNames, EuroDEM a GKÚ podľa 
výziev poskytoval požadované údaje do týchto projektov. 
Pracovníci GKÚ sa aktívne zúčastňovali aj zasadaní riadia-
cich výborov týchto projektov a pripomienkovali ich pra-
vidlá. Pracovníci GKÚ rovnako plnili aj úlohy uložené v rámci 
smernice INSPIRE. V roku 2018 začali pracovníci odboru 
ZBGIS práce na novom projekte Core Reference Dataset 
(ďalej CRD) riadeného taktiež spoločnosťou EuroGeogra-
phics, ktorý sa však pre nedostatok finančného krytia ne-
zrealizoval.

Plnenie úloh na úseku ÚAGK a CERS
Pracovníci ÚAGK aj počas tretej dekády GKÚ pokračovali 
v preberaní prírastkov do archívu, v poskytovaní údajov 
a informácií, v poskytovaní služieb badateľne a v sprístup-
ňovaní priestorov pre exkurzie. Pracovníci priebežne vy-
konávali aj napĺňanie metaúdajových záznamov k naske-
novaným archivovaným KM. V roku 2012 sa pracovníci po-
kúsili uspieť žiadosťou o OPIS projekt zameraný na digita-
lizáciu kultúrneho dedičstva. V podanom projekte úspešní 
neboli, čím sa pre ÚAGK nepodarilo obstarať ani tak veľmi 
potrebný knižný skener. V roku 2017 sa v rámci rekon-
štrukcie budovy GKÚ podarilo zrekonštruovať aj priestory 
ÚAGK a jeho badateľne, čo pomohlo ustáliť v archíve poža-
dovanú teplotu. V roku 2019 bola opäť otvorená aj otázka 
elektronizácie celého archívu a sprístupnenia všetkých jeho 
údajov cez web. Túto úlohu sa nakoniec dodnes naplniť 
nepodarilo.

Úlohy na úseku CERS vykonávali od jeho zriadenia pra-
covníci oddelenia CERS. Hneď po vybudovaní pracoviska 
v Liptovskom Mikuláši v roku 2011 začal na pracovisko 
zvoz spisov  a papierovej dokumentácie zo Správ katastra, 
resp. od roku 2013 z KO OÚ. Privezené spisy boli roztrie-
dené a uložené do tzv. rotomatov. Bohužiaľ, od apríla 2015 
pracovisko CERS pozastavilo príjem ďalších dodávok a za-
čalo v dôsledku súdnych sporov o prenájom budovy pra-
covať v núdzovom režime, až sa jeho činnosť úplne zasta-
vila. Oživenie prác nastalo až koncom roka 2020, kedy do-
šlo po dlhom čase k obnove dodávky dovozu nových spisov.

Záver

GKÚ spolu so svojimi predchodcami prežil 70 rokov, čo je 
doteraz skutočne najdlhšie zo všetkých rezortných orga-
nizácii. Dovolím si konštatovať, že najdlhšie prežil opráv-
nene. Je to jednak vďaka jeho adaptácií na nové trendy 
a výzvy, ale hlavne vďaka jeho výsledkom v zabezpečo-
vaní a plnení širokého spektra stanovených úloh, ktoré mu 
aj v posledných rokoch neustále pribúdajú a na ktoré hľadá 
a aj vie nájsť a poskytnúť riešenia. Plnenie zverených úloh 
zvláda najmä vďaka ľudom - zamestnancom, ktorí túto or-
ganizáciu tvorili a tvoria a ktorí jej vždy boli a sú oporou, 
za čo si zaslúžia veľké uznanie a poďakovanie.
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V dňoch 26.-28. 5. 2021 sa konal jubilejný tridsiaty ročník sympózia EUREF 
(Európsky referenčný rámec), ktorého cieľom je prezentovanie výsledkov čin-
ností jednotlivých pracovných skupín EUREF, analyzačných centier (AC), ope-
račných centier (OC) a dátových centier (DC) permanentnej siete EUREF (EPN), 
vedeckých inštitúcií a prevádzkovateľov národných sietí. Na sympóziu sa tiež 
prezentujú najnovšie trendy, poznatky a odporúčania z oblasti spracovania jed-
notlivých geodetických sietí. Hosťujúcou inštitúciou sympózia bol v roku 2021 
Úrad pre geodéziu a mapovanie Slovinskej republiky. V dôsledku pretrvávajúcej 
pandémie ochorenia COVID-19 vo svete boli organizátori nútení najprv pôvodný 
termín sympózia presunúť z mája 2020 na máj 2021, a následne aj zmeniť formu 
účasti z fyzickej na online. EUREF sympózium 2021 prebiehalo cez virtuálnu plat-
formu Zoom a zúčastnilo sa ho 135 odborníkov z celej Európy (obr. 1), ktorí pri-
spievajú alebo sa aktívne podieľajú na tvorbe, realizácii a udržiavaní Európskeho 
terestrického referenčného systému 1989 (ETRS89) a Európskeho vertikálneho 
referenčného systému (EVRS) a s tým súvisiacich témach. Slovenskú republiku 
(SR) na sympóziu zastupovali Ing. Branislav Droščák, PhD., Ing. Karol Smolík a Ing. 
Martin Ferianc z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (GKÚ). Českú 
republiku (ČR) Ing. Jan Řezníček, Ph.D. zo Zeměměřického úřadu Praha a Ing. Jan 
Douša, Ph.D. z Geodetické observatoře Pecný (GOPE), Výskumný ústav geodetický, 
topografický a kartografický, v. v. i. Trojdňové sympózium bolo rozdelené do pia-
tich tématických blokov. Rokovacím jazykom bola angličtina.

Virtuálne sympózium EUREF 2021 otvoril predseda EUREF Martin Lidberg, 
prítomných následne s príhovormi pozdravili riaditeľ Úradu pre geodéziu a ma-
povanie Slovinskej republiky Tomaž Petek, zástupca Európskej komisie Zoran 
Stančič, zástupkyňa Organizácie spojených národov (OSN) Ingrid Vanden Berghe, 
prezident Medzinárodnej geodetickej asociácie (IAG) Zuheir Altamimi, prezi-
dentka IAG subkomisie pre referenčné rámce Carine Bruinynx a šéf riadiaceho 
výboru EUREF Wolfgang Sohne.

