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Státní etalon délky 258 m až 1 450 m
č. ECM 110-13/08-041 – délková geodetická základ-
na Koštice + totální stanice Leica TCA 2003, od roku
2015 bude doplněn o laserový tracker AT 401.
Nejistota určení délky 0,5 mm + 1,5 mm · L[km].

Státní etalon tíhového zrychlení
č. ECM 120-3/08-040 – absolutní gravimetr
FG5 č. 215.
Azimutální základna Židovské Pece
– stabilizovaný bod s určenými směry;
nejistota určení směrů 0,3 mgon.
Revize ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek
– základní a účelové mapy; v platnosti
od září 2014.
Vícejazyčný terminologický slovník
– zpřístupněn na webu VÚGTK, v. v. i.

Referenční etalon polohy
č. ECR 110-14 – testovací a kalibrační základna Skalka
           pro testování
           aparatur GNSS.
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Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel
– měřická pásma, nivelační přístroje a latě, teodolity, dálkoměry, prostorová bodová pole a další.

Akreditovaná kalibrační laboratoř AKL č. 2292
– provádí dle ČSN EN ISO/IEC 17025 kalibrace veškerých měřidel pro země-
měřickou činnost a dále i některých měřidel pro stavebnictví; je přidruženou
laboratoří Českého metrologického institutu a členem mezinárodního metro-
logického sdružení EURAMET.

Geodetická délková základna Hvězda – délka 960,8725 m
– národní geodetická základna pro kalibraci invarových dálkoměrů (celkem 7 stabilizovaných bodů);
nejistota určení jednotlivých délek 0,4 mm.

Správa a údržba etalonů pro činnost resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – státních
etalonů velkých délek a tíhového zrychlení, referenčního etalonu polohy a azimutálního etalonu.
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toře, oborové vývojové středisko, v roce 1965 Geodetická 
observatoř (GO) Pecný jako experimentální pracoviště pro 
základní i aplikovaný výzkum, dále oddělení inženýrské 
geodézie, na přelomu let šedesátých a sedmdesátých pak 
oborové středisko vzdělávání a konečně koncem sedm-
desátých let středisko dálkového průzkumu Země. Pro 
rozvoj instituce byl však nejdůležitější příliv zejména mla-
dých výzkumných pracovníků s velmi dobrou kvalifikací,
s předpoklady a nadšením pro vědeckou práci. Ti společ-
ně s již etablovanými a zkušenými odborníky vytvořili řeši-
telské týmy, které byly schopny efektivně zvládat i náročné 
úkoly.

Založením VÚGTK vzniklo pracoviště, které bylo dlouhá 
léta jedinou samostatnou organizací vědeckovýzkumné 
základny oboru zeměměřictví v bývalém Československu. 
K rozšíření této základny došlo v roce 1970, kdy byl v dů-
sledku federalizace státní správy zřízen Výskumný ústav 
geodézie a kartografie v Bratislavě  jako vědeckovýzkumná 
organizace resortu Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie. V téže době bylo vytvořeno v resortu ministerstva

V roce 2014 si celá česká a slovenská zeměměřická obec 
připomíná významné jubileum. Před šedesáti lety bylo 
dovršeno dlouholeté úsilí našich profesních předchůdců 
o sjednocení státní zeměměřické a katastrální služby do 
samostatného resortu. Stalo se tak vládním nařízením
č. 1/1954 Sb., kterým byla zřízena Ústřední správa geo-
desie a kartografie jako centrální orgán státní správy pro 
řízení odvětví geodézie a kartografie v bývalém Českoslo-
vensku. Současně byla ustavena Slovenská správa geode-
sie a kartografie jako orgán pro řízení slovenské části od-
větví a v působnosti obou správ zřízeny ústavy jednak s ce-
lostátní, resp. celoslovenskou působností, a také s působ-
ností oblastní v rámci příslušných krajů. Jako celostátní 
ústavy od 1. 1. 1954 vznikly Geodetický a topografický 
ústav v Praze, Kartografický a reprodukční ústav v Praze
a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-
fický v Praze (VÚGTK), a to na základě dřívějšího Státního 
zeměměřického a kartografického ústavu.  

VÚGTK byl ustaven zřizovací listinou ministra místního 
hospodářství ze dne 23. 1. 1954. Podle této listiny bylo 
úkolem ústavu zejména „řešit v oboru geodézie a kartogra-
fie výzkumné problémy významné pro národní hospodář-
ství a pro jiné důležité zájmy státu, spolupracovat v tomto 
směru s příslušnými domácími i zahraničními institucemi, 
soustřeďovat a využívat plně celostátní literární a mapovou 
dokumentaci v oboru geodézie a kartografie, sledovat nové 
vymoženosti v tomto směru i v cizině a přenášet získané 
poznatky do provozní praxe“.

Ústav se poměrně rychle vyvíjel ze skromného pracovi-
ště s nevelkým počtem výzkumných pracovníků, kteří byli 
původně soustředěni do tří skupin – vědeckovýzkumné, 
technické a studijní skupiny ve stabilizovanou a odbornou 
veřejností uznávanou instituci. Ke čtyřem výzkumným od-
dělením (geodetickému, fotogrammetrickému, kartogra-
fickému a technicko-ekonomickému) a oborovému stře-
disku vědeckotechnických informací s rozsáhlou odbor-
nou knihovnou z počátku šedesátých let přibývají do po-
loviny šedesátých let 20. století fotogrammetrické labora-
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jených podmínek financování. Mnoho vedoucích předsta-
vitelů státu hlásalo názor, že vše inovované lze pořídit ve 
vyspělém světě a vlastní výzkum a vývoj není potřebný.  
Byla to doba, kdy téměř 80 % existujících resortních vědec-
kovýzkumných pracovišť zaniklo. Jestliže ve stejné době 
jako VÚGTK vzniklo na 200 vědeckých, výzkumných a vývo-
jových pracovišť a ústavů ve všech oborech činnosti, pak po-
čátek devadesátých let jich přečkalo jen o něco více než 30. 

V resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí k tomu 
přistupovalo ještě několik dalších vlivů. Byla to především 
radikální změna v koncepci katastru nemovitostí, vyčlenění 
problematiky inženýrské geodézie z působnosti resortu do 
soukromé sféry, vytvoření a rychlý rozvoj soukromé sféry, 
mohutný nástup nových informačních a komunikačních 
technologií a dostupnost na nich založených produktů, 
orientovaných na problematiku zeměměřictví. Neustálé změ-
ny legislativních a ekonomických pravidel, a to i v průběhu 
jednoho kalendářního roku, postihovaly zejména příspěv-
kové organizace a neumožňovaly vytvořit podmínky pro 
rozvoj kvalitního výzkumu. To přispívalo k určité nestabilitě 
a oslabování perspektiv organizace zejména v oblasti per-
sonální. Nedařilo se pro výzkum získávat či udržet kvalitní 
mladé pracovníky, kteří v minulosti vždy byli největší před-
ností VÚGTK a zárukou jeho prosperity. Počet zaměstnanců 
VÚGTK se v tomto období snížil o polovinu. Zrušeno bylo 
například oborové vývojové středisko včetně části vývojo-
vých dílen a pouze malá část kapacit byla integrována do 
útvaru inženýrské geodézie, zaniklo středisko vzdělávání 
a zanikl také výzkum v oblasti kartografie.

K celkovému zlepšení podmínek pro financování VÚGTK 
dochází v roce 1996 a s tím také souvisí možnost vytvo-
ření dlouhodobější strategie rozvoje organizace. Nosným 
programem se stává podíl na tvorbě informačního systé-
mu katastru nemovitostí, který je integrovaným informač-
ním systémem pro podporu výkonu státní správy katastru 
nemovitostí a pro zajištění uživatelských služeb. Odborné 
veřejnosti je dobře známa zejména řada programových 
produktů MicroGEOS. Situace v oblasti základního výzku-
mu se postupně zlepšovala se zahájením činnosti Grantové 
agentury České republiky (GA ČR), podařilo se rovněž zís-
kat podporu několika projektů ze strany Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR a také ze zahranič-
ních zdrojů, zejména rámcových programů Evropské unie 
(EU). Důležitým mezníkem byl vznik a jedenáctiletá činnost 
Výzkumného centra dynamiky Země (VCDZ), které bylo 
zřízeno v souladu s politikou tehdejší vlády v roce 2000. 
Přínos VCDZ byl nesmírný jak v oblasti investiční, tak v mož-
nosti vytvořit kompaktní kolektiv mladých vědeckých pra-

obrany Výzkumné středisko 090 Praha. Mezi těmito třemi 
organizacemi existovala účinná spolupráce formou koordi-
dinace a specializace plánů rozvoje vědy a techniky a vzá-
jemné pomoci při jejich plnění.    

Výzkumná činnost VÚGTK přinesla během šesti deseti-
letí řadu výsledků. Z těch, které měly zásadní význam pro 
rozvoj oboru v nadnárodním měřítku, je třeba zmínit ales-
poň fundamentální práce v oblasti fyzikální a družicové 
geodézie, realizace referenčních systémů, studia kinema-
tiky a dynamiky zemského povrchu či rozpracování teorie 
kartografické komunikace. Oblast aplikovaného výzkumu 
byla obohacena o cenné a mnohdy oborově prioritní vý-
sledky z oboru analytické fotogrammetrie a jejich počet-
ných aplikací, kartografie, kde dlouhodobý celospolečen-
ský význam mělo zpracování koncepce jednotné soustavy 
školních kartografických pomůcek a významný byl i podíl 
na tvorbě unikátních kartografických děl (Národní atlas 
Československa, Atlas čs. dějin, Mapa světa 1 : 2,5 mil.) či na 
automatizaci procesu tvorby map velkých měřítek. K vý-
znamným výsledkům se řadí rovněž mimořádně náročné 
aplikace geodézie v investiční výstavbě a vybudování a sou-
stavný rozvoj metrologického systému v geodézii. Ve čty-
řicetiletém období společensky vynuceného přerušení vede-
ní tradičního katastru nemovitostí sehrál VÚGTK význam-
nou roli při rozpracování a realizaci procesu automatizace 
systémů nahrazujících katastr nemovitostí – jednotné evi-
dence půdy a evidence nemovitostí a při průběžné ino-
vaci těchto systémů v návaznosti na vývoj výpočetní tech-
niky. Nelze opomenout ani podíl VÚGTK na elektronizaci 
resortu a průběžné implementaci počítačových technologií.  

VÚGTK díky dosaženým výsledkům získal v poměrně krát-
ké době v oboru dobrou reputaci, která byla v roce 1963 
formálně stvrzena vyhlášením VÚGTK oborovým vedou-
cím pracovištěm vědeckotechnického rozvoje pro obory 
geodézie, fotogrammetrie, kartografie, geodetické astro-
nomie a gravimetrie. Stalo se tak v souladu s usnesením 
vlády o vybudování sítě oborových vedoucích pracovišť. 
Posláním VÚGTK tak byla gesce a koordinace výzkumných 
koncepcí a programů v uvedených oborech nejenom v rám-
ci resortu zeměměřictví, ale pro všechna odborná praco-
viště na území státu. 

Šedesát let existence VÚGTK však nebylo jen hladkou 
cestou vymezenou milníky úspěchů. V různých obdobích se 
VÚGTK nevyhnul kritice a nejednou se potýkal se složitými 
situacemi. Patrně nejsložitějším obdobím prošel v první po-
lovině devadesátých let, kdy jeho existence byla ohrože-
na v důsledku společenských a politických změn, radikální 
změny státní politiky v oblasti vědy a výzkumu a s tím spo-

Raděj, K.: K 60. výročí vzniku...
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a katastru nemovitostí a jako takové se dotýkají všech šesti 
prioritních oblastí – konkurenceschopná ekonomika zalo-
žená na znalostech, udržitelnost energetiky a materiálo-
vých zdrojů, prostředí pro kvalitní život, sociální a kulturní 
výzvy, zdravá populace a bezpečná společnost. Problém 
ale je, že cestu vyznačenou výsledky výzkumu jako pří-
spěvků rozvoje oboru a příspěvky oboru konečným cílům, 
specifikovaným v Prioritách, není až na výjimky snadné 
identifikovat a podíl výzkumu přesvědčivě doložit, natož 
kvantifikovat. Avšak právě schopnost toto provést bude mít 
rozhodující význam pro formulování projektů s žádostí
o účelovou podporu poskytovatelů mimo resort země-
měřictví a katastru nemovitostí a pro úspěšnost předkláda-
ných projektů.

Již od poloviny devadesátých let 20. století se VÚGTK 
vedle své hlavní činnosti, tj. řešení výzkumných záměrů ve 
prospěch resortu zeměměřictví a katastru nemovistostí, 
uchází o získání účelové podpory na řešení projektů od po-
skytovatelů mimo resort zeměměřictví a katastru nemovi-
tostí, a to v řadě případů úspěšně.  Tato schopnost adapto-
vat se na aktuální podmínky je velmi důležitá, neboť je stále 
nutné mít na zřeteli, že od roku 2009 se neustále každo-
ročně snižuje absolutní objem institucionálních prostředků 
na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace, s nimiž může 
VÚGTK v rozpočtu počítat, a který je nyní hluboko pod opti-
mální hodnotou. Takto vznikající schodek se dosud daří
z větší části kompenzovat zvýšeným úsilím při získávání 
účelových prostředků cestou formulování početných pro-
jektů a jejich přihlašováním do veřejných soutěží. Za po-
slední tři roky tak bylo vytvořeno celkem 57 projektů, z nichž

covníků. Centrum umožnilo vytvoření nejmodernější ob-
servační infrastruktury na GO Pecný a pracovních týmů, 
které získaly prestižní postavení v rámci mezinárodních vě-
deckých služeb. To umožnilo další podporu pracoviště for-
mou domácích i mezinárodních grantových projektů. Vý-
znamných výsledků bylo dosaženo také v implementaci 
nových geodetických referenčních systémů, ve studiu geo-
dynamiky střední Evropy a v posledních letech také v pro-
gramu velkých výzkumných infrastruktur NTIS (Nové tech-
nologie pro informační společnost). V oblasti inženýrské 
geodézie a metrologie se činnost soustřeďuje především 
na oblast standardizace, zdokonalování funkce metrolo-
gického systému resortu a na vývoj, instalaci a údržbu uni-
kátních zařízení pro monitorování deformací bloků tepel-
ných a jaderných elektráren. Opomenout nelze ani rene-
sanci kartografického výzkumu zapojením do vědeckový-
zkumných témat reflektujících nástup ambientních tech-
nologií se zaměřením na sběr, přenos, zpracování a inter-
pretaci geografických dat, informací a znalostí v prostředí 
mobilních informačních a telekomunikačních nástrojů.

Od počátku roku 2007 pracuje VÚGTK jako veřejná výz-
kumná instituce (v. v. i.). Veřejné výzkumné instituce nově 
vznikaly k 1. 1. 2007 podle zákona č. 341/2005 Sb. jako 
právnické osoby v oblasti vědy a výzkumu, přičemž hlav-
ním cílem bylo nahradit formu příspěvkové organizace, 
která se pro vědu a výzkum v souvislosti s členstvím ČR
v EU jevila z dlouhodobého hlediska jako nevhodná. Náš 
VÚGTK, v. v. i., byl zřízen 1. 1. 2007 Českým úřadem země-
měřickým a katastrálním zřizovací listinou pod č. j. ČÚZK 
2700/2006-22 ze 13. 6. 2006.

Tímto krokem získal VÚGTK formálně větší nezávislost
a byla posílena jeho subjektivita, což se však neukázalo 
vždy jako přednost. Počáteční období bylo ze strany VÚGTK 
naplněno řadou nejasností o jeho skutečném postavení, 
jeho právech a povinnostech. Kromě toho bylo celé období 
od zřízení v. v. i. naplněno reformou vědy, výzkumu a ino-
vací, kdy se neustále měnily a mění podmínky hodnocení 
a financování, vytváří se početné doplňky a dodatky, které 
jsou zdrojem nejasností a nestability.  V současné době je 
pro náš VÚGTK, v. v. i., nezbytná důsledná orientace výzku-
mu do jedné nebo několika prioritních oblastí, které jsou 
dány vládou schváleným dokumentem „Národní priority 
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a ino-
vací“, kde v rámci 6 prioritních oblastí je definováno celkem 
170 konkrétních cílů. Je nutné si uvědomit, že „Priority“ 
jsou základním nástrojem nejen pro poskytování účelové 
podpory na vědu a výzkum, ale budou promítnuty i do 
poskytování institucionální podpory na rozvoj výzkum-
ných organizací, a to tak, že metodika hodnocení výsledků 
výzkumné činnosti bude tyto Priority zohledňovat. Hlavní 
činnosti VÚGTK, v. v. i., směřují k výzkumnému zajištění 
řady aspektů oborů zeměměřictví, geomatiky, geodézie
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pean Space Agency) a EU a samozřejmě a zejména na pro-
jekty z programů vypisovaných Technologickou agenturou 
ČR. Vedle těchto rozsáhlých a víceletých projektů je nutné 
nadále pokračovat v již probíhající a vesměs úspěšné mezi-
národní spolupráci, která je také součástí a jedním z cílů 
probíhající reformy. 

Šedesát let existence instituce v hektickém období plném 
nejistot a změn se může jevit jako malý zázrak. Jestliže si 
VÚGTK, v. v. i., letos toto jubileum může připomenout v po-
době, která doznala pouze malých změn, svědčí to o jeho 
zdravém jádru a nezpochybnitelných kvalitách. Rád bych 
při této příležitosti upřímně poděkoval všem, kteří se v prů-
běhu existence VÚGTK podíleli na jeho práci, úspěších a vy-
trvali v obdobích méně příznivých. Všem bývalým zaměst-
nancům, kteří jsou na zaslouženém odpočinku, přeji pev-
né zdraví a s vděčností vzpomínám na ty, kteří již mezi 
námi nejsou. Všem současným aktivním pokračovatelům 
historie přeji zdraví, elán, dostatek invence a vytrvalosti, 
aby při svém osobním životním jubileu mohli na část svého 
profesního života, spojeného s VÚGTK, v. v. i., vzpomínat
s pocitem uspokojení a hrdosti.

Do redakce došlo: 11. 9. 2014

stavy školních kartografických pomůcek ČSSR, vývoj tech-
nologie fotogrammetrického mapování, vývoj a výroba prv-
ních na světě elektronických hledačů podzemních vedení
a nehomogenit půdy, prvního v ČSSR elektrooptického dál-
koměru, systému hydrostatické nivelace HYNI pro jaderné 
elektrárny a ještě kolem 40 jiných unikátních přístrojů pro 
inženýrsko-geodetické práce, teoretické zdůvodnění a zave-
dení souřadnicového systému 1942 (S-42) v ČSR, teoretické 
zdůvodnění a první a druhé vyrovnání Jednotné trigonomet-
rické sítě і Jednotné nivelační sítě ČSSR, vytvoření detailních 
modelů tíhového pole ČSSR a části Evropy, zavedení systému 
ETRS89 v ČR, modernizace Státního souřadnicového systému 
S-JTSK/05, vytvoření webové aplikace pro zpracování výměn-
ného formátu dat z informačního systému katastru nemovi-
tostí pro vytvoření geometrického plánu s využitím veřejně 
přístupného internetu, za což byla udělena VÚGTK prestižní 
cena ČR v oblasti vědy a výzkumu s názvem „Česká hlava“ 
apod. Svědectvím vysoké vědecké úrovně vašeho ústavu je 
jeho podíl na zavedení a stálém zdokonalování Informačního 
systému geodézie, kartografie a katastru nemovitostí pro re-
zort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, na pří-
pravě realizace Světového výškového sytému (WHS), na imple-
mentaci satelitního sytému navigace Galileo Evropské unie 
a Evropské kosmické agentury a na přípravě nových kvalifi-
kovaných odborníků na vysokých školách.

