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Obrázky k článku Marek, J.: Spomienka na Ing. Jana Antonína Bašeho
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Rok 2009 většina občanů vnímá jako rok určitého oslabe-
ní důvěry v další ekonomický vývoj. Problémy fi nančního 
sektoru významně ovlivnily i realitní trh, který v posledních 
letech zaznamenával významný růst poptávky po nemovi-
tostech sloužících jak pro výrobu, obchod a služby, tak i po 
nemovitostech určených k bydlení. Omezení přístupu k úvě-
rům postihlo developery i domácnosti, poptávka se význam-
ně snížila. Publikované informace o těchto změnách na trhu 
s nemovitostmi naznačovaly, že by tím mohla být výrazněji 
ovlivněna i činnost katastrálních úřadů.

Statistiky, které zachycují správní řízení vedená o návr-
zích na povolení vkladů vlastnických a jiných věcných práv 
k nemovitostem v České republice v roce 2009, ukazují, že 
sice dochází k poklesu transakcí s nemovitostmi, ale tento 
pokles představuje ve srovnání s rokem 2008 pouze 12% 
snížení a jde tedy o návrat přibližně na úroveň roku 2007. 
Hlavní vliv na tuto změnu má především menší počet nově 
poskytovaných hypoték. Bylo by tedy zřejmě přesnější mlu-
vit o korekci obtížně udržitelného vývoje v předcházejících 
letech, kdy počty návrhů na vklad práv k nemovitostem rost-
ly po několik let i o více než 10 %.

Vývoj na trhu s nemovitostmi v roce 2009 přinesl develo-
perům, bankám, realitním makléřům, ale i kupujícím a pro-
dávajícím mnoho starostí. Jedna z dřívějších starostí však 
ubyla. Čekání na vklad práva do katastru nemovitostí se 
natolik zkrátilo, že namísto žádostí o rychlejší vyřízení jsou 

ředitelé katastrálních úřadů oslovováni občasnými prosbami, 
zda by vyřízení návrhu nešlo trochu pozdržet. Zásadní změ-
nu v hodnocení úrovně služeb poskytovaných katastrálními 
úřady zaznamenal i socio-psychologický průzkum postojů 
občanů. Celkem 1251 respondentů ve všech 14 krajích České 
republiky potvrdilo vysokou úroveň spokojenosti s poskyto-
vanými službami, vstřícností zaměstnanců i se lhůtami pro 
vyřizování žádostí. Na otázku „Co by se mělo v budoucnos-
ti zlepšit?“ byly zaznamenány nejčastější odpovědi: „Jsem 
spokojený.“ a „Zrekonstruovat prostory.“ Přání ohledně zkrá-
cení lhůt vyřízení podání, projevil, na rozdíl od dřívějších 
průzkumů, jen velmi malý počet respondentů. Za tímto vel-
mi uspokojivým výsledkem však nestojí ochlazení realitního 
trhu, ale především několikaleté úsilí většiny našich zaměst-
nanců o zásadní zlepšení poskytovaných služeb, které nyní 
přináší své ovoce.

Hospodářské problémy spojené s vyšší mírou nezaměstna-
nosti se v roce 2009 projevily v činnosti katastrálních úřadů 
dalším nárůstem počtu zápisů poznámek o nařízení exeku-
ce. Za prvních 10 měsíců roku jejich počet meziročně stoupl 
o 18 %. S 1. listopadem však přišla změna právní úpravy 
exekucí, která počet zápisů poznámek o nařízení exekuce 
prováděných katastrálními úřady výrazně snižuje. Do roku 
2010 tak můžeme hledět s nadějí, že dojde ke změně trendu 
v počtu záznamů a poznámek a zátěž katastrálních úřadů se 
po letech neustálého růstu sníží.
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Rok 2009 bude zřejmě spojován i s další důležitou změnou, 
která se netýká pouze katastrálních úřadů, ale také soukro-
mých geodetů – vyhotovitelů geometrických plánů a samo-
zřejmě také úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, 
kteří tyto plány ověřují. Do praxe byla zavedena nová mož-
nost pro vlastníky upřesnit hranice pozemků na základě jejich 
přesného zaměření a souhlasného prohlášení sousedů, že tuto 
hranici uznávají jako hranici vlastnickou. Zdánlivě jednodu-
chá změna je však ve skutečnosti revolučním krokem, který 
umožňuje dosáhnout větší jistoty o průběhu hranic pozemků 
bez obnovy katastrálního operátu novým mapováním, které 
je velmi nákladné, postupuje příliš pomalu a problém nízké 
přesnosti starých katastrálních map tak nemůže v dohledné 
době vyřešit. Jde o změnu poměrně složitou, která není přijí-
mána s velkým nadšením a s jejím zavedením do praxe ma-
jí problémy jak úředníci katastrálních úřadů, tak soukromý 
sektor. Přesto nemůže být pochyb o tom, že jde o krok prů-
lomový, bez kterého není možné v budoucnosti aktualizovat 
digitalizované katastrální mapy na principu přizpůsobování 
situace v mapě spolehlivě zjištěnému a zaměřenému stavu 
změny a jejího blízkého okolí.

Nedostatečná přesnost katastrálních map v územích, kde 
neproběhla za posledních 100 let obnova operátu, je skuteč-
ností a zeměměřiči musí nabízet možnost vyřešení z toho ply-
noucích problémů a nikoli se pokoušet tyto zjevné nedostat-
ky zakrývat. Neřešení tohoto problému ve spojení s postupy 
při vytýčení hranic pozemků, kterými docházelo k přesnému 
přenesení nepřesných údajů katastru o geometrickém a polo-
hovém určení do terénu, vedlo například k umisťování nových 
hraničních znaků v blízkém okolí existujících hranic namísto 
potvrzení, že jejich průběh odpovídá údajům katastru v rámci 
stanovených mezí přesnosti. Takový postup způsobuje vel-
mi obtížně řešitelné situace. Geometrické a polohové urče-
ní nemovitostí evidované v katastru nemovitostí vzniká na 
základě zaměření v terénu existujících hranic, které nemovi-
tost vymezují. Hranice nemovitostí, které sousedící vlastníci 
pokládají za své vlastnické hranice, je proto nezbytné respek-
tovat nejen při obnově katastrálního operátu, ale i při zamě-
řování změn pro účely vedení katastru nemovitostí. Jejich 
zpřesnění na základě dokumentovaného souhlasu sousedů je 
potom logickým vyústěním základních principů vedení katas-
tru nemovitostí. Závažné změny se v konzervativním pro-
středí katastru nemovitostí prosazují pomalu a obtížně, nelze 
se jim však zcela vyhnout, neboť takový přístup by z dlouho-
dobého hlediska poškodil celý obor.

V oblasti zeměměřických činností ve veřejném zájmu 
bude rok 2009 spojován s řadou inovací, počínaje zlepšením 
kvality ortofota ČR přechodem na velikost obrazového bodu 
25 cm, zahájením laserového skenování pro nový model výš-
kopisu ČR, nastavením přesných pravidel pro transformace 
výsledků měření prováděných s pomocí GNSS do platné-
ho národního souřadnicového systému či rozvojem nových 
služeb geoportálu v souvislosti s novými pravidly vyplýva-
jícími ze směrnice Evropské unie o zavedení infrastruktury 
pro prostorové informace. 

Rok 2010 bude, doufejme, ve znamení postupného oživo-
vání realitního trhu spojeného s mírným růstem objemu 
práce pro katastrální úřady. Státní rozpočet na rok 2010 byl 
i přes úsporná opatření sestaven tak, že umožňuje udržet 
současnou vysokou úroveň poskytovaných služeb a pra-
covat na jejich dalším rozvoji. Bude pokračovat intenzívní 
digitalizace katastrálních map včetně zapojení soukromého 
sektoru do těchto úkolů. Zkušenosti katastrálních úřadů z té-
to spolupráce jsou rozmanité, od velmi pozitivních, kdy se 
podařilo práce zadat fi rmám se zkušenými odborníky, kteří 
práci zvládli včas a ve vysoké kvalitě, přes výsledky prů-
měrné, kdy bylo třeba nemalého úsilí obou stran k dosažení 
dobrých výsledků, až po negativní, kdy došlo k podcenění 
náročnosti úkolu, velkým zpožděním a dosažené výsledky 
jsou využitelné jen za cenu enormní pracnosti pro katastrál-
ní úřad. Převažují však zkušenosti pozitivní. Do roku 2010 
vstupujeme poučeni a já věřím, že spolupráce se soukromým 
sektorem při digitalizaci katastrálních map bude v roce 2010 
již probíhat plynule.

Z velkých úkolů roku 2010 nemohu nezmínit velký pro-
jekt realizace základního registru územní identifi kace, adres 
a nemovitostí, který je již odstartován a rok 2010 bude ve 
znamení vývoje systému a naplňování databáze tak, aby 
v roce 2011 mohlo dojít ke zprovoznění celého registru. Ve 
stejném období budeme přecházet na novou architekturu 
informačního systému katastru nemovitostí, jejímž základem 
bude jediná centrální databáze a nikoli už kombinace lokál-
ních a centrální databáze, známá ze současného systému. 
Nejsou to úkoly jednoduché, ale jejich zvládnutí je důleži-
tou podmínkou dalšího rozvoje celého resortu zeměměřictví 
a katastru nemovitostí v České republice. Vývoj jde dopředu 
a my s ním udržíme krok i v roce 2010.  

Do redakce došlo: 9. 12. 2009

1.  Úvod

V Geodetickom a kartografi ckom obzore, 2009, č. 1, str. 2–5 
som Vás podrobne informoval o rozvojových zámeroch Úradu 
geodézie, kartografi e a katastra (ÚGKK) Slovenskej republi-
ky (SR) v rezorte, v oblastiach poskytovania elektronických 
služieb z katastra nehnuteľnosti podľa Štúdie realizovateľnosti 

projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti 
(OPIS). Dnes môžem s potešením konštatovať, že tieto rozvo-
jové zámery sa začínajú postupne napĺňať, keďže ÚGKK SR 
boli Ministerstvom fi nancií SR v rámci OPIS schválené dva 
národné projekty – Elektronické služby katastra nehnuteľnos-
tí a Elektronické služby katastra nehnuteľností – Základná 
báza údajov pre geografi cký informačný systém (ZB GIS).

Večeře, K.: Finanční a realitní krize…

Na čerpanie prostriedkov EÚ cez
OPIS sme pripravení
342:528

JUDr. Štefan Moyzes, 
Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR
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2.  Národný projekt Elektronické služby katastra 
nehnuteľností

Projekt rieši rozvoj informačného systému katastra nehnuteľ-
ností (ISKN), v rámci ktorého budú realizované nasledu júce 
aktivity:
a)  Vytvorí sa centrálny systém katastra nehnuteľností (CSKN), 

ktorý zabezpečí údajovú základňu pre katastrálny portál, 
prostredníctvom neho budú poskytované elektronické 
služby pre verejnosť, orgány štátnej správy a samosprávy. 
Po skončení projektu budú takmer všetky výstupy z katas-
trálneho portálu použiteľné aj na právne úkony, občania 
ani podnikatelia nebudú musieť osobne navštevovať sprá-
vu katastra (SK). V rámci CSKN sa bude vo vybraných 
katastrálnych územiach realizovať ako pilotné riešenie aj 
obnova katastrálneho operátu novým mapovaním.

b)  Zriadi sa centrálne elektronické registratúrne stredisko 
(CERS), ktorého súčasťou bude aj postupná elektronizácia 
dokumentov katastrálneho operátu. CERS bude slúžiť na 
zabezpečenie lepšej ochrany práv k nehnuteľnostiam, na 
zjednodušenie prístupu verejnosti k digitalizovaným doku-
mentom SK a na zefektívnenie prác na samotných SK.

c)  Zavedie sa rezortná elektronická podateľňa (REP) s využi-
tím zaručeného elektronického podpisu, zabezpečí sa 
efektívny prístup k plnohodnotným elektronickým katas-
trálnym službám pre občanov, podnikateľov a verejnú 
správu, bez nutnosti osobnej návštevy SK.

d)  Vývoj jednotlivých aplikácií a rozvoj informačných systé-
mov rezortu sa budú realizovať v súlade s bezpečnostnými 
štandardmi informačných systémov verejnej správy (bez-
pečnosť).

e)  Jednou z častí projektu bude aj vytvorenie rozhrania 
v rámci informačného systému, ktoré zabezpečí výme-
nu údajov s okolitými informačnými systémami iných 
povinných osôb, čím sa docieli interoperabilita (spoločná 
infraštruktúra IS).

3.  Národný projekt Elektronické služby katastra 
 nehnuteľností – ZB GIS

Tento projekt bude riešiť zber, spracovanie a aktualizáciu 
údajov ZB GIS, kontrolu ich kvality a samotnú implemen-
táciu elektronických služieb pre ZB GIS. V tomto projekte 
je potrebné riešiť aj geoportál, a to v rozsahu nevyhnutnom 
na poskytovanie elektronických služieb ZB GIS pre verejnú 
správu, občanov a podnikateľov.

ZB GIS bude po dobudovaní slúžiť aj ako základ pre ostatné 
informačné systémy verejnej správy, s cieľom zabezpečiť ich 
vzájomnú interoperabilitu a harmonizáciu údajov. Prvé celo-
spoločenské využitie ZB GIS bude pri pripravovanom sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, keďže bude slúžiť 
ako podklad na jeho realizáciu pre Štatistický úrad SR.

V obidvoch národných projektoch budú v rôznom rozsahu 
riešené všetky zámery rezortu defi nované v štúdii realizova-
teľnosti z júla 2008, s výnimkou ďalšieho rozvoja Slovenskej 
priestorovej observačnej služby (SKPOS). 

4.  Personálna a organizačná príprava na implementáciu 
projektov

Začatiu implementácie obidvoch národných projektov ešte 
bráni skončenie kontroly procesu verejného obstarávania, 

ale príprava v personálnej a organizačnej rovine sa začala už 
v polovici roka 2008 zriadením odboru koordinácie projektov 
OPIS v ÚGKK SR. Jeho úlohou je zabezpečovať koordináciu 
všetkých aktivít súvisiacich s projektmi, ako aj koordináciu 
personálneho zabezpečenia projektov. Následne bola (ako 
poradný orgán predsedu ÚGKK SR) zriadená koordinačná 
rada pre OPIS. Vecné odbory ÚGKK SR tiež orientujú svoju 
činnosť na prípravu implementácie projektov, a to v nasledu-
júcich oblastiach:
• Odbor informatiky je zodpovedný za:

–  informačné systémy v rezorte, vrátane hardvérového 
a softvérového vybavenia,

 –  komunikačné linky a ďalšie informačno-komunikačné 
technológie,

– štandardizáciu v rámci informačných systémov,
– bezpečnosť informačných systémov.

