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Obr. 1 Hodnocené školní zeměpisné atlasy – Kartograﬁe Praha (2002, 2005), SHOCart (2004), Terra (2001);
foto: autoři příspěvku
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Digitální nivelační přístroj DNA03
a přesnost určení nivelačních
převýšení
373:528.9

Abstrakt
Na základě provedeného experimentálního měření digitálním nivelačním přístrojem je uveden rozbor přesnosti nivelačních
převýšení pomocí dvojic měření a vyrovnáním nivelačních převýšení v nivelační síti. Pomocí testu nulové hypotézy je odvozen
vzorec na testování rozdílů nivelačních převýšení při obousměrné nivelaci.
Digital Level Instrument DNA03 and Accuracy of Differences of Elevation Determined by Levelling
Summary
Based on realized experimental measurement by the digital level instrument the accuracy analysis of differences of elevation
is determined with help of pairs of measurements and by adjustment of differences of elevation determined by levelling in the
levelling network. The formula for testing of differences of elevation determined by both directions levelling is derived with help
of the zero hypothesis.
Keywords: Pair of Measurement, Error Mean Kilometer – Free Levelling Network, Gigenvalues Matrix

1. Úvod
Jednou z osvědčených metod určování výškových rozdílů
(převýšení) je nivelace, která ani v době, kdy se v geodézii
stále více uplatňují družicové metody globálního navigačního satelitního systému neztrácí nic na svém významu. Je
to jednoduchá, rychlá, přesná a časem prověřená metoda.
Z těchto důvodů věnují výrobci geodetických přístrojů stále velkou pozornost vývoji nivelačních přístrojů, které po
vzoru ostatních technických oborů procházejí také procesem
digitalizace (dnešní svět se digitalizuje ve všech směrech).
V současnosti jsou to elektronické přístroje, které měří na
kódových nivelačních latích. Ty jsou pro přesné inženýrské
práce invarové, pro práce technického charakteru lamináto-

vé; nivelace s těmito přístroji umožňuje i optické měření na
nivelační lati s centimetrovým dělením. Data jsou ukládána
do vnitřní paměti přístroje a zálohují se na paměťovou kartu.
Jsou to automatické nivelační přístroje vybavené kompenzátorem, které postupně v praxi nahrazují optické (i kompenzátorové) nivelační přístroje, které byly pro vyšší stupeň
přesnosti vybaveny mikrometrem s planparalelní deskou.
Základní princip měření pro první generaci elektronických
(digitálních) nivelačních přístrojů (platí i pro současnou druhou generaci přístrojů) je uveden v [5] a [8]. Obraz čárového
kódu latě, který je uložen v přístroji jako referenční signál,
se porovná s obrazem čárového kódu části latě viditelné
v zorném poli dalekohledu při vlastním měření (dekodérem
převedeno na měřený signál). Elektronický nivelační přístroj

Geodetický a kartografický obzor
ročník 56/98, 2010, číslo 7

Skořepa, Z.–Dušek, R.: Digitální nivelační přístroj…

138

Softwarové nastavení nivelačního přístroje bylo provedeno na metodu přesné nivelace: počet provedených měření ve
směru nivelační záměry 10 (výsledná hodnota je průměr),
maximální délka nivelační záměry 40 m, rozdíl délek nivelační záměry vpřed a vzad 0,5 m, výška nivelační záměry nad
terénem od 0,5 m, povolený rozdíl dvakrát měřeného nivelačního převýšení 0,3 mm, povolený rozdíl dvakrát měřeného čtení na lati 0,1 mm. Pokud během měření dojde k překročení nastavených odchylek, přístroj měřiče upozorní. Na
začátku každého měřického dne byla provedena zkouška
polohy záměrné přímky (chyba z nevodorovné polohy). Podle vypočtené hodnoty korekce (úhel α ″, 1″= 0,1 mm/20 m)
přístroj automaticky opravuje každé čtení na lati.

2. Kritéria přesnosti (dvojice měření)

Obr. 1 Přehled bodů a nivelačních převýšení

provede v terénu automaticky čtení na lati, které dříve prováděl měřič. Výsledkem je čtení na svislé lati a vodorovná
délka nivelační záměry.
Princip nivelace zůstal stejný. Pomocí vodorovné roviny,
která se realizuje urovnaným nivelačním přístrojem (záměra
je pak tečnou k hladinové ploše procházející dalekohledem),
se určí výškový rozdíl v každé nivelační sestavě jako rozdíl
čtení na nivelačních latích. Schéma sestavy je lať × přístroj
× lať (geometrická nivelace ze středu). Nivelovaný výškový rozdíl vypočtený z n sestav v nivelačním oddíle je dán
jako rozdíl součtů nivelačních záměr vzad a vpřed (nivelační
záměra ve směru nivelace, realizovaná v sestavě jako druhá,
je záměra vpřed, pro opačný směr se jedná o záměru vzad,
která se realizuje v sestavě jako první).
Experimentální měření jsme uspořádali v nivelační síti,
která je tvořena jednak vybranými nivelačními body České
státní nivelační sítě (III. řád) a jednak nivelačními body plošné nivelační sítě Praha. Šipky na obr. 1 označují směr měření,
které je v uspořádané dvojici měření (tam, zpět) realizováno jako první. Jednotlivé body jsou stabilizovány hřebovou
nebo čepovou značkou. Nivelační měření: celkem bylo změřeno 9 oddílů, počet nivelačních sestav je 64, průměrná délka
nivelační záměry je 22 m, průměrná délka oddílu 0,312 km,
celková délka nivelované tratě je cca 2,8 km. Použili jsme
elektronický nivelační přístroj druhé generace Leica DNA03
(střední chyba kilometrová obousměrné nivelace je podle
technických údajů σ02 = 0,3 mm) a dvojici invarových latí
dlouhých 3 m s čárovým kódem pro digitální nivelaci (na
každé lati je jedna stupnice, oprava z délky laťového metru
nebyla zavedena). Latě byly při měření stavěny na těžké přenosné nivelační podložky. Měřeno bylo metodou geometrické nivelace ze středu podle schématu měření B1F1F2B2 (vzad-vpřed-vpřed-vzad). V oddíle byl vždy sudý počet sestav. Při
měření s dvojím cílením se výsledky měření v sestavě zobrazí až nakonec. Měření tam a zpět (obousměrná nivelace)
bylo provedeno vždy v jiný den s časovým odstupem více
jak týden.

Předpokládejme, že nivelační síť je tvořena pouze krátkými
nivelačními oddíly (délka R < 1 km) bez uplatnění systematických chyb různého charakteru při měření. Dále nechť
je Δ1 skutečná chyba nivelační záměry (délka jeden metr),
která má charakter náhodné chyby '1 ~ (0, V 012 ) . Střední
chyba σ01 vyjadřuje vnitřní přesnost nivelace (přístroj a podmínky měření). Skutečná chyba nivelace v sestavě (nivelačním převýšení) Δ2 je dána součtem skutečných chyb pro
záměru vzad (I) a záměru vpřed (II). Podle [3] platí rovnice ' 2 ( '1I  '1II ) s , kde s je délka záměry. Aproximace
hromadění náhodných nivelačních chyb v nivelační záměře
druhou odmocninou z její délky je vyčerpávajícím způsobem
zdůvodněna úplným rozborem nivelačních chyb a jejich hromaděním v [3]. Předpokládejme, že podobné nivelační chyby
se vyskytují i při nivelaci s digitálním nivelačním přístrojem.
Pro nivelační převýšení v nivelačním oddílu (n sestav) platí
skutečná chyba
n
(2)
(n)
' h ' (1)
¦ s ('1I  '1II )
2  '2    '2
1

s rozptylem

V 2h

2 V 012 s1  s2   sn

V 012 R , V h V 01 R , (1)

kde
σ01 [mm/km] je střední chyba (kilometrová) nivelačního převýšení měřeného v jednom směru,
R je délka oddílu v km.
Z rovnice (1) vyplývá, že součin reciproké hodnoty délky oddílu a čtverce střední chyby nivelačního převýšení je
pro každý oddíl konstantní, rovný rozptylu V 012 . Odtud se již
snadno získá vztah pro váhu p nivelačního převýšení

V 012 V h2 / R, tedy p 1兾/ R .
Z obousměrné nivelace dostaneme pro každý nivelovaný oddíl dvě nivelační převýšení opačných znamének, tj.
měření
 tam (h) a zpět (h'). Výsledné nivelační převýšení
je h = (h  h´)/2 . Součet nivelačních převýšení ρ = h + h'
v oddílu má charakter skutečné chyby a představuje rozdíl nivelace tam a zpět (přičítá se záporné číslo). Platí
' h h  h, 'ch  h  hc ( h je neznámá bezchybná hodnota nivelačního převýšení), odtud je ' h  'ch (h  hc)
a tedy U (' h  'ch ) . Opravy měřených nivelačních převýšení v oddílu jsou v  U / 2, vc U / 2 . Čtverec empirické
střední chyby nivelačního převýšení pro oddíl a jedno měře
ní je V h2 ¦ vv U 2 / 2 , který se dále porovná se vztahem
(1) a tímto získáme vzorec pro střední chybu kilometrovou

V 01
U 2 / 2 R . Střední chyba kilometrová obousměrné
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Tab. 1 Nivelační převýšení v nivelační síti (měření a výsledky)
Oddíl

Délka
oddílu

Počet
sestav

(1)

(2)

(3)

Tam

Zpět

Výsledná
hodnota

Rozdíly
ρ

ρ2
––
R

q

Opravy v

v2
––
R

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(m)

(m)

(m)

(mm)

(mm2/km)

(mm)

(mm)

(mm)

Nivelační převýšení

(km)
1

0,12636

4

+0,12479

-0,12473

+0,12476

+0,06

0,02849

0,42

+0,024

0,00456

2

0,24195

4

+2,66193

-2,66204

+2,66198

-0,11

0,05001

0,58

-0,133

0,07311

3

0,54424

14

+0,82741

-0,82682

+0,82712

+0,59

0,63961

0,87

+0,274

0,13795

4

0,27615

8

+8,34616

-8,34621

+8,34618

-0,05

0,00905

0,62

+0,240

0,20858

5

0,14442

4

-3,14431

+3,14447

-3,14439

+0,16

0,17726

0,45

-0,046

0,01465

6

0,36160

6

-5,93123

+5,93105

-5,93114

-0,18

0,08960

0,71

+0,068

0,01279

7

0,35038

6

-5,80611

+5,80630

-5,80620

+0,19

0,10303

0,70

-0,083

0,01966

8

0,54641

12

+11,49133

-11,49079

+11,49106

+0,54

0,53367

0,87

-0,199

0,07247

9

0,21619

6

-6,51194

+6,51220

-6,51207

+0,26

0,31269

0,55

+0,109

0,05496

Σ

2,80770

64

+2,05803

-2,05657

+1,46

1,94341


nivelace (průměru měření) je V 02
U 2 / 4 R . Její výsledná
hodnota se určí jako kvadratický průměr pro n změřených
oddílů a vystihuje v našem případě vnitřní přesnost měření



V 02

1
2

1
n

¦

U2
R

.

(2)

3. Testování rozdílů (test nulové hypotézy)
Našim záměrem není porovnávat odchylky, které plynou
z obousměrné nivelace podle vzorců uvedených v instrukci
pro geodetické práce ve výškovém bodovém poli, ale aplikovat postup na základě testování statistických hypotéz podle
2
[1]. Budeme vyšetřovat normální rozdělení N (P, V U ), kdy
nestranným odhadem parametru μ je veličina ρ, která s roz2
2
ptylem V U 2V 01 R představuje náhodný výběr z uvedeného
rozdělení. Testuje se H0: μ = μ0, proti H1: μ ≠ μ0, kde μ0 je dané
číslo. Proti H0 budou vystupovat ty případy, kdy rozdíl ρ
bez znaménka bude hodně vzdálený od μ0 = 0. Pokud platí ⏐ρ⏐≥ q, nulová hypotéza se zamítá. Podle [1] se číslo q
vypočte z podmínky, aby pravděpodobnost chyby 1. druhu
byla rovna hladině testu α
D P U t q P U /V U t q /V U .
Pro distribuční funkci obecně platí Φ(–x) = 1–Φ(x). Odtud
můžeme psát
α = 2[1– Φ (q / σρ)].
(3)
Kritická hodnota rozdělení N (0,1) je číslo u (α), které překročí náhodná veličina s pravděpodobností α = 1–Φ[u (α)].
q
a q V U u (D / 2) .
S ohledem na (3) je u (D / 2)

VU

Pro hladinu testu α = 0,05 je u (α / 2) = 1,96, pak
q 1,96 V 01 2 R 1,96  2 V 02 R 3,92 V 02 R , kde předem daná hodnota σ02 je střední chyba kilometrová nivelace

0,59873

(obousměrné). Nulovou hypotézu H0 zamítneme na hladině
α jestliže
~U~t q (= 3,92 V 02 R ).
Pro digitální nivelační přístroj Leica DNA03 je σ02 = 0,3 mm,
pak q = 1,18 R .
Výsledky nivelačních prací jsou zpracovány
v tab. 1.