Dlouhodobě je na Ukrajině dobře známá také činnost 
Geodetické observatoře Pecný a již neexistujících Mezinárod-

bylo 22 přijato a z různých zdrojů financováno, 14 je stále
v rozhodovacím řízení a zbývající projekty byly odmítnu-
ty. Uvědomíme-li si však, jak náročná je příprava každého 
projektu, který se uchází o podporu z veřejných zdrojů, při-
čemž tato příprava probíhá paralelně s řešením dalších pro-
jektů, pak se lze obávat, že 40% úspěšnost, která je mimo-
chodem nadprůměrná, může vést snadno k frustraci zúčast-
něných výzkumných pracovníků. Jinými slovy, nejistota způ-
sobená nízkým podílem institucionálního financování a vel-
kou závislostí na úspěšnosti podávaných projektů přispívá 
k nejistotě další pracovní perspektivy a nevede zejména 
mladé vědecké pracovníky ke zvýšení pracovního úsilí, ale 
k hledání jistějšího zaměstnání. 

Z hlediska již zmíněných Priorit vyplývá, že pro budouc-
nost VÚGTK může být prospěšné zaměření činnosti do ob-
lasti infrastruktury prostorových dat, další elektronizace 
katastru nemovitostí, vývoje technologií směřujících k mo-
nitorování bezpečnosti provozu strategických zařízení, při-
čemž se mohou uplatnit i některé výsledky základního vý-
zkumu. Mimořádně důležité přitom bude soustředit se na 
rozsáhlé víceleté projekty, jako jsou např. v současnosti ře-
šené projekty NTIS, EPOS/CzechGeo (MŠMT ČR), NAKI (Mi-
nisterstvo kultury ČR), projekty GAČR, projekty ESA (Euro-

Vážený pane řediteli,

u příležitosti slavného 60. výročí vašeho ústavu přijměte nej-
srdečnější pozdrav a přání zdraví, štěstí a úspěchů Vám a všem 
Vašim spolupracovníkům! 

Od vzniku v roce 1954 až do jubilejního roku 2014 provádí 
Váš ústav velkou tvůrčí vědeckovýzkumnou práci v oboru 
geodetické astronomie, kosmické geodézie, gravimetrie, 
geodézie, inženýrské geodézie, kartografie, fotogrammet-
rie, dálkového průzkumu Země, vývoje a výroby unikátních 
astronomických a geodetických přístrojů, katastru nemo-
vitostí, metrologie, standardizace, technické normalizace
a geodetické terminologie a v posledních desetiletích také 
v oboru geodynamiky a historie geodetické vědy a praxe 
na západní Ukrajině. Dosažené výsledky se staly přínosem 
pro geodetickou vědu a praxi nejen Vaší krásné země, ale
i celého světa!

Máte být na co pyšní, protože jen krátký výčet Vašich úspě-
chů budí respekt. Je to např. vylepšení českého astronomic-
kého přístroje cirkumzenitálu pro simultánní určení země-
pisné šířky a délky Gaussovou metodou s odchylkou 0,2", vý-
voj a zavedení metod kosmické geodézie a astrodynamiky
v ČSSR, vybudování první slapové stanice v ČSSR, vývoj a vý-
roba laserového radaru pro měření vzdáleností umělých dru-
žic Země (UDZ), první v ČSSR a čtvrtá ve světě laserová lo-
kace UDZ, první základny v ČR pro testování přístrojů GNSS, 
rozpracování některých problémů teoretické kartografie,
zejména tak zvané „kartografické komunikace“, vytvoření
Soupravy základních map středních měřítek a Jednotné sou-
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Abstrakt

Prezentace jedné z aplikací Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i. – využití automati-
zovaného měřícího hydrostatického systému HYNI pro sledování deformací základových desek turbogenerátorů, reaktorů
a technologických zařízení na jaderné elektrárně Temelín. Popis historie řešení a účel měření deformací na objektech jaderné 
elektrárny s legislativními požadavky na přesnost měření. Dále je uveden přehled disponibilních měřících systémů využitel-
ných pro monitoring deformací s komentářem o výhodách a nevýhodách jejich uplatnění a také podrobný popis měřícího 
systému s uvedením příkladů výsledků měření.

Use of Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Measuring Hydrostatic System
in the Temelín Nuclear Power Plant

Summary

Presentation of one of the application of the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography – use of automated 
measuring hydrostatic system HYNI for deformations monitoring of base plates turbine generators, reactors and technological 
equipment in the Temelín nuclear power plant. Description of the solution history, purpose of deformations measuring of the 
nuclear power plant objects together with legislative requirements for measurement accuracy. Further an overview is given 
of available measurement systems usable for deformation monitoring with comments about advantages and disadvantages 
of their use so as detailed description of the measurement systems supplemented with examples of the measurement results.

Keywords: deformation measurements, hydrostatic levelling, monitoring of base plate, measuring system, turbo generators, in-
                             fluencing factors

Využití hydrostatického měřícího
systému Výzkumného ústavu
geodetického, topografického
a kartografického, v. v. i., na jaderné
elektrárně Temelín
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Proto přejeme VÚGTK do dalších let prosperitu, a Vám, 
vážený pane řediteli, i Vašim zaměstnancům pevné zdraví, 
inspiraci, mnoho úspěchů v práci, mírové nebe nad hlavou
a nové výsledky pro slávu České republiky!

Z pověření našich kolektivů a Ukrajinské společnosti geo-
dézie a kartografie 

prof. Ing. Kornylij Tretjak, DrSc.,
ředitel Ústavu geodézie

Národní univerzity Lvivska polytechnika,

prof. Ing. Ihor Trevoho, DrSc.,
děkan Ústavu geodézie

Národní univerzity Lvivska polytechnika,
prezident Ukrajinské společnosti geodézie a kartografie,

prof. Ing. Oleksij Tereščuk, CSc., 
děkan Stavební fakulty a vedoucí katedry, geodézie, 

kartografie a pozemkových úprav 
Černihivského státního institutu ekonomiky a řízení

ření posunů stavebních objektů [1], která má doporučený 
charakter, a v minulosti také ČSN 73 1001 – Zakládání sta-
veb. Základová půda pod plošnými základy [2]. Jde o prob-
lematiku měření změn polohy a tvaru (posunů a přetvoře-
ní) staveb a jejich částí proti poloze a tvaru v základní nebo 

ního centra pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM) a Vý-
zkumného centra dynamiky Země (VCDZ).

V průběhu let těchto i jiných výsledků dosáhli i na Ukrajině 
známí čeští vědci – Vaši zaměstnanci: Milan Burša, Miloš 
Cimbálník, Zdeněk Šimon, Pavel Vyskočil, Jan Vondrák, Petr 
Holota, Jan Kostelecký, Georgij Karský, Pavel Navara, Josef 
Šuráň, Jaroslav Šimek, Antonín Koláčný, Aleš Hašek, Karel 
Kučera, Václav Pichlík, Bedřich Kruis, Karel Tomsa, Jaroslav 
Nussberger, Bořivoj Delong, Bohuslav Sokolík, František Cha-
ramza, Jiří Adámek, Miroslav Herda, Václav Šanda, Jaroslav 
Flegr, Jiří Lechner, Milan Kocáb a jiní.

Rádi bychom také zdůraznili přínos Vašeho předchůdce 
Miroslava Rouleho, Vás osobně a Vašich zaměstnanců Pavla 
Vyskočila, Milana Kocába, Alexandra Drbala, Jaroslava Šim-
ka, Jana Kosteleckého a Jiřího Lechnera pro rozvoj ukrajin-
sko-českých vztahů v oboru astronomicko-geodetických věd, 
zejména pro rozvoj všestranných styků vašeho VÚGTK s geo-
detickými katedrami, ústavy a vysokými školami na Ukraji-
ně, například při pořádání společných vědeckotechnických 
konferencí.

           Úvod

Problematika sledování vertikálních posunů staveb je z tech-
nologického a legislativního pohledu v České republice 
(ČR) řešena českou technickou normou ČSN 73 0405 – Mě-

Tretjak, K.–Trevoho, I.–Tereščuk, O.: Pozdrav k 60. výročí...
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Pro každou stavbu, jejíž posuny se mají měřit, je nutné 
vyhotovit projekt měření posunu s vypracováním zejména 
účelu a druhu měření, stanovením hodnot očekávaných 
posunů, přesnosti měření s apriorním rozborem, způsobu 
stabilizace bodů, časového plánu měření atd. Stavbu ja-
derné elektrárny Temelín (JETE) je nutné řadit k ojedině-
lým technickým dílům, realizující v devadesátých letech 
dvacátého století v oblasti jaderné energetiky nová tech-
nologická zařízení, nové řešení konstrukcí a vlastních sta-
vebních technologií. Hlavní výrobní blok elektrárny se sklá-
dá z budovy reaktoru (půdorys 68 x 68 m, výška 66 m), 
strojovny (128 x 49 x 42 m), rozvodny (98 x 22 x 31 m) a vý-
měníkové stanice (48 x 17 x 26 m). Vlastní objekt strojovny 
je jednolodní ocelová hala, ve které je umístěno turbosou-
strojí a související obslužná zařízení této nejaderné části 
elektrárny, viz obr. 1.

Stavební konstrukce, která je nosná pro turbogenerátor 
(TG), je rozdělena do částí: 
a) spodní (dolní) základová deska, což je železobetonová

konstrukce o rozměrech 61,1 x 16,4 x 2,7 m, 
b) prostorová rámová železobetonová konstrukce tvořená 

2 x 8 sloupy vetknutými do základové desky na úrovni 
–5,1 m, které jsou ve své horní části propojeny podél-
níky a příčníky. Na podélnících v místě sloupů na úrovni 
+10,95 m je osazeno 86 izolátorů chvění a 26 viskozních
tlumičů GERB (systém pružného uložení, kterým lze rek-
tifikovat rovinnost uložení turbosoustrojí),

c) horní deska základu TG na úrovni +15 m. Jedná se o že-
lezobetonovou desku se zabudovanými kotevními prv-
ky, která má vnější rozměry 60 x 16 x 3,5 m.

           Přesnost měření

Přesnost měření posunů staveb je charakterizována hod-
notou mezní odchylky určení délky výsledného vektoru po-

předcházející etapě měření, vzniklých změnami v zákla-
dové půdě pod objektem nebo v okolí objektu stavební 
nebo jinou činností, účinkem statického, dynamického a seis-
mického zatížení a popř. i jinými vlivy na stavby.

Norma ČSN 73 0405 řeší přitom všechny druhy staveb, pro 
které nebyly vydány zvláštní předpisy. Neplatí pro měření:
•   při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí,
•   poklesů a sesuvů půdy,
•   odchylek geometrických parametrů skutečného prove-

dení staveb při stavební činnosti, které se určují při kon-
trole přesnosti dle jiných ČSN.

           Účel měření posunů

Účelem měření posunů staveb je:
a)  získání podkladů pro posouzení chování základové půdy

účinkem stavby a vliv stavby na blízké objekty,
b) porovnání skutečných hodnot posunů s očekávanými

hodnotami, vypočtenými ve stavebním projektu,
c) sledování stavu, funkce a bezpečnosti nových staveb

a stávajících staveb, ovlivněných stavební činností v je-
jich blízkém okolí.

Posuny staveb se měří během jejich výstavby a po jejím 
dokončení: 
a) mohou-li mít posuny význam pro bezpečnost a použi-

telnost objektu nebo zařízení, 
b) při použití neobvyklých nebo nových konstrukcí, např.

základů turbínové desky pro turbíny o výkonu 100 MW
a výše, výškových objektů o výšce větší než 50 m (např.
přehradní hráze), 

c)  jsou-li citlivé na účinky posunů nebo jsou založeny v ne-
příznivých geologických podmínkách, 

d) jsou-li postaveny na poddolovaném území, viz dříve
platná ČSN 73 0039 [3] a toto měření odpovídá význa-
mu a důležitosti objektu.

Lechner, J.: Využití hydrostatického měřícího systému...
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musejí být v rovnováze veškeré síly, které na tuto kapalinu 
působí, přičemž kapaliny přenášejí tzv. tlakové síly, tj. niko-
liv klasické síly v bodovém působení jak je tomu u pev-
ných těles, ale síly na ploše. V hydrostatice jsou platné dva 
zákony, Archimédův zákon, který říká, že na těleso pono-
řené do kapaliny působí vztlaková síla odpovídající hmot-
nosti kapaliny o stejném objemu, jako je objem tohoto 
ponořeného tělesa a Pascalův zákon, který říká, že jestliže 
na kapalinu působí vnější tlaková síla, potom tlak v kaž-
dém místě kapaliny vzroste o stejnou hodnotu. 

Této skutečnosti je využíváno u hydrostatických měří-
cích systémů, kdy ve spojených nádobách dochází k pře-
lévání kapaliny z jedné do druhé, dokud není dosaženo 
hydrostatické rovnováhy, tj. dokud neplatí, že:

(3)

kde P
1
 a P

2
 jsou hodnoty atmosférických tlaků vzduchu

v místech 1 a 2, a součiny γ
1
H

1
 a γ

2
H

2
 jsou odpovídající 

hydrostatické tlaky v měřících nádobách.
Praktický vzorec hydrostatické nivelace má pro výpo-

čet převýšení tvar (za předpokladu, že výška nad hladinou 
moře a zeměpisná šířka jsou pro daný hydrostatický sys-
tém neměnné, tj. g = konst.):

(4)

Tento vzorec platí obecně pro kapaliny, které mají v měřících 
nádobách v závislosti hlavně na teplotě různou hustotu ρ

i
.

Na vlastní přesnost měření má vliv řada faktorů:
•   nejednoznačnost osazení čidel na stejné místo při opa-
    kovaných nivelacích (znečištění apod.),
•   náklon hydrostatického čidla,
•   konstrukční nepřesnosti čidel, které se promítají do vý-
     sledné přesnosti měření,
•    jev kapilárních sil (odstraní se zaváděním oprav, nebo
     použitím rozvodů příslušného průměru),
•   deformace komponent čidla vlivem rozdílných teplot,
•   vliv teploty na kapalinu,
•   lokální vlivy změn teploty,
•   vliv změny atmosférického tlaku,
•   vliv hydrodynamiky u systému,
•   vliv vibrací (frekvence vibrací, amplitudy kmitů),
•   vliv elektrostatického pole,
•   vliv anomálií zemské tíže,
•   vliv slapů zemské kůry,
•   vliv vypařování kapaliny ze systému,
•   vliv znečištění kapaliny, resp. změny její hustoty.

           Analýza disponibilních řešení hydrostatických
           měřících systémů

Hydrostatické měřící systémy se vzájemně liší svou kon-
strukcí, použitím typu kapaliny, měřicím rozsahem, přes-
ností a indikací hladiny kapaliny a dělí se na digitální a ana-
logové.

Podle způsobu registrace polohy hladiny kapaliny se mě-
řící systémy dělí na kontaktní, plovákové, kapacitní, frek-
venční, elektrooptické, fotoelektrické a systémy se světel-
nými vlákny. V souvislosti se zvětšujícím se výkonem ja-
derných elektráren vzrůstají i požadavky na počet kontro-
lovaných míst na jejich objektech a na frekvenci jednot-
livých cyklů měření, čehož lze dosáhnout pouze úplnou 
automatizací procesů měření. Důležitým faktorem rozvoje  

sunu nebo jeho složky. Hodnota mezní odchylky, pokud 
není stanoveno jinak, se určí hodnotou:

(1)

kde p je očekávaný celkový posun nebo jeho složka v mm.
Pro zařízení se zvýšeným požadavkem na jeho stálost, 

spolehlivost, bezpečnost a ekonomiku provozu se hodno-
ta mezní odchylky δ

1
 stanoví individuálně o 1/3 přísněji, 

pokud projektant nestanoví jinak. Hodnota mezní odchyl-
ky měření posunů užívaných stavebních objektů, ovlivně-
ných stavební činností v okolí, nemá překročit hodnotu:

        
(2)

kde pk je kritická hodnota posunu v mm, při jejímž dosa-
žení dojde k ohrožení sledovaného objektu. Vlastní přes-
nost měření na jaderných elektrárnách se odvozuje také
z tolerancí pro např. náklon budovy reaktoru (náklon zá-
kladové desky pod reaktorem), popř. dle relativní výškové 
změny osy rotace turbogenerátoru.

Nejpřísnější přesnostní kritérium pro budovu reaktoru 
a stolici TG na JETE je požadavek splnění kritéria mezní 
odchylky ve výšce a za provozu TG v hodnotě 0,2 mm u osy 
turbosoustrojí, a sice na ložiscích mezi nízkotlakým dílem 
NT3 a generátorem. Pokud má být toto kritérium splněno, 
resp. prokázáno na základě měřených údajů, je nezbytné 
měření provádět s přesností minimálně 0,04 mm. 

Tuto přesnost je velice problematické docílit v podmín-
kách provozu TG (vysoká teplota, vibrace, nezbytná doba 
pro provedení měření – pokud se uvažuje technologie 
velmi přesné nivelace, neboť provedení nivelačního pořa-
du kolem části TG trvá cca 4 hod. a nelze zajistit neměn-
nost polohy kontrolovaných míst na technologii turbo-
generátoru po celou tuto dobu. Dalším posuzovaným pa-
rametrem je cykličnost měření s dopadem na získávání 
aktuálních informací o výškovém stavu předmětu měření.  
Měření geodetickou metodou velmi přesné nivelace má 
svoji vypovídací schopnost právě jen pro časové období, 
kdy bylo prováděno. Z těchto důvodů se dostává stále vět-
šího významu stacionárním měřícím systémům, které dosa-
hují požadované přesnosti měření a poskytují informace 
v reálném čase.

Tato výhoda poskytuje provozovateli: 
•   informace o geometrickém stavu stavebních objektů

a technologií,
•    možnost okamžitě ovlivňovat režim provozu daného

zařízení, 
•    možnost eliminovat opotřebení zařízení v důsledku ne-

správné geometrie,
•   prodloužit dobu mezi generálními opravami zařízení,
•   zvýšit ekonomii provozu zařízení,
•   zvýšit bezpečnost provozu a tím i bezpečnost a ochra-

nu zdraví pracovníků.

           Princip hydrostatické nivelace

Teorie hydrostatiky je známa velmi dlouho. To dokládá řa-
da řešení ještě z doby před začátkem našeho letopočtu. V li-
teratuře je popisováno vodní nivelační zařízení, které bylo 
používáno při vytyčování „kanálu faraonů“ ve starém Egyptě 
před cca 2 500 lety při propojení ústí řeky Nilu s Rudým mořem.

Hydrostatika se zabývá studiem kapalin, které se nachá-
zejí v relativním klidu. Aby se kapalina nacházela v klidu,
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Obr. 3 Měřicí čidlo INVA

Obr. 2 Měřicí čidlo HYNI
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charakteristik kapaliny, zajišťující princip hydrostatiky. Kro-
mě toho je nezbytné zajistit dlouhodobou stálost a ne-
měnnost těchto fyzikálních a také chemických vlastností 
použité kapaliny. Proto bylo již ve fázi řešení, především ve 
spolupráci s firmou GEODIG, s. r. o. přistoupeno k zásadní 
změně, kdy byl vyvinut měřicí systém s čidly (viz obr. 2 a 3),

inženýrsko-geodetického zabezpečení monitoringu důle-
žitých inženýrských staveb je aktuálnost a objektivnost 
informace o jejich stavu v reálném čase s důrazem na zvy-
šování reálné přesnosti měření, což je možné zajistit pou-
ze uplatněním automatizovaných technologií. Ve Spolkové 
republice Německo je firmou Freibereger Präzisionsmecha-
nik nabízen automatizovaný přesný hydrostatický systém  
FG-ASW 101N s měřicím rozsahem do 45 mm a rozlišením 
do 0,02 mm. V technických podmínkách není zmíněna 
vlastní přesnost měření, avšak měřící systém je založen na 
měření výšek hladin kapaliny a proto je přesnost měření 
odvislá od teplotních režimů. Dalším systémem je např. 
zařízení od firmy Glötzl – hydrostatický systém s označe-
ním GHD 4 s rozlišením do 0,01 mm, měřicím rozsahem 
0,20 m, linearitou výsledku měření 0,2 %. Přesnost měření 
je rovněž závislá na kompenzaci za teplotní rozdíly v rámci 
měřícího systému.

