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Ing. David Vilím,
GEOline, spol. s r.o.

Abstrakt
Článek popisuje způsob vyhotovení mapy území kolejového svršku regionální železnice metodou fotogrammetrického
mapování prostředky UAS (drony) a doměřením geodetickými metodami. Následně byla analyzována stávající metoda
revize a údržby železniční infrastruktury, postupy byly převedeny do digitální formy a data postupně ukládána do databáze. Ověření prostorové přesnosti geodat bylo provedeno ve dvou termínech a dvěma různými prostředky UAS v území
železniční tratě a kontrolováno opakovaným měřením geodetickými metodami. Byla prokázána dostatečná prostorová
přesnost určení prvků infrastruktury železničního svršku.
Rationalization of the Administration of the Jindřichův Hradec Local Railway using a Digital 3D Model
Abstract
The article describes the creation of the map of the railway superstructure territory of the regional railway by the method
of photogrammetric mapping by means of UAS (drones) followed by geodetic measurements. Subsequently, the existing
method of inspection and maintenance of railway infrastructure was analysed, the procedures were digitized and the data
were gradually stored into a database. The verification of geodata spatial accuracy was performed in two terms and by two
different UAS means in the area of the railway line and checked by repeated measurements by geodetic methods. Sufficient
spatial accuracy of determining the infrastructure elements of the superstructure was proved.
Keywords: UAS, orthophotomap, position and altitude accuracy, mapping, railway administration, digital model

1. Úvod
Obor zeměměřictví a katastru je v posledním období silně
ovlivněn novými technologiemi, softwary a službami na
které musí v rámci trhu zeměměřiči pružně reagovat. Patří
k tomu především rozvoj bezpilotního létání a tvorba geodat, nové skenovací postupy a data, IT technologie a služby v oblasti trojrozměrných modelů. Rozvoj technologií
a nákup nové techniky je jistou zátěží pro podnikatele,
předmětem jejich permanentního vzdělávání, a to i v příbuzných oborech.
Využívají proto jak spolupráci s výzkumnou organizací
tak i vlastní aktivity v rámci státních dotací. Státní prostředky na rozvoj výzkumu a vývoje v oblasti geodat je
možno získat i v rámci veřejných soutěží pro aplikovaný
výzkum prostřednictvím Technologické agentury České
republiky (TA ČR). Jeden z projektů Výzkum využití metody
„cloud computing“ pro racionalizaci správy místní železniční
dráhy byl řešen Výzkumným ústavem geodetickým topografickým a kartografickým, v. v. i. (VÚGTK) a spolupracující firmou GEOline, spol. s r.o. (Geoline) v rámci i prostředků z veřejné soutěže organizované TA ČR.
Realizačním pracovištěm projektu byly Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (JHMD). Cílem bylo vytvořit, prokázat a ověřit nový postup při správě a organizaci pracovních postupů při řízení místní železniční dráhy, vytvořit
nové informační technologie pro provozní účely vyvíjené
s použitím internetu a počítačových prostředků, serverů
a síťového uložení počítačových dat s možnostmi pracovat on-line.
Na příkladu JHMD bylo provedeno rozšíření znalostní
databáze, vytvoření vhodných technických prostředků
a nástrojů pro kvalitní a racionální správu železniční drá-

hy. Projekt v rámci řešení vytvořil nástroje pro informatizaci stávajících postupů v provozní praxi, které dříve vykazovaly známky starého administrativního řízení. Pokud
by projekt nebyl řešen s přispěním veřejných peněz TA ČR,
nebylo by ho možno finančně zvládnout a implementovat výsledky výzkumu do praxe.

Vyhotovení skutečného stavu železničního svrš2. ku ve 3D zobrazení s vyznačením všech provozních kategorií objektů
Území pro odzkoušení nové technologie bylo zvoleno v katastrálním území Obrataň tak, aby na vzorku dat byla hranice katastrálního území, vegetace, dostatečné výškové
poměry a dostatek prvků infrastruktury železničního svršku. Byl vytvořen číselník objektů, struktura a uložení dat
a jejich vazby v prostředí databáze Oracle. Dále byly vytvořeny nástroje na naplnění databáze daty a její vedení.
Důležitou součástí řešení projektu bylo vytvoření trojrozměrného (3D) modelu území (viz např. [1]) na vybrané lokalitě Obrataň. Pro zaměření území byla zvolena fotogrammetrická metoda s využitím UAS (viz např. [2], [3]).
Podmínkou kvalitního mapování s pomocí UAS je snímkování s kvalitní kamerou (snímačem - senzorem) umístěnou na nosiči UAS. Z velkého množství na trhu se vyskytujících UAS bylo vybráno takové bezpilotní zařízení, které
odpovídá specifiku liniového měření železniční tratě s ohledem na hlavní technické parametry měření, které musí
pro geodetické mapování bezpilotní prostředky splňovat.
V našem případě byl let proveden firmou Geotronics, s řízením senseFly eBee X o výšce letu kolem 100 m. Vyzkou-
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šen byl i let s přijímačem GNSS (globální navigační družicové systémy) vybaveným efektivním vysoce přesným modulem RTK (real time kinematics – kinematika v reálném
čase), který byl součástí UAS a porovnány byly výsledky
oproti výsledné přesnosti provedené při orientaci na vstupní (vlícovací) body a výsledek prostorové přesnosti byl téměř stejný. Hodnoty prostorové přesnosti kontrolované
na vybraných a rovnoměrně rozmístěných bodech mají
výběrovou střední souřadnicovou odchylku ±0,03 m (viz
např. [4], [5]). Jednalo se o jednoznačně identifikovatelné

body dobře viditelné. Přesnost je daná, s jakou velikostí
jednoho pixelu jsou pořízeny snímky. Pro lineární stavby
je doporučeno pořídit snímky s rozlišením cca 1,5 cm.
Veškerá získaná data z letu byla uložena v souborech
a následně importována do software (SW) „Pix4Dmapper“
a vytvořili mračno bodů (obr. 1) a ortofoto (obr. 2). Kancelářský SW Pix4Dmapper, na kterém bylo měření zpracované, vytváří kompletní technologii, která umožňuje rychle
vytvořit ortofoto nejvyšší kvality a 3D modely pro různé
potřeby, včetně pro mapování velkého měřítka.

Obr. 1 Bodové mračno

Obr. 2 Ortofotomozaika s vysokým rozlišením (3cm/px)
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S využitím mračna bodů a ortofota byly „zvektorizovány“ terénní hrany (obr. 3), rozhraní ploch, cesty, hektometrovníky a další jednoznačné prvky polohopisu. Kresba byla
prováděna přichytáváním se na bodové mračno v kombinaci s vektorizací rastrového ortofota s převzetím Z-ové
souřadnice z bodového mračna.
Spojením „zvektorizovaných“ prvků a výstupů získaných
přímo zpracováním leteckých snímků (bodové mračno,
drátový model, texturovaný model, vrstevnice, ortofoto
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mozaika...) byla vytvořena digitální mapa ve 3D (obr. 4, 5).
S modelem se dále pracovalo v systému MicroStation a doplněn byl všemi provozními objekty, které se v dané lokalitě nacházejí a jsou předmětem zájmu provozovatele JHMD. Dále byl použit značkový klíč Správy železnic,
státní organizace (SŽDC) pro potřebnou infrastrukturu
a doplněn do 3D modelu. V databázi Oracle byla upravena struktura pro uložení dat, číselník prvků a uložena
data pro další využití.

Obr. 3 Vektorizace bodového mračna

Obr. 4 Ukázka 3D mapa - bodový mrak, drátový model, vektorová kresba

Obr. 5 Ukázka 3D mapa - texturovaný model
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Dosáhnout vysokého stupně bezpečnosti, spolehlivosti a ochrany provozních dat bylo zabezpečeno výzkumnou analýzou všech postupů a vhodnou strukturací dat.
Postupy práce a jednotlivé pracovní operace byly převáděny do digitální formy, a to od jejich plánování, načasování a dalších kvantifikací až po spojení s geodaty digitálního modelu reliéfu službou on-line. Samostatnou částí
byla kontrola a vyhodnocení dat.

3.