Empirická střední chyba kilometrová V 02 = 0,23 mm určená
podle (2) z devíti rozdílů obousměrné nivelace velmi dobře
koresponduje s hodnotou danou výrobcem. V naší nivelaci
ani jedna hodnota ρ nevykazuje signiﬁkantní rozdíl mezi
dvojí nivelací (nulová hypotéza se pro žádný oddíl nezamítá).
Rozbor přesnosti měření v nivelačních pořadech zaměřených
digitálním nivelačním přístrojem první generace je podrobně
uveden také v [2], [8].
Nahrazením nivelační sítě (obr. 1) jedním ﬁktivním oddílem o délce ΣR = 2,80770 km a naměřeným nivelačním
převýšením Σh = +2,05803 m (tam) a Σh' = -2,05657 (zpět)
dostaneme rozdíl obousměrné nivelace +1,46 mm (= Σρ, viz
tab. 1). Hodnota čísla q v testu nulové hypotézy pro ﬁktivní
oddíl je q 3,92 V 02 ¦ R = 1,97. Nulová hypotéza se nezamítá ani v tomto případě, protože pro Σρ bez znaménka platí
Σρ < q. Převážně kladná znaménka u rozdílů obousměrné
nivelace v tab. 1 mohou souviset s chybou ze změny výšky
nivelační podložky. Jiné vlivy kromě náhodných se v nivelační síti s průměrnou délkou nivelačního oddílu 0,312 km
a málo členitém terénu prakticky neuplatní. Lze připustit pouze nepatrné klesání nivelační podložky hlavně mezi
měřením další sestavy (při měření v sestavě přístroj měřiče
upozorní na překročení nastaveného rozdílu dvakrát měřeného nivelačního převýšení i dvakrát měřeného čtení na lati).
Chyba obecně zvětšuje záměry vzad, má kladné znaménko,
a proto naměřená kladná (záporná) nivelační převýšení zvětšuje (zmenšuje). Při obousměrné nivelaci působí na rozdíly
ρ dvojnásobně kladnou hodnotou – kladné (záporné) rozdíly
ρ se zvětší (zmenší). Naši domněnku potvrzují převažující
větší kladné hodnoty ρ.
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4. Vyrovnání měření v nivelační síti (volná síť jako dělení
nulou)
K rozboru přesnosti experimentálního nivelačního měření
[7] jsme vedle dvojic měření použili také vyrovnání nivelační sítě metodou nejmenších čtverců (MNČ) – síť se vyrovná
jako volná. Z vyrovnání nás zajímá pouze odhad střední chyby kilometrové obousměrné nivelace. Nivelační síť obsahuje
k 6 = bodů, nivelováno bylo n = 9 oddílů, neznámými jsou
výšky všech bodů. Kritérium MNČ vede k normálním rovnicím
N


x

= c, kde c =AT Q11a dále

1

N = AT Q1 A je k×k symetrická matice soustavy normálních
rovnic, det N = 0,
A je n×k konﬁgurační matice nivelační sítě s prvky

wf i ( H10 ,  , H k0 )
, i = 1, …, n, j = 1, …, k; funkce f předwH j
stavují převýšení (výškový rozdíl dvojice příslušných bodů
v nivelační síti), výšky H 10 , H 20 ,  , H k0 jsou přibližné výšky bodů nivelační sítě, které byly v této práci odvozeny
z nadmořské výšky bodu A (216,856 m) a nivelačních převýšení z obousměrné nivelace, jednotlivé prvky aij se rovnají
jednomu
z čísel -1, 0, +1,

x je k×1 sloupcový vektor korekcí přibližných hodnot
určovaných výšek,
l L1  f ( H 10 , H 20 ,  , Hn60 ) je n×1 vektor redukovaných
měření (vzhledem k výškovým rozdílům určených z přibližných výšek).
Nechť je L 2n×1 vektor měřených nivelačních převýšení
tam a zpět, pak L1 D nu2 n L 2 nu1 je n×1 vektor výsledných
nivelačních převýšení (průměr) s n×n diagonální maticí váhových koeﬁcientů Q1 = DP-1DT = diag(R1/2, R2/2, …, Rn/2)
a kovarianční maticí Ȉ1 V 012 Q1 V 022 diag ( R1 ,  , Rn )
aij

§1 / 2 0
¨
¨ 0 1/ 2
D ¨
 
¨
¨ 0
0
©



0

 0
 
 1/ 2

1/ 2
0

0

0

0 ·
¸
1/ 2 
0 ¸
.
   ¸
¸
0
  1 / 2 ¸¹


K nalezení všech řešení soustavy normálních rovnic se

použije nulový prostor konﬁgurační matice A. Je-li x 0 partikulární řešení (viz dále), pak kompletní řešení obsahuje
podle [9] ještě vektory přidané z nulového prostoru. Partikulární řešení se liší v závislosti na c, vektory z nulového
prostoru nikoliv (další jiné řešení lze nalézt přidáním vektoru
z nulového prostoru k jednomu konkrétnímu řešení). Obecné
řešení soustavy normálních rovnic s nulovým determinantem
 
má tvar x x 0  J J , kde k×1 sloupcová matice J = (1, 1, …,
T
1) generuje obecně nulový prostor matice A pro nivelační
sítě (všechna řešení leží v jednom směru). Platí vztah A J = 0
(matice N sdílí stejný nulový prostor jako matice A, stačí
ověřit N J = 0). Volná síť neobsahuje sama od sebe dostatek informací k umístění v příslušném prostoru – nivelační
sítě jsou např. bez výškové informace o jakémkoli bodě,

pak ale existuje nekonečný počet vektorů x určených vektorem J, které splňují normální rovnice. Tato vada volných
sítí se obecně odstraní zavedením připojovacích podmínek
GT x = 0, které připojí síť do prostoru příslušné dimenze.
Například v nivelační síti o k bodech se ﬁxuje jeden bod
a připojovací podmínka má tvar δHi = 0, kde δHi je korekce
přibližné výšky i-tého bodu (přibližné hodnoty neznámých

parametrů je potřeba znát z důvodů linearizace), GT je řádková matice s k prvky, která má na i-tém místě 1 a všude
jinde 0. Výsledné řešení volné sítě uvedené v [7] je urče
no na základě připojovacích podmínek: G T ( x 0  J J ) 0,
T
1
T 
odtud je J (G J ) G x 0 a nakonec x S x 0 , kde
S I  J (G T J ) 1 G T , matice I je k×k jednotková matice.


Vektor oprav měření je jeden v A x 0  l (= A x  l ). Transformační matice
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posune partikulární řešení ve směru vertikálním do vybraného bodu nivelační sítě – v našem případě do bodu A.
Jedno konkrétní řešení soustavy normálních
rovnic
/
/ dostaneme na základě strategie, která se opírá o dekompozici
matice soustavy normálních rovnic. Použila se dekompozice
podle [6] ve tvaru N =/U Λ UT, kde Λ je diagonální matice
/
/
vlastních čísel λ matice N (pro symetrickou matici vždy reálná), matice U je ortogonální (sloupce matice U jsou vlastní
vektory – první sloupec odpovídá prvnímu diagonálnímu
/
prvku matice Λ atd.). /Podle našich
doporučuje/ zkušeností
/
me aplikovat rozklad až na matici (N + NT)/2, která je určitě
symetrická. Výpočet dekompozice je citlivý na skutečnou
/
/
symetrii jednotlivých
prvků
matice, která může být z důvodu
/
/
/
šíření zaokrouhlovacích chyb nepatrně porušená, a výsledkem pak mohou být i komplexní vlastní čísla. Obecně /
pro
/
volnou nivelační síť platí, že/ jeden z /diagonálních
prvků
matice Λ je nulový./
Dosazením do normálních rovnic dostaneme
/

U / UT


x0

/
/

= c.


Zavedením nového označení dostaneme vektory z = U/T x 0
T
a d = U c. Normální rovnice mají nyní tvar Λ z /= d. Odtud je
/
/
/ nenulové diagonální
zřejmé, že pro
prvky matice Λ platí
/
(4)
Oii zi d i , zi d i / Oii .
/

/

Pro nulový diagonální prvek dochází k dělení nulou (dělení nulou se v matematice nedeﬁnuje, neboť obecně pro d ≠ 0
a λ = 0 není rovnost λ z = d splněna pro žádné z, a pro d = 0
a λ = 0 je splněna pro každé z).
Jednotlivé prvky vektoru z se vypočtou podle (4) a pro
λ = 0 nechť je příslušné z = 0. Pro toto partikulární řešení
je velikost vektoru z minimální. Protože matice U je ortogonální, je minimální i velikost vektoru odhadnutých korekcí
neznámých výšek x 0 U z . Normální rovnice jsou formálně
splněny a opravy měřených nivelačních převýšení jsou určeny jednoznačně.
Poznámka. Často se uvádí příklad jako paradox dělení
nulou

x2  x2
( x  x) ( x  x)
( x  x)

x2  x2
x ( x  x)
x

2 1.

/
/

/

/
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Výpočet odhadu:
a) střední chyby kilometrové měřeného nivelačního převýšení (R = 1 km) z vyrovnání sítě

v T Q11 v
2
v2
,
¦
nc
nc
R
b) střední chyby kilometrové obousměrné nivelace


V 01



V 02

1
nc

v2
¦R

,

(5)

kde

v A U z  l ( A x  l ) je n×1 vektor oprav nivelačních převýšení z obousměrné nivelace,
n´= n – rank A je počet stupňů volnosti, hodnost (rank) matice A se rovná počtu neznámých parametrů (výšek) minus
číslo defektu volné nivelační sítě (= 1), pro nivelační sítě na
obr. 1 je n´ = 4.
Střední chyba (5) určená z nivelační sítě (obr. 1 a tab. 1) je

V 02 = 0,39 mm.
Implementace: Pro úplnost uvádíme kód v Matlabu, který
jsme použili při výpočtu (5).
% Výpočet odhadu střední chyby kilometrové obousměrné
nivelace
% Vstup:
%
Přibližné výšky bodů nivelační sítě … vektor H0
[m]
%
Délky oddílů … vektor R1 [km]
%
Nivelační převýšení z obousměrné nivelace …
vektor měření L [m]

H0
R1
L

R

= [216.856; 216.9808; 223.3679; 222.5405;
214.1941; 211.0499];
= [0.12636; 0.24195; 0.54424; 0.27615;
0.14442; 0.36160; 0.35038; 0.54641;
0.21619];
= [ +0.12479; +2.66193; +0.82741; +8.34616;
-3.14431; -5.93123; -5.80611; +11.49133;
-6.51194; -0.12473; -2.66204; -0.82682;
-8.34621; +3.14447; +5.93105; +5.80630;
-11.49079; +6.51220];
= diag([R1;R1]);

% Výpočet matice vah P

P
= inv(R);
% Výpočet nivelačních převýšení (průměr) ... vektor L1
D
= 0,5*[eye(9,9), -eye(9,9)];
L1
= D*L;
% Výpočet matice váhových koeﬁcientů Q
Q
= D*inv(P)*D‘;
% Konﬁgurační matice A
A
= [-1 1 0 0 0 0; 1 0 0 0 -1 0; 0 0 1 -1 0
0; 0 0 0 1 -1 0; 0 0 0 0 -1 1;
0 -1 0 0 0 1; -1 0 0 0 0 1; 0 0 0 1 0 -1;
1 0 -1 0 0 0];
% Výpočet redukovaných měření … vektor l [m]
l
= L1-A*H0;
% Výpočet matice N soustavy normálních rovnic
NN
= A‘*inv(Q)*A;
N
=0.5*(NN+NN‘);
% Výpočet dekompozice matice N
[U,LAM] = eig(N);
c
= A‘*inv(Q)*l;
d
= U‘*c;
z
= d./diag(LAM);
z(1)
= 0;
% Výpočet oprav nivelačních převýšení … vektor v [m]

v
= A*U*z-l;
suma
= v‘*inv(Q)*v;
% Výstup: střední chyba kilometrová obousměrné nivelace [mm]
sigma 01 =1000*sqrt(suma/(max(size(L1))-rank(A)));
sigma 02 = sigma01/sqrt(2).