Dalším příkladem uplatnění měřícího hydrostatického 
systému pro monitorování výškových deformací techno-
logií je i zařízení pro realizaci experimentů srážky a moni-
torování elektronů na urychlovači částic v CERNu, Švýcar-
sko. U největšího světového centra částicové fyziky na nej-
větším urychlovači částic na světě Large Hadron Collider 
byl řešen i úkol pro geodety, který spočíval ve velice přes-
ném vytyčení jednotlivých komponent urychlovače, kon-
trolním měření polohy a výšky jednotlivých jeho segmen-
tů, v dokumentaci skutečného provedení a nyní i v zajištění 
neustálého monitorování jeho veškeré technologie, jejímž 
cílem je studium muonů – nejmenších částic podobných 
elektronům po již známých mezonech, protonech, pozitro-
nech, elektronech, antikvarcích a kvarcích. I v tomto pří-
padě bylo využito zařízení s registrací úrovně výšky hladiny 
kapaliny v systému. Je však nutno konstatovat, že vlastní 
technologie je umístěna v hloubce cca 90 m pod zemí, tj. 
teplotní podmínky jsou zde prakticky konstantní.

           Stacionární hydrostatický měřící systém HYNI

Na základě přesnostních požadavků na stálost (ve výško-
vém smyslu) technologického zařízení a stavební části stro-
joven s turbogenerátorem o výkonu 500 MW a 1 000 MW 
a dále základové desky reaktorovny byly ve VÚGTK v minu-
losti řešeny úkoly spojené s řešením problematiky geode-
tického zajištění výstavby jaderných elektráren v rámci 
mezinárodní spolupráce geodetických služeb SSSR, NDR 
a ČSSR. Na řešení úkolu se podíleli jak z hlediska řídících 
funkcí, tak i z hlediska vlastního praktického řešení a reali-
zace na objektu JETE Ing. Miroslav Herda, CSc., Ing. Miro-
slav Roule, CSc., Ing. Václav Slaboch, CSc., Ing. Václav Šanda, 
autor tohoto článku, Ing. Stanislav Matoušek, Ing. Vladi-
mír Řebík, Oldřich Semerák, František Sedláček, Josef Vlášek 
a řada dalších pracovníků. 

Česká strana měla za úkol rozpracovat problematiku ře-
šení technologického zabezpečení měření deformací sta-
vebních a technologických objektů jaderných elektráren. 
Tato část řešení byla podrobně dokladována ve společné 
publikaci Technologie geodetického zabezpečení výstavby 
jaderných elektráren [4], která dále obsahuje ještě i oblast 
vytyčovacích prací při výstavbě, kterou zpracovala geode-
tická služba NDR. V této fázi řešení byl v rámci technologie 
měření deformací uvažován princip hydrostatiky s využi-
tím plovákového řešení. Toto řešení je však v důsledku 
různých teplotních charakteristik na objektech jaderné 
elektrárny přímo závislé na dokonalé znalosti fyzikálních 
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Obr. 4  Schéma vazby čidel HYNI a INVA ve vertikálním směru na TG

Tab. 1 Technická data čidla HYNI

Rozměry čidla

Průchodky

Šroubení pro přívod kapaliny a vzduchu

Hmotnost čidla

Napájení čidla

Měřicí rozsah

Komunikace

Přesnost měření

Parametry

v = 270 mm, d = 205 mm, h = 275 mm

P16 pro kabely 

1/2″

13 kg

18 – 30 Vss , 0,5 A

10 – 90 mm

RS 485 – dvouvodičové zapojení 

směrodatná odchylka měření převýšení v rámci celého měřícího systému (do maxi-

mální vzdálenosti 100 m) σ ≤ 0,05 mm.

Hodnoty parametrů
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v tab. 1), která jsou propojena hadicemi s kapalinou a ka-
belem pro přenos dat a pro napájení, čidel INVA, která 
zabezpečují propojení i několika úrovní hydrostatických 
rozvodů do jediného výškového systému, čidel teploty 
pro aplikaci délkových korekcí z teploty u invarových 
propojení jednotlivých úrovní hydrostatických rozvodů
a řídící jednotky (PC) s příslušným vybavením pro komu- 
nikaci s čidly prostřednictvím sběrnice RS 485, viz obr. 2, 
3, 4, 5 a 6.  

jejichž přesnost měření již není závislá na teplotě kapali-
ny a vlastní čidla jsou odolná vůči nešetrnému okolnímu 
prostředí, tj. lze je osazovat přímo do průmyslového pro-
středí. Byla vyvinuta měřicí čidla HYNI a INVA, jejichž přes-
nost měření lze charakterizovat směrodatnou odchylkou 
měření převýšení v rámci celého měřicího systému (do 
maximální vzdálenosti 100 m) δ ≤ 0,05 mm. Stacionární 
hydrostatický měřicí systém se tedy skládá z hydrosta-
tických čidel HYNI (technická data čidla jsou uvedena

Lechner, J.: Využití hydrostatického měřícího systému...



Obr. 5 Schéma propojení čidel na desce stolu TG

Obr. 6 Schéma propojení čidel na základové desce objektu strojovny
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a dále se na základě analýzy měřených dat posuzuje i výš-
ková stálost vlastního vztažného bodu. Důležitou vlastností 
měřícího systému je kontinuální měření bez zásahu obslu-
hy. Sběr dat probíhá v předem zadaných časových interva-
lech a naměřené hodnoty je možné kdykoliv prohlížet za 
automatického běhu měřícího programu, viz obr. 7 a 8. Tento 
měřící systém je instalován na JETE od roku 1998, resp. na 
II. bloku od roku 1999.

Počet čidel v měřícím systému se určuje dle konkrétního 
případu a maximálně může být do systému zapojeno cel-
kem 126 čidel. Z důvodu nutnosti měření vertikálních posu-
nů v různých výškových úrovních jsou do systému zařazena 
i čidla INVA, pomocí kterých se jednotlivé úrovně propojí
a je možné kontinuálně sledovat i změny v odlehlosti těchto 
propojených úrovní. Vyhodnocení jednotlivých posunů se
děje automatizovaně na základě stanovení vztažných bodů  

Lechner, J.: Využití hydrostatického měřícího systému...



Obr. 8 Porovnání přesnosti měření metodou velmi přesné nivelace (červená křivka) a měřicím systémem HYNI – relativní
výškové změny kontrolovaných míst s čidly HYNI (v mm) na stole TG dne 4. 8. 2002

Obr. 7 Měsíční záznam měřených dat (hodnoty v mm) se zachycením změny režimu provozu TG (z odstávky do provozu)
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•   kontinuální automatizované monitorování stavu objektu,
•   okamžitá opatření ke zmírnění anomální situace,
•  přesnost systému je srovnatelná s technologií velmi
     přesné nivelace,
•    zvýšení efektivity využívání lidských zdrojů a snížení ne-
    příznivých účinků na práci ve ztížených podmínkách
     v blízkosti točivých strojů,
•   automatizované zpracování naměřených výsledků,

           Závěr

Výsledky měření slouží pro plánovitou a účelnou údržbu 
a současně zajišťují podklady ke zvýšení bezpečnosti a spo-
lehlivosti provozu turbosoustrojí a prodloužení jeho život-
nosti. Aplikace systému představuje výhody pro sledová-
ní vertikálních posunů vybraných objektů na JETE, který-
mi jsou:

Lechner, J.: Využití hydrostatického měřícího systému...



Obr. 9 Pohled na zakrytovaný budič s generátorem, jednotlivé čidlo INVA a víka jímek s čidly HYNI

Obr. 10 Pohled na ložisko mezi NT díly
s oranžovou konzolí pro čidlo INVA

Obr. 11 Pohled na odkrytovaný rotor vysokotlakého
dílu s oranžovými konzolami čidel INVA
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•   okamžitá analýza stavu sledovaného objektu a přijetí
     opatření k optimalizaci režimu provozu, tj. snížení opo-
      třebení zařízení při extrémních situacích a oddálení ter-
     mínů plánovaných údržeb.                                                                                                                                                       

Přes okolnost, že popisovaný měřící systém (obr. 9, 10 
a 11) byl navržen, rozpracován a aplikován již v roce 1998, 
má z hlediska zejména přesnostních charakteristik stále 
vynikající parametry, zvláště při eliminaci teplotních vlivů. 
Přesto na základě dlouholetých zkušeností z jeho aplikace

•  okamžitá dostupnost výsledků, na rozdíl od klasických
    metod, které si žádají i několik dnů pro zpracování dat
     celého sledovaného komplexu,
•   možnost vyhodnocení změn odlehlostí mezi jednotli-
    vými výškovými úrovněmi pomocí senzorů pro přenos
     výškových dat a sledování změn těchto odlehlostí,
•    na sledovaných lokalitách speciální monitorování defor-
     mací v horizontálním a vertikálním směru (možnost vy-
     užití senzorů jako přímý nebo reverzní závěs),

Lechner, J.: Využití hydrostatického měřícího systému...



ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů.
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy.
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území – Základní    
ustanovení.
Technologie geodetického zabezpečení výstavby, montáže a provozu jader-
ných elektráren s reaktorem typu BBЭP-1000 (v ruštině). Berlín, Moskva, 
Praha 1985, 415 s.

 Ing. Jiří Drozda,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický, v. v. i.

Abstrakt

Zeměměřická knihovna® systematicky shromažďuje, uchovává a poskytuje odborné informace z oboru zeměměřictví a katas-
tru nemovitostí již 60 let. Za celou dobu své existence knihovna nashromáždila jedinečný odborný fond, který nemá ve střední 
Evropě obdoby. Nástupem nových informačních technologií se Zeměměřická knihovna® musí změnit, chce-li i nadále plnit své 
poslání, z klasické knihovny na informační centrum, schopné poskytovat čtenářům nejmodernější knihovní služby a kvalitní 
informační servis.

Land Surveying Library is not Prepared for Retirement (yet)

Summary

Zeměměřická knihovna® (Land Surveying Library) systematically collects, maintains and provides professional information 
from the field of land surveying and cadastre of real estate branch for 60 years. For the entire period of its existence the library 
has accumulated unique professional fund unprecedented in the Central Europe. New information technologies urge signi-
ficant changes of the Library, if it wants to continue its mission, from the classic library towards an information centre, being 
able to provide the latest library services together with high-quality information service.

Keywords: information service, cadastre, geographic information, technical information, Invenio

Zeměměřická knihovna® se do důchodu
(zatím) nechystá
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matiku schvalují, dokonce si jsou vědomi její vážnosti, 
aktuálnosti a prospěšnosti, avšak finanční prostředky na 
řešení neposkytnou, neboť se jedná o těsné spojení s vel-
kou firmou, která si vývoj může zajišťovat z vlastních pro-
středků. Při oslovení této velké firmy k vývoji také nedo-
jde, neboť vizualizační hledisko s dětskými hřišti je před-
nější, navíc, záležitost dodávky či nedodávky je v tomto 
případě chápána čistě komerčně.
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byla zdůrazněna vytvořením odborné knihovny již v jeho 
první organizační struktuře.

Zeměměřická knihovna® (dále jen Zeměměřická knihov-
na) se od svého založení, tak jako VÚGTK, několikrát stěho-
vala. První její umístění bylo v budově Národního technic-
kého muzea v Praze 7 na Letné, Kostelní 42. Po několika

na JETE vznikla řada doporučení na další jeho modernizaci 
ve vztahu k bezporuchovému a bezzásahovému provozu. 
Pro správnou funkci jakéhokoliv měřicího zařízení v podmín-
kách elektromagnetického rušení je nutné zajistit, aby odol-
nost zařízení proti elektromagnetickému rušení byla vyšší, 
než je skutečná úroveň rušení v místě instalace tohoto za-
řízení. V případě, že tato podmínka není splněna, je nutné 
zvýšit odolnost zařízení proti elektromagnetickému rušení 
nebo v místě instalace zařízení úroveň rušení snížit.

V praxi se oba způsoby vzájemně kombinují, v podmín-
kách elektrárny toto však neplatí. Odolnost zařízení se sta-
novuje v technických podmínkách nebo je třeba provést 
zjištění odolnosti měřením v laboratoři a u rozlehlých sys-
témů ještě měřením po instalaci.

Na základě znalosti parametrů rušícího prostředí a sku-
tečné odolnosti zařízení lze v případě, že odolnost zaří-
zení je pro dané prostředí instalace nedostatečná, provést 
úpravy podle konkrétní situace. V důsledku rozvoje tech-
nologické základny a elektronických součástek by bylo 
možné využít takové komponenty, které by umožnily vý-
razným způsobem zmenšit jak rozměr čidla, zvýšit jeho 
odolnost ve vztahu k elektromagnetické kompatibilitě, tak 
i výrobní cenu čidla při zachování jeho přesnosti měření. 
Tato záležitost však naráží na nepřekonatelnou bariéru, 
kdy nezbytné finanční prostředky na řešení není možné
v rámci veřejné výzkumné instituce formou určité dotace 
z programů vůbec získat. Při sepsání žádosti je u jednotli-
vých poskytovatelů dotací zjišťováno, že navrhovanou te-

           Úvod

V roce 2014 si Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, v. v. i. (VÚGTK), připomíná šedesáté výročí 
od svého založení v roce 1954. Potřebnost shromažďo-
vání a poskytování informací v celém oboru zeměměřictví

Lechner, J.: Využití hydrostatického měřícího systému...



Obr. 1 Depozitář Skalka

Obr. 2 Titulní strana „Lectiones opticae & geometricae“
z roku 1674 – nejstarší kniha Zeměměřické knihovny
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Knihovna byla od svého založení z odborného hlediska 
řízena pokyny Ústavu technických a ekonomických infor-
mací. Později se podle zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné 
soustavě knihoven (knihovnický zákon) a účinností Usne-
sení vlády ČSR č. 606/1959 se stala Zeměměřická knihovna 
Útvarem pro technické a ekonomické informace rezortu 
geodézie a kartografie. Dalším významným dokumentem 
pro řízení práce knihovny bylo usnesení vlády č. 147/1962, 
kterým byla Směrnice o organizaci a řízení soustavy vědec-
kých, technických a ekonomických informací. Došlo k roz-

letech, v roce 1960 se ústav i knihovna přestěhovaly do ulice 
Politických vězňů v Praze 1 a po roce 1970 do Nádražní 
ulice, Prahy 5-Smíchova. Toto sídlo VÚGTK muselo v 70. le-
tech minulého století ustoupit stavbě metra. V té době 
magistrát hl. města Prahy vytvářel tlak, aby instituce a ústa-
vy, jejichž činnost bezprostředně nesouvisí s potřebami 
hlavního města, byly postupně územně dislokovány mimo 
území Prahy. Nový objekt VÚGTK byl vybudován severně 
od Prahy ve Zdibech, okres Praha-východ.

Tím se ale ocitla největší rezortní knihovna oboru geo-
dézie a kartografie mimo největší soustředění svých uži-
vatelů. Přes dobré spojení s Prahou znamená návštěva 
knihovny pro uživatele při použití veřejné dopravy i osob-
ního auta jisté časové nároky a omezení. V současné době 
je knihovna se studovnou umístěna v levém východním 
křídle a část fondu je umístěna v depozitářích v pravém 
křídle budovy VÚGTK. Depozitáře a studovna knihovny
v budově zaujímají celkovou plochu 230 m2. S rozrůstají-
cím se fondem stávající prostory knihovny nebyly schopné 
pojmout celý knihovní fond a tak část fondu byla přesu-
nuta do ještě vzdálenějšího externího depozitáře v areálu 
Skalka v osadě Kostelní Střimelice, okres Praha-východ, 
poblíž geodetické observatoře Pecný, obr. 1.

           Historie Zeměměřické knihovny a jejích fondů

Počátky fondů Zeměměřické knihovny sahají až do doby 
vzniku Československé republiky, kdy byla zřízena Trian-
gulační kancelář ministerstva financí v Praze. Předchůd-
cem této kanceláře z doby rakousko-uherského císařství 
byla pro naše území Triangulační kancelář rakouského mi-
nisterstva financí ve Vídni, kde ve významných funkcích pra-
covali i čeští geodeti, mezi které patřil i Ing. Josef Křovák 
(1884-1951).

Tento legendární teoretik i praktik vedl Triangulační kan-
celář ministerstva financí v Praze od doby jejího zřízení
v roce 1919. Práce této instituce založily skvělou tradici
a úroveň československé zeměměřické a katastrální služ-
by. Její odborná knihovna obsahovala zejména trigono-
metrické a kartografické tabulky, měřické instrukce, katas-
trální a měřické zákony, předpisy, návody a výpočetní a gra-
fické pomůcky. Knihovna sloužila zaměstnancům správní 
služby zeměměřické a katastrální. Zároveň v nově vznik-
lém Vojenském zeměpisném ústavu (VZÚ) v roce 1919 do-
cházelo ke shromažďování odborné literatury a to přede-
vším s geografickou a kartografickou tématikou [1].

Po roce 1942 byla Triangulační kancelář, VZÚ a další 
instituce, včetně všech knihovních fondů, začleněny do
nově založeného Zeměměřického úřadu (ZÚ). V roce 1954, 
vznikem samostatného rezortu s Ústřední správou geo-
dézie a kartografie v čele, byl kromě celostátních a ob-
lastních výkonných ústavů založen i VÚGTK s jeho knihov-
nou. Do ní byl převzetím od předchozích a dalších orga-
nizací soustředěn veškerý dosavadní odborný knihovní 
fond, viz např. obr. 2. Tyto původní knihovní fondy s jejich 
dlouholetým odborným vedením, akvizicemi a moderni-
zací přístupu ke zdrojům, přispěly k tomu, že tato knihov-
na vzhledem k rozsahu a šířce záběru nemá v tomto obo-
ru u nás obdoby. Nezanedbatelnou část knihovního fon-
du tvoří dary a pozůstalosti po významných osobnostech 
našeho oboru, tab. 1. Jako příklad je zde uveden seznam 
některých institucí, jejichž knihovní fond, nebo alespoň 
jeho části, vytvořily základ Zeměměřické knihovny ve 
VÚGTK [1].

Drozda, J.: Zeměměřická knihovna® se...



Tab. 1 Instituce, jejichž knihovní fond vytvořil základ fondu Zeměměřické knihovny [1]

Triangulační kancelář ministerstva financí v Praze

Zemské finanční ředitelství v Praze – knihovna

X. odbor (zeměměřický) ministerstva financí v Praze

Redakce časopisu Zeměměřický věstník – redakční knihovna

Dr. Ing. Václav Elznic – soukromá knihovna

Vojenský zeměpisný ústav v Praze

Geographisches Institut Ministeriums Innern – Bücherei

Landesvermessungsamt Böhmen und Mähren – Bücherei

Konfiskáty knihoven německých institucí školských a vědeckých v ČSR

Zeměměřický úřad – Knihovna

Ústřední archiv pozemkového katastru v Praze

Knihovna ministerstva veřejných prací

Státní zeměměřický a kartografický ústav v Praze (SZKÚ) ICRCM

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický – knihovna

Název dřívější instituce, jejíž fondy byly převzaty

1919-1942

1919-1945

1945-1948

1913-1930

1950

1919-1939

1939-1942

1942-1945

1660-1945

1945-1950

1928-1950

1951-1953

1971-1996

1954-dosud

Působení
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Zeměměřická knihovna VÚGTK je nyní největší a nej-
úplnější oborovou specializovanou knihovnou v České re-
publice (ČR) pro obory:
a)  geodetická astronomie, 
b)  kosmická geodézie, 
c)  matematická a fyzikální geodézie, 
d)  geodynamika, 
e)  geodézie nižší a vyšší, 
f )  gravimetrie, 
g)  mapování, 
h)  fotogrammetrie pozemní a letecká, 
i)   katastr nemovitostí, 
j)   kartografie včetně kartografické polygrafie, 
k)  dálkový průzkum Země,
l)   automatizace zeměměřictví a katastru,
m) geografické informační systémy,
n)  geomatika,
o)  topografie,
p)  vojenská geografie.

Vedle toho knihovna shromažďuje ve spolupráci s Čes-
kým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK):
a)  výzkumné zprávy,
b)  oborové předpisy a normy,
c)   rezortní směrnice,
d)  oborové zpravodaje a věstníky,
e)   sborníky z odborných konferencí a symposií,
f )   odborné cestovní zprávy všech zaměstnanců rezortu ČÚZK.
      Dalšími fondy knihovny jsou:
a)   slovníky jazykové,
b)  slovníky oborové,
c)  slovníky obecné, naučné, encyklopedie,
d)  učebnice,
e)  mapy,
f )   atlasy.

V současnosti je knihovna systematicky vedena, prů-
běžně doplňována a rozvíjí činnost jako rezortní odvětvová 
knihovna v celostátním měřítku. Kromě knih a časopisů 
soustřeďuje ve svých sbírkách i jinou dokumentaci, a lze 
říci, že je největší odbornou knihovnou toho druhu v ČR, 
ale i v evropském kontextu, neboť v okolních zemích není 
známá obdobně specializovaná knihovna tohoto rozsahu.

šíření základního pojetí knihovny na Odvětvové infor-
mační středisko (ODIS) pro činnost knihovnickou, doku-
mentační, studijní a rozborovou, publikační a vědecko-
technickou. Toto usnesení vlády nebylo zrušeno a platí stá-
le. Bylo ale doplněno o usnesení vlády č. 20/1973 o zdo-
konalování a racionalizaci informačních soustav a o pers-
pektivách jejich integrace, a o usnesení vlády č. 174/1974, 
o opatření k posílení vědeckotechnického rozvoje [1].

Směrnice Federálního ministerstva pro technický a in-
vestiční rozvoj č. 2 ze 17. 5. 1974 o soustavě vědeckotech-
nických a ekonomických informací (VTEI) jako součásti celo-
státního systému československé soustavy VTEI dávala kni-
hovnám další úkoly v oblasti zajišťování odborné infor-
matiky. Zavádění výpočetní techniky v knihovně vychá-
zelo z usnesení vlády č. 237/1977 o zásadách rozvoje sou-
stavy vědeckotechnických a ekonomických informací. Svoji 
významnou úlohu sehrálo i využívání mikrofilmů a různých 
metod uchování a šíření dokumentace a informací tehdejší 
doby, které je však nyní již minulostí. 

Současná činnost knihovny v rámci rezortu zeměmě-
řictví a katastru je mj. zakotvena ve statutu VÚGTK zříze-
ného podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkum-
ných institucích, který nabyl účinnosti 13. 9. 2005. Dále je 
Zeměměřická knihovna jako vědeckotechnická knihovna 
s celostátní působností zapsána Ministerstvem kultury
(MK) do evidence knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných kni-
hovnických a informačních služeb (knihovní zákon) pod
č. 2599/2002 jako Zeměměřická knihovna® – veřejná spe-
cializovaná knihovna [2], [3], [4].

           Současné zpřístupnění fondů knihovny

Za šedesát let existence a doplňování fondů nashromáž-
dila knihovna cenné materiály, monografie, domácí a cizo-
jazyčné odborné časopisy, sborníky a jiné dokumenty. Nyní 
má knihovna přes 45 000 knihovních jednotek, asi 65 000 
svazků a 100 000 bibliografických referencí jako jsou ano-
tace článků, knih apod.

Drozda, J.: Zeměměřická knihovna® se...



Tab. 2 Vývoj knihovního fondu a počtu výpůjček
             Zeměměřické knihovny

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rok

10 131

11 581

8 715

7 887

8 251

7 834

6 635

7 290

6 297

Počet výpůjček

42 581

42 581

43 118

43 623

43 999

44 201

44 429

44 603

44 840

Knihovní fond

4.

5.

GaKO 60/102, 2014, číslo 10, str. 016

Geodetický a kartografický obzor
ročník 60/102, 2014, číslo 10268

delně informuje své čtenáře o akvizicích knihovny a o no-
vinkách v oboru.

Další informační službou, prováděnou Zeměměřickou 
knihovnou ve prospěch odborné veřejnosti byl monitoring 
médií založený na prohledávání médií a informačních ser-
verů. Šlo o bezplatnou službu čtenářům knihovny provo-
zovanou od ledna 2004 s průběžnou aktualizací každý pra-
covní den. Na zadaná klíčová slova z oboru zeměměřictví 
byla prohledávána všechna česká média, rozhlasové a tele-
vizní stanice a hlavní zpravodajské servery. Tato služba byla 
ukončena v říjnu letošního roku v souvislosti s výběrem 
jiného dodavatele ze strany ČÚZK.

           Péče o knihovní fond

Knihovní fond Zeměměřické knihovny je systematicky do-
plňován a ošetřován. Nové akvizice jsou katalogizovány
a informace o přírůstcích publikovány, viz předchozí část. 

Část fondu uložená v objektu Zdiby, kde je zabezpe-
čeno vytápění, je ve vyhovujících podmínkách. Další část 
fondu knihovny je však umístěna v depozitáři Skalka, kde 
z důvodů energetické náročnosti na vytápění a z požár-
ního rizika byly elektrické přímotopy odstaveny. To způ-
sobuje nežádoucí celoroční kolísání vlhkosti a teploty. Pro-
středí tohoto odloučeného depozitáře je nevhodné pro 
dlouhodobé uložení knihovního fondu, a to především 
ohrožením fondu nízkou teplotou, způsobující konden-
zaci vody na povrchu materiálů a jejím kolísáním, které 
způsobuje opakované rozpínání a smršťování a následné 
praskání dokumentů.

Dalším problémem dlouhodobě zůstává archivace a kon-
zervace historických a starých tisků. Dochází ke žloutnutí 
a křehnutí papíru a posléze jeho rozpadu způsobenému 
kyselostí, která se stává klíčovým problémem knihovny, 
jejímž úkolem je i uchování tohoto materiálu pro další ge-
nerace čtenářů a badatelů. Jde o produkci tisků od polo-
viny 19. století, kdy se papír začal průmyslově vyrábět
z organických surovin, a používala se nevhodná pojiva. 
Tento problém trval až do konce 20. století, tedy do uplat-
ňování mezinárodní normy ISO 9706 Informace a doku-
menty – Papír pro dokumenty – Požadavky na trvanlivost, 
která u nás nabyla platnost od 1. 6. 1996. Cestou k záchraně 
dokumentů je jejich kvalitní uložení a pro potřeby čtenářů 
pak jejich digitalizace.

V rámci mezinárodní výměnné služby si knihovna vy-
měňuje materiály a periodika s několika zahraničními kni-
hovnami podobného zaměření. Přírůstky zahraniční lite-
ratury a periodik knihovna hlásí do databáze celostátní evi-
dence zahraniční literatury v Národní knihovně (NK) ČR
v Praze. Aktivitu knihovny je možné posoudit z tab. 2 [5].

Limitujícím faktorem akvizic knihovny jsou přidělené 
finanční zdroje. Roční přírůstek je cca 200 titulů knih, ač 
požadovaný počet pro udržení kontinuity oboru by byl při-
bližně 700 titulů ročně.

V současné době (rok 2013) je formou předplatného
v papírové formě pořizováno 56 titulů časopisů, 37 titulů 
odborných časopisů je získáváno výměnou a v rámci kon-
sorcií je přístup na plné texty elektronických verzí odborných 
časopisů pro cca 175 titulů z výše uvedených oborů [5].

Zájemci mohou využívat knihovnu každý pracovní den 
od 8.00 do 15.00 hod. a výpůjčky jsou zdarma. Knihy a pe-
riodika se půjčují do studovny knihovny jako prezenční
výpůjčky nebo pracovníkům VÚGTK ke služebním účelům.
Bez omezení se půjčují knihy i veřejnosti mimo budovu
a mnoho publikací je zasíláno v rámci meziknihovní vý-
půjční služby i do jiných knihoven. Poradenská služba kni-
hovny je spojená s informacemi o fondech a katalozích.

Koncem minulého století se knihovně podařilo udržet 
krok s nastupujícími informačními technologiemi. Za pod-
pory ČÚZK zahájila řešení úkolu „Automatizace knihovnic-
kých prací v knihovně ODIS VÚGTK“. Záměr odpovídal teh-
dejší situaci v oblasti vědeckých knihoven v ČR. Na tomto 
základě knihovna obdržela v roce 1998 pro tuto činnost 
grant od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(LB98051 v rámci programu INFRA2) a největší náklady 
tvořila digitalizace katalogu bibliografie. Jako vhodný auto-
matizovaný knihovní systém byl v roce 1997 ve výběro-
vém řízení vybrán a zakoupen systém TinLib [4], v té době 
provozovaný více než jedním stem knihoven, především 
menších odborných. Tímto způsobem knihovna vytvořila 
bázi dat o vlastním knihovním fondu, kterou zpřístupnila 
na internetu. Nyní tento elektronický katalog obsahuje 
více než 100 000 knihovních a bibliografických záznamů, 
čímž je největším specializovaným katalogem svého oboru.

Základní snahou Zeměměřické knihovny jako odborné 
knihovny výzkumného a vývojového pracoviště je trvalé 
zpřístupňování nejnovějších vědeckých informačních zdro-
jů. Proto již od roku 2004 pravidelně nakupuje přístup do 
elektronických vědeckých informačních zdrojů ProQuest, 
EBSCO, Springer Verlag a Elsevier Science. V roce 2005 byla 
databáze ProQuest nahrazena odbornou databází GeoBase/
GeoRef a v roce 2008 doplněna o další odbornou databázi 
GeoScience World [5].

           Poskytované služby

Zeměměřická knihovna, kromě standardních knihovních 
služeb jako je poskytování výpůjček a knihovního poraden-
ství, poskytuje i odbornou rešeršní službu, v jejímž rámci 
je ročně zpracováváno více než 50 odborných specializo-
vaných rešerší. Knihovna také provádí na vyžádání autori-
zované odborné překlady vědeckých článků a statí a vydá-
vá časopis „Novinky Zeměměřické knihovny®“. Toto dvou-
měsíční periodikum se skládá ze tří částí – z odborných 
vědeckých překladů, z anotačních záznamů a ze seznamu 
přírůstků za sledované období. První číslo v každém roce 
obsahuje i seznam pořizovaných odborných časopisů, a to 
jak v tištěné, tak i v digitální formě. Tímto knihovna pravi-
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Finančními restrikcemi se knihovna dostala do začaro-
vaného kruhu: Bude-li kvalitní informační zabezpečení – 
budou peníze, budou-li peníze – bude i kvalitní informační 
zabezpečení.

           Rozetnout gordický uzel?

Na základě zhodnocení a analýzy slabých míst pracovníci 
knihovny, ve spolupráci s pracovníky NTK, připravili a za-
čali realizovat nový koncept Zeměměřické knihovny. Přes-
tože se knihovně před patnácti lety podařilo zachytit vý-
voj automatizace (digitální katalog a publikace na inter-
netu), tak tento trend se jí nepodařilo, hlavně z důvodů 
omezení investic, udržet. Proto se hlavním cílem revitali-
zace Zeměměřické knihovny stalo širší zpřístupnění fon-
dů po internetu, zapojením knihovny do JIB NK ČR, digita-
lizace fondu knihovny a publikování šedé literatury. Dru-
hým cílem je celková revitalizace knihovny – rekonstrukce 
depozitářů a studovny knihovny a její vybavení moderní 
technikou. Neméně důležitým cílem je i automatizace
a zlepšení vnitřních knihovních služeb a evidence.

Šedá literatura
Publikace výsledků vědecké činnosti VÚGTK byl jeden jeho 
z největších nedostatků. Výsledky nebyly systematicky pu-
blikovány, zároveň se tak VÚGTK připravoval o vědeckou 
reklamu a tím i o možné partnerství v evropských a ná-
rodních projektech. Proto jedním z prvních kroků bylo za-
pojení VÚGTK do Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) 
vybudovaného v rámci evropských dotací péčí NTK. Byla 
podepsána smlouva s NTK a VÚGTK začal budovat své úlo-
žiště – repozitář – šedé literatury, které bude pravidelně 
harvestováno (sklízeno, přebíráno) do NUŠL. Jeho pros-
třednictvím budou bibliografické záznamy šedé literatury 
publikovány v celosvětové databázi Open Grey Literature 
(OGL). Tato služba je poskytována zcela bezplatně a Země-
měřická knihovna je pouze povinna udržovat přístup ke 
svým informacím ve stanovených formátech [7].

V souvislosti s budováním repozitáře šedé literatury bylo 
rozhodnuto i o vybudování institucionálního repozitáře 
na stejné platformě. Zde budou uchovávány vnitřní doku-
menty pro potřebu VÚGTK s  možností jejich selektivního 
zpřístupnění na internetu. Tím by mělo dojít k optimali-
zaci uložení všech vnitřních dokumentů, jejich archivaci
a snadné dohledatelnosti.

Digitalizace fondů
V roce 2012 získala knihovna dotaci MK v rámci programu 
VISK-7 na retrospektivní digitalizaci knihovního fondu. 
Úspěšné zpracování umožnilo pokračování projektu i v roce 
2013 a 2014. Zeměměřická knihovna je jednou z dvaceti 
knihoven, které opakovaně získávají tuto dotaci. Cílem pro-
jektu je záchrana časopisů ohrožených degradací kyselosti 
papíru z historického fondu Zeměměřické knihovny for-
mou reformátování (zde digitalizace) původních dokumen-
tů na papírových nosičích a jejich následné zpřístupnění 
veřejnosti prostřednictvím systému Kramerius 4, obr. 3. 
Formou dotace bylo již získáno přes 500 000 Kč a digitali-
zováno více než 68 000 stran dokumentů. Program VISK-7 
pokračuje i v letošním roce, kdy je plánováno digitalizo-
vat dalších 35 000 stran. Výsledky digitalizace jsou publi-
kovány na internetu, případně na terminálu ve studovně 
knihovny, v závislosti na podmínkách uvolnitelnosti doku-
mentů dle autorského zákona.

Moderní knihovní služby
Zeměměřická knihovna do současné doby využívá kni-

           Všechno stojí peníze

Zeměměřická knihovna plní tři základní funkce – jako vě-
decká knihovna VÚGTK, oborová knihovna pro zeměmě-
řictví a katastr nemovitostí a veřejná specializovaná kni-
hovna (registrovaná u MK). Přes tuto skladbu a šíři úkolů 
je knihovna financována výhradně z institucionální pod-
pory poskytované VÚGTK. Výrazné omezení institucionální 
podpory v letech 2010 a 2011 vedlo vedení VÚGTK k pře-
hodnocení významu a potřebnosti Zeměměřické knihov-
ny. Po provedené analýze byly zvažovány tyto varianty:
a) Přestěhování knihovního fondu Zeměměřické knihovny
     do Národní technické knihovny (NTK) – se zachováním
     fyzické i právní subjektivity knihovny;
b) Přestěhování knihovního fondu Zeměměřické knihov-
     ny – zachování pouze fyzické subjektivity knihovního
     fondu;
c) Zachování Zeměměřické knihovny ve VÚGTK. 

Výhody i negativa jednotlivých variant, včetně finanční 
náročnosti, byly posouzeny vedením ústavu a projednány 
na Dozorčí radě VÚGTK. Vzhledem k charakteru knihov-
ního fondu Zeměměřické knihovny, nemalým finančním 
požadavkům ze strany NTK a snahou o zachování celist-
vosti historického fondu, bylo vedením ústavu rozhodnu-
to, i přes finanční náročnost a bez podpory ČÚZK, o zacho-
vání knihovny ve VÚGTK.

Provedená analýza potvrdila jedinečnost a rozsah kni-
hovního fondu i snahu knihovny o využívání všech v sou-
časnosti dostupných forem pro přístup k fondům. Vedle po-
zitiv analýza ukázala i slabá místa knihovny, ke kterým patří:

Dislokace knihovny
Přemístěním z Prahy do Zdib ztratila knihovna převážnou 
část svých čtenářů. Knihovna nadále zpřístupňuje svůj fond 
prostřednictvím meziknihovních služeb, ale není atraktivní 
pro osobní návštěvu. Tuto skutečnost v posledních deseti 
letech umocňuje nástup internetu a „chytrých“ mobilních 
zařízení, kdy informace jsou vyhledávány (googlovány)
z pochybných i nedůvěryhodných zdrojů.

Péče o čtenáře
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků knihovna 
preferovala akvizice (vyhledávání) odborných publikací
a vzhledem ke své dislokaci rezignovala na funkci knihovny 
jako společenského prostoru. Celý prostor byl prakticky 
degradován na úložiště literatury, čímž knihovna nechtěně 
prohloubila svůj hendikep. Dalším nedostatkem bylo nesys-
tematické publikování výsledků vědecké činnosti ústavů. 
Část výsledků byla publikována na různých internetových 
stránkách jednotlivých projektů, avšak zcela chyběly bib-
liografické záznamy, a část, včetně vědeckých dat, nebyla 
a stále není publikována vůbec. 

Péče o knihovní fond
Obdobně jako u péče o čtenáře, knihovna neměla dosta-
tek finančních zdrojů pro modernizaci a rozšiřování depo-
zitářů. Část fondu je přemístěna na Skalku a stává se tak 
prakticky čtenářsky nedostupnou. Není také věnována
péče „neaktuálním“ publikacím a právě tato část fondu
(z let 1940-1980) je nejvíce ohrožena degradací kyselého 
papíru.

Propagace knihovny
Omezením počtu pracovníků knihovny došlo ke kumulaci 
povinností a přetížení jednotlivých pracovníků. Ti pak pře-
stali aktivně zastupovat a propagovat knihovnu na odbor-
ných akcích. To mělo za důsledek izolovanost knihovny
a ztrátu kontaktu s novými poznatky a technologiemi. 
(Portál Jednotné informační brány – JIB, vyhledávací ve-
řejně přístupné katalogy – discovery systémy – apod.)
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Obr. 3 Kramerius 4 – systém publikace
digitalizovaných dokumentů

Obr. 4 INVENIO – jednotný přístupový bod pro čtenáře
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VÚGTK získal v roce 2013 dotaci MK na implementaci to-
hoto systému a v současné době je systém testován [8], [9].

Zavedením dalších služeb Zeměměřické knihovny bylo 
nutné vyřešit jednotné uživatelské rozhraní. I v tomto pří-
padě byl zvolen systém INVENIO, který umožní propojení 
ostatních systémů (knihovní systém, zdigitalizované doku-
menty, šedá literatura, institucionální repozitář, elektro-
nické informační zdroje a databáze) a uživatel, ať vnitřní 
nebo vnější, bude komunikovat v jediném přístupovém pro-
středí (obr. 4). Toto řešení je v ČR jedinečné a bylo pozi-
tivně ohodnoceno na semináři INFORUM 2014 [10].

K označení knihovních jednotek bude využit QR kód 
(obr. 5), aby bylo usnadněno čtenářům získávání infor-
mací. Velmi podobný čárový kód by stejně dobře poslou-
žil pro evidenci v našem knihovnickém systému, ale čte-
nářům by nebyl k ničemu. QR kód kromě identifikátoru 
jednotky obsahuje odkaz do knihovnického systému, kde 
čtenáři mohou zjistit všechny dostupné informace o kni-
hovní jednotce. Pro přečtení QR kódu je potřeba pouze 
mobilní telefon s fotoaparátem a nainstalovanou libovol-
nou čtečkou QR kódu. Tyto aplikace si většinou uchová-
vají historii. A právě kvůli snadnější orientaci v ní obsahuje 
QR kód VÚGTK také zkrácený název jednotky.

Revitalizace knihovny
Rekonstrukce depozitářů a studovny knihovny je nutným 
dalším krokem [11]. Depozitář na Skalce není vhodný pro 
dlouhodobé uložení knihovního fondu a umístění cca 50 km 
od knihovny prakticky znemožňuje využití tohoto fondu 
a značně komplikuje péči o něj. Proto byl již v roce 2012
připraven projekt rekonstrukce depozitářů a studovny
knihovny, který byl součástí žádosti o dotaci z programu 
VaVpI (výzkum a vývoj pro inovace) o předpokládaných 
nákladech cca 5 mil. Kč na tuto část, avšak projekt nebyl 
přijat k financování. Proto vzhledem k prostředkům, které 
v současné době může VÚGTK vyčlenit na rekonstrukci kni-
hovny, je projekt upravován a aktualizován. 

V rámci projektu bude rekonstruován pouze hlavní de-
pozitář knihovny, který bude vybaven posuvnými policemi 
pro zvýšení úložné kapacity a místnost depozitáře bude 
vybavena odpovídajícím vybavením (klimatizační jednot-

 

hovní systém TinLib/T Series. Tento systém však již není na-
dále podporován a neumožňuje poskytovat nové služby 
čtenářům a hlavně není kompatibilní s ostatními knihov-
ními systémy. Není možné využívat JIB, není možné harves-
tování bibliografických údajů z ostatních knihoven a ne-
podporuje moderní knihovní formáty a standardy (MARC21, 
UNIMARC apod.). Vzhledem k omezeným finančním mož-
nostem knihovny nebylo možné uvažovat o nákupu nové-
ho moderního knihovního systému (investice cca 900 000 Kč 
+ 150 000 Kč/rok za maitenance) a byl zvolen přístup po-
užití OpenSource produktů. Z několika možností se jevilo
jako nejvhodnější použití systému INVENIO poskytované 
Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN). Tento 
systém byl zvolen z několika důvodů: jeho tvůrcem je vý-
znamná světová vědecká organizace, systém má silnou 
podporu v ČR (NTK), používá systém NUŠL, který ústav již 
implementoval a systém je OpenSource – tedy bezplatný.
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Obr. 7 Pohledová studie na uspořádání ve studovně

Obr. 6 Studie uspořádání knihovny se studovnou
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sklad odborných publikací, původní funkci vědeckého a ba-
datelského pracoviště.

Neméně důležitou aktivitou byla a je i propagace kni-
hovny. Zaměstnanci ODIS se v posledních třech letech pra-
videlně zúčastňují seminářů, výstav a akcí s knihovnickou 
tématikou. Bylo uskutečněno 9 odborných vystoupení a pre-
zentací Zeměměřické knihovny a knihovna navázala i ne-
formální vazby s ostatními odbornými a vědeckými knihov-
nami. Práce knihovny je pravidelně prezentována odbor-
ným zahraničním návštěvám ve VÚGTK. Od roku 2011 bylo 
příslušníky ODIS podáno celkem 9 žádostí o grant či pro-
jekt s tématikou knihovny nebo vzdělávání a z toho šest 
žádostí bylo přijato k financování (3x VISK7, VISK3, OPVK – 
operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
VaVpI – jako partner). Bohužel pro knihovnu nejdůležitější 
projekt „Vybavení odborných vědeckých a oborových kni-
hoven“ (VaVpI), který řešil rekonstrukci, nové technologic-
ké vybavení knihovny a nákup rozsáhlého souboru elektro-
nických informačních zdrojů jako celek, skončil jako „první 
pod čarou“. Přestože to bylo pro autory projektu zklamá-
ním, být 10. knihovnou v konkurenci velkých univerzitních 
a vědeckých knihoven je určitě dobrou známkou a znač-
kou kvality současných pracovníků Zeměměřické knihovny.

Zeměměřická knihovna letos, společně s VÚGTK, osla-
vila šedesát let své existence. Přestože již dosáhla důcho-
dového věku, na odpočinek se nechystá. Naopak, do dal-
ších let se chystá vykročit s ještě větším elánem a kvalit-
nějším čtenářským servisem.
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ky, záznamové vlhkoměry, zastínění oken apod.). Ostatní 
depozitáře, bohužel, zůstanou v původním stavu a budou 
vybavovány novým mobiliářem podle finančních mož-
ností v budoucích letech. Součástí rekonstrukce je i pře-
stavba knihovny a studovny (obr. 6 a 7). Cílem je vytvořit 
prostor, který umožní multifunkční použití pro potřeby 
ústavu, zlepší pracovní podmínky knihovnic a ve studovně 
bude vytvořeno klidné a důstojné místo pro čtenáře a ba-
datele [12]. Cílem revitalizace knihovny a studovny je na-
vrátit Zeměměřické knihovně, která byla časem a nedo-
statkem finančních prostředků degradována na pouhý
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Abstrakt

Systém základních registrů je založen na principu referenčních, konzistentních a garantovaných dat pro veřejnou správu. 
Jedním z těchto registrů je Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Navržený datový model by měl zefektivnit 
a zpříjemnit systém správy a poskytování dat adres uživatelům z veřejného i soukromého sektoru. Implementace navrženého 
datového modelu vycházela z analýz následujících tří datových sad. Jedná se o datové sady EURADIN (EURopean ADdress 
INfrastructure), RÚIAN a INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) pro téma adresy.

Implementation of Data Model Based on Analysis of EURADIN, RÚIAN and INSPIRE
for the EURADIN Project Data Sets

Summary

The system of basic registries is based on the principle of reference, consistent and guaranteed data for public administration. 
One of these registers is the Register of Territorial Identification, Addresses and Real Estate (RÚIAN). The proposed data model 
should increase the effectiveness of system administration and make it together with address data provision user friendlier for 
users from both the public and private sectors. The implementation of the proposed data model was based on the analysis of 
following three data sets. These are EURADIN (EURopean ADdress INfrastructure), RÚIAN and INSPIRE (INfrastructure for 
SPatial InfoRmation in Europe) for the theme addresses data sets.

Keywords: basic registries, database, dataset, address, address space

Implementace datového modelu
vycházejícího z analýz datových sad
EURADIN, RÚIAN a INSPIRE
pro projekt EURADIN

1.

1)
2)

Veřejný sektor se řídí zákonem č. 111/2009 Sb.
Formát a způsob zápisu adresy je pro veřejnou správu definován v § 6 prováděcí vyhlášky 
č. 359/2011 Sb., respektive v příloze 1 této vyhlášky [2].

2.
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ČÚZK, editorem zodpovědným za údaje o adrese jsou obce 
a stavební úřady. Tento projekt si proto klade za cíl zvýšit 
užitnou hodnotu, interoperabilitu adres a zpřístupnit jejich 
data uživatelsky přívětivější cestou na základě poznatků 
evropského projektu EURADIN (European Address Infra-
structure, viz www.euradin.eu), dotazníkového průzkumu 
mezi uživateli, i osobními konzultacemi s uživateli a prů-
zkumem trhu. Základním požadavkem pro splnění cílů pro-
jektu je vytvoření a harmonizace datového modelu, který 
vychází z RÚIAN a všech výše uvedených poznatků.

           Srovnání datových sad

Pro harmonizaci realizovaného datového modelu byly vy-
tvořeny v rámci řešení projektu celkem tři analýzy. Kon-
krétně se jedná o analýzy datových sad EURADIN, RÚIAN 
a INSPIRE pro téma adresy. Detailním vyhodnocením těch-
to tří sad vznikly následující srovnávací tabulky, které slou-
žily jako inspirace pro samotnou implementaci navrhova-
ného datového modelu.

  2.1  Základní charakteristiky srovnávaných
        datových sad

Srovnáním všech tří datových sad vznikla tab. 1 identifi-
kující základní charakteristiky jednotlivých srovnávaných 
sad. Kromě uvedených základních charakteristik, které jsou 
uvedeny hlavně pro informaci, jsou pro samotnou imple-
mentaci a vytvoření vlastního modelu více důležité para-
metry a jejich charakteristika napříč datovými modely.

           Úvod

Popisné a lokalizační údaje o územních prvcích, územně 
evidenčních jednotkách, účelových prvcích, adresách a je-
jich vzájemných vazbách jsou od 1. 7. 2012 spravována
v České republice (ČR) v jednom ze čtyř základních registrů 
ČR zřízených podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních re-
gistrech, v Registru územní identifikace, adres a nemovi-
tostí (RÚIAN). RÚIAN je veřejný seznam, který umožňuje 
uživatelům z řad veřejnosti, ale i z komerční a akademické 
sféry dálkový přístup přes internet. Aplikace Veřejného dál-
kového přístupu (VDP) k datům RÚIAN je dostupná zdarma 
a bez registrace na internetové adrese: http://vdp.cuzk.cz. 
Projekt č. TB01CUZK004 „Výzkum uplatnění závěrů projek-
tu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RÚIAN“ 
je financován ze státních prostředků Technologické agen-
tury ČR pro Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). 
Řešitelem projektu je Výzkumný ústav geodetický, topo-
grafický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK).

Řešení projektu je nadstavbou RÚIAN pro publikování 
dat adres. Vyřešení efektivního systému správy a poskyto-
vání dat o adresách uživatelům z veřejného i soukromého 
sektoru1) vyžaduje těsnou spolupráci s budoucími uživateli, 
zejména ze soukromého sektoru. Existuje obecný základní 
požadavek pro všechny uživatele adres: potřeba existence 
harmonizovaného modelu a formátu adres2), snadno do-
stupných, úplných, aktuálních a konzistentních, včetně plat-
nosti dat na národní úrovni s odpovědným garantem a správ-
cem. Podle zákona č. 111/2009 Sb. je správcem RÚIAN

Vacek, T.: Implementace datového modelu...



Tab. 1 Srovnání vybraných charakteristik pro adresy v RÚIAN, v rámci INSPIRE a EURADIN [1]

Účel

Úroveň

Přístup k datům

Standard

Platnost

Charakteristika INSPIRE

Sdílení dat veřejné správy

v rámci celé EU pro účely

životního prostředí

Mezinárodní- evropská

Data zdarma nebo zpoplatněna

v rámci licencí

Standardy OGC pro WMS, WFS,

WCS3) a další jsou mírně upraveny

pro potřeby INSPIRE

Průběžně od roku 2010 jsou

publikována metadata a data

formou služeb

EURADIN

Ověření INSPIRE modelu,

návrh vylepšení

Mezinárodní- evropská

V rámci teoretického obchodního

modelu zákazníkům

Standard INSPIRE je mírně upraven

Návrh – doporučení

RÚIAN

Národní registr referenčních dat

určený zejména veřejné správě,

ale dostupný i veřejnosti

Národní

Data zdarma celé veřejnosti

(ke stažení)

Vlastní standard založený na XML,

geodata přebírají geometrie dle

OGC GML 3.2.1 definice

Zdrojová data byla namigrována

k 30. 6. 2011; data jsou platná

minimálně od 29. 8. 2011;

termín spuštění základních

registrů byl 1. 7. 2012

Tab. 2 Charakteristika dat v RÚIAN, INSPIRE a v rámci projektu EURADIN [1]

Zápis geometrií

Metadata

Kvalita dat

Souřadnicový

systém

Způsob zápisu

adresy

Charakteristika INSPIRE

Je možné uložit jednu bodovou

geometrii/pozici pro adresu

(uvádí se pouze adresa s nejlepší

polohovou přesností)

Ano, v XML a formou webových služeb

V datových specifikacích je uvedeno,

jaké testy lze provádět, není však

stanoveno explicitně; paralelně jdou

snahy JRC6) o stanovení např. modelu

kvality dat, parametrů kvality pro

webové služby apod.

ETRS89

Rozlišuje zápis adresy podle

charakteru území s:

•   byty,

•   nákupním centrem,

•   průmyslovou zónou,

•   budovy na venkově.

EURADIN

Kromě zápisu jako v INSPIRE

i možnost uložit více geometrií

– plochou i bodově, a to ve více

úrovních

Ano, v XML a formou webových služeb

V rámci projektu neřešeno, platí

tedy stejná pravidla jako pro

INSPIRE

ETRS89

Rozlišuje zápis adresy stejně jako

INSPIRE, avšak umožňuje zapsat

nezávislé kombinace:

•   poštovní adresa,

•   katastrální adresa,

•   geografická adresa,

•   čelní adresa,

•   zadní adresa,

•   boční adresa,

•   rohová adresa.

RÚIAN

Obsahuje definiční body adresních

míst4), zahrnuje taktéž přístupové body

pro IZS (geometrie jsou zapisovány

pomocí definic v GML v obecném

formátu VFR založeném na XML)

Ano, informace jsou dostupné na VDP5) 

Kvalita dat je zajištěna v rámci

reklamací

S-JTSK

Ve vyhlášce č. 359/2011 Sb. je popsán

způsob zápisu adresy, existuje celkem

šest typů formátování adresy:

•   adresa v Praze s ulicí7), 

•   adresa v Praze bez ulice,

•   adresa s ulicí bez uvedené

    části obce3),

•   adresa s ulicí a s uvedenou

    částí obce3),

•   adresa bez ulice a bez uve-

    dené části, 

•   adresa bez ulice s uvedenou

    částí obce.

3)
4)

5)

Bližší informace o standardech daných služeb jsou uvedeny na http://www.opengeospatial.org/.
Dle § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, je adresním místem ta-
kové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu.
Veřejný dálkový přístup (VDP) – webová aplikace umožňující bezplatný přístup k datům RÚIAN 
(http://vdp.cuzk.cz).

6)

7)

Společné výzkumné středisko (JRC, Joint Research Centre) je generální ředitelství Evropské 
komise, které spadá do kompetencí komisaře pro vědu, výzkum a inovace.
Http://ec.europa.eu/dgs/jrc/.
Možné s číslem orientačním (č.o.) a znakem č.o., respektive bez č.o. a znaku č.o.
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hovaného datového modelu. Na konci tab. 2 jsou uvedeny 
i způsoby zápisu adres v jednotlivých datových modelech.

Jelikož se v navrhovaném datovém modelu vychází ze zá-
kladů registru RÚIAN, je na obr. 1 uvedeno schéma tvorby 
adresy v tomto registru.

  2.2  Srovnání dalších parametrů charakterizujících
       data adres

V této části jsou již postiženy parametry charakterizující data 
adres, které jsou důležité pro samotnou implementaci navr-

Vacek, T.: Implementace datového modelu...



Obr. 1 Algoritmus formátování adresy v RÚIAN [2]

3.

8)
9)

Dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Není třeba pro samotné sestavení adresy, ale je důležité vědět, do jaké MOMC stavební 
objekt náleží.

4.
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•   název atributu,
•   typ atributu,
•   popis atributu,
•   násobnost atributu.

Pro zpracování této části dokumentu bylo použito zdro-
jů z [3], [4] a [5].

Účelem, na základě níže uvedených tabulek jednotli-
vých objektů a jejich komplexního porovnání napříč tře-
mi zkoumanými datovými sadami, je vytvořit databázi ve 
formě co nejbližší databázi RÚIAN. Jelikož přístup do data-
báze není možný a nebylo možné získat ani kopii databáze 
RÚIAN, je nezbytné kombinovat informace z výše uvede-
ných zdrojů informací. Taktéž je nutné počítat s mírnými 
odchylkami, resp. nutnými drobnými úpravami při případ-
ném nasazení a počítat také s možným vývojem v rámci 
řešení projektu. Takto navržený model je vytvořen podle 
požadavků, které byly zjištěny v rámci průzkumu v první 
etapě řešení projektu č. TB01CUZK004.

  4.1  Srovnání dalších parametrů charakterizujících
        data adres

Jak již bylo zmíněno, je stavební objekt základním objek-
tem pro implementaci dat adres a tedy i příjezdových bodů 
IZS, na který jsou vázány ostatní objekty. Dalším neméně 
důležitým objektem je adresní místo.

Dle § 29, odst. (1), písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o zá-
kladních registrech, je stavebním objektem evidovaným
v RÚIAN dokončená budova zapisovaná do katastru nemo-
vitostí nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru 
nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné 
nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k pod-
nikání nebo jiné ekonomické činnosti. Dle § 29, odst. (1),

           Návrh databázové struktury k implementaci

Z uvedených charakteristik a z provedených analýz byl 
vytvořen první návrh implementace datového modelu. 
Jako nejjednodušší, ekonomicky nejvýhodnější a uživa-
telsky nejpřívětivější se jeví využití základu datového mo-
delu RÚIAN.

Základním objektem pro implementaci dat adres, a tedy 
i příjezdových bodů integrovaného záchranného systému 
(IZS), je stavební objekt8). Na tento objekt jsou navázány 
další objekty, ze kterých byly v první fázi návrhu vybrány [1]:
•   adresní místo,
•   parcela,
•   katastrální území,
•   číselník typů stavebních objektů,
•   část obce,
•   obec,
•   městská část/obvod (MOMC)9),
•   ulice,
•   městský obvod v Praze (MOP).

V návrhu základní kostry objektů a vazeb mezi nimi na 
obr. 2 jsou specifikovány pouze ty, které jsou považovány za 
potřebné v rámci implementace v projektu řešeném VÚGTK.

           Struktura objektů

Struktura objektů je definována tabulkami, které obsahují 
čtyři základní charakteristiky objektu:

Vacek, T.: Implementace datového modelu...



Obr. 2 Základní kostra objektů vybraných pro implementaci [4]

10) Každý editor má jak zapisovatele, tak schvalovatele.
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Stavební objekt byl vybrán jako reprezentující vzorek pro 
názorné vyjádření toho, jak postup návrhu vypadal. Stej-
ným postupem jako pro prvek stavební objekt byly vytvo-
řeny detailní tabulky i pro ostatní implementované prvky:
•   ulice,
•   adresní místo,
•   adresní pošta,
•   část obce,
•   obec,
•   MOMC,
•   MOP.

  4.3  Použité datové typy

V rámci předchozí kapitoly jsou použity vybrané datové 
typy, které je pro implementaci nutné také vymezit/defi-
novat. Jde o tyto datové typy [1]:

T_identifikator
Jednoznačný číselný identifikátor instance, generovaný 
systémem. Maximální velikost je 30 číslic. Neobsahuje 
kontrolní číslici.

T_kod
Celé kladné maximálně N-ciferné číslo s kontrolní číslicí
v řádu jednotek spočtenou metodou Modulo 11 ADDO.

T_cislo
Celé kladné maximálně N-ciferné číslo.

T_nazev
Řetězec maximálně N znaků dlouhý. Smí obsahovat všech-
ny znaky hex21 až hexFF kódové stránky 1 250 a uvnitř 
řetězce též nezdvojené znaky mezera (hex20).

T_definicni_bod
Definiční bod přehledové mapy, pro který se nespecifikují 
vlastnosti textu (editorem není ČÚZK). Souřadnice bodu 
jsou v S-JTSK.

písm. d) téhož zákona, je adresním místem takové místo
v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu 
jednoznačně přiřadit adresu [1]. Editorem údajů o adrese 
v RÚIAN jsou obce, stavební úřady a také ČÚZK10).

Oproti dokumentu, ze kterého je čerpáno [3], byl dopl-
něn poslední sloupec specifikující nutnost implementace 
v projektu řešeném VÚGTK.

Vzhledem k této variabilitě podkladů jsou v tab. 3 a 4 
uvedeny informace, které mají tento význam:
•   název – označení položky v tabulce/databázi (tvar není
    přímo závazný pro implementaci, odchylky je potřeba
     odůvodnit),
•   typ – je převzatý z [3], tj. dokumentu, jenž byl podkla-
     dem pro tvorbu databáze RÚIAN,
•   datový typ – převzatý ze specifikace výměnného formá-
     tu RÚIAN – VFR, viz [4],
•   délka – převzato z [4],
•   popis – je kombinací informací z [3] a [4], v rámci imple-
     mentace je možné upřesnit,
•   násobnost – převzato z [3],
•   implementace v EURADIN/RÚIAN/VFR – sloupec vyjad-

řuje, zda uvedená položka (označující řádek tabulky) je 
uvedena v [3] – označení RÚIAN, [4] – označení VFR,
a zda je považována za vhodnou pro implementaci v pro-
jektu „Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus
s názvem EURADIN v podmínkách RÚIAN“ (dle těchto
závěrů jsou položky v tab. 3 a 4 označeny).

  4.2  Ostatní objekty datového modelu

Vzhledem k tomu, že stavební objekt a adresní místo jsou zá-
kladním stavebním kamenem navrhovaného datového mo-
delu, je uvedena podrobně jejich stavební struktura (viz před-
chozí část). Ostatní prvky, které na stavební objekt a adresní 
místo navazují, jsou též detailně uvedeny v dokumentu [1]. 
Detailní znázornění jednotlivých tabulek proto není nutné. 
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Tab. 3 Navrhovaná struktura stavebního objektu [1]

Kod

Budova_id

Cislo_domovni

Identifikacni

Parcela

TypStavebniho

ObjektuKod

ZpusobVyuzitiKod

CastObce

MOMC

PlatiOd

PlatiDo

IdTransakce

GlobalniId

NavrhuZmeny

Definicni_bod

Dokonceni

Hranice

Je_vytah_kod

Konstrukce (Druh

KonstrukceKod)

Obestaveny_prostor

Pocet_bytu

Pocet_podlazi

Podlahova_plocha

Pripoj_kanal_sit

(Pripoj_kanalizace_sit)

Pripoj_plyn

Pripoj_vodovod

Zastavena_plocha

Zpusob_vytapeni

Zpusob_ochrany

DetailniTEA

Geometrie

NespravneUdaje

Název Typ

T_Identifikator

T_Cislo_

domovni

T_Definicni_bod

T_Datum

T_Hranice_

Polygonu

Datový typ

Integer

Long

Integer

(kolekce čísel

domovních)

Kolekce údajů

Integer

Integer

Kolekce údajů

Kolekce údajů

DateTime

DateTime

Long

Long

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Kolekce údajů

Kolekce údajů

Kolekce údajů

Délka

9

18

4

1

4

18

18

4

8

4

4

6

4

4

4

Popis

Kód stavebního objektu

Identifikátor budovy

vedený v ISKN

Číslo domovní stavebního

objektu; není-li atribut zadán,

stavební objekt nemá přidělené

číslo domovní

Parcela nebo jedna z parcel,

na nichž je stavební objekt

postaven, zvolená pro identifi-

kaci objektu (tzv. identifikační

parcela)

Typ stavebního objektu

může nabývat hodnot:

1 – budova s číslem popisným,

2 – s číslem evidenčním,

3 – bez čísla popisného či evi-

       denčního

Způsob využití

Nadřazená část obce

Nadřazený MOMC

Začátek platnosti

Konec platnosti

ID transakce v RÚIAN

ID návrhu změny v ISÚI

Definiční bod prvku

Měsíc a rok dokončení

Hranice stavebního objektu;

do RUIAN ji zapisuje přímo

ISKN, a to dodatečně až po

zápisu nového stavebního

objektu stavebním úřadem,

nebo obcí prostřednictvím ISÚI;

nemusí proto být zadána s vý-

znamem „zatím není známa“

Vybavení výtahem

Druh svislé nosné konstrukce

Obestavěný prostor v m3

Počet bytů u stavebního

objektu s byty

Počet nadzemních a podzem-

ních podlaží

Podlahová plocha v m2

Připojení na kanalizační síť

Připojení na rozvod plynu

Připojení na vodovod

Zastavěná plocha v m2

Způsob vytápění

Způsob ochrany stavebního

objektu

Vchody = detailní TEA

(technicko ekonomické atributy)

Geometrické údaje

Seznam nesprávných referenč-

ních údajů

Násobnost

[0..1]

[0..1]

[0..1]

Implementace v:
EURADIN/RÚIAN/

/VFR

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO /vazba/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO /ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO /-/ANO

ANO /-/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/-/ANO
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Tab. 4 Navrhovaná struktura adresního místa [1]

Kod

CisloDomovni

Cislo_orientacni

CisloOrientacni

Pismeno

Psc

StavebniObjekt

Ulice

PlatiOd

PlatiDo

IdTransakce

GlobalniIdNavrhu

Zmeny

Definicni_bod

Název Typ

T_Kod<9>

T_Cislo_orientacni

T_definicni_bod

Datový typ

Integer

Integer

Integer

String

Integer

Kolekce údajů

Kolekce údajů

DateTime

DateTime

Long

Long

Délka

9

4

3

1

5

18

18

Popis

Kód prvku jednoznačný ve všech

instancích třídy

Číslo domovní – jedno z čísel

uvedených v cislo_domovni

u STAVEBNI_OBJEKT

Údaje o čísle orientačním adres-

ního místa; není-li atribut zadán,

adresní místo nemá přidělené

číslo orientační; číselná část čísla

orientačního

Údaje o čísle orientačním adres-

ního místa; není-li atribut zadán,

adresní místo nemá předělené

číslo orientační; koncové písmeno

čísla orientačního; není-li atribut

zadán, číslo orientační neobsa-

huje koncové písmeno

PSČ adresní pošty adresního

místa

Nadřazený stavební objekt

Nadřazená ulice

Začátek platnosti

Konec platnosti

ID transakce v RÚIAN

ID návrhu změny v ISÚI

Definiční bod prvku

Násobnost

[0..1]

Implementace v:
EURADIN/RÚIAN/

/VFR

ANO/ANO/ANO

ANO/-/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/-/ANO

ANO/-/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/ANO/ANO

ANO/-/ANO

ANO/-/ANO

ANO/-/ANO

ANO/-/ANO

ANO/ANO/-

Tab. 5 Definiční bod přehledové mapy s atributy

Vlastnosti_textu

Natoceni

Název atributu Typ

T_vlastnosti_textu

T_text<128>

Popis

Vlastnosti textu, který je zobrazován spolu s definičním bodem

Natočení textu a symbolu vůči bodu popsané pomocí rotační

matice s hodností 2; prvky matice jsou ukládány do textového

řetězce jako 4 reálná čísla s přesností na 6 desetinných míst

oddělená mezerou

Násobnost

[0..1]

[0..1]

Tab. 6 Definiční čára s atributy

Vlastnosti_textu

Název atributu Typ

T_vlastnosti_textu

Popis Násobnost

[0..1]
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T_datum
Datum s přesností na dny a bez časové složky se standard-
ním porovnáním a se standardním přičítáním celých čísel 
ve významu celých dnů.

T_text
Řetězec maximálně N znaků dlouhý. Smí obsahovat všech-
ny znaky hex21 až hexFF kódové stránky 1250 a uvnitř ře-
tězce též znaky CR (hex0D), LF (hex0A), TAB(hex09) a me-
zera (hex20).

T_definicni_bod_PM
Definiční bod přehledové mapy s atributy (tab. 5).

T_definicni_cara
Lomená čára (může být i uzavřená), případně seskupení 
více lomených čar (tab. 6).

T_hranice_polygonu
Hranice územní jednotky, jež může být složena z řetězců 
linií či kruhových oblouků.

Vacek, T.: Implementace datového modelu...



Tab. 7 Údaje o čísle domovním stavebního objektu

Hodnota

Název atributu Typ

T_Cislo<4>

Popis Násobnost

Číselná hodnota čísla domovního

Tab. 8 Údaje o čísle orientačním

Hodnota

Pismeno

Název atributu Typ

T_Cislo<3>

Char

Popis

Číselná část čísla orientačního

Koncové písmeno čísla orientačního; není-li atribut zadán, číslo 

orientační neobsahuje koncové písmeno

Násobnost

[0..1]

Tab. 9 Vlastnosti textu

Vyska

Sirka

Odsazeni

Font

Název atributu Typ

T_Cislo<5>

T_cislo<5>

T_Cislo<1>

T_text

Popis

Velikost textu

Šířka textu

Odsazení textu

Násobnost

5.

6.

Sumarizace podkladů [on line]. Dostupné z: http://bivoj.vugtk.cz/euradin/.
Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí.
Detailní analýza RÚIAN: Datová architektura – verze 1.1 [on line], Intra-
net ČÚZK.
Struktura a popis VFR – verze 1.1 [on line]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/
GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-VFR_STRUKTURA_POPIS_1_1_PDF.
Analýza RÚIAN [on line]. Dostupné z: http://bivoj.vugtk.cz/euradin/.

Pro příští GaKO připravujeme:11
2014
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tový model naplnit konkrétními testovacími daty. Následně 
zhodnotit chyby, které nastanou při importu dat a i na zá-
kladě dalšího vývoje a konzultací s možnými budoucími uži-
vateli, navržený datový model modifikovat. Modifikovaný 
model by měl ve výsledku co nejvíce odpovídat požadav-
kům na práci s adresami jak v oblasti komerčního a soukro-
mého využití, tak i v oblasti veřejné sféry. Navazující návrh 
nových aplikací, které budou fungovat nad tímto datovým 
modelem, by měl zkvalitnit práci s adresami, ale hlavně po-
stihnout ty oblasti, které nejsou řešeny registrem RÚIAN.

  LITERATURA:

[1] 
[2] 

[3]
[4] 

[5] 

Do redakce došlo: 7. 8. 2013

Lektoroval:
Ing. Jiří Formánek,

ČÚZK

VACKOVÁ, E.: Analýza přesnosti znázornění železničních tunelů na Základní 
mapě České republiky 1 : 10 000

HLAVÁČOVÁ, I.-HALOUNOVÁ, L.-SVOBODOVÁ, K.-BLÍN, J.: Výsledky sledování 
deformací metodou InSAR v severních Čechách

T_cislo_domovni
Údaje o čísle domovním stavebního objektu (tab. 7).

T_cislo_orientacni
Údaje o čísle orientačním (tab. 8).

T_vlastnosti_textu (tab. 9)

           Budoucí vývoj

Z již uvedených poznatků je patrné, že datový model, který 
je navržen, se na základě dalšího průběhu řešení projektu 
bude vyvíjet, doplňovat a měnit. Musí být zohledněna ještě 
řada faktorů, které budoucí podobu datového modelu
a na ně navazující aplikace či webové služby ovlivní. Při-
čemž jejich návrh bude součástí  řešení další etapy projek-
tu. Za základní přidané hodnoty ovlivňující podobu dato-
vého modelu se považují:
•  možnost doplňování definičních bodů adresních míst

a přístupových míst – možnosti, uplatnění, návrh apli-
kace nad navrženým datovým modelem,

•   validace adres,
•   odlišení typů chyb a možnosti jejich reklamací – vytvo-

ření speciálního číselníku definujícího druhy chyb po-
dle specifických kategorií, návrh aplikace/webové služ-
by pracující nad datovým modelem.

           Závěr a zhodnocení

V rámci řešení projektu pro Technologickou agenturu ČR 
„Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem
EURADIN v podmínkách RÚIAN“, bude nutné navržený da-

Vacek, T.: Implementace datového modelu...



Obr. 3 Výstava zeměměřické techniky (foto: www.fig.net)

Obr. 1 Budova KLCC (foto: Ing. V. Žufanová)

Obr. 2 Zahajovací ceremoniál (foto: Ing. L. Tomandl)

Kongres FIG 2014 a XXXVII. valné 
shromáždění FIG se konaly
v Kuala Lumpur
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FIG byly přijaty dvě nové členské organice – z Botswany a ostrova Santa 
Lucia, naopak své členství ukončily organizace z Argentiny a Portorika. Dosa-
vadní předsedové jednotlivých komisí prezentovali činnosti jimi vedených ko-
misí za období let 2011-2014. K otázce nominací na nové předsedy jednotli-
vých komisí byl podán diskusní návrh, aby pro příští volby předsedů byly jed-
notlivé nominace podpořeny nejen domovskou organizací kandidáta, ale i vyjá-
dřením a doporučením vlastní komise. Druhý diskusní námět směřoval na vo-
lební a funkční období prezidenta FIG. Jeden názor razí přesvědčení, že nově 
zvolený prezident FIG musí být schopen ujmout se své role bezprostředně po
zvolení na kongresu, opoziční názor pak navrhuje, aby funkční období budou-
cích prezidentů začínalo, resp. končilo, vždy se začátkem, resp. koncem, kalen-
dářního roku, tak aby toto období bylo vždy stejně dlouhé, kopírovalo fiskální

Již XXV. kongres Mezinárodní organizace zeměměřičů – FIG se konal ve 
dnech 16. až 21. 6. 2014 v hlavním městě Malajsie v moderním kongresovém 
centru Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Convention Centre – KLCC, obr. 1) s mot-
tem „Engaging the Challenges, Enhancing the Relevance“, které by i s ohledem 
na úvodní slovo prezidenta FIG CheeHai Tea mohlo ve volném překladu zname-
nat „zvýšení důležitosti a relevantnosti profese uchopením a řešením aktuálních 
problémů“. Bylo to poprvé v historii FIG, kdy se kongres konal na území Asie.

Kongres FIG spolupořádaly Asociace autorizovaných zeměměřičů Malajsie 
(Association of Authorised Land Surveyors Malaysia – PEJUTA), jako hlavní 
domácí pořadatel, a dále Úřad pro zeměměřictví a mapování Malajsie (De-
partment of Survey and Mapping Malaysia – JUPEM), Výbor zeměměřičů Ma-
lajsie (Land Surveyors Board Malaysia – LJT) a Malajsijská kongresová a vý-
stavní kancelář (Malaysia Convention and Exhibition Bureau Malaysia – MyCEB). 
Kongresu se zúčastnilo přes 2 500 účastníků z 99 zemí všech kontinentů světa. 
Nebylo překvapením, že největší zastoupení co do počtu účastníků měla pořa-
datelská země – téměř 700. Co překvapivé jistě bylo, že druhou největší ekipou 
byla delegace z Nigérie, když na kongres přicestovalo téměř 400 zástupců z této 
země, která v roce 2013 pořádala FIG Working Week (WW) v hlavním městě 
Abuji. Jen pro srovnání – česká delegace s pěti účastníky, slovenská se dvěma, 
polská a maďarská shodně se třemi delegáty, se řadily k těm nejmenším. Kon-
gresu se nezúčastnil žádný zástupce českých vysokých škol, opět pro srovná-
ní – ze 40 německých účastníků plná polovina zastupovala některou z němec-
kých univerzit. Totéž lze konstatovat o nizozemském zastoupení – z 27 účast-
níků jich plných 11 deklarovalo jako vysílající organizaci univerzitu. Naopak 
Španělsko, Chorvatsko či Srbsko nevyslaly žádné zástupce.

Zahajovací ceremoniál proběhl trochu netradičně až v odpoledních hodi-
nách prvního jednacího dne v největším sálu kongresového centra (obr. 2), který 
snadno pojal všechny přítomné účastníky. Kongres zahájil uvítací řečí za pořá-
dající organizaci Mohammad Azmi Mohd Zin, prezident PEJUTY, dále vystoupil 
prezident FIG CheeHai Teo, shodou okolností rovněž zástupce hostitelské země. 
Posun slavnostního zahájení do odpoledních hodin byl zřejmě způsoben i sku-
tečností, že tohoto slavnostního aktu se zúčastnil ministerský předseda Malaj-
sie Dato Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, který bezprostředně po zahá-
jení kongresu otevřel i výstavu zeměměřických a geoinformačních produktů
a služeb. Zahájení se rovněž zúčastnil náměstek ministra přírodních zdrojů a ži-
votního prostředí Dr. James Dawos Mamit.

Na tradiční výstavě zeměměřických a geoinformačních produktů a služeb se 
představilo více jak 50 vystavovatelů z celého světa (obr. 3), čímž se tato výstava 
stala největší akcí svého druhu v roce 2014 na celém asijském kontinentu. Pokud 
v předchozích letech dominovaly výstavě služby a produkty spojené s určováním 
polohy metodou GNSS a dále technika pro terestrické skenování, hitem letošní 
výstavy byly malé ze země navigovatelné bezpilotní vrtulníky, letadla a drony 
určené pro skenování či fotografování zemského povrchu z nízkých výšek.

Program kongresu byl jako vždy zahájen a zakončen dvěma zasedáními
tentokrát již XXXVII. valného shromáždění FIG. Prvního i druhého zasedání 
se zúčastnili zástupci z 61 členských organizací. Zasedání se již nezúčastnil 
dlouholetý ředitel kanceláře FIG Markku Villikka, který ve své funkci skončil
31. 7. 2013 a jenž byl ředitelem FIG již od roku 1999 a společně s pěti výkonnými 
radami, několika spolupracovníky a bezpočtu dobrovolníků má jednu z hlavních 
zásluh na tom, kde současná FIG je s organizací kongresů, pracovních týdnů
a regionálních konferencí. Post ředitele kanceláře FIG byl zrušen a některé z čin-
ností převzala manažerka FIG Louise Friis-Hansen.

Hlavními body úvodního jednání 16. 6. bylo představení kandidátů na
funkci prezidenta FIG a dvou viceprezidentů, a dále pak prezentace uchazečů
o pořadatelství FIG (WW) v roce 2017 a Kongresu FIG v roce 2018. Do řad

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ



Obr. 4 Výkonná rada FIG pro období 2015-2018; druhý zleva
je současný prezident CheeHai Teo a uprostřed nová

prezidentka FIG Ch. Potsiou (foto: www.fig.net)
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FIG, aby zvážila a případně se zasadila o ustanovení jednotného celosvětového 
dne zeměměřičů. NSPS navrhuje, aby v USA byl týden po 3. březnové neděli vy-
hlášen Národním týdnem zeměměřičů, CLGE pak navrhuje, aby pátek výše uve-
deného týdne byl vyhlášen Dnem evropského zeměměřiče. Cílem této ini-
ciativy je jednak zviditelnění profese zeměměřiče nejen před těmi, kteří jsou 
zodpovědní za zásadní politická, ekonomická a environmentální rozhodnutí, 
ale i před širokou veřejností, jakožto i zvýšení respektu celé profese. V uvede-
ném týdnu a zmíněném pátku by měly probíhat na národních úrovních dobro-
volné odborné konference, semináře, mítinky, výstavy, workshopy, exkurze, 
společenské akce jako jsou zeměměřické recepce, bály, předávání diplomů a me-
dailí, vše na podporu a oslavu všech zeměměřičů a zeměměřické profese, která 
za posledních 100 let doznala neuvěřitelné změny a dramatického rozvoje.

Posledním bodem programu zasedání byly prezentace následujících FIG WW. 
V roce 2015 jej bude hostit bulharská Sofie ve dnech 17. až 21. 5. v Národním 
paláci kultury v kongresovém centru města Sofie. Hlavním organizátorem kon-
gresu je Komora vysokoškolských zeměměřičů (Chamber of Graduated Sur-
veyors – CGS, Bulharsko), která představila motto této konference: „Od mou-
drosti věků k výzvám moderního světa" (From the Wisdom of the Ages to the 
Challanges of Modern World). V roce 2016 bude FIG WW pořádat novozéland-
ské Christchurch ve dnech 2. až 6. 5. na téma „Zotavení se z přírodní katastrofy" 
(Recovery from a Natural Disaster). Organizace této konference se ujal Novo-
zélandský institut zeměměřičů (New Zealand Institute of Surveyors). 