Prvý blok prednášok bol zameraný na ETRS89, EVRS, geoid a s ním súvi-
siace modely. Zuheir Altamimi predstavil plán tvorby nového Medzinárodného 
terestrického referenčného rámca 2020 (ITRF2020), ktorý by mal byť prijatý 
v októbri 2021. Na jeho realizácii by sa malo podieľať viac ako 1 200 staníc, 
z toho 1 100 staníc predstavuje stanice globálnych navigačných družicových 
systémov (GNSS), vrátane viac ako 300 staníc GNSS z Európy. Ďalší zaujímavý 
príspevok prezentoval Elmar Brockmann, ktorý sa venuje určovaniu rýchlostí 
permanentných staníc GNSS na území Európy v systéme ETRF2000, v rámci 
projektu tzv. EU Dense Velocities, čo môžeme voľne preložiť ako husté rýchlostné 
pole Európy. Do projektu prispieva 723 permanentných staníc GNSS z 33 inšti-
túcií, vrátane GKÚ. Výsledné rýchlostí jednotlivých staníc GNSS sa používajú na 
odhad a namodelovanie deformačného modelu eurázijskej tektonickej platne 
pre Európu. Model rýchlosti je vytváraný z dodaných odhadnutých rýchlostí 
jednotlivými prispievateľmi a rýchlosti tak nie sú počítané rovnakým spôso-
bom v rámci projektu. Juliette Legrand v rámci bloku odprezentovala novú 
smernicu pre zhustenie európskeho referenčného rámca, tzv. EUREF Densifica-
tion guideline, ktorá opisuje, akým spôsobom je potrebné vykonávať spraco-
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Obr. 1 Účastníci online sympózia EUREF 2021
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Štvrtý blok sympózia predstavoval prezentácie národných správ zúčastne-
ných krajín. Svoje príspevky predniesli zástupcovia z krajín: Rakúsko, Bielorusko, 
Belgicko, Chorvátsko, ČR, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, 
Anglicko, Grécko, Írsko, Lotyšstko, Litva, Holandsko, Severné Macedónsko, Se-
verné Írsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, SR, Španielsko, Švédsko 
a Švajčiarsko. Národnú správu za SR za viaceré inštitúcie odprezentoval Ing. 
Branislav Droščák, PhD. Za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (STU) bola 
odprezentovaná činnosť a nové produkty STU EPN AC ako aj výskumné aktivity
v oblasti InSAR. Za Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
(ÚGKK SR) bola podaná informácia o aktuálnom stave tvorby ortofotomozaiky 
a výškového modelu technológiou leteckého laserového skenovania. Za Sloven-
skú akadémiu vied bol odprezentovaný príspevok SR ku gravimetrickému pro-
jektu Alp-array. Za GKÚ boli prezentované aktivity EPN OC a EPN Densification 
analyzačného centra. V rámci spracovania siete staníc SKPOS bola spomenutá 
nová stratégia spracovania údajov softvérom Bernese, monitoring údajov cez 
aplikáciu SKPOS Quality Control a výpočet prvého viacročného GKÚ riešenia z ob-
dobia rokov 2007 až 2020. Spomenutý bol aj aktuálny stav siete permanent-
ných staníc SKPOS a plán modernizácie siete v podobe zriaďovania nových 
GNSS/InSAR kolokačných staníc. Predstavená bola aj nová dĺžková základnica 
na kalibráciu elektronických diaľkomerov vo Viničnom. Z národných správ ostat-
ných štátov možno vybrať nasledovné zaujímavosti: Rakúska polohová služba 
APOS je po novom úplne bezplatná pre poľnohospodárov, tak ako je tomu aj 
v Nemecku a iných západných krajinách. Viaceré krajiny ako Dánsko a Francúz-
sko, ale aj SR sa začali orientovať na technológiu InSAR a jej využitie pri správe 
výškového systému. Slovinsko odprezentovalo implementáciu najnovšej reali-
zácie D96-17 systému ETRS89 na území Slovinska, hromadnú výmenu antén 
a prijímačov na staniciach národnej siete SIGNAL a tiež nový voľne dostupný 
nástroj SiVis na transformáciu súradníc pre používateľov. Portugalsko zriadilo 
prvú permanentnú stanicu na monitorovanie výšky hladiny mora, ktorá plní 
významnú úlohu pri určovaní strednej hladiny mora, slapov a slúži aj ako systém 
varovania pred tsunami a väčšími búrkami. Severné Macedónsko má záujem 
prispievať sieťovými riešeniami do projektu EPN Densification a Rumunsko 
plánuje vybudovať vlastné analyzačné centrum na spracovanie údajov zo staníc 
národnej siete ROMPOS. Podobne ako v SR aj v Estónsku bola v roku 2020 
vybudovaná nová dĺžková základnica na kalibráciu elektronických diaľkome-
rov. Lotyšsko predstavilo model kvázigeoidu pre Rigu s presnosťou 6 mm.

Piaty blok prednášok bol zameraný na výskum Zeme a geoinformácie. 
Úvodný príspevok predniesol Holanďan Corné Kreemer, pôsobiaci na Nevad-
skej univerzite v Rene v USA. Vo svojom výskume sa venoval určovaniu a mo-
delovaniu vnútro-platňových pohybov v Európe na základe dostupných rých-
lostí viac ako 1 000 permanentných staníc GNSS z celej Európy. Na podobnú 
tému bola aj prezentácia Athanassiosa Ganasa, ktorý prezentoval spôsob moni-
torovania deformácií zemského povrchu v oblasti Grécka vplyvom zemetrasení 
s využitím technológie GNSS, InSAR a seizmometrov. Z prezentácie vyplynulo, že 
uvedené techniky dokážu pohyby spôsobené zemetrasením veľmi dobre zobra-
ziť a namodelovať. V ďalšom príspevku predstavila Carine Bruinynx spustenie 
pilotnej fázy poskytovania GNSS údajov a služieb cez web portál projektu EPOS. 
Z oblasti GNSS meteorológie odznel príspevok Guergany Guerovej, ktorý bol 
zameraný na spôsob predpovedania búrok na území Bulharska na základe tropo-
sférických parametrov získaných z údajov permanentných staníc GNSS v reál-
nom čase.

V poslednom bloku online sympózia boli predstavení noví členovia riadia-
ceho výboru EUREF, ktorými sa stali Joaquín Zurutuza a Benjmin Männel. Ďalej 
boli prednesené a schválené rezolúcie EUREF 2021 (zjednotenie výškových sys-
témov v Európe, implementáciu FAIR princípu pri manažmente GNSS údajov, 
validácia riešení národných sietí riadiacim výborom EUREF, používanie aktuál-
nych ETRS89 súradníc v real-time dátových streamoch z permanentných staníc) 
a nakoniec bolo predstavené miesto konania ďalšieho ročníka EUREF sympózia 
v roku 2022, ktorým bude chorvátsky Záhreb. Pevne veríme, že už nie online.

Ing. Martin Ferianc,
Ing. Branislav Droščák, PhD.,

Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

vania národných sietí permanentných staníc GNSS a zabezpečiť tak súlad, resp. 
správne naviazanie na ETRS89 a EPN riešenie. Smernica obsahuje aj novú klasi-
fikáciu staníc EPN, ktorá nahradila pôvodné rozdelenie na triedy A a B podrob-
nejšou škálou s označením C0 až C6, pričom C0 sú považované za najvhodnej-
šie. Pri novej klasifikácii EPN staníc sa berie do úvahy reziduálny časový rad sú-
radníc stanice, spoľahlivosť určenia rýchlostí a variabilita rýchlostí. Klasifikácia 
staníc EPN slúži najmä pre spracovateľov národných sietí na výber spoľahlivých 
referenčných staníc EPN, čím sa zabezpečuje spoľahlivé naviazanie ich národného 
riešenia na EUREF riešenie. Martina Sacher odprezentovala novú realizáciu EVRS 
s označením EVRF2019, ktorá bola vypočítaná nakoniec na dvakrát, nakoľko po 
prvom výpočte bola zistená chyba vo vstupných údajoch. Výsledky boli doručené 
všetkým subjektom, ktoré poskytli nivelačné údaje. V prezentácii bola spomenutá 
aj významná modifikácia ISO normy 19 111 zameraná na výškové referenčné rám-
ce a geoid (kvázigeoid). V súvislosti s výpočtom novej realizácie EVRF2019 bola 
nastolená aj otázka Európskeho kvázigeoidu a jeho validácie. Za týmto účelom sa 
plánuje opätovne spustiť projekt EUVN-DA, ktorý by mal pomocou údajov GNSS/ni-
velácie takúto možnosť ponúknuť. Na prezentáciu Martiny Sacher nadviazal 
Joachim Schwabe, ktorý sa podrobnejšie venoval myšlienke vytvorenia jednotnej 
Európskej referenčnej plochy (kvázigeoidu), od ktorej by sa určovali výšky vo 
všetkých európskych krajinách, a zároveň by umožňoval jednotnú transformáciu 
medzi výškovým systémom EVRS a terestrickým systémom ETRS89.