5. Závěr
Zhodnocení přesnosti nivelačních převýšení určených digitálním nivelačním přístrojem Leica DNA03 bylo provedeno
na základě empirické střední chyby kilometrové obousměrné nivelace. Byla určena ze dvou různých kritérií: z rozdílů dvojí nivelace a z vyrovnání nivelační sítě. Dosažená
vnitřní přesnost z relativně malého počtu oddílů, vyjádřená
empirickou hodnotou střední chyby kilometrové dvojí nivelace 0,23 mm (dvojice měření) nebo 0,39 mm (vyrovnání)
odpovídá nominální hodnotě přístroje použitého při experimentálním měření. Větší hodnota empirické střední chyby kilometrové z vyrovnání neznamená automaticky horší
kvalitu nivelace (méně pečlivé měření, nekvalitní přístroj,
špatné podmínky měření atd.), ale je přirozeným důsledkem náhodnosti chyb. Při jejím výpočtu se uplatní redukovaná měření. Jejich rozborem se zjistí, že nenulové hodnoty redukovaných měření pro nivelační síť na obr. 1 jsou po
řadě poloviční hodnoty rozdílů uzávěrů z nivelace tam a zpět
v uzavřených nivelačních polygonech, každý uzávěr vzniká
kompozicí skutečných chyb v nivelačních převýšeních, např.
ACDE: (( ' h2  ' h3  ' h4  ' h9  'ch2  'ch3  'ch4  'ch9 )) : 2 ,
atd. Podle [4] nepřekračuje náhodná veličina W V 02 / V 02
(= 1,30) pro hladinu testu α = 0,05 kritickou hranici
τα = 1,54 – nivelace byla provedena se stanovenou přesností
(σ02 = 0,3 mm). Odhad střední chyby V 02 (0,39 mm) nepřekročil podle [4] ani hodnotu mezní empirické střední chyby
V D V 02 (1  2 / nc ) 0,51 mm (n' = 4). Náš závěr je, že testovaný digitální nivelační přístroj lze doporučit na všechny
nivelační práce spojené s metodou pořadové geometrické
nivelace ze středu.
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Jak uživatelé hodnotí školní
zeměpisné atlasy?
Podněty pro rozvoj školské
kartograﬁe
373:528.9

Abstrakt
Hodnocení kartograﬁckých děl z pohledu jejich uživatelů. Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem a dle jakých kritérií
hodnotí žáci základních škol školní zeměpisné atlasy. Výzkumný vzorek tvořilo 120 žáků, kteří byli během strukturovaného
individuálního rozhovoru požádáni, aby vyjádřili svá stanoviska ke čtyřem běžně používaným školním zeměpisným atlasům
světa. Výzkum ukázal, že ideální školní zeměpisný atlas světa by měl obsahovat nejen přehledné mapy, ale také větší množství
obrazových komponent a rozšiřující textové informace. Výsledky poskytují podněty pro další rozvoj školské kartograﬁe.

How Users Rate School Atlases? Impulses for Educational Cartography Development
Summary
Users’ approach to the evaluation of school atlases. The aim of the presented research was to investigate the users’ criteria on
selected school atlases. The research sample included 120 pupils at one Czech lower secondary school. During a structured
interview pupils were asked to comment on four atlases published by four different publishing houses. Pupils mostly assessed
map readability and comprehensible colourfulness of atlases as well as graphical features, namely photographs, pictures and
drawings, as well as narrative features. Results provide new impulses for further development of educational cartography.
Keywords: map, graﬁcary, map skills, research among students

1. Úvod
Jedním z cílů výzkumu geograﬁckého vzdělávání je tvorba, syntéza a následné předávání poznatků o geograﬁckém
vzdělávání, zejména s ohledem na aktuální problémy, které je třeba řešit. V souvislosti s probíhajícími reformami
obsahu geograﬁckého vzdělávání se objevují otázky, čím
zeměpis/geograﬁe přispívá k naplňování cílů vzdělávání,
které jsou deﬁnovány obecnými nadoborovými kategoriemi
(kompetence, způsobilosti, kvaliﬁkace aj.). Výuka zeměpisu/geograﬁe je ve srovnání s výukou ostatních vyučovacích
předmětů v mnoha ohledech speciﬁcká [22]. Její speciﬁčnost
spočívá zejména v častém používání kartograﬁckých produktů, zejména nástěnných map a školních atlasů. Prostřednictvím práce s těmito produkty se u žáků rozvíjí dovednost
porozumět kartograﬁckým produktům, mapám a nákresům.
Tato dovednost je v anglicky psané odborné literatuře označována jako graphicacy (srov. např. [2]), což je možné zjednodušeně přeložit českým termínem graﬁcká gramotnost.
Graphicacy v sobě zahrnuje nejen dekódování prostorových
informací vycházejících z map a plánů, ale také z fotograﬁí, obrázků, diagramů, náčrtů, posterů, grafů a jiných forem
vizuálních reprezentací. Tohle chápání je poměrně komplexní, například ve srovnání s německou terminologií, kde se
ve stejné souvislosti používá užší pojem Kartenkompetenz
(mapová kompetence; angl. map skills). Jedná se o schopnost číst, hodnotit a interpretovat obsah map, tvořit jednoduché mapy a porovnávat, rozlišovat a používat mapy v určitých situacích ([15], [22]). U nás v této souvislosti nejčastěji
hovoříme o kartograﬁckých dovednostech. Ačkoliv je důraz
na rozvoj kartograﬁckých dovedností typický především pro

výuku zeměpisu/geograﬁe, je možné jejich prostřednictvím
rozvíjet také nadoborové kategorie typu klíčových kompetencí, čtenářské a vizuální gramotnosti apod. Možnostmi
rozvíjení a testování kartograﬁckých dovedností u žáků se
zabývali například [11], [28], [35], [36] aj.
Tvorba kartograﬁckých produktů pro vzdělávací účely je
doménou školské kartograﬁe (ang. educational cartography, něm. Schulkartographie), jež je jednou z tradičních
dílčích kartograﬁckých disciplín. Vycházíme z předpokladu, že kartograﬁcké produkty určené pro školní použití by
měly v co největší možné míře podporovat rozvoj kartograﬁckých dovedností žáků. Důraz je zde především kladen
na jejich edukačně-didaktickou funkci (srov. [24]), čímž
se poměrně odlišují od ostatních kartograﬁckých produktů. Naplnění edukačně-didaktické funkce je možné docílit zejména přizpůsobením obsahu, rozměru, kompozice,
jazyka a logických aspektů mapy možnostem a potřebám
žáků. Kartograﬁckým produktem, se kterým se žáci ve
školní výuce setkávají zřejmě nejčastěji, jsou školní zeměpisné atlasy [23], [39]. V následujících částech příspěvku
prezentujeme teoretická východiska, průběh a výsledky
empirického výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, dle jakých
kritérií hodnotí školní zeměpisné atlasy jejich uživatelé,
v našem případě žáci 2. stupně základních škol. Příspěvkem
bychom rádi otevřeli diskusi o dalším z možných aspektů hodnocení map a atlasů – hodnocení z pohledu jejich
uživatelů. Tento přístup může doplnit doposud převládající
přístupy k hodnocení map a atlasů, jež spočívají především
v expertním posuzování kartograﬁckých děl dle předem
deﬁnovaných kritérií. Shrnující přehled těchto kritérií uvádí
např. Pravda [26].
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2. Školní zeměpisné atlasy jako předmět pedagogického
a kartograﬁckého výzkumu
Ukazuje se, že školní zeměpisné atlasy nejsou příliš často
předmětem pedagogického ani kartograﬁckého výzkumu.
V současné době nám ani nejsou známy empirické výzkumy, na základě kterých bychom mohli s jistotou říci, zda,
jak často a jakým způsobem jsou atlasy využívány ve výuce na českých a slovenských školách. Několik výzkumů
o využívání atlasů ve školní výuce je k dispozici v zahraničí.
Niemz [23] se pomocí dotazníku dotazoval učitelů na využití
didaktických médií ve výuce geograﬁe na středních školách
v Německu. Zjistil, že ze všech médií učitelé zeměpisu nejvíce využívají atlas (79 %), nástěnné mapy (79 %) a učebnice (69 %). Wiegand [39] hodnotil využívání atlasů ve výuce
v britských školách. Na základě dotazníku od 324 učitelů
taktéž zjistil, že atlasy jsou nejvíce využívaným didaktickým
prostředkem ve výuce zeměpisu. Učitelé využívají atlasy ve
výuce spíše k jednodušším formám práce, zejména k identiﬁkaci a pojmenování fenoménů zobrazených v mapě.
Wiegand ([40], s. 344) připomíná, že o potřebách žáků
v této oblasti mnoho nevíme. Cituje studii Kellera et al., která
uvádí, že žáci hodnotí mapy používané ve škole jako nepřehledné, přeplněné, komplikované a matoucí (s. 349). Lindstone [20] realizoval ohniskovou skupinu se sedmi učiteli zeměpisu. Učitelé uváděli, že s interpretací mnohých map mají
žáci problémy, neboť mapy obsahují pro žáky příliš mnoho
informací. To potvrzuje také Hofmann ([13], s. 83), který na
základě dotazníkového šetření na vzorku 270 žáků základních a středních škol dospěl ke zjištění, že školní atlas světa
se jeví zvláště pro žáky nižších ročníků základní školy jako
příliš podrobný. Žáci s podrobným atlasem pracují pomalu,
jsou rozptylováni příliš podrobnými informacemi uvedenými
v jednotlivých mapách a obtížně se jim daří vystihnout ty
skutečnosti, které k danému učivu potřebují. Objevují se ale
i názory opačné. Ty můžeme charakterizovat předpokladem,
že mapy v atlasech není třeba jakkoliv přizpůsobovat věku
žáků, neboť žák vždy pracuje s mapou pouze v té rovině, která odpovídá jeho kognitivnímu vývoji a kartograﬁcké zkušenosti (srov. [12], s. 284).
Samostatnou kategorii představují výzkumy zaměřené na
elementarizaci map pro žáky. Bartzová [3] na základě výsledků výzkumného šetření navrhla základní pravidla pro tvorbu
map s ohledem na intelektuální výbavu žáků. S obdobnými
výzkumy se můžeme setkat také u nás. Kokešová [18] navrhla zjednodušení obsahu školních zeměpisných map kontinentů na příkladu mapy Afriky.
Historický vývoj tvorby školních zeměpisných atlasů popisují historicko-srovnávací analýzy [34], [42] aj. Důležitou
skupinu výzkumných prací tvoří expertní hodnocení atlasů.
Jelikož atlasy mohou být vzájemně odlišné, je možné se při
jejich výběru opřít právě o výsledky hodnocení expertů (srov.
např. [10], [29], [37], [38] u nás [16], [26] aj.).
Gerber [9] upozornil, že mnozí žáci se dopouští chyb při
používání map, jelikož nepoužívají při čtení map legendu
a neumí pracovat s měřítkem mapy. Důvodem je zřejmě
skutečnost, že práce s atlasem je mnohdy ve školní výuce
redukována na pouhé vyhledávání objektů v mapě, popřípadě
práci s rejstříkem ([40], s. 352). To potvrdili také Acheson
a Bednarzová [1], kteří zjistili, že mnoho učitelů upřednostňuje výuku o mapách (legenda, měřítko, orientace mapy)
a nikoliv výuku s mapou (čtení, interpretace a tvorba map).
Upozornili také, že učitelé nemají k dispozici příliš mnoho
pramenů o tom, jak ve výuce využívat mapy a atlasy. Nicméně i zde se situace zlepšuje – jsou k dispozici např. publikace
[7], [14], [41], [43] a další.
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3. Přípravná fáze a metodologie výzkumu
Do roku 1990 měli čeští žáci i učitelé zeměpisu k dispozici
jediný školní zeměpisný atlas světa (Atlas světa) z Kartograﬁe
Praha. Tvorba školních zeměpisných atlasů byla kontrolovaná státem, který nařizoval vydávat pouze jeden školní zeměpisný atlas určený pro všechny ročníky základních i středních
škol. Po roce 1990 se tvorba školních zeměpisných atlasů
(stejně jako tvorba učebnic) stala doménou volného trhu, kde
si vzájemně konkuruje několik soukromých vydavatelství.
Vedle školních zeměpisných atlasů z Kartograﬁe Praha [31],
[32] se na našem trhu objevily další školní zeměpisné atlasy schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR pro výuku na základních i středních školách. Jedná se
o Školní atlas dnešního světa [33] z vydavatelství Terra (srov.
[8]) a nejnověji Školní atlas světa z vydavatelství SHOCart
[30]. Jmenované atlasy se od sebe poměrně odlišují – jednak
obsahem (mapové znaky, zobrazení, generalizace, tematické
zaměření map apod.) a jednak technickými komponentami
(vazba, rozsah, cena aj.). Můžeme říci, že uvedené atlasy
jsou koncepčně výrazně odlišnými díly. Školní atlas dnešního světa [33] zařazuje především tematické mapy, u ostatních převládají mapy obecně zeměpisného charakteru.
Vzájemná odlišnost školních zeměpisných atlasů světa vyvolává mnohé otázky týkající se jejich kartograﬁcké
a didaktické kvality. Mimo to nemůžeme opomíjet názory
samotných uživatelů atlasů. Který atlas vyhovuje žákům?
Dle jakých kriterií hodnotí žáci školní atlasy? Jaké vlastnosti
by měl mít školní atlas, aby žáky zaujal a případně motivoval
k učení? Jaké další požadavky mají žáci v souvislosti s atlasy? Jak se žákům školní zeměpisné atlasy líbí? Nezodpovězených otázek může existovat značné množství. Některé
z nich jsme se snažili zodpovědět prostřednictvím výzkumu,
jehož cílem bylo zjistit, dle jakých kritérií žáci základních
škol hodnotí školní zeměpisné atlasy světa v současnosti
používané ve výuce zeměpisu na školách v České republice.
Výzkumná otázka byla deﬁnována takto: Jaká kritéria jsou
pro žáky 2. stupně základní školy (ZŠ) důležitá při celkovém
prvotním hodnocení školních zeměpisných atlasů? Pojmem
prvotní hodnocení se rozumí hodnocení zkoumaných atlasů
bezprostředně po seznámení se s nimi, tedy nikoliv např. po
půlročním používání konkrétního atlasu. Jiná než prvotní
hodnocení nebylo možné v našem případě zkoumat, neboť
nebylo v našich časových možnostech pracovat v několika
školních třídách se čtyřmi atlasy najednou po dobu např. jednoho školního roku a následně zjišťovat podrobné hodnocení
jednotlivých atlasů z pohledu žáků. Takový výzkum by byl
bezpochyby velmi přínosný, nicméně jeho realizace by byla
vysoce ﬁnančně i časově náročná.
Na základě cíle výzkumu a výzkumné otázky byl stanoven
výzkumný předpoklad, že v hodnocení školních zeměpisných atlasů žáky nebude rozdíl. Výzkum proběhl v období
duben až červen 2006. Výzkumný vzorek představovalo celkem 120 žáků jedné ZŠ v Brně ve věku 12 – 15 let (žáci 2.
stupně ZŠ). Konkrétně se jednalo vždy o 30 žáků šestého,
sedmého, osmého a devátého ročníku. Ti byli vybráni z těch
žáků, kteří o účast ve výzkumu projevili zájem. Každý zkoumaný žák posuzoval čtyři atlasy pocházející z vydavatelství
Kartograﬁe Praha ([32] – starší vydání, [31] – novější vydání), SHOCart [30] a Terra [33] – viz obr. 1 (2. str. obálky).
Ke zjišťování názoru žáků byl použit strukturovaný individuální rozhovor. Před rozhovorem byl žákům poskytnut
časový prostor na prostudování všech zkoumaných školních
zeměpisných atlasů světa (délka byla individuální dle potřeb
každého žáka). Rozhovor probíhal dle následující struktury:
• Po důkladném prostudování vyber z nabízených atlasů ten,
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který bys určitě doporučil (a) k zakoupení pro všechny žáky svého ročníku.
• Jmenuj důvody, proč si myslíš, že je tebou vybraný atlas
nejlepší.
• Po důkladném prostudování vyber z nabízených atlasů ten,
který bys v žádném případě nedoporučil (a) k zakoupení
pro žáky svého ročníku.
• Jmenuj důvody, proč si myslíš, že je tebou vybraný atlas
nejhorší.
• Ohodnoť dle svého názoru mapy v jednotlivých atlasech
(seřaď je od nejlepší po nejhorší).
Je třeba zdůraznit, že žáci měli plnit poměrně obtížný úkol,
neboť měli najednou ohodnotit čtyři školní zeměpisné atlasy
světa. Žáci měli možnost libovolně se vyjádřit ke každému
bodu rozhovoru, výzkumníci se snažili pouze směřovat žáky
k odpovědím na uvedené otázky. Rozhovor nebyl nikterak
časově omezen, záleželo pouze na ochotě žáků spolupracovat s výzkumníky. Odpovědi žáků byly zaznamenávány na
diktafon a následně byly podrobeny obsahové analýze (srov.
[21]).
Kritéria hodnocení školních zeměpisných atlasů z pohledu žáků byla klasiﬁkována pomocí kategoriálního systému,
který vzešel z předchozí obsahové analýzy odpovědí žáků
(viz tab. 1). Obdobný postup jsme uplatnili již v naší předchozí studii týkající se hodnocení učebnic z pohledu žáků
[17]. Terminologie použitá v kategoriálním systému vychází
především z prací Průchy [27] aj. Do analýzy odpovědí žáků
byla zahrnuta všechna kritéria hodnocení atlasů, která zkoumaní žáci zmínili. Někteří z žáků při hodnocení školních
zeměpisných atlasů kladli důraz na tři komponenty, pro jiné
bylo důležitých například devět komponent. Detailní hodnocení jednotlivých komponent i jejich důležitost z pohledu
žáků zobrazuje tab. 2.

