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Český národní komitét geodetický a geofyzikální
a místní organizační výbor pro přípravu IUGG2015 si Vás dovolují pozvat na

Valné shromáždění Mezinárodní unie
geodetické a geofyzikální (IUGG) se zpra-
vidla koná jednou za 4 roky a je nejdůležitější akcí této významné mezinárodní vědecké organizace.
IUGG byla založena v Bruselu v roce 1919. Ustavujícími členy byly Austrálie, Belgie, Kanada, Francie, 
Itálie, Japonsko, Portugalsko, Velká Británie a USA.
První valné shromáždění IUGG se konalo v Římě
v roce 1921.

http://www.iugg2015prague.com/

Československá republika přistoupila k Unii v roce
1924 v Madridu. Následně 3. valné shromáždění
IUGG se konalo již v Praze v roce 1927. Česká repub-
lika se stala členem IUGG v roce 1993.

Přihlášeno je téměř 6 000 vědeckých prezentací.

Dnešní Unie sdružuje 8 vědeckých asociací:
   Mezinárodní asociaci věd o kryosféře,
   Mezinárodní asociaci geodézie,
   Mezinárodní asociaci seismologie a fyziky zemského nitra,
   Mezinárodní asociaci vulkanologie a chemie zemského nitra,

Po 88 letech opet v Praze.

Mezinárodní asociaci geomagnetismu a aeronomie,
Mezinárodní asociaci meteorologie a atmosférických věd,
Mezinárodní asociaci hydrologických věd,
Mezinárodní asociaci fyzikálních věd o oceánu.

Česká geovědní komunita je do činnosti struktur IUGG tradičně velmi aktivně zapojena.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický se podílí na připravě

26. valného shromáždění IUGG.
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Abstrakt

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., řeší v rámci Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experi-
mentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy projekt Technologické agentury České republiky číslo TB02CUZK002 – 
„Integrace nové techniky a technologie do procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním“. Cílem je výzkum 
integrace inovačních prvků do procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním. V první etapě projektu byly prove-
deny analýzy možností využití nových postupů, přístupů, zařízení a technologií vhodných k zefektivnění postupů obnovy 
katastrálního operátu výše zmíněným způsobem.

Possibility Analysis of Integration New Technologies into the Process of Cadastral Renewal Using New Mapping

Abstract

In the framework of The programme of public procurement in research, experimental development and innovation for the 
government set up by Technology Agency of the Czech Republic, the Research Institute of Geodesy, Topography and Carto-
graphy, v. v. i. resolves project „Integration of New Equipment and Technologies into the Process of Cadastral Documenta-
tion Renewal Using New Mapping“ (number TB02CUZK002). Project aims on integration of innovative features into the 
process of cadastral documentation renewal. New possible workflows, approaches, equipment and technologies suitable 
for improving effectiveness of cadastral renewal were analysed in the first project stage.

Keywords: tablet, mobile applications, photogrammetry, RPAS, cadastre

Analýza možností integrace
nových technologií do procesu
obnovy katastrálního operátu
novým mapováním
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včetně doložení postupu jejich metrologické návaznosti, 
které mají potenciál efektivního využití v rámci obnovy 
novým mapováním, s hlavním cílem snížit náklady na za-
měření podrobných bodů katastru nemovitostí (KN).

V roce 2015 bude provedena technická realizace apli-
kace na mobilním zařízení, návrh technologických postu-
pů pro vybrané technologie mapování, včetně jejich prak-
tického ověření na vybraných lokalitách. V posledním roce 
řešení projektu dojde k optimalizaci aplikace na mobilním 
zařízení v podmínkách resortu odborného garanta, kte-
rým je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) a k vy-
tvoření ověřené technologie zpracování náčrtů v aplikaci. 
V oblasti nových měřických technologií proběhne finali-

           Úvod 

Projekt začal v červnu roku 2014 a bude ukončen v pro-
sinci roku 2016. V roce 2014 bylo provedeno souběžně 
několik dílčích vstupních analýz projektu. V souhrnu ana-
lýzy vytyčily, z řady v současnosti na trhu dostupných 
technologií, dvě základní témata s možným potenciálem 
významného zvýšení efektivity tvorby a obnovy katastrál-
ního operátu novým mapováním (dále jen „obnovu ma-
pováním“). Prvním tématem je vývoj aplikace na mobil-
ním zařízení pro tvorbu náčrtů v digitální podobě při še-
tření hranic pozemku s vlastníky v terénu. Druhým hlav-
ním tématem je použití moderních měřických aparatur,
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Obr. 1 Klasický stylus (vlevo) vs. stylus s pevným hrotem
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tivní aplikace nebo vývoji aplikace v přenositelném znač-
kovacím jazyku HTML5, jenž není závislý na typu operač-
ního systému.

Jako konkrétní zařízení pro vývoj aplikace byl zvolen 
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 (SM-P6050). Tento tablet 
patří mezi nejvýkonnější a přitom cenově dostupné ta-
blety na trhu. Zároveň disponuje dostatečně velkým dis-
plejem a podporou vhodného stylusu s pevným hrotem. 
Požadavky odborného garanta však nesplňuje v oblasti 
odolnosti zařízení vůči možným provozním teplotám.
S ohledem na délku řešení projektu a dynamický vývoj
v oblasti tabletů lze předpokládat, že v době ukončení 
projektu budou na trhu dostupné odolnější tablety, ma-
jící výkonnostní parametry alespoň stejné jako má zvole-
ný tablet od společnosti Samsung, a které vyhoví i poža-
dovaným teplotním podmínkám. Technické parametry ta-
bletu pro vývoj aplikace jsou uvedeny v tab. 1. Červeně je 
označen parametr, který nevyhovuje požadavkům zástup-
ců odborného garanta (požadavek zástupce odborného 
garanta je -10 °C až +40 °C).

V rámci jednoho katastrálního území (k. ú.) bude pro-
vádět šetření v terénu více skupin. Data mezi aplikacemi
a jednotlivými pracovníky budou synchronizována na mo-
bilních zařízeních v terénu, aby odpadlo dvojité kreslení 
prvků náčrtů na jejich překrytu. Nakreslením jednotlivých 
náčrtů zjišťováním průběhu hranic a jejich spojením tak 
dojde ke kontinuálnímu kreslení náčrtu pro celé k. ú. Syn-
chronizace bude realizována při styku dvou šetřících sku-
pin a bude probíhat na krátkou vzdálenost a bude jí mož-
né realizovat prostřednictvím jednoho z několika možných 
způsobů – Wi-Fi, Bluetooth, případně kabelovým propo-
jením nebo přenosem přes paměťovou kartu.

           Nové technologie pro měření podrobných bodů KN

V současné době jsou v [1] uvedeny, a ve většině případů 
přesně popsány postupy pro měření podrobných bodů
v KN založené na metodách geodetických, fotogrammet-
rických a technologiích globálních navigačních systémů 
(GNSS) a pozemního laserového skenování. Všechny tyto 
metody jsou přípustné jako metody pro měření podrob-
ných bodů. Hlavní rozdíl mezi těmito metodami a techno-
logiemi je doba, po kterou tyto metody v měřické praxi 
KN používáme. Geodetické metody jsou používány pro 
měření v KN stovky let. Fotogrammetrické metody jsou 
schváleny k použití desítky let. Měření pomocí technolo-
gie GNSS se v praxi KN používá přibližně deset let a tech-
nologie využívající k měření podrobných bodů KN pozem-
ního laserového skenování je možné používat od 15. 6. 
2013 tedy prakticky jeden rok. V relaci s délkou doby po-

zace technologických postupů, které budou zpracovány 
do ověřené technologie, a dále návrhy revizí stávajících 
nařízení, vyhlášek a technických předpisů, vztahujících se 
k obnově katastrálního operátu novým mapováním.

           Aplikace na tvorbu náčrtů

Cílem a hlavním přínosem vývoje aplikace pro tvorbu 
náčrtů na mobilním zařízení pro obnovu mapováním je 
zefektivnění práce šetřitele hranic pozemků v terénu díky 
zobrazení podkladů v digitální formě na mobilním zaří-
zení a vlastní možnosti vytvářet náčrt digitálně. Obtížné 
nošení analogových dokumentů a dokumentace v terénu 
by nadále nebylo nutné. Vytvořením náčrtů přímo v digi-
tální formě v terénu se rovněž odstraní nutnost překreslo-
vání analogové formy náčrtů do digitální po ukončení 
šetření hranic s vlastníky pozemků. Sníží se tím náklady na 
pracovníka, který zajišťuje překreslení náčrtů a zároveň se 
odstraní možný vznik chyby v náčrtu. Další výhodou ve-
dení digitálního náčrtu v terénu je významné zrychlení 
kreslení prvků náčrtů při šetření s vlastníky i při tvorbě 
měřických náčrtů. Zástupci odborného garanta vyjádřili 
požadavek, aby kreslené prvky vizuálně odpovídaly pravi-
dlům stanoveným předpisy resortu ČÚZK [1], [3]. 

Pro podporu tvorby náčrtů při šetření v terénu je cílem 
využít digitální mobilní zařízení jakými jsou notebooky, 
tablety a chytré telefony. Notebooky svými rozměry a vá-
hou nejsou vyhovující pro celodenní nošení při šetření 
hranic pozemků v terénu. Ovládání notebooku obvykle vy-
žaduje zařízení někam položit, aby je bylo možné ovládat. 
Chytré mobilní telefony jsou naproti tomu dobře ovlada-
telné i při držení ve stoje, ale jejich rozměry, především 
rozměry displeje, jsou nedostatečné pro zamýšlené využí-
vání aplikace. Jako nejvíce vyhovující typ zařízení byl vy-
hodnocen tablet.

V průběhu analýz možností pro vývoj aplikace pro tvor-
bu digitálních náčrtů a v návaznosti na výsledky konzul-
tací se zástupci odborného garanta bylo zjištěno, že limi-
tujícím faktorem při výběru tabletu je velikost jeho dis-
pleje a typ stylusu. Požadovaná velikost displeje je dána 
úhlopříčkou o hodnotě alespoň 10 palců. Pro ovládání 
budoucí aplikace na tabletu prostřednictvím stylusu není 
možné použít klasický stylus, který je podporován všemi do-
tykovými displeji na trhu a nahrazuje ovládání prstem, ale 
je nutné použít stylus s malým pevným hrotem, jehož po-
užití je podporováno citlivou vrstvou vloženou pod ochran-
nou vrstvu povrchu displeje. Jde tedy o kapacitní stylus
s aktivním odporem a pevným hrotem. V současné době 
pouze tento typ stylusu, díky větší citlivosti vůči displeji, 
umožňuje přesné umístnění polohy hrotu a provedení kva-
litního zákresu prvků náčrtu v terénu. Porovnání stylusů 
je patrné z obr. 1.

Tablety byly rovněž posuzovány s ohledem na použí-
vaný operační systém. Tablety společnosti Apple s ope-
račním systémem iOS byly vyloučeny s ohledem na nedo-
statečnou konektivitu tabletu a s ohledem na uzavřenost 
tohoto systému. V případě vývoje aplikace pro iOS je 
nutné absolvovat řízení o povolení umístění aplikace do 
Apple storu, čímž je ale omezena možnost rychlé aktuali-
zace či oprav chyb aplikace. Tablety s operačním systé-
mem Windows se jeví pro vývoj nejvhodnější, ale nepod-
porují vyžadovaný typ stylusu. Jako jediná možnost tedy 
z analýzy vyplynul tablet s operačním systémem Android. 
Pro navazující technickou realizaci se uvažuje o vývoji na-

Šafář, V. aj.: Analýza možností integrace...