Údržba infrastruktury železničního svršku s využitím software pro revizi, plánování a vlastní údržbu

Informační systém pro správu železniční infrastruktury je
určen pro správce železniční infrastruktury a slouží pro
správu dat, plánování a výkon údržby. Veškeré informace
o železniční infrastruktuře jsou uloženy v databázi, soubory s daty jsou přístupny oprávněným pracovníkům podle profesí a odpovědnosti. Připojení do informačního systému je možné ze zařízení, na kterém je nainstalovaný prohlížeč a zařízení má připojení k internetu. Znamená to, že
systém se může provozovat na telefonu, tabletu, osobním
počítači (PC), nebo notebooku. Internetový prohlížeč pro
práci s daty může být Google Chrome, Firefox, Microsoft
Edge, Safari a připojení k internetu může být přes mobilní
internet, bezdrátovou síť (WiFi Hotspot), nebo kabelem.
Administrace správy dat probíhá standardně prostřednictvím číselníků, které jsou uložené v databázi Oracle.
Prostřednictvím číselníků se provádí editace dat nebo zadávání nového objektu (typ dokumentu, typ pražců, typ
kolejnic, kategorií akcí, kategorií dokumentů, …). Správa
dat a její nástroje umožňují hromadné úpravy dat, kontroly například rozhledových poměrů strojvůdce, výstražných křížů apod. Do databáze lze importovat data ze souborů, z videa (natočeného z vlaku), je možné vytvořit jed-
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notlivé obrázky, které pak slouží jako náhled na objekty
v daném čase.
Přihlášení do informačního systému se provádí pomocí
jména a hesla. Oprávnění k využívání systému se skládá
podle skupin oprávnění, které je přiřazeno konkrétnímu
uživateli. Ke skupinám oprávnění jsou přes vazební tabulky přiřazeny role uživatelů a k rolím jsou přiřazeny jednotlivé granty.
Infrastruktura železničního svršku je členěna podle správy železnic na jednotlivé objekty. Vlastnosti objektu se
zobrazí uživateli kliknutím v tabulce objektů na odkaz s názvem objektu nebo jeho typu. Databáze umožňuje zobrazit celou řadu vlastností objektu (obr. 6, 7), editovat je, přidat, zobrazit přílohu, přidat akci, pohled vpřed, zpět, vše podle potřeby technologických postupů při kontrole a správě železničního svršku. Objekty nelze mazat, pouze je dát
jako neaktivní. Tak aby byla zachována historie objektů a návaznost na provedené kontroly a údržbu daného prvku.
Velmi dokonalou představu získá uživatel o umístění objektu v 3D mapě a prostorových souvislostech. Informace
o objektu se zobrazí kliknutím na mapovou značku včetně všech informací, které se vztahují k dané akci s možností zobrazení nebo stažení grafických nebo negrafických
dokumentů, které jsou uloženy ve vzdálené databázi.
Znalosti ovládání nového SW a technologie je podmínkou nového pracovního postupu. Potvrdilo se, že celý nový
provozní způsob bude třeba dobře s pracovníky projednat a proškolit, s tím projekt v závěrečné části řešení i počítal. Předpisová základna pro provozní zabezpečení a provádění pravidelných prohlídek je velmi rozsáhlá, stěžejní
oblasti jsou především:
• způsoby provádění pravidelných prohlídek a oprav na trati,
• rozsah technicko-bezpečnostní údržby,
• četnost plánované údržby na trati a její realizace,
• technické prostředky pro údržbu a přístup k provozním
datům prostřednictvím nové služby „cloud“.

Obr. 6 Ukázka zobrazení objektů v informačním systému
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Obr. 7 Ukázka zobrazení vlastností objektu v informačním systému

4. Závěr
Projekt reagoval na momentální požadavek a existující potřebu vedení Jindřichohradecké místní železniční dráhy na
vytvoření nového informačního systému včetně SW a technologie pro provozní účely a racionalizaci provozních postupů při správě budov a železničního svršku. Projekt přinesl zlepšení organizace pracovních postupů a využití nových informačních a technických prostředků při řízení místní železniční dráhy a všech jejich hlavních provozních technologií.
VÚGTK, v. v. i. a GEOline, spol. s r.o. s finanční podporou
Technologické agentury ČR získaly řešením projektu nové
technické poznatky a zkušenosti se zavedením informačních technologií (IT) a digitálního modelu lokality v praxi
místní železnice využitelné i v dalších IT řešeních pro jiné
organizace, případně pro následný smluvní výzkum.
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Poddolování, jeho vliv
na věcná práva evidovaná
v katastru, možnosti nápravy
v poddolovaných územích
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JUDr. Marcela Staniczková,
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Ostrava

Abstrakt
Příspěvek pojednává o možnostech nápravy nehomogenity katastrální mapy v poddolovaných územích s využitím revizí katastru nemovitostí. V těchto územích v současné době přetrvává nejednoznačný přístup při potvrzování geometrických plánů. Zabývá se vlivy poddolování na věcná práva evidovaná v katastru a věnuje se také vývoji měření v poddolovaných územích v době
platnosti analogových map a map digitálních. Pojednává dále o současné spolupráci s Českým báňským úřadem při rozčleňování poddolovaných území na uklidněná a aktivní, a to ve vztahu k dalším možnostem měřických prací v těchto oblastech.
Undermining, Its Influence on Material Rights Registered in the Cadastre, Remedy Possibilities in Mined Areas
Abstract
The paper deals with the possibilities of correcting the inhomogeneity of cadastral map in undermined areas with the use of
revision of real estate cadastre. At present, an ambiguous approach to authentication of cadastral survey sketches persists
in these areas. It deals with the effects of the undermining, on material rights registered in the cadastre; it also discusses the
development of measurements in mined areas during the validity period of analogue maps and digital maps. Further,
it addresses existing cooperation with the Czech Mining Authority in the division of mined areas into pacified and active
areas, in relation to other possibilities of surveying works in these areas.
Keywords: mapping technology, mobile mapping, data acquisition, smart device, geodata
1. Úvod
Poddolovaná území jsou nestabilní převážně v důsledku využívání ložisek nerostných surovin. Zatímco v důsledku povrchové těžby dochází k sesuvům svahů po válcových plochách, v důsledku hlubinné těžby dochází k poklesům různého směru, víceméně ve spirále, neboť se jedná o vertikální poklesy spojené s horizontálními posuny. Přestože v hlubinných revírech neměl a ani nemá rozvoj těžebních činností
tak devastující vliv na prostředí jako těžba povrchová, projevují se důsledky hlubinného dobývání rovněž na zemském
povrchu, a to i v delším časovém odstupu od vlastní těžby.
Povrchovou těžbou jsou na území České republiky (ČR)
dotčeny zejména severní Čechy, těžbou hlubinnou pak ostravsko-karvinská oblast, přičemž k těžbě zde docházelo
v mohutných slojích a tedy vliv na zemský povrch je výrazně
větší, než u jiných oblastí zasažených těžbou. Lze tedy konstatovat, že zeměměřické činnosti na území ČR jsou nejvíce
ovlivněny těžbou především v oblasti ostravsko-karvinské.
V územní působnosti Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj je tak hlubinnou těžbou dotčeno 50 katastrálních území v působnosti několika katastrálních pracovišť,
a to zejména Katastrálního pracoviště Ostrava, Katastrálního pracoviště Karviná a Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek (obr. 1). Pro představu se jedná cca o 27 053 ha
zasaženého území s přibližně 400 000 obyvateli.

2.

Vývoj měření v poddolovaných oblastech ostravsko-karvinska

Po dobu používání dřívějších analogových map si geodeti
provádějící zeměměřické činnosti pro katastr nebo evi-

denci nemovitostí vlivy poddolování samozřejmě uvědomovali. Tyto vlivy se však neprojevovaly v prostředí analogových map tak výrazně, jako později v digitálních katastrálních mapách. Většina měření probíhala s připojením na
nejbližší identické body.
Ačkoli nebyly v období analogových map dopady tak výrazné, jako nyní, přesto byly důsledky hlubinného dobývání zřejmé, neboť se projevovaly na geodetických základech, a to i polohových. Od šedesátých let 20. století se prováděly pravidelné obnovy trigonometrické sítě v prostorech, kde byla síť narušena lidskou činností. Jednalo se převážně o oblasti s intenzivní důlní činností, kromě Ostravska šlo i o Kladensko, Hodonínsko a Podkrušnohoří. Perioda
takových obnov byla zhruba 10 let. V poměrně rozsáhlé
oblasti v dnešním Moravskoslezském kraji byla poslední
klasická obnova dokončena na počátku devadesátých let.
Při všech takových obnovách se naráželo na velké problémy, neboť do málo přesného základu se vyrovnávala mnohem přesnější síť [1].
Naplno se problémy vlivu poddolování odkryly společně
s rozšířením využívání globálních satelitních navigačních systémů, a to nejprve pro práce v geodetických sítích, postupně i pro podrobné měření pro údržbu katastrálních map.
S probíhající digitalizací katastrálních map se v územích
ovlivněných důlní činností začaly tyto problémy naplno
projevovat při vedení katastrálních map. Přestože na podstatné části Ostravska a Karvinska byly digitalizovány mapy, které byly v době vzniku vysoce kvalitní (vyhotovené
převážně geodetickými metodami podle Instrukce A [2],
v některých případech pak podle Směrnice pro technickohospodářské mapování [3]), nebylo možné je nadále udržovat prostým zobrazením výsledků měření v Souřadnicovém sytému Jednotné trigonometrické sítě katastrální
(S-JTSK), ať už mělo sebelepší vnitřní přesnost.
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Obr. 1 Oblasti dotčené důlními vlivy
Po zavedení možnosti evidovat dvojí souřadnice u změn
v územích s problematickou přesností mapy (souřadnice
polohy a souřadnice obrazu) začal být tento postup uplatňován i při údržbě digitálních katastrálních map (DKM)
v těchto územích. Při tom však bylo opomíjeno, že nejde
o situaci totožnou s použitím dvojích souřadnic v katastrálních mapách digitalizovaných z map v systému Stabilního katastru, neboť u těchto map se dvojí souřadnice využívají k tomu, aby byl k zobrazení do méně přesné mapy
přizpůsoben obraz neměnné přesné polohy bodů na zemském povrchu méně přesnému, leč jedinému existujícímu
prostředí katastrální mapy.
Naproti tomu v případě území ovlivněného důlní činností jsou příčinou nehomogenity výsledku měření s katastrální mapou, která splňovala v době svého vzniku všechna kritéria přesnosti, změny polohy probíhající v čase.

Jako příklad lze uvést území, do kterého zasahuje dobývací prostor Staříč. V tomto území došlo k významným
změnám polohy za relativně krátké období, které uběhlo
od vybudování podrobného polohového bodového pole
a zaměření skutečného stavu území v rámci komplexní pozemkové úpravy do vytyčení nového uspořádání pozemků.