Tab. 1 Kategoriální systém pro zpracování žákovského hodnocení školních zeměpisných atlasů (zdroj: vlastní
šetření; terminologie podle [27])

Komponenty verbální

rozšiřující textové informace,
zajímavost,
srozumitelnost textu v atlasech

Komponenty
obrazové

počet obrázků a kreseb, kvalita obrázků
a kreseb, fotograﬁe, grafy, tabulky,
vlajky států světa

Komponenty řídící
učení

barevné zvýraznění částí textu,
graﬁcké symboly a znaky

Komponenty graﬁcké

přehlednost členění atlasu, celková
graﬁcká úprava

Komponenty mapové

čitelnost mapového popisu, barevná
přehlednost map, aktuálnost map,
tematické mapy, velikost map, množství
map, podrobnost map, srozumitelnost
mapové legendy

Komponenty
technické

formát, vazba, obálka,
hmotnost, kvalita papíru,
cena

4. Výsledky výzkumu
Odpovědi zkoumaných žáků byly zpracovány v několika
fázích. Nejprve jsme v první fázi zjišťovali, které ze školních
zeměpisných atlasů by zkoumaní žáci doporučili k zakoupení
pro všechny žáky svého ročníku a které nikoliv (preference).
Druhá fáze spočívala v analýze kritérií, kterými zkoumaní
žáci svá stanoviska k vybraným atlasům zdůvodňovali. Tato
stanoviska byla podrobena obsahové analýze a kódována
na základě vytvořeného kategoriálního systému. Výsledné
hodnoty byly následně zaznamenávány do tabulek. Ve třetí
fázi jsme na základě analýzy odpovědí žáků zjišťovali, které
z obsahově obdobně zaměřených map zkoumaným žákům
vyhovují a které nikoliv (žáci v atlasech vzájemně srovnávali
a posuzovali čtyři následující mapy: hydrosféra Země, rozšíření náboženství, hustota zalidnění Země a Asie – fyzická
mapa).

Tab. 2 Kritéria hodnocení školních zeměpisných atlasů světa
Komponenty mapové
Celková přehlednost map
Čitelnost mapového popisu
Barevná přehlednost map
Aktuálnost map
Tematické mapy
Množství map
Velikost map
Podrobnost map
Srozumitelnost legend map
Komponenty obrazové
Počet obrázků a kreseb
Kvalita obrázků a kreseb
Fotograﬁe
Vlajky států světa
Grafy
Tabulky
Komponenty verbální
Rozšiřující textové informace
Srozumitelnost textu
Zajímavost textu
Slovníček pojmů
Komponenty technické
Rozsah
Formát
Pevnost vazby
Kvalita papíru
Hmotnost
Obálka
Cena
Komponenty řídící učení
Přehlednost členění atlasu
Barevné zvýraznění částí textu
Graﬁcké symboly a znaky
Obsah
Rejstřík

215
89
27
41
11
6
12
8
7
14
212
52
45
68
25
7
15
132
76
15
15
26
112
4
13
33
20
21
19
2
96
38
13
6
13
26

Vysvětlivky: n = 120 žáků; hodnota udává, kolikrát se zkoumaní žáci
vyjádřili ke konkrétnímu kritériu.
Zdroj: výzkum realizovaný autory příspěvku.
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Obr. 2 Celkové hodnocení školních zeměpisných atlasů světa; n = 120 žáků;
zdroj: výzkum realizovaný autory příspěvku

4.1 Celkové hodnocení školních zeměpisných atlasů
Odpovědi žáků na otázku, který ze zkoumaných atlasů by
zkoumaní žáci doporučili k zakoupení pro všechny žáky
svého ročníku a který nikoliv, naznačily, že zkoumaní žáci
hodnotili každý ze čtyř posuzovaných atlasů odlišně (viz
obr. 2). K zakoupení pro všechny žáky daného ročníku by
nejvíce dotazovaných žáků doporučilo atlas z vydavatelství
Terra (48), následovaný novějším vydáním atlasu z Kartograﬁe Praha (37). Negativně se zkoumaní žáci vyjadřovali
především ke staršímu vydání atlasu z Kartograﬁe Praha (61)
a atlasu z vydavatelství SHOCart (46). Následně jsme podrobili analýze kritéria, kterými žáci svůj výběr zdůvodňovali.
4.2 Kritéria hodnocení školních zeměpisných atlasů
Obsahová analýza důvodů výběru nejlepšího a nejhoršího
atlasu z pohledu žáků ukázala, že dotazovaní žáci se nejčetněji vyjadřovali k mapovým komponentám (srov. tab. 2).
Toto zjištění samozřejmě není překvapivé, jelikož se v případě školních atlasů jedná o souborná mapová díla. Výzkum
nicméně naznačil, dle jakých konkrétních kritérií žáci mapy
v atlasech hodnotí. Důležitým kritériem pro ně byla především
celková přehlednost map, která souvisí zejména s přiměřeným barevným vyjádřením zobrazených skutečností a snadnou čitelností mapového popisu. Pestrobarevný atlas nemusí
být u žáků nejoblíbenější a nejpřehlednější, neboť nezaručuje
bezproblémovou interpretaci zobrazovaných jevů. Překvapivým zjištěním byla skutečnost, že se žáci poměrně intenzivně zabývali komponentami obrazovými, kladně hodnotili
především přítomnost fotograﬁí, obrázků a kreseb. Žáci hodnotili také komponenty verbální, kladně oceňovali zejména
rozšiřující textové informace (například faktograﬁcké souhrny či slovníčky pojmů), které mohou sloužit jako vhodný
doplněk či alternativa učebnic. Jako důležité z pohledu žáků
lze označit také komponenty technické, zejména pevnost vazby, kvalitu použitého papíru a hmotnost atlasu. Žáci se často
vyslovovali také pro zachování stávajícího formátu školních
zeměpisných atlasů (všechny zkoumané atlasy měly formát
32 x 23 cm), zachování tvrdé vazby (kvůli delší životnosti)

a použití křídového papíru. Někteří z žáků upozorňovali na
vysokou hmotnost atlasů, neboť jsou někdy nuceni nosit je
ze školy domů. Žáci zmiňovali také komponenty řídící učení,
často zmiňované bylo také přehledné členění atlasu.

4.3 Hodnocení vybraných map
V následující části rozhovoru měli žáci posoudit obsahově
obdobné mapy v každém ze zkoumaných školních zeměpisných atlasů světa a seřadit je od nejlepší po nejhorší. Zatímco
na předchozí otázku žáci v některých případech odpovídali
bez důkladnějšího prostudování map (někdy pouze posuzovali atlasy na základě přítomnosti fotograﬁí či atraktivnější obálky), vyžadovala tato otázka vzájemné porovnání
a posouzení obsahově obdobně zaměřených map v různých
atlasech. K výzkumu byly použity čtyři mapy. Jednalo se
o mapy zobrazující a) hydrosféru Země, b) obecně zeměpisné poměry Asie c) hustotu zalidnění Země d) rozšíření
náboženství na Zemi. Předpokládali jsme, že s těmito mapami by měli všichni žáci v průběhu základního vzdělávání ve
výuce zeměpisu pracovat. Tyto mapy byly také obsaženy ve
všech zkoumaných atlasech. Ke každé z posuzovaných map
měli žáci přiřadit jeden bod (nejméně vyhovující) až čtyři
body (nejvíce vyhovující). Výsledky posouzení přehlednosti
zkoumaných map z pohledu žáků ukazuje tab. 3.
Nejvíce pozitivně ohodnotili žáci mapy v novějším vydání
atlasu světa z Kartograﬁe Praha (2005). Jako druhý v pořadí
z hlediska posuzovaných map žáci hodnotili atlas z vydavatelství Terra. Jak uvádíme na obr. 2, nejvíce žáků (48 %) by
ale právě atlas vydavatelství Terra doporučilo k zakoupení
pro všechny žáky.
Žáci během hodnocení školních zeměpisných atlasů
neposuzovali pouze přehlednost map, ale zajímali se také
o prvky, které přitahovaly jejich pozornost a motivovaly je
k otevření atlasu (motivační prvky). Jednalo se především
o fotograﬁe, vlajky států světa, stručné přehledy a srovnání
států světa, zajímavé obrázky, slovníček pojmů apod. Motivační prvky byly pro oslovené žáky při hodnocení školních
zeměpisných atlasů světa jednou z nejdůležitějších vlast-
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Tab. 3 Hodnocení vybraných map
Náboženství

Asie

Zalidnění

Hydrosféra

CELKEM

Kartograﬁe (2005)

314

386

347

354

1401

Terra

350

317

377

325

1369

Kartograﬁe (2002)

248

244

278

279

1049

SHOCart

288

253

198

242

981

Vysvětlivky: n = 120 žáků, bodovací stupnice 1 bod – nejméně vyhovující mapa až 4 body – nejvíce vyhovující mapa; na základě porovnání obsahově
obdobných map ve zkoumaných atlasech.
Zdroj: výzkum realizovaný autory příspěvku.

ností. Nejvíce žáky zaujaly přehledy států na jednotlivých
kontinentech (SHOCart) a fotograﬁe (Terra, Kartograﬁe
Praha). Pokud byl mezi dvěma nejlépe hodnocenými atlasy
minimální rozdíl z hlediska zpracování map, upřednostnili
žáci většinou ten atlas, ve kterém bylo vyšší množství motivačních prvků.