Zasedání bylo zakončeno prezentací „dosluhujícího“ prezidenta FIG CheeHai 
Tea, který přítomné informoval o činnostech a výsledcích, které FIG za jeho pre-
zidentství dosáhla. Na úplný závěr předal ředitel kongresu Hasan Jamil symbo-
lickou štafetu předáním vlajky FIG do rukou Yanakieva Angela Krumova, prezi-
denta bulharské CGS.

V rámci konference byla organizována ve dnech 17. až 20. 6. 2014 celkem 
čtyři plenární zasedání, která se zabývala obecnými i zásadními aspekty našeho 
života. V rámci každého zasedání zazněly vždy tři prezentace od významných po-
stav oboru, světové banky, organizací OSN či domácí politiky. Jako obvykle všechna 
plenární zasedání přitáhla do největšího konferenčního sálu KLCC velký počet poslu-
chačů, a tak se jednotlivých zasedání účastnilo v průměru 300 až 500 posluchačů.

Plenární zasedání č. 1 bylo zaměřeno na základní životní problémy lidstva 
spojené např. s podvýživou, bydlením, změnou klimatu apod. Problémy jsou 
tady a dnes a naše profese je musí promítnout do výzkumu, technologií, zna-
lostí a do praktického každodenního života. K tématu vystoupil Hon. Dato´ Sri 
Mustapa Mohamed, Ministr mezinárodního obchodu a průmyslu Malajsie, dále
Gregory Scott z Oddělení ekonomických a sociálních záležitosti při OSN a Dr. Cla-
rissa Agustinus z Global Land Tool Network (GLTN), UN-Habitat.

Druhé plenární zasedání se zaměřilo na vlastní profesi, která by se měla 
snažit v nastávajícím období získat klíčovou roli při zlepšování společenského 
života, životního prostředí, ekonomiky a brát v úvahu a řešit vznikající otázky
a trendy ve společnosti. Za řečnický pult se postavili postupně Paul Munro-Faure

období a byla zřejmá přímá zodpovědnost prezidenta např. za rozpočet orga-
nizace během jeho prezidentství.

Netradičně již v rámci prvního zasedání proběhlo hlasování o návrhu výkon-
ného výboru FIG z WW 2012 v Římě, který měl zajistit větším členským orga-
nizacím více hlasů při volbách. Podle tohoto návrhu mají mít při všech násle-
dujících volbách členské organizace, které hradí členský poplatek za více jak
5 499 svých členů tři volební hlasy, členské organizace s 1 000 až 5 499 členy 
dva volební hlasy a zbývající členské svazy s počtem členů menším než 1 000 
pak volební hlas jeden. Tento návrh byl drtivou většinou hlasů odsouhlasen
a počet hlasů se tak pro následné volby v rámci druhého zasedání valného 
shromáždění zvětšil o 15, když 9 členských svazů mohlo disponovat dvěma hlasy 
a tři svazy dostaly k dispozici hlasy tři – konkrétně se to týkalo členských orga-
nizací z Německa, Velké Británie a Itálie. Valné shromáždění rozhodlo, že člen-
ský příspěvek za jednoho člena členského svazu FIG bude v roce 2016 stejný 
jako v roce 2015 a v předchozích letech a bude činit 4.48 Euro pro svazy se zá-
kladnou do 5 500 členů. 

Náplní druhého zasedání valného shromáždění FIG konaného dne 21. 6. 
byly především výše avizované volby nových členů výkonné rady a pořadatelů 
akcí FIG v roce 2017 a 2018. Novou prezidentkou FIG pro období 2015-2018 
byla zvolena prof. Chryssy Potsiou z Technické komory Řecka (obr. 4), která 
byla také jedinou kandidátkou na tento post. Ch. Potsiou je aktivní ve FIG již od 
roku 1982, přičemž od roku 2011 byla viceprezidentkou FIG, v období 2007-2010 
byla předsedkyní komise 3. 

Ve druhém kole voleb byl do funkce člena výkonné rady FIG zvolen opět 
prof. Rudolf Staiger z DVW Germany (Společnost pro geodézii, geoinformace
a správu pozemků). Byl zvolen s výraznou převahou a jeho znovuzvolení oce-
nili přítomní delegáti dlouhým potleskem, čímž ocenili jeho práci ve výkonné 
radě v předchozím období. Novým členem výkonné rady pak byla ve 3. kole 
zvolena Diane Dumashie z Královského institutu certifikovaných zeměměřičů 
(Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS, Velká Británie). Nově zvolení 
představitelé ve vedení FIG ve svých krátkých vystoupeních po úspěšné volbě 
poděkovali za důvěru a seznámili přítomné ve zkratce se svými představami
o činnosti na zvoleném postu.

O možnost pořádat FIG WW v roce 2017 se ucházely finské Helsinky, nepál-
ské Káthmándú a vietnamská Hanoj. Ještě před samotnými volbami prezident FIG, 
který řídil valné shromáždění, oznámil, že výkonná rada posoudila všechny tři na-
bídky z několika podstatných hledisek (ekonomika, úplnost nabídky, bezpečnost, 
dostupnost, regionální hledisko apod.), přičemž jako nejvýhodnější nabídku vy-
hodnotila pořadatelský návrh finský, následovaný vietnamským a dále nepál-
ským. Jestli tato informace zásadně ovlivnila výsledky lze jen těžko říci, nicméně 
v prvním volebním kole uspěly Helsinky a Hanoj, ve druhém kole pak dominovaly 
Helsinky. FIG WW 2017 se tak bude konat v Helsinkách a bude tak zároveň i osla-
vou 100. výročí finské nezávislosti. Na pořádání této konference se budou podílet 
Finská společnost geodetů a zeměměřičů (Finnish Association of Geodetic and 
Land Surveyors) a Finská společnost zeměměřičů (Finnish Association of Sur-
veyors), s tím, že Národní zeměměřický úřad Finska (National Land Survey of 
Finland) bude vystupovat jako pořadatelský partner.

Jediným kandidátem na pořádání Kongresu FIG 2018 byl turecký Istanbul. 
Volba byla jednoznačná a tak XXVI. kongres FIG se uskuteční v Istanbulu a bude
pořádán tureckou Komorou zeměměřických a katastrálních inženýrů (Turkish 
Chamber of Survey and Cadastre Engineers).

V poslední části zasedání vystoupili i předsedové jednotlivých komisí pro ob-
dobí 2015-2018 a představili své záměry a plány na jejich čtyřleté funkční období. 

Na závěr 2. zasedání valného shromáždění představil John Hohol (The Na-
tional Society of Professional Surveyors – NSPS, USA), který byl mimo jiné na 
kongresu jmenován čestným členem FIG, vizi „Celosvětového týdne zeměměřičů“ 
(Global Surveyors Week), která je společným návrhem CLGE (Comité de Liaison 
des Géomètres Européens) a NSPS a vychází z podpisu tzv. Budapešťské dekla-
race, která vyhlásila 22. 3. 2013 jako Den zeměměřiče. Deklarace dále pro-
hlašuje, že zeměměřictví existuje od samého počátku lidské civilizace a je jed-
nou z nejstarších zákonem upravených profesí, která byla od starověkého Egypta 
až po současnou společnost vždy základem civilizačního pokroku a rozvoje, a to 
ať už na souši, vodě nebo ve vesmíru. V závěru deklarace vyzývají obě strany
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Obr. 1 Účastníky konference přivítal I. Vykydal 

22. mezinárodní konference
Geodézie a kartografie v dopravě
se konala v Olomouci
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Ve dnech 4. a 5. 9. 2014 se v olomouckém Clarion Congress Hotelu uskuteč-
nila 22. mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě, která 
měla za cíl seznámit geodety s aktuální situací v tomto oboru, jenž se dotýká 
dopravní infrastruktury (silniční a železniční, ale i vodní a letecké), a to ne-
jen v návaznosti na čerpání evropských peněz v rámci Operačních programů 
Doprava.

Setkání se uskutečnilo pod záštitou Českého svazu geodetů a kartografů 
(ČSGK) a Slovenské spoločnosti geodetov a kartografov (SSGK). Záštitu nad kon-
ferencí převzal ministr dopravy České republiky (ČR) Ing. Antonín Prachař a pri-
mátor Statutárního města Olomouc JUDr. Martin Major, MBA. Kromě lidí z praxe 
se zúčastnila početná skupina zástupců vysokých škol (VUT v Brně, Žilinská 
univerzita v Žilině, VŠB-TU Ostrava, STU v Bratislavě), projekčních firem a spolu-
pořadatelské pobočky ČSGK Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) – Správy 
železniční geodézie (SŽG) Olomouc.

Témata, zaměřená převážně na praxi, byla rozdělena do několika bloků a tý-
kala se jak informací a výhledů ve financování dopravních staveb, ale přede-
vším příspěvky z praxe – informační systémy, příprava staveb a inženýrská čin-
nost, technologie měření, monitoring, výkon Úředně oprávněného zeměmě-
řického inženýra na stavbách a realizace staveb.

Úvod konference byl ve znamení zdravic – za Státní fond dopravní infra-
struktury tajemník Ing. Ivo Vykydal (obr. 1), v zastoupení olomouckého pri-
mátora radní Ing. Karel Šimša, předseda ČSGK Ing. Václav Šanda, předseda SSGK 
Ing. Dušan Ferianc, za SŽDC – ředitel Odboru strategie Bc. Marek Binko a za 
Oddělení hlavního geodeta dráhy Ing. Radomír Havlíček.

V příspěvcích silniční části konference byla tématem číslo jedna obecně zná-
má a mediálně sledovaná rekonstrukce dálnice D1 a jakou roli zde hraje funkce 
geodeta. Nejde jen o zábory pozemků, ale i o bodové pole pro stavbu, samot-
nou stavbu a následný monitoring stavby včetně dokumentace skutečného 
provedení stavby.

V železniční části byly prezentovány příspěvky týkající se nejen zvyšování 
rychlostí na stávajících tratích, ale i koncepce rychlých spojení. Další příspěvky 
byly zaměřeny na konkrétní stavby – např. pevná jízdní dráha na úseku mo-
dernizované trati Bratislava-Žilina, umístění vysokorychlostních tratí na území 
ČR, zkušenosti se správou prostorové polohy koleje u SŽDC atd. K drážním 
stavbám patří i lanové dráhy – velký ohlas sklidil příspěvek doc. Ing. Jaroslava 
Šímy, PhD. (obr. 2), ze Žilinské univerzity v Žilině na téma Geodetické práce při 
výstavbě lanovek na Slovensku, a také příspěvek Ing. Jaroslava Pohana o geo-
detických pracích při výstavbě nového Trojského mostu v Praze, který slouží 
nejen tramvajím, ale i klasické silniční dopravě a chodcům. Krásným dárkem 
všem účastníkům konference byla publikace Ing. Vlastimila Vyhnánka „Země-
měřiči v náručí 20. století a okřídleného kola“ (náčelník Měřičsko-dokumen-

(Itálie) z Potravinové a zemědělské organizace při OSN (FAO), Keith C. Bell (USA) 
ze Světové banky a Chris Rizos (Austrálie), prezident Mezinárodní geodetické 
společnosti (IAG).

Třetí plenární zasedání navázalo svým zaměřením na předchozí, přičemž 
jednotlivé referáty naplnily svým obsahem vlastní motto kongresu zdůrazně-
ním významu profese a její relevance v současném světě. Tématu se ve svých 
vystoupeních chopili Ben Elder (Velká Británie), Jean-Yves Pirlot (Belgie), pre-
zident CLGE a Ahmad Fauzi Nordin, generální ředitel JUPEM.

Závěrečné plenární zasedání 20. 6. se věnovalo otázkám projektu Rozvojové 
agendy po roce 2015, který se stal nástupcem iniciativy Rozvojových cílů no-
vého tisíciletí. Řečníci se zabývali otázkami profesní odpovědnosti a manage-
mentu poskytování informaci. Motto: „Uvědomění si budoucnosti, kterou chceme 
pro všechny“ bylo nosnou linií tohoto zasedání. Pozvání vyjádřit své myšlenky 
k tomuto tématu přijali Dr. Vanessa Lawrence, spolupředsedkyně UN-GGIM (Glo-
bal Geospatial Information Management) a generální tajemnice mezinárodní 
sekce britského mapovacího úřadu (Ordnance Survey International), Mustapha 
Iptes, ředitel Mezinárodní hydrografické organizace a Donovan Storey, vedoucí 
Sociální, politické a populační sekce při Ekonomické a sociální komisi OSN pro 
Asii a Pacific (UN-ESCAP).

Paralelně s technickým programem kongresu probíhala poprvé v rámci kon-
gresu a podruhé při akci FIG samostatná Konference mladých zeměměřičů (Young 
Surveyors Conference) ve dnech 17. až 19. 6. v hotelu Impiana KLCC. Vzhledem 
k tomu, že tato akce vyžadovala samostatnou registraci i věkový limit do 35 let, 
delegáti z České republiky (ČR) se této konference nezúčastnili.

Vlastní technický program zahrnoval více než 170 odborných zasedání
v rámci čtyř konferenčních dní, během nichž zaznělo okolo 550 prezentací. Hlav-
ními partnery FIG byly Světová banka, FAO, UN-ESCAP, UN-GGIM a UN-Habi-
tat/GLTN, které společně s FIG pořádaly několik společných zasedání, diskus-
ních fór, kulatých stolů a workshopů.

Pro prezidenty a představitele členských organizací byla první jednací den 
organizována čtyři zasedání Výročního fóra FIG (FIG Director Generals Forum). 
Tato zasedání přivádí ke společnému stolu zástupce členských i přidružených orga-
nizací z celého světa, které jsou odpovědné za mapování, vedení katastru, správu 
pozemků, oceňování, plánování a další činnosti spojené s profesí. Fórum usiluje 
především o zajištění ochrany půdy, vlastnických práv pro všechny a podporu pro 
všechny poskytováním těch nejlepších zkušeností a osvědčených postupů.

Odborná zasedání probíhala paralelně pod vedením jednotlivých komisí 
FIG a zahrnovala obvyklé prezentace a krátké flash prezentace. Jenom samot-
ná komise 7 pořádala či spolupořádala více jak 20 technických zasedání a dvě 
speciální zasedání k tématu Katastr 2014 – od vizí k praxi a dále (Cadastre 
2014 – From Vision to Practice and Beyond).

V rámci společného zasedání UN-Habitat/GLTN a FIG spojeného s odbor-
ným zasedáním TS06E představil Daniel Steudler, jeden z hlavních autorů pro-
jektu Katastrálního dotazníku (Cadastral Template), plánovanou novou verzi 
tohoto systému, porovnávajícího a poskytujícího základní informace o katas-
trálních systémech zapojených zemí. Katastrální dotazník dostal přídomek
2.0. V nové architektuře by měli být informace o katastrálních systémech jed-
notlivých zemí aktualizovány a doplňovány na bázi podobné např. Wikipedii. 
Aktualizací národních dat bude pověřen většinou jeden zástupce příslušné ze-
mě, který bude mít přímý přístup k datům své země, a které bude mít možnost 
aktualizovat podle potřeby on-line. Do pilotního projektu se zapojí i ČR.

Zajímavou doprovodnou akcí kongresu byl i speciální program pro prezi-
denty, vedoucí delegací, sponzory a členy výkonného výboru FIG, který měl 
demonstrativně přispět ke snížení uhlíkových emisí a k řešení problémů  tzv. skle-
níkového efektu (Carbon Offset Programme). Každý z účastníků této akce vysa-
dil na okraji původního malajsijského pralesa jeden strom. Delegace FIG ve-
dená členem výkonné rady FIG prof. R. Staigrem pak předala vedoucím Lesního 
výzkumného institutu Malajsie (Forest Research Institute of Malaysia) spon-
zorský šek v hodnotě 5 000 malajsijských ringitů (cca 30 000 Kč) jako podporu 
na další činnost této organizace.

Ing. Libor Tomandl,
             KP Karlovy Vary KÚ pro Karlovarský kraj
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Obr. 1 Zahájení výstavy, zleva: V. Rybenský, K. Brázdil,
B. Haltmar a T. Grim

Obr. 2 Zleva: M. Kronus, R. Wildmann a J. Drozda

Obr. 2 J. Šíma při prezentaci

Výstava Reprodukce a faksimile 
starých a nových map z vydavatelské 
činnosti Vojenského zeměpisného 
ústavu v Praze a Vojenského geogra-
fického a hydrometeorologického 
úřadu v Dobrušce (ze sbírek pplk.
v. v. Ing. Vlastimila Rybenského)

MAPY A ATLASY
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Jeden z nich, pplk. v. v. Ing. Vlastimil Rybenský (obr. 1), tyto novodobé pře-
tisky starých map a plánů, a spolu s tím i přetisky map a plánů případně mlad-
ších, dlouhodobě cíleně shromažďoval a vytvořil jejich takřka úplný soubor. 
Jmenovaný tuto vlastní sbírku nabídl ÚAZK k uspořádání výstavy a díky jeho 
laskavosti se tak mohla v jeho prostorách výstava Reprodukce a faksimile sta-
rých a nových map z vydavatelské činnosti Vojenského zeměpisného ústa-
vu v Praze a Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu
v Dobrušce uskutečnit. Stalo se tak dne 30. 5. 2014. 

VZÚ dosahoval ve všech oblastech svých činností vynikajících výsledků a ne-
jinak je tomu i dnes v činnosti jeho nástupce VGHMÚř v Dobrušce. To platí i pro 
vydávání uvedených přetisků.

Tyto tiskoviny byly a jsou vydávány vždy ve velmi zajímavé úpravě, dobře 
vytištěné a na dobře zvoleném papíře. I přes omezené možnosti některých re-
produkčních technik není jejich informační hodnota nijak snížena. Jejich mimo-
řádnost zvyšuje skutečnost, že předlohy byly často v úplnosti ručně překresleny 
a takto vyhotoveny nové podklady pro tisk. Dokládají vysoké kreslířské schop-
nosti svých zpracovatelů. Mají po všech stránkách vysokou odbornou úroveň
a díky snaze všech zúčastněných o co největší věrnost, mohou sloužit jako 
takřka plnohodnotná náhrada originálu. Je možno je využít i k podrobnému 
vědeckému studiu.

Vedle odborníků jmenovaných pracovišť spolupracovali na vydávání přetisků, 
a spolupracují dodnes, také významní civilní odborníci v oboru staré a nové 
mapové tvorby (obr. 2 dole), a to redakčně nebo doprovodnými texty.

Všechny jsou zajímavým vydavatelským počinem, pokud neslouží jako
podklad ke studiu, jsou to krásné grafické listy příjemné oku odborníka i laika 
(obr. 3). Jak již bylo naznačeno, zahrnují nejvzácnější kartografické památky 
Čech, Moravy a Slezska a mimo ně četné další zajímavosti toho druhu. Nepře-

tační kanceláře – MDK – Olomouc) popisující železniční geodézii, resp. vznik 
MDK až po současnost.

Příspěvkům z praxe předcházela nebo je i doplňovala řada příspěvků týka-
jící se financování dopravních staveb a využívání evropských peněz, ale i pří-
spěvky k majetkoprávní přípravě staveb, otázce výměny dat mezi zhotovitelem 
a správcem, popis dopravních sítí, vizualizace přeložek dopravních komunikací, 
ukázky využití nejmodernější techniky k monitorování mostních a tunelových 
staveb a další. V některých příspěvcích bylo zmíněno současné postavení geo-
deta, ale i odpovědnost a důležitost této profese jako neoddělitelného prvku 
dopravní infastruktury.

Ing. Radovan Kudělásek,
SŽDC – SŽG Olomouc

Staré mapy a plány, někdy také nesprávně nazývané jako historické mapy a his-
torické plány, ale nezřídka i některé mapy a plány mladší, jsou dobou svého 
vzniku, obsahem a provedením, ojedinělostí, nejednou také původem a vlast-
ním příběhem zajímavé pro odbornou i laickou veřejnost.  