3.

Rozdělení katastrálních území z hlediska vlivu důlní činnosti

3.1 Cíl příspěvku
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj na svých stránkách zveřejňuje seznam poddolovaných území, který by
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však měl být aktualizován a nově rozdělen do dvou kategorií, a to na katastrální území, ve kterých dochází k poklesům a posunům i nyní, dále pak na katastrální území, kde již zemský povrch není vlivem těžby dále ovliv-
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ňován [4]. V současné době je Katastrálním úřadem pro
Moravskoslezský kraj vypracován seznam katastrálních
území s mírou zasažení jednotlivých důlní činností viz
tab. 1.

Tab. 1 Seznam poddolovaných území
Katastrální
pracoviště

Obec

Kód katastrálního území

Katastrální území

Poznámka

Frýdek-Místek

Brušperk

613380

Brušperk

jihovýchodní část

Fryčovice

634808

Fryčovice

východní část

Frýdek-Místek

634956

Frýdek

severozápadní část

Frýdek-Místek

651150

Chlebovice

severozápadní část

Frýdek-Místek

684899

Lískovec u Frýdku-Místku

západní část

Hukvaldy

748307

Rychaltice

severní část

Paskov

712035

Oprechtice ve Slezsku

Paskov

718211

Paskov

Řepiště

745197

Řepiště

Staříč

755290

Staříč

Sviadnov

760676

Sviadnov

Žabeň

794139

Žabeň

Bohumín

707031

Nový Bohumín

jižní část

Bohumín

736716

Pudlov

jižní část

Bohumín

785971

Vrbice nad Odrou

Bohumín

789216

Záblatí u Bohumína

jihozápadní část

Dětmarovice

625965

Dětmarovice

jižní část

Dětmarovice

625973

Koukolná

jižní část

Doubrava

631167

Doubrava u Orlové

Karviná

664014

Darkov

Karviná

664103

Karviná-Doly

Karviná

663824

Karviná-město

Karviná

687308

Louky nad Olší

Karviná

663981

Ráj

jihozápadní část

Karviná

664197

Staré Město u Karviné

západní část

Orlová

712531

Horní Lutyně

východní část

Orlová

712434

Lazy u Orlové

Orlová

712361

Orlová

Orlová

712493

Poruba u Orlové

Petřvald

720488

Petřvald u Karviné

Rychvald

744441

Rychvald

Karviná

121

západní část

severní část

jihozápadní část

jižní a západní část

GaKO 68/110, 2022, číslo 6, str. 010

Staniczková, M.: Poddolování, jeho vliv na věcná práva...

Geodetický a kartografický obzor

122 ročník 68/110, 2022, číslo 6

Katastrální
pracoviště

Obec

Kód katastrálního území

Katastrální území

Karviná

Stonava

755630

Stonava

Opava

Šilheřovice

762474

Šilheřovice

jižní část extravilánu

Ostrava

Albrechtice

600121

Albrechtice u Českého Těšína

severní část

Havířov

637777

Dolní Suchá

Havířov

637742

Prostřední Suchá

Havířov

637734

Šumbark

Horní Suchá

644404

Horní Suchá

Ostrava

715085

Bartovice

Ostrava

714691

Heřmanice

Ostrava

646075

Hošťálkovice

jihovýchodní část

Ostrava

714534

Hrabová

severní a jižní část

Ostrava

714585

Hrabůvka

Ostrava

714917

Hrušov

Ostrava

667366

Koblov

jižní část

Ostrava

714224

Kunčice nad Ostravicí

severozápadní část

Ostrava

714241

Kunčičky

Ostrava

681458

Lhotka u Ostravy

Ostrava

713830

Mariánské Hory

Ostrava

714747

Michálkovice

Ostrava

713520

Moravská Ostrava

Ostrava

714941

Muglinov

Ostrava

704946

Nová Bělá

Ostrava

713937

Nová Ves u Ostravy

Ostrava

720470

Petřkovice u Ostravy

Ostrava

713767

Přívoz

Ostrava

715018

Radvanice

Ostrava

714828

Slezská Ostrava

Ostrava

715506

Svinov

severovýchodní část

Ostrava

715433

Třebovice ve Slezsku

východní část

Ostrava

714071

Vítkovice

Ostrava

714305

Zábřeh nad Odrou

Ostrava

713970

Zábřeh-Hulváky

Ostrava

714089

Zábřeh-VŽ

Šenov

762342

Šenov u Ostravy

severozápadní část

Vratimov

785601

Vratimov

jihozápadní část

Poznámka

východní část

severní část

jihovýchodní část

východní část

východní část
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3.2 Spolupráce s Českým báňským úřadem
Zeměměřické práce v těchto zasažených územích jsou poměrně složité a metodika není jednotná. Je otázkou, jakým
způsobem nejlépe přistoupit k nápravě současného nepříznivého stavu. Je zřejmé, že bude zapotřebí aktualizovat
shora uvedený seznam katastrálních území zasažených těžbou, a to z hlediska současného možného vlivu na zemský
povrch, tedy konstatovat, kde již jsou území zcela uklidněná
a kde lze tedy smysluplně začít s touto nápravou a postupně odstranit systém tzv. dvojích souřadnic, když se nyní stav
zaměřený v terénu velmi výrazně v některých katastrálních
územích rozchází se stavem v katastrální mapě.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se tedy obrátil na Český báňský úřad (ČBÚ), Obvodní báňský úřad pro
území krajů Moravskoslezského a Olomouckého [5], s žádostí o spolupráci ve věci aktualizace stavu poddolovaných katastrálních území z hlediska současného vlivu těžby na zemský povrch, kdy na základě tohoto podnětu skutečně došlo sdělením ČBÚ č. SBS 03524/2021/OBÚ-05 ze
dne 22. 2. 2021 k rozdělení katastrálních území do již uvedených dvou kategorií, tedy na území tzv. uklidněná a ta,
kde stále může docházet, a fakticky často dochází, k poklesům a posunům.

4.

Možnosti nápravy nehomogenity katastrální mapy se stavem v terénu

Technický odbor Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se začal touto problematikou zabývat již v roce
2006. Vyšlo najevo, že deformace způsobené důlními vlivy jsou takového charakteru, že shody se skutečností nelze dosáhnout žádnou transformací při přepracování a jediná správná cesta k získání mapy s přesností odpovídající
současným předpisům je postupná obnova novým mapováním v celém tomto území, přičemž minimálně 10 katastrálních území je ovlivněno důlní činností v takovém rozsahu, že by bylo možné přepracovat úspěšně stávající mapy pouze pro zastavěná území s dodržením všech požadavků na přesnost DKM a v extravilánu vést mapu jako
KMD (katastrální mapa-digitalizovaná).
Současné právní předpisy pro katastr nemovitostí znají
pouze jedinou cestu, jak napravit nehomogenitu katastrální mapy se stavem v terénu, kterou je obnova katastrálního operátu novým mapováním, což je však velmi nákladná činnost, vyžadující značné kapacity a značnou součinnost vlastníků nemovitostí a orgánů samosprávy a veřejné správy. Přitom zjišťování průběhu hranic v zastavěném území městského typu (především v oblasti s bytovými domy) se zajištěním účasti a souhlasu s vyznačením hranic, při současném nezbytném důrazu na dodržení všech
ustanovení katastrální vyhlášky [6] a chránění zájmů vlastníků a jiných oprávněných, je jen obtížně realizovatelné.
Katastrální pracoviště, která spravují katastr nemovitostí v územích ovlivněných důlní činností, zejména Katastrální pracoviště Ostrava, se proto ve spolupráci s technickým odborem Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj a ve spolupráci s katedrou geodézie a důlního měřictví
Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, snaží najít méně náročnou cestu,
která by usnadnila vedení katastrální mapy v území ovlivněném důlní činností. Snaží se o využití revizí katastru nemovitostí, které po dokončené digitalizaci katastrálních
map budou probíhat v těch katastrálních územích, v nichž
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se do budoucna z praktických důvodů nepředpokládá
nové mapování. Součástí revize může být samotná revize
a přeurčení bodů podrobných polohových bodových polí,
ověření míry ovlivnění polohopisu důlní činností a vytvoření souboru identických bodů pro zaměřování změn.
V rámci revize není sice možné měnit geometrické a polohové určení obsahu katastru, avšak tato poskytne relevantní informace o území, které jsou potřebné pro rozhodnutí o nezbytnosti nákladnější a pracnější obnovy operátu novým mapováním v jednotlivých územích. Revize
může být rovněž využita pro případnou úpravu předpisů
v oblasti využití metod obdobných transformacím, které
se používají při digitalizaci sáhových map a slaďování homogenity přepracovávané mapy s geodetickými základy.
V součinnosti s Obvodním báňským úřadem v Ostravě
byla Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj vyčleněna z poddolovaných katastrálních území ta, u nichž dozněly důlní vlivy (stanoveným kritériem bylo 10 let od zrušení dobývacího prostoru v daném katastrálním území).
V katastrálním území Muglinov (zde se nacházely 3 dobývací prostory zrušené postupně v letech 1996, 2009, 2010),
bylo v rámci revize katastru zaměřeno cca 800 identických
bodů pro ověření homogenity katastrální mapy.
Prioritně byly vybrány k zaměření body prvotně určené
(mapování podle Instrukce A z roku 1942), u nichž průměrná polohová odchylka mezi evidovaným a zaměřeným stavem činí cca 1 m. S ohledem na skutečnost, že současná právní úprava neumožňuje nápravu analogickou
cestou s přepracováním již jednou digitalizované katastrální mapy, a s ohledem na výše popsanou časovou (a tedy i finanční) náročnost obnovy novým mapování, je v současné době diskutována možnost změnit hromadně kód
kvality podrobných bodů v DKM vyhotovené přepracováním na horší kód kvality.
Degradací kódů kvality by se otevřela možnost nepřizpůsobovat nadále obraz polohy bodů (u nových výsledků zeměměřických činností) prostředí katastrální mapy,
ale naopak, přizpůsobovat mapu výsledkům měření pro
vedení mapy. Uvedeným postupem by se dala s nově vyhotovenými záznamy podrobného měření změn (ZPMZ)
postupně zpřesňovat daná katastrální mapa s již ukončenými důlními vlivy, nebylo by tedy nutné vedení dvojích
souřadnic. Souřadnice polohy u starších výsledků měření,
z období probíhajících nebo doznívajících důlních vlivů,
jsou postupem času znehodnocovány a nemohou vyjadřovat skutečnou polohu bodů v již zklidněném území. Nevyjadřují tudíž to, co bylo zamýšleno při jejich zavedení do
katastrální vyhlášky.
Současná úprava předpisů sice umožňuje vedení dvojích souřadnic, ale neumožňuje zbavit se souřadnic polohy
a obrazu jinou cestou, než jejich využitím při novém mapování, což není na celém ovlivněném území v dohledné
době reálné. Nedostatkem takového řešení, a to velmi podstatným, je dopředu nepředvídatelná a dlouhá doba dosažení lepšího souladu katastrální mapy s reálným stavem
v terénu s kódem kvality 3.