5. Diskuse
Prezentovaný výzkum je pouze sondou do problematiky,
která je v česko-slovenské školské kartograﬁi poměrně opomíjena. Upozorňujeme, že způsob výběru námi zkoumaného
vzorku žáků, ani jejich počet neumožňuje širší zobecnění
výzkumných nálezů. Je nepochybné, že žáci se vyjadřují
pouze k úzké skupině kritérií, které je možné na školních
zeměpisných atlasech světa hodnotit. I přesto se domníváme, že zjišťování názoru uživatelů školních zeměpisných
atlasů přináší důležité a relevantní poznatky o potřebách
a požadavcích, které uživatelé atlasů mají. Neznamená to
ovšem, že atlas, který vyhovuje uživatelům a který hodnotí uživatelé pozitivně, je zároveň nejlepší z kartograﬁckého
a/nebo didaktického hlediska. Výzkum nicméně naznačil, že
školní kartograﬁcké produkty je možné v některých ohledech
přizpůsobit požadavkům jejich uživatelů (např. obohacení
o některé z motivačních prvků, barevná vyváženost, čitelnost
mapového popisu), aniž by byla snížena jejich kartograﬁcká
kvalita. Je třeba mít na paměti edukačně-didaktickou funkci
školních zeměpisných atlasů, která je poměrně speciﬁcká,
zejména ve srovnání s ostatními kartograﬁckými produkty.
Výsledky výzkumu umožňují detailněji popsat požadavky
a potřeby, které žáci mají v souvislosti se školními zeměpisnými atlasy světa.
Výzkum ukázal, že zkoumaní žáci pozitivněji hodnotili
školní zeměpisné atlasy z vydavatelství Terra [33] a Kartograﬁe Praha [31]. Výzkumný předpoklad, že v hodnocení školních zeměpisných atlasů žáky nebude rozdíl, se tedy
nepotvrdil. Starší vydání atlasu z Kartograﬁe Praha [32] bylo
ve srovnání s novějším vydáním téhož atlasu žáky hodnoceno více negativně. Výzkum naznačil, že v případě atlasu
z tohoto vydavatelství se podařilo zřejmě vyjít více vstříc
požadavkům, které mají žáci v souvislosti se školními zeměpisnými atlasy. Zkoumaní žáci poměrně kriticky hodnotili
atlas z vydavatelství SHOCart [30]. Žáci ho označovali za
poměrně nepřehledný (zejména v něm obsažené obecně
zeměpisné mapy). Také z hlediska didaktického můžeme
v atlasu najít některé nedostatky, které učitelům mohou

znesnadňovat výuku a žákům učení. Sytost barev použitých
k vyjadřování zobrazovaných geograﬁckých jevů je upřednostňována na úkor čitelnosti mapového popisu, chybí např.
mapy věnované planetární cirkulaci atmosféry, cirkulace
vody v oceánech je znázorněna na mapě věnované atmosféře,
ačkoliv na mapě hydrosféry chybí. U tematických sociálněgeograﬁckých map převažuje metoda kartogramu, která je
pro mnohé ze zobrazovaných skutečností nevhodná (taková
metoda znázorňuje vysokou hustotu zalidnění na Aljašce či
v poušti Gobi atd.).
Výsledky výzkumu do jisté míry potvrzují závěry obdobně zaměřených výzkumů, některé z nich se nicméně netýkají
uživatelského posuzování školních zeměpisných atlasů světa. Bláha [6] realizoval rozhovor se 111 respondenty, jehož
cílem bylo mimo jiné na základě porovnání pěti autoatlasů
zjistit, jaké charakteristiky atlasů považují jejich uživatelé za
nejdůležitější. Stejně jako v námi prezentovaném výzkumu
se také zde potvrdilo, že zkoumané autoatlasy hodnotili jejich
uživatelé odlišně, a to v závislosti na přítomnosti či nepřítomnosti určitých charakteristik, které uživatelé považovali za
důležité. Stejný autor [5] realizoval obdobný rozhovor s 21
žáky základních a středních škol, během něhož se žáci měli
vyjadřovat k jednotlivým charakteristikám dvou koncepčně
odlišných školních zeměpisných atlasů (celková atraktivita,
polohopis, výškopis, značkový klíč, tematické mapy aj.).
Také tento výzkum ukázal, že pokud měli žáci posuzovat oba
zkoumané atlasy dle předem daných kritérií, upřednostňovali
většinou vždy tentýž atlas. Zřejmě je tedy na místě hovořit
o větší „uživatelské vstřícnosti“ [4] jednoho ze zkoumaných
atlasů. Námi prezentovaný výzkum napověděl, jaké aspekty mohou být v pozadí „uživatelské vstřícnosti“ školních
zeměpisných atlasů světa. Případné zohlednění nebo kritické
zhodnocení těchto aspektů může posloužit jako významný
podnět pro další rozvoj školské kartograﬁe.

6. Závěr
Ideální školní zeměpisný atlas světa by měl z pohledu námi
zkoumaných žáků obsahovat přehledné mapy, tedy takové,
kde je vyvážená barevnost a čitelnost mapového popisu.
Měl by také obsahovat větší množství obrazových komponent (zejména fotograﬁí, obrázků apod.) a rozšiřující textové
informace. Vydavatelé školních zeměpisných atlasů by měli
mít na vědomí zejména skutečnost, že žáci vnímají pozitivně
tzv. motivační prvky, tedy takové obsahy a zobrazení, které
je motivují k otevření atlasu, dalšímu studiu a zájmu o před-
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mět (vlajky států, přehledy států, tematické mapy zobrazující
atraktivní skutečnosti).
Názory uživatelů kartograﬁckých produktů by měly být
pro jejich autory a vydavatele důležité, neboť pouze zpětná
vazba od samotných uživatelů umožní brát ohled na jejich
zájmy a potřeby vycházející z jejich praktických zkušeností.
V případě školních zeměpisných atlasů je třeba přihlédnout
také k jejich edukačně-didaktické funkci. Obdobně zaměřené výzkumy také umožňují zjistit, zda některé změny,
které realizují vydavatelé atlasů, se zároveň promítají do
větší spokojenosti jejich uživatelů. Výsledků prezentovaného výzkumu je možné využít jako inspirace pro realizaci
dalších výzkumných šetření týkajících se školních kartograﬁckých děl. Nabízí se zejména otázka, jak se zkoumané
atlasy odlišují z kartograﬁckého hlediska a do jaké míry se
závěry expertních analýz kartografů shodují s názory žáků.
Z hlediska didaktického je také třeba v budoucnosti otevřít
otázku týkající se množství poznatků, které jsou žáci schopni
z tematicky obdobných map v jednotlivých atlasech získat
(srov. [25], [19] aj.) a do jaké míry toto množství poznatků souvisí s přítomností těch charakteristik atlasů, jež žáci
považují za důležité.
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Vliv poklesové kotliny na kostel
sv. Petra z Alkantary v Karviné
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Abstrakt
Problematika důlních škod a vliv dobývání na zděné stavby. Měření a vyhodnocení pohybů a deformací. Vyhodnocení pohybů
a deformací kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II.
The Inﬂuence of Subsidence Area on the St. Peter of Alkantary Church in Karviná
Summary
Mine damages and mining inﬂuence on brick buildings. Measuring and evaluating of movements and deformations. Evaluation
of movements and deformations of the St. Peter of Alkantary Church in Karviná II.
Keywords: precise levelling, undermind areas, mining damages

1. Úvod
Kostel sv. Petra z Alkantary (obr. 1), často zvaný „šikmý kostel“, se nachází v městské části Karviná – Doly. Kostel byl
postaven v roce 1736 v barokním stylu a je prohlášen za kulturní památku. V roce 1854 byla zahájena těžba černého uhlí
v této oblasti. Od počátku zahájení těžby se pod kostelem
vyrubalo 27 slojí v celkové mocnosti 46,82 m.
Vlivem těžby uhlí vzniká pod povrchem prázdný prostor,
který se ihned nebo po určité době zaplní úlomky hornin
nebo sblížením nadloží s podložím. Při dobývání velkých
ploch dochází k prolomení nadložních vrstev, které se projeví na povrchu v podobě poklesové kotliny. Dle [1] poklesová kotlina kopíruje plochu vyrubaného ložiska, ale její rozsah na povrchu je větší než průmět vyrubané sloje. Velikost
a hloubka poklesové kotliny je závislá na hloubce, mocnosti
sloje a na tzv. mezním úhlu vlivu.
Poklesová kotlina se na povrchu projevuje poklesem,
nakloněním a poměrným vodorovným přetvořením stavebního objektu, čímž mohou vznikat trhliny na objektech a stavba se tak může stát nestabilní.

2. Vlivy poddolování na objekt kostela sv. Petra
z Alkantary
V důsledku poddolování se od roku 1854 stavba kostela
vychýlila od svislice o 6,8° jižním směrem a klesla o 37 m.
Klenba chrámu byla – možná i v důsledku této skutečnosti
– stržena a znovu postavena v 1. polovině 20. století. Na kostele se v rámci diplomových prací provádělo měření poklesů
a naklonění pomocí diskrétních bodů.
2 . 1 P ř ís tr o jové vybave ní a pře snost m ě ře ní
Poklesy
Zaměření poklesů bylo provedeno metodou přesné nivelace
(PN) s využitím přesného kompenzátorového nivelačního

Obr. 1 Kostel sv. Petra z Alkantary

přístroje Zeiss Ni 007. Nivelační přístroj byl každoročně
kalibrován a invarové dvoustupnicové nivelační latě byly
komparovány laserovým (helio-neonovým) komparátorem.
Komparace latí a ověřování nivelačních přístrojů byly provedeny v rámci výuky metrologie na kalibrační základně
Institutu geodézie a důlního měřictví (IGDM) na Hornicko-geologické fakultě (HGF) Vysoké školy báňské – Technické
univerzity (VŠB-TU) v Ostravě.
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Obr. 2 Schéma ordinátometru

Naklonění
Ke zjišťování naklonění byl používán přístroj zvaný ordinátometr. Principem zjišťování svislosti stěn je, že se stativ
s teodolitem postaví do prodloužení měřené hrany objektu.
Prodloužení hrany bylo realizováno ve vzdálenosti cca 30 m
pomocí pentagonu, jehož přesnost je na tuto vzdálenost
2 cm. Na příložném vodorovném pravítku ordinátometru
se postupně odečte čtení promítnutého spodního a horního
bodu. Ordinátometr (obr. 2) se skládá z vodorovně uloženého
příložného pravítka, které se pomocí svislého čepu vkládá
do třínožky. Příložné vodorovné pravítko musí být urovnáno tak, aby bylo kolmé na zaměřovanou stěnu. Po příložném
vodorovném pravítku se pohybuje záměrný terč s indexem,
jehož odchylka od středu ordinátometru se odečítá na vodorovné stupnici s milimetrovým dělením (viz obr. 3).
Přesnost určení polohy bodů je dána příčnou odchylkou,
která je tvořena přesností zcentrování ordinátometru nad bod
a přesností zařazení terče ordinátometru do přímky a podélnou odchylkou, která závisí na přesnosti měření délek mezi
stanoviskem a měřenou hranou. Délka byla vždy měřena 3x
pomocí komparovaného invarového pásma a byla opravena
o systematické chyby (chyba z teploty, protažení, průhybu,
nevodorovné polohy pásma atd.), které vznikají při přesném
měření délek.
Celková přesnost určení polohy bodu je

V c2

V q2  V p2  2  V ds2 ,

(1)

kde σq je přesnost v určení polohy bodu ordinátometrem,
σp je přesnost délkového měření mezi výchozími
a určovanými body,
σds je přesnost centrace, která se projeví pouze na počátečním a koncovém bodu.
2.2 Měření a vyhodnocení svislých pohybů –
– p o k le s ů
Svislé posuny (poklesy) bodů byly určovány metodou PN.
Jednotlivá měření musela splňovat směrodatnou odchylku
pro PN dle [2]
1,77
V V 1,00 
,
(2)
nr
kde nr je počet měřených oddílů, přičemž stanovená směrodatná odchylka pro PN při pěti oddílech je σ0 = 1,79 mm/km.