Druhý blok príspevkov bol zameraný na sieť EPN, jednotnú európsku nive-
lačnú sieť UELN a zhusťujúcu sieť EPN tzv. EPN Densification. Blok otvorila Carine 
Bruinynx, ktorá odprezentovala aktuálny stav a novinky siete EPN. Sieť v súčas-
nosti pozostáva z 363 permanentných staníc. Okrem družicových systémov 
GPS a GLONASS prijíma 82 % staníc aj signály z družíc Galileo a 69 % z družíc 
BeiDou. Okrem toho 82 % staníc poskytuje údaje v novom formáte RINEX 3. 
V ďalších príspevkoch bol odprezentovaný nový spôsob nahrávania údajov zo 
staníc do nemeckého EPN DC označeného ako BKG prostredníctvom SFTP a nový 
spôsob nahrávania obrázkov staníc cez webový portál M3G. EPN koordinátor 
Tomas Liwosz vo svojom príspevku odprezentoval aktuálny stav všetkých 16-tich 
EPN analyzačných centier a ich produktov, ktoré sú následne skombinované do 
oficiálneho EPN kumulovaného riešenia. Od GPS týždňa 2106 sú všetky EPN rieše-
nia uvádzané v realizácii IGb14. Po prijatí nového rámca ITRF2020 plánuje EPN vy-
konať v poradí už tretí reprocesing údajov zo všetkých permanentných staníc EPN. 
Ambrus Kenyeres vo svojej prezentácii predstavil novú web stránku projektu EPN 
Densification, ktorá zhromažďuje metadáta a prezentuje výsledky kombinovaného 
spracovania národných sietí permanentných staníc GNSS s riešením EPN, ktoré sieť 
EPN doslova zhusťujú. Na web stránke sú dostupné informačné súbory o všetkých 
staniciach (tzv. station logy), analyzačných a operačných centrách, časové rady 
zostavené zo súradníc spracovaných staníc, odhadnuté rýchlosti, výsledné pro-
dukty a interaktívne mapy. Do projektu EPN Densification prispieva týždennými 
riešeniami získanými spravovaním siete permanentných staníc SKPOS aj GKÚ.

Tretí blok prednášok bol zameraný na geodetické techniky ako GNSS, nive-
lácia a gravimetria. Ako prvý vystúpil Przemyslav Dykowski a odprezentoval 
realizáciu gravimetrického referenčného systému v Poľsku, ktorý je udržiavaný 
iba meraniami s absolútnymi gravimetrami (poľným a staničným). Jan Douša 
z GOPE predstavil najnovšiu verziu vlastných softvérových balíčkov G-Nut slúžia-
cich na kontrolu kvality údajov GNSS z referenčných staníc, ako aj na analýzu 
súradníc a parametrov troposféry z údajov GNSS v reálnom čase pri využití me-
tódy tzv. Precise Point Positioning (PPP). Zaujímavý príspevok predniesla Ulla 
Kallio z Fínska, ktorá odprezentovala efekt vplyvu tepelnej rozťažnosti rôznych 
typov materiálov použitých pri stabilizáciách v lokálnych sieťach permanent-
ných staníc GNSS. Výskum potvrdil vplyv zmeny dennej teploty na variáciu výš-
ky stanice. Zaujímavý príspevok odprezentoval Lennard Huisman, ktorý prednáš-
ku zameral na predstavenie vlastného spôsobu overovania kvality súkromných 
sietí permanentných staníc v Holandsku voči národnému riešeniu a platnej reali-
zácii Európskeho terestrického referenčného systému bez potreby fyzickej inšta-
lácie monitorovacích staníc. Kontrola je vykonávaná systematicky pre celú krajinu 
a každú sieť. Ku kontrole sa vyžaduje prístup do polohovej služby a na výpočet sa 
využíva softvér Bernese. Princíp posudzovania kvality je postavený na porovná-
vaní rozdielov vypočítaných na základe dostupných VRS údajov generovaných pre 
pravidelnú mriežku po celom štáte spracovaných voči štátnej referenčnej sieti.
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tak posluchače s nejnovějším stavem v oblasti, která má pomoci posílit úroveň 
centrálních sdílených služeb eGovernmentu. Bezprostředně na téma předešlé  
přednášky navázali Jan Floriánek (Hrdlička, spol. s r. o., Asociace podnikatelů 
v geomatice) a Martina Poláková (ŘSD) ve své prezentaci s názvem Digitální 
technická mapa – nedílná součást digitalizace České republiky, zabývali se v ní 
podrobněji důvody vzniku, východisky, dopady a využitím jednoho z nejroz-
sáhlejších projektů celostátního významu, který je realizován v oboru geoma-
tiky a je pro tento obor velkou příležitostí a výzvou. Poslední tři přednášky od-
poledního bloku byly zaměřeny technologicky. Jaroslav Braun a Hana Braunová 
z ČVUT v Praze se věnovali konkrétní aplikaci inženýrské geodézie v průmyslu 
příspěvkem Automatické cílení totálních stanic na krátké vzdálenosti. V rámci 
studie určovali směrodatné odchylky měření vodorovných směrů a úhlů s vy-
užitím automatického cílení, dosažené výsledky napomohou při plánování, roz-
borech a optimalizaci měření v průmyslových aplikacích inženýrské geodézie. 
Dalším přednášejícím byl Václav Šafář, který představil prezentaci s názvem 
Vyhledání nevybuchlé letecké munice 2. světové války v návaznosti na sta-
vební řízení. Účastníci semináře se v této přednášce dověděli zajímavé infor-
mace o tom, jak tým spolupracovníků z Vysoké školy báňské TU Ostrava a firmy 
Primis, spol. s r. o. využil archivní letecké měřické snímky pro identifikaci pros-
torů, kde může být ohrožena nová výstavba možnými nálezy nevybuchlých 
leteckých bomb. Posledním vystupujícím byl Zbyněk Kugler (Grid, a. s.), jeho 
přednáška Průzkum a dokumentace zemních anomálií v investiční výstavbě se 
týkala možností průzkumu území pro výstavbu z hlediska posouzení rizik, je-
jichž předcházením lze zamezit prodlužování nebo prodražování při realizaci 
převážně liniových staveb.

Přestože setkání bylo omezeno opatřeními vyplývajícími z koronavirové 
epidemie, podařilo se poskytnout všem účastníkům opět mnoho cenných infor-
mací a zajímavých novinek. Pořadatelé věnovali také dostatek pozornosti pří-
pravě a technickému zajištění webináře, takže online jednání proběhlo bez zá-
sadních potíží. Akci tak lze zařadit po všech stránkách mezi úspěšné počiny ČSGK.

Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad

Letošní konference, která se konala 19. 5. 2021, se významným způsobem 
lišila od minulých konferencí nastavením nových podmínek. Účastníci se ne-
mohli setkat osobně v obvyklých prostorách pražského Albertova, a tak konfe-
rence přišla o podstatnou část – o formální i neformální diskuse v jejím prů-
běhu. Řada přednášejících se také nenechala omezit časem vymezeným na pří-
spěvek a rozvinula téma často až na dvojnásobek obvyklé délky. Prezentace 
doprovázely zajímavé fotografie a ukázky dokumentů, map a plánů. Díky ulo-
žení na YouTube budou prezentace dostupné několik let. Vzhledem k tomu, že 
je možné se stále na příspěvky podívat, hodnocení jednotlivých příspěvků si 
může každý udělat sám. Cílem článku je pomoc při základní orientaci v pří-
spěvcích a při výběru zajímavých témat k prohlížení a poslechu.