Tab. 1 Technické parametry tabletu Samsung Galaxy Note 10.1 2014

Označení                 SM-P605

Operační systém                Android™ 4.3 Jelly Bean s nadstavbou TouchWiz a perem S-Pen

Displej                Super clear LCD 2 560 x 1 600 bodů, velikost 10,1", 299 pixel/inch

Procesor                čtyř-jádrový procesor, Qualcomm Snapdragon 800 Quad-Core 2.3 GHz

Operační paměť                3 GB RAM

Velikost paměti                32 GB

Paměťové karty                microSD, až 64 GB

Hmotnost                535 gramů

Rozměry                 171,4 x 243,1 x 7,9 mm

Kapacita baterie                8 220 mAh, Li-Ion

Výdrž baterie               10 h

Doporučená teplota              5 °C až 35 °C 

Mobilní internet               podpora SIM karty, síť 4. generace (LTE)

Wi-Fi                802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth                4.0

Fotoaparát                8 Mpx

Senzory                Pohybový senzor, digitální kompas, gyroskop

Další vlastnosti                 stylus S-Pen, GPS, GLONASS, USB micro 2.0, MHL, 3G modem 

Pro potřeby revize polohového bodového pole a pro 
zjištění průběhu hranic zvážit použití archivních barev-
ných ortofotosnímků nebo ortofot. ČÚZK vlastní z jaké-
koliv části území snímkové podklady ne starší dvou let, 
které poskytují odborníkům z KÚ kompletní, podrobný 
a aktuální podklad pro zjištění, šetření a identifikaci 
průběhu majetkových hranic.

Posoudit možnosti využití soutisku ortofota s vlastnic-
kými hranicemi a stávajícím bodovým polem při zjiš-
tění průběhu hranic a rekognoskaci PBPP a návrhů na 
jeho doplnění. 
V oblasti signalizace výchozích, kontrolních a podrob-
ných bodů navrhnout, experimentálně odzkoušet a ná-
sledně upravit v [1] parametry rozměrů a velikostí sig-
nálů, požadavky na určení přesnosti výchozích bodů,
jejich počtu v lokalitě a vztahu počtu fotogrammetric-
kých základen k počtu výchozích bodů.
Poznámka: V průběhu roku 2014 bylo provedeno něko-
lik prvotních experimentů, které hledaly vztah mezi vý-
slednou přesností určení souřadnic podrobných bodů, 
počtem výchozích bodů a počtem fotogrammetrických 
základen při použití dálkově pilotovaného leteckého 
systému a neměřické kamery. Z výsledků testů vyplývá, 
že pro dodržení přesnosti určení polohy a výšky po-
drobných mapovaných bodů postačí jeden výchozí bod 
na 80 až 120 snímkových základen pokud jsou snímko-
vány se vzájemným příčným překrytem alespoň 45 %
a podélným překrytem větším jak 75 %. Tento poměr 
základen k počtu vstupních bodů se však může v blízké 
budoucnosti významně změnit použitím kinematických 
metod v reálném čase (RTK) na palubě dálkově piloto-
vaných leteckých systémů, kdy budou známy vstupní 
parametry souřadnic projekčních středů snímků s přes-
ností v poloze a výšce do 12 cm, viz obr. 2. V případě 
použití těchto typů aparatur bude experimentálně pro-
věřeno jaký nejmenší počet výchozích bodů je nutné 
vzhledem ke tvaru k. ú. použít. Při vstupu parametrů 
vnějších orientací neměřických snímků v bloku do foto-
grammetrického zpracování se významně zkrátí čas po-
třebný na výpočet vyrovnání snímkového bloku a tvorbu 
ortofotosnímků a ortofot a digitálních modelů povrchu.
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2.

3.

užití jednotlivých technologií je i počet k. ú. (nebo jejich 
částí), které byly těmito metodami měření na území České 
republiky změřeny. V obdobném poměru jsou i praktické 
zkušenosti s těmito mapovacími postupy a technolo-
giemi u většiny odborníků na mapování v resortu ČÚZK
a úředníků katastrálních úřadů (KÚ). 

V rámci řešení úkolu byla k dosažení hlavního cíle úkolu 
– snížení nákladů na zaměření podrobných bodů – ana-
lyzována řada nových moderních technologií, které mají 
potenciál efektivního využití při mapování a jsou možnou 
alternativou pro měření podrobných bodů v KN standard-
ními a již popsanými metodami a technologiemi. 

V oblasti využití technologií GNSS budou prověřeny
a využity postupy popsané v [1], avšak integrující v sobě 
nyní možnosti měření klasickými geodetickými postupy, 
měření technologiemi statického laserového skenování 
a metodami pozemní fotogrammetrie. Zařízení tohoto ty-
pu budou odzkoušena pro použití při měření podrobných 
bodů v KN a při zřizování pevných bodů podrobného po-
lohového bodového pole (PBPP).  

V oblasti fotogrammetrických snímacích systémů, letec-
kých laserových systémů a dálkově pilotovaných leteckých 
systémů bude nutné pro zjištění možností využití těchto 
technologií v obnově mapováním provést přímá srovná-
vací měření, experimenty a ekonomické propočty a defi-
novat, experimentálně testovat, prakticky ověřit a posou-
dit následující okruhy problémů:
1.
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Obr. 2 Letecký snímek s obrazovým elementem 1,2 cm

V průběhu roku 2015 budou provedeny výpočty opti-
malizace hodnoty základnového poměru a budou sta-
noveny mezní podmínky pro úhel pozorování objektů 
ve snímku pro použití v korelačních výpočtech, a to ve 
vztahu k hodnotám ohniskové vzdálenosti, velikosti sní-
macího čidla, velikosti snímacího elementu na čidle a po-
žadavkům přesnosti při měření podrobných bodů KN. 
Rovněž bude vypočten a experimentálně ověřen vztah
velikosti potřebného detailu obrazu ortofot pro práci
v KN, kdy bude nutné upřesnit vztahy a souvislosti mezi 
typem textury a velikostí použitého obrazového ele-
mentu s cílem eliminovat, respektive predikovat, a ozna-
čit místa, kde nebude možné vytvořit prostorový model.
Součástí řešení úkolu budou finanční rozbory nákladů 
leteckého měřičského snímkování s letounem s po-
sádkou v porovnání s dálkově pilotovaným letounem, 
hodnocení vlivu výšky letu a velikosti obrazového ele-
mentu na efektivitu a přesnost určení podrobných bo-
dů KN.
Hodnocen bude vliv použité letecké kamery na kvalitu 
snímků a výslednou přesnost fotogrammetrického ur-
čení podrobných bodů KN. Bude komplexně posouzena 
použitelnost neměřických kamer a míra možností kom-
penzace smazu rychlostí expozice ve vztahu k rychlosti 
nosičů kamer.
Bude proveden rozbor přesnosti výsledků fotogram-
metrických výpočtů v závislosti na požadované přes-
nosti zaměření výchozích bodů a jejich rozložení v k. ú. 
s cílem definovat podmínky pro doplnění PBPP novými 
fotogrammetrickými metodami. Rovněž budou na vel-
kých statistických souborech porovnány souřadnice bo-
dů fotogrammetricky určených a stejných bodů určených

přímým geodetickým měřením na signalizovaných a i při-
rozeně signalizovaných podrobných bodech KN, obr. 3.
Hodnoceny budou možnosti využití nových technolo-
gií fotogrammetrie pro účely podrobného měření v ex-
travilánu a intravilánu vzhledem k typu k. ú. a bude 
určena hranice pro použití fotogrammetrických tech-
nologií pro měření podrobných bodů KN z pohledu
poměru ploch lesních pozemků k otevřenému terénu
a poměru ploch intravilánu a extravilánu v k. ú.
Bude provedeno hodnocení možností vedení digitál-
ních náčrtů (měřických a fotogrammetrických náčrtů
v duchu současného názvosloví uvedeného v Návodu)
nad podrobnou a aktuální ortofotomapou s malou hod-
notou obrazového elementu (1,5 cm až 3,5 cm) a bude 
posouzen přínos ortofot pro vedení náčrtů, přehledů 
podrobného měření, doplnění parcel ze zjednodušené 
evidence, tvorbu digitální katastrální mapy atd. Dále 
bude provedeno ekonomické zhodnocení všech pra-
covních etap a analýza výhod a nevýhod použití foto-
grammetrických postupů měření podrobných bodů KN 
ve srovnání s geodetickými metodami, a to z pohledu 
jak technického a programového vybavení (HW a SW), 
tak z pohledu personálního.
V rámci projektu budou zkoumány technické parametry 
dostupných dálkově pilotovaných leteckých systému, 
které musí umožnit snadné a bezpečné ovládání ve 
všech fázích letu, snadné operativní plánování a musí 
mít potenciál ke schválení Úřadem civilního letectví 
České republiky pro letecké práce. Vybraný typ dálkově
pilotovaného leteckého systému musí umožnit rychlé 
navázání na vlastní fotogrammetrické zpracování dat 
pro potřeby katastrálního mapování.

10.

GaKO 61/103, 2015, číslo 3, str. 004

Geodetický a kartografický obzor
ročník 61/103, 2015, číslo 352

8.

9.

4.

5.

6.

7.

Šafář, V. aj.: Analýza možností integrace...



Obr. 3 Část testů signalizace podrobných bodů

4.

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ve znění dodatků č. 1, 
2 a 3. [Online]. ČÚZK 2013. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/Predpisy/
Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK.aspx.
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
ŠAFÁŘ, V.-HRČKA, M.-HANZL, I.: Analýza možností a účelnosti užití me-
tod analytické a digitální fotogrammetrie v kombinaci s geodetickými 
metodami pro tvorbu DKM. [Závěrečná technická zpráva]. Brno. Geodis 
1998, 36 s.

Na základě zkušeností získaných v průběhu testování 
budou navržena potřebná opatření v oblasti organi-
zační, vzdělávací, personální a praktického výcviku za-
městnanců katastrálních pracovišť pro funkci pilota
a operátora dálkově pilotovaných leteckých systémů. 
Závěrečným úkolem bude vypracování a předložení 
návrhů na úpravu současných technických předpisů le-
gislativní povahy resortu ČÚZK.
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stupy mají své místo při použití v obnově mapováním, 
nebo zda opět po dalších dvacet let (s výjimkou [4]) nebu-
dou resortem ČÚZK pro mapování v KN používány.
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           Závěry

Při zpracování „Analýzy možností nových technologií a je-
jich přínosů pro obnovu“ a „Analýzy procesů při obnově 
novým mapováním a možností využití nových techno-
logií“ byl brán zřetel na současný postup obnovy mapo-
váním stanovený v předpisech resortu ČÚZK [1], [2] a [3]
a v dalších desítkách zákonů, vyhlášek, norem a předpisů. 
Zpracování těchto dílčích analýz vyústilo ve specifikaci dvou 
hlavních směrů možného zvýšení efektivity mapování. 

V oblasti komunikačních, mobilních a informačních tech-
nologií se další postup zaměří na vývoj aplikace pro zpra-
cování náčrtů v digitální podobě při šetření hranic po-
zemků s vlastníky v terénu na mobilním zařízení (tabletu). 
Výsledkem bude především software umožňující a přímo 
podporující tvorbu náčrtů (šetřících i měřických) efektivní 
kresbou na tabletu přímo v terénu.

V oblasti využití současných moderních mapovacích me-
tod se další výzkum zaměří na testování postupů sběru 
dat především moderními fotogrammetrickými metoda
mi. Výzkum posoudí, zda moderní fotogrammetrické po-
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Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Abstrakt

V dnešnej dobe sa čoraz väčšia pozornosť sústreďuje na vodu v krajine. Pre poľnohospodárstvo je nevyhnutné skúmať 
predovšetkým vodu v pôde. V príspevku je analýza a výpočet objemu vody v pôde v rámci povodia rieky Nitra. Zásoba pre 
rastliny prístupnej pôdnej vody bola počítaná pre tri časové obdobia (I.-IV.; V.-VIII.; IX.-XII.). Vlhkosť pôdy bola zisťovaná na 
základe siete hydrologických staníc vybudovaných v povodí rieky Nitra. Hodnoty z tejto siete staníc boli spracovávané
a interpolované prostriedkami geografických informačných systémov (GIS). Najvyššia zásoba prístupnej pôdnej vody tam 
bola v perióde od januára do apríla (274  mm). V období od mája do augusta bola zásoba 194 mm. V období od septembra 
do decembra bola najnižšia, iba 152 mm. Pomocou GIS boli vytvorené mapy zásoby prístupnej pôdnej vody pre jednotlivé 
ročné obdobia.

Use of GIS for Determination of Soil Water Capacity Available for Plants in the Nitra River Basin in 2013

Abstract

Increasing attention is paid today to water in the landscape. Especially for agriculture it is necessary to examine soil water 
capacity. The paper analyses and calculates soil water capacity in the Nitra river basin. Available soil water capacity was 
calculated for three periods (I.-IV.; V.-VIII.; IX.-XII.). Soil humidity was analysed based on the network of hydrological stations 
built up in the Nitra river basin. Data from this network were processed and interpolated by geographic information 
systems (GIS) tools. The highest water capacity was indicated between January and April (274 mm). In the period between 
May and August there was 194 mm and finally in the period between September and December the water capacity was on 
the lowest level, only 152 mm. Using GIS tools the maps of available soil water capacity for single seasons were created.