•  Odbor ekonomický a vnútornej správy je zodpovedný za:
– verejné obstarávanie v ÚGKK SR, 
–  účtovníctvo, fi nančné riadenie, príp. iné ekonomické čin-

nosti potrebné pri príprave a implementovaní projektov.
•  Legislatívny odbor zabezpečuje súčinnosť pri príprave 

a implementácii projektov, ako aj pri príprave legislatívnych 
návrhov zmien, ktoré vyplynú z právnych analýz projektu. 

•  Katastrálny odbor vystupuje ako vecne príslušný odbor na 
takmer všetky rozvojové zámery a aktivity projektov. Je 
gestorom prípravy návrhu novej vyhlášky – spravovacieho 
poriadku – so zapracovaním elektronicky vedenej bežnej 
a špecializovanej registratúry na SK a katastrálnych úra-
doch, a tiež je zodpovedný za prípravu nových (prípadne 
novelizovaných) technických predpisov súvisiacich s pro-
jektom.

•  Odbor geodézie a medzinárodných vzťahov participuje na 
príprave, implementácii a monitorovaní projektu vzhľadom 
na medzinárodný kontext projektov.

•  Odbor katastrálnej inšpekcie zabezpečuje súčinnosť pri šta-
tistických údajoch potrebných ako merateľné ukazovatele 
na monitorovanie projektov. 
Okrem Geodetického a kartografi ckého ústavu Bratislava 

a Výskumného ústavu geodézie a kartografi e v Bratislave 
participujú na príprave a implementácii projektov aj rada 
informatikov rezortu zriadená pri odbore informatiky a oso-
by poverené prednostami katastrálnych úradov, ktoré zastu-
pujú jednotlivé katastrálne úrady a vystupujú ako odborní 
konzultanti v procese realizácie projektov (tzv. K8).

Ďalej bol vedením ÚGKK SR schválený postup, ktorý 
umožňuje postupne, vždy na dobu 6 mesiacov, dočasne pre-
ložiť odborníkov z katastrálnych úradov, príp. SK do ÚGKK 
SR, aby sa priamo podieľali na príprave projektov zamera-
ných na úplnú elektronizáciu rezortu.

Pre prvý projekt je už v zmysle metodiky PRINCE 2 zria-
dená štruktúra na projektové riadenie, a to: projektový výbor, 
projektové riadenie a projektové tímy.

5. Ďalšie prípravné aktivity

Postupne pripravujeme na centralizáciu aj jednotlivé data-
bázy ISKN – čistením údajov. Aby bol zachovaný jednotný 
postup, vydal ÚGKK SR usmernenie na odstránenie chýb 
a doplnenie chýbajúcich údajov v súbore popisných informá-
cií katastra nehnuteľností (SPI KN) a v súbore geodetických 
informácií katastra nehnuteľností (SGI KN).

Na vyhľadávanie chybných údajov používajú SK progra-
my na to vytvorené. Chyby v SPI KN vyhľadávajú programy 
WTKN, WISKN a program, ktorý zabezpečuje kontrolu kon-
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zistencie v súvislosti s migráciou údajov na katasterportál. 
Chyby v SGI KN vyhľadávajú programy SKM a WCTRL.

Predmetom čistenia údajov v SPI KN sú:
–  oprava identifi kátora (IČO, rodné číslo) u právnickej 

a fyzickej osoby,
–  doplnenie vlastníkov na list vlastníctva, na ktorom je iba 

odkaz na iný list vlastníctva,
– správne rozčlenenie údajov do jednotlivých polí,
– doplnenie správneho tvaru priezviska pri žene,
–  doplnenie identifi kátora pri manželke v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov,
–  prešetrenie duplicitných záznamov (rovnaké parcelné číslo 

v jednom katastrálnom území, rovnaké poradové číslo spo-
luvlastníka na jednom liste vlastníctva),

–  prešetrenie listov vlastníctva so súčtom spoluvlastníckych 
podielov nad 100 %,

–  doplnenie listov vlastníctva so súčtom spoluvlastníckych 
podielov pod 100 %,

– priradenie právnej listiny konkrétnemu vlastníkovi,
– doplnenie majetkovej podstaty na liste vlastníctva,
– doplnenie správcu, ak je vlastníkom nehnuteľnosti SR,
– doplnenie vlastníkov na bytových listoch vlastníctva,
–  doplnenie súpisných čísiel k stavbám, ktoré boli doteraz 

evidované pri parcele,
– odstránenie dielov parciel.

V rámci čistenia údajov SGI KN sa vykonávajú topologic-
ké a syntaktické kontroly v prostredí programov slúžiacich 
na správu a aktualizáciu vektorových máp katastra, ďalej sa 
kontroluje súlad údajov SPI KN a SGI KN na úrovni parcel-
ných čísiel, druhov pozemkov, výmer parciel a príslušnosti 
k zastavanému územiu obce.

Na čistenie údajov bol spracovaný harmonogram a stano-
vené kritériá na ohodnotenie zamestnancov za čistenie úda-
jov, pričom predpokladaný termín skončenia tejto činnosti je 
do konca roka 2010.

Jednou z aktivít v rámci rozbiehajúceho sa národného pro-
jektu Elektronické služby katastra nehnuteľností je aj vybu-
dovanie CERS. Hlavným cieľom, ktorý sa týmto sleduje, je 
postupné odbremenenie SK od dokumentácie, ktorá je v SK 
spravovaná v analógovej forme, sústredenie tejto analógovej 
dokumentácie na jednom mieste, v priestoroch zodpoveda-
júcich vážnosti dokumentov, postupná digitalizácia týchto 
dokumentov a ich ďalšie poskytovanie oprávneným subjek-
tom (súdy, orgány činné v trestnom konaní atď.) nie v ana-
lógovej, ale v elektronickej podobe. 

Prevozu dokumentov do CERS musí predchádzať dôklad-
ná príprava, a to riadna kategorizácia a zinventarizovanie 
dokumentov v samotných SK. Ako prvé sa v SK začínajú 
inventarizovať spisy registra V, ktorý obsahuje údaje o kona-
ní vo veci vkladu vlastníckeho alebo iného práva, ktorých 
je v SK z hľadiska spisov najviac. ÚGKK SR vydal dňa 
22. 7. 2009 usmernenie na inventarizáciu spisov registra V, 
pričom predmetom inventarizácie sú spisy z celého územia SR 
z obdobia rokov 1993 až 2006. Týchto spisov je viac ako 
2,7 milióna. Pre zaujímavosť, najviac ich má SK pre hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislavu – približne 350 tisíc, 
nasleduje SK Košice s približne 150 tisícami spisov.

Samotná inventarizácia v SK sa začala začiatkom novem-
bra 2009, pričom jej predchádzala pilotná prevádzka v dvoch 
SK – Gelnica a Levoča. Na vykonanie inventarizácie bolo 
potrebné vyčleniť v každej SK určitý počet zamestnancov, 
ktorí ju vykonávajú ako svoju jedinú činnosť. 

Prevoz zinventarizovaných spisov registra V do CERS 
je plánovaný postupne po jednotlivých SK počnúc mesiac-
mi február – marec 2010 do konca roka 2010. Po vykona-
ní inventarizácie spisov registra V sa budú v SK, ale už aj 
v katastrálnych úradoch ako ich nadriadených orgánoch, 
obdobným spôsobom inventarizovať a odovzdávať do CERS 
aj spisy z ostatných registrov, ktoré sú v týchto organizáciách 
spravované.

Ďalším krokom smerujúcim k umožneniu bezproblémo-
vej implementácie projektov bola príprava potrebných zmien 
v legislatíve. Oba kľúčové zákony rezortu, či už katastrálny 
zákon alebo zákon o geodézii a kartografi i, prešli legislatív-
nymi zmenami. K obom zákonným normám boli prijaté aj 
nové vykonávacie predpisy. 

6. Záver

Na záver môžem len zopakovať že na čerpanie prostriedkov 
Európskej únie cez OPIS sme pripravení. Zaželajme si všet-
ci, aby sme naše ambiciózne ciele v oblasti elektronizácie 
re zortu aj naplnili, a keď budeme práce na národných pro-
jektoch po troch rokoch bilancovať, verme, že e-Government 
bude súčasťou každodenného života občana. 

Do redakcie došlo: 2. 11. 2009
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Abstrakt

Analýza průchodu paprskových svazků koutovým odražečem. Tento optický hranol nachází mnohé aplikace v řadě odvětví 
vědy a techniky. V geodézii je pak široce využíván zejména při měření vzdáleností. Teoretický popis chodu paprsků koutovým 
odražečem a komplexní analýza vlivu nepřesností jednotlivých úhlů, které svírají stěny odražeče mezi sebou, na výslednou 
odchylku vystupujícího paprsku od teoretického směru po průchodu tímto optickým prvkem. Počítačová analýza dané proble-
matiky byla modelována s využitím výpočetního prostředí MATLAB.

Infl uence Analysis of the Corner Refl ector Angle Inaccuracies on Resulting Ray Deviation 

Summary

The article deals with the pencil of rays´ passage analysis through a corner refl ector. Such optical prisms are opened up to 
many applications in different branches of science and engineering. In land surveying these optical elements are widely used for 
distance measurements. Theoretical formulas are given for pencil of rays´ passage through the corner refl ector and a complex  
analysis is performed of the infl uence of prism´s angle inaccuracies on the resulting ray deviation from the theoretical   direction 
after passage through this optical element. Computer simulation and analysis was performed using MATLAB. 

Analýza vlivu nepřesností 
úhlů koutového odražeče 
na odchylku vystupujícího paprsku
528.5

Bc. Petr Kytka, doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.,
katedra fyziky Fakulta stavební,

ČVUT v Praze

1. Úvod

Určení odchylky paprsku po průchodu různými optickými 
členy je jednou ze základních úloh geometrické optiky, která 
slouží pro navrhování optických přístrojů a soustav. Přesnost 
výroby jednotlivých optických prvků je základním faktorem, 
který společně s fyzikálními parametry navrhovaných optic-
kých soustav limituje výslednou kvalitu zobrazení a funkč-
nost optických soustav, jež jsou složeny z jednotlivých optic-
kých prvků (čočky, hranoly, zrcadla, apod.). 

Optické hranoly jsou optické prvky vyrobené z průhled-
ného optického prostředí s rovinnými plochami, které mezi 
sebou svírají určité předem defi nované úhly. Při průchodu 
paprskových svazků se využívá jak lomu, tak především 
odrazu na stěnách hranolu. K odrazu světla na optických 
plochách hranolu dochází buď v důsledku totálního odrazu 
[1], [2], [3] nebo díky použití odrazných vrstev. Primárním 
úkolem hranolů v optických přístrojích je poté změna směru 
a orientace procházejících paprskových svazků pomocí odra-
zu a lomu světla na funkčních plochách hranolu. Hranoly 
jsou součástí mnoha přesných optických měřicích přístrojů 
v různých oblastech vědy a techniky a široce se využívají též 
při geodetických měřeních. 

Vzhledem k tomu, že výroba každého optického prvku je 
vždy zatížena určitými nepřesnostmi, jež jsou dány techno-
logickým postupem výroby, nechovají se vyrobené optické 
prvky tak, jak by odpovídalo teorii [2], [3], [4], [5]. Je proto 
dosti důležité pro praxi znát vliv různých faktorů na vlastnos-
ti jednotlivých optických prvků. V důsledku technologického 
procesu výroby hranolů dochází k tomu, že tvar těchto optic-
kých prvků se poněkud liší od jejich nominálního (požado-
vaného) tvaru. Vyrobené prvky pak zavádějí aberace do zob-
razovacího procesu a dochází ke snižování kvality zobrazení 
optických soustav, jež hranoly využívají. Primární faktory, 
které ovlivňují kvalitu vyráběných optických hranolů, jsou 
odchylky tvaru rovinných stěn hranolu a odchylky jednot-
livých úhlů mezi stěnami hranolu. V důsledku deformace 

rovinných ploch hranolů v procesu výroby dochází k tomu, 
že vyrobené prvky lze charakterizovat konečnou hodnotou 
ohniskové vzdálenosti a vyznačují se řadou aberací jako jiné 
optické prvky (např. čočky, zrcadla) [5].

V této práci se zaměříme na vliv odchylek úhlů mezi jed-
notlivými stěnami hranolu od jejich nominální hodnoty na 
výslednou funkci hranolu. V praxi jsou velikosti těchto úhlů 
vždy zatíženy určitými odchylkami, které vznikají v proce-
su výroby. Tyto úhlové odchylky hranolu jsou podstatnou 
složkou při posuzování kvality a rozhodují o možné aplika-
ci daného optického prvku v různých optických soustavách 
měřicích a zobrazovacích přístrojů. Někdy se vliv těchto 
odchylek jednotlivých úhlů u vyrobených hranolů navzájem 
kompenzuje a je tedy nutno posoudit kvalitu hranolu kom-
plexně s ohledem na jeho využití. V rámci této práce se zamě-
říme na průchod paprsků jedním z nejvyužívanějších optic-
kých hranolů v oblasti geodézie – koutovým odražečem. 

Koutové odražeče mají vzhledem ke svým vlastnostem vel-
mi rozsáhlé aplikační možnosti. V geodézii se běžně využívá 
koutových odražečů pro měření délek u světelných dálkomě-
rů, kde slouží jako refl ektor dopadajícího svazku [6], [7], [8]. 
Uplatnění tento optický prvek našel v geodetické praxi jak 
v metodách polohopisných, tak výškopisných. Koutového 
odražeče se též velmi často využívá pro vysoce přesná měře-
ní délek (změny polohy) pomocí interferometrických metod, 
kde koutový odražeč slouží k odrazu laserového svazku [9], 
[10]. Systému přesných koutových odražečů jako refl ektoru 
bylo využito též pro přesné měření velkých vzdáleností jako 
je např. vzdálenost Země–Měsíc nebo v mapování geodyna-
miky Země pomocí družic [10], [11], [12], 13]. V posled-
ní době se též začínají prosazovat prvky na bázi koutových 
odražečů pro optickou komunikaci ve volném prostoru [14], 
[15]. V neposlední řadě se funkce koutových odražečů využí-
vá např. při výrobě speciálních odrazných materiálů se struk-
turou mikroodrazných prvků pro aplikace v různých oblas-
tech techniky [16], [17], [18].

V práci je teoreticky popsán princip chodu paprsků v kou-
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tovém odražeči. Je provedena komplexní analýza vlivu 
nepřesností jednotlivých úhlů optického prvku na výslednou 
hodnotu odchylky vystupujícího paprsku po jeho průchodu 
hranolem. Počítačová analýza dané problematiky je modelo-
vána metodou Monte Carlo s využitím výpočetního prostředí 
MATLAB a výsledky jsou statisticky zpracovány.

2. Průchod paprskových svazků optickým hranolem

Jak již bylo naznačeno, určení odchylky paprsku po průchodu 
hranolem je jednou ze základních úloh, která slouží pro navr-
hování optických přístrojů a optických soustav používaných 
pro měřicí a zobrazovací účely. Výsledná odchylka paprsků 
vystupujících z hranolu je závislá na přesnosti výroby hranolu. 
V rámci této práce se zaměříme na průchod paprsků koutovým 
odražečem, což je optický hranol, který je běžně používán při 
přesných geodetických měřeních [6], [7], [8].

Optický hranol si lze obecně představit jako soustavu 
rovinných ploch, které mezi sebou svírají určité úhly. Pri-
márním úkolem hranolů v optických přístrojích je poté změ-
na směru a orientace procházejících paprskových svazků 
pomocí odrazu a lomu světla na funkčních plochách hranolu. 
Důležitou otázkou pro praxi je to, jak se projeví odchylky 
jednotlivých úhlů mezi stěnami hranolu na výslednou úhlo-
vou odchylku paprsku, což souvisí též s úlohou přesného 
měření úhlů optických hranolů [9], [19–27]. Tyto úhlové 
odchylky jsou podstatnou složkou při posuzování kvality 
hranolu a rozhodují o možné aplikaci v různých přístrojích 
a měřicích pomůckách. 

Nejprve se budeme zabývat popisem průchodu paprsku 
obecným optickým hranolem, defi novaným vektorovou bází 
normálových vektorů lámavých a odrazných ploch. Budeme 
předpokládat, že stěny hranolu jsou dokonale rovinné plo-
chy, tj. omezíme se na geometrickou teorii průchodu paprsku 
hranolem a zanedbáme možné deformace stěn hranolu, které 
ovlivňují kvalitu zobrazení a způsobují též odchylky prochá-
zejících paprsků. Jak již bylo řečeno, při průchodu paprsku 
optickým hranolem dochází k jeho lomu, resp. odrazu na jed-
né nebo více funkčních plochách hranolu. 

Dopadá-li světlo na rozhraní dvou různých prostředí, kte-
rá se liší hodnotou indexu lomu, potom dochází ke změně 
 směru šíření světla při jeho průchodu rozhraním (obr. 1). 
 Máme-li  dvě izotropní průhledná neabsorbující prostředí, 
z nichž  první má index lomu n a druhé n', potom na rozhraní 
těchto dvou prostředí platí zákon lomu [1], [2], [3]. Pro smě-
rový vektor s' lomeného paprsku na dané ploše poté platí
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kde g značí jednotkový vektor vnější normály k dané plo-
še (stěně) hranolu a s je jednotkový směrový vektor paprsku 
dopadajícího na rozhraní. V případě odrazu na funkčních plo-
chách optického hranolu poté můžeme podle zákona odrazu 
[1], [2], [3] psát pro směrový vektor odraženého paprsku

 s s sg g" ( )= − 2 , (2)

kde vektor g značí jednotkový normálový vektor k dané 
ploše rozhraní, na které nastává odraz, a s je jednotkový 

směrový vektor paprsku, dopadajícího na rozhraní. Situace 
při odrazu a lomu na rozhraní dvou různých optických pro-
středí je schématicky znázorněna na obr. 1. Jednotkový smě-
rový vektor normály plochy rozhraní, jež je zadaná funkcí 
F x y z( , , ) = 0, lze poté vyjádřit vztahem

 g =
grad
grad

F x y z
F x y z

( , , )
( , , )

. 

Uvedené vztahy představují vzorce, které se užívají pro 
praktické výpočty. Postupným využitím vztahů (1) a (2) již 
můžeme provést geometricko-optický propočet paprsku libo-
volným typem optického prvku. V dalším textu se zaměříme 
na případ koutového odražeče.

3. Koutový odražeč

Koutový odražeč je optický prvek, jehož úlohou je změnit 
směr dopadajícího rovnoběžného svazku tak, aby po prů-
chodu vystupoval přesně v opačném směru. Jako kouto-
vý odražeč lze použít buď optický hranol vyrobený ze skla 
popř. plastu, který tvoří pravoúhlý trojhran (rovnoramenný 
čtyřstěn), nebo dutý optický prvek tvořený třemi zrcadly 
(zrcadlový odražeč), které tvoří vnitřní stěny odražeče. Mate-
riály pro výrobu hranolů, jejich základní fyzikálně-technické 
parametry a popis procesu výroby může čtenář najít v litera-
tuře [28–34]. U ideálního hranolu jsou všechny tři úhly, které 
svírají jednotlivé vnitřní stěny hranolu mezi sebou, rovny 90˚ 
(obr. 2 vlevo). V ideálním případě paprsek, který vstupuje 
na čelní stěnu hranolu (podstavu trojhranu) se třikrát odráží 
na jednotlivých stěnách hranolu a poté vystupuje zpět čelní 
stěnou v přesně opačném směru, tj. úhlová odchylka dopada-
jícího paprsku je rovna 180˚. Velikosti úhlů mezi odraznými 
stěnami jsou však v praxi vždy zatíženy odchylkami způso-
benými výrobním procesem. 

Budeme uvažovat hranol, na jehož čelní stěnu dopadá 
vstupní paprsek, jehož směr je dán jednotkovým vektorem 
s

0
. Podle výše uvedených vztahů (1) a (2) pro lom a odraz 

světla na stěnách hranolu lze pro směrový vektor s
5
 paprsku 

po průchodu koutovým odražečem, jenž je vyroben z mate-
riálu o indexu lomu n, psát následující rovnice:

Obr. 1 Lom a odraz na rozhraní dvou prostředí
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Lom 1 s s0 1→( ):
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Odraz 1 s s1 2→( ):

 s s s g g2 1 1 1 12= − ⋅( ) , (4)

Odraz 2 s s2 3→( ):

 s s s g g3 2 2 2 22= − ⋅( ) , (5)

Odraz 3 s s2 3→( ):

 s s s g g4 3 3 3 32= − ⋅( ) , (6)

Lom 2 s s4 5→( ):

 s s s g s g g5 4
2

4
2

41 1= + − − −( )n n n[ ( ) ] , (7)

kde s
i
 jsou směrové vektory paprsku při průchodu koutovým 

odražečem (nastává 2× lom na čelní stěně, 3× odraz), g
1
, g

2
, 

g
3
 jsou jednotkové normálové vektory ke stěnám hranolu, na 

kterých nastává odraz, a g je jednotkový normálový vektor 
k čelní (vstupní) stěně hranolu. 

Pomocí uvedených vztahů lze modelovat průchod obec-
ného paprsku vyšetřovaným hranolem a vliv nepřesností 
výroby jednotlivých úhlů hranolu na výslednou odchylku 
vystupujícího paprsku. Situace je schématicky znázorněna 
na obr. 2 vpravo. Podle uvedeného obrázku platí pro jednot-
kové normálové vektory k jednotlivým funkčním plochám 
ideálního hranolu 

 g
1
 = (1,0,0), g

2
 = (0, 1, 0), g

3
 = (0, 0, 1), g = ( , , ) /1 1 1 3, (8)

kde vektor g označuje normálový vektor ke vstupní plo-
še hranolu. Odchylku ϑ  mezi vstupujícím a vystupujícím 
paprskem poté jednoduše určíme ze vztahu 

 cosϑ =
⋅
⋅

s s
s s

0 5

0 5

.  (9)

U zrcadlového odražeče nastávají pouze 3 odrazy (lom na 
čelní stěně hranolu odpadá), takže vektor odraženého paprs-
ku se vypočte užitím vztahů (4–6). 

Při průchodu dopadajícího svazku světla dochází k jednot-
livým odrazům na třech stěnách hranolu. Obecně tedy z kou-
tového odražeče vystupuje šest svazků, které odpovídají 
pořadí jednotlivých stěn při jejich odrazu (obr. 3). Vektorové 

Obr. 2 Průchod paprsku koutovým odražečem

Obr. 3 Schéma rozčlenění hranolu podle pořadí 
odrazů na stěnách
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vztahy pro odraz (4–6) na jednotlivých stěnách odražeče lze 
relativně jednoduše přepsat do maticového tvaru. 

Pro jednoduchý odraz na rozhraní (označeném indexem i) 
lze podle zákona odrazu (2) psát

 s R s"i
T

i i
T= , 

kde ′′si
T  je směrový vektor odraženého paprsku. Matice odra-

zu R
i
, vektor vnější normály g

i
 a směrový vektor s

i
 jsou defi -

novány následujícím způsobem:

R i

ix ix iy ix iz

iy ix iy iy iz

iz

g g g g g
g g g g g
g

=
− − −

− − −
−

( )
( )

1 2 2 2
2 1 2 2
2

2

2

gg g g gix iz iy iz− −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥2 1 2 2( )
, gi ix iy izg g g= ( , , ), si ix iy izs s s= ( , , ).

Pro sérii po sobě následujících odrazů na jednotlivých stě-
nách odražeče (označených indexy i, j, k) lze poté odvodit 
[19], [21]

[ ] [ ]s R s R R R s4 1 1
T

ijk ijk
T

k j i
T= = ,

kde matice R
i
, R

j
, R

k
 odpovídají jednoduchým odrazům 

na stěnách označených příslušnými indexy (i, j, k). Pomocí 
tohoto univerzálního maticového zápisu lze velmi jednoduše 
určit směr odraženého paprsku po odrazech na jednotlivých 
stěnách. Přehození pořadí transformačních matic poté umož-
ňuje změnit pořadí odrazů. V případě koutového odražeče 
z materiálu o indexu lomu n dochází ještě k lomu světla na 
čelní (vstupní) stěně hranolu. U lomu již není maticový zápis 
tak výhodný jako u odrazu. Pro lom na čelní stěně můžeme 
psát

s g Fs1 0
T T TC n= + / , C

n
= − ⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ −1 1 1

2

0
2[ ( ) ]s g ,

s5 4
T T TD n= +g Fs , D n= − −1 12

4
2[ ( ) ]s g ,

kde matice F je defi nována následujícím způsobem

F =
− − −

− − −
− − −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

( )
( )

( )

1
1

1

2

2

2

g g g g g
g g g g g
g g g g g

x x y x z

y x y y z

z x z y z

⎤⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
.

Předchozí vztahy nám umožňují relativně jednoduchý 
popis přesného průchodu paprskových svazků koutovým 
odražečem.

Odraz paprskového svazku na stěnách koutového odražeče 
lze vyjádřit ve vektorové formě ještě odlišným způsobem. 
Budeme předpokládat, že odrazné plochy (stěny) jsou doko-
nale rovinné a uvažujeme pouze trojnásobný odraz na těchto 
stěnách hranolu (dutý odražeč); g

1
, g

2
 a g

3
 jsou jednotko-

vé normálové vektory kolmé k těmto plochám, přičemž se 
uvažuje pravotočivá souřadná soustava. Dále vektory g'

1
, g'

2
 

a g'
3  

jsou rovnoběžné s průsečíkem jednotlivých stěn hranolu, 
takže platí vztahy:

g '1 2 3=
×g g
D

, ′ =
×g g g

2
3 1

D
, ′ =

×g g g
3

1 2

D
,

kde D = [ ] = ×g g g g g g1 2 3 1 2 3( )  značí smíšený součin vektorů. 
Dopadající paprsek s jednotkovým směrovým vektorem s

1
 

postupně protíná jednotlivé plochy tak, že jsou po jednom, 
dvou a třech odrazech užitím zákona odrazu ve vektorovém 
tvaru jeho směry s

2
, s

3
 a s

4
. Kombinací vektorových rovnic 

zákona odrazu pro výsledný směr paprsku s
4
 na výstupu 

odražeče dostaneme:

 
s s g g g g g g g g g s s g g4 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 1 1 22 2= − − ⋅( ) − ⋅( ) + ⋅( )⎡⎣ ⎤⎦ × + ⋅( )D ' ' ' 22 1 1 1

1 3 3 1 1 1 1 3 3 2 22 2

⋅( ) −( ) +

+ ⋅( ) ⋅( ) −( ) + ⋅( ) ⋅( )
g g g

s g g g g g s g g g g

'

' −−( ) + ⋅( ) ⋅( ) −( ) +

+ ⋅( ) ⋅( ) −( ) +

g s g g g g g

s g g g g g
2 1 1 1 2 2 2

1 1 1 3 3 3

2

2 2

' '

' ss g g g g g s g g g g g g1 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 3 38⋅( ) ⋅( ) −( ) − ⋅( ) ⋅( ) ⋅( )'

 (10)
                  .

Tento výsledek je přesný pro libovolnou hodnotu úhlů, jež 
svírají tři odrazné plochy koutového odražeče. Protože však 
stěny odražeče svírají přibližně pravý úhel, potom rozdíly 
g g1 1−( )' , g g2 2−( )'  a g g3 3−( )'  jsou malé. Velmi malé hod-

noty jsou také hodnoty skalárních součinů g g1 2⋅( ), g g1 3⋅( ), 
g g2 3⋅( ). To znamená, že ve vztahu (10) jsou hodnoty za prv-

ním členem výrazu veličiny, které lze pro malé odchylky 
úhlů, jež se v praxi vyskytují, zanedbat.

Jestliže tedy Δα
1,2

, Δα
1,3

, Δα
2,3

 označíme malé absolutní 
odchylky pravých úhlů mezi jednotlivými stěnami koutové-
ho odražeče, závislé na výrobní přesností hranolu, pak lze 
psát

 g g2 3 2 3 2 32
⋅ = −⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ =cos sin, ,

π
α αΔ Δ , 

g g3 1 3 1⋅ = sin ,Δα ,

g g1 2 1 2⋅ = sin ,Δα .

Protože se u úhlových odchylek v praxi jedná o hodno-
ty velikosti několika vteřin, lze dobře použít aproximaci 
při bližným vztahem sin Δ Δα α≈ . Substitucí předchozích 
vztahů a uvážením pouze členu velikosti prvního řádu potom 
dostaneme pro výsledný směrový vektor vystupujícího 
paprsku přibližný vztah

 s s s g g g4 1 1 2 3 1 1 3 2 1 2 32≈ − − × − +( )Δ Δ Δα α α, , , . (11)

Předchozí vztah je explicitní tvar výrazu pro směr odražené-
ho paprsku s

4
, vyjádřený pomocí veličin dopadajícího paprs-

ku, za předpokladu malých odchylek úhlů mezi stěnami kou-
tového odražeče od ideálního případu. Tento vztah platí pro 
popis průchodu paprsků dutým koutovým odražečem. Pro 
úplný popis průchodu paprsku musíme v případě koutového 
odražeče z materiálu o indexu lomu n ještě započítat lom na 
vstupní ploše hranolu.

Nyní určíme, s jakou chybou nám přibližný vztah (11) 
aproximuje přesné vztahy pro propočet paprsku hranolem.
Analýza byla prováděna pomocí počítačové simulace pro-
počtu paprsku hranolem metodou Monte Carlo. U koutového 
odražeče byly matematicky modelovány náhodné odchylky 
jednotlivých úhlů (dáno normálním pravděpodobnostním 
rozdělením se směrodatnou odchylkou δα a nulovou střední 
hodnotou) a byla vypočtena směrodatná odchylka σ

ϑ
 veli-

kosti výsledné úhlové odchylky, jež je charakterizována smě-
ry vystupujícího paprsku dle přesného vztahu (10) a přibliž-
ného vztahu (11). Tato odchylka je dána vztahem

 cosϑ =
⋅ ′
⋅ ′

s s
s s

4 4

4 4

, (12)

kde s
4
, s′

4
 jsou směrové vektory vystupujících paprsků vypoč-

tené podle vztahů (10) a (11). Počítačová simulace byla pro-
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Tab. 1  Závislost odchylky σ
ϑ
 mezi směrovými vektory s

4
, s'

4
, 

vypočtenými podle vztahů (10) a (11), na odchylkách 
úhlů hranolu δα 

δα  [‘’] σ
ϑ [‘’]

1 0, 37 · 10-4

2 0, 73 · 10-4

3 0,11 · 10-3

5 0,18 · 10-3

10 0,37 · 10-3

20 0,73 · 10-3

30 0,11 · 10-2

45 0,17 · 10-2

60 0,22 · 10-2

90 0,33 · 10-2

120 0,44 · 10-2

180 0,66 · 10-2

300 0,011

Obr. 4 Úhly mezi stěnami a normálové vektory stěn 
 koutového odražeče

váděna pro M = 100 000 simulačních cyklů a výsledky byly 
následně statisticky zpracovány. 

Tab. 1 ukazuje hodnoty odchylky σ
ϑ
 mezi směry vystu-

pujících paprsků, vypočtených pomocí přesného vztahu 
(10) a zjednodušeného vzorce (11). Na základě této tabulky 
lze jednoznačně konstatovat, že pro úhlové odchylky, které 
se vyskytují u vyráběných hranolů v praxi (řádově několik 
úhlových vteřin), se výsledky výpočtu pomocí přibližné-
ho vztahu (11) prakticky neliší od výsledků, získaných na 
základě přesného výpočtu. Přibližný vztah (11) tak lze použít 
pro výrazně zjednodušený propočet paprsku za předpokla-
du malých odchylek (až v řádu stovek úhlových vteřin) úhlů 
mezi stěnami od nominální hodnoty 90°.

Podle uvedených obecných vztahů byl vytvořen software 
v systému MATLAB, který umožňuje pomocí geometricko-
-optické teorie analyzovat odchylku vystupujícího paprsku 
v závislosti na výrobní přesnosti jednotlivých úhlů mezi stě-
nami hranolu. Tento software byl využit při počítačové ana-
lýze odchylek mezi vstupním a výstupním paprskem.

4.  Počítačová analýza a simulace průchodu paprskových 
svazků hranolem

Nechť úhly, které svírají jednotlivé stěny koutového odražeče 
(obr. 4) mezi sebou, jsou označeny α

1,2
, α

2,3
, α

3,1
. V přípa-

dě ideálního hranolu budou všechny úhly pravé. Na základě 
velikosti těchto úhlů můžeme určit jednotkové normálové 
vektory g

1
, g

2
, g

3
 k jednotlivým stěnám hranolu. Zvolme bez 

újmy na obecnosti např. g
2
 = (0,1,0,), g

13
 = 0. Dále platí

g g g1 2 12 1 2⋅ = = cos ,α , g g2 3 32 2 3⋅ = =g cos ,α ,

g g1 3 11 31 12 32 13 33 3 1⋅ = + + =g g g g g g cos ,α ,

g1 11
2

12
2

13
2 1= + + =g g g , g3 31

2
32
2

33
2 1= + + =g g g .

Pomocí předchozích vztahů poté obdržíme pro zbývající 
tři složky normálových vektorů

g11 1 2= sin ,α , g31
3 1 1 2 2 3

1 2

=
−cos cos cos
sin

, , ,

,

α α α

α
, g g33

2
2 3 31

2= −sin ,α .

Abychom provedli statistickou analýzu vlivu odchylek 
jednotlivých úhlů α

1,2
, α

2,3
, α

3,1
 na velikost odchylky paprs-

ku vystupujícího z hranolu, musíme vytvořit počítačovou 
simulaci náhodných odchylek úhlů hranolu. Na počátku 
simulace určíme podle vztahu (9) odchylku ϑ  a podle vztahů 
(1–7) směrový vektor s

5
 pro ideální hranol (tj. hranol, kdy 

odchylky úhlů jsou nulové). Budeme dále předpokládat, že 
odchylky Δα

1,2
, Δα

2,3
, Δα

3,1
 jednotlivých úhlů mezi stěnami 

odražeče jsou dány normálním pravděpodobnostním rozdě-
lením s nulovou střední hodnotou a směrodatnými odchylka-
mi δα δα δα1 2 2 3 3 1, , ,, , , tj.

Δα δα1 2 1 20, ,( , )∈ N , Δα δα2 3 2 30, ,( , )∈ N , Δα δα3 1 3 10, ,( , )∈ N .

Jednotlivé úhly modelovaného koutového odražeče tedy 
budou mít hodnotu

′ = +α α α1 2 1 2 1 2, , ,Δ , ′ = +α α α2 3 2 3 2 3, , ,Δ , ′ = +α α α3 1 3 1 3 1, , ,Δ .

Pro tyto úhly vypočteme dle předcházejícího postupu 
hodnoty jednotkových normálových vektorů g′

1
, g′

2
 a g′

3 
 

stěn odražeče. Po průchodu hranolem dle vztahů uvedených 
v části 3 získáme jednotkový směrový vektor s′

5
. Odchylku 

′ϑ  vstupujícího a vystupujícího paprsku jednoduše určíme ze 
vztahu cos ′ = ⋅ ′ϑ s s0 5 . Simulace se provádí pro velký počet 
opakování M (výpočet odchylky ′ϑ  pro různé hodnoty α′

1,2
, 

α′
2,3

, α′
3,1

) . Následně se dá určit střední hodnota ϑ  a rozptyl 
hodnot σ

ϑ

2 úhlové odchylky paprsku ′ϑ . Úhlovou odchylku 
paprsku (obr. 5) mezi počítačově simulovaným případem 
reálného koutového odražeče s úhlovými odchylkami a ide-
álním případem získáme ze známého vztahu 

 cosδϑ = ⋅ ′s s5 5 . (13)

Tato odchylka nám jasně stanovuje, jak ovlivní jednotli-
vé nepřesnosti ve velikosti úhlů mezi jednotlivými stěnami 

12g

δα3 1,
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výslednou paprskovou odchylku oproti ideálnímu (teore-
tickému) případu. Tyto úhly se dají v praxi velice přesně 
měřit např. pomocí interferometrických nebo autokolimač-
ních metod [19–27]. Pro střední hodnotu δϑ  a směrodatnou 
odchylku σ

δϑ
 vypočtené úhlové odchylky δϑ ′ platí

 δϑ

δϑ

=
′

=
∑ i
i

M

M
1 , σ

δϑ δϑ

δϑ
=

′ −
=
∑( )i
i

M

M
1

2

. (14)

Jelikož se jedná o odchylku dvou vektorů s
5
, s′

5
 v prostoru, 

lze výsledné odchylky zpracovat statisticky jak podle veli-
kosti, tak i podle jejich směru. Budeme-li tedy chtít statis-
ticky zpracovat nejen velikost úhlové odchylky δϑ , ale i její 
směr φ v rovině kolmé na vektor s5 5 1 5 2 5 3= ( , , ), , ,s s s , potom 
zavedeme jednotkové vektory (obr. 5)

 t5
5 2 5 1

5 1
2

5 2
2

0
=

−

+

( , , ), ,

, ,

s s

s s
, b s t5 5 5= × . (15)

Úhel φ v rovině kolmé na vektor s
5
 lze poté vypočítat 

z následujících vztahů

r t s t b s b= ⋅ + ⋅( ) ( )5 5 5 5 5 5, r = =r sinδϑ , cos
sin

ϕ
δϑ

=
⋅r t5 .    (16)

Úhel φ a radiální vzdálenost r jednoznačně určují směr 
a velikost výsledné úhlové odchylky od nominálního přípa-
du. 

Předpokládejme nyní případ ideálního koutového odraže-
če α α α1 2 2 3 3 1 90, , ,= = = , u kterého budeme modelovat úhlo-
vé odchylky s využitím předchozího popisu. Předpokládejme 
dále, že vstupní směr paprsku je s0 1 11 3= −( , , ) / . Provedená 
simulace úhlových odchylek jednotlivých úhlů hranolu Δα

1,2
, 

Δα
2,3

, Δα
3,1

 a výpočet směrodatné odchylky σ
δϑ

 je uveden 
v tab. 2 pro totožné hodnoty jednotlivých úhlových odchy-
lek δα δα δα δα1 2 2 3 3 1, , ,= = = . Z tab. 2 lze pozorovat, že mezi 
odchylkami δα  a σ

δϑ
 je prakticky lineární závislost. Pomo-

cí počítačové simulace lze též ukázat, že menší odchylky 
úhlu  dopadu od nominálního směru s

0
 dopadajícího paprsku 

nemají prakticky žádný vliv na výslednou odchylku σ
δϑ

.
Směrovou závislost a velikost úhlových odchylek δϑ  

vystupujících paprsků je možno grafi cky zobrazit pomocí 
rozdělení relativní četnosti nebo v polárních souřadnicích 
jako bodový graf v rovině. Na obr. 6 jsou uvedeny výsled-
ky počítačové simulace pro hodnotu δα =1" za předpokladu 
δα δα δα δα1 2 2 3 3 1, , ,= = = . 

Pokud jsou zvolené hodnoty směrodatné odchylky úhlo-
vých chyb různé, tj. δα δα δα1 2 2 3 3 1, , ,≠ ≠  (jak tomu v praxi 
obvykle bývá), pak grafi cké zobrazení odchylek pomocí roz-
dělení relativní četnosti nebo v polárních souřadnicích jako 
bodový graf v rovině je nesymetrické. Na obr. 7 jsou zná-
zorněny výsledky simulace pro případ δα1 2 2, = ′′, δα2 3 3, = ′′  
a δα3 1 7, = ′′. Pomocí popsaného postupu tak lze jednoduchým 
způsobem modelovat vliv jednotlivých úhlových odchylek 
koutového odražeče na výslednou odchylku paprsku vystu-
pujícího z hranolu. Na základě uvedené analýzy lze též sta-
novit, s jakou přesností musí být vyrobeny úhly odražeče, aby 
byla splněna požadovaná tolerance odchylky vstupujícího 
a vystupujícího svazku. V praxi lze velice přesně změřit úhly 
koutového odražeče a na základě jejich znalosti počítačově 
určit výslednou úhlovou odchylku vystupujícího paprsku.

Obr. 5 Odchylka paprsku od referenčního ideálního případu

Tab. 2 Závislost směrodatné odchylky σ
δϑ

 ["] na středních chybách úhlů hranolu δα  (M = 100 000 simulačních cyklů)

δα ["] 1 2 3 5 10 20 30 45 60 90 120 180

σ
δϑ

 ["] 1,99 4,00 5,98 9,96 19,9 39,8 59,7 89,5 119,6 179,1 240,1 357,5
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Obr. 6 Zobrazení rozdělení úhlových odchylek δϑ  ["] při průchodu paprsku 
koutovým odražečem (δα δα δα δα1 2 2 3 3 1, , ,= = = )

Obr. 7 Zobrazení rozdělení úhlových odchylek δϑ  ["] při průchodu paprsku 
koutovým odražečem (δα δα δα1 2 2 3 3 1, , ,≠ ≠ )

5. Závěr

V práci byla provedena teoretická analýza průchodu paprs-
ků koutovým odražečem. Byly popsány přesné a přibližné 
vektorové vztahy pro výpočet směru vystupujícího paprsku. 
Dále byl zkoumán vliv nepřesností jednotlivých úhlů mezi 
stěnami odražeče na velikost odchylky a směr vystupujícího 
paprsku po jeho průchodu hranolem. Byla provedena statis-

tická analýza daného problému pro několik příkladů s využi-
tím výpočetního prostředí MATLAB. Na základě uvedené 
analýzy je možno určit, jak přesně musí být vyroben koutový 
odražeč, abychom dosáhli požadované tolerance odchylky 
mezi vstupujícím a vystupujícím svazkem.