Úvodní část konference
Konferenci zahájil příspěvek K dějinám českého vodního práva (Michael Urban). 
Důležitost vodního práva byla vnímána lidmi už od počátků českého státu. Mno-
hem podrobněji se vodnímu právu zákony věnovaly v dalších etapách v sou-
vislosti s dějinnými milníky, např. s koncem husitství, poslední vymezitelná eta-
pa je od roku 1989 do současnosti. Množství informací o nejstarších nařízeních 
a ustanoveních je malé, jedná se především o práva v souvislosti s mlynář-
stvím, voroplavbou, dopravou zboží po vodě, rybářstvím a rybníkářstvím. Vod-
ní právo se vyvíjelo většinou v úzkém vztahu k jiným částem právní vědy, a to 
až po dnešní souvislost se zákony o životním prostředí. Autor ukázal i příklady 
listin, kronik a dalších dokumentů zabývajících se vodním právem a některými 
konkrétními vztahy (listiny vymezující využití vody, horní právo apod.).

Český svaz geodetů a kartografů (ČSGK), odborná skupina 1701 – inženýrská 
geodézie, připravil na 22. 4. 2021 seminář s názvem Geodézie ve stavebnictví 
a průmyslu. Vzhledem k vládním opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru 
pořadatelé museli zvolit formu on-line webináře. Odborná akce byla určena 
zejména úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům (ÚOZI) působícím ve 
výstavbě, podnikatelům v oblasti zeměměřictví i stavebnictví, autorizovaným 
osobám ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků), specialistům 
zabývajícím se měřením v oblasti geometrické přesnosti staveb a posuzováním 
jakosti staveb, účastníkům výstavby – investorům, projektantům, zhotovite-
lům aj. Cílem semináře bylo diskutovat problematiku výkonu zeměměřických 
činností ve výstavbě, aktuální problémy inženýrské geodézie, činnosti geo-
deta ve výstavbě, problematiku digitální technické mapy (DTM) a informač-
ního modelování staveb (BIM) ve výstavbě, problematiku geometrické přes-
nosti staveb a výkon ÚOZI ve výstavbě. 

Organizátoři webináře připravili pro téměř 100 registrovaných účastníků 
obsahově pestrý program sestávající ze 14 prezentací ve dvou blocích odděle-
ných hodinovou polední přestávkou. Akci zahájil jménem pořádající ČSGK před-
seda programové komise Jiří Bureš. Po přivítání posluchačů a krátkém úvodním 
slově vyzval prvního přednášejícího, jímž byl Ladislav Bárta z VUT Brno, aby 
přednesl příspěvek s názvem Návrh koncepce řešení geodetických bodových 
polí na pozemních komunikacích a stavbách ŘSD ČR. Navrhovaná koncepce rea-
guje na potřebu Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) mít podél stávajících pozem-
ních komunikací, jež má ve své správě, kvalitní bodové pole vybudované mo-
derními postupy, které bude vyhovovat stávajícím směrnicím a normám. Další 
dvě prezentace přednesli zástupci správců dopravní infrastruktury. Nejprve 
Jakub Raška (Správa železnic) posluchače seznámil s problematikou Imple-
mentace BIM a digitální technické mapy železnic u Správy železnic, poté na 
problematiku BIM navázali Kamil Alferi a Milan Šíp (oba ŘSD) přednáškou Pra-
vidla metodiky měření pro účely článku 12 RedBook FIDIC. Byla zde objasněna 
důležitá úloha měření pro oceňování staveb, a to podle smluvních podmínek 
pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb shrnutých ve vzorovém typu 
knihy Mezinárodní federace konzultačních inženýrů („červené knihy“ – Red 
Book FIDIC). Do zcela jiné tematické oblasti směřovala čtvrtá přednáška, ve které 
Jakub Karas z firmy UpVision, s. r. o., jinak také prezident Aliance pro bezpilotní 
letecký průmysl (UAVA), seznámil posluchače s aktuálním stavem pravidel pro-
vozu dronů v ČR. Tato pravidla doznala poměrně velkých změn od 31. 12. 2020 
v souvislosti s příslušnými novými nařízením Evropské komise, kterými mj. 
došlo k harmonizaci pravidel napříč státy Evropské unie, nově byly stanoveny 
kategorie provozu dronů, od roku 2021 se musí registrovat téměř všichni pro-
vozovatelé atd. Závěr dopoledního bloku přednášek byl věnován firemním 
prezentacím, představeny byly produkty výrobců geodetické techniky Leica 
Geosystems a Sokkia.

Na začátku druhého bloku přednášek vystoupila Lenka Vrzalová z Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního s obsáhlým příspěvkem, který zaujal beze-
sporu všechny účastníky bez ohledu na jejich odborné zaměření, neboť se věno-
val novele zákona o zeměměřictví, t. č. čekající na projednání v Poslanecké sně-
movně Parlamentu ČR. Jedná se o poměrně zásadní novelu, která řeší přede-
vším změny v definování zeměměřických činností, upravuje ověřování země-
měřických činností, vedle mnoha dalších změn došlo také k podstatnému pře-
pracování problematiky poskytování údajů Zeměměřickým úřadem, a to v ná-
vaznosti na novou evropskou směrnici č. 2019/1024 o otevřených datech a opa-
kovaném použití dat veřejného sektoru. Jednání webináře pokračovalo nejprve 
dalšími dvěma firemními prezentacemi, společnosti GEOVAP, spol. s r. o. a Geo-
max prezentovaly problematiku softwarového řešení pro zpracování geogra-
fických informací. Poté vystoupil Jiří Čtyroký (IPR Praha) s příspěvkem Digitální 
technické mapy jako součást systémů digitalizace stavebního řízení, seznámil 
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Obr. 1 Zámek Hluboká nad neregulovanou Vltavou v roce 1900
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skému mapování. Jedna mapa byla porovnána s Císařskými otisky stabilního
katastru. Komplikovaná byla přesnější datace i zjištění měřítek map, doplněné
měřením a výpočty. Zpřístupnění map na internetu v mapovém portálu je žá-
doucí pro uživatele i laickou veřejnost, důležité je i uchování map v digitální 
podobě a ochrana originálních map před poškozením. Mapový portál vznikne 
během roku 2021.

Navazoval příspěvek Historické údolí Vltavy: georeferencovaná mozaika 
stabilního katastru a 3D model údolí (Jiří Cajthaml). Projekt vychází z popisu 
původního toku řeky Vltavy v 19. století, a to s využitím Císařských povinných 
otisků stabilního katastru (250 katastrálních území a přibližně 2 000 mapových 
listů). Bylo připraveno přes 17 000 bodů a použito několik metod transformace 
do S-JTSK (z SK-Gusterberg). Nejčastěji problémy se vyskytly při spojování map 
přes rám (hranici), pro některé úseky byly nalezeny pouze „ostrovní mapy“ (bez 
map sousedních území). Projekt neřešil barevnost a měl zjednodušený datový 
model. Proběhla vektorizace a pro ni došlo i k určitému vyrovnání u liniových 
prvků. Data budou podkladem pro analýzy zatopených území, pro rekonstrukci 
krajiny, vzniknou i vrstvy pro virtuální realitu. K porovnání byla využita i SMO 
1 : 5 000 z let 1950–1959 s výškopisem. V roce 1940 byl vytvořen podélný 
profil toku Vltavy. Výsledný historický datový model reliéfu (DMR) okolí Vltavy 
vznikl kombinací dat výškopisu vypočítaného z uvedených zdrojů a současné-
ho DMR 5G v místech, kde nebyly v terénu změny. Dosud vytvořených 10 GB 
dat je zobrazeno zatím zkušebně, důvodem je pomalé vykreslování. 