Keywords: hydrological station, soil water capacity, aeration zone, kriging

Využitie GIS na stanovenie množstva
pôdnej vody prístupnej pre rastliny
v povodí rieky Nitra za rok 2013
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Hranice prístupnosti pôdnej vody pre rastliny vo vše-
obecnosti určujú hydrolimity, poľná vodná kapacita a bod 
vädnutia [3], [4].

(1)

kde je Θ
P
   – prístupná pôdna voda,

 Θ
PK

 – poľná vodná kapacita,
 Θ

BV
 – bod vädnutia.

V príspevku sú uvedené možnosti využitia nástrojov geo-
grafických informačných systémov (GIS) na analýzu stavu 
zásob prístupnej pôdnej vody v povodí rieky Nitra za ob-
dobie roku 2013.

           Materiál a metódy

  2.1  Záujmové územie – povodie rieky Nitra

Povodie rieky Nitra je čiastkovým povodím povodia rieky 
Váh. Celé povodie Nitry s rozlohou 5 080 km2 leží výhradne 
na území Slovenskej republiky. Severnú a západnú hranicu 
povodia tvorí rozvodnica s povodím rieky Váh, z východ-
nej strany s povodím rieky Hron.

Prameň rieky Nitra sa nachádza v pohorí Malá Fatra. 
Rieka preteká Hornonitrianskou kotlinou, medzi Strážov-

           Úvod

Voda je základným prírodným zdrojom, bez ktorého nie je 
na Zemi možný život. Z poľnohospodárskeho hľadiska má 
voda mnoho nezastupiteľných funkcií. Dôležitá je preň 
najmä pôdna voda. Pôdna voda prijímaná cez koreňový 
systém je hlavným zdrojom vody pre rastliny. Zásoba vody 
v zóne aerácie pôdy tvorí zdroj vody pre biosféru a popri 
povrchovej a podzemnej vode predstavuje tretí významný 
vodný zdroj [1]. 

Hydrológia a meteorológia sú vedné disciplíny závislé na 
pozorovaniach a meraniach veličín. V dnešných dňoch na-
stupuje trend modelovania skúmaných prírodných proce-
sov. Pre spoľahlivé modelovanie je však potrebné mať aj 
určité vstupné dáta a dáta na overenie kvality modelu. Pre 
tieto účely sú stále potrebné a rozvíjané siete pozorova-
cích bodov.

Zmeny vlhkosti pôdy spolu s tokmi tepla medzi zem-
ským povrchom a atmosférou sú hnacou silou pre vývoj 
počasia a klimatického systému. Zásoby pôdnej vody v zó-
ne aerácie pôdy a špeciálne v koreňovej zóne rastlín, sú kľú-
čové premenné k stavom povrchových a podpovrchových 
vôd a celkovej hydrologickej a energetickej bilancie [2]. 

Pôdna voda je základným zdrojom vody pre rastliny. Nie 
celé množstvo vody v pôde je však pre rastliny aj prístup-
né. Pre poľnohospodársku výrobu je preto nevyhnutné za-
oberať sa množstvom vody v pôde, pravidelne ho moni-
torovať a udržiavať vlhkosť pôdy v medziach jej prístup-
nosti pre rastliny.

Tárník, A.–Varga, V.–Igaz, D.: Využitie GIS na stanovenie...



Obr. 1 Rieka Nitra a jej povodie
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rálnych pôdach, alebo až 0,02 m3/m3 pri kalibrácii na špe-
cifickú pôdu [6].

V povodí rieky Nitry boli z poľnohospodársky využíva-
ných pôd odobrané aj pôdne vzorky na 112 lokalitách. Pre 
tieto pôdy boli určené rôzne hydrofyzikálne vlastnosti ako 
zrnitosť, redukovaná objemová hmotnosť, hydraulická vo-
divosť, vlhkostné retenčné krivky a obsah pôdneho uhlíka. 
Katedra biometeorológie a hydrológie prevádzkuje web 
server HydroPhysics, kde sprístupňuje tieto hydrofyzikálne 
charakteristiky pôd povodia rieky Nitra.

  2.3  Geografické informačné systémy

Tvorba máp sprevádza ľudstvo už niekoľko tisíc rokov. Prvá 
mapa bola vytvorená ešte skôr ako abeceda, čo dokazuje 
akú dôležitosť ľudstvo prikladá priestorovej informácii už 
mnoho tisíc rokov [7]. Spôsoby a pomôcky na určovanie po-
lohy za ten čas dosiahli vysokú kvalitu a presnosť. Spolu
s vývojom a rozvojom výpočtovej techniky v priebehu 
dvadsiateho storočia nastal vývoj aj geografických infor-
mačných systémov. Tieto systémy sú dnes známe pod 
označením GIS. Umožňujú ako jednoduché prezeranie, tak 
analytické modelovanie viacero súborov priestorových dát 
bez prácneho manuálneho spracovania analógových máp 
[7], [8]. GIS v sebe kombinujú poznatky a nástroje viace-
rých oblastí (obr. 3). Zahŕňajú a integrujú prvky počíta-
čom podporovanej kartografie (CAC), diaľkového prie-
skumu Zeme (DPZ), počítačom podporovaného projekto-
vania (CAD) a systémov správy databáz (DBMS).

Existenciou a stále výraznejším vývojom GIS sa zjedno-
dušil aj výskum, modelovanie a analýza procesov v krajine. 
Dnes existuje možnosť využívať viacero softvérových pro-
duktov, ktoré vo výraznej miere uľahčujú aj výskum exis-
tencie a pohybu vody v pôde. Vedci zo všetkých krajín 
sveta začali pri svojej práci využívať možnosti a nástroje, 
ktoré poskytujú GIS [8].

  2.4  Určenie zásoby prístupnej pôdnej vody

Na určenie zásoby prístupnej pôdnej vody pre rastliny je nut-
né v prvom rade určiť momentálnu vlhkosť pôdy. Z údajov

skými vrchmi a pohoriami Vtáčnik a Tribeč. Rieka Nitra 
ďalej pokračuje do Podunajskej pahorkatiny, kde vytvára 
Nitriansku nivu. Do rieky Váh ústi v Podunajskej rovine. 
Celková dĺžka rieky Nitra je 172 km. Rieku Nitru, jej povo-
die a ich lokalizáciu v rámci územia SR zobrazuje obr. 1.

Väčšinu plochy územia povodia rieky Nitry zaberá poľ-
nohospodárska pôda, konkrétne 61 %. Druhým plošne naj-
väčším pôdnym krytom územia sú lesy, zaberajú 30 % plo-
chy povodia.

Prevládajúcim pôdnym druhom v záujmovom území sú 
stredne ťažké pôdy. Zastúpenie pôdnych druhov v po-
vodí rieky Nitra zobrazuje obr. 2. Záujmové územie je rela-
tívne veľké a členité, preto sa v území vyskytuje i široká 
škála pôdnych typov. V severných hornatých oblastiach sa 
vyskytujú hnedozeme, kambizeme a rendziny. V nížinách 
v južnej časti povodia sa nachádzajú najmä černozeme
a čiernice [5].

  2.2  Meteorologické a hydrologické údaje

V rámci Centra excelentnosti pre integrovaný manažment 
povodia (CEIMP), ktoré vybudovala Katedra biometeoro-
lógie a hydrológie Fakulty záhradníctva a krajinného inži-
nierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 
bola vybudovaná sieť pozorovacích staníc v povodí rieky 
Nitra. Údaje zozbierané z vybudovaných staníc tvoria zá-
klad dát príspevku. V povodí rieky Nitra sa nachádza 5 plne 
funkčných meteorologických staníc a 25 hydrologických 
staníc. Všetky stanice sú vybavené zariadením na on-line 
prenos dát.

Meteorologické stanice zbierajú dáta o teplote a vlhkosti 
vzduchu, zrážkach, smere a rýchlosti vetra, globálnom žia-
rení, evapotranspirácii a hĺbke premŕzania pôdy. Zoznam 
staníc a parametre, ktoré zaznamenávajú, je v tab. 1.

Hydrologické stanice sú schopné merať vlhkosť pôdy
v niekoľkých hĺbkach pôdneho profilu. Pomocou sníma-
čov 10HS od firmy Decagon Devices merajú vlhkosť v de-
siatich hĺbkach pôdneho profilu (0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 
0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00 a 2,50 m). Snímače sú zostavené 
na princípe kapacitnej metódy (Frequency Domain Reflec-
tometry). Výrobca uvádza presnosť týchto zariadení pri 
použití štandardnej kalibračnej rovnice 0,03 m3/m3 v mine-
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Obr. 2 Zastúpenie pôdnych druhov v povodí rieky Nitra [2]
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Obr. 3 Vzťah medzi GIS a CAC, CAD, DBMS, DPZ [8]

Tab. 1 Sieť pozorovacích staníc v povodí rieky Nitra

•   Dolné Naštice

•   Kolíňany

•   Malanta

•   Mužla

•   Nitra

Meteorologické stanice
(teplota a vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra,
globálne žiarenie, zrážky)

•   Bystričany

•   Chynorany

•   Dolné Naštice

•   Jelenec

•   Kolíňany

•   Malanta

•   Tesárske Mlyňany

•   Mojmírovce

•   Mužla

•   Nitra

•   Nové Zámky

•   Podhájska

•   Sulovce

•   Svinná

•   Veľké Ripňany

Hydrologické stanice
(vlhkosť pôdy)

•   Bojnice

•   Horný Oháj

•   Lipová

•   Palárikovo

•   Paňa

•   Pribeta

•   Solčany

•   Topolčianky

•   Žirany - VPP

•   Žirany

Hydrologické stanice – plus
(vlhkosť pôdy, teplota pôdy, zrážky, hladina podzemnej vody)
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Rok 2013 bol na lepšie zobrazenie zmien zásoby prístup-
nej pôdnej vody rozdelený do troch intervalov (január až 
apríl, máj až august, september až december). Pre tieto ča-
sové intervaly boli spracované priemerné hodnoty vlhkosti 
pôdy pre dané tri pôdne horizonty.

Vznikla tak sieť bodových hodnôt vlhkosti pôdy pre celé 
povodie rieky Nitra. Zo záujmového územia boli vyňaté 
všetky oblasti, ktoré sú využívané na nepoľnohospodár-
ske účely, teda napríklad lesy, zastavané územia, komuni-
kácie a podobne.

Bodové hodnoty boli pomocou štandardných metód ná-
strojov GIS spracované do priestorovej podoby. V GIS ná-
stroji ArcGIS 10 bola využitá interpolačná metóda kriging. 
Pomocou nej boli bodové hodnoty vlhkosti pôdy trans-
formované do priestoru. Túto metódu vo svojej práci spo-
mína a využíva viacero autorov [9], [10]. Táto metóda do-
káže použitím priamych meraní presnejšie interpolovať 
a odhadnúť skúmané hodnoty aj v oblastiach s menšou 
hustotou siete staníc [11]. 

Metóda kriging využíva matematickú funkciu pre urče-
ný počet bodov, alebo všetky body vo zvolenej vzdiale-
nosti, na určenie výstupnej hodnoty každej lokality. Kriging 
je viacstupňový proces, zahŕňa štatistickú analýzu dát, 
tvorbu variogramu a skúmanie rozptylu. Táto metóda je od-
porúčaná a často využívaná práve na modelovanie v ob-
lasti pedológie a geológie. V našom prípade bola pri na-
stavení výpočtovej metódy využitá štandardná (ordinary) 
metóda krigingu. Model semivariogramu bol zvolený ako 
sférický (spherical).

Rastrové výstupy množstva prístupnej vody v pôde boli 
spracované s rozlíšením bunky 200 m x 200 m.

  2.5  Hranice prístupnosti pôdnej vody pre rastliny

Hranice prístupnosti pôdnej vody pre rastliny, teda hod-
nota hydrolimitov poľná vodná kapacita a bod vädnutia, 
bola určená na základe analýz vlastností pôdy zo 112 lo-
kalít. Týmto pôdam boli stanovené vlhkostné retenčné 
krivky.