5.

Vliv poddolování na věcná práva evidovaná v katastru nemovitostí

5.1 Věcná práva
Problematika věcných práv je upravena v části třetí zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a je zařazena mezi
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tzv. absolutní majetková práva, přičemž zde zákon zařazuje práva věcná a právo dědické.
Věcným právem je vlastnické právo, věcnými právy k věci
cizí pak zejména právo stavby, věcná břemena, zástavní
právo, právo zadržovací a zákonné předkupní právo. Z hlediska vlivu poddolování na věcná práva evidovaná v katastru je pro účely tohoto článku podstatné především
právo vlastnické a z věcných práv k věci cizí věcná břemena a zástavní právo.
5.2 Vliv poddolování na vlastnické právo
Poddolování má vliv zejména na kvalitu vlastnického práva, rovněž může znamenat omezení či nemožnost stavebních prací na daném pozemku, v krajním případě může
dojít až k zániku vlastnického práva, je-li budova na poddolovaném pozemku vlivy poddolování natolik poškozena, že již není její další užívání možné a musí být tedy
odstraněna.
Je nutné si uvědomit, že poddolováním dochází v rámci
poklesové kotliny k posunům pozemků. Posun samotných
budov na nich umístěných je jen průvodním jevem, tento
posun pozemku nemůže mít tedy vliv na vlastnické právo
k budově postavené na takovém pozemku.
Příkladem je níže uvedená budova – kostel Narození
Panny Marie v Orlové (obr. 2), tedy v jednom z nejvíce zasažených území, kde je porovnáním mapy s ortofotomapou posun zcela zřejmý.
Poddolování může mít vliv tedy zejména na kvalitu vlastnického práva, kdy dojde na svazích poklesové kotliny k poklesu a na povrchu se tento projeví jako propad pozemku,

namísto dosud zahrady tak vznikne propadlina, které se
postupně zaplňuje podzemní vodou, což jistě z hlediska
vlastníka má obrovský vliv na jeho možnost užívání tohoto pozemku, jakož i na jeho kupní cenu.
Samotné poddolování může mít za určitých podmínek
vliv i na výměru parcely zasaženého pozemku. Například
u rozsáhlých pozemků, u nichž některá z délek přesahuje
přibližně hodnotu 1 000 m (rozdíl vlivu poddolování se
projevuje až na větších vzdálenostech), může dojít na krajích
poklesové kotliny nebo i uvnitř poklesové kotliny (s protisměrnými nebo různými vlivy poddolování) k nerovnoměrnému posunu lomových bodů pozemků, což může
mít dopad na geometrické určení nemovitosti, tj. jeho tvar
a rozměr. Druhotný dopad bude i na výměru parcely, která vyplývá z geometrického určení pozemku. Přestože výměra není závazným údajem katastru, pro vlastníka často
bývá podstatná, neboť kupní cena pozemků se zpravidla
od výměry dané parcely odvíjí.
5.3 Vliv poddolování na věcná břemena
Věcná břemena se dělí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na služebnosti a reálná věcná břemena, přičemž služebnosti jsou taková věcná břemena, kdy vlastník
je povinen něco strpět či se něčeho zdržet, naproti tomu
reálná břemena ukládají vlastníkovi určité pozitivní plnění,
tedy je povinen něco konat či dávat.
Následky důlní činnosti mohou být ovlivněny jak služebnosti, tak i reálná břemena. U služebnosti cesty či stezky si
lze představit situaci, kdy byl rozsah této služebnosti vymezen geometrickým plánem před několika desítkami let,

Obr. 2 Kostel Narození Panny Marie v Orlové

GaKO 68/110, 2022, číslo 6, str. 013

Staniczková, M.: Poddolování, jeho vliv na věcná práva...

avšak vlivem těžby došlo v daném katastrálním území k posunům. Porovnáme-li v současné době původní geometrický plán s aktuální mapou, dojdeme jistě k závěru, že rozsah vymezený v geometrickém plánu se neshoduje s aktuálním průběhem břemen v mapě. Stejně tak, je-li například povinný z reálného břemene povinen každou sobotu
zalévat sousedovu zahradu, která se však vlivem poddolování propadne a je zalita podzemní vodou, pak lze diskutovat o zániku daného reálného břemene.
5.4 Vliv poddolování na zástavní práva
Vliv poddolování na zástavní práva evidovaná v katastru
je analogický vlivu na věcná břemena, tedy samozřejmě
poddolování může být příčinou znehodnocení pozemku.
Rovněž může dojít k zániku zástavního práva k budově,
která musí být v důsledku poddolování odstraněna.
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[5] Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě.
[6] Vyhláška č. 357/2013 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
[7] Problematika poddolovaných katastrálních území. Nové mapování nebo
jiná cesta nápravy? Referát autora Mgr. Marcely Staniczkové na XXVII.
konferenci Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s., Mikulov, 20. 10.
2021.
[8] Návod Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro obnovu katastrálního operátu a převod, č. j. ČÚZK-01500/2015-22, se zapracovanými
změnami dle dodatku č. j. 14085/2018-22.
[9] Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Do redakce došlo: 13. 12. 2021
Lektoroval:
Ing. Karel Gregor,
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

6. Závěr
Tento článek byl vypracován s využitím původního referátu
autora [7]. V návaznosti na nové rozdělení katastrálních
území je již možné uvažovat o způsobech nápravy v těchto zasažených katastrálních územích, přičemž v úvahu přichází například nové mapování, kdy by bylo jistě nejlepší
z hlediska kvality zhotovení nové DKM s podrobnými body s kódem kvality 3, avšak tato varianta se jeví jako časově a zejména finančně velmi náročná. Tento způsob nápravy by byl vhodný zejména v katastrálních územích s velkými rozdíly v mezní polohové odchylce překračující kód
kvality 8, zejména tedy na Karvinsku.
Další možností by mohlo být doplnění obnovy katastrálního operátu přepracováním SGI (souboru geodetických informací) [8], či forma tzv. rozšířené revize dle § 43
[9] se změnou normativu spotřeby času, tedy s delším termínem na dokončení, kdy výhodou této metody je podstatně menší časová i finanční náročnost než u mapování,
nicméně na straně druhé také bohužel degradace, resp.
„nezlepšení“ kódu kvality a dlouhá doba postupného zlepšování mapy na základě nových měření pro vedení katastru. Katastrální pracoviště Ostrava v koordinaci s technickým odborem Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj se rozhodlo vyzkoušet v praxi tuto variantu a vybralo
k pilotnímu projektu menší katastrální území, a to katastrální území Muglinov, ve kterém již tato rozšířená forma
revize proběhla a výsledky jsou nyní vyhodnocovány.
V neposlední řadě se tento článek rovněž zabývá vlivy
poddolování na věcná práva evidovaná v katastru, do nichž
logicky důsledky důlní činnosti zasahují.
LITERATURA:
[1] Vývoj polohových základů na území České republiky. Zeměměřický úřad.
Praha, 2000.
[2] Instrukce A pro kartografické měřické práce, výnos ministerstva financí
z 30. 6. 1939 č. j. 60.000/38-III/6A. Praha, 1939.
[3] Směrnice pro technickohospodářské mapování S-4/7-1969, č. j. 2500/1969.
Český úřad geodetický a kartografický. Praha, 1969.
[4] Seznam poddolovaných katastrálních území. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj. Opava, 2014. [online]. Dostupné na: http://www.cuzk.cz/
getattachment/b5bdfb96-1fba-4cc1-a876-0d5a15847d10/Seznam-pod
dolovanych-katastralnich-uzemi.aspx.