Dále se Vltavou zabýval i příspěvek Zaniklá vltavská krajina na dobových 
fotografiích a pohlednicích (Vojtěch Pavelčík – Jiří Krejčí). Povltaví se vlivem 
výstavby kaskády vodních elektráren změnilo k nepoznání. Na starých pohled-
nicích, fotografiích, leteckých snímcích, kresbách a na dalších podkladech lze 
sledovat proměny krajiny v místech, která se podařilo lokalizovat (obr. 1). Na 
srovnávacích fotografiích můžeme posoudit změny krajiny od dávné historie 
až do současnosti. Obrazová dokumentace bude zveřejněna také v mapové 
aplikaci.

K projektu o Vltavě patřila i prezentace Prameny, vodní toky a nádrže – 
jeden ze zásadních lokalizačních předpokladů pro rekreaci (Dana Fialová). 
Nejprve byli posluchači seznámeni s obsahem základních pojmů (cestovní ruch, 
turismus a rekreace). Jako faktory podmiňující rozvoj cestovního ruchu a re-
kreace byly uvedeny především přírodní faktory a zvláště jejich hydrologická 
složka, dále rozvoj lázeňství a stále se rozšiřující možnosti rekreačního využití 
vodních toků a nádrží. Uplatňuje se také hledisko ekonomické, geografické 
(pobyt mimo obvyklé místo), společenské a samozřejmě i hledisko ekologické. 
Stručně byly popsány etapy rozvoje cestovního ruchu a rozebrány podmínky 
pro rozvoj turismu a rekreace, a to politické, ekonomické, sociální (volný čas 
apod.) i technické (doprava, informace apod.).

Řeky jako hranice? Role řek při setkávání českých knížat s Piastovci a Arpá-
dovci (Ludmila Luňáková). Řeky často sloužily jako hranice mezi státními celky 
podobně jako hraniční hvozdy. Diplomatická jednání mohla proběhnout upro-
střed hraniční řeky na ostrově nebo na lodi, na neutrálním místě. Takto pro-
bíhala jednání o ukončení bojů a o příměří, o míru, o spolupráci, o dynastických 
sňatcích. Existuje řada záznamů z takovýchto setkání. Příkladem může být jed-
nání na Kladské Nise roku 1115 (Vladislav, Soběslav a Ota II. Olomoucký za čes-
kou stranu a Boleslav III. Křivoústý za polskou stranu), s Arpádovci jsou zase 
zaznamenána jednání na hraničním poli zvaném Lučsko, které ale není přesně 
lokalizováno. Rovněž proběhla jednání roku 1164 u řeky Tisy a u Váhu, zmíněna 
je i Dyje, která tvořila hranici mezi Moravou a Východní markou. Hranice stát-
ních útvarů nebyly definované zcela přesně, šlo často o široký pás, kterým pro-
tékala řeka nebo o hraniční hvozd.

Jsme schopni se poučit z historie? Aneb co vypovídají historické povodně 
o lidské paměti (Václav Fanta). Lidská paměť je dočasná. Stále probíhají vý-
zkumy v oblasti zapamatování si událostí po mnoha letech a zároveň se zkou-
má vliv zapamatovaného na chování lidí v reálném čase (živá paměť versus 
zapsaná paměť, která se stává historií). Obvyklý model lidského chování po 
přírodních katastrofách předpokládá například snahu zakládat sídla na bez-
pečnějších místech, zejména po velkých povodních. Jak dlouho trvá takové 
ovlivnění? Mezi lety 1118 až 1848 bylo vybráno sedm extrémních povodní 
a hledány důsledky pro stavbu sídel. Pro upřesnění datování založených sídel 
v záplavových oblastech byly písemné prameny konfrontovány s archeologic-
kými zdroji. Zhruba za 25 let (paměť jedné generace přímých účastníků) po 
povodni se sídla stěhují opět blíže k vodě, blíže k zaplavovaným oblastem. 
V 19. století se stěhují sídla blíže k vodě i dříve než za 25 let, což je ovlivněno 
zvýšenou potřebou vody pro průmysl. Autor vytváří na základě uvedených 
faktů hypotézy, které jsou platné pro všeobecné poučení z důsledků povodní.

Prezentace týkající se Vltavy
Řece Vltavě bylo věnováno hned několik příspěvků zpracovaných v jednom 
projektu: Staré mapy a plány řeky Vltavy jako svědectví proměn důležité české 
vodní dopravní cesty (Tomáš Janata). Z velkého množství starých map (období 
od roku 1768 až po dobu po polovině 19. stol.) bylo vybráno pět starých map 
řeky a digitalizováno (většinou skenováním, jedna mapa v knižním formátu 
byla fotografována). Výzkumníci se zabývali měřítky map, analýzami a hodno-
cením obsahové náplně (věcná stránka, náplň a estetika, technické provedení, 
způsob znázornění, příp. tabulka typů objektů) a geometrickou přesností map. 
Výstupem projektu by mělo být zpřístupnění map na internetu. Nejstarší pod-
klad byl z roku 1640, šlo o Altmannovo panorama, kresebný plán, který sloužil 
jako podklad pro splavnění řeky. Georeferencování bylo provedeno ke 2. vojen-
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Obr. 2 Užití alchymistických symbolů na nedatované mapě Krušnohoří asi z 18. stol.
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vodní toky i menší vodní plochy. Nad mapami 2. a 3. vojenského mapování byly 
nalezeny malé osady nebo usedlosti, související s těžbou dřeva v oblasti. V pří-
spěvku se autor zabývá i rybníkářstvím dřevorubců. Výnos z chovu ryb po polo-
vině 19. stol. byl lepší než z těžby dřeva. Po 2. světové válce byli potomci 
německy hovořících dřevorubců vystěhováni a jejich sídla většinou zanikla, ně-
které pozůstatky však lze v terénu dosud dohledat.

Voda a vitriol. Vodní hospodářství v okolí Měděnce v 18. století (Michal 
Vokurka). Obec Měděnec a další poddanská sídla byla založena poměrně vy-
soko v Krušných horách počátkem 16. stol. za účelem těžby stříbra a mědi 
(obr. 2). Kromě těžby se obyvatelstvo zabývalo také řemeslnou výrobou, ze-
mědělství zde nebylo možné úspěšně provozovat, jen chov ryb v rybnících měl 
určité výsledky. V okolí byl i omezený zdroj vody, celkově se sídla a těžba mu-
sela přizpůsobit klimaticky nepříznivé situaci. Voda se využívala k pohonu mlý-
nů, hamrů a důlních zařízení. Probíhala zde výroba vitriolu (zelené a modré 
skalice). Těžba měla vysoké náklady, zatížila však krajinu i environmentálně 
(odlesnění, spotřeba vody, toxicita vody a půdy, znečištění ovzduší, dopady na 
zvířata a krajinu). Od stejného autora byl také poster Historické rybníky v online 
mapové aplikaci.

Krčínova stoka na Kratochvíli (Jan Hendrych – Oldřich Vacek). Ve 2. pol. 
16. stol. byla vybudována klikatá stoka „Krčínka“ končící v dnešním Kratochvíl-
ském rybníku nedaleko zámku Kratochvíle v Netolické oboře. Vznikla odboče-
ním z Melhubky a propojila řadu zdejších rybníků. V digitálním modelu terénu 
lze nalézt vymodelovaný průběh toku, patrný je zejména v lidarových datech. 
Vodní tok je místy zcela rozorán, pouze úsekem u rybníka Dolní Nadýmač ještě 
protéká voda. 

Jaký otec, taký syn, jaká voda, taký mlýn (Jaroslava Škudrnová). Autorka 
vyhledala a vyhodnotila řadu dochovaných údajů o vodních mlýnech hřebe-
náčích a korečnících na rožmberských panstvích Třeboň, Rožmberk, Borovany 
a Stráž v 16. století. Popisuje i užívané lodní mlýny, mlýny na řekách, vznik 
náhonů, mlýny na potocích a také mlýny pod rybníky. V jednotlivých panstvích 
byla rozdílná situace, nejvíce mlýnů a dochované dokumentace bylo nalezeno 
v panství Třeboň.

Zaniklý rybník Vidlák a jeho okolí (Jana Jakubská – Michael Urban). Rybník 
se nacházel u Bečvár nedaleko Kolína. Jméno Vidlák není neobvyklé, většinou 
popisuje tvar vidlice. Rybník vznikl v 16. stol., přesnější datace není známa. Není 
ani možné zpřesnit datum a důvod zániku rybníku. V terénu je možné najít 
stopy po Vidláku i po dalším zaniklém rybníku.

Rozličné pohledy na různorodé úlohy vody v krajině
Voda v zahradě jako pramen a symbol života (Jiří Kupka) Zahrada je formali-
zovaná, zušlechtěná a polidštěná příroda, je to druh umění. Jedním z nejstar-
ších dochovaných plánů je plán klášterní zahrady z 8. století s vodou uprostřed 
prostoru. Ve středověku byla voda (pramen, kašna) nutnou součástí zahrady. 
V baroku již bylo možné budovat v zahradách technicky propracované stavby, 
jakými byly vodní kanály, jezera s ostrovy nebo i kaskády a peřeje, vodopády 
a vodotrysky. Kromě vody stojaté tak zdobila zahrady i voda v pohybu. Voda 
byla použita ke zpříjemnění pobytu a ovlivnění mikroklimatu, k vodním hříčkám 
a atrakcím (vodní varhany, trysky apod.). Přivedení vody do zahrady vyžadovalo 
často složitá technická řešení. Voda má důležitou funkci v zahradách a parcích 
i v současnosti, a to zejména ve městech, kde tvoří pásma klimatické pohody.

Živá a mrtvá voda na hřbitovech Nymburska a Poděbradska (Stanislav 
Svoboda). Voda hrála v souvislosti se hřbitovy vždy důležitou roli, jak z hle-
diska potřeby vody pro provoz, tak v problematice znečišťování vodních zdrojů. 
Při tereziánských reformách došlo k ochraně zdrojů podzemních vod, což zna-
menalo také odsunutí hřbitovů z center sídel. Zároveň je zdroj vody, většinou 
v podobě studny, pro provoz hřbitova důležitý (úklid, hygiena, pěstování zele-
ně, apod.). Problémem může být naopak vysoká hladina spodní vody.

Záchranu a ochranu lososů řešil příspěvek Životadárné vody Klosterman-
novy Otavy jako jeden z ústředních prostorů pro záchranu lososa labského 
v 70. – 90. letech 19. století (Nina Milotová). V uvedené době byl říční losos 
běžnou součástí jídelníčku. Jeho úbytek již v 70. letech předminulého století 
bylo nutné řešit. Prosazené změny se dotkly úpravy lovu a povolení pro lov ryb, 
doby hájení v době tření, snížení hnojení, změny úprav toků apod. Záchranná 
akce Antonína Friče a Ústavu pro chov lososů v Sušici měla pozitivní výsledek, 
lososů do konce 19. stol. přibylo, a to zejména díky zmíněným opatřením a umě-
lému odchovu v Sušici.

Ovlivňování krajiny při zakládání sídel a historicko-geografická bádání
v mapách a v krajině
Příspěvek Vodné toky ako podmienka umiestnenia sídiel nemecky hovoria-
cich drevorubačov v Malých Karpatoch (Pavol Krajčovič) nás zavedl na Slo-
vensko v 18. a 19. století do čtyř hornatých oblastí Malých Karpat, porostlých 
na svazích stromy. Především hrabata Pálfyové zvali na svá panství „huncoká-
rov“ (dřevorubci převážně německého původu a katolického vyznání). Tito dře-
vorubci pro svoji práci i pro pohodlnější život potřebovali vodu, zejména stálé
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Obr. 3 Mapa Evropy Ladislava Bartolomeidese z jeho učebnice Geograffia aneb Wypsánj
Okrsslku Zemského s ssesti Mappami wlasnj rukou geho wyrytými z roku 1798

Obr. 4 Střední povodí Váhu
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Varia
Další slovenským příspěvkem byla přednáška Výskum synchrónno-diachrón-
nej hydronymie stredného povodia Váhu v kontextu projektu Hydronymia 
Slovaciae (Jaromír Krško). Práce byly zahájeny v roce 1976, v současnosti je 
zpracováno 70 až 75% povodí Váhu (obr. 4). Od roku 1985 existuje projekt 
Hydronymia Europaea se závaznou metodikou pro zpracovatele. Ke sledova-
nému hydronymu se zjišťuje i etymologie jmen všech variant jeho jména, 
v řadě případů však zůstává sporná. Postupuje se proti proudu toku směrem 
k pramenům. Předpokládá se dokončení výzkumu povodí, a také přizpůsobení 
již zpracovaných povodí jednotné metodice. Jako příklad bylo vybráno kromě 
Váhu i hydronymum Vlára.

Jazykovými souvislostmi se zabýval také příspěvek Stříbropěnná, rozběs-
něná, stará – jména řek v textu (Jaroslav David – Tereza Klemensová – 
Kristýna Kovářová) Autoři příspěvku vyhledali užívané přívlastky k osmi vy-
braným řekám z digitalizovaných textů různého typu. Tato hydronyma byla 
prozkoumána v souvislosti s okolním textem a vznikly přehledné tabulky nej-
obvyklejších kolokací (ustálených spojení). Byl zde rovněž zmíněn projekt Hydro-
nymia Europaea.

Posterová sekce
V Posterové sekci, která je umístěna na stránkách organizátora konference, 
byly umístěny tyto postery: Mrtvá a živá voda aneb „mrtvými“ archivními 
prameny k živé vodě (Jana Jakubská – Michaela Zeinerová-Brachtlová). Poster 

Podobné téma zvolila i autorka příspěvku Rybniční soustava na panství 
Pacov na přelomu 18. a 19. století: historie zániku (Lenka Martínková). Na 
panství Pacov je doložena rybniční soustava od 14. do 16. stol., čítala 60 a v ně-
kterých obdobích i 70 rybníků vybudovaných pro zabezpečení retence vody 
v krajině. Popsáno je i využívání zadržených vod. Soustavu lze na základě histo-
rických pramenů rekonstruovat. Sucho se v současné době dotklo i ekosystémů 
na Vysočině a poznatky z historie mohou pomoci i při současném postupu za-
držování vody v krajině mikroregionu Pacovska a Stražiště. 

Matej Bel o vodnom digestíve z Valaskej Belej (Peter Chrastina). Matej Bel 
je badatelem z 1. pol. 18. stol. a autorem historické topografie Notitia Hunga-
riaea Novae historico-geographica. Ledová voda z pramene u Valašské Belé 
je podle jeho popisu digestivum s pozitivním účinkem na lidský organizmus. 
Pramen bylo nutné podle popisu najít a prozkoumat, udělat analýzy. Byl zto-
tožněn s pramenem Košnárka. Jeho složení odpovídá i tvrzením o léčivých účin-
cích vody.

Imaginace vody v mapových ciméliích (Eva Semotanová). Od 16. do 19. stol.
se voda a vodstvo vyskytuje jako součást mapového obrazu. Ve 12. až 14. a do-
konce ani v 15. stol. se neužívají mapové značky pro vodstvo, poze někde se 
objevuje kresba toku řeky linií. Nejprve byly uváděny jen názvy moří. Od 16. stol. 
jsou uváděny názvy moří a oceánů, ve vodách najdete zakreslena monstra, 
obludy, skutečné živočichy, lodě, jsou zachyceni i vojáci a bitvy. Kolem roku 
1570 přibyly na mapách i názvy řek. Parerga na starých mapách zejména od 
18. stol. do poloviny 19. stol. zobrazovala i symboly vody, vodstva i alegorie 
řek. Mapové značky se začaly objevovat v legendách map teprve od 18. stol., 
obvyklé byly na mapách století devatenáctého. Téma příspěvku bylo demon-
strováno na pečlivě vybraných výřezech s parergy a na ukázkách map, dokonce 
i na ukázce česky popsané mapy z učebnice zeměpisu slovenského autora 
Ladislava Bartolomeidese (obr. 3).

Jeden příspěvek se zabýval vodovody (další podobný najdete v posterové 
sekci): K výsledkom terénneho prieskumu banských vodovodov starohor-
sko-špaňodolinskej oblasti (Oto Tomeček). Pro důlní činnost byla přítomnost 
vody podmínkou. Nejstarší šachty v oblasti vznikaly na přelomu 15. a 16. stol. 
a zároveň byly budovány většinou i vodovody. Jejich důležitost dokládá i zobra-
zení vodovodu na renesančním kostelním obraze sv. Klimenta. Od 18. stol. jsou 
zakreslovány vodovody na některých mapách. Na zjištěné údaje navázal i prů-
zkum v terénu, přičemž často pomohla při hledání data LIDAR. Jako relikty 
historické krajiny byly nalezeny zbytky staveb, akvaduktů, pozůstatky terén-
ních úprav.
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Obr. 5 Výřez z posteru Živá voda – živá jména

Sídla u potoka:

Bílý Potok – tři sídla se chlubí potokem s bílou (čistou) vodou
Červený Potok – sídlo zmíněné v roce 1577 je dnes součástí Králík, nepatrnou částí území zasahuje za 
historickou hranici Moravy
Srní Potok – sídlo s tímto jménem od roku 1945 (dř. Nová Ves na Srním potoce2) s 11 obyvateli je částí 
Mimoně
Zlatý Potok – již 1588 uváděn jak Golt Pach

2 Ploučnice se nazývala v tomto úseku Srní potok (něm. Rehwasser)

Sídla u řeky:

Říčany
Poříčany
Poříčí
Kardašova Řečice – „řečice“ – říčka vzniklá soutokem dvou potoků
Meziříčí, Meziříčko, Valašské Meziříčí a Velké Meziříčí – sídla mezi
řekami
Loděnice – čtyři jména sídel u vodních toků, předpokládá se, že šlo
původně o jména těchto toků; „loděná“ je taková řeka nebo voda, 
na které se dalo jezdit ve člunech, lodích
Vlny – již zaniklý dvůr u řeky Volyňky u HošticObr.: Mědihamr zvaný též Plechhamr

Jména sídel nás informují o využívání vody nejrůznějšími způsoby:

Roudnice nad Labem, Ruda nad Moravou, Železná Ruda, Roudnička, Roudné, 
Růdné, Roudný, Rudňany, Rudník, Roudnice nad Labem a dokonce i Ruda
(příponou např. *-ice bylo ze staročeské slova růdná (roudná voda) vytvořeno 
připomenutí, že v místě (v sídle nebo u sídla) byl rudný, tedy železitý pramen minerální 
vody, jména sídel někdy vznikla z pomístních jmen, jde někdy o místa, kde vystupovala 
k povrchu nebo byla vymývána vodou ruda
Písek – podle zlatonosného písku, vymývaného řekou Otavou
Stříbro – připomíná důl na stříbro (r.1183 ad Argentitaria), německé jméno popisovalo 
polohu nad řekou Mží (Misa, Mies)
Hamr na Jezeře, Nové Hamry, Staré Hamry, Velké Hamry, Hamerníky, Hamry –
místa, kde byly voda na pohon hamru a hamry zde zpracovávaly kovacím strojem 
různé výrobky
Pila, Čeňkova Pila – pro pohon pily byl také často využívám vodní zdroj
Sušice – zde sušili zlatý písek po vypírání, jméno doloženo r.1381
Špindlerův Mlýn – založen při mlýnu, patřícímu k hornické osadě na Sv. Petru, 
podle majitele mlýna mlynáře Spindlera se mlýn jmenoval původně Spindlers–Mühl
(1781)
Zlaté Hory – zvané v letech 1869–1948 Cukmantl (z něm. Zuckmantel) mají od 13. 
stol. doloženou těžbu zlata na Zlatém potoce

Pozn.: S vodou nepřímo souvisí i Kutná Hora – založena kol. r. 1270 Přemyslem Otakarem II při šachtách 
vedoucích k žílám stříbrné rudy (něm. Kutte znamená jáma, důl, šachta), bez říčky Vrchlice by vedle 
Malína nemohlo tak významné sídlo vyrůst
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ci, a to i pro zaniklé objekty na vybraném území. Chybí zde však odkaz na aplikaci.
Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace 

(Miloš Rozkošný – Zbyněk Sviták – Aleš Vyskočil – Jaromír Florian – Igor
Pelíšek). Poster popisuje výsledky průzkumu závlahové soustavy Malá Haná na 
Jevíčsku. Tento systém závlah a dalších opatření sloužil pro systém v jižní části 
údolí řeky Úpy (Babiččino údolí).

Živá voda – živá jména (Irena Švehlová) Poster se zabýval vybranými geo-
grafickými jmény sídel souvisejícími s vodou (obr. 5).

Na konferenci se podařilo autorům zpracovat téma „Živá voda v historických 
krajinách“ z nejrůznějších úhlů pohledu včetně dokumentačního. Odborníci

  

a komentář představuje vodohospodářské archiválie z fondů Národního země-
dělského muzea, a to pro okruhy hrazení bystřin, meliorace, voroplavba, mly-
nářství, rybářství a rybníkářství.

Šumperský vodovod – inspirativní projekt zásobování měst pitnou vo-
dou na konci 19. století (Aleš Létal – Renata Pavelková – Miriam Dzuráková – 
Aleš Vyskočil – Marek Havlíček). Díky dokumentaci a dalším dokladům pozná-
me rozvod vody po městě Šumperk. Nejprve dodával vodovod vodu do ve-
řejných kašen, později byl zřízen vodovod i do jednotlivých domů – to vše je 
doloženo písemně a také terénním výzkumem.

Historické rybníky v online mapové aplikaci (Michal Vokurka). Na základě  do-
kumentace a mapových pramenů jsou připraveny podklady pro mapovou aplika-
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Ukázka z třetí kapitoly atlasu,
Vzdělaný a zaměstnaný kraj

Obálka Atlasu Moravskoslezského kraje

Ukázka z páté kapitoly atlasu,
Čistý a zelený kraj

ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE: 
LIDÉ, PODNIKÁNÍ, PROSTŘEDÍ. 
Burian, J. a kol., 2021, Olomouc, zpracoval Urban 
Planner, s. r. o. ve spolupráci s Katedrou geoinfor-
matiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci pro Moravskoslezský kraj, 89 s. 
ISBN 978-80-270-9454-7.

        LITERÁRNÍ RUBRIKA
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První kapitola Náš Kraj ukazuje charakter kraje (výškopis, historii), jeho 
správu a dále pak přírodu kraje (např. hory a nížiny, vodstvo, těžbu a klimatické 
podmínky) a jeho obyvatelstvo (rozmístění, populační vývoj, migraci apod.).