Na základe priebehu pF kriviek boli vypočítané kon-
krétne vlastnosti pôdy prislúchajúce k daným hydrolimi-
tom. Hodnota pF pre hydrolimit poľná vodná kapacita bola 
stanovená na 2,3-200 cm vodného stĺpca (v. s.) a pre hydro-
limit bod vädnutia na 4,18-15 000 cm v. s. Rovnako ako pri 
bodových hodnotách vlhkosti pôdy, tak aj pri bodových 
hodnotách hydrolimitov bola použitá metóda krigingu na 
ich priestorovú interpretáciu pre poľnohospodárske pôdy 
povodia rieky Nitra. Aj v tomto prípade bola veľkosť bunky 
výstupného rastra 200 m x 200 m.

Určením rozdielu medzi nameranou reálnou vlhkosťou 
pôdy a vlhkosťou hydrolimitu určujúcou prístupnosť pôd-
nej vody a následným zohľadnením hrúbky pôdneho hori-
zontu bola pomocou rastrového kalkulátora ArcMap10 vy-
počítaná zásoba pôdnej vody prístupnej pre rastliny pre 
zvolené tri pôdne horizonty a tri časové intervaly. Spočí-
taním zásoby vody v jednotlivých horizontoch, opäť vy-
užitím rastrového kalkulátora, bola určená celková zásoba 
prístupnej vody v pôdnom profile.

(2)

kde je W
P
   – zásoba prístupnej pôdnej vody [mm],

 Θ
M

   – vlhkosť pôdy [-],
 Θ

BV
  – bod vädnutia [-],

 h
p
    – hrúbka pôdneho horizontu [mm].

zozbieraných v roku 2013 monitorovacími stanicami v po-
vodí rieky Nitra boli určené priemerné hodnoty vlhkosti 
pôdy pre tri pôdne horizonty, konkrétne pre horizonty 
(0-0,30 m; 0,31-1,00 m; 1,01-2,50 m).
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Obr. 4a Priemerná zásoba pôdnej vody prístupnej pre rastliny
(pôdny horizont 0-250 cm), I. – IV. 2013

Obr. 4b Priemerná zásoba pôdnej vody prístupnej pre rastliny
(pôdny horizont 0-250 cm), V. – VIII. 2013

Obr. 4c Priemerná zásoba pôdnej vody prístupnej pre rastliny
(pôdny horizont 0-250 cm), IX. – XII. 2013

3.
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           Výsledky a diskusia

V príspevku bola na základe vlhkosti pôdy v roku 2013 a ur-
čení hraníc prístupnosti pôdnej vody pre rastliny vypočítaná 
jej zásoba pre poľnohospodárske pôdy povodia rieky Nitra. 
Na lepšie znázornenie bola táto zásoba zvlášť určená pre tri 
časové intervaly roku 2013, pre mesiace január až apríl, máj 
až august a september až december. Grafické znázornenie 
zásoby prístupnej vody je zobrazené na obr. 4a, 4b a 4c.

Z rozboru obr. 4a, 4b a 4c vidno, že najväčšia zásoba 
vody bola v mesiacoch január až apríl. Leto a jeseň roku 
2013 boli mimoriadne teplé [11]. Táto skutočnosť sa pre-
javila aj vo vlhkosti pôdy, kde môžeme sledovať jej pokles 
dokonca až pod úroveň bodu vädnutia. Tieto hodnoty vlh-
kosti sú z pohľadu rastlín už veľmi kritické.

Tab. 2 uvádza priemernú zásobu pôdnej vody prístup-
nej pre rastliny pre pôdny profil hrúbky 2,50 m v jednotli-
vých obdobiach roku 2013 vyjadrenú v milimetroch ako 
aj v miliónoch metrov kubických. V tab. 2 je tiež uvedené 
percentuálne naplnenie maximálnej zásoby prístupnej
pôdnej vody. Vidno, že zásoba vody počas roka postupne 
klesá. V prípade pokračovania tejto nepriaznivej situácie, 
hrozí ďalšie znižovanie zásoby pôdnej vody, čo bude pred-
stavovať ohrozenie pre rastlinnú výrobu.

Maximálna zásoba prístupnej pôdnej vody v poľnohos-
podársky využívaných pôdach povodia rieky Nitra pred-
stavuje 363 mm, resp. 1 129 mil. m3.

Pre lepšie porozumenie vývoja vlhkosti pôdy uvádza 
tab. 3 priemerné mesačné zrážky pre povodie rieky Nitra. 
Z uvedených zrážkových úhrnov je zrejmý výrazný pokles 
zrážok v letných mesiacoch júl a august, čo samozrejme 
ovplyvnilo aj množstvo prístupnej vody v pôde.
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Prístupná zásoba vody [mm]

Prístupná zásoba vody [mil. m3]

274 (76 %)

854 (76 %)

Obdobie

Tab. 2 Priemerná zásoba pôdnej vody prístupnej pre rastliny (pôdny horizont 0 – 2,50 m)

I. – IV. V. – VIII. IX. – XII.

194 (54 %)

605 (54 %)

152 (42 %)

474 (42 %)

Zrážky [mm] 69,2

Mesiac

Tab. 3 Priemerné mesačné zrážky v povodí rieky Nitra za rok 2013

I.

79,8

II.

75,4

III.

25,2

IV.

76,1

V.

52,7

VI.

0,8

VII.

7,6

VIII.

38,0

IX.

53,0

X.

70,0

XI.

12,2

XII.

4.

ŠÚTOR, J.-REHÁK, Š.:  Problematika vody v zóne aerácie pôdy s ohľadom 
na integrovaný manažment povodí, súčasnú legislatívu a smernicu EÚ. 
In: Acta Hydrologica Slovaca, 2009, No. 1, p. 94-108. ISSN 1335-6291.
IGAZ, D.: Pôdna vlhkosť, jej tvorba a kvantifikácia. [Habilitačná práca]. 
Nitra, SPU v Nitre 2010. 159 s.
ANTAL, J.-IGAZ, D.: Aplikovaná agrohydrológia. Nitra, SPU v Nitre 2012. 
ISBN 978-80-552-0731-5.
ŠÚTOR, J.-ŠTEKAUEROVÁ, V.: Kvantifikácia zásob vody v zóne aerácie pôdy 
v poľnohospodárskych ekosystémoch – Využitie súborov údajov získa-
ných monitoringom. In: Acta Hydrologica Slovaca, 2001, No. 1, p. 64-1. 
ISSN 1335-6291.

Atlas krajiny SR. [online]. [cit. 2013-03-30]. Dostupné na: http://geo.
enviroportal.sk/atlassr/.
Decagon Devices. [online]. [cit. 2014-03-30]. Dostupné na: http://www.
decagon.com/products/soils/volumetric-water-content-sensors/10hs-
-soil-moisture-large-area-of-influence/.
KOLÁŘ, J.: Geografické informační systémy 10. Praha, ČVUT v Praze 2003. 
161 s. ISBN 80-01-02687-6.
TÁRNÍK, A.: Výpočet eróznych faktorov v prostredí GIS. [Diplomová prá-
ca]. Nitra. SPU v Nitre 2012. 76 s.
LAKHANKAR, T. et al.: Analysis of Large Scale Spatial Variability of Soil Mois-
ture Using a Geostatistical Method. In: Sensors, 2010, No. 10, p. 913-932. 
ISSN 1424-8220.
ORFÁNUS, T.: Spatial Assessment of Soil Drought Indicators at Regional 
Scale: Hydrolimits and Soil Water Storage Capacity. In: Záhorská nížina Low-
land. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2005, Vol. 3, p. 164-176. 
ISSN 1338-4333.
PECHO, J.: Klimatické zhodnotenie roku 2013. [online]. [cit. 2014-03-30]. 
Dostupné na: http://climatemap.blogspot.sk/2014/01/klimatologicke-
-zhodnotenie-roku-2013.html.

Konference Archivy školám, archiváři 
učitelům se uskutečnila v Praze

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

GaKO 61/103, 2015, číslo 3, str. 011

Geodetický a kartografický obzor
ročník 61/103, 2015, číslo 3 59

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Do redakcie došlo: 20. 5. 2014

Lektoroval:
Ing. Róbert Fencík, PhD.,

STU v Bratislave

Ve dnech 4. a 5. 11. 2014 se u příležitosti šedesátého výročí vzniku jednotné 
archivní sítě uskutečnila v prostorách Národního archivu v Praze konference 
Archivy školám, archiváři učitelům. Konferenci uspořádal Odbor archivní správy 
a spisové služby Ministerstva vnitra (MV) České republiky (ČR) a Národní archiv 
ve spolupráci s dalšími archivy z celé ČR. Setkání zaštítili ministr vnitra Milan 
Chovanec a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Plánova-
ným cílem konference bylo poskytnout pedagogům všech typů škol bližší infor-
mace o možnostech využití archivů při výuce. 

Asi nejlépe zaměření celé akce vystihlo zvolené motto: „Naším cílem není 
naučit učitele učit, ale informovat je o tom, co kde a jak mohou v archivech pro 
výuku využít“.

           Záver

Výpočet a stanovenie množstva prístupnej pôdnej vody 
pre rastliny v poľnohospodárskych pôdach je bežné a rea-
lizované často. Až nástup počítačovej techniky a prostried-
kov GIS však dal možnosť bodové údaje z meteorologic-
kých staníc jednoducho interpolovať a vytvoriť tak pries-
torovú interpretáciu požadovaných vlastností krajiny.

Výsledky uvedené v tomto článku možno ďalej využiť 
na analýzu vlhkostného režimu poľnohospodárskych pôd 
v povodí rieky Nitra. Na základe získaných údajov možno 
analyzovať zásobu pôdnej vody prístupnej pre rastliny. Pri 
budúcich analýzach sa opäť naskytujú možnosti využitia 
nástrojov GIS. Môžu byť užitočné na presnejší a podrob-
nejší výpočet množstva prístupnej pôdnej vody. Na zá-
klade vykonaných analýz a výpočtov možno navrhnúť lo-
kality vhodné resp. nevhodné na pestovanie určitých dru-
hov poľnohospodárskych plodín. Analýzou oblastí, kde sa 
vyskytujú vlhkosti pod bodom vädnutia, možno určiť mies-
ta vyžadujúce doplnkový zdroj vody pre pestovanie rast-
lín, návrh závlah. Samozrejme, na vyvodenie záverov treba 
urobiť analýzu zásoby prístupnej pôdnej vody na dlhšie ob-
dobie ako je obdobie jedného roka.

Príspevok vznikol vďaka projektu APVV-0139-10 „Priesto-
rová interpretácia hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slo-
venska vo vzťahu k ich hydrologickému režimu“ a projektu 
VEGA 2/0040/12 „Komplexná matematická simulácia tran-
sportu vody, chemických látok a tepelnej energie v poľno-
hospodárskych a lesných biotopoch s dôrazom na extrémne 
situácie“.
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Obr. 1 Ukázky reprodukcí z digitalizovaných archiválií
Státního oblastního archivu v Třeboni

Obr. 2 Stánek ÚAZK

Vánočka ve VÚGTK i tentokrát
chutnala 
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Zároveň díky prezentacím a workshopům návštěvníci zjistili nové způsoby práce
s těmito materiály. Moderní archivy 21. století se totiž snaží usnadnit veřej-
nosti výzkum a výrazně se proto zaměřují na problematiku digitalizace a zpří-
stupnění materiálů na internetu. 

Akci „Archivy školám, archiváři učitelům“ tak lze vnímat také jako jeden
z příspěvků k tématu pokračující digitalizace tzv. Národního archivního dědic-
tví. V neposlední řadě událost dobře posloužila odborníkům z oblasti archiv-
nictví pro navázání vzájemných spoluprací a k získání inovativních podnětů. 
Pracovníci ÚAZK tak například získali možnost výměny postřehů o databázo-
vém systému pro evidenci archiválií, který již několik let rozvíjí Zemský archiv
v Opavě. Srovnatelný evidenční program se nyní pokouší zavádět i ÚAZK.

Poměrně neobvyklý formát konference má do budoucna velký potenciál pro 
prezentaci archivů širší veřejnosti, nejen z řad pedagogů a studentů. První tako-
váto akce však také ukázala nemalý prostor pro zlepšení.

Mgr. Jan Jindra,
Zeměměřický úřad,

Praha

Dva týdny před Štědrým dnem a tři před koncem roku 2014 (10. 12.) přivítal 
ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a katastrálního, v. v. i. 
(VÚGTK), Ing. Karel Raděj, CSc., více než osm desítek hostů – účastníků tradičního 
setkání ve Zdibech. Připomněl, že končí jubilejní rok, ve kterém jsme si připo-
mínali šedesáté výročí založení řady organizací státní zeměměřické služby. 
Tato okolnost byla pak i vhodnou příležitostí k ocenění významných odborníků, 
kteří se v uplynulém období o dobré jméno VÚGTK zasloužili (obr. 1, str. 61). 
Předseda dozorčí rady VÚGTK Ing. Karel Štencel, náměstek předsedy Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního, který poděkoval všem pracovníkům 
VÚGTK za výsledky prací uplynulého roku, připomněl také složitou situaci s fi-
nancováním vědy a výzkumu v České republice (ČR). O vážnosti jeho slov svědčí, 
že tentokrát nezakončil svůj pozdrav obvyklým klasickým citátem „Musíte se víc 
snažit, pane řediteli“, protože ví, že ani to by nepostačovalo. Je proto velmi cenné, 
že se zaměstnancům VÚGTK podařilo uspět v soutěži o získání grantových podpor 
z různých zdrojů, jak o tom svědčí např. i modernizace Geodetické observatoře 
Pecný i metrologického střediska. 

Stejně jako v roce 2013 byly nakrájeny (obr. 2 , str. 61) a rychle snědeny 
všechny tři obrovské vánočky. Při přátelských rozhovorech, kvůli kterým hlavně 
do Zdib na předvánoční setkání jezdí zástupci odborné a profesní obce ze škol, 
z civilní i vojenské veřejnosti, byla možnost prohlédnout si některé historické 
zeměměřické a kartografické pomůcky na výstavce (obr. 3), kterou zaměst-
nanci VÚGTK připravili. Za to i za organizaci setkání je jim třeba poděkovat. 

Vítanými návštěvníky byli také studenti středních a vysokých škol, kterým 
měla konference zprostředkovat možnosti využití archivních materiálů při psaní 
seminárních či závěrečných prací. 

Archiváři se totiž často setkávají v badatelnách se studenty, kteří krátce před 
odevzdáním některé ze závěrečných prací požadují k okamžitému předložení 
veškeré informace ke zkoumanému tématu. Studenti tak nepřicházejí s žádostí 
o radu, ale rovnou s požadavkem na hotový výstup, který však pro pracovníky 
archivů není obvykle možný. Konference tak měla pomoci odstranit některé
z těchto nedostatků.

Úvodní přednáškový blok patřil převážně představitelům z odboru Archivní 
správy a spisové služby MV ČR, kteří ve svých příspěvcích shrnovali situaci 
ohledně vzniku a rozvoje české archivní sítě a popsali současné postavení jed-
notlivých státních i specializovaných archivů. 

Přednášky pokračovaly i v odpoledních hodinách, kdy postupně dostávali 
prostor zástupci univerzitních a specializovaných archivů, aby stručně shrnuli 
historii svých institucí, ale hlavně teoreticky uvedli obsáhlé možnosti studia 
všech možných typů archivního materiálu. Svůj vzdělávací projekt tak předsta-
vil například Národní filmový archiv, který se v současnosti snaží prosadit do 
vyučování předmět Filmová/audiovizuální tvorba jako součást formálního i ne-
formálního vzdělávání. 

Odpolední program byl doplněn také workshopy s praktickými ukázkami 
možného studia archiválií. Personální dokumentaci bývalých vedoucích bankéřů 
první československé republiky tak prezentoval například Archiv České národní 
banky. Z dalších paměťových institucí zmiňme ukázky práce s digitalizovanými 
archiváliemi Státního oblastního archivu v Třeboni (obr. 1). Součástí stánku 
byly i reprodukce starých map, které byly v minulosti pořízeny v rámci jedné ze 
zakázek v Zeměměřickém úřadu. Praktickou ukázku práce s aplikací pro online 
prohlížení indikačních skic předvedl i Moravský zemský archiv v Brně, od nějž 
sdílí digitalizované mapy ve své archivní prohlížečce i Ústřední archiv země-
měřictví a katastru (ÚAZK). Ukázky starých pohledových map si připravil i Státní 
oblastní archiv v Zámrsku v rámci své stylizace jako „jediného venkovského 
archivu v Čechách“.

Po oba dny konference dostal svůj prostor pro prezentaci také Ústřední
archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK). V rámci workshopu zde byla zájem-
cům prezentována práce s prohlížečkou starých map i informačním systé-
mem archivu. Největší zájem projevovali návštěvníci stánku ÚAZK (obr. 2)
o aktualizovanou verzi prohlížení archivních map v Geoprohlížeči na Geopor-
tálu ČÚZK (http://archivnimapy.cuzk.cz/).

Oceňovali především možnost flexibilního zobrazení digitalizovaných map. 
V Geoprohlížeči byla totiž nově zpřístupněna funkce umožňující zobrazení všech 
map ke konkrétnímu území v jediném okně, čímž je výrazně usnadněno stu-
dium starých map. Archiváři ÚAZK tak dostali poprvé možnost sdílet tuto no-
vinku s širší veřejností a získat zároveň cennou zpětnou vazbu.

Pro laickou veřejnost i pro pedagogické pracovníky byla konference uni-
kátní možností zjistit, jaké druhy rozličného materiálu lze v archivech najít.
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Obr. 1 Ředitel VÚGTK K. Raděj předává ocenění

Obr. 2 Oblíbený akt – krájení a konzumace vánoček

Obr. 3 Výstava přístrojů a pomůcek

Obr. 2 Účastníci semináře

Obr. 1 E. Semotanová zahájila seminář

Seminář k problematice vltavských 
ostrovů v Praze

MAPY A ATLASY
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Pražská-středočeská pobočka České geografické společnosti, Univerzita Karlova 
(UK) v Praze, Přírodovědecká fakulta (PřF) Centrum výzkumu geografie vol-
ného času a Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii při katedře 
sociální geografie a regionálního rozvoje a Mapová sbírka UK stály za jedno-
denním seminářem k problematice vltavských ostrovů v Praze, který se usku-
tečnil 27. 11. 2014 v prostorách budovy PřF UK v Praze.

Po úvodním slově, které přednesla (autoři jsou uváděni bez titulů) Eva Semo-
tanová (obr. 1, dole), zaznělo 6 příspěvků – Ostrovy v Česku, Význam místa, 
Ostrovy v kontextu pražských veřejných prostor, Veřejnost a ostrovy, Sport na 
Štvanici a Vltavské ostrovy na starých mapách Prahy. Autory byli Jakub Lysák, 
Zdeněk Kučera, Eliška Slámová, Michaela Steyerová, Vladislav Šavrda a Lada 
Nevoralová.

Seminář doprovodil souběžně probíhající výstavu Vltavské ostrovy v Praze 
uspořádanou taktéž na půdě PřF UK v Praze.

Všechny příspěvky byly pro účastníky semináře (obr. 2, dole) velmi zají-
mavé a poučné, nicméně autora nejvíce zaujaly první a poslední z nich, tedy
o ostrovech v Česku a o vltavských ostrovech na starých mapách Prahy. 

Přínosné byly i diskuze k jednotlivým tématům.
Odborná část byla na závěr doplněna žertovnými scénkami, které nějakým 

způsobem odrážely historii i současnost jednotlivých vltavských ostrovů, kte-

A mohu zakončit stejnou větou jako loni: Věřím, že i výsledky práce odbor-
níků z VÚGTK pomohou mj. také prosadit, aby se v ČR už nestavěly žádné mýtní 
brány; tím potom také přibudou peníze na financování vědy a výzkumu. Bohu-
žel, je stále aktuální.

Ing. František Beneš, CSc.,
foto: Petr Mach,

Zeměměřický úřad,
Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST



Obr. 3 Herci z řad studentů a pedagogů Obr. 1 Vitrínové panely ve výstavním prostoru PřF UK

Obr. 2 Ukázka zpracování výstavního panelu (Slovanský ostrov)
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Nebylo zapomenuto ani na zaniklé, tedy dnes již neexistující ostrovy. Infor-
mace k nim byly v jedné ze dvou souhrnných tabulek úvodního panelu. A na-
konec byla zájemcům představena i základní literatura k této problematice. 

Česká republika není přímořským státem, nemá žádné mořské ostrovy a tak 
jsou pro nás mnohdy přitažlivé i tyto vnitrozemské sladkovodní ostrovy. 

Po všech stránkách, obsahem i grafickým provedením velmi zdařilá a téma-
tem mimořádně poutavá výstava přinesla poučení i příjemně strávené chvíle 
každému – odborníku i laikovi. Na výstavě bylo možné poznat to, o čem víme, 
že je, ale co mnohdy jen míjíme. 

Autorkám je třeba poděkovat za to, že nám ukázaly, čím vším byly, co jsou 
a jak žijí vltavské ostrovy v Praze.

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

Zeměměřický úřad

rými jmenovitě jsou Bezejmenný ostrov, Petržilkovský ostrov, Křižovnický ostrov, 
Císařská louka, Veslařský ostrov, Dětský ostrov a Slovanský ostrov (Žofín), Stře-
lecký ostrov, Kampa, Štvanice, Rohanský ostrov, Libeňský ostrov a jako po-
slední Císařský ostrov.  

Lze říci, že tímto způsobem mohla být některá fakta ukotvena v paměti 
posluchačů lépe, než studiem obsažných odborných materiálů. Scénky nastu-
dovali a sehráli studenti a pedagogové PřF UK (obr. 3). 

Seminář tak nakonec spojil užitečné s příjemným. 

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad,

foto: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.,
PřF UK v Praze

Výstupem z odborné činnosti nemusí být vždy jenom tištěná časopisecká nebo 
knižní publikace, ale může to být i výstava. Právě taková byla, po víceletém
výzkumu, připravena a prezentována ve dnech 3. 11. 2014 až 31. 1. 2015
v prostorách Přírodovědecké fakulty (PřF) Univerzity Karlovy (UK) v Praze na 
Albertově pod názvem Vltavské ostrovy v Praze. Autorkami (podle abecedy) 
byly RNDr. Dana Fialová, Ph.D., Prof. PhDr. Eva Semotanová, Dr.Sc., a Mgr. 
Michaela Steyerová. Stalo se tak s podporou projektu GAČR P410/12/G113 
Výzkumné centrum historické geografie. Pořadateli výstavy byly UK v Praze, 
PřF, Centrum výzkumu geografie volného času a Centrum pro výzkum v kul-
turní a historické geografii při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje 
a Mapová sbírka UK. 

Na 19 velkých vitrínových panelech (obr. 1) byl návštěvník uveden do 
historie, současné existence a využití 13 pražských ostrovů – Bezejmenný, 
Petržilkovský a Křižovnický ostrov, Císařská louka, Veslařský, Dětský a Slo-
vanský ostrov (Žofín), Střelecký ostrov, Kampa, Štvanice, Rohanský, Libeň-
ský a Císařský ostrov.

Pokud byly získány údaje, tak měli návštěvníci možnost se dozvědět o jejich 
první zmínce, vzniku, poloze, názvu, případně vývoji názvu, vlastnících, vy-
užití, proměnách v důsledku působení přírodních jevů (povodně), ale také na-
mnoze vlivem lidské činnosti, významných stavbách na nich, o současném 
stavu a nakonec o přístupu k nim.

Dělo se tak čtivými výstižnými texty a prostřednictvím řady velmi dobře 
zvolených kreseb, starých i současných fotografií a zejména map (plánů), vše
s dobou vzniku různě v 19., 20. a 21. století (obr. 2). 

Nebyl pominut ani vztah veřejnosti k těmto ostrovům. Tedy, jak jsou jí po-
vědomé, zda a jak je využívá, jaká je věková struktura návštěvníků. Údaje byly 
získány cestou dotazů, výsledky byly představeny na 6 grafech. 

MAPY A ATLASY



ZABAGED® – výškopis – 3D vrstevnice

ZABAGED® – výškopis – grid 10 x 10 m

DMR 2,5

DMR 3

Vektorizované vrstevnice Základní mapy

1 : 10 000 (ZM 10) uložené jako 3D objekty.

Přesnost výšky vrstevnic je závislá na sklonu

a členitosti terénu.

Odvozený model do formy mříže (grid)

10 x 10 m. Přesnost výšek jednotlivých bodů

je stejná jako u zdrojových vrstevnic.

Výškový model ve formě mříže 100 x 100 m.

Výškový model ve formě mříže 10 x 10 m zís-

kaný stereofotogrammetrickou metodou.

Název

Tab. 1 Přesnost vybraných výškových modelů

Popis Přesnost

0,7–1,5 m v odkrytém terénu

1–2 m v intravilánech

2–5 m v zalesněných územích

0,7–1,5 m v odkrytém terénu

1–2 m v intravilánech

2–5 m v zalesněných územích

3–5 m v odkrytém terénu

5–8 m v intravilánech

10–15 m v zalesněných územích

1–2 m v odkrytém terénu

1–2 m v intravilánech

3–7 m v zalesněných územích

Příspěvek k ověřování přesnosti 
nového digitálního modelu reliéfu 
České republiky

Z GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ 
PRAXE
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jenské sféře. V civilní sféře se jedná o variace produktu s názvem ZABAGED® – 
výškopis, v Armádě České republiky (AČR) potom o varianty produktu DMR. 
Přehled vybraných výškových modelů je uveden v tab. 1.

Jak uvádí K. BRÁZDIL (Projekt tvorby nového výškopisu České republiky. 
[přednáška]. Praha. 9. 4. 2009) jsou tyto digitální výškové modely svojí přes-
ností, podrobností a nehomogenitou pro řadu aplikací již nevyhovující. Vy-
užíváním DMR v AČR se v letech 2009 a 2010 podrobně zabývala L. KOHOUT-
KOVÁ v rámci své diplomové práce (Možnosti leteckého laserového skenování při 
tvorbě a aktualizaci digitálních výškopisných dat. Brno. UO 2010. Fakulta vo-
jenských technologií, katedra vojenské geografie a meteorologie). V rámci této 
práce byl uskutečněn reprezentativní průzkum mezi odborníky AČR, kteří ve 
své profesi využívají DMR. Jako největší nedostatek dosavadních výškopisných 
modelů ČR byla uživateli uváděna velmi nízká hustota a přesnost výškových 
dat, která tak nemohou vyjádřit mikroreliéf.

Nový výškopis ČR
V reakci na tuto skutečnost byl v roce 2008 zpracován projekt tvorby nového 
výškopisu ČR, na jehož realizaci se dohodl Český úřad zeměměřický a katastrální 
(ČÚZK) spolu s Ministerstvem obrany ČR (MO ČR) a Ministerstvem zemědělství 
ČR (MZe ČR). Na základě této dohody o spolupráci byl zpracován Realizační 
projekt zpracování výškopisných dat (Zeměměřický úřad, Praha, Vojenský geo-
grafický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř), Dobruška 2009. 44 s. – dále 
jen Projekt). Projekt se stal podkladem pro organizaci, řízení a realizaci nového
výškopisu ČR s využitím technologie LLS v letech 2009 až 2015. Základním 
cílem Projektu je provedení nového výškopisného mapování území ČR a vy-
tvoření nové digitální databáze výškopisu, který uspokojí potřeby a požadavky 
orgánů státní správy a územní samosprávy na geografické produkty zabezpe-
čované podle jednotných zásad a pravidel z celého území ČR.

Výslednými digitálními databázemi výškopisu budou:
•    DMR území ČR 4. generace (DMR 4G) ve formě mříže (GRID) 5 x 5 m s úpl-

nou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném
terénu.

•     DMR území ČR 5. generace (DMR 5G) ve formě nepravidelné sítě výškových 
bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m
v zalesněném terénu.

•     DMP území ČR 1. generace (DMP 1G) ve formě nepravidelné sítě výškových
bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené ob-
jekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další
prvky rostlinného půdního krytu).

K získávání prostorových informací o terénním reliéfu se v řadě civilních a vo-
jenských aplikací vedle mapových produktů stále častěji využívají digitální 
modely reliéfu (DMR). V České republice (ČR) se v uplynulých desetiletích vy-
užívalo několik DMR, vytvářených pomocí kartografické nebo stereofotogram-
metrické metody, které však nejsou z hlediska současných požadavků na 
přesnost a podrobnost vyhovující. V roce 2008 byl proto zpracován projekt 
tvorby nového výškopisu ČR, který je založen na moderní technologii sběru 
prostorových dat terénního reliéfu pomocí leteckého laserového skenování (LLS). 
Sběr prostorových dat pomocí LLS byl proveden v letech 2010 až 2013 a na 
jejich základě bylo od roku 2011 zahájeno postupné vytváření nových výško-
pisných modelů ČR. Prvním modelem, který byl dokončen počátkem roku 2014, 
je DMR 4. generace (DMR 4). Dalšími modely, jejichž dokončení je plánováno 
na léta 2015 a 2016, jsou DMR 5. generace (DMR 5) a digitální model povrchu 
1. generace (DMP 1). 

DMR vznikají jako produkt mapování zemského povrchu. Data těchto mo-
delů obsahují nejen polohopisné, ale i výškopisné informace. Digitální výškové 
modely umožňují získat bližší představu o charakteru daného území, provádět 
analýzu terénu či simulace nejrůznějších jevů. V praxi jsou často využívané 
simulace sklonu svahů, průletu nad terénem, 3D pohledu, viditelnosti či simu-
lace záplavové a lavinové vlny. Děje se tak na základě obecných geometrických 
principů. S rozvojem digitálních technologií došlo ke vzniku nových forem zná-
zornění reliéfu, a to formou GRID (mřížky) a TIN (trojúhelníků). DMR lze zobra-
zit dvěma způsoby, v analogové nebo digitální podobě. Pro vytváření DMR se 
využívají zejména metody geodetické, fotogrammetrické, dálkového průzku-
mu Země (DPZ), kartometrické (digitalizace analogových podkladů) a LLS.

Na základě již uvedených informací lze DMR obecně definovat jako digitální 
výškový model, čili matematicko-číselnou simulaci průběhu terénu, doplně-
nou o pravidla používání. Opírá se o kostru význačných prostorově určených bodů 
v terénu, které jsou vybrány tak, aby co nejlépe charakterizovaly průběh terénu.
V ČR se používají digitální výškové modely, které vznikly jak v civilní, tak i vo-
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Obr. 1 Pásma LLS ČR (VGHMÚř Dobruška)
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kterých laserový paprsek dopadl až na terénní reliéf, dále na vegetaci, stav-
by a rovněž identifikovat chybné body. Výsledkem jsou samostatné soubory
dat, které jsou klasifikované podle dopadu laserového paprsku na vyjmeno-
vané prvky zemského povrchu. Úspěšnost automatické klasifikace je však
do značné míry závislá na ročním období (tzn. na stupni rozvinutí vege-
tace), ve kterém byla laserová data pořízena. Například data pořízená v mě-
sících březen až květen jsou správně klasifikována s asi 90% úspěšností, 
kdežto data pořízená v období s plně rozvinutou vegetací (červen až září) 
pouze s úspěšností 30 až 40 %.

•     Výběr reprezentativního uzlového výškového bodu
V předchozí etapě byl robustní filtrací samostatně klasifikován soubor dat
pro reliéf. V této kategorii jsou však zatříděny i body, které výhradně neleží 
na terénu. Proto je pro vygenerování DMR 4 nutné provést výběr reprezen-
tativních bodů (dále uzlových), u kterých se s maximální pravděpodob-
ností předpokládá, že reprezentují terénní reliéf. Za tímto účelem jsou zpra-
covávané oblasti rozděleny na čtverce 5 x 5 m a v každém takto vzniklém 
čtverci je vybrán uzlový bod s nejnižší výškou. Přitom se provádí automa-
tická kontrola, zda se vybraný uzlový bod svojí výškou extrémně neodlišuje 
od okolních bodů. V tomto případě se předpokládá, že se jedná o chybný
paprsek („zbloudilý“) a je vybrán uzlový bod s druhou nejnižší výškou a opět
proběhne jeho automatická kontrola.

•     Manuální kontrola vybraných uzlových bodů – odstranění hrubých chyb
Manuální kontrola spočívá v interaktivní vizuální kontrole modelu reliéfu 
vytvořeného z množiny uzlových bodů. Tato kontrola se provádí s cílem 
odhalit nepřirozené anomálie reliéfu, eliminovat hrubé chyby a zajistit tak 
deklarovanou přesnost výsledného DMR 4. Současně jsou kontrolovány 
oblasti bez vytvořených uzlových bodů (tzv. „díry“ v modelu), např. v oblas-
tech vodních ploch nebo v oblastech po odstranění výškových bodů v pros-
torech zástavby. Výsledkem jsou opravené soubory uzlových bodů.

•     Interpolace výškového modelu v síti 5 x 5 m 
Cílem poslední technologické etapy je interpolovat z nepravidelně rozlože-
ných uzlových bodů ve čtvercích 5 x 5 m výsledný DMR 4 v pravidelné
čtvercové síti bodů o rozměrech 5 x 5 m. Pro řešení byla použita interpo-
lační funkce programového prostředí SCOP++ s využitím metody adapta-
bilní lineární predikce.

Testování přesnosti DMR 4
Již v průběhu zpracování DMR 4 byla ověřována jeho přesnost a kvalita. K tomu 
bylo podle výše uvedené technické zprávy využito tří zdrojů kontrolních dat:

Již uvedené digitální databáze výškopisu budou zpracovány v souladu s na-
řízením vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů 
a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání ve 
standardizovaných souřadnicových referenčních systémech JTSK a WGS 84/UTM 
a ve výškovém systému Baltský – po vyrovnání (Bpv).

Poznámka: V AČR se DMR 4G, DMR 5G označují v návaznosti na dřívější 
označování jednotlivých DMR jako DMR 4 a DMR 5, proto je dále užíváno 
oficiální označování nových výškopisných modelů užívané v AČR.

Základním principem řešení bylo, že DMR 4 v jednotlivých prostorech po-
stupně vzniká nejpozději do půl roku po naskenování území. DMR 5 a DMP 1, 
při jejichž zpracování je nutný vyšší podíl manuální práce, vznikají vždy nej-
později do 2,5 roku po naskenování území. 

Pro aktualizaci nového výškopisu se v rámci působnosti VGHMÚř v nej-
bližší budoucnosti nejvhodnějšími metodami jeví, zejména z hlediska výškové 
přesnosti a rychlosti pořizování výškopisných dat stereofotogrammetrie – strikt-
ně pouze v oblastech bez vegetačního krytu, LLS – předpokládá se spíše lokální 
pořizování dat než další celoplošné skenování území ČR, pozemní laserové ske-
nování, geodetické zaměření bodů a externí databáze – zejména od ČÚZK.

Technologie tvorby DMR 4
Před vlastním testováním přesnosti DMR 4 bylo potřebné se seznámit s hlav-
ními etapami technologie jeho vytváření, které jsou uvedeny v Technické zprávě 
k DMR 4. generace, dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/TECHNIC-
KA_ZPRAVA_DMR_4G_15012012.pdf.
•     Letecké laserové skenování

LLS bylo realizováno po jednotlivých pásmech v letech 2010–2013 (obr. 1) 
systémem LiteMapper 6800 firmy IGI GmbH s využitím leteckého lasero-
vého skeneru RIEGL LMS – Q680 s příslušenstvím pro autonomní určování 
polohy skeneru GPS a IMU (Intertial Measurement Unit). Skenování se 
uskutečnilo z průměrné výšky 1 200 m nebo 1 400 m nad střední rovinou 
terénu, nosičem skenovacího systému byl speciální letoun MO L 410 FG.

•     Předzpracování leteckých laserových dat
Cílem této etapy je zejména analýza surových leteckých laserových dat
a nalezení jednotlivých odrazů (tzv. echo) laserového paprsku. Následuje 
georeferencování jednotlivých odrazů paprsků a transformace souřadnic
do souřadnicového referenčního systému UTM/WGS84 - G873 a výškových
údajů do výškového referenčního systému Bpv.