Obr. 3 Schéma měření ordinátometrem
Měření v jednotlivých etapách nepřekročila stanovenou směrodatnou odchylku.
Stavba kostela se nachází na poddolovaném území, proto
se pro určování výšek jednotlivých bodů na kostele vycházelo z bodu č. 163 revírní nivelační sítě III. řádu. Revírní nivelační sítí se rozumí body, které zřizují Ostravsko-karvinské
doly (OKD) pro vlastní důlní a povrchové měření. Bod č.
163 je základní výškový bod Dolu Karviná. Výška výchozího bodu č. 163 je ověřována revírní nivelací OKD v pravidelných dvou až tříletých časových intervalech metodou PN.
Do roku 2007 ověřovací měření bodu č. 163 prováděla ﬁrma
OKD, a. s. IMGE, která výsledky měření poskytovala IGDM
na VŠB-TU v Ostravě. V současné době ověřovací měření
revírní nivelační sítě III. řádu provádí soukromé ﬁrmy. Pro
jednotlivá měření v daném roce (měsíci i dnu) se výchozí
výška bodu č. 163 určovala pomocí interpolace. Z bodu č.
163 byl veden uzavřený nivelační pořad PN přes bod č. 11
a další body stabilizované na kostele, které byly zaměřeny
jako záměry stranou. Délka nivelačního pořadu je 2,06 km.
Každý bod byl zaměřen dvakrát a jeho výška pro daný rok
byla po vyrovnání určena jako průměrná hodnota. Sledovaný pokles bodu byl určen na základě výšky na začátku a na
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Tab. 1 Výšky měřených bodů na kostele a jejich dílčí poklesy vztažené k roku 1995
Čísla
bodů

Výšky měřených bodů [m]
III. 1995

IV. 2000

XII. 2002

11

IV. 2005

Dílčí poklesy [m]
VI. 2007

II. 2009

234,168

233,038

232,226

1995

1995

1995

1995

1995

2000

2002

2005

2007

2009

12

235,333

234,796

234,642

234,289

233,169

232,361

-0,537

-0,691

-1,044

-2,164

-2,972

13

235,219

234,664

234,510

234,155

233,023

232,211

-0,555

-0,709

-1,064

-2,196

-3,008

14

235,159

234,594

234,440

234,084

232,946

232,132

-0,565

-0,719

-1,075

-2,213

-3,027

15

234,921

234,545

234,399

234,066

232,900

232,044

-0,376

-0,522

-0,855

-2,021

-2,877

16

234,912

234,458

234,313

233,983

232,799

231,929

-0,454

-0,599

-0,929

-2,113

-2,983

17

234,983

234,467

234,323

234,002

232,808

231,923

-0,516

-0,660

-0,981

-2,175

-3,060

18

234,907

234,503

234,363

234,051

232,863

231,966

-0,404

-0,544

-0,856

-2,044

-2,941

19

234,951

234,547

234,408

234,098

232,912

232,015

-0,404

-0,543

-0,853

-2,039

-2,936

20

235,071

234,661

234,526

234,214

233,044

232,151

-0,410

-0,545

-0,857

-2,027

-2,920

21

235,080

234,662

234,527

234,217

233,049

232,161

-0,418

-0,553

-0,863

-2,031

-2,919

22

235,293

234,848

234,713

234,395

233,247

232,374

-0,445

-0,580

-0,898

-2,046

-2,919

23

235,417

234,960

234,819

234,507

233,377

232,512

-0,457

-0,598

-0,910

-2,040

-2,905

24

235,345

234,860

234,712

234,397

233,282

232,434

-0,485

-0,633

-0,948

-2,063

-2,911

25

235,514

235,018

234,869

234,550

233,428

232,582

-0,496

-0,645

-0,964

-2,086

-2,932

26

235,318

234,748

234,580

234,258

233,166

232,365

-0,570

-0,738

-1,060

-2,152

-2,953

27

235,212

234,633

234,468

234,140

233,051

232,256

-0,579

-0,744

-1,072

-2,161

-2,956

28

235,077

234,504

234,340

234,005

232,908

232,107

-0,573

-0,737

-1,072

-2,169

-2,970

Vysvětlivky: Tučnou kurzívou jsou znázorněny minimální dílčí poklesy od roku 1995. Tučně jsou znázorněny maximální dílčí
poklesy od roku 1995. Hodnoty výšek bodů pocházejí z [3], [4] a [5].

Obr. 4 Detail západní strany kostela se znázorněním poklesů bodů v jednotlivých letech
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Obr. 5 Detail jižní strany kostela se znázorněním poklesů bodů v jednotlivých letech

Tab. 2 Výpočet parametrů pro určení naklonění kostela
číslo
bodu

1

2

Obr. 6 Náčrt situace kostela s rozmístěním měřených bodů

3

4

5

6

Obr. 7 Půdorys kostela se znázorněním bodů hran; označení
severu ve směru šipky

rok

podélná
odchylka
Yv [m]

příčná
odchylka
Xv [m]

celková
odchylka
v [m]

výška
h
[m]

naklonění
ih
[mm/m]

2001

0,197

0,411

0,456

8,1

56,3

2003

0,257

0,379

0,458

8,1

55,6

2005

0,201

0,449

0,492

8,1

60,1

2007

0,186

0,316

0,367

8,1

45,0

2009

0,230

0,465

0,519

8,1

64,0

2001

0,189

0,499

0,534

8,1

65,1

2003

0,198

0,459

0,500

8,1

60,5

2005

0,183

0,440

0,477

8,1

58,2

2007

0,169

0,379

0,415

8,1

51,2

2009

0,146

0,524

0,544

8,1

67,2

2001

0,038

0,432

0,434

8,1

54,3

2003

0,032

0,422

0,423

8,1

51,0

2005

0,078

0,421

0,428

8,1

53,5

2007

0,074

0,404

0,411

8,1

50,7

2009

0,046

0,475

0,477

8,1

59,1

2001

0,259

0,569

0,625

8,1

78,1

2003

0,269

0,554

0,616

8,1

74,6

2005

0,250

0,578

0,630

8,1

78,8

2007

0,224

0,592

0,633

8,1

78,0

2009

0,246

0,615

0,662

8,1

82,8

2001

0,218

0,620

0,657

8,1

81,1

2003

0,230

0,577

0,621

8,1

75,0

2005

0,182

0,670

0,694

8,1

78,8

2007

0,175

0,677

0,699

8,1

86,6

2009

0,182

0,695

0,718

8,1

88,7

2001

0,182

0,538

0,568

8,1

71,0

2003

0,185

0,514

0,546

8,1

66,5

2005

0,163

0,557

0,580

8,1

72,5

2007

0,200

0,562

0,597

8,1

74,3

2009

0,167

0,593

0,616

8,1

76,4

Vysvětlivky: Tučnou kurzívou je znázorněn minimální odklon od
svislice určený v roce 2009. Tučně je znázorněn maximální odklon
od svislice určený v roce 2009. Hodnoty příčné a podélné odchylky
pocházejí z [3], [4] a [5].
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Obr. 8 Vnitřek kostela se znázorněním naklonění (čerchovanou čarou je znázorněna
svislice v podobě zavěšeného osvětlení a plnou čarou je znázorněna hrana stěn kostela)
konci sledovaného časového období. Průměrné hodnoty výšek bodů a dílčí poklesy bodů se nacházejí v tab. 1. Detaily
jednotlivých poklesů bodů jsou graﬁcky znázorněny na obr.
4 a 5. Body, na kterých byly určeny poklesy, jsou na obr. 6.
2 . 3 M ě ř e n í a v yhodnoc e ní na kl oně ní kost e la
Naklonění stavby je možné určit dvěma způsoby:
• přímo pomocí přístrojů jako je ordinátometr (viz část 2.1),
• nepřímo výpočtem z poklesů dvou sousedních bodů nebo
z posunů bodu umístěných na stavebním objektu.
Naklonění bylo na kostele určováno přímo, a to určením
posunu sledovaných bodů na budově. Sledovaných bodů pro
určení naklonění bylo šest a jsou znázorněny na obr. 7. Dle
[2] jsou parametry velikost příčné, podélné a celkové odchylky (Xv, Yv, v) a rovněž velikost naklonění (ih) na daném bodě.
Příčná (Xv) a podélná (Yv) odchylka se určuje pomocí ordinátometru odečtením na stupnici.
Celková odchylka je dána vztahem
2

v

2

X v  Yv .

(3)

Hodnota ih se nachází v tab. 2 a je dána vztahem

v
,
h
kde h je svislá vzdálenost měřených bodů.
ih

(4)

3. Závěr
Kostel sv. Petra z Alkantary je od roku 1854 vystaven vlivům
důlních škod, způsobených hlubinnou těžbou uhlí. V letech
1994 a 1995 proběhla jeho rekonstrukce. Určené poklesy
a naklonění bodů se určují na základě odlehlostí naměřených
a vypočtených veličin mezi jednotlivými etapami měření,
které se posuzují podle normy ČSN 73 0405 Měření posunů

stavebních objektů. Vzhledem k velikosti poklesů, vodorovného přetvoření a také podmínek měření nebyla tato norma
na zjišťování změn aplikována.
Za sledované období od roku 1995 do roku 2009 se největší pokles kostela (-3,060 m) projevil na bodě číslo 17
a nejmenší pokles (-2,877 m) na bodě 15. V tab. 1 jsou zvýrazněny minimální a maximální poklesy bodů v jednotlivých
časových intervalech.
Od roku 2000 probíhají kontrolní měření v rámci závěrečných prací studentů oboru inženýrské geodézie a důlního
měřictví na HGF VŠB-TU v Ostravě. Od roku 2001 se měří
naklonění kostela na šesti bodech a za toto sledované období
došlo k největšímu náklonu na bodě 5, a to o 88,7 mm/m
směrem k jihu, a naopak nejmenší naklonění se prokázalo
na bodě 3, a to o hodnotu 59,1 mm/m, také směrem k jihu.
Naklonění stavby se projevuje odklonem závěsů osvětlovacích těles (lustrů) vůči stěnám (viz obr. 8, převzato z [6])
a také malými trhlinami na venkovním zdivu.
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
XXIV. mezinárodní kongres FIG
v Sydney
061:528