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Družicové metody v geodézii
a katastru 2022
Na začátku února (3. 2. 2022) se konal seminář Družicové metody v geodézii
a katastru, který každoročně pořádá Ústav geodézie Fakulty stavební (FAST)
Vysokého učení technického (VUT) v Brně. V loňském roce byl seminář z důvodu
nepříznivých pandemických podmínek mimořádně zrušen. Letos poprvé byl
seminář uspořádán online, přičemž se jednalo o odložený 24. ročník semináře.
Tematicky byl seminář zaměřen na aplikace družicových měření a jejich využití v praxi, problematiku permanentních a dalších geodetických sítí, výsledky výzkumných prací v České republice (ČR) a v zahraničí, vývoj a aplikace družicových a dalších navigačních a monitorovacích technologií, záměry Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) v těchto oblastech, využití v geomatice,
geodynamice a dalších geovědách, zkušenosti v oblasti katastru a dalších oborů.
První blok semináře byl zahájen příspěvkem shrnujícím 15 let činnosti sítě
SKPOS, následovaly prezentace popisující 20 let provozu stanice TUBO v EPN,
o rozvoji služeb CZEPOS a databáze bodových polí, o analytickém centru DORIS
pro tvorbu ITRF2020, o záměrech ČÚZK v letech 2020 až 2021, o monitorování
Galileo Open Service, o odhadu hustotu kůry a globálního gravitačního pole
Měsíce z dat družicové mise GRAIL a senzoru LOLA a o testování GNSS přijímače
Leica GS18 I.
Druhý blok byl zahájen firemními prezentacemi společností 3gon Positioning
s.r.o. a Geopen, s.r.o. Následovaly příspěvky o systému pro sledování polohy
rypadel a zakladačů na Severočeských dolech, a.s., o odhadu tloušťky litosféry
z vertikálních gradientů měřených družicí GOCE a modelu CRUST 1.0, o permanentní sítích GNSS a jejich využití v geodynamickém monitoringu Českého masivu, o vlivu rušení signálu GNSS na geodetické měření, o zrychlení řešení celočíselných ambiguit v PPP při použití ionosférických zpoždění a o zpracování
měření s různou mírou nejistoty.
V rámci tohoto semináře bylo prezentováno 14 příspěvků, z nichž pět bylo
od zahraničních účastníků a v jednom případě se jednalo o firemní prezentaci.
Vzhledem k online formě konání semináře letos neprobíhala obvyklá výstava
přístrojové techniky.
Semináře se zúčastnilo 73 online účastníků ze soukromých firem, školství,
resortu a státních organizací. Průměrná doba připojení účastníka byla 4 h 49 m.
Organizátoři semináře však nemají možnost zjistit, kolik dalších účastníků
sledovalo online průběh konference u počítače společně s přihlášenými účastníky. V rámci semináře byl vydán sborník příspěvků. Příspěvky jsou publiková-
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ny v digitální knihovně VUT na https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/203551,
prezentace přednášejících jsou k dispozici na webových stránkách semináře
http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/. Všem účastníkům konference organizátoři děkují za jejich účast a doufají že příští rok bude možné
uspořádat seminář prezenčním způsobem.
Ing. Michal Kuruc, Ph.D.,
Ing. Jakub Nosek,
Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.,
Ústav geodézie, FAST VUT

Problematika DTM a DMVS
na konferenci MVPBIM 2022
Obr. 1 Společná přednáška L. Jasenovského a J. Čtyrokého
Ve dnech 9. a 10. 2. 2022 se konala v prostorách Fakulty stavební (FSV) ČVUT
v Praze-Dejvicích národní konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM
pro projektování a řízení staveb II (MVPBIM 2022). Konference byla určena zástupcům vedení krajů, měst a obcí a širší odborné veřejnosti zabývající se
investiční výstavbou, územním plánováním nebo správou technické a dopravní infrastruktury. Poprvé se uskutečnila konference s tímto názvem již
v roce 2019 a setkala se s příznivou odezvou. Od té doby vývoj v dané oblasti
značně pokročil a mezi odbornou veřejností zazněly hlasy vybízející k opakování akce o této problematice. Přes hrozbu obtíží pramenících z omezení pro
pořádání hromadných akcí v době trvání pandemie Covid-19 začaly v roce
2021 přípravy druhé konference MVPBIM. Hlavním organizátorem konference
byla technická skupina ISPRS pro inovativní technologie pro vzdělávání stavebních inženýrů a architektů – TC V/WG7, záštitu nad konferencí převzalo
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) a Svaz měst a obcí ČR.
Konference si kladla za cíl upozornit na to, jak významnou úlohu při projektování staveb hrají procesy jejich umisťování do území a pravidla pro povolování staveb. Kvalitativní změny ve stavebnictví jsou ovlivňovány v poslední
době značnou měrou rozvojem informačních a komunikačních technologií
a jejich uplatněním při přípravě, navrhování, realizaci a provozování staveb.
Konferenční jednání poukázalo na další možnosti využití digitalizace, automatizace a zavádění metod BIM. Velmi důležitou úlohu budou hrát v dané oblasti
také digitální technické mapy (DTM) a informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), významné komponenty zapadající do rozvoje Národní
infrastruktury pro prostorové informace (NIPI), jež mají být důležitou součástí
systému umožňujícího vést digitální stavební řízení. Problematika DTM a DMVS
proto patřila na konferenci MVPBIM mezi velmi sledovaná témata.
Vzhledem k dosud přetrvávajícím protiepidemickým opatřením byla zvolena hybridní forma akce, část posluchačů se účastnila jednání prezenčně, pro
ostatní byla připravena možnost online účasti prostřednictvím přenosu na
speciálně připraveném kanálu YouTube. Pro všechny to mělo tu výhodu, že si
mohli dodatečně vyslechnout převážnou část konferenčního jednání i zpětně,
obzvláště když některé části programu probíhaly souběžně. Program dvoudenní
konference byl soustředěn celkem do čtyř přednáškových bloků, které v odpoledních hodinách každého jednacího dne vždy ještě doplnil uzavřený diskuzní
seminář.
První přednáškový seminář nazvaný Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, veřejné rejstříky pro evidenci nemovitých věcí a problematika BIM pro projektování byl určen především pro ty pracovníky měst
a obcí, kteří mají na starosti vlastnictví nemovitých věcí. V úvodní přednášce
Stavební zákon v platném znění představila Ing. Ivana Jakoubková z MMR ČR
aktuální stav legislativy. Upozornila na význačné změny, které má zákon přinést především v organizační struktuře stavebních úřadů, důležitým přínosem
by mělo být stanovení závazných termínů v povolování staveb. Připomněla také,
jakým způsobem se promítá do novelizovaného zákona digitalizace stavebního
řízení. Poté Ing. Ladislav Jasenovský (Magistrát hl. m. Prahy) vystoupil s přednáškou Veřejný prostor a vlastnictví stavebních entit. Konstatoval, že současně
s tím, jak je velmi dobře veden katastr nemovitostí, existuje problém zjištění

vlastnictví entit, které z pohledu vlastnictví nejsou součástí pozemků. To se týká
zejména prvků technické a dopravní infrastruktury, naděje na zlepšení stavu se
rýsuje s budováním DTM. Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. (obr. 1) poukázal na zásady,
kterými se má řídit budování DTM v přednášce nazvané DTM – stát, kraj, obec.
Poslední příspěvek v první sekci měl název Stavební a další řízení jako zdroj
aktualizace DTM, úlohy editorů a vlastníků. Spojenými silami ho připravili oba
předchozí přednášející, uvedli v něm příklad postupu při vedení stavebního
řízení a dále podali základní informace o tom, jaké by mělo být využití portálu
stavebníka a jaká bude role a činnost editorů DTM.
Nedlouho po začátku prvního semináře se rozběhl souběžně probíhající
seminář s názvem BIM pro investory. Ten byl určen širší odborné veřejnosti, zejména však specialistům zabývajícím se problematikou liniových staveb nebo
stavbami velkých vlastníků. Seminář byl rozdělen do dvou bloků, oddělených
polední přestávkou. Ing. Arch. Petr Vaněk (Odborná rada pro BIM) nejprve
v úvodu zhodnotil současný stav BIM v ČR. Poté Jaroslav Nechyba (Česká agentura pro standardizaci) informoval o aktuálním stavu realizace koncepce BIM
a v souvislosti s tím jaké se předpokládají přínosy pro veřejné zadavatele. Na
předchozí přednášku navázala Kateřina Schön (Česká agentura pro standardizaci) s přednáškou o využití BIM v digitálním stavebním řízení. O výměnném
formátu IFC a o standardizaci Building Smart pohovořili Ing. Martin Sirotek
a Ing. Jiří Beneš (oba PRAGOPROJEKT, a.s.), poté Ing. Vojtěch Ehlich (SUDOP
GROUP a.s.) prezentoval příspěvek s názvem BIM projekt v kostce. Informaci
o tom, jak postupuje digitalizace dopravní infrastruktury, připravil Ing. Zbyněk
Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury. Program dopoledního
bloku uzavřely tři přednášky o implementaci BIM v různých oblastech dopravní
infrastruktury ČR. Nejprve to byl Ing. Josef Šejnoha z Ředitelství silnic a dálnic ČR
(ŘSD ČR), následoval Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D. ze Správy železnic a konečně
Ing. Jaroslav Tlapa z Ředitelsví vodních cest ČR.
Odpolední blok přednášek semináře BIM pro investory byl orientován převážně na moderní technologie a jejich uplatňování v BIM. Prof. Ing. Jaroslav
Pollert, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze) nejprve demonstroval využití těchto technologií v rozšířené realitě. Ing. Michael Rosenbaum (ROSmart) prezentoval možnosti kontroly a rozšířené možnosti BIM pomocí 3D skenování. S tím, jak bylo
využito BIM pro návrh rozsáhlé vodohospodářské stavby, seznámil posluchače
Ing. Petr Kuba (SWECO Hydroprojekt a.s.). Ing. Bc. Petr Pečený (Techsoft Engeneering, spol. s r.o.) ukázal ve své prezentaci, že digitální dvojče je možné využít nejen pro technické zařízení budov, ale třeba také pro modelování proudění. Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. (ČVUT) prezentoval pohled zadavatele
stavby na BIM. Poslední dva příspěvky sekce pojednávaly o využití BIM při projektování nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejprve to bylo z pohledu investora, tuto část prezentoval Ing. Vladimír Bednář (Nejvyšší kontrolní
úřad), o tom, jak využili BIM projektanti, informoval posluchače zástupce společnosti PORR Ing. Pavel Mrázek.
Třetí přednáškový seminář prvního konferenčního dne měl název Pilíře pro
určení vlastnických vztahů k nemovitým věcem – KN, DTM a vazba na RÚIAN.
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Obr. 2 Účastníci uzavřeného semináře Rozvoj veřejné dopravní infrastruktury
Posluchači vyslechli souhrnnou aktuální informaci o stavu a rozvoji již
fungujících informačních systémů veřejné správy, ale také o budování nového
systému DMVS, resp. DTM. Nejprve z pohledu Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního (ČÚZK) to byl Ing. Jiří Formánek, který mj. osvětlil role jednotlivých složek podílejících se na pořízení, vedení a správě dat zaváděného systému, neopomněl ani důležitou otázku financování vzniku DTM. Vše směřuje k tomu, aby bylo možné splnit termín zahájení produkčního provozu DMVS v polovině roku 2023. V následujícím příspěvku pohovořila JUDr. Daniela Šustrová
(Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) o stále aktuální problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků a jaká je činnost ÚZSVM při
řešení takových situací. Program sekce uzavřela prezentace Ing. Jaroslava Holého
(GRID, a.s.), věnovala se aktuálním výkladovým otázkám ohledně evidence
budov v Registu územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), resp. katastru nemovitostí a zásad tvorby stavebních parcel.
Vrcholem programu prvního dne byl uzavřený seminář na téma Rozvoj veřejné dopravní infrastruktury (obr. 2). Účelem tohoto semináře bylo probrat problémová témata z oblasti připravovaných staveb, legislativy, projektů v BIM, přenosových a energetických sítí, jaké rozvojové projekty a moderní inovace se
připravují a jaké překážky brání lepšímu fungování společnosti. Seminář byl
upořádán pod přímou gescí ministra dopravy Mgr. Martina Kupky, který také
obstaral úvodní vystoupení prostřednictvím předtočeného videa (obr. 3). V něm
shrnul základní očekávání, potřeby, podmínky a překážky, jak jsou viděny z pohledu Ministerstva dopravy ČR. Odrazový můstek pro diskuzní část semináře
vytvořilo několik dalších vystoupení zástupců organizací, podílejících se na digitalizaci společnosti, správců infrastruktury, investorů apod. Mgr. Zdeněk Zajíček
(prezident ICT UNIE) představil současný stav legislativy z dané oblasti, především zmínil stavební zákon a liniový zákon. Na něj navázali další účastníci semináře, jako např. již v dopoledním programu vystoupivší Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.
(IPR Praha) nebo zástupci správců dopravní infrastruktury (ŘSD ČR, SŽ a ŘVC ČR).
Následovala diskuse, ze které vyplynuly závěry pro další směřování vývoje
odvětví. Diskutující se shodli na tom, že je nadále nutné podporovat digitalizaci stavebních řízení a s tím související standardizaci a otevřenost konceptů
umožňujících sledování postupu stavby, její uvedení do provozu a údržbu po
celou dobu její životnosti. Je třeba sledovat a iniciovat změny v legislativě,
které zracionalizují a sjednotí procesy povolování staveb, zjednoduší a zefektivní postupy při ochraně přírody a v neposlední řadě také sjednotí a zjednoduší postupy při výkupech a vyvlastňování pozemků. Přestože se jednalo uzavřený seminář, neznamenalo to, že by jednání zůstalo utajeno ostatním účastníkům, neboť záznam jednání byl umístěn stejně jako ostatní části programu
na kanál YouTube.
Druhý den konference byl zahájen přednáškovým seminářem s názvem
Portál stavebníka a digitalizace stavebního řízení. Úvodní slovo obstaral za

Obr. 3 Vystoupení ministra dopravy M. Kupky
prostřednictvím předtočeného videa
MMR ČR Ondřej Profant, který opět připomněl, jaký důraz je kladen v souvislosti s přípravou stavebního zákona na digitalizaci stavebního řízení. Podrobněji rozvedli otázky digitalizace a standardizace stavebního řízení a územního
plánování v následujících třech příspěvcích Petr Stiegler z ICT UNIE, Mgr. Lucie
Veselá z MMR ČR a Ing. Roman Vodný, Ph.D. rovněž z MMR ČR. Mimořádně významnou a zcela nezastupitelnou součástí procesu digitalizace je pořízení DTM
a vybudování informačního systému DMVS, z pohledu správce IS DMVS pohovořil o uvedené problematice Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK. Následovalo vystoupení Ing. Zdeňka Kuglera (Asociace podnikatelů v geomatice – APG),
ten se zaměřil na aktuální stav řešení DTM krajů. O konceptu využití DTM ČR
a BIM při digitálním stavebním řízení pojednávala společná přednáška Mgr.
Jiřího Čtyrokého, Ph.D. (IPR Praha) a Jaroslava Nechyby (ČAS). Posledním příspěvkem sekce bylo vystoupení Ing. Martina Hrdličky, zástupce APG, ovšem
v tomto konkrétním případě reprezentanta Svazu měst a obcí a zároveň sta-
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Obr. 4 Předseda ČÚZK K. Večeře při svém vystoupení
na uzavřeném semináři Rozvojové projekty
energetické infrastruktury
rosty obce Tetín. Zaměřil se na to, co může přinést digitalizace stavebnictví
obcím, které zastávají najednou roli investora, správce sítí, vlastníka pozemků
a mnoha dalších.
Uzavřený seminář druhého dne konference byl nazván Rozvojové projekty
energetické infrastruktury. Obdobně jako první den konference zde před rozsáhlejší diskuzí zazněla řada přednášek, které připomněly současné i připravované rozvojové projekty elektroenergetických společností a upozornily na překážky, které mohou mít dopad na přípravu a realizaci projektů, jaké jsou interakce a koordinace k jejich řešení. V této sekci vstoupil mezi jinými řečníky i předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře (obr. 4). Připomněl, jakých pokroků bylo dosaženo
v poskytování datových základů potřebných pro zpracování projektů a vedení
stavebních řízení. Speciálně se zaměřil na problematiku věcných břemen. Z diskuse na závěr semináře opět vyplynuly závěry, které by měly napomáhat zefektivnit procesy rozvoje a obnovy energetických, ale i telekomunikačních sítí.
Dvoudenní konference MVPBIM 2022 poukázala na řadu problémů, které
provázejí digitalizaci stavebních procesů, ale také nastínila mnoho možností
jejich řešení. Účastnící konference se rozcházeli z konference obohaceni o mnoho poznatků. Prokázala se tak potřebnost konání této konference, pořadatelé
tak určitě již přemýšlejí o tom, jak uspořádat další ročník, aby byl minimálně
tak úspěšný, jako tento poslední.
Podrobné informace o konferenci jsou uvedeny na webové adrese
https://mvpbim2022.cz.
Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad,
foto: MVPBIM

kan FSv ČVUT), RNDr. Dany Fialové, Ph.D. (Přf UK) a prof. Ing. Jiřího Cajthamla,
Ph.D. (FSv ČVUT), obr. 1.
Výstava byla prezentována na 58 posterech (obr. 2), třech modelech terénu
největších přehradních nádrží, doplněna mapovým kobercem v měřítku 1 : 10 000
a dvěma obrazovkami na interaktivní prohlídky.
Na posterech bylo k vidění množství informací, např. historie vodních staveb před vznikem vltavské kaskády, ukázka obcí, měst a přehrad na dobových
i současných dokumentech, mapová díla dokumentující Vltavu, proměny funkcí
osídlení v prostoru nádrží Lipno, Orlík a Slapy i zaniklá sídla v jejich okolí. Dále
pak např. povodně, doprava na řece, staré rukopisné mapy i ukázky tvorby modelů a 3D počítačové vizualizace řeky.
Výstavní panely obklopovaly tři modely oblastí přehradních nádrží Lipno,
Orlík a Slapy zobrazující reliéf krajiny tak, jak vypadal před zatopením vodou.
Modely byly vyrobeny ručně (na FSv ČVUT) a současná hladina na nich byla představena průhlednou fólií, pod níž bylo možné sledovat, jaké území bylo zatopeno vodou (obr. 3). Na ovládacím panelu si návštěvník mohl navolit vybraná
zajímavá místa, která se pomocí diod zabudovaných v modelu rozsvítila.
Mezi 3D modely „protékala“ na zemi řeka Vltava zobrazená na topografické
mapě v měřítku 1 : 25 000, pro účely výstavy k lepšímu prohlížení zvětšena do
měřítka 1 : 10 000 (obr. 4, s. 129).
Kromě modelů expozici doplnil i 3D model původní nerealizované přehradní
hráze Slapské přehrady, který byl na výstavu zapůjčen z Národního technického muzea.
V rámci výstavy proběhlo i 9 komentovaných prohlídek (obr. 5, 6) pro veřejnost a téměř 20 prohlídek pro podniky a organizace a pro základní školy, při
kterých se návštěvníci výstavy mohli dozvědět více podrobností i mnoho dalších
zajímavostí.