Mnohé z nich jsou proto různým způsobem reprodukovány, jsou vydávány 
jejich faksimile, nebo jsou alespoň kopírovány. 

Tyto zvláštní tiskoviny přispívají k jejich zpřístupnění, poznání, propagaci
a nakonec i dokumentaci. 

Na tomto se dříve, a ve značném rozsahu, podílel i Vojenský zeměpisný 
ústav v Praze (VZÚ) a dnes Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
v Dobrušce (VGHMÚř). 

Se znalostí věcí byly vždy voleny takové předlohy, které jsou buď význam-
nou kartografickou památkou obecně, nebo vhodně dokumentují činnost VZÚ 
na poli mapové tvorby. 

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) představuje na svých výsta-
vách takřka výhradně mapy z vlastních fondů a sbírek. Dlouhodobě však spo-
lupracuje s Geografickou službou Armády České republiky a s bývalými a sou-
časnými příslušníky VZÚ a VGHMÚř.
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Obr. 3 Účastníci výstavy si se zájmem prohlížejí ukázky map Obr. 4 Mapa Krkonoš z roku 1877 od K. Kořistky

6)

7)

ŠIMÁK, B.: Klaudianova mapa Čech z roku 1518. VZÚ, Praha 1950, nestránkováno, 6 stran 
textu, ilustrace. 
RNDr. Olga Kudrnovská, CSc. (30. 5. 1917 Praha – 13. 3. 2003 Praha) významná kartografka. 
Viz MARTÍNEK, J.–MARTÍNEK, M.: Kdo byl kdo (jako pozn. 2), s. 266. Za údaje o datu a místu 
úmrtí autor děkuje PhDr. et. Mgr. Evě Novotné z Univerzity Karlovy v Praze. 

1)
2)

3)

4)

5)

Zde i dále měřeno levá x dolní strana.
PhDr. Ivan Honl (24. 1. 1898 Praha – 27. 2. 1984 Roztoky u Prahy). Významný historický geo-
graf a kartograf. Viz MARTÍNEK, J.–MARTÍNEK, M.: Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geogra-
fové. Libri, Praha 1998, s. 203.
Matěj Semík (25. 5. 1869 Heřmanice v okrese Jičín – 30. 10. 1961 Praha). Viz MARTÍNEK, J.– 
MARTÍNEK, M.: Kdo byl kdo (jako pozn. 2), s. 374.
K této problematice viz GRIM, T.: Kopie, reprodukce a faksimile starých map. Geodetic-
ký a kartografický obzor 57/99, č. 5, 2011, s. 116-118 a 3. s. obálky. Taktéž SEMOTANOVÁ, 
E.: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha, Nakladatelství Libri 2001, s. 17.  
Prof. Ing. RNDr. Bohuslav Šimák (9. 11. 1908 Jeníkovice – 3. 3. 1995 Brno). Vojenský karto-
graf a univerzitní profesor. Poznámka autora. Za poskytnutí údajů o datu a místě narození 
a smrti prof. Bohuslava Šimáka autor děkuje doc. RNDr. Milanu V. Drápelovi, CSc., z Masa-
rykovy univerzity v Brně.
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O 20 let později, v roce 1969, při příležitosti 50 let od založení VZÚ, vydal 
tentýž ústav faksimile výškopisného plánu Prahy od Karla Kořistky. Tento tisk je 
ojedinělý nejen zajímavou úpravou a uspořádáním celé publikace, ale přede-
vším tím, že byl podle původní předlohy z roku 1858 zcela nově vykreslen. To jej 
umožnilo skvěle vytisknout, od originálu k takřka k nerozeznání. Je to vynikající 
faksimile. Rozměr složeného tisku je 350 x 346 mm, po rozložení 350 x 692 mm. 
Uvnitř je vložen přetisk plánu v šedé barvě. Do něj byly v černé barvě dotištěny 
tehdy platné názvy a překlady popisů plánu z německého do českého jazyka, a to 
umožnilo současnému uživateli se v plánu snadno orientovat. Rozměr přílohy
je rovněž 350 x 346 mm. Doprovodný text napsala Olga Kudrnovská7). I toto 
faksimile je uloženo ve sbírkách ÚAZK a má inventární číslo V/186.

Práce Karla Kořistky byla hned v následujícím roce 1970 oceněna dalším vý-
jimečným faksimile a to jeho mapy Krkonoš z roku 1877 (obr. 4). I ono má podob-
né uspořádání. Jako složené má rozměr 350 x 404 mm, po rozložení 350 x 949 mm. 
Druhý rozměr vyplývá z přidané záložky. Také ono je výsledkem výhradně ruční 
práce a bylo skvěle vytištěno a doprovodný text opět napsala O. Kudrnovská.
Oproti faksimile z roku 1969, které asi vyšlo ve větším nákladu a je stále ještě 
dosažitelné, bylo tomu v tomto případě zřejmě naopak a toto je nečetné. ÚAZK 
ho prozatím ve svých sbírkách nemá.

Tomuto tvůrci výškopisných map věnoval VZÚ ještě jednu publikaci. Vyšla
v roce 1974 pod názvem PRVNÍ ČESKÉ//VÝŠKOPISNÉ//MAPY//KARLA KOŘISTKY 
jako knižní svazek se 4 mapovými přílohami. Je věnován, pro nás nově, mapě 
okolí Brna z roku 1855, nám známému výškopisnému plánu Prahy, mapě Vy-
sokých Tater z roku 1863 a nakonec znovu mapě Krkonoš. Průvodní text opět 
napsala O. Kudrnovská. Najdeme zde informace přímo ke Karlu Kořistkovi, také 
k jeho další činnosti, k rukopisným mapám a k pohledům na krajinu. Obě nově 
představené mapy byly ručně překresleny, stejně tak další doplňující ilustrace, 
heraldické symboly, pohledy na krajinu. Publikace byla nejen skvěle zpracována, 
ale i velmi dobře vytištěna. Byla prozíravě vydána v nákladu 3 000 ks, a tak je 
zájemcům i dnes dobře dostupná. Nachází se i ve sbírkách ÚAZK, a to s inventár-
ním číslem V/31. 

Samozřejmě i vše další, co bylo na výstavě předloženo, si zaslouží vysoké 
uznání, tyto tiskoviny ale obzvláště. 

Všem, kdo se na vydání vzpomenutých tisků podíleli, nejenom oněch pěti, 
a V. Rybenskému za to, že tuto výstavu umožnil, náleží náš upřímný dík. 

Upřímný dík náleží také těm, kdo jakkoli k této výstavě přispěli. Ať již to byli 
pracovníci ÚAZK, nebo pracovníci reprodukčního oddělení Zeměměřického úřadu 
v Sedlčanech. 

Lze jen doufat, že v této vydavatelské činnosti bude pokračováno a že stej-
nou výstavu bude možno v budoucnu uspořádat znovu, samozřejmě rozšíře-
nou o nové výtisky.

kvapuje, že jsou vyhledávány znalci v oboru i sběrateli kartografických pamá-
tek a zajímavých tisků. Je potěšující, že mnohé z nich jsou i ve sbírkách ÚAZK.

Na výstavě bylo předloženo celkem 36 položek a v jednotlivostech více než 
150 reprodukcí. Tři položky byly ze sbírek ÚAZK a doplňovaly zápůjčku V. Ry-
benského.

Za mimořádně hodnotný lze považovat zvláštní pamětní tisk nazvaný 
PARERGA. Vydal ho, jak je v něm přímo uvedeno, důstojnický sbor VZÚ v Praze 
v roce 1936. Je to soubor volných reprodukcí parerg (též parergonů) na různých 
starých mapách vytištěný v černé a zelené barvě knihtiskem a zřejmě hlubotis-
kem ze samostatných tiskových desek. Otisk jejich okrajů je na zvláštním papíře 
velké gramáže velmi dobře patrný, což byl i nepochybně záměr. Celkem bylo po-
tištěno 19 stran a v tom představeny 2 malé a 12 velkých parergonů rukopisných 
i tištěných map z 18. a 19. století. Velikost stran je 334 x 235 mm1). Úvod k sou-
boru a výklad k jednotlivým reprodukcím, tedy doprovodný text, napsal Ivan 
Honl2). Vše je vloženo v samostatné potištěné obálce. Náklad byl pouze 100 
číslovaných výtisků a tento má ručně vepsané číslo 45. Byl věnován významnému 
vojenskému kartografovi, přímému tvůrci mnoha map, vojenských i civilních, 
pplk. v. v. Matěji Semíkovi3). Soubor je ve sbírkách ÚAZK a má inventární číslo V/30. 

Další zajímavostí je zmenšená reprodukce Klaudyánovy mapy Čech z roku 
1518. V záhlaví je v jednom řádku nadepsána velkými písmeny: REPRODUKCE 
NEJSTARŠÍ ČESKÉ MAPY ČECH MIKULÁŠE KLAUDIÁNA Z R. 1518. Pod tím násle-
duje překlad v ruském a francouzském jazyce. Mapu reprodukoval a v roce 1949 ve 
velikosti 435 x 210 mm na archu zvláštního pevného, jemně do žluta tónovaného 
papíru o rozměrech 586 x 317 mm vícebarevně vytiskl VZÚ v Praze při příležitosti 
30. výročí svého trvání. Náklad byl 1 010 kusů, 10 výtisků bylo vytištěno na ruč-
ním papíře, 1 000 výtisků na obyčejném, tedy již zmíněném papíře. Všechny byly 
dodatečně číslovány, zřejmě strojovým razítkem. Vystavený výtisk má číslo 495.

Popisovaný tisk je pravděpodobně první tištěnou barevnou reprodukcí Klau-
dyánovy mapy Čech vůbec. Stala se vzorem pro mnoho dalších reprodukcí, které 
pak byly později vydány. Je relativně vzácná, do sbírek ÚAZK byla získána 
teprve nedávno v roce 2012. Mimo něj byla prozatím potvrzena jen na praco-
višti Referátu dokumentačního fondu a leteckých snímků VGHMÚř. 

V následujícím roce 1950, ještě v souvislosti s 30. výročím svého založení, 
vydal VZÚ v Praze, jako přílohu k popisované reprodukci, pojednání o Mikuláši 
Klaudyánovi a jeho mapě. Tam je uváděna jako faksimile4). Autorem byl Bohus-
lav Šimák5). Opět v nákladu 1 000 ks6). Oba tisky mají inventární číslo V/264.
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František Krpata zemřel 22. 7. 2014
v Praze, kde se 1. 3. 1938 narodil. 
Maturoval roku 1957 na Střední prů-
myslové škole zeměměřické, tehdejší 
Zeměměřickou fakultu ČVUT absolvo-
val roku 1962. Po jednoroční základní 
vojenské službě ve Vojenském topo-
grafickém ústavu v Dobrušce pracoval 
5 let v Geodetickém a kartografickém 
ústavu v Praze, kde prošel bohatou 
praxí od budování podrobných bodo-
vých polí až po vytyčování. Po restruk-
turalizaci měřické služby pracoval v n. p. 
Inženýrská geodézie Praha, kde byl 

Zemřel doc. Ing. František Krpata, CSc.

NEKROLOGY

Vedoucí redaktor časopisu Geodetický
a kartografický obzor (GaKO) Ing. Fran-
tišek Beneš, CSc., se narodil 8. 10. 1944 
ve vesnici Brsina, okres Příbram. Po stu-
diu na SVVŠ v Sedlčanech absolvoval
v roce 1967 geodeticko-astronomickou 
specializaci oboru geodézie a kartogra-
fie na Fakultě stavební (FSv) ČVUT v Pra-
ze. Externí aspiranturu ukončil na téže 
škole v roce 1978 obhajobou práce „Ko-
relace v nivelaci“. V letech 1975 a 1976 
externě studoval na Matematicko-fyzi-
kální fakultě UK v postgraduálním kurzu 
„Numerické metody a programování“. 

K sedmdesátinám
Ing. Františka Beneše, CSc.

OSOBNÍ ZPRÁVY*
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ročník 60/102, 2014, číslo 10284

ČSVTS, od roku 2004 je členem Rady Českého svazu geodetů a kartografů. V roce 
2008 získal ocenění Osobnost roku Komory geodetů a kartografů. Působí na 
Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni (člen Oborové rady oboru Geomatika dok-
torského studijního programu) a na FSv ČVUT v Praze, kde je členem Státní zku-
šební komise pro závěrečné zkoušky doktorského studia a předsedou ko-
mise pro obhajoby bakalářských a diplomových prací oboru geodézie a karto-
grafie. Je citován v encyklopediích Kdo je kdo v ČR (2005) a Hübners Who is 
Who (od roku 2003).

Do dalších let přejeme F. Benešovi především mnoho zdraví osobní pohody 
a neutuchající elán ve všech jeho četných aktivitách.

mimo jiné u zrodu tehdy vznikající Technické mapy Praha, a dále pracoval
i v oddělení technického rozvoje.

V prosinci roku 1968 nastoupil na katedru speciální geodézie Fakulty sta-
vební (FSv) ČVUT v Praze, kde mu byla svěřena organizace předmětu Ekono-
mika geodetických prací. Svůj zájem věnoval zejména novým typům a možnos-
tem moderních geodetických přístrojů. V roce 1973 přešel na katedru vyšší 
geodézie. Podílel se na budování a rozvíjení elektronické laboratoře a na výuce 
předmětu Elektronické metody. V roce 1981 obhájil kandidátskou disertační 
práci na téma elektronické měření vzdáleností a v roce 1985 byl jmenován 
docentem. Přednášel předměty Elektronické metody v geodézii, Aplikovaná 
optika a Integrované systémy v geodézii. V roce 1993 byl jmenován proděka-
nem oboru geodézie a kartografie FSv ČVUT, roku 1999 se stal vedoucím ka-
tedry vyšší geodézie. Obě tyto funkce zastával do 30. 9. 2004. Známá je jeho 
spolupráce s podniky praxe a s Výzkumným ústavem geodetickým, topografic-
kým a kartografickým ve Zdibech, Zeměměřickým úřadem a Geodézií Praha.
V roce 1998 mu byla udělena Felberova medaile za pedagogickou, vědeckou
a organizační činnost ve prospěch FSv a ČVUT. 

Mezi nezanedbatelné zásluhy doc. Krpaty patří získání samostatného stu-
dijního programu Geodézie a kartografie v rámci FSv ČVUT a také zařazení 
předmětů Etika a Rétorika do osnov předmětů celkově technického zaměření.  
Společně s prof. Kosteleckým koncipovali při přechodu na strukturované stu-
dium model čtyřletého studia zeměměřických bakalářů, specializovaných na 
katastr nemovitostí. Ku škodě českého zeměměřictví byl ale tento model větší 
částí odborné komunity odmítnut. Nejen v tomto případě viděl docent Krpata 
dál, než většina jeho současníků.

Nikdy nevolil cestu nejmenšího odporu a obětavě se pouštěl do šarvátek za 
zájmy oboru. Nezískal si tím vždy přízeň nadřízených, zato jeho kolegové to 
dobře vědí. Byl vždy ochoten nezištně poskytnout jak odbornou radu tak ži-
votní moudrost. Jako promotor vždy končil slavnostní předávání diplomů v Bet-
lémské kapli připomínkou mistra Jana Husa a volnou citací jeho poselství 
„Milujte pravdu, ctěte pravdu a pravdu každému přejte“. 

Čest jeho památce!

Prozatím byla tato výstava dne 23. 6. 2014 s úspěchem zopakována přímo 
ve městě Dobrušce péčí Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby, o. s., pod 
záštitou Města Dobrušky a VGHMÚř.

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

Zeměměřický úřad

Po promoci nastoupil 1. 7. 1967 na umístěnku na Středisko geodézie
ve Voticích, okres Benešov. Po roční vojenské službě na VAAZ v Brně (1967
a 1968) až do roku 2002 pracoval v Zeměměřickém úřadu (ZÚ) a v jeho před-
chůdcích: 1968-1972 jako technik a vedoucí polní měřické skupiny v nive-
laci a geodetické astronomii, 1972-1980 byl vedoucím oddělení v provozu nive-
lace, 1981-1984 vedoucím provozu triangulace a mapování, 1985-1990 byl 
náměstkem ředitele GKP, 1991-1994 vedoucím technického odboru ZÚ a v ob-
dobí 1995-2002 vedoucím odboru nivelace a gravimetrie. Od roku 2002 byl na 
jedno volební období poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde 
byl místopředsedou Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní 
prostředí. V červnu roku 2006 se vrátil do ZÚ, od 1. 5. 2007 do 31. 10. 2009 byl 
ředitelem Výzkumného ústavu  geodetického, topografického a kartografic-
kého, v. v. i., ve Zdibech, který získal v roce 2007 Českou Hlavu v kategorii 
Industrie. Od 1. 11. 2009 je v důchodu a pracuje v ZÚ jako odborný referent. Od 
1. 1. 2007 je vedoucím redaktorem GaKO. 

Po celou dobu odborné praxe se F. Beneš zabývá oblastmi základní geo-
dézie, geodynamiky a informačních systémů. Autorsky se podílel mj. na pro-
jektech mezinárodních opakovaných nivelací ve východní Evropě (1974-1979), 
Modernizace geodetických základů ČSFR (1990) a vzniku Základní geodyna-
mické sítě ČR, 1995. Byl statutárním zástupcem ČR pro evropskou výškovou 
síť – EUVN z roku 1997. Aktivní byl i v Komisi akademií věd pro geodézii jako 
člen odborné sekce pro geodynamiku a pro recentní pohyby v poddolovaných 
oblastech (1974-1988), od roku 1995 byl členem EUREF – subkomise IAG pro 
Evropu.

F. Beneš se podílel na tvorbě technických předpisů, publikoval dosud přes 
80 odborných prací z geodézie, katastru, geodynamiky a informatiky a přes 
350 příspěvků do novin a internetových médií z oblasti informatiky, katastru 
nemovitostí, lokalizace a bydlení.

V letech 1992-2010 byl členem Zastupitelstva MČ Praha 8, od roku 2006 je 
členem Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Kromě toho byl pětadva-
cet let trenérem, vedoucím a funkcionářem v házené a ledním hokeji, od roku 
2011 je čestným členem TJ Bohemians Praha.

V období let 1988-1990 byl F. Beneš předsedou Českého výboru společnosti 
geodézie a kartografie ČSVTS, v letech 2007-2012 členem předsednictva

MAPY A ATLASY



GaKO 60/102, 2014, číslo 10, 3. str. obálky

http://www.egako.eu
http://archivnimapy.cuzk.cz
http://www.geobibline.cz/cs

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR
recenzovaný odborný a vědecký časopis

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Redakce:
Ing. František Beneš, CSc. – vedoucí redaktor
Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel.: 00420 284 041 415
Ing. Jana Prandová – zástupkyně vedoucího redaktora
Výskumný ústav geodézie a kartografie, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava
tel.: 00421 220 816 186
Petr Mach – technický redaktor
Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
tel.: 00420 284 041 656

e-mail redakce: gako@egako.eu

Redakční rada:
Ing. Katarína Leitmannová (předsedkyně)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Ing. Karel Raděj, CSc. (místopředseda)
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
Ing. Svatava Dokoupilová
Český úřad zeměměřický a katastrální
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Ing. Andrej Vašek
Výskumný ústav geodézie a kartografie

Vydavatelé:
Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Inzerce:
e-mail: gako@egako.eu, tel.: 00420 284 041 656 (P. Mach), 00421 220 816 186 (J. Prandová)

Sazba:
Petr Mach

Vychází dvanáctkrát ročně, zdarma.

Toto číslo vyšlo v říjnu 2014, do sazby v září 2014.
Otisk povolen jen s udáním pramene a zachováním autorských práv.

ISSN 1805-7446



Český úřad zeměměřický a katastrální

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Geodetický a kartografický obzor (GaKO)
10/2014

GaKO 60/102, 2014, číslo 10, 4. str. obálky