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu MSM 
6840770022 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
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Abstrakt

Křivka střední chyby v rovině nebo plocha střední chyby v prostoru podávají úplný popis střední chyby určovaného bodu neje-
nom ve směru os souřadnic, ale ve všech směrech. Kovarianční matice souřadnic určovaného bodu má na hlavní diagonále 
rozptyly ve směru os souřadnic. Otočíme-li ale soustavu souřadnic o libovolný orientovaný úhel, dostaneme jiný rozptyl. Sou-
hrn bodů coby koncových bodů úseček, kde délka každé úsečky se rovná druhé odmocnině z rozptylu ve směru orientovaného 
úhlu, tvoří v rovině křivku střední chyby (Helmertova křivka) a v prostoru plochu střední chyby. Jejich rovnice jsou uvedeny 
v polárních a pravoúhlých souřadnicích.

Mean Error in All Directions

Summary

The mean error curve in the plane or the  mean error surface in the space describe in total the mean errors of the determined point 
not only in the coordinate axes´ direction, but in all directions as well. The covariation coordinates´ matrix of the  determined 
point depicts the error variance in the coordinate axes´ directions. In case of rotation of the coordinate system by any oriented 
angle, the error variation differs. The points’ assignment in forma of  vector endpoints, supposing that each vector length equals 
the square root of error variation in the orientated angle direction, creates the mean error curve in the plane (Helmert´s curve), 
and mean error surface in the space. Their equations are presented both in polar and rectangular coordinates.

Kytka, P.–Novák, J.: Analýza vlivu nepřesností úhlů…



Geodetický a kartografický obzor
ročník 56/98, 2010, číslo 1 13

1. Úvod (křivka střední chyby)  

Obdobou rovinné křivky střední chyby (Helmertova křivka) 
v prostoru je plocha střední chyby. Křivka střední chyby je 
podle [8] defi nována jako geometrické místo bodů, které jsou 
koncovými body úseček středních chyb určovaného bodu ve 
všech směrech. Její geneze: Přesnost geodetického urče-
ní polohy bodu v rovině je dána pomocí kovarianční matice 
souřadnic. Pro každý určovaný bod v dané soustavě souřadnic 
je to 2×2 symetrická pozitivně defi nitní matice, kterou dále 
označíme Σ

x
 a která se získá z řešení přesnosti bodu určeného 

protínáním nebo z vyrovnání polohové geodetické sítě. Prvky 
na hlavní diagonále této matice jsou rozptyly (variance) σ x

2, σ y
2 

ve směru os souřadnic. Ostatní prvky představují kovarianci 
souřadnic (míru vzájemné vazby), označuje se cov(x, y). Jest-
liže se otočí souřadnicová osa pravoúhlé soustavy souřadnic 
v rovině o orientovaný úhel α‚ (podle obr. 1 se otáčí osa +x), 
pak platí podle prvního řádku transformačního schématu pro 
novou souřadnici rovnice x x yP P P' cos sin= +α α :

Osa x y

x' cos α sin α

y' -sin α cos α

Rovnice se odvodí snadno geometrickou cestou jako sou-
čet délek dvou odvěsen (jejich koncové body jsou na obr. 1 
označeny šipkami) dvou pravoúhlých trojúhelníků (kolmé 
průměty souřadnic x, y do směru určeného orientovaným 
úhlem α).

Pro kolmý směr (orientovaný úhel α + 100 gon) platí vztah 
podle druhého řádku transformačního schématu

   
y x y y xP P P P P' cos( gon) sin( gon) cos sin= + + + = −α α α α100 100 .   

Podle obr. 1 je nová souřadnice dána rozdílem délek dvou 
odvěsen pravoúhlých trojúhelníků (odvěsna, která se odečítá 
je označená dvojitou čarou).

Rozptyl souřadnice x′ (ve směru, který určuje orientovaný 
úhel α) je

 σ α α α αx x'
T(cos ,sin ) (cos ,sin )2 = Σ . (1)

Polární souřadnice bodu A křivky střední chyby jsou prů-
vodič o délce σ

x´
 a směrník α (obr. 1).

Podle [4] a [5] platí pro průvodič rovnice σ x h' = , kde h je 
opěrná funkce střední elipsy chyb. Jiná defi nice křivky střed-
ní chyby je: Body této křivky jsou paty kolmic spuštěných ze 
středu elipsy (pólu) na její tečny (křivka je úpatnicí střední 
elipsy chyb).

Pro symetrickou matici s reálnými prvky platí podle [3] 
dekompozice ve tvaru A = U D UT. Pro náš případ dekompo-
zice kovarianční matice mají všechny matice velikost 2×2, D 
je diagonální matice a diagonální prvky, čísla λ λ1 2 0≥ >  ,
jsou vlastní čísla kovarianční matice (pro symetrickou mati-
ci vždy reálná), matice U je ortogonální (sloupce matice 
U jsou vlastní vektory – první sloupec odpovídá prvnímu 
diagonálnímu prvku matice D, atd.). Matice U = (u

ij
) má 

prvky shodné s prvky matice rotace v rovině, tj. uii = cosϕ  
a u uji ij= − = sinϕ , i j i j, ,= ≠1 2  . Matice rotace je ortogo-
nální a odpovídá otočení soustavy souřadnic o úhel ϕ. Úhel 
ϕ je směrník hlavní poloosy střední elipsy chyb a počítá se 

podle vzorce  tg cov( , )2 2
2 2ϕ

σ σ
=

−
x y

x y

 (úhel otočení elipsy). 

Orientace elipsy chyb vzhledem k původním souřadnico-
vým osám závisí na kovarianci. Jestliže jsou náhodné pro-
měnné nekorelované, je kovariance a úhel ϕ nulový a osy 
elipsy jsou rovnoběžné se souřadnicovými osami (v opač-
ném případě je elipsa otočená). Střední elipsa chyb (její střed 
se vztahuje k vypočtené poloze určovaného bodu) ohraničuje 
v rovině oblast, která překrývá skutečnou polohu určovaného 
bodu podle [1] nebo [6] s pravděpodobností 0,394.

Dekompozice kovarianční matice se dosadí do (1) a rovni-
ce křivky střední chyby v polárních souřadnicích je

 σ α ϕ α ϕx a b' cos ( ) sin ( )2 2 2 2 2= − + − , (2)

pro ϕ ≠ 0 je křivka vzhledem k původní soustavě souřadnic oto-
čená a je souosá s elipsou chyb. Čísla a b a b= = ≥λ λ1 2, , ( ) 
jsou délky poloos střední elipsy chyb.

Nechť je úhel otoční ϕ = 0, pak rovnice (2) má tvar

σ α αx a b' cos sin2 2 2 2= +2

a obecná rovnice křivky střední chyby v kartézských souřad-
nicích je

 ( )x y a x b y2 2 2 2 2 2 2+ = + , (3)

když  cos / / ( )'
2 2 2 2 2 2
α σ= = +x x x yx  

a        sin / / ( )'
2 2 2 2 2 2
α σ= = +y y x yx .

Bikvadratická rovnice (3) se převede pomocí substituce 
y2 = q na kvadratickou rovnici

 q q x b x a x2 2 2 4 2 32 0+ −( ) + −( ) =  (4)

s diskriminantem D b x a b= + − >4 2 2 24 0( ) .

Řešením kvadratické rovnice jsou kořeny

q
b x b x a b

1 2

2 2 4 2 2 22 4
2,

( ) ( )
=

− ± + −
, 

pak y q= ±    pro q ≥ 0.

Dušek, R.–Skořepa, Z.: Střední chyba ve všech směrech

Obr. 1 Otočení soustavy souřadnic v rovině

x2
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Střední chyba souřadnicová σ
xy

 (jedním číslem vyjadřuje 
přesnost obou rovinných souřadnic určovaného bodu) se rov-
ná délce průvodiče bodu křivky střední chyby, je-li směrník 
α = ϕ + 50 gon a α = ϕ + 150 gon. Výsledek vyplývá z řešení 
rovnice σ

xy
 = σ

x'
. Veličina σ

xy
 se počítá z diagonálních prvků 

kovarianční matice podle vzorce

σ σ σ σ σxy x y x y xtr a b2 2 2 2 2 2 20 5= + + = = +, ( ), ( )     Σ ,

kde tr Σ
x
 je stopa (z angl. trace) kovarianční matice.

Příklad: V [6] jsou odvozeny obecné vzorce na výpočet 
hlavní (a) a vedlejší poloosy (b) střední elipsy chyb a prv-
ků kovarianční matice souřadnic bodu P určeného rajónem 
z bodu A (uvažuje se pouze vliv měření).

V uvedeném pořadí je: a sAP= σ
ω
, b D= σ  (jestliže je 

sAP D
2 2 2 0σ σ

ω
− <  , hodnoty a, b se zamění), 

σ σ σ
ωx AP AP D APy x s2 2 2 2 2 2= +Δ Δ  / , σ σ σ

ωy AP AP D APx y s2 2 2 2 2 2= +Δ Δ  / , 

cov( , ) ( / )x y x y sAP AP D AP= −Δ Δ σ σ
ω

2 2 2  .

Přesnost měření je vyjádřena střední chybou úhlu σω 
a střední chybou délky σ

D
. Na obr. 2 je v každém uzlovém 

bodu (krok 200×200 m) nakreslena ve zvětšení střední elipsa 

chyb, křivka střední chyby a její průsečíky s kružnicí o polo-
měru σ

xy
 – v těchto bodech se střední chyba souřadnicová

σ σ σ
ωxy D APs= +  0 5 2 2 2, ( )  rovná délce průvodiče bodu křiv-

ky střední chyby. Výpočet byl proveden pro σω = 1,0 mgon 
a σ

D
 = 3 mm + 3 ppm.

Se stejnou přesností byly polární metodou z bodu A vyty-
čeny body, které leží na ose určené projektem (obr. 3). Pro 
každý vytyčený bod si můžeme z rovnice (2) vypočítat: a) 
střední chybu ve směru osy (podélný směr), kde orientovaný 
úhel α je směrník osy, b) střední chybu kolmo k ose (příč-
ný směr), orientovaný úhel je α + 100 gon. Hodnoty těchto 
středních chyb jsou pro dva body osy uvedeny v tab. 1.

2. Plocha střední chyby

Přesnost geodetického určení polohy bodu v prostoru určuje, 
podobně jako v rovině, kovarianční matice (rozptyly a kova-
riance souřadnic jsou uspořádány do matice 3×3). Defi nice, 
která defi nuje křivku střední chyby v [8], platí i pro plochu 
střední chyby. Podle této defi nice nám stačí otočit souřadni-
covou osu + x' (= +x y cos sinα α , viz obr. 1) o orientovaný 

Dušek, R.–Skořepa, Z.: Střední chyba ve všech směrech

Obr. 2 Rajón z bodu A (střední elipsy chyb, křivky střední chyby); délky na osách v metrech

tr

D

DD

D

D

D
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úhel β (obr. 4). Nová souřadnice x" podle uvedeného trans-
formačního schématu (druhý řádek, označení os souřadnic 
podle obr. 4) je

x x z" 'cos= −β  x y zsin cos cos sin cos sin= + −β α β α β β     .

Rozptyl souřadnice x" (ve směru, který určují orientované 
úhly α a β) je

σ α β α β βx" (cos cos ,sin cos , sin )2 = −  Σ
x
 α β α β β

T(cos cos ,sin cos , sin )− .  (5)

Dále nechť jsou skutečné chyby souřadnic určované-
ho bodu nekorelované náhodné veličiny (tento předpoklad 
zjednoduší odvození, ale neovlivní nakonec naše výsled-
ky, protože výsledná plocha střední chyby je pro nenulové 
kovariance pouze otočená). Střední elipsoid chyb (trojosý) 
překrývá skutečnou polohu bodu podle [1] s pravděpodob-
ností 0,199 (průvodič tohoto elipsoidu neurčuje přesnost 
v konkrétním směru). Pokud je naším cílem určit přesnost 
v určitém směru, např. při sledování posunů stavebních 
objektů, je nutné použít plochu střední chyby. Tato plocha je 
úzce svázána s elipsoidem chyb, protože vychází ze stejné 
kovarianční matice. Průběh této plochy stejně jako v [2] je 
dán rovnicí (5). Je-li kovarianční matice souřadnic diago-
nální, pak

 σ α α β βx"
2 2 2 2 2 2 2 2= + +( cos sin ) cos sina b c , (6)

kde a, b, c jsou poloosy středního elipsoidu chyb v osách 
x, y, z; 

σ
x"
,α ,β jsou polární souřadnice bodu plochy střední chyby.

Dušek, R.–Skořepa, Z.: Střední chyba ve všech směrech

Tab. 1  Body osy a jejich střední chyby (směrník osy je 
α = 59,4583 gon)

Bod Směr Střední elipsa chyb

podélný příčný a b ϕ σ
xy

(mm) (mm) (mm) (mm) (gon) (mm)

1 4,9 8,5 9,3 3,2 187,4 7,0

2 4,6 6,1 7,1 2,9 196,8 5,4

Obr. 3 Střední chyby ve směru podélném a příčném; délky na osách v metrech

Obr. 4 Otočení soustavy souřadnic v prostoru
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Dosazením za funkce sin α a cos α z (3) a sin / "
2 2 2

β σ= =z x
/ ( )2 2 2 2= + +z x y z  má rovnice (6) v kartézských souřadni-

cích tvar

 ( )x y z a x b y c z2 2 2 2 2 2 2 2 2 2+ + = + + . (7)

Rovnice (7) se substitucí z2 = q převede na kvadratickou 
rovnici

     q q x y c x x y a y x y b2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 0+ + − + + − + + − =( ( ) ) ( ) ( ) . (8)

Její řešení

q
c x y c x a c y b c

1 2

2 2 2 4 2 2 2 2 2 22 4 4
2,

( ( ) ( ) ( )
=

− + ± + − + −
, 

pak  z = ± q    pro q ≥ 0.

Příklad: V [7] je odvozena kovarianční matice prostoro-
vých pravoúhlých souřadnic realizovaných totální stanicí. 
Kovarianční matice se vztahuje k soustavě souřadnic, která 
má počátek ve středu přístroje (x

0
 = y

0
 = h

0
 = 0). Osa +x je 

určena směrem nuly na neorientovaném horizontálním děle-
ném kruhu. Soustavu souřadnic doplňuje osa +y a vertikální 
osa, která je totožná se svislicí. Vztah mezi měřením a sou-
řadnicemi cílového bodu popisují rovnice (nezahrnují vliv 
zakřivení Země a refrakce)

d z x
d z y
d z h

s

s

s

sin cos
sin sin
cos

ψ

ψ

− =
− =

− =

0
0

0
                  (9)

kde
d

s
 je šikmá délka, ψ je vodorovný úhel záměry, z je svislý, 

resp. zenitový úhel, x, y, h jsou prostorové souřadnice cílo-
vého bodu.