Druhá kapitola Podnikavý a inovativní kraj představuje velké podniky a vý-
znamné firmy a zaměstnavatele v regionu, jejich podnikatelské aktivity a roz-
voj, a také hospodaření obcí.

Třetí kapitola Vzdělaný a zaměstnaný kraj obsahuje informace o školství 
a trhu práce (pracovní síla, nezaměstnanost a její vývoj).

Čtvrtá kapitola Zdravý a soudržný kraj představuje kvalitu života, sportoviště, 
zdravotní a sociální služby, soudržnost území a bydlení (např. i exekuce, so-
ciální bydlení či bytovou výstavbu).

Pátá kapitola Čistý a zelený kraj ukazuje ochranu přírody a ekologickou sta-
bilitu regionu, kvalitu ovzduší a šetrné využívání krajiny při odpadovém hos-
podářství a hospodaření s půdou.

Šestá kapitola Chytrý a propojený kraj nahlíží na dopravní infrastrukturu 
(doprava a její intenzita, veřejná hromadná doprava a dostupnost), technickou 

z různých vědních oborů se tématem zabývali z pohledu své specializace, vět-
šinou však s ohledem na geografii a historii a někdy i historickou geografii.  
Některé příspěvky byly zaměřené techničtěji, jindy šlo o estetický, kulturní zá-
žitek doplněný zajímavými informacemi. Často byly v příspěvcích jako obra-
zovaná příloha zapracovány zajímavé dokumenty a ještě zajímavější méně 
známé staré mapy. Část autorů vyrazila do terénu, aby potvrdila výsledky své-
ho bádání. Řada příspěvků byla zakončena dopady zkoumané problematiky na 
náš současný život, na problémy s vodou v dnešní přeměněné krajině. Voda 
byla probrána v nejrůznějších souvislostech.

Neobvyklý průběh konference – pouze zveřejnění příspěvků a posterů na 
síti – nenarušil obvyklou vysokou úroveň konference, chyběla pouze osobní 
setkání. Řada autorů využila technických možností při videoprezentacích, mnozí 
připravili příspěvky přesahující obvyklý časový limit. Organizátorům konfe-
rence se povedlo získat zajímavé příspěvky jak ve formě přednášek a prezen-
tací, tak i posterů, ale především vše jako obvykle skvěle zorganizovat. Až na 
některé technické problémy se zvukem konference proběhla po všech strán-
kách uspokojivě, přesto věříme, že její příští ročník v lednu 2022 zase proběhne 
v obvyklých (přírodním vědám zasvěcených) prostorách na Albertově v Praze. 

Tradičně byla konference doplněna soutěží, uspořádanou Zeměměřickým úřa-
dem. Tématem soutěže byla voda v krajině, ať už v podobě vodních nádrží nebo 
soutoků řek. Jednotlivé vodní prvky byly představeny poutavým způsobem po-
mocí aplikací úřadu. Z úspěšných soutěžících byli vylosováni 3 výherci, kteří 
obdrželi ceny s geografickou tematikou.

Odkazy na příspěvky naleznete zde: https://www.historickageografie.cz/-
module.Pagesimple/?lang=cs&url=program17hgkonference, odkazy na autory 
zde: https://www.historickageografie.cz/files/files/17.%20HG%20konference
%202021_seznam%20autor%C5%AF.pdf a odkazy na prezentace a přednášky 
zde: https://www.youtube.com/.

Irena Švehlová, prom. fil.,
Zeměměřický úřad

Atlas Moravskoslezského kraje připravený ve spolupráci společnosti Urban Plan-
ner, s. r. o. a Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci je novým 
regionálním tematickým atlasem, který nabízí unikátní systematický pohled 
na přírodní i socioekonomické charakteristiky tohoto regionu. Prostřednictvím 
více než 100 map, ilustrací a dalších desítek doprovodných tabulek, grafů a dia-
gramů představuje kraj v datech, číslech a statistických informacích, které reálně 
vypovídají o jeho specifikách a charakteru.

Atlas je rozčleněn na 8 základních kapitol, které následují po úvodním slovu 
hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a po praktické 
části nazvané Jak číst atlas. Atlas prezentuje prostorové informace kartografic-
kými metodami ve formě různých tematických map a grafických ilustrací a pro 
sdělení klíčových informací byly zvoleny nejvhodnější metody kartografické 
vizualizace umožňující co nejrychlejší a nejpřesnější pochopení znázorňova-
ných témat. Kromě tradičních geografických témat jsou v Atlasu obsaženy speci-
fické jevy, např. nehodovost, kriminalita či technická vybavenost. Atlas je se-
staven jako interaktivní PDF soubor umožňující snadné procházení mezi jed-
notlivými kapitolami.
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Obr. 1 Účastníci stretnutia: zľava K. Štencel, V. Raškovič, J. Mrva, K. Večeře, K. Leitmannová a K. Brázdil

Obr. 2 Z rokovania

Stretnutie vedenia rezortov

Z ČINNOSTI ORGÁNOV
A ORGANIZÁCIÍ
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vého štátneho mapového diela ČR informoval slovenskú delegáciu riaditeľ 
Zeměměřického úřadu Ing. Karel Brázdil, CSc. Ďalej bola predmetom rokovania 
tiež výmena aktuálnych informácií o spravovaní katastra nehnuteľností, zá-
kladného registra územnej identifikácie, adries a nehnuteľností a zvyšovanie 
kvality technickej časti katastrálneho operátu v ČR. 

Výmena informácii medzi partnerskými rezortmi ČÚZK a ÚGKK SR je s ohľa-
dom na blízky historický základ obidvoch štátov a podobné činnosti, ktoré za-
strešujú, vždy cenná, inšpiratívna a prínosná. Veríme, že ďalšie z tradičných stret-
nutí vedenia úradov sa už bez obmedzení bude môcť uskutočniť v roku 2022 na 
pôde ÚGKK SR v Bratislave.

Ing. Katarína Leitmannová,
ÚGKK SR,

foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad

infrastrukturu (technická vybavenost – zásobení elektřinou, teplem, vodou, 
zemním plynem, pokrytí internetem apod.) a bezpečnost (záchranná služba, 
hasiči, nehodovost a kriminalita).

Sedmá kapitola Atraktivní a kulturní kraj předkládá kulturní a přírodní dě-
dictví (kulturní a technické památky, přírodní a krajinné hodnoty) a turismus 
(kultura a vybavenost, atraktivita regionu, ubytovací zařízení nebo pivovary).

Osmá kapitola Závěr ukazuje kraj očima jeho obyvatel, názory na jeho atrak-
tivitu, jeho pozitiva i negativa.

Atlas Moravskoslezského kraje je obsahově i graficky vydařená publikace 
prezentující množství cenných informací, které jsou přehledně zpracovány 
a uspořádány. Dostupný je na webu Moravskoslezského kraje – www.msk.cz.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad

Po protipandemických obmedzeniach v mobilite v rokoch 2020–2021, ktoré 
limitovali aj naše medzinárodné pracovné stretnutia, sa na pozvanie predsedu 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) konalo na pôde ČÚZK
v Prahe v dňoch 23. a 24. 6. 2021 stretnutie predsedov úradov, Ing. Karla Večeře 
a Ing. Jána Mrvu – predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky (ÚGKK SR) a ich zástupcov, Ing. Karla Štencela a Ing. Vladimíra 
Raškoviča (obr. 1, 2).

Predmetom rokovania bola výmena informácii o projekte tvorby digitálnej 
mapy verejnej správy v Českej republike (ČR), ktorý zatiaľ nemá na Slovensku 
obdobu. O plánoch na aktualizáciu digitálneho modelu reliéfu a o tvorba no-
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