•     Robustní filtrace
Cílem robustní filtrace je pomocí automatizovaných metod oddělit body, ve
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Obr. 2 Lokalita ZhB č. 215

Obr. 3 Grafické vyjádření hodnot výškových rozdílů
mezi body zaměřenými geodeticky a DMR 4

v lokalitě Velká Bíteš v okolí ZhB č. 222

-0,64 až -0,34
-0,35 až -0,05
-0,06 až   0,22
  0,23 až   0,51
  0,52 až   0,81

Systémová střední chyba [m]

Úplná střední chyba [m]

MIN výškový rozdíl [m]

MAX výškový rozdíl [m]

0,09

0,29

0,01

0,66

Tab. 2 Hodnoty systémové a úplné střední chyby, minimál-
             ních a maximálních výškových rozdílů pro lokality
             ZhB č. 215 a ZhB č. 222

ZhB č. 215 ZhB č. 222

0,08

0,28

   0

0,69

c
H
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kde n je počet geodeticky zaměřených bodů a ΔHi je rozdíl výšky interpolované 
z DMR 4 a geodeticky zaměřené na i-tém kontrolním bodě.

Systematická chyba a úplná střední chyba byly vypočteny pro obě lokality 
zhušťovacích bodů zvlášť, výpočet byl proveden také pro různé oblasti vege-
tačního a půdního krytu, viz tab. 2.

Pro ucelenější a přesnější vyhodnocení výškových rozdílů byly body z obou 
lokalit rozčleněny do níže uvedených kategorií podle typu vegetačního a půd-
ního krytu, ve kterém se nacházejí, tab. 3:
•     okraj silnice,
•     dolní hrana (DH) příkopu,
•     horní hrana (HH) příkopu,
•     traviny,
•     pole,
•     křoviny, stromy.

Z tab. 4 je patrné, že největší výškové rozdíly v okolí ZhB č. 215 vznikly
v těchto oblastech:

souborů kontrolních bodů na komparačních základnách, výšek vybraných bodů
základního geodetického bodového pole (trigonometrických a zhušťovacích bo-
dů) a lokálních kontrolních geodetických měření.
a)   Kontrolní geodetická měření

Cílem této metody bylo alespoň na menších vzorcích dat dokumentovat 
přesnost interpolace výšky bodu z DMR 4 v terénu. Pro měření byly vybrány 
dvě lokality v okolí Velké Bíteše, a to z důvodu, že šlo o nejbližší území, ze 
kterého byl v době testování již vytvořen DMR 4. S využitím blízkých bodů 
základního polohového bodového pole, jejichž výšky byly určeny trigono-
metricky nebo nivelací, byla zaměřena síť kontrolních bodů (celkem 424 
bodů) formou příčných profilů.

Příkladem je lokalita v blízkosti zhušťovacího bodu (ZhB) č. 215 (obr. 2), 
jehož výška byla určena nivelací. Terénní reliéf je zde poměrně členitý, kon-
trolní body tak mohly být zvoleny na lomových liniích silniční komunikace 
a přiléhajících příkopů.

Poloha bodů byla rovněž volena z hlediska pokrytosti na okrajích asfal-
tové silnice, v travnatém povrchu, v nízkých křovinách, pod stromořadím
a na zemědělsky obdělávané půdě. Celkově bylo v této lokalitě zaměřeno 
187 kontrolních bodů.

b)   Analýza výškových rozdílů mezi body určenými geodeticky a body DMR 4
K provedení analýz výškových rozdílů bylo nejprve nutné převést určená 
prostorová data ze souřadnicového systému S-JTSK do souřadnicového 
systému UTM/WGS 84. K tomuto úkolu byl využit software LASER SUPPORT, 
který je využíván v technologii tvorby DMR 4. Po transformaci dat byl po-
stup zpracování následující:
•     převod dat formátu *.txt do formátu *.shp 2D,
•      vytvoření atributu Z_GEO, který představuje geodeticky zaměřenou nad-
       mořskou výšku terénu,
•     pomocí nástroje point_get_z.cal byl převeden formát *.shp 2D do for-
       mátu *.shp 3D,
•     byly vytvořeny atributy rozdílů Z_GEO - Z_DMR4G.
Upravená data byla nejprve vizualizována. Pomocí nástrojů programového 

prostředí ArcGIS byl vytvořen rastr a model průběhu výškových hodnot. Na obr. 3
je zobrazeno grafické vyjádření výškových rozdílů v lokalitě Velká Bíteš v okolí ZhB 
č. 222, ve které bylo zaměřeno 237 kontrolních bodů. Rozdíly mezi hodnotami 
výšek na kontrolních bodech určených geodeticky a hodnotami výšek v odpoví-
dajících čtvercích 5 x 5 m DMR 4, ve kterých kontrolní body leží, jsou v legendě.

Po provedené vizualizaci byla upravená data analyzována statistickým zpra-
cováním. Jako statistické charakteristiky přesnosti DMR 4G byly zvoleny výpo-
čet systematické chyby cH a výpočet úplné střední chyby mH: 
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Systémová střední chyba [m]

Úplná střední chyba [m]

MAX výškový rozdíl [m]

0,08

0,29

0,46

Tab. 3 Hodnoty systémové a úplné střední chyby, minimálních a maximálních výškových rozdílů pro lokality ZhB č. 215
              a ZhB č. 222 v závislosti na vegetačním a půdním krytu

Okraj silnice DH příkopu

0,07

0,26

0,66

ZhB č. 215 a ZhB č. 222

0,13

0,36

0,69

HH příkopu Traviny

0,01

0,10

0,28

0,08

0,29

0,66

Pole Křoviny, stromy

0,07

0,27

0,61

Lokalita 1

Lokalita 2

Lokalita 3

Lokalita 4

Lokalita 5

Lokalita 6

0,33

0,16

0,09

0,11

0,24

0,09

0,15

0,44

0,17

0,30

0,20

0,11

0,34

0,23

0,18

0,33

0,08

0,53

0,47

Tab. 4 Výškové rozdíly v okolí ZhB č. 215

Úplná střední
chyba [m]ZhB č. 215

0,45

0,26

0,20

0,12

0,30

0,12

0,23

0,61

0,35

0,39

0,39

0,14

0,41

0,37

0,29

0,40

0,12

0,62

0,66

MAX výškový
rozdíl [m]

Okraj silnice

DH příkopu

HH příkopu

Okraj silnice

Křoviny, stromy

Okraj silnice

DH příkopu

Křoviny, stromy

Okraj silnice

DH příkopu

Křoviny, stromy

Okraj silnice

DH příkopu

HH příkopu

Pole

Okraj silnice

DH příkopu

HH příkopu

Pole

Problémy s překladem termínu
„katastrální území“ do angličtiny

DISKUZE, NÁZORY, STANOVISKA

V dokumentech INSPIRE „cadastral unit = single registered plot of land“, 
tedy jde o jednotlivou parcelu! Pro územní celky na úrovni našeho katas-
trálního území se zde uvádí termín cadastral zoning, respektující, že v růz-
ných evropských zemích jsou základní administrativní jednotkou katastru 
různé formy území (municipality = obec; section = úsek, čtvrť; parish = 
obec, farnost, správní okrsek; district = obvod, okrsek, čtvrť; block = blok). 
V souhrnném dokumentu Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) dostup-
ném z www.cadastraltemplate.org nacházíme nejrůznější odlišné překlady 
do angličtiny pro základní administrativní územní jednotku katastru:
Rakousko: cadastral community, Slovinsko: cadastral commune, Litva: ca-
dastral area, Lotyšsko: cadastral territory, Polsko: cadastral section, ale nej-
častěji jde o municipality (Belgie, Dánsko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko).
I když termín „area“ může podle Oxfordského referenčního slovníku anglič-
tiny (1995) znamenat část území nebo oblast zájmu, na prvním místě uvádí
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zejména v oblasti pokryté vegetací a v místech mikroreliéfních prvků (výkopů 
a náspů). Příčina těchto nepřesností spočívá v již zmíněné generalizaci výško-
pisu do čtvercové sítě s gridem 5 x 5 m, kdy zejména u komunikací širokých do 
10 m dochází ke shlazení modelu. 

Přesto tento nový výškový model svou přesností předčí do této doby vy-
užívané starší modely využívané jak v civilních tak vojenských aplikacích. Jeho 
uplatnění bude zejména v oblasti modelování výškových poměrů, analýze 
radiové a optické viditelnosti, podpoře krizového řízení, vojensko-geografic-
kých analýz, řešení odtokových poměrů na daném území, sledování stavu eroze 
půd, tvorbě terénních databází pro simulátory a mnoha dalších aplikacích ve 
vojenské i civilní sféře.

Do plnohodnotného vytvoření DMR 5 bude DMR 4 nejpřesnějším výškovým 
modelem z celého území ČR. I po dokončení DMR 5 lze očekávat využívání to-
hoto modelu zejména pro jeho jednodušší datovou strukturu a menší pravdě-
podobnost zastarání (časové změny) výškových informací.

Ing. Lucie Čeplová,
Katedra vojenské geografie a meteorologie,

Univerzita obrany, Brno

Nahlédnutím do Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovi-
tostí na adrese www.vugtk.cz/slovnik zjistíme, že doporučený anglický ekvivalent 
je „cadastre unit“. Ten byl vytvořen uměle podle zásad aplikovaných v ISO nor-
mách řady 19100, kde je často použit podmět ve významu přívlastku (adjek-
tiva). Stejně platným synonymem je v tomto případě „cadastral unit“.

Zahraniční čtenář článků a zpráv o katastru nemovitostí v České republice, 
přeložených do angličtiny, však může být poněkud zmaten o co vlastně jde, 
protože někdy se také vyskytuje překlad „cadastre area“, avšak i „cadastre 
(cadastral) unit“ může být pro něj matoucí z těchto důvodů:
1.

2.

3.

•     lokalita 1 – okraj silnice,
•     lokalita 3 – křoviny, stromy,
•     lokalita 4 – DH příkopu,
•     lokalita 5 – DH příkopu,
•     lokalita 6 – HH příkopu a pole.

V lokalitách 1, 4, 5 a 6 se vyskytly výrazné chyby v určení výšky hran. Tyto 
chyby vznikly zjevně v důsledku generalizace výškopisu do čtvercové sítě s gri-
dem 5 x 5 m.  Zejména u komunikací širokých do 10 m dochází ke shlazení 
modelu, a tím k zanedbání hran koruny tělesa, pat náspů, dna příkopů apod. 
Tyto výsledky se shodují se závěry obsaženými v uvedené technické zprávě.

Závěr
Analýza výškových rozdílů mezi body určenými geodeticky a body výškového 
modelu nové generace DMR 4 byla provedena na 424 bodech. Tyto body byly 
zaměřeny formou příčných řezů ve dvou lokalitách v blízkosti obce Velká Bíteš 
metodou digitální tachymetrie. 

Dosavadní ověřovací zkoušky parametrů přesnosti DMR 4 garantují úplnou 
střední chybu výšky tohoto generalizovaného modelu georeliéfu do 0,30 m
v terénu bez souvislé vegetace a zástavby a do 1 m v terénech pokrytých hus-
tou vegetací.

S těmito závěry se shodují i výsledky provedené analýzy. Bližší zkoumání 
rozložení jednotlivých odchylek v terénu potvrdilo, že k větším chybám dochází 
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Současný předseda (od roku 2006) Čes-
kého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) 
Ing. Václav Šanda, CSc., se narodil 18. 2. 
1950 v Chodové Plané (okres Tachov). 
Po maturitě na SVVŠ v Táboře (1968) 
začal studovat Fakultu jadernou a fyzi-
kálně inženýrskou na ČVUT. V roce 1969 
přešel na obor geodézie a kartografie 
na Fakultě stavební (FSv) ČVUT v Pra-
ze. Titul inženýra získal v roce 1974.

Po ukončení studia nastoupil na Stře-
disko geodézie v Táboře, ale již od října 
1974 až do února 1996 byl pracovní-
kem Výzkumného ústavu geodetického 
a topografického (VÚGTK). Zabýval se

K životnímu jubileu
Ing. Václava Šandy, CSc.

OSOBNÍ ZPRÁVY*

VYHNÁNEK, V.: Zeměměřiči v náručí 
20. století a okřídleného kola
Příspěvek k historii železniční geodézie a kartografie. 
Praha, Český svaz geodetů a kartografů. 2014. 100 s. 
ISBN: 978-80-02-02552-8.