Prvky kovarianční matice pro souřadnice (9) jsou uvedeny 
v [7]. Kovariance jsou nulové pro ψ = 0 gon (= 100, 200, 300) 
a současně z = 100 gon (vodorovná záměra). Střední chyby 
souřadnic za těchto podmínek jsou uvedeny v tab. 2 (protože 
se dvě osy sobě rovnají, jedná se o rotační elipsoid).

Pro úhlovou přesnost σ
Hz,V

 = 0,6 mgon (stejná pro vodo-
rovný směr i svislý úhel) a délkovou přesnost σ

D
 = 2 mm + 

+ 2 ppm a ψ = 0 (200) gon jsou výsledky uvedeny v tabulce 3. 
Jejich grafi cké vyjádření pomocí programu Matlab je uve-
deno na obr. 5 a 6 (protože v osách souřadnic jsou zvoleny 
jednotky délky metry, jsou všechny elipsoidy a plochy střed-
ní chyby zvětšeny; 20 m na osách souřadnic = 4 mm pro 
elipsoidy a plochy).

Řez plochami vertikální rovinou (obr. 6) vyjadřuje přes-
nost souřadnic určovaného bodu ve směru podélném a ver-
tikálním. Přesnost ve směru vertikálním a příčném je stej-
ná. Z obrázku je vidět, jak se tyto střední chyby v hlavních 
směrech postupně mění (pro uvedený příklad je přibližně při 
délce záměry 250 m střední chyba ve všech směrech stej ná).

Tab. 2 Střední chyby souřadnic

ψ σ
x
 (= a) σ

y
 (= b) σ

h
 (= c)

(gon) (mm) (mm) (mm)

0 (200) σ
D

d
s
 σ

Hz,V
d

s
 σ

Hz,V

100 (300) d
s
 σ

Hz,V
σ

D
d

s
 σ

Hz,V

Tab. 3 Délky poloos středního elipsoidu chyb

d
s

50 100 150 200 300 400 500

(m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

a 2,100 2,200 2,300 2,400 2,600 2,800 3,000

b 0,471 0,942 1,414 1,885 2,827 3,770 4,712

c 0,471 0,942 1,414 1,885 2,827 3,770 4,712

Obr. 5 Střední elipsoidy chyb

Dušek, R.–Skořepa, Z.: Střední chyba ve všech směrech

d z hs cos − = 0 ,
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Obr. 6 Plochy střední chyby a řez vertikální rovinou

3. Závěr

Kovarianční matice výsledných souřadnic určovaného bodu 
poskytuje rozptyly ve směru os souřadnic (diagonální prvky 
druhé odmocniny jsou střední chyby souřadnic) a kovarian-
ci souřadnic a umožňuje napsat rovnici křivky nebo plochy 
střední chyby. Pro základní úlohy protínání jsou jednotlivé 
kovarianční matice explicitně uvedeny v [6] a pokud není do 
výpočtu přesnosti těchto úloh zahrnuta přesnost daných bodů 
(podkladu), je přesnost výsledných souřadnic závislá jen na 
geometrii souřadnic a na přesnosti měření. V ostatních smě-
rech podává informaci o přesnosti v rovině křivka, v prostoru 
pak plocha střední chyby. Jak naznačují uvedené příklady, 
lze křivku nebo plochu střední chyby použít hlavně při úva-
ze o přesnosti geodetických prací, při kterých se vyžaduje 
vysoká přesnost.
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Marek, J.: Spomienka na Ing. Jana Antonína Bašeho

Spomienka na Ing. Jana Antonína 
Bašeho 
342:528.4:929

Ing. Jozef Marek,
Slovenská spoločnosť 

geodetov a kartografov

Abstrakt

50. výročie úmrtia Jana Antonína Bašeho – významného zememeračského inžiniera, odborníka v pozemkovom katastri. Jeho 
odkaz uložený v rukopisoch spomienok „Paměti českého měřičského úředníka ze služby u pozemkového katastru v Bosně a Her-
cegovině a v Bělehradě v létech 1902 až 1920 s dodatkem o katastru bulharském“ a „Paměti českého měřičského úředníka 
ze služby u pozemkového katastru na Slovensku v létech 1920 až 1935“. Štyri etapy jeho života: mladosť, život na samote 
a štúdium v Prahe; odborné pôsobenie v Bosne; odborné pôsobenie v Bratislave; predčasné penzionovanie a život v ústraní na 
vidieku. Osobné spomienky a priblíženie života štátneho úradníka v období prvej Československej republiky (ČSR). Ocenenie 
jeho osobitného prínosu pri budovaní slovenského katastra.

Remembrance of  Dipl. Ing. Jan Antonín Baše

Summary

50th death anniversary of Jan Antonín Baše – notable land surveying engineer, land cadastre specialist. His heritage stored 
as manuscript of memories in „Memories of the Czech land surveying offi cer from the service at the land cadastre in Bosnia 
and Herzegovina and Beograd in years 1902 to 1920 with annex on Bulgarian cadastre“ and „Memories of the Czech land 
surveying offi cer from the service at the land cadastre in Slovakia in years 1920 to 1935“. Four stages of his life: youth, solitude 
life and study in Prague; standing in Bosnia; standing in Bratislava; early retirement and life in seclusion in the countryside. 
Personal memories and bringing closer a state offi cer´s life in the period of the fi rst Czechoslovak Republic. Appreciation of 
his personal contribution to creation of the Slovak cadastre.

1. Úvod

9. 1. 1960 – pred 50 rokmi zomrel Ing. Jan Antonín BAŠE 
(obr. 1), emeritný vládny radca, prednosta pozemkového 
katastra na Slovensku v rokoch 1920 až 1935.

Spomienku na jeho 
bohaté a plodné odborné 
pôsobenie, a čiastočne aj 
na jeho osobný život, sa 
pokúsime v krátkosti načrt-
núť v štyroch etapách jeho 
života. Narodil sa 9. 10. 
1882 v Opočne (ČR), mes-
tečku pod Orlickými hora-
mi. Do 6-tich rokov žil na 
samote v priestoroch dedo-
vho mlyna pod Hrádkom 
pri Ústí nad Orlicí. Obecnú 
školu a reálku vychodil už 
v pražskom Karlíne. V Pra-
he na C. a k. českej vysokej 
škole technickej absolvoval 
v roku 1901 s vyzname-
naním tiež zememeračské 
štúdium. Evidenčným elé-
vom na Smíchove bol len do 
jesene roku 1902, pretože 
už 14. 11. 1902 sa začalo 

jeho druhé životné obdobie – stal sa evidenčným geomet-
rom v bosnianskom Sarajeve. 18-ročnú juhoslovanskú etapu 
skončil v júli 1920, keď prišiel do Bratislavy a viac ako 15 
rokov (1920 až 1935) bol prednostom pozemkového katastra 
na Slovensku. Toto tretie obdobie sa skončilo jeho predčas-
ným penzionovaním v roku 1936, keď sa súčasne začalo štvr-
té, posledné obdobie jeho života. Toto prežíval ako dôchodca 

najprv v Prahe, neskôr v obci Dlouhá Lhota pri Mladej Bole-
slavi, kde 9. 1. 1960 vo veku 77 rokov zomrel.

2. Zo životných období J. A. Bašeho

O prvom životnom období J. A. Bašeho sa dozvedáme z [1]. 
Jeho počiatočný mladícky záujem o techniku vystriedal 
neskôr záujem o humanitné predmety a učiteľské povola-
nie. Pragmatická potreba zabezpečiť si trocha výnosnejšie 
povolanie (potreba fi nancovania nákladnej liečby chorej 
matky a hmotná podpora rodičov) ho však napokon doviedla 
k inžinierskej profesii. Oslovil ho nábor na štúdium zememe-
račstva, ktorého absolventom viedenské ministerstvo fi nancií 
sľubovalo možnosť výhodného zamestnania v štátnej službe 
(v pozemkovom katastri). Necelý rok po úspešnom skončení 
štúdia, keď pracoval ako evidenčný katastrálnik na Smícho-
ve, sa na výzvu bosniansko-hercegovinskej vlády prihlásil do 
služby v tamojšom katastri. Tak sa v novembri  1902, začatím 
nového merania mesta Sarajevo, začalo aj jeho druhé život-
né obdobie – „bosnianske”. Okrem Sarajeva potom pracoval 
v Dubici, Maglaji, Trebinji a Stolci. V auguste 1919 nastúpil 
do služby na generálnom riaditeľstve katastra v Belehrade 
(odbor ministerstva fi nancií) ako vedúci oddelenia (sekčný 
šéf) na vymeriavanie Srbska, Čiernej Hory a Macedónska, 
ale už po necelom roku odišiel na Slovensko.

Bosnianske obdobie je podrobne opísané v [1]. Jeho 
spo mienky sú v rukopise na 187 stranách (obr. 2 vľavo) 
a obsahujú tieto kapitoly: Předmluva; Evidence v symbiose 
s pozemkovou knihou; Nové měření Sarajeva; Paušalovaní 
desátku; Evidence katastru daně pozemkové; Poměry v nichž 
jsme pracovali; Držba v Jugoslávii – Bělehrad – Návrat do 
vlasti; Dodatek o katastru bulharském. Už z týchto názvov si 
možno urobiť predstavu o tom, čo bolo charakteristické pre 

Obr. 1 Ing. Jan Antonín  Baše 
(v roku 1947)
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hlavnú činnosť J. A. Bašeho v tejto životnej etape. Riešenie 
problematiky bosnianskeho katastra je samo osebe neobyčaj-
né. Pritom je pútavo podané, lebo opis odbornej problemati-
ky je popretkávaný spomienkami a zážitkami čisto osobnými. 
Ich autor tiež majstrovsky a farbisto opisuje postavy a cha-
rakterové črty niektorých kolegov, či už nadriadených ale-
bo aj meračských pomocníkov, ktorých za takmer 18 rokov 
prežitých v Bosne a Hercegovine spoznal veľké množstvo. 

Pre nás je samozrejme najzaujímavejšie „slovenské”, teda 
tretie, obdobie životných osudov J. A. Bašeho. „Paměti” [2], 
ktoré sú jeho spomienkami a súčasne podrobným opisom 
stavu a pomerov v slovenskom katastri v období prvej ČSR, 
možno prečítať jedným dychom. Autor uvádza, že pri písaní 
týchto spomienok si zaumienil „sepsati jen to, co se v žád-
ných spisech a jiných odborných pomůckách nenalezne”. 
O jeho rodinnom živote sa v týchto spomienkach dozvedá-
me len okrajovo. Z Bosny do Bratislavy prišiel s manželkou 
a synom a dlhší čas tu riešil problémy s ubytovaním svojej 
rodiny, ktorej sa v mimoúradnom čase patrične venoval (na 
rozdiel od viacerých kolegov, ktorí aj s niektorými predsta-
venými často vysedávali vo večerných hodinách v úrade pri 
pive a kartách). Text spísaných spomienok neraz vyvoláva 
u čitateľa plastickú predstavu o vtedajšej úradníckej činnosti 
a o živote štátneho zamestnanca vôbec, a v našom prípade 
približuje aj pestrý kolorit vtedajšej Bratislavy.

Po necelom roku bratislavského úradovania (službu tu 
začal 19. 7. 1920) v XV. odbore Generálneho fi nančného ria-
diteľstva pre Slovensko (ďalej len GFR), po odchode dovte-
dajšieho prednostu tohto odboru Ing. V. Hajného, sa 1. 4. 
1921 stal jeho nástupcom. Náplňou práce XV. odboru GFR 
bolo najmä metodické riadenie, prideľovanie úloh a dohľad 
nad činnosťou podriadených úradov z oblasti katastra – katas-
trálnych meračských úradov (napr. v roku 1936 ich bolo 32), 
inšpektorátov katastrálneho vymeriavania (boli 3) a archívu 
máp katastrálnych.

112 strán rukopisu (obr. 2 vpravo) a ďalších príloh Bašeho 
spomienok [2] bolo rozčlenených na tieto kapitoly: Předmlu-
va; První dojmy; Odbor XV. gfř.; Inspektoráty katastrálního 

vyměřování; Archivy map katastrálních; Katastrální měřické 
úřady; Měřičtí úředníci; Pomocná služba technická; Kance-
lářský personál; Unifi kace; Dodatky – Sídla měřických úřa-
dů (a jejich personální obsazení) a Literatura.

V prvých kapitolách je okrem iného podrobne opísaný 
spôsob úradovania nielen v XV. odbore, ktorý mal na sta-
rosti riadenie celej katastrálnej činnosti na Slovensku, ale aj 
úradovanie na iných pracoviskách GFR (obr. 3, pozri 2. str. 
obálky), ako aj na ministerstve fi nancií v Prahe. Ministerstvo 
fi nancií ako inštančný orgán 3. stolice bolo v medzivojnovom 
období priamym nadriadeným riadiacim orgánom fi nanč-
ných úradov 2. stolice – Zemského fi nančného riaditeľstva 
v Brne, Finančného riaditeľstva v Opave, GFR v Bratislave 
a Hlavného fi nančného riaditeľstva v Užhorode. Princípy vte-
dajšieho spôsobu vybavovania úradnej agendy sa v mnohom 
zachovali do dnešných čias. Zo slovenských spomienok J. A. 
Bašeho vyberáme len niekoľko myšlienok.

V časti o samotnom XV. odbore GFR píše zaujímavo napr. 
o problémoch fi liálky Hypotečnej banky v Bratislave, ktorá 
takmer zbankrotovala, lebo pri žiadostiach o úver nevedela 
odhadnúť reálny stav nehnuteľností dávaných do zálohy. Bolo 
to vďaka veľkej neprehľadnosti v evidovaní nehnuteľností, kde 
boli diametrálne rozdiely medzi zápismi v pozemkovej knihe 
a v pozemkovom katastri. Nový prednosta pomohol banke 
nájsť riešenie tohto problému v podobe identifi kácií nehnuteľ-
ností, ktoré potom kataster banke za úplatu zabezpečoval.

V časti „Inspektoráty katastrálního vyměřování” sa za-
oberá aj personálnym obsadením týchto úradov, kde dlhší 
čas vládol dešpekt časti maďarského personálu voči sloven-
ským (aj českým) úradníkom. Ďalej tu opisuje prípad byro-
kracie a nemohúcnosti potrestať alebo zbaviť sa arogantného 
zamestnanca a simulanta. Dotyčnému bola napokon udelená 
tzv. diskvalifi kácia, ktorá umožňovala takéhoto zamestnan-
ca po 3 rokoch aspoň predčasne penzionovať. J. A. Baše to 
komentuje slovami: „To je tedy obrázek jak se dříve úřa-
dovalo a jak byl nadřízený úřad proti takovým sabotérům 
bezmocný a to proto, že služební pragmatika byla přece jen 
sestavena pro lidi slušné.“ 

Obr. 2 Faksimile titulných strán „Pamětí“ J. A. Bašeho  (z rukopisov)
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V ďalšej časti opisuje, aké zložité problémy bolo potrebné 
riešiť pri zakladaní katastrálnych meračských úradov. Vysvet-
ľuje nie vždy spravodlivé zaraďovanie úradníkov podľa vte-
dajších „statusov” (statusy – kategórie úradníkov podľa kra-
jiny pôsobenia, priznaného vzdelania a iných kritérií) a dosť 
kriticky sa vyjadruje k početnej skupine ruských emigrantov 
na pracoviskách pozemkového katastra, ktorí boli poväčšine 
uprednostňovaní pri skúškach na vysokej škole v Prahe. 

V stati o situácii po vydaní zákona č. 286/1924 Sb. 
o úsporných opatreniach vo verejnej správe píše, ako bolo 
zastavené nielen prijímanie nových pracovných síl, ale na 
požiadanie bol každému zamestnancovi umožnený dobro-
voľný odchod zo služby, buď s jednorazovým odstupným, 
alebo za „odpočivné” s príplatkom. V pozemkovom katastri 
na Slovensku využilo toto reštrikčné opatrenie a požiadalo 
o odchod zo služby 13 úradníkov (medzi nimi aj J. A. Baše), 
pričom všetky žiadosti okrem jeho boli vybavené kladne. 
J. A. Baše podal žiadosť o uvoľnenie ako protest voči nedo-
statočnej ústretovosti zo strany nadriadeného ministerstva 
pri riešení oprávnených požiadaviek slovenského katastra. 
Jeho žiadosť riešil osobne minister fi nancií v Prahe a po jeho 
prísľube nápravy, ktorá odvtedy skutočne v mnohom nastala, 
J. A. Baše žiadosť odvolal a slúžil ďalej. Po reštrikcii tak 
zostalo v katastri 75 úradníkov, pričom systemizovaných 
miest bolo 150. Ešte väčšia disproporcia nastala v roku 1926, 
keď sa počet systemizovaných miest zákonnou úpravou zvý-
šil až na 185.

Na návrh J. A. Bašeho z roku 1929 povolilo ministerstvo 
fi nancií prijímať do služieb pozemkového katastra na Slo-
vensku na vykonávanie jednoduchších meračských úkonov 
(meranie dĺžok, vytyčovanie kolmíc, osadzovanie medzní-
kov a pod.) technických pomocníkov. Mali to byť absolventi 
meštianskych a nižších stredných škôl. V Prahe našiel tento 
Bašeho podrobne prepracovaný a zdôvodnený návrh priaz-
nivý ohlas, a tak bol zavedený inštitút „pomocnej služby 
technickej“, a to na celom území štátu. Z 80-tich systemi-
zovaných miest v tejto kategórii na Slovensku bolo súťažou 
v krátkom čase obsadených 36 a v roku 1936 až 79. Okrem 
toho bolo v roku 1936 v pozemkovom katastri zamestnaných 
305 kancelárskych úradníkov a pomocných síl.

J. A. Baše sa po zorganizovaní systematických reambulá-
cií a nového merania, kde už neboli zásadné technické prob-
lémy (iba nedostatok potrebných fi nančných prostriedkov 
a odborného personálu), snažil urobiť nápravu aj v ostatnom 
katastrálnom operáte. Spočívala v riadnom zápise všetkých 
súdnych výrokov o zmene držby. Túto činnosť vykonávali 
podľa uhorských predpisov obecní a obvodní notári, ktorí 
však počas vojny postupne odchádzali na front, tam mnohí 
padli a ostatní sa po vojne do úradu na Slovensko väčšinou 
nevrátili. Nevybavené zmeny sa neúmerne hromadili a časom 
nadobudli až obludné rozmery. Bašeho návrhy na urýchle-
né riešenie tohto nepriaznivého stavu však nenachádzali na 
ministerstve fi nancií dostatočnú podporu. Nepochopenie 
návrhov na presadenie a realizáciu rovnakých postupov 
a predpisov, aké platili pre historické zeme (teda ich unifi -
káciu) zo strany ministerských úradníkov v odbore VI./b 
trvalo tak dlho, že spôsobilo u tak svedomitého a zodpoved-
ného úradníka, akým J. A. Baše nesporne bol traumu, ktorá 
vyústila po fyzickej a nervovej vyčerpanosti do vážnejších 
psychických problémov. Po nekonečných odkla doch riešenia 
a planých prísľuboch nápravy, keď na ministerstve zbytočne 
vysvetľoval naliehavosť potreby zásahu napr. slovami „Stro-
jíte pro vyhladovělého člověka dort, kdežto by jej od smrti 
hladem zachránil krajíc chleba podaný hned“, došlo u J. A. 
Bašeho ku kritickej zdravotnej situácii, ktorú odborní leká-
ri odporučili riešiť dlhodobejším prerušením práce. Tento 

vážny osobný problém napokon J. A. Baše riešil žiadosťou 
o predčasné penzionovanie zo zdravotných dôvodov. Podal 
ju 6. 11. 1935 a 30. 1. 1936 z Bratislavy natrvalo odišiel. 
Tretie obdobie jeho života sa teda skončilo bez naplnenia 
viacerých ambícií, s ktorými túto významnú etapu začínal. 
Tieto informácie boli získané prevažne z iniciatívy sústre-
denej v [3].

Zo štvrtej životnej etapy J. A. Bašeho sa spočiatku neda-
rilo získať žiaduce podrobnosti. Najprv v Prahe a neskôr 
v malej obci Dlouhá Lhota, ležiacej asi 10 km východne od 
Mladej Boleslavi, trávil svoje dôchodkové, oddychové roky, 
zrejme poznačené aj jeho chorobou. Viac sa potom o tomto 
období a o jeho osobnom a rodinnom živote dozvedáme až 
na základe [4].

J. A. Baše sa počas svojho bosnianskeho pobytu oženil 
(manželka Cecília narodená v roku 1886 v Sarajeve) a v roku 
1907 sa im narodil v meste Maglaj (Bosna) syn František. 
Práve ten bol so svojou manželkou Máriou (narodenou 
v roku 1904 vo Viedni) najneskôr od roku 1950 obyvateľom 
dvojdomu so súpisným číslom (s. č.) 93 (obr. 4, pozri 2. str. 
obálky) na samote pri lese, necelý kilometer severozápadne 
od obce Dlouhá Lhota. Tam sa najneskôr v roku 1953 nasťa-
hovali aj jeho rodičia Jan a Cecília, predtým pravdepodobne 
od roku 1936 bývajúci v Prahe II, Trojanova 337. Obyvate-
lia tohto dvojdomu na samote (J. A. Baše prežil na samo-
te aj svoje rané detstvo), miestnymi pamätníkmi označení 
za „pražskú komunitu”, viedli údajne trocha čudácky život 
a s obyvateľmi Dlouhej Lhoty sa stretávali minimálne. Nikto 
z rodiny nie je ani pochovaný na miestnom cintoríne, nebohí 
boli pravdepodobne prevezení do pražského krematória.

Posledné roky života teda J. A. Baše prežil v pokojnom 
prírodnom prostredí, v kruhu najbližšej rodiny. Tu mu v roku 
1958 zomrela aj manželka. V tomto prostredí (v roku 1957) 
napísal J. A. Baše aj svoje „Paměti“ [2] a vo forme rukopisu 
ich venoval archívu Národného technického múzea (NTM) 
v Prahe, podobne ako to urobil v roku 1941 s rukopisom [1]. 
V obidvoch rukopisoch (obr. 2) je okrem iného celý rad kri-
tických pohľadov a osobných charakteristík osôb, ktoré tu 
vystupujú v úlohe predstavených, nadriadených autora alebo 
aj kolegov jemu podriadených (po jeho uvedení do vyšších 
služobných funkcií). J. A. Baše bol viackrát vyzvaný, aby 
svoje bohaté skúsenosti, zážitky a spomienky uložil vo for-
me „pamětí”, no on sa týmto výzvam a pokušeniu písať dlho 
bránil. K tomu v roku 1940 sám napísal:

„Když jsem před dvěma roky navštívil v Praze prof. J. Pet-
říka, vybídl mne prvý, abych své paměti sepsal a když jsem 
se bránil, že bych v nich musel odhalovati věci, jež by mno-
hému, ještě žijícímu zúčastněnému, mohly býti velmi nemilé, 
navrhl mi, abych ty paměti zapečetil a odevzdal technickému 
museu s podmínkou, aby byly otevřeny teprve v době, kterou 
bych sám určil tak, aby bylo zaručeno, že nikdo z nás v pamě-
tech uvedených, na živu již nebude. Když jsem se však chtěl 
pustiti do práce, shledal jsem, že vlastně nemám žádných 
pomůcek a tak jsem vůbec ani nezačal. Ale letos na jaře mne 
k této práci vybídl zase prof. Dr. A. Semerád. Bránil jsem se 
týmiž důvody, obzvláště pokud se týče Slovenska a tak jsme 
se konečně shodli na tom, že budu psáti jen o Bosně a Her-
cegovině a o Bělehradu a že Slovensko ponechám mladším, 
zvláště když na Slovensku není nebezpečí, že by práce čes-
kých zeměměřičů mohla tak dokonale zapadnouti, jako je 
tomu u Jugoslavie.”  

Slovenské spomienky napokon predsa spísal, a to aj na 
podnet vtedajšieho riaditeľa archívu NTM, ktorý ho povzbu-
dil poďakovaním a ocenením bosnianskych spomienok.

J. A. Baše nenapísal len uvedené „paměti”. Jeho literárna 
činnosť bola oveľa bohatšia. Veď hneď v prvom, úvodnom, 
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čísle odborného a stavovského časopisu Zeměměřičský Věst-
ník v roku 1913 (a potom v ďalších troch pokračova niach) 
publikoval podrobné informácie o pozemkovom katastri 
v Bosne a Hercegovine. Podobnou témou pokračoval aj po 
vojne v roku 1920. Aj neskôr nájdeme jeho články v Země-
měřičskom Věstníku. V roku 1923 bol členom redakčnej rady 
tohto časopisu a v tejto funkcii potom pokračoval nepretržite 
v rokoch 1927 až 1936. Posledný príspevok z jeho pera bol 
uverejnený v jubilejnom ročníku 1938, kde už ako dôchodca 
spomínal na začiatky svojej zememeračskej služby na Slo-
vensku. Jeho odborné články nájdeme aj v časopise Právny 
obzor. 

Počas bratislavského pôsobenia bol J. A. Baše vymeno-
vaný za člena skúšobnej komisie pre II. štátne skúšky zeme-
meračského inžinierstva na Českej vysokej škole technickej 
v Brne. Bol tiež členom „skušební komise pro udílení země-
měřičského oprávnění u soudní tabule v Bratislavě“.

3.  Záver

Domnievame sa, že v našej odbornej verejnosti doteraz 
neprávom trochu zabudnuté meno J. A. Bašeho si tento “one-
skorený nekrológ” právom zaslúži. V Čechách nebol v stre-
de odborného diania, preto sa tu na neho pozabudlo, a na 
Slovensku zas nebolo vždy až také bežné niektoré udalosti 
či osobnosti pripomínať. Odhliadnuc od toho, že to tu ani 
iniciatívne nemal kto urobiť. Ak sme tak urobili my dnes, je 
to aj preto, že otázky histórie, či priamo dejín geodézie a kar-
tografi e snáď už dnes nie sú na úplnom okraji záujmu našej 
odbornej verejnosti, a pomaly sa dostávajú na miesto, ktoré 
dejinám v každej kultúrnej pospolitosti právom patrí. V člán-
ku [5], v ktorom autorka vyzýva k systematickému štúdiu 
dejín geodézie s využitím iniciatívy záujemcov z radov geo-
detov a iných odborných pracovníkov, sa okrem iného píše: 
„Dějiny geodézie nelze zjednodušit jen do popisu vědeckých 
teorií a jejich aplikace v praxi…. Život a dílo význačných 
jedinců úzce souvisí s jejich sociálním začleněním a světo-
vým názorem, s vlivem zahraničních kontaktů, se spolkovou 
nebo politickou činností a s rozvojem odborného školství.“ 

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov sa v posled-
nom desaťročí pokúša prostredníctvom viacerých svojich 
aktívnych členov prispieť k objasneniu dejín geodézie a kar-
tografi e v postupne vydávaných publikáciách. V nich kladie 
dôraz práve na osoby a osobnosti, s ktorými je ten-ktorý his-
torický fakt a ich minulá odborná činnosť spojená. 

Nech je aj tento „oneskorený nekrológ“ J. A. Bašeho 
príspevkom k poznaniu jeho osobnosti a diela, a zároveň 
upozornením na posolstvo zanechané v jeho písomných 
spomienkach (doplnených v [2] celým albumom jedineč-
ných fotografi í všetkých zamestnancov slovenského katastra 
v 30-tych rokoch minulého storočia), ktoré čakajú na okamih 
a formu širšieho, všeobecného zverejnenia.
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OSOBNÉ SPRÁVY

60 rokov Ing. Pavla Kontru, PhD.
92.Kontra:528

V dobrom zdraví a plný tvorivej aktivity rozšíril dňa 20. 12. 2009 
rady šesťdesiatnikov Ing. Pavol Kontra, PhD., generálny riaditeľ 
VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec.