XXIV. mezinárodní kongres FIG (Mezinárodní federace zeměměřičů) se letos konal ve dnech 11. až 16. 4. 2010 v největším městě Austrálie – Sydney. Ústředním mottem kongresu bylo heslo, které bychom mohli volně přeložit „Vytváření kapacit – výzva, před kterou
jsme postaveni“. Kongres se stal tím největším v historii FIG, když se
ho zúčastnilo podle organizátorů více než 2200 účastníků z více jak
100 zemí světa, technický program nabídl více jak 800 přednesených
referátů a odborných příspěvků prezentovaných v rámci více jak 150
odborných zasedání, ﬂash zasedání, diskusních seminářů, workshopů, speciálně zaměřených seminářů a 4 plenárních zasedání. Kongres hostil místní Institut zeměměřictví a prostorových věd (SSSI –
– Surveying & Spatial Sciences Institute). Tato nezisková organizace
reprezentuje odborníky z Austrálie a Nového Zélandu, kteří se zabývají zeměměřictvím, hydrograﬁí, inženýrskou a důlní geodézií, kartograﬁí, fotogrammetrií, dálkovým průzkumem Země a vědou o prostorových informacích. Obrovské moderní konferenční a výstavní
centrum (obr. 1, 3. str. obálky) situované v přístavu Darling v samém
středu Sydney snadno pojalo všechny účastníky kongresu.
Vlastnímu programu FIG kongresu předcházel uvítací ceremoniál (obr. 2, 3. str. obálky). Kongres FIG se koná jednou za 4 roky
a je již tradičně orámován dvěma zasedáními valného shromáždění FIG (obr. 3, 3. str. obálky), které je přístupné vždy pro zástupce
národního svazu sdruženého v této organizaci a dále pak pro ostatní
účastníky kongresu jako pozorovatele. Mimo již tradiční agendy
valného shromáždění byla letos na pořadu především volba nového prezidenta FIG, který v čele organizace nahradí na další 4 roky
dosavadního prezidenta prof. Stiga Enemarka z Dánska. Novým
prezidentem FIG byl zvolen Teo CheeHai z Malajsie, který se tak
stal prvním prezidentem FIG z Asie. Novými viceprezidenty byli
postupně zvoleni Dr. Chryssy Potsiou z Řecka, prof. Rudolf Staiger
z Německa a Dr. Dalal S. Alnaggar z Egypta. Valné shromáždění
rovněž jmenovalo nové předsedy jednotlivých komisí FIG. Z našeho pohledu je nejdůležitější změna na postu předsedy 10. komise
– předsednictví komise se ujal Robert Šinkner z České republiky.
V čele OICRF – Ofﬁce International du Cadastre et du Régime
Foncier (dokumentační a studijní centrum při FIG pro katastr, správu pozemků a přidružené oblasti zájmů) nahradil Nizozemce Prof.
Paula van der Molena po jeho 15letém předsednictví jeho krajan
Christiaan Lemmen.
Předsedkyní Skupiny mladých zeměměřičů (Young Surveyors
Network) se stala Kate Fairlie z Austrálie. Tato skupina byla jednou z posledních, která byla v rámci FIG založena. Jejím hlavním
posláním je zvýšit počet mladých zeměměřičů účastnících se akcí
pořádaných FIG. Členové této skupiny by měli tvořit most mezi
začínajícími a zkušenými profesionály, účast na konferencích FIG
by jim měla pomoci na začátku jejich profesní kariéry s kontakty a větší orientací v oboru. Na druhou stranu se předpokládá, že
budou podporovat a propagovat FIG jako celosvětovou organizaci
pro všechny zeměměřiče.
Poslední volbou, která proběhla v rámci zasedání valného
shromáždění, byla volba místa konání příštího kongresu v roce
2014. O možnost uspořádat příští kongres usilovaly turecký Istanbul
a malajsijský Kuala Lumpur, který nakonec ve volbě uspěl a dokonal tak ohromný diplomatický úspěch Malajsie na tomto kongresu.
Počet členských svazů sdružených ve FIG stále roste a letos již
dosáhl počtu 103, když do řad FIG přibylo 5 nových členů z Albánie, Beninu, Bosny a Hercegoviny, Kypru a Nepálu. Je potěšitelné,
že cestu do FIG našlo i Vysoké učení technické v Brně, které se
na kongresu stalo akademickým členem a pomohlo tak rozšířit řady vysokých škol a univerzit na celkový počet 89 akademických
členů.
Na kongresu bylo představeno 8 nových publikací vydaných
FIG a jedna zcela nová kniha. Autoři – prof. I. Williamson, prof. S.
Enemark, J. Wallace a Dr. A. Rajabifard představili v rámci jednoho technického zasedání svou novou knihu Land Administration for
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Sustainable Development (Pozemková správa pro trvale udržitelný
rozvoj), která se zabývá pozemkovými systémy na rozdílných úrovních. Vysvětluje, jak jednotlivé země mohou vytvořit základní infrastrukturu související s politikou a strategií při hospodaření s půdou,
hospodářským rozvojem, sociální spravedlností, ochranou životního
prostředí a účelnou správou věcí veřejných.
Vlastnímu technickému programu kongresu předcházelo obvyklé
slavnostní zahájení, ke kterému se v největším sálu konferenčního
centra shromáždilo více jak 2000 hostů, aby vyslechli úvodní projevy a zhlédli uvítací představení skupiny domorodých zástupců kmene Cadigal. Kongres oﬁciálně zahájila Dr. Marie Bashir, guvernérka
Nového Jižního Walesu, která prohlásila, že se vždy zajímala o cenný přínos zeměměřičů našemu světu – zeměměřičů, často skromných a nikým neopěvovaných průkopníků lidstva. Úvodní projevy
přednesli Jonathan Saxon, reprezentující SSSI, ministr půdy Tony
Kelly a kongresový ředitel Paul Harcombe.
Prezident FIG S. Enemark pak ve svém projevu vyjmenoval klíčové problémy, kterým musíme v novém tisíciletí čelit – změny
klimatu, nedostatek potravin a energií, dramatický růst měst, zhoršování životního prostředí a narůstající počet přírodních katastrof.
Uvedl, že všechny tyto otázky se nějakým způsobem týkají správy
půdy a nakládání s ní. Zmínil skutečnost, že pozemkové systémy
s přesnou identiﬁkací jednotlivých pozemků a práv s pozemky spojenými hrají a budou stále více hrát zásadní roli v přizpůsobování
se změnám klimatu a při prevenci před přírodními katastrofami.
Dále zdůraznil, že pro perspektivní a ekonomicky účelné hospodaření s půdou potřebují prostorově orientované pozemkové systémy silnou politickou podporu a porozumění. A právě zeměměřiči
jako jedni z pozemkových profesionálů sehrávají velmi zásadní roli
v nastolených otázkách.
Největší zájem posluchačů a na závěr i největší potlesk z auditoria
si vysloužil prof. Tim Flannery, jeden z předních australských myslitelů, humanistů, spisovatelů, badatelů a ochránců přírody. Ve svém
proslovu se na závěr slavnostního ceremoniálu věnoval problematice změny klimatu, která je jednou z největších výzev, jimž náš svět
a potažmo i naše profese čelí na prahu 21. století. Ve svém působivém vystoupení mimo jiné předestřel zvláštní podmínky samotné
Austrálie, která jako jedna z prvních bude čelit nepříznivým změnám klimatu díky své snadno zranitelné přírodě, tvrdým životním
podmínkám a neobyčejně hustě obydleným pobřežním oblastem.
V rámci kongresu byla na programu 4 plenární zasedání společná
pro všechny komise. Program těchto zasedání se většinou orientuje
na globální problémy a otázky spojené s rolí zeměměřické profese
při jejich řešení. Zasedání byla sledována se značným zájmem a díky
prostorným konferenčním sálům vždy i velkým počtem účastníků,
jejichž počet dosahoval v průměru 1000 pozorných posluchačů.
V prvním plenárním zasedání zhodnotil dosavadní prezident S.
Enemark úspěchy FIG za období 2007 až 2010. Ve svém vystoupení shrnul nejdůležitější činnosti organizace za poslední 4 roky
v době jeho prezidentství. Seznam těchto činností neobsahoval jen
akce pořádané samotnou FIG nebo společné akce s jejími partnery
jako jsou Světová banka, FAO (Potravinová a zemědělská organizace OSN) či UN-HABITAT (Agentura OSN pro lidská sídla), ale
i další projekty popsané většinou ve výše zmíněných nově vydaných
publikacích.
Ve druhém plenárním zasedání se Dr. A. Rajabifard, prezident
GSDI (Global Spatial Data Infrastructure) Association, zaměřil
na „prostorově orientovanou společnost“, která se svými informacemi pracuje za pomoci prostorových nástrojů, což vyžaduje, aby
data i vlastní služby byly snadno přístupné a přesné, aktualizované
a dostatečně spolehlivé i pro podstatnou část společnosti, byť i s jen
malým povědomím o prostorové orientaci. S. Borrero, prezident
PAIGH (Pan American Institute of Geography and History), mluvil o významu propojení politiky a bezpočtu disciplín zeměměřické
profese k zajištění efektivnější správy jednotlivých zemí a vyzývá
FIG, aby v tomto procesu sehrával vedoucí roli v celosvětovém
měřítku. Následný řečník, W. Watkins z Austrálie, pak na příkladu
Nového Jižního Walesu prezentoval podle jeho slov jeden z nejlepších přístupů k výše zmíněné otázce.
Ani třetí plenární zasedání se nijak výrazně neodklonilo od
tématu zasedání předchozího. Bylo zaměřeno na obrovské výzvy,
kterým zeměměřiči i naše společnost jako celek budou muset
čelit v nastávajícím období. Dr. D. Fitzpatrick z Austrálie, Dr. P.
Munro-Faure reprezentující FAO, Dr. M. El-Siouﬁ zastupující
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UN-HABITAT, postupně hovořili o přírodních katastrofách, zodpovědné správě celosvětového půdního fondu a přírodních zdrojů
a konečně o změně klimatu a růstu městských aglomerací. V jejich
vystoupeních zazněly např. alarmující informace o tom, že v současné době každý měsíc přibývá v rozvojových zemích naprosto
neúnosně na 5 milionů nových městských příbytků, zdůraznili
důležitost vazeb mezi venkovem a městy, připustili nevyhnutelnost
rychlé urbanizace půdy, zmínili otázky městské nezaměstnanosti
i stále rostoucího tlaku na městskou infrastrukturu a poskytované
služby. Neradostná, i když nepřekvapující, byla informace o stoupání hladin moří a oceánů, čímž tento pomalý leč nezadržitelný vývoj
ohrožuje stovky milionů lidí žijících v říčních a přímořských deltách
v ohromných městských aglomeracích.
Společným tématem čtvrtého plenárního zasedání byly technologie budoucnosti. E. Parsons předvedl přítomným posluchačům
nekonečné možnosti takových internetových aplikací, jakými jsou
např. Google Earth, Google Maps a Google Maps for Mobile. M.
Higgins, dosluhující viceprezident FIG, zdůraznil ve svém příspěvku stále vzrůstající roli globálních navigačních a satelitních systémů
(GNSS) a jejich využití nejenom v zeměměřických profesích. Uvedl, že využívání GNSS v jen samotném australském zemědělství,
výstavbě a hornictví přinese v budoucích dvaceti letech této zemi
zisk s kumulativním účinkem ve výši 67 až 124 miliard amerických
dolarů.
Dne 13. 4. bylo uspořádáno fórum pro vedoucí představitele
národních mapovacích, katastrálních a pozemkových organizací
(Director General Forum) zúčastněných na kongresu. Jeho posláním bylo diskutovat společná témata, která jsou zajímavá a důležitá
pro každého zúčastněného – organizační fúze a restrukturalizace
v období ﬁnanční krize, podpora silnějšího vztahu mezi privátním
a akademickým sektorem apod. Jedním z výstupů z tohoto setkání
pak bylo sestavení tzv. Sydneyské deklarace, která byla přednesena
v rámci závěrečného ceremoniálu kongresu.
Nedílnou součástí akcí FIG na úrovni kongresu nebo konferencí
Working Week je výstava zeměměřické a kartograﬁcké techniky,
softwaru, produktů a služeb geograﬁckých informačních systémů
(GIS – obr. 4, 3. str. obálky). Okolo 50 společností na výstavní ploše
přesahující 5000 m2 představilo své služby a nejnovější technologie jak v oblasti softwarové, tak v oblasti vlastní měřické techniky
a nelze než konstatovat, že opravdu nechyběl žádný z významných
světových hráčů na tomto poli.
Základní náplň odborného programu kongresu tvořila technická
zasedání organizovaná samostatně pro jednotlivé komise nebo ve
spolupráci několika odborných komisí najednou. Od 12. 4. do 15. 4.
se tak základní odborný program kongresu odvíjel v rámci 10–12
souběžných 1,5 hodinových technických zasedání. Úroveň jednotlivých referátů v rámci technických zasedání byla různorodá. Poprvé
v rámci kongresu bylo možno vyslechnout zároveň referáty, které
byly organizačnímu výboru předloženy v plném znění před zahájením kongresu k jakémusi lektorskému posouzení (referáty označené
v programu peer reviewed paper), tak i referáty, které byly do programu technických zasedání přijaty pouze na základě předloženého
abstraktu.
Ing. Libor Tomandl,
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj,
foto: www.ﬁg.net

XVI. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni
061:528

Na úpätí Vysokých Tatier, v Tatranskej Lomnici, sa v dňoch 13. až
15. 5. 2010 uskutočnili XVI. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni, tradičné stretnutie slovenských, poľských a českých geodetov a kartografov, ktorých sa tentoraz zišlo približne
190. Organizáciu tohto ročníka zabezpečila Slovenská spoločnosť
geodetov a kartografov. Osobitnými hosťami boli predstavitelia štátneho geodetického úradu Državna geodetska uprava z Chorvátska