Obr. 1 Vernisáž výstavy; zleva: R. Perlín, J. Máca, D. Fialová
a J. Cajthaml (foto: Petr Skála)

MAPY A ATLASY
Na ČVUT proběhla výstava
Vltava – proměny historické krajiny
Od 8. 2. do 7. 4. 2022 se v atriu Fakulty stavební (FSv) ČVUT v Praze konala
výstava Vltava – proměny historické krajiny, na jejímž vzniku se spolupodílelo
množství odborníků z mnoha odvětví, především však z kateder geomatiky
a hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT a dále geografové z Přírodovědecké
fakulty (Přf) UK. Ti připravili návštěvníkům proměnu historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní
a společenské aktivity v okolí řeky na úseku toku Vltavy od jejího pramene až
k soutoku s Berounkou, především v období 19. století a 1. poloviny 20. století.
Slavnostní zahájení výstavy proběhlo za účasti RNDr. Radima Perlína, Ph.D.
(předseda Akademického senátu Přf UK), prof. Ing. Jiřího Mácy, CSc., FEng. (dě-

Obr. 2 Ukázka posterů a modelu terénu
s přehradní nádrží
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Obr. 3 Detail modelu s ukázkou současné hladiny
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Obr. 5 Komentované prohlídky se těšily velkému zájmu

Obr. 6 Ukázka interaktivní části výstavy
při komentovné prohlídce

ZPRÁVY ZE ŠKOL
Finále Zeměpisné olympiády
se konalo na Albertově

Obr. 4 Řeka Vltava zobrazená na topografické mapě
Příprava podkladů k výstavě znamenala velmi náročnou několikaletou práci.
Jednalo se o sběr informací různého druhu vyhledávaných v archivech a muzeích. Byl vytvořen webový portál (http://vltava.fsv.cvut.cz/), který zpřístupnil
širokou řadu archivních materiálů a stal se zajímavou pomůckou pro turisty,
milovníky historie i badatele. V plánu je také vydání exkluzivní monografie.
Vydařená výstava Vltava – proměny historické krajiny je výstupem Projektu
„Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn
ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky“. Projekt byl podpořen v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury ČR.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad

Ve dnech 28. a 29. 4. 2022 vyvrcholila Zeměpisná olympiáda celostátním kolem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze na Albertově. Soutěž
žáků a studentů v zeměpisu (geografii) proběhla ve čtyřech kolech s finálním
setkáním na Albertově, které bylo rozděleno do dvou částí. První den terénní
a druhý den testovací.
Terénní část proběhla v historickém prostředí Vyšehradu a v jeho okolí, kde
soutěžící nejprve měli za úkol z vyhlídkových míst vytvořit mapu nejbližšího
okolí řeky Vltavy. Dalším úkolem pak bylo vyměřování plochy městské zeleně
vyšehradských sadů (obr. 1).
Druhý den se konaly písemné testy (obr. 2) a hodnotila se práce s atlasem.
Odpoledne pak proběhla prezentace Zeměměřického úřadu, ve které byla účastníkům soutěže představena oblast Vyšehradu na různých mapách a produktech. Poté již následovalo slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen.
Nejprve byla vyhodnocena doprovodná soutěž vyhlášená Českou kartografickou společností o nejlepší mapu na geografické téma, které se zúčastnilo více
než 80 mapových děl, z nichž 16 nejlepších postoupilo do finálové prezenční části.
Zde byla díla hodnocena po kartografické a geografické stránce hodnotící komisí
složenou z odborníků na geografii a kartografii a byla hodnocena především tematická nápaditost a originalita zpracování. Vítězem se stal Filip Mészáros (Lauderova škola při Židovské obci v Praze) za mapu Negevské magistrály (obr. 3, s. 130).
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Obr. 1 Vyměřování plochy s pomocí totální stanice

Obr. 4 M. Šebková přebírá cenu
Přehled výsledků celostátního kola Zeměpisné olympiády:
Kategorie C (8. a 9. ročník základních škol):
1. Bouda Václav (Gymnázium Voděradská, Praha),
2. Havlík Ondřej (Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim),
3. Krist Tomáš (Gymnázium a střední odborná škola Mikulov).
Kategorie D (střední školy):
1. Milena Šebková (Církevní gymnázium, Plzeň),
2. Rek Adam Martin (Gymnázium Jana Keplera, Praha),
3. Hradecký Šimon (Gymnázium Kolín).
Po vyhlášení vítězů a předání cen pořadatelé poděkovali studentům za
účast na olympiádě a vyřkli přání, aby se s některými ze soutěžících setkali jako
s budoucími studenty PřF UK. Tím byl letošní ročník úspěšně zakončen.
Podrobné výsledky a další informace o Zeměpisné olympiádě naleznete na
http://www.zemepisnaolympiada.cz/.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad,
foto: PřF UK

Obr. 2 Písemné testy

*

OSOBNÍ ZPRÁVY

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. – 90

Obr. 3 Vítězné mapové dílo
Následně byly vyhlášeny nominace účastníků na mezinárodní soutěže a pak
již tolik očekávané výsledky. Nejdříve si soutěžící v jednotlivých kategoriích
chodili pro účastnické diplomy a ti nejlepší pro hodnotné ceny od sponzorů
soutěže (obr. 4).

Životní a odborná dráha doc. Ing. Miroslava Mikšovského je spojena s Prahou,
která je jeho rodištěm (narozen 3. 6.
1932). Reálné gymnázium absolvoval
v roce 1950, Zeměměřickou fakultu Českého vysokého učení technického (ČVUT)
v Praze v roce 1954. Na oboru geodézie
a kartografie Fakulty stavební (FSv) ČVUT
v Praze získal v externí aspirantuře titul
kandidáta technických věd v roce 1967.
Po dokončení vysokoškolského studia
nastoupil v Kartografickém a reprodukčním ústavu, Praha, kde působil v letech 1954–1956 jako sestavitel a tech-
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nický redaktor. Pro odborné znalosti a organizační schopnosti byl v roce 1956
povolán na Ústřední správu geodesie a kartografie, kde působil v letech 1956
až 1968 jako vedoucí odborný referent, později v letech 1968–1970 ) na Českém úřadě geodetickém a kartografickém jako ústřední odborný referent.
V roce 1961 působil jako kartografický expert v Albánii, kde pomáhal s přechodem na moderní kartografickou výrobní technologii při zpracování mapy
Evropy v měřítku 1 : 10 mil. a mapy Albánie. V té době byl připravován jako
expert Organizace spojených národů (OSN) pro podobnou práci na Cejlonu
(nyní Srí Lanka) a na Haiti, stal se expertem OSN pro kartografii. Současně
v letech 1958–1960 (a později ještě několikrát) externě učil na dnešní Střední
průmyslové škole zeměměřické v Praze 9, pro kterou napsal také učebnici a byl
přísedícím u maturitních zkoušek. V letech 1971–1982 zastával funkci technickovýrobního náměstka v Kartografii, n. p., Praha, a v roce 1983 po organizační
změně pracoval v Geodetickém a kartografickém podniku, n. p., jako výrobní
náměstek.
V roce 1985 odešel do Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického (VÚGTK) jako vedoucí Odvětvového informačního
střediska a v roce 1986 byl jmenován ředitelem VÚGTK. V roce 1987 se vrátil do
Geodetického a kartografického podniku, s. p., jako podnikový ředitel a působil
zde do konce roku 1990. V letech 1991–1992 působil jako technicko-výrobní
náměstek v akciové společnosti Kartografie Praha. Koncem roku 1992 zahájil
profesionální pedagogickou dráhu na katedře mapování a kartografie FSv ČVUT,
kde působil externě již v sedmdesátých letech jako vyučující a přísedící u státních závěrečných zkoušek.
V roce 1993 se habilitoval pro vědní obor kartografie a dálkový průzkum
země jako docent. Externě přednášel od roku 1992 na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy a od roku 1993 na Fakultě aplikovaných věd Západočeské
univerzity v Plzni. Především vyučoval předměty Kartografická polygrafie a reprografie, Topografické a tematické mapování, Mapování a kartografie, Kartografie 2, Reprografický seminář a Seminář polygrafie. Učil také v doktorandském studiu předmět Teorie řízení v kartografii. Vedl řadu diplomových prací
i prací pro doktorandské studium. Obsáhlá i úspěšná je jeho mnohaletá činnost
v národních i mezinárodních odborných společnostech. V letech 1972–1976
byl předsedou Společnosti geodézie a kartografie Československé vědeckotechnické společnosti (ČSVTS), a v letech 1971–1978 byl předsedou Československého národního kartografického komitétu ČSVTS. V roce 1967 byl jmenován zástupcem ČSSR a členem stálé komise Mezinárodní kartografické asociace (ICA) pro technologii výroby map, po roce 1989 byl jejím místopředsedou
a v letech 1991–1995 jejím předsedou. Stál v roce 1990 u zrodu samostatné
Kartografické společnosti ČSFR a do jejího zániku v roce 1992 působil jako
místopředseda. V letech 1993–2013 byl předsedou Kartografické společnosti
České republiky (nyní Česká kartografická společnost), od roku 2009 je čestným
členem této společnosti. Roku 1997 mu bylo ve Stockholmu uděleno čestné
členství v ICA. Z dalších funkcí ve společenských a akademických funkcích: člen
Vědeckého kolegia geologie, geografie a hornictví Československé akademie
věd (1972–1976), člen vědeckého kolegia ředitele VÚGTK (od roku 1996), člen
kolegia děkana FSv ČVUT (1997–1999), člen Akademického senátu FSv ČVUT
(1999–2002). Je dlouholetým členem Terminologické komise ČÚZK. Za pedagogickou činnost mu byla udělena Felberova medaile 2. stupně (2002) a 1. stupně (2007). Ve výzkumu se zaměřil zejména na kartografii, kartografickou polygrafii a v poslední době se zaměřil na výzkum starých map, především na jejich
kartometrické analýzy, zkoumání užívaných značkových klíčů a popisu. Velmi
bohatá je jeho publikační činnost, zahrnující vysokoškolské i středoškolské
učebnice a texty a více než 250 publikovaných odborných článků a referátů,
z toho více než 60 v zahraničí především v angličtině, němčině a ruštině. Výzkumy prezentuje také na odborných jednáních (např. kartografické konference
a sympozia z dějin geodézie a kartografie v Národním technickém muzeu).
Celý život se také úspěšně věnoval sportu – hrál šachy, volejbal, stolní tenis,
nohejbal a dokonce jezdil i automobilové závody Geodesia-Rally, kde se nejlépe
umístil ve své kubatuře na 4. místě. Hrál na klavír (v době studií s vlastní kapelou) a na kytaru.
Jubilantovi M. Mikšovskému přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní optimismus.
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Zemřel plk. Ing. Bohuslav Haltmar
Bohuslav Haltmar se narodil 1. 5. 1941
ve Vikýřovicích (okres Šumperk), jako
třetí ze sedmi sourozenců. Po ukončení
základní školy se přihlásil na střední
průmyslovou školu stavební v Lipníku
nad Bečvou, kde v roce 1959 odmaturoval. V listopadu téhož roku nastoupil
jako žák do vojenského Ženijně technického učiliště, obor topografický, v Bratislavě. V červenci 1962 byl vyřazen v hodnosti poručíka a zahájil svou profesní
kariéru ve Vojenském topografickém
ústavu v Dobrušce.
Pro své vynikající výsledky byl přijat
k internímu studiu na Vojenské akademii v Brně, obor zeměměřický, kde získal
v roce 1969 titulu zeměměřického inženýra. V září téhož roku nastoupil, v hodnosti kapitána, jako geodet k 5. geodetickému odřadu v Opavě. Roku 1971 byl
převelen do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze do funkce náčelníka
oddělení ofsetového tisku.
Externě absolvoval v letech 1981–1983 postgraduální studium na Vysoké
škole ekonomické v Praze a v roce 1983 byl v hodnosti podplukovníka ustanoven náčelníkem reprodukčního odboru. V letech 1984–1989 byl důstojníkem topografického oddělení Generálního štábu a po té byl jmenován náčelníkem Vojenského zeměpisného ústavu a povýšen do hodnosti plukovníka. Na
vlastní žádost odešel v roce 1992 do zálohy a ještě v témže roce založil společnost TOPOGRAF s cílem vytvořit pracovní místa pro odborníky z rozpadajících se státních podniků.
B. Haltmar byl zakládajícím členem a od roku 2008 předsedou Sdružení
přátel Vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, které mělo sdružovat zejména odborníky z oborů kartografie, topografie a polygrafie, kteří jsou svým
věkem již mimo aktivní službu. Pod jeho vedením se sdružení stalo iniciátorem
mnoha významných společenských akcí a počinů, jako např. vybudování Muzea vojenské topografie, zřízení pomníku gen. Churavého v Dobrušce, tisk publikací o historii topografické služby a dalších.
V osobě Bohuslava Haltmara ztrácíme kolegu a kamaráda s neúnavnou snahou po řešení problémů, které kolem sebe viděl. Zemřel 13. 5. 2022.
Čest jeho památce.