Jubilant sa narodil v Sirníku, okres Trebišov. Stredoškolské štúdi-
um absolvoval na Priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej 
v Košiciach v roku 1968 a odbor geodézia a kartografi a (GaK) na 
Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave v roku 1973. V tomto roku nastúpil do Vojenského kartogra-
fi ckého ústavu (VKÚ) Banská Bystrica, od roku 1974 VKÚ Harma-
nec, a od toho času sa venuje kartografi i.

Ing. Kontra prešiel vo VKÚ rôznymi stupňami riadenia, a to: reví-
zor máp, vedúci oddelenia kartografi ckej výroby, samostatný refe-
rent technického rozvoja (1976 až 1981), vedúci odboru technické-
ho a investičného rozvoja (1981 až 1990), ekonomický námestník 
riaditeľa (1990 až 1992) a od 1. 6. 1992 riaditeľ štátneho podniku  
        (š. p.). V terajšej funkcii je od 1. 2. 2002.

Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. Kontra staral aj o svoj 
odborný rast. V roku 1987 získal vedeckú hodnosť kandidáta tech-
nických vied. Je autorom a spoluautorom 20 odborných prác, kto-
rých ťažiskom je najmä podnikanie v kartografi i a autorské právo.

Viacročné dobré pracovné výsledky VKÚ, š. p., Harmanec sú 
úzko spojené s menom jubilanta. Zaslúžil sa o pretransformovanie 
vojenského š. p. na súkromnú kartografi ckú a polygrafi ckú spoloč-
nosť. Pod jeho vedením sa VKÚ, akciová spoločnosť, stala vydava-
teľstvom máp a produkčnou a polygrafi ckou spoločnosťou s vlast-
nou výrobno-technickou základňou.

Ing. Kontra, PhD., aktívne pracuje v Kartografi ckej spoločnosti 
Slovenskej republiky (od 9. 9. 1999 do 4. 9. 2003 bol podpredsedom 
výkonného výboru – VV) a vo Zväze polygrafi e na Slovensku (člen 
VV). Je členom komisie na obhajoby diplomových prác študijného 
odboru GaK SvF Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratisla-
ve a členom priemyselnej rady SvF STU.

Do ďalších rokov želáme Ing. Pavlovi Kontrovi, PhD., pevné 
zdravie, doterajší pracovný elán, pohodu na pracovisku i v osobnom 
živote a celý rad nových mapových titulov.

K životnímu jubileu 
Ing. Jiřího Černohorského
92.Černohorský:528

Současný ředitel Zeměměřického úřadu (ZÚ) se narodil 19. 1. 1950 
v Praze. Po středoškolských studiích v Žamberku absolvoval v roce 
1973 specializaci geodetická astronomie oboru geodézie a kartogra-
fi e na Stavební fakultě ČVUT v Praze a během studia navštěvoval 
vybrané přednášky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze.

Po roční vojenské službě pracoval v provozech triangulace a nive-
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lace tehdejšího Geodetického ústavu. V letech 1976 a 1977 se mj. 
zúčastnil geodeticko-astronomických expedičních měření v Nepá-
lu. V závěru roku 1978 přešel na ČÚGK, kde postupně vykonával 
funkce odborného referenta, vedoucího odborného referenta specia-
listy, ředitele technického odboru a ředitele zeměměřického odbo-
ru. V tomto období také reprezentoval československou geodézii 
v zahraničí na pravidelných poradách představitelů geodetických 
služeb z oblasti základní geodézie. Významně se podílel na projektu 
modernizace československých geodetických základů po roce 1990. 
Od 1. 11. 1993 byl jmenován ředitelem Zeměměřického ústavu, kte-
rý se stal po organizačních změnách od roku 1994 ZÚ. 

V odborné činnosti se věnuje převážně organizační práci se zamě-
řením na rozvoj zeměměřických činností prováděných ve veřejném 
zájmu na národní i mezinárodní úrovni. Od 1. 1. 1994 v ročním 
intervalu je střídavě předsedou či místopředsedou Redakční rady 
časopisu GaKO. 

Do dalších let přejeme jubilantovi plno sil pro práci v oboru 
i v resortu a dobré zdraví.

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Návštěva zástupců ČÚZK v Hlavním 
úřadě geodézie a kartografi e 
ve Varšavě
061:351:528

Ve dnech 5. a 6. 10. 2009 proběhla přátelská pracovní návštěva dele-
gace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) v čele 
s jeho předsedou v polském Hlavním úřadě geodézie a kartografi e 
(GUGiK) ve Varšavě na pozvání hlavní geodetky Polska Jolanty 
Orlińské. Návštěva byla zaměřena na výměnu zkušeností a informa-
cí z práce obou úřadů a pokračováním v předchozím roce naváza-
ných bližších pracovních kontaktů, které se ČÚZK snaží v posled-
ních letech úspěšně rozvíjet se všemi okolními státy.

Kromě prohlídky Hlavního úřadu se zástupci ČÚZK zúčastnili 
zahájení polské konference ke směrnici INSPIRE a blíže se sezná-
mili s prací Hlavního dokumentačního centra (CODGiK).

Úvodní prezentace byla věnována základní informaci o činnosti 
GUGiK. Polsko je administrativně velice členěné – dělí se na 16 voj-
vodství, 379 okresů a 2478 samosprávných obcí, což je pro jednotné 
vedení rezortu geodézie a kartografi e při jejich stávající legislativě 
velice omezující a pro koncepční práci dost náročné. Úřad pracuje 
pod přímým vedením hlavního geodeta Polska, který je podřízen 
Ministerstvu vnitra a státní správy. V jeho kompetenci je organizace 
a fi nancování údržby a vedení katastru, ale nikoli registrace práv, 
dále organizace a fi nancování geodetických měření a jejich karto-
grafi cké zpracování, fotogrammetrické mapování státu a jeho zpra-
cování, publikace ofi ciálních map a atlasů polského území a ochrana 
informací týkající se geodetických a kartografi ckých prací.

Struktura služby je vícestupňová, jak je dáno geodetickým a kar-
tografi ckým zákonem, kde je i stanovený výčet činností hlavního 
geodeta Polska a GUGiK, který je podobný jako v rezortu ČÚZK 
s tím rozdílem, že polská strana musí synchronizovat práci 16 nezá-
vislých vojvodství a mají k tomu podstatně horší podmínky. 

V dalších prezentacích byl představen polský katastr, který není 
integrovaným systémem jako u nás, ale registraci práv provádě-
jí notáři, takže právní záležitosti jsou v kompetenci Ministerstva 
spravedlnosti. GUGiK pouze zaznamenává změny hranic a přebírá 
vlastnické vztahy od Ministerstva spravedlnosti. Informace o maji-
telích jednotlivých parcel či domů není veřejná, je třeba prokázat 
oprávněný zájem a informaci zatím osobně získat ve vojvodství, ve 
kterém se zájmová nemovitost nachází.

Ve fázi budování je integrovaný systém katastru nemovitostí 
(IREIS), který je defi nován jako právní, technický a organizační 
projekt zaměřený na rychlý přístup k aktuálním a hodnověrným 
datům katastru nemovitostí uložených ve třech veřejných registrech, 
kterými jsou Registr pozemků a budov (v kompetenci GUGiK), 
Registr pozemků a hypoték (v kompetenci Ministerstva spravedl-
nosti) a Daňový registr (v kompetenci Ministerstva fi nancí).

Další den navštívila česká delegace CODGiK, který je svou 
náplní práce možno přirovnat k našemu Zeměměřickému úřadu 
(ZÚ). CODGiK vzniklo před 7 lety a postupně se rozvíjí v rámci 
své působnosti. Hlavní pracoviště sídlí v moderní budově vybavené 
soudobými technologiemi a ve Varšavě má ještě své druhé detašo-
vané pracoviště. V čele CODGiK je generální ředitel, který je přímo 
podřízený hlavnímu geodetovi Polska. 

Vedoucí odborných oddělení Hlavního dokumentačního cent-
ra představili ve třech prezentacích jednotlivé oblasti práce tohoto 
úřadu, které byly v odpolední části programu doplněny exkurzí na 
jednotlivá pracoviště dokumentačního centra. Působnost CODGiK 
je vymezena na sběr, administraci, zpřístupňování a poskytování 
celostátně spravovaných datových souborů a informací, kterými 
jsou mimo jiné data o geodetických, gravimetrických a magnetic-
kých sítích, Národní registr státních a správních hranic, regionů 
a správních jednotek, Národní registr geografi ckých jmen, Databáze 
topografi ckých dat, Databáze všeobecných geografi ckých dat, letec-
ké snímky a ortofotomapy, digitální modely terénu, projekty Euro-
Geographics, národní projekty a různé publikace.

V CODGiK má ZÚ partnera v Polské republice pro výměnu nebo 
poskytnutí potřebných dat z příhraničního území na základě letos 
uzavřené dohody mezi ČÚZK a GUGiK, která je obdobná dohodám 
uzavřeným s dalšími okolními státy.

Závěrem nutno konstatovat, že takovéto sousedské pracovně 
přátelské vztahy je třeba i nadále budovat a rozvíjet, protože všem 
zúčastněným stranám přinesou zkvalitnění a někdy i zrychlení 
poskytovaných služeb a produktů.

Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK

V rakouském Freistadtu se konal 
14. ročník mezinárodního halového 
fotbalového turnaje zeměměřických 
a katastrálních úřadů
061:528

Pořadatelem 14. ročníku mezinárodního halového fotbalového tur-
naje zeměměřických a katastrálních úřadů bylo v roce 2009 Rakous-
ko a účastníky, stejně jako v minulém ročníku, mužstva z Německa 
(Landesvermessungsamt München, Vermessungsamt Freyung/Zwie-
sel a Vermessungsamt Passau/Vilshofen), České republiky (ČR 
– Katastrální úřad České Budějovice, Katastrální úřad Prachatice 
a Zeměměřický úřad Praha) a Rakouska (Bundes amt für Eich- und 
Vermessungswesen  Wien a BEV – Oberösterreich).

Turnaj se konal 20. 11. 2009 v malebném městečku Freistadt 
(obr. 1, viz 3. str. obálky) v pěkné multifunkční hale, kde proběhlo 
slavnostní nastoupení, uvítání účastníků a rozlosování turnaje (dvě 
skupiny po čtyřech mužstvech, ze kterých první dvě postupovala do 
závěrečných bojů o vítězný pohár).

Stejně jako v loňském ročníku se do semifi nálové čtveřice, probo-
jovala všechna tři mužstva z ČR, ale tentokrát byla doplněna domá-
cím týmem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Wien. 
Loňské vítězství v turnaji si zopakovalo mužstvo Katastrálního úřa-
du Prachatice.

Po celodenních bojích (obr. 2 a 3, viz 3. str. obálky) o co nej-
lepší umístění se mužstva po skončení turnaje přesunula do hotelo-
vé restaurace v centru historického města, kde proběhlo vyhlášení 
výsledků turnaje (obr. 4, viz 3. str. obálky), a tak si pro poháry za 
celkové umístění došli zástupci mužstev – 8. Vermessungsamt Pas-
sau/Vilshofen, 7. BEV – Oberösterreich, 6. Landesvermessungsamt 
München, 5. Vermessungsamt Freyung/Zwiesel, 4. Zeměměřický 
úřad Praha, 3. Katastrální úřad České Budějovice, 2. Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen Wien a 1. Katastrální úřad Prachatice.

Po vyhlášení výsledků organizátoři poděkovali všem za účast na 
turnaji a za předvedené sportovní výkony. Celé setkání pak uzavřela 
společná večeře a po ní četné přátelské diskuze nad letošním roč-
níkem.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

OSOBNÉ SPRÁVY 
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Ve Zdibech se opět krájela Vánočka
005:528

V loňském roce již po dvanácté pozval ředitel VÚGTK, v.v.i., 
v posledním předvánočním týdnu, tentokrát 15. 12. 2009, do Zdib 
geodety, kartografy a zeměměřiče ze státní správy i soukromých 
fi rem, ze škol, výzkumných ústavů, akademické sféry i z armády na 
tradiční setkání, které je spojeno s krájením Vánočky. 

Spolu se spolupracovníky z výzkumného ústavu připravili, kromě 
jiných dobrot, dokonce tři obrovské vánočky. Dostalo se na všechny, 
ale nezbylo nic. Ředitel VÚGTK, v.v.i., Ing. Karel Raděj, CSc. (obr. 
1), který převzal vedení 1. 11. 2009, poděkoval všem zaměstnancům 
ústavu za dlouhodobé plnění výzkumných úkolů a záměrů a sezná-
mil přítomné hosty se změnami, které ústav čekají hlavně v souvis-
losti s krácením prostředků na oblast vědy a výzkumu v následu-
jících letech. V závěru také odměnil šest dlouholetých pracovníků 
VÚGTK (obr. 2). 

Místopředseda ČÚZK a zároveň předseda Dozorčí rady VÚGTK, 
v.v.i., Ing. Karel Štencel pak poděkoval pracovníkům ústavu za 
zvládnutí úkolů roku 2009 a ujistil všechny přítomné o zájmu resor-
tu na zajištění výzkumu a vývoje, a to i cestou podpory formou úče-
lových prostředků na nové programy. 

Zájem odborné veřejnosti o předvánoční setkání byl značný (obr. 
3 a 4). Všichni přítomní nejen uvítali příležitost setkat se vzájem-
ně, se současnými či bývalými pracovníky výzkumného ústavu, ale 
zároveň ocenili roli VÚGTK v oblasti geodézie, kartografi e a katas-
tru a podpořili tak význam výzkumu a vývoje pro resort i obor. 

Ing. František Beneš, CSc.,
Foto: Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha

Obr. 1 K. Raděj (vpravo) a K. Štencel vítají účastníky setkání Obr. 4 Účastníci setkání

Obr. 2 Odměňování pracovníků (zde J. Šimek)

Obr. 3 Krájení vánočky

ZAJÍMAVOSTI
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Obr. 4 Vyhlašování výsledků 
a předávání pohárů 

Obr. 1 Centrum Freistadtu Obr. 2 Utkání Zeměměřický úřad Praha – Katastrální úřad Prachatice (2:1)

Obr. 3 Finálové utkání Katastrální úřad Prachatice  –  Bundes amt  
für Eich- und Vermessungswesen Wien (2:0)

Obrázky k článku Mach, P.: V rakouském Freistadtu se konal 14. ročník mezinárodního halového fotbalového turnaje 
zeměměřických a katastrálních úřadů