– zástupca riaditeľa Damir Šantek, vedúca tvorby a údržby katastrálneho operátu Irena Magdić a asistent riaditeľa sekcie mapovania
Marinko Bosiljevac a prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) Ján Leštinský.
Geodetické dni otvorili predsedovia národných odborných spoločností (obr. 1, 3. str. obálky), a to predseda Slovenskej spoločnosti
geodetov a kartografov Dušan Ferianc, za predsedu Stowarzyszenia Geodetów Polskich Andrzej Pachuta a predseda Českého svazu
geodetů a kartografů Václav Šanda.
Nosnou myšlienkou tohtoročných geodetických dní bolo využívanie technológií globálnych navigačných satelitných systémov
(GNSS) a prezentovanie výsledkov geodetických meraní prostredníctvom aplikácií geograﬁckých informačných systémov (GIS).
Táto myšlienka rezonovala v každom prednesenom referáte.
Odborná časť geodetických dní bola rozdelená do štyroch blokov:
• Čo sa podarilo zrealizovať v národných rezortoch?
• Ponuka a stav národných služieb GNSS.
• Aplikovanie nových poznatkov vedy a techniky v konkrétnych projektoch geodetických prác.
• Študentské práce z oblasti geodézie, katastra a GIS.
Príbuznosť jazykov a odbornej terminológie umožnili prednášajúcim predniesť príspevky vo svojom materinskom jazyku. Celkom
ich na podujatí odznelo 21.
V prvý deň rokovania, v ktorom odznel prvý blok príspevkov,
predsedovia jednotlivých národných rezortov geodézie, kartograﬁe
a katastra oboznámili prítomných s krátkym odpočtom výsledkov
dosiahnutých za posledný rok a stručne predstavili vízie ďalších krokov v tejto oblasti. Vystúpili predseda Úradu geodézie, kartograﬁe
a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) Štefan Moyzes (obr.
2, 3. str. obálky), predseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře a Główny Geodet Kraju – prezes Głównego
Urzędu Geodezji i Kartograﬁi Jolanta Orlińska.
Ďalšie bloky odborných referátov mali vyhradený priestor na druhý rokovací deň. V rámci druhého bloku odzneli štyri príspevky,
medzi nimi aj príspevok Marinko Bosiljevaca z Chorvátska. Všetky príspevky boli venované hodnoteniu stavu národných služieb
GNSS, možnostiam ich využitia, ako i cezhraničnej spolupráci
v tejto oblasti.
Využívanie nových technológií pri spracovaní projektov, ktorých
hlavným podkladom sú výsledky geodetických prác, umožňuje
prezentovať výsledky geodetických činností zrozumiteľnou a vizuálne čitateľnou formou aj negeodetickej verejnosti. V oblasti vedy
a výskumu sú bezpochyby potrebné aj ďalšie práce na témy geoid, kvázigeoid, meranie výšok, testovanie služieb RTK (Real Time
Kinematics – kinematika v reálnom čase) a pod. Práve téma „Aplikovanie nových poznatkov vedy a techniky v konkrétnych projektoch
geodetických prác“ predurčila obsah príspevkov v treťom bloku.
Záverečný, štvrtý blok príspevkov bol už tradične venovaný študentom a ich prezentáciám. Prednášajúci študenti predstavili svoje
práce, ktoré tematicky priamo súviseli s témami predchádzajúcich
blokov. Využívanie poznatkov vedy a techniky pri spracovaní projektov, či už vo vedeckej alebo konkrétnej praktickej rovine, v spojení s modernou meracou a výpočtovou technikou sa zo strany „geodetickej mládeže“ ukázalo ako veľmi dynamické. Vedúci tohto bloku
A. Pachuta symbolicky ocenil prednášajúcich kolekciou poľských
krowiek. Na záver štvrtého bloku vystúpil J. Leštinský s príspevkom
k 20. výročiu ZSVTS.
Súčasťou týchto, ako i všetkých predchádzajúcich geodetických
dní bol raut, výlet na Hrebienok a spoločenský večer. Aj takéto
spoločenské akcie prispievajú k vytváraniu nových a upevňovaniu existujúcich vzájomných kontaktov, či už osobných, ale najmä
odborných a pracovných, a to bez ohľadu na hranice a materinský
jazyk.
Na záver geodetických dní predsedovia národných odborných
organizácií poďakovali organizátorom a prednášajúcim a A. Pachuta
pozval prítomných na nadchádzajúce XVII. medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni do Poľska.
Dovidenia v roku 2011 v Poľsku!
Ing. Martin Králik,
Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra SR,
foto: Ing. Pavel Taraba,
Český úřad zeměměřický a katastrální
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OSOBNÉ SPRÁVY
Prof. Ing. Ján Hefty, PhD., 60-ročný
92.Hefty:528

V plnej pracovnej sviežosti a aktivite, plný elánu, optimizmu a vedeckých plánov sa medzi šesťdesiatnikov zaradil 16. 4. 2010 prof.
Ing. Ján Hefty, PhD., vedúci Katedry geodetických základov (KGZ)
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave a člen redakčnej rady (RR) Geodetického a kartograﬁckého obzoru (GaKO). Toto významné jubileum je príležitosťou
pripomenúť si jeho životnú dráhu, pedagogické a vedeckovýskumné
úspechy.
Narodil sa v Bratislave, kde i študoval. Maturoval na strednej všeobecnovzdelávacej škole v roku 1968 a začal študovať
na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT – 1968 a 1969). V roku 1970 prestúpil na SvF SVŠT,
kde s vyznamenaním skončil odbor geodézia a kartograﬁa (GaK)
v roku 1975. V tomto roku nastúpil do Observatória SVŠT – samostatného vedeckovýskumného pracoviska KGZ SvF SVŠT (od
1. 4. 1991 STU) ako zamestnanec výskumu. Tu spolupracoval
na riešení výskumných úloh v oblasti astronomického určovania
zmien rotácie Zeme pod vedením prof. Ing. J. Krajčího a neskôr
prof. Ing. J. Melichera, PhD. Ďalej sa zaoberal automatizáciou
spracovania astronomických meraní, analýzou zmien v rotácii
Zeme, spresňovaním katalógov hviezd, využitím metód geodetickej astronómie na výskum geodynamiky a metódami kozmickej geodézie v oblasti sledovania pohybu pólu a rotácie Zeme.
Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno--matematických vied
získal v roku 1985. V rokoch 1987 a 1989 až 1992 absolvoval
stážové pobyty v parížskom observatóriu v centre Medzinárodného úradu času a Medzinárodnej služby rotácie Zeme, kde
nadviazal spoluprácu v oblasti astronomického určovania rotácie Zeme a využitia interferometrie s veľmi dlhou základnicou
(VLBI) na výskum rotačnej dynamiky Zeme.
Jubilant v roku 1991 prešiel na pedagogické miesto KGZ SvF
STU ako odborný asistent. Za docenta pre odbor GaK bol vymenovaný v roku 1995 na základe habilitačnej práce a za profesora pre
odbor geodézia a geodetická kartograﬁa 31. 1. 2005. Vedúcim KGZ
SvF STU je od 15. 3. 2003.
Prof. Hefty, PhD., prednáša predmety spracovanie a analýza meraní 1, 2 a 3 a globálne navigačné systémy. Je školiteľom doktorandov (6 už získalo titul PhD.), členom Medzinárodnej astronomickej únie, Medzinárodnej geodetickej asociácie, Európskej únie
geovied a grantovej agentúry VEGA. Ďalej je podpredsedom Národného komitétu Slovenskej republiky (SR) pre geodéziu a geofyziku, členom RR GaKO (od septembra 1996), zástupcom šéfredaktora Slovak Journal of Civil Engineering (časopis SvF STU) a od
15. 3. 2000 do 15. 3. 2003 bol predsedom Akademického senátu
SvF STU.
Prof. Hefty sa v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, okrem už spomínanej geodetickej astronómie a štúdia rotácie Zeme,
zameral, najmä v poslednom období, na globálne navigačné satelitné systémy [zriadenie v SR prvej permanentnej stanice globálneho
systému určovania polohy (GPS) Modra-Piesok, spracovanie a analýzy národných a medzinárodných projektov GPS v SR a v strednej
Európe] a geodynamiku (výskum regionálnej geodynamiky metódou GPS, analýzy opakovaných meraní geodetických sietí). Je autorom 1 monograﬁe, spoluautorom 3 dočasných vysokoškolských
učebníc (skrípt), autorom a spoluautorom 100 vedeckých a odborných prác v domácich a v zahraničných časopisoch a úspešne
referoval na vyše 40 domácich a medzinárodných konferenciách
a sympóziách. Prednášal na univerzitách a vedeckovýskumných
pracoviskách v Česku, vo Francúzsku, v Grécku, v Poľsku a vo
Švajčiarsku.
Popri pedagogickej činnosti sa prof. Hefty aktívne zapája do riešenia výskumných úloh. Je spoluriešiteľom a zodpovedným riešiteľom
vyše 20 výskumných a grantových úloh. Má úspešnú spoluprácu
s geodetickou praxou. V rokoch 1996 až 2001 aktívne spolupracoval s Výskumným ústavom geodézie a kartograﬁe v Bratislave na
riešení výskumných úloh v oblasti integrovanej geodetickej siete
a rozvoja integrovaných geodetických základov Slovenska.

Do ďalších rokov želáme prof. Ing. Jánovi Heftymu, PhD., obetavému pedagogickému zamestnancovi a priateľovi, pevné zdravie,
dostatok duševnej sviežosti na úspešné zvládnutie výchovy novej
generácie geodetov a kartografov a nových mladých doktorandov
odboru GaK, pohodu v osobnom živote a aby mal dostatok času na
svoje záľuby.

K šedesátinám Ing. Lumíra Nedvídka
92.Nedvídek:528

Ředitel Odboru kontroly a dohledu Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního (ČÚZK) Ing. Lumír Nedvídek se narodil 16. 6. 1950
v Praze. V letech 1965 až 1969 zde studoval na Střední průmyslové
škole zeměměřické a bezprostředně pokračoval ve studiu geodézie
a kartograﬁe na Fakultě stavební (FSv) ČVUT v Praze. V roce 1974
obhájil diplomovou práci na téma „Polygonový pořad jako vytyčovací síť pro liniové stavby“ a složil státní závěrečné zkoušky. Přestože ihned po ukončení studia nastoupil do zaměstnání na Středisko geodézie (SG) Děčín, n. p. Geodézie Liberec, ve své odborné
průpravě cílevědomě dále pokračoval. Kromě kurzů programování,
managementu a problematiky Evropské unie absolvoval v letech
1992 a 1993 specializační studium na Právnické fakultě UK na
téma „Aktuální otázky pozemkového práva“ a v letech 1995 a 1996
v oboru „Správní právo“. Je také držitelem Úředního oprávnění
k ověřování výsledků zeměměřických činností typu a), b) a c), které
získal v letech 1978, resp. 1984 a 1995.
Od roku 1976 až do konce roku 1993 byl vedoucím detašovaného
pracoviště SG Děčín v Rumburku, které v obvodu své působnosti zajišťovalo široký sortiment činností – Veškeré práce spojené se
zakládáním a vedením evidence nemovitostí, vyhotovování geometrických plánů (GP) a vytyčování hranic pozemků, údržbu základních map středních měřítek i geodetické činnosti ve výstavbě. Za
18 let působení v Rumburku zaměřil Ing. Nedvídek GP v řádu tisíců
a vytyčování hranic pozemků v řádu stovek, a to v lokalitách katastrálních map sáhových měřítek, Instrukce A, THM, ZMVM, FÚO
(fotogrammetrická údržba operátu) i přídělového operátu. V té době
byl i členem Krajské rady Československé vědeckotechnické společnosti.
V roce 1994 nastoupil na ČÚZK. Na základě výsledků výběrového řízení byl jmenován ředitelem odboru kontroly a dohledu a tuto
funkci vykonává dodnes. V letech 1996 až 1998 současně řídil na
ČÚZK i odbor legislativy a metodiky katastru nemovitostí a podílel
se na nové právní úpravě, kterou bylo výrazně měněno vyhotovování GP a vytyčování hranic pozemků. Jako ředitel odboru kontroly
a dohledu má na starosti vydávání většiny individuálních rozhodovacích právních aktů ČÚZK (ve správním řízení) a metodické řízení
kontrolní a dozorčí činnosti všech zeměměřických a katastrálních
inspektorátů.
Své odborné znalosti i výjimečné rétorické schopnosti realizuje
Ing. Lumír Nedvídek především při přednáškové činnosti na FSv
ČVUT v Praze, kde je současně předsedou a členem zkušebních
komisí pro státní závěrečné zkoušky, a dále na Fakultě aplikovaných
věd ZČÚ v Plzni a na Právnické fakultě UK v Praze. Velmi aktivně
vystupuje na řadě resortních i mimoresortních seminářů věnovaných především technicko-právním aspektům katastru nemovitostí
a jejich historickému vývoji.
Ze zájmu o dramatické umění absolvoval v Praze na konci 80. let
tříletou školu divadelní režie. V roce 1995 dokonce ﬁguroval v zajímavé herecké roli „dementního alkoholika“ v krátkém amatérském
ﬁlmu režiséra Jiřího Vejdělka „Zpověď“, který získal v roce 1996
v holandském Almelu druhé místo na 58. ročníku mezinárodního
festivalu neprofesionálního ﬁlmu UNICA (v konkurenci 130 ﬁlmů
z 28 států).
Blahopřejeme Ing. Lumíru Nedvídkovi k jeho šedesátinám a přejeme mu osobní pohodu, plno sil a další pracovní úspěchy. Ing.
Lumír Nedvídek svou prací výrazně napomáhá k propagaci a posilování pozice resortu ČÚZK i oboru zeměměřictví a katastru ve společnosti.
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