Známý železniční geodet Ing. Vlasti-
mil Vyhnánek (*1929) napsal na pod-
kladě svých bohatých profesních zku-
šeností a vzpomínek ve spolupráci
s Ing. Karlem Tejralem (*1925), který 
je uveden jako autor závěrečných fo-
tografických příloh, velmi zajímavou
a čtivou (bohužel zřejmě neprodej-
nou) publikaci formátu A5 se 100 číslo-
vanými stránkami, vydanou Českým 
svazem geodetů a kartografů. Tako-
vých prací není nikdy dost, protože 
pouhá paměť je pomíjivá. Autoři jsou 
vzhledem ke své praxi u tehdejších 
Československých státních drah (ČSD) 
bezpochyby jedni z nejpovolanějších.
 

        LITERÁRNÍ RUBRIKA

GaKO 61/103, 2015, číslo 3, str. 019

Geodetický a kartografický obzor
ročník 61/103, 2015, číslo 3 67

úplných jmen osmi desítek vedoucích a zasloužilých drážních geodetů a karto-
grafů – i když na potvrzení výše řečeného i zde u příjmení jedno jméno chybí.

Druhá část s názvem „Přínos zeměměřičů MDK a GK Olomouc železniční geo-
dézii a kartografii“ vychází z osobních vzpomínek autora. Jednotlivé kapitoly, 
představující celkem 40 stran textu s deseti doprovodnými oficiálními i „rodin-
nými“ fotografiemi, za úvodem popisují organizační a pracovní podmínky v MDK 
včetně pohledů do běžného denního života, zmiňují rozsah prací zahrnujících 
např. zavádění letecké stereofotogrammetrie do tvorby nově vznikající Jed-
notné železniční mapy (1 : 1 000, původně označované slovem plán), provádění 
geometrických plánů i popis speciálních úkolů. Další tři kapitoly jsou věnovány 
tehdejší péči o růst odborné úrovně zaměstnanců a zejména hodnocení posta-
vení a přínosu olomouckého pracoviště k úrovni naší železniční geodézie a kar-
tografie. Za tuto část je v publikaci zařazen soubor 15 celostránkových barev-
ných fotografií, na nichž je zobrazen vývoj přístrojového vybavení od teodolitu 
Frič až po fotogrammetrickou soupravu FST-3 i momentky z pracovního dne. 

Čtenář dostává do ruky zajímavou publikaci, napsanou se zaujetím a res-
pektem k vlastní profesi, s korektním vztahem ke kolegům, s věcným hodnoce-
ním prací, publikaci, uchovávající a přibližující osobně zažitou pracovní realitu 
drážních měřiček a měřičů minulých dob. Dovolím si citovat ze závěru knihy: 
„Pro novou generaci jsou MDK a GK již dávnou historií, ale přesto na jejich zá-
kladech spočívá další rozvoj železniční geodézie a postavení všech spolupra-
covníků. V těžších podmínkách? To nechť sami zváží a podle svých sil, schop-
ností a daných možností tento odkaz ponesou dál ke stále vyšší úrovni.“ Dou-
fejme, že se to v zájmu nás všech podaří.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

zde problematikou výzkumu technologií inženýrské geodézie (IG). Zaměstnání 
ve VÚGTK přerušil v letech 1976 a 1977, kdy se na ČÚGK věnoval, jako referent, 
řízení výzkumu a IG. V roce 1980 se stal vedoucím Oborového kontrolního
a měrového střediska a v roce 1985 vedoucím Střediska speciální geodézie ve 
VÚGTK. Věnoval se především vývoji technologií IG, normám a metrologii. 
V březnu 1996 nastoupil do vedení firmy GEFOS, a. s., kde je od roku 2004 
technickým ředitelem. Kromě řízení vykonává funkci Úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra (ÚOZI) na velkých stavbách, podílí se na řízení všech 
technologií a tvorbě norem a technických předpisů pro různé typy staveb. 

Má velmi bohatou praxi, pracoval nejen na desítkách prestižních inženýr-
ských staveb v České republice (ČR) a v Slovenské republice (SR), např. ve 
všech jaderných elektrárnách, ve Slovnaftu, na dálničních mostech v Ostra-

plochu (výměru) – matematicky obsah, což je nejbližší i zeměměřičům na
celém světě.
Větší srozumitelnosti lze dosáhnout buď připojeným vysvětlením, jak to 

bylo uvedeno např. v dotazníku Permanent Committee on Cadastre in the 
European Union, slovy: so called „cadastral unit“ (cadastral unit is an area of 
original municipality), nebo stručněji katastrální území = cadastral adminis-
trative unit.

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Praha

Ing. V. Vyhnánek byl náčelníkem Měřicko-dokumentační kanceláře (MDK)
v Olomouci, po reorganizaci v roce 1963 přejmenované na Geodetickou kance-
lář (GK), poté odpovědným geodetem investora Správy Východní dráhy v Bra-
tislavě. Ing. K. Tejral byl vedoucím geodetického oddělení Správy přestavby že-
lezničního uzlu v Praze. (Rád a vděčně vzpomínám, že byl mým prvním šéfem.)

Kniha je rozdělena do dvou téměř samostatných částí. První z nich, zahrnu-
jící 34 stran, nese název „Příspěvek k historii železniční geodézie a kartografie“, 
který je i podtitulem celé práce. Za úvodem, zmiňujícím působení měřičů v po-
čátcích výstavby železnic, tedy od stavby koněspřežné železnice České Budějo-
vice – Linz zahájené roku 1824, a dále krátce popisujícím vznik a vývoj želez-
niční knihy, která patřila do poloviny 20. století k veřejným knihám (ve Slo-
venské republice je nyní součástí katastrálního operátu), je zařazena kapitola
o zeměměřické službě v rámci ČSD po vzniku ČSR i její vývoj ve 20. století. Třetí, 
nejrozsáhlejší kapitola je věnována vzniku a vývoji specializovaných útvarů že-
lezničních geodetů a kartografů po roce 1952. Součástí je 10 černobílých obráz-
ků, většinou kopií dokumentů, map nebo fotografií přístrojového vybavení. Další 
kapitola připomíná významnou tradici celostátních, později mezinárodních Kon-
ferencí geodézie a kartografie v dopravě, začínající roku 1967 v Žilině. Následu-
jící 5. kapitola přibližuje (za doprovodu dvou fotografií) vybavení Středisek že-
lezniční geodézie na konci minulého století. Následuje seznam 55 položek lite-
ratury, zahrnující též přesnou citaci řady právních norem a seznam (ne zcela 
úplný) zkratek a přehled významnějších dat, vztahujících se k obsahu této části. 
Každý, kdo někdy v životě marně vzpomínal třeba na název kdysi navštěvované 
instituce nebo jméno kolegy, s kterým se často stýkal, jistě ocení přehled želez-
ničních organizací, v nichž působili nebo působí geodeti a zejména seznam
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Ing. Jaroslav Šabatka
Ing. Václav Šanda, CSc. (osobní zpráva v GaKO, 2015, č. 3, s. 67)
Ing. Juraj Vališ, PhD.

   Výročie 70 rokov:

Ing. Dušan Fičor

   Výročie 75 rokov:

Ing. Karol Badlík
Ing. František Dvorník
Ing. Vladislav Filipec, CSc.
doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc.
Ing. Eva Vodáková

   Výročie 80 rokov:

Ing. Viera Karvašová
Ing. Zbyněk Souček

   Výročí 85 let:

Ing. Miroslav Hrdlička
Ing. Miloslav Kilberger
Ing. Miloslav Muzika
plk. doc. Ing. Věnek Pavlica, CSc.

B l a h o p ř e j e m e !

   Z ďalších výročí pripomíname:

plk. Ing. Karol Fartel (75 rokov od narodenia)
Andrej Erik Fritsch (300 rokov od narodenia)
Ing. Josef Janoušek (105 let od narození)
Slavomil Jaša (90 let od narození)
Ing. Július Jenisch (115 rokov od narodenia)
rytíř prof. PhDr. Karel František Eduard Kořistka (190 let od narození)
Ján Kovács aj Kovats; János, Joan Johann Fábry; Johannes Fabricius

(315 rokov od narodenia)
Ing. Dr. Karel Kučera, CSc. (110 let od narození)
prof. PhDr.h.c. Matyáš Lerch (155 let od narození)
Ing. František Macháček (105 rokov od narodenia)
Ing. Marián Medrický (80 rokov od narodenia)
prof. Ing. Dr. Jaroslav Pantoflíček (140 let od narození)
Ing. JUDr. Pavol Parobek (105 rokov od narodenia)
Ing. Václav Pichlík, CSc. (105 let od narození)
doc. Ing. Dominik Píš, CSc. (85 rokov od narodenia)
prof. Ing. Dr. Pavel Potužák, DrSc. (120 let od narození)
Ing. Ladislav Skládal (90 let od narození)
Ing. Milan Šiška (85 let od narození)
Ing. Drahomír Štecher (85 rokov od narodenia)
Pál Vásárhelyi (220 rokov od narodenia)
január 1955 – vydané číslo 1 Geodetického a kartografického obzoru

(60. výročie vydania)

Poznámka: Podrobné informace o výročích naleznete na internetové stránce
http://egako.eu/kalendar/.

vě, Plzni a v Bratislavě, Tatrách a na Oravě, při výstavbě a sledování stability 
staveb v průmyslových komplexech na Ostravsku, v povrchových dolech, na 
letišti v Ruzyni atd. V zahraničí např. na plynovodu Krivoj Rog v SSSR, vodní 
elektrárně Mangla v Pákistánu, zastřešení Olympijského stadionu v Berlíně, 
leteckém snímkování v Rumunsku a v Moldávii aj.

Ing. V. Šanda je také velmi angažovaný v odborné veřejnosti. Je mj. členem 
České společnosti pro technickou normalizaci, Fotogrammetrického komitétu 
ČR, Komory geodetov a kartografov SR – v roce 2011 obdržel Plaketu za rozvoj 
spolupráce mezi ZSVTS a ČSVTS. Dále je členem dvou technických normalizač-
ních komisí Úřadu pro normalizaci a měření, Terminologické komise ČÚZK aj. 
Aktivní je i ve dvou komisích FIG, v odborné skupině IG ČSGK, je lektorem 
VÚGTK a ČÚZK, přednáší na FSv ČVUT v Praze a VŠB-TU v Ostravě (témata IG, 
metrologie a legislativa ve výstavbě), je členem zkušebních komisí pro státní 
závěrečné i doktorské zkoušky na FSv ČVUT v Praze a v Ostravě atd. Pro takové 
zapojení má dostatečnou kvalifikaci – nejen ÚOZI (písm. b, c) dle zákona
č. 200/1994 Sb., ale i Hlavního důlního měřiče dle vyhlášky č. 435/1992 Sb., 
Autorizovaného geodeta a kartografa podle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 

Publikoval dosud téměř 500 odborných studií a pojednání hlavně z oblasti 
přístrojů, jakosti prací a přesnosti geometrických parametrů ve výstavbě. Je 
spoluautorem tří knih a internetového Terminologického slovníku zeměměřic-
tví (VÚGTK). Autorsky se podílel na tvorbě patnácti ČSN a ČSN ISO z oblasti 
geometrické přesnosti ve výstavbě. Publikuje a lektoruje odborné příspěvky
i v GaKO. Aktivně vystupuje a propaguje obor zeměměřictví a katastru a obha-
juje jeho postavení na veřejnosti, zvláště pak řadou legislativních návrhů a pod-
nětů. 

Na výročním zasedání při příležitosti 20. výročí vzniku ČSVTS v roce 2010 
obdržel Ing. Václav Šanda nejvyšší svazové vyznamenání – Čestný odznak 
ČSVTS. Má velký podíl a osobní zásluhu na ozdravení a rozvinutí činnosti ČSGK, 
včetně zajištění financování svazu.

Přejeme mu dobré zdraví, pohodu a hodně sil do jeho dalšího plodného 
života.

  Výročí 50 let:

Ing. Kateřina Boušková
Ing. Jozef Ivanič, PhD.
Ing. Dagmar Juráková
Ing. Jitka Letňanská
Ing. Pavel Mori

   Výročí 60 let:

Ing. Jiří Káčerek
Ing. Lubomír Klučka
Ing. Eleonóra Mičicová

   Výročí 65 let:

JUDr. Eva Barešová
Ing. Luděk Brož
Ing. Olga Buršíková
Ing. Jiří Černohorský 
Bc. Ing. Jan Diviš
Ing. Milan Dzúr – Gejdoš, PhD.
Ing. Jozef Kolesár

OSOBNÍ ZPRÁVY
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