Zemřel Ing. Václav Slaboch, CSc.

Ing. Václav Slaboch, CSc. se narodil 5. 7. 1939 v Praze. Studium geodézie a kartografie na Fakultě stavební (FSv) ČVUT v Praze dokončil v roce 1962. Nastoupil do
zaměstnání do funkce podnikového geodeta velkolomu Čertovy Schody. V roce
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1967 byl přijat jako externí aspirant na FSv ČVUT. Disertační práci obhájil v roce
1976. Absolvoval postgraduální studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, zaměřené na aplikaci počítačů a matematických metod v řízení, složil
státní zkoušky z angličtiny, němčiny a francouzštiny a absolvoval postgraduální
studium na Společenskovědní fakultě Univerzity 17. listopadu. V letech 1968 až
1969 byl vyslán v rámci programu AIESTE na studijní pobyt do Velké Británie.
V letech 1970-1979 pracoval v odboru technického rozvoje na ČÚGK. V období
1979-1981 byl vyslán jako expert programů UNDP a UNFPA do africké Guineje,
po skončení expertizy se vrátil na ČÚGK. V roce 1990 byl v rámci mezinárodního
konkurzu vybrán do funkce konzultanta pro geodézii na Maltě, kde působil do
roku 1995. V letech 1995-1998 pracoval v odboru informatiky na ČÚZK.
Od 1. 5. 1998 byl jmenován ředitelem Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického ve Zdibech. Byl mj. členem mezinárodní pracovní skupiny CERCO pro kvalitu, místopředsedou ČSGK, členem Komitétu pro
FIG, předsedou pracovní skupiny 5. komise FIG pro řízení kvality geodetických
prací, národním koordinátorem projektu vybudování databáze administrativních hranic, předsedou Terminologické komise ČÚZK a pozorovatelem CLGE při
Evropské unii (Rada evropských zeměměřičů), jehož vůbec prvním čestným
členem byl jmenován v roce 2008. Vlastní publikační činnost orientoval zejména na problematiku inženýrské geodézie, metrologie a normalizace v oboru
zeměměřictví se zřetelem na řízení kvality.
V roce 2006 jej postihlo vážné onemocnění přímo na pracovišti, které mělo
za následek odchod do invalidního důchodu a dlouhodobou rehabilitaci. Až do
posledních dní se věnoval intenzívně překladatelské činnosti, zejména tvorbě
Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí, kde byl tvůrcem hesel z oboru inženýrské geodézie a v celém slovníku pak několika tisíc
jejich ekvivalentů ve francouzštině, němčině a angličtině.
Mimo pracovní aktivity byl vášnivým cestovatelem i zaníceným tenistou.
V pracovním i osobním životě byl vzácným člověkem, který uměl naslouchat
svým bližním. Zemřel 4. 5. 2022 v Praze.

Výročí 75 let:
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. (osobní zpráva v GaKO, 2022, č. 5, s. 112)
Výročie 80 rokov:
Ing. Jozef Brziak
Ing. Jan Kroupa
Ing. Milan Mešťan
Ing. Jan Sejk
Ing. Eva Vodanská
Výročí 85 let:
Ing. Karel Cejnar
doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc.
Ing. Stanislav Strečanský
Ing. Jiří Vostřel
Výročie 90 rokov:
Ing. Pavol Iľlo
doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (osobní zpráva v GaKO, 2022, č. 6, s. 130)
Ing. Tibor Prvý
doc. Ing. Vladimír Radouch, CSc. (osobní zpráva v GaKO, 2022, č. 4, s. 95)

Výročie 95 rokov:
15
červen

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
(duben, květen, červen)

Ing. Ludvík Pozníček
B l a h ože l á m e !

Výročí 55 let:
Ing. Halka Lidická
Ing. Libor Tomandl
Výročie 60 rokov:
Ing. Remo Cicutto
Bc. Jiří Helebrant
plk. doc. Ing. Vladimír Kovařík, MSc., Ph.D. (osobní zpráva v GaKO, 2022, č. 5, s. 111)
JUDr. Ivana Mizerová
Ing. Ladislav Novák
Výročí 65 let:
Ing. Bc. Jarmila Novotná
Ing. Jarmila Urcikánová
Ing. Jiří Vrána
Výročí 70 let:
Ing. Karel Čtvrtečka
Ing. Ján Dobeš, CSc.
Ing. Alexander Géryk
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Ing. Vítězslav Musil

Z ďalších výročí pripomíname:
prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc. (90 rokov od narodenia)
Dr. techn. Ing. Anton Daniel (100 rokov od narodenia)
prof. Dr. techn. Ing. Dr. h. c. Peter Danišovič (115 rokov od narodenia)
PhDr. Ivo Čáslavka (100 let od narození)
akademik prof. Ing. Dr. František Čechura (135 let od narození)
Ing. Karel Česák (110 let od narození)
JUDr. Ing. Jozef Gallo (100 rokov od narodenia)
Ing. Stanislav Holub, CSc. (100 let od narození)
doc. Ing. Jan Jandourek, CSc. (75 let od narození)
Ing. Mojmír Kouřil (95 let od narození)
RNDr. Olga Kudrnovská, CSc. (105 let od narození)
Ing. Daniel Lenko (100 rokov od narodenia)
Ing. Jindřich Macháček (110 let od narození)
doc. Ing. Jozef Mičuda, PhD. (85 rokov od narodenia)
Ing. Alena Rottová (85 let od narození)
prof. Ing. Dr. Antonín Štván (130 let od narození)
Ing. Jaroslav Zoula (110 let od narození)
1. 6. 1952 – Katedra geodetických základov STU v Bratislave (70 rokov od
vzniku)
Poznámka: Podrobné informace o výročích naleznete na internetové stránce
https://egako.eu/kalendar/.
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