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Obr. 1 Heinrich Wild, [1]
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Století opto-mechanických
geodetických přístrojů

O přínosu Heinricha Wilda

Abstrakt

Na konci 19. století a v první třetině 20. století došlo k rozvoji a změnám konstrukcí opto-mechanických přístrojů, 
zejména teodolitů, nivelačních přístrojů a fotogrammetrických přístrojů a zařízení. Článek připomíná zásluhy švýcar-
ského konstruktéra Heinricha Wilda a krátce představuje jeho typické úpravy přístrojů, které postupně vyvíjel u firem 
Zeiss Jena, Wild Heerbrugg a Kern Aarau. Jeho úpravy se stále uplatňují i u současných přístrojů.

Century of Optomechanical Geodetic Instruments 
About the Contribution of Heinrich Wild

Abstract 

At the end of the 19th and in the first third of the 20th century, there were developments and changes in the construction 
of opto-mechanical instruments, especially theodolites, leveling instruments and photogrammetric instruments and 
devices. The article recalls the merits of the Swiss designer Heinrich Wild and briefly presents his typical modifications 
of the instruments, which he gradually developed in the companies Zeiss Jena, Wild Heerbrugg and Kern Aarau. Its 
modifications still apply to current devices.

Keywords: Heinrich Wild, Schweizerische Landestopographie, Carl Zeiss Jena, Wild Heerbrugg, Kern Aarau

1.

2.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 7 133

tematiky. Studium v roce 1899 jako ročníkový premiant
přerušil, protože mu škola už nenabízela možnosti dalšího 
odborného růstu. 

Ve věku 22 let se stal inženýrem III. stupně (Bundes-
expert III. Klasse) ve Federálním topografickém ústavu 
v Bernu (Eidgenössische Topographische Bureau in Bern, 
po roce 1900 Schweizerische Landestopographie. Sou-
časný název je Bundesamt für Landestopografie – swiss-
topo). Po několika letech byl (oproti všem zvyklostem) již 
přeřazen do I. stupně. Pracoval jako topograf, ale přede-
vším se účastnil nivelačních a zejména triangulačních 
prací v horském prostředí v kantonu Wallis. (Při nich po-
znal Annu Katharinu Märchy, s níž roku 1900 v Bernu uza-
vřel sňatek. Manželé Wildovi měli 5 synů, z nichž 3 před-
časně zemřeli, a 4 dcery.) Získané praktické, mnohdy ne-

Úvod

Na přelomu 19. a 20. století se v mnoha oborech zrychlil 
a rozšířil rozvoj lidského poznání. Týká se to samozřejmě 
i geodézie, která reagovala na potřeby moderní vědy, tech-
niky a národohospodářství, v některých případech sama 
rozvoj souvisejících oborů iniciovala. V souvislosti s tím je 
možno jmenovat několik významných konstruktérů geo-
detických a fotogrammetrických přístrojů. Světový vývoj 
zeměměřictví i oboru jemné mechaniky a optiky v té době 
však pravděpodobně nejvíce a trvale ovlivnil švýcarský 
geodet a topograf Heinrich Wild. 

Heinrich Wild

Heinrich Wild (obr. 1) se narodil 15. 11. 1877 v Mitlödi 
v kantonu Glarus. (Podrobné informace přináší zejména 
práce [1], [2].) Jeho otec, kreslič Jost Heinrich Wild, zemřel 
v roce1880 a podle rodinných vzpomínek měla na H. Wilda 
v jeho dětství největší vliv rázná a náročná babička, k níž 
se matka Elisabeth s rodinou po smrti manžela přestěho-
vala. Nadání, píle a vůle H. Wilda se brzy projevily tím, že 
ve venkovské základní škole přeskočil dvě třídy. Jako pat-
náctiletý se v městě Glarus stal učněm Ing. Gottlieba Hein-
richa Leglera, jehož firma se zabývala vodními stavbami 
a melioracemi. 

V 18 letech byl Heinrich Wild předčasně úředně prohlá-
šen plnoletým a s malým teodolitem začal sám podnikat 
měřením pro vodohospodářství. Po této praxi nastoupil 
zeměměřické studium na technické škole ve Winterthuru 
(v kantonu Curych) a věnoval se též samostudiu vyšší ma-
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Obr. 2 Nivelační přístroj Zeiss, model I, [5]
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roba Wildových prototypů teodolitu však narazila na četné 
problémy, protože konzervativní firmy neměly potřebné 
zkušenosti z montáže „choulostivé“ optiky a snad ani zá-
jem. V roce 1908 jeden prototyp zhotovila berlínská firma 
Wannschaff, druhý prototyp firma Kern nikdy nedokončila; 
celá práce skončila neúspěchem, nedůvěrou a zpožděním 
v zavedení potřebných změn. Významným byl požadavek 
úpravy čtení kruhů bez nutnosti „tanců kolem přístroje“, 
tedy přecházení od okuláru dalekohledu ke dvojici čte-
cích pomůcek. Roku 1907 byl přijat Wildův patent na spo-
lečné čtení diametrálně položených míst kruhu.

Jeho první vyráběnou konstrukcí u firmy Carl Zeiss byl 
nivelační přístroj nazývaný „model I“, (obr. 2). V roce 1910 
byl dobovou literaturou považován za „epochální novinku“. 
V roce 1911 přibyl malý přístroj střední přesnosti s ozna-
čením II a přístroj III pro přesnou nivelaci. U těchto přístro-
jů a u modelu I byla původní úprava se 4 svislými stavěcí-
mi šrouby, obsluhovanými zespodu, nahrazena dnes kla-
sickou trojnožkou s trojicí svislých stavěcích šroubů, chrá-
něných proti vnikání prachu. V jejich stavbě se uplatnily 
všechny Wildovy moderní konstrukční prvky [3]. K nim pa-
třila nízká hmotnost (1,3 kg u původního modelu I), hra-
nolové sledování urovnání nivelační libely, otočný analak-
tický dalekohled s vnitřní zaostřovací čočkou, použití zá-
měrného kříže libovolného tvaru rytého na skleněné des-
tičce. U modelu III byl ještě použit optický mikrometr s plan-
paralelní deskou, který významně zvýšil přesnost a rych-
lost čtení, a invarová nivelační lať, výrazně méně podléha-
jící teplotní roztažnosti. (Poznámka 2: Za autora daleko-
hledů stálé délky je považován John Dollond s datací 1758. 
Ryskový kříž na skle navrhl prof. Johann Tobias Mayer
z Göttingenu v roce 1748. Dálkoměr, tvořený třemi symet-
rickými vodorovnými nitěmi, konstruoval v roce 1813 
Georg von Reichenbach pro bavorský katastr. Optický mi-
krometr s planparalelní deskou navrhl v roce 1841 Clausen. 
První invarovou nivelační lať vyráběla vídeňská firma Ru-
dolf & August Rost v roce 1905.)

gativní, zkušenosti uplatnil ve svých pozdějších konstruk-
cích. Na jeho doporučení úřad začal od roku 1906 použí-
vat pro vyloučení chyby ze strhávání kruhu pouze jedno-
osé teodolity saské firmy Hildebrand. Navrhl a zavedl sek-
torovou metodu observací, která se mezinárodně uplat-
nila v triangulacích vyššího řádu. Podle jeho názoru se mě-
řické přístroje nevyvíjely v souladu s potřebami a dostup-
nými možnostmi, dosavadní stav považoval za „beznaděj-
ně zastaralý“. V roce 1905 proto Wild zkonstruoval teodolit 
zcela nové koncepce, určený pro triangulace 3. a 4. řádu. 
V období let 1905–1907 byl členem odborné komise pro 
zavádění telemetrů do švýcarské armády, jejichž kon-
strukci sám značně zdokonalil. Přitom se seznámil s pra-
covníky firmy Zeiss z Jeny, kteří uvažovali o zahájení vý-
roby geodetických přístrojů.

V roce 1907 opustil úřad a v roce 1908 (někdy je uvádě-
no 1909) převzal přípravu a vedení nově založeného geo-
detického oddělení firmy Carl Zeiss Jena. V době I. světové 
války se ročně na několik měsíců vracel do vlasti, kde slou-
žil v hodnosti majora dělostřelectva ve Svatogotthardské 
pevnosti. Po skončení války se pro problematickou situaci 
v Německu vrátil do Švýcarska. V roce 1921 založil se spo-
lečníky Dr. Robertem Helblingem a Jacobem Schmidheiny 
dílnu na výrobu geodetických přístrojů s názvem Heinrich 
Wild, Werkstätte für Feinmechanik und Optik. Wildovi spo-
lečníci projekt financovali „pro povznesení zaměstnanosti 
a úrovně obce“, i pro jeho nadání a matematické schop-
nosti. Název a právní forma podniku se několikrát měnila, 
název Wild Heerbrugg AG byl používán od roku 1954. 
(Poznámka 1: V roce 1988 firma Wild koupila firmu Kern 
Aarau, založenou v roce 1819. V roce 1990 fúzí se společ-
ností Cambridge Instrument Company Plc. vznikla firma 
Leica Geosystems, která se roku 2005 stala součástí kon-
cernu Hexagon.)

V roce 1930 Heinrich Wild obdržel při příležitosti 3. me-
zinárodního fotogrammetrického kongresu čestný dokto-
rát Spolkové vysoké polytechnické školy v Curychu (Eidge-
nössische Technische Hochschule, založena 1854). Jako 
tvůrčí pracovník se ani v době krize třicátých let téměř ne-
zajímal o ekonomické záležitosti firmy. Proto se dostal do 
sporu a rozešel s vedením podniku, protože chtěl ve vý-
robě průběžně uplatňovat nové vynálezy a konstrukce, 
zatímco dosavadní přístroje stále měly dobrý odbyt. Od 
roku 1931 byl samostatným konstruktérem. V roce 1933 
přešel ke konkurenční, zavedené prosperující firmě Kern 
Aarau. Zemřel 26. 12. 1951 v Römerburgu na selhání srdce.

Konstrukce Heinricha Wilda 

3.1  Přístroje firmy Zeiss Jena

Heinrich Wild si celoživotně za podmínku nové konstrukce 
teodolitů kladl výrazně nižší hmotnost, rychlou přípravu 
na stanovisku a necitlivost k vlivům vnějšího prostředí, což 
znamenalo nutnost snížení počtu potřebných rektifikací, 
zakrytí dělených kruhů a v důsledku zvýšení stability všech 
konstrukčních prvků. ([1] uvádí, že zkušenému H. Wildovi 
trvala v roce 1902 příprava a rektifikace teodolitu při trian-
gulaci na 3 257 m vysokém Dents du Midi téměř 3 hodiny. 
Je zřejmé, že podmínkou byla též fyzická zdatnost měřiče 
a jeho skupiny.) Některé z těchto požadovaných úprav byly 
už dříve nebo téměř souběžně v omezené míře a bez vět-
šího zájmu odborné veřejnosti použity jinými výrobci. Vý-
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Obr. 3 Teodolit Zeiss RTh II, [6] Obr. 4 Teodolit Zeiss Th IV s tangentovým šroubem, [5]
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mi kruhy. (Poznámka 4: Prioritu použití skleněného vodo-
rovného děleného kruhu má pražská firma J. a J. Frič, která 
v roce 1886 vyrobila malou sérii důlního teodolitu Duplex. 
Jednoduchý skleněný kruh měl též fototeodolit Rost.) Kruh 
měl podobu nízkého válce, stupnice byla vyhotovena na 
jeho postříbřeném plášti. Šířka rysek se pohybovala okolo 
2 μm – 3 μm. Pod označením Th I (zvětšení 18×, délka dale-
kohledu 137 mm, odečet 1″, hmotnost 3,8 kg) byl vyráběn 
v letech 1924–1930. H. Wild se i po odchodu z firmy na 
dokončení vývoje a přípravě výroby podílel. Vertikální osa 
byla poprvé opatřena kuličkovým ložiskem. Čtení úhlo-
vých hodnot s využitím koincidence protilehlých míst kru-
hu převedl podle své myšlenky z roku 1907 do mikrosko-
pu vedle okuláru dalekohledu. Přístroj měl osobitý vzhled, 
nadále charakteristický pro úhloměrné přístroje firmy Zeiss 
Jena. Do této řady patřil triangulační teodolit Th II (27×, 
1″, 6,8 kg), Th III (27×, 12″, 5,8 kg) se stupnicovým mikro-
metrem a Th IV (27×, 6″, 5,3 kg) (obr. 4). (Poznámka 5: Mo-
del Th IV byl ve 30. letech doplňován tangentovým šrou-
bem pro měření vzdáleností pomocí vodorovné latě kon-
stantní délky.)

3.2  Přístroje firmy Wild Heerbrugg

Jak bylo již napsáno, 21. 4. 1921 založil v té době již známý 
a uznávaný konstruktér Heinrich Wild nový podnik v Heer-
bruggu v kantonu St Gallen nesoucí v různých podobách 
jeho jméno; do zisku se firma dostala s důvěrou početněj-
ších, solventních a vlivných akcionářů až v roce 1929. 

V období 1910 až 1912 byl konstruován pod označením 
RTh II první repetiční teodolit společnosti Zeiss (obr. 3). 
Vzhledově připomínal přístroje jiných výrobců, zahrnoval 
však nové Wildovy konstrukční úpravy, které byly použity 
již v jeho nivelačních přístrojích. K nim patřil poměrně 
krátký (230 mm) dalekohled stálé délky, odstraňující chy-
by vyvolané nestabilním okulárovým výtahem, dále kuže-
lový alhidádový čep, zakryté kruhy, prachutěsné čtecí mi-
kroskopy s mřížkou, hranolové sledování indexové libely. 
To vše až do 30. let představovalo nejvýraznější pokrok. 
Prodej a vývoj přístrojů však výrazně zpomalilo vypuknutí 
1. světové války, kdy podnik přešel na válečnou výrobu.
V letech 1908–1911 byl na principu Carla Pulfricha z roku 
1901 postaven firmou Zeiss opticko-mechanický stereoau-
tograf pro fotogrammetrické vyhodnocování měřických 
stereodvojic, použitelný pro tvorbu topografických map. 
Ve Wildově konstrukci byly optické osy vodorovné, vzá-
jemné prostorové uspořádání rovin snímků a virtuálního 
modelu bylo obdobou konfigurace v okamžiku expozice. 
(Poznámka 3: Prototyp stereoautografu – původně auto-
stereografu – c. k. npor. Eduarda von Orel vyrobila firma 
Rost ve Vídni. Jeho přístroj pracoval se svislými optickými 
osami.) O fotogrammetrii a konstrukci zejména vyhodno-
covacích přístrojů se však Wild začal více zajímat po roce 
1920. V té době se také zabýval myšlenkou samourovná-
vacího nivelačního přístroje s rtuťovým horizontem.

Po válce působil H. Wild za svízelných podmínek ve fir-
mě Zeiss krátce jako konstruktér i jako dílovedoucí. Podle 
některé literatury byly v roce 1922, tedy před 100 lety, 
dokončeny práce na prvním teodolitu s oběma skleněný-
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Obr. 5 Teodolit Wild T2 z roku 1950, [5]

Obr. 6 Nivelační přístroj Wild N3 z roku 1960, [5]
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V roce 1922 byl vyroben fototeodolit P30 a v prototy-
pech stereoautograf A1. Rychlý rozvoj letadel i fotogram-
metrie vedl ke konstrukci letecké kamery. V roce 1925 byl 
představen autograf A2 (ukončení výroby 1941) a kamera 
C2. Wildovy fotogrammetrické přístroje se rychle uplatnily 
ve Švýcarsku i ve světě. Model A4 byl vyráběn v období 
1933–1953, model A5 v období 1937–1953. Pro transport 
teodolitů i nivelačních přístrojů H. Wild navrhl kovové 
prachutěsné pouzdro a stabilní stativ. Pro teodolity platil 
požadavek možných záměr ve sklonu až ± 65°, z čehož 
podle našeho názoru vyplynul typický kuželový tvar krytu 
alhidády a limbu. První „univerzální teodolit“, vteřinový
Wild Th I, který byl později přeznačen na Wild T2, byl vyví-
jen od roku 1921 a prodáván s minimálními úpravami v le-
tech 1923–1996 (obr. 5). V roce 1925 konstruktér H. Wild 
představil legendární triangulační teodolit Wild T3, urče-
ný pro triangulace I. a II. řádu, oblíbený i při měření defor-
mací. Součástí bylo koincidenční čtení kruhů, doplněné 
optickým mikrometrem. Teodolit se široce uplatnil i v naší 
praxi. Vznikl na základě modelu z roku 1921, vyráběn byl 
do roku 1988. Od roku 1932 firma vyráběla až do roku 
1990 buzolní teodolit T0 zajímavé konstrukce, v letech 
1933–1996 desetivteřinový teodolit T1 s optickým mikro-
metrem. 

Od roku 1922 až do roku 1935 byl vyráběn nivelační pří-
stroj N II, po úpravě známý pod pozdějším označením N2. 
V letech 1929–1939 byl na trh dodáván model N III pro přes-
nou nivelaci. Po modernizaci byl pod označením N3 vyrá-
běn do roku 1972 a po další úpravě do roku 1996 (obr. 6). 
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Obr. 7 Řez teodolitem DKM 3A s vyznačeným průběhem paprsků, Sammlung Kern, foto autoři
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mikroskopu jako index, při použití optického mikrometru 
(v označení typu symbol M) ke koincidenci s vnitřní číslo-
vanou stupnici. Konstrukce vykazovaly řadu dalších no-
vých prvků. Přístroje byly průběžně vyvíjeny až do nástu-
pu elektronizace. „Wildovy idee formovaly vzhled geode-
tických přístrojů firmy Kern & Cie. AG po několik příštích 
desetiletí.“ (Viz např. [4].) K nim patří světově nejmenší 
a nejlehčí teodolity DK 1 (zvětšení 20×, čtení 1″/1c, hmot-
nost 1,8 kg), DKM 1 (zvětšení 20×, čtení 1″/2cc, hmotnost 
1,8 kg), dále DK 2 (zvětšení 30×, čtení 0,2″/0,5cc, hmotnost 
1,8 kg), DKM 2 (zvětšení 30×, čtení 0,2″/0,5cc, hmotnost 
3,6 kg). Model DKM 2 dosáhl v dalším vývoji řady modi-
fikací a doplňků. V roce 1938 byl zkoušen velmi přesný 
DKM 3 (zvětšení 45×/36×, čtení 0,1″/0,1cc, hmotnost 11,2 kg; 
původně nesl označení DK 2, což poněkud ztěžuje orien-
taci ve firemní literatuře). Svislé stavěcí šrouby, přes nej-
přesnější výrobu vykazující vůli, byly pro zpřesnění ob-
servací poprvé nahrazeny excentrickými vačkami s vodo-
rovnou osou otáčení. Jejich poměrně malý rozsah byl eli-
minován konstrukcí stativů s výkyvnou hlavou tvaru kulo-
vého vrchlíku, která usnadňovala hrubou horizontaci pří-
stroje. (Přístroje byly na přání dodávány i s klasickou pod-
ložkou se stavěcími šrouby.) Od tohoto typu byl odvozen 
astronomický univerzál DKM 3-A s lomenou osou daleko-
hledu, s okulárem umístěným z boku v klopné ose (obr. 7). 

Pod označením Wild byly produkovány měřické stoly se 
záměrným pravítkem, pro armádu teodolit s dvojicí para-
lelních dalekohledů pro binokulární pozorování. Základní 
rysy Wildovy konstrukce si nové i zdokonalované klasické 
výrobky uchovaly i v dalších letech. 

3.3  Přístroje firmy Kern Aarau

Firma Kern v Aarau (od roku 1914 Kern & Co. AG.) za téměř 
dvě století své existence přinesla několik světově význam-
ných konstrukcí geodetických přístrojů; v roce 1930 začí-
nala podle návrhu španělského plukovníka Ordováse s vý-
robou fotogrammetrických vyhodnocovacích přístrojů. Po 
příchodu H. Wilda (spolu se stejnojmenným synem – kon-
struktérem, pozdějším šéfkonstruktérem) je tzv. druhé ob-
dobí firmy charakterizováno teodolity se skleněnými kru-
hy. K nim patří stavební teodolit K0-S se čtecím čárkovým 
mikroskopem, vteřinové K1-M, K1-A s mikrometrem, K1-AE 
se vzpřímeným obrazem, K1-MT v úpravě s odnímatelnou 
trojnožkou a K1-S se stupnicovým mikroskopem v úpra-
vách SE, ST.

Dr. H. Wild ve spolupráci s kongeniálním Rudolfem Halle-
rem konstruoval tzv. dvoukruhové teodolity (DK). Čárková 
stupnice na obvodu skleněného kruhu sloužila v čtecím 
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Do redakce došlo: 12. 1. 2022

Lektoroval:
Ing. Július Bartaloš, PhD.,

Bratislava

Nabízen byl též buzolní teodolit DK 1S. Dvoukruhové čte-
ní používal tachymetr DK-RT s dvouobrazovým dálkomě-
rem, diagramový tachymetr DKR nebo konstrukčně zají-
mavý přístroj DK-RV. 

V roce 1950 firma Kern začínala s výrobou analogových 
fotogrammetrických přístrojů podle patentů H. Wilda pro 
snímky formátu až 23 cm × 23 cm. Světového úspěchu 
dosáhl PG 2 s připojeným kreslicím stolem.

Závěr

Stručný přehled činnosti Heinricha Wilda dokumentuje 
jeho kontinuální snahu o vývoj geodetických a fotogram-
metrických přístrojů a rozšíření jejich uplatnění, i jeho 
zásluhy o rozvoj oboru. Současně dokumentuje hlavní 
směry vývoje zeměměřických přístrojů zhruba po dobu 
jednoho století až do vzniku elektronických a digitálních 
přístrojů ve 2. polovině 20. století, znamenajících další pře-
vratný krok ve vývoji.
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J. Stoklasová a M. Leitman při rozhovoru

Historické hraniční kameny 

Ukázka uložení ručně vedených listů vlastnictví

Návštěva Katastrálního úřadu
pro Karlovarský kraj

Dne 21. 4. 2022 navštívila redakční rada 
Geodetického a kartografického obzoru 
(GaKO) Katastrální úřad (KÚ) pro Karlo-
varský kraj. KÚ pro Karlovarský kraj je jed-
ním ze 14 KÚ v České republice, které byly 
zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb., o ze-
měměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, 
jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České 
republiky. Každý KÚ řídí ředitel jmenovaný předsedou Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
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4 713. Toto číslo není přesné, neboť některé geometrické plány mohly být vrá-
ceny a znovu potvrzeny.

S akou najväčšou odbornou výzvou ste sa doteraz stretli?
Největší výzvou pro KP Karlovy Vary bylo v roce 1999 vytvoření první digitální 
katastrální mapy a technické digitální mapy spojenými silami a prostředky spo-
lečně s Pozemkovým fondem ČR a Statutárním městem Karlovy Vary v ČR. Akce 
byla organizačně velmi náročná. Velkou výzvou v roce 2011 bylo spuštění zá-
kladních registrů. Jedním z registrů je Registr územní identifikace, adres a ne-
movitostí (RÚIAN), jehož gestorem je ČÚZK. Jako první v republice jsme v úzké 
spolupráci s krajským úřadem školili editory dat, kterými jsou obce a stavební 
úřady, v zápisech v Informačním systému územní identifikace (ISÚI). ISÚI je 
editační agendový informační systém, který je jedním z hlavních zdrojů dat pro 
RÚIAN.

Viete uviesť zaujímavé štatistiky?
Celorepublikovým problémem jsou chybějící definiční body adresních míst v zá-
kladním registru RÚIAN. Na tento registr jsou napojeny složky záchranného sys-
tému a v případě chybějícího definičního bodu adresního místa nejsou schopny 
dohledat konkrétní budovu s číslem domovním. Oddělení metodiky a kontroly 
po společném jednání se zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje 
přislíbilo zabývat se tímto problémem. Ve spolupráci se stavebními úřady začalo 
řešit případy uvedené v sestavě „Chybějící definiční body adresních míst“, které 
v aplikaci kontroly dat RÚIAN poskytuje ČÚZK. Z počátečních 1 701 chybějících 
definičních bodů jich je nyní pouze 262 chybných. V důsledku omezeného pro-
vozu orgánů veřejné moci v souvislosti s Covid-19 nebylo řešení těchto chyb 
v posledních letech prioritou. Uvědomujeme si důležitost dosáhnout nulové 
chyby, aby se již nikdy nestalo, že by se některá ze složek záchranného systému 
ocitla na špatném adresním místě. Jsou nám známy dva příklady v kraji, kdy 
záchranná služba jela na jiné místo. Zásahy končily smrtí.

Ako katastrálne pracovisko napomáha ku zlepšeniu katastrálneho operátu?
Připomínkováním zákonů a vyhlášek, a dále zasílání podkladů a praktických zku-
šeností sloužících k vytváření stanovisek a pokynů ČÚZK. Provádí se nové mapo-
vání, revize, odstraňování chybných zápisů.

Při příležitosti návštěvy KÚ pro Karlovarský kraj požádala redakční rada GaKO 
o rozhovor její ředitelku Ing. Jitku Stoklasovou. O současných i minulých problé-
mech s ní hovořil člen redakční rady Ing. Michal Leitman.

Součástí návštěvy byla i prohlídka Katastrálního pracoviště (KP) Karlovy 
Vary, kterým redakční radu provedl jeho ředitel Ing. Libor Tomandl. Rozhovor 
na mezinárodní téma s ním vedla předsedkyně redakční rady Ing. Katarína 
Leitmannová. 

  Rozhovor s Ing. Jitkou Stoklasovou

Ako hodnotíte prínos digitalizácie v rezorte?
Podle našeho názoru má náš resort jednu z nejlépe vedených agend v digitální 
podobě ze všech veřejných registrů. Oceňují to jak zaměstnanci, tak i veřejnost. 
Katastr nemovitostí by si zasloužil větší „PR“, aby se o jeho digitálních možnos-
tech dozvěděla širší veřejnost a ne jenom cílové skupiny, které katastr nemo-
vitostí profesně zajímá. Veřejnost je informována lokálně o produktech resor-
tu letáčky ČÚZK a Zeměměřického úřadu a také na internetových stránkách 
resortu. 

Evidujete v katastru vo svojej pôsobnosti niečo, čo nie je všade bežné?
Můžeme se pochlubit větším množstvím historických hraničních kamenů na 
hranicích s Bavorskem a Saskem. Nejznámější jsou kolem obce Potůčky, Božího 
Daru a na Chebsku.

Koľko má vaše pracovisko cca vkladových konaní ročne a geometrických plánov? 
V kraji bylo přijato v roce 2021 celkem 29 378 vkladových listin, které jsou vyři-
zovány v zákonné lhůtě. Geometrických plánů bylo ve stejném roce potvrzeno 
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Ukázka geometrického plánu z roku 1932

Ukázka tabulky chybějících definičních bodů adresního místa

Ukázka činnosti při potvrzování geometrického plánu
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lech, v současné době se stávají prioritou. Ve světě i u nás se začíná mluvit o 3D 
katastru a jeho realizace je velkou výzvou pro celý katastr nemovitostí. Nejdále 
v možnosti zavedení 3D katastru je Západočeská univerzita v Plzni a projekt 
vede doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D. Vzhledem k nedokonalým zápisům někte-
rých nemovitostí nad i pod povrchem země se začíná jevit 3D katastr do bu-
doucnosti jako potřebný. Víme, že stejný problém u vás zajímá Technickou 
univerzitu v Košicích.

Koľko projektov pozemkových úprav máte vo vašom kraji rozpracovaných 
(ak takouto informáciou  disponujete)?
Spolupráce se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) v kraji je na velmi dobré 
úrovni. Vzájemně se informujeme o všem, co se týká pozemkových úprav v kraji. 
Do katastru nemovitostí bylo zapsáno do konce roku 2021 celkem 110 kom-
plexních pozemkových úprav (KPÚ).  V letošním roce 2022 nás čeká stanovený 
počet 38 KPÚ a jednoduchých pozemkových úprav rozpracovaných a aktivních, 
z toho Cheb 15, Karlovy Vary 20, Sokolov 3. Není ale jasné, v jakém termínu 
budou dokončeny, jelikož jsou SPÚ kráceny finanční prostředky. To je důvod, 
proč KPÚ dáváme velmi opatrně do věcných úkolů roku.

Ďakujem za rozhovor.

Ing. Michal Leitman,
člen redakční rady GaKO,

foto: Petr Mach,
technický redaktor GaKO

  Rozhovor s Ing. Liborem Tomandlem

Ako ste sa dostali k práci a k zastupovaniu Českého zememeračského a katas-
trálneho úradu vo FIG (Fédération Internationale des Géomètres – Medziná-
rodná federácia geodetov), konkrétne v Komisii 7 – Správa pôdy a kataster?
K práci ve FIG jsem se dostal tak trochu náhodou, ostatně jak to tak většinou 
bývá. Můj předchůdce ve FIG komisi 7 Ing. Ivan Pešl, bývalý ředitel Zeměměřic-
kého a katastrálního inspektorátu v Opavě, bohužel náhle zemřel na začátku 
roku 2004. V té době bylo před konferencí FIG Working Week 2004 v řeckých 
Aténách a tehdejší místopředseda ČÚZK Ing. Oldřich Pašek hledal urychleně 
náhradu. Oslovil několik lidí, kteří připadali v úvahu, ale zřejmě většina z nich 
nabídku odmítla z důvodu obavy o dostatečnou úroveň jejich angličtiny. Na-
bídka se nakonec dostala až ke mně, obavy z angličtiny jsem měl také, ale měl 
jsem asi tolik odvahy nebo spíše drzosti, že jsem na nabídku kývnul. S panem 
místopředsedou jsem si domluvil schůzku na ČÚZK a již tenkrát mě překvapilo,

Aký operát prevažuje vo Vašom kraji?
V celé ČR je dokončená digitalizace katastru nemovitostí v obou souborech, jak 
v souboru popisných informací, tak i v souboru geodetických informací, kde náš 
kraj má 566 katastrálních území s katastrální mapou v digitální podobě a bez 
digitální mapy je pouze jedno katastrální území. 

Aké výzvy sú pred Vami a s ktorými ste sa stretli?
Výzvou a zároveň věcným úkolem jsou revize v katastru, jejichž dokončení by 
mělo být do roku 2030. Revize byly dlouhou dobu Popelkou ve věcných úko-
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K. Leitmannová a L. Tomandl při rozhovoru
(foto: Petr Mach)

Ukázka ze Zasedání Valného shromáždění FIG
v roce 2017 (Finsko)

Ukázka ze Zasedání Valného shromáždění FIG v roce 2016 (Nový Zéland)
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zemkových evidencí ostatních zemí určitě důležitou informací o tom, že si 
v tomto porovnání vůbec nestojíme špatně, ba naopak. A některé informace 
mohou pomoci i v rozhodování o budoucím vývoji tak, abychom se vyvarovali 
chyb, kterých se dopustili v jiných zemích.

Aká bude téma kongresu FIG, ktorý sa bude konať v septembri 2022 vo 
Varšave – plánujete aktívnu účasť ?
Téma FIG kongresu 2022 ve Varšavě je „Volunteering for the future - Geospatial 
excellence for a better living“. Motto v sobě zahrnuje dva aspekty. Myšlenka 
„dobrovolnictví pro budoucnost“ je nosným tématem celého FIG pro funkční 
období let 2019-2022 a reflektuje tak  urgentní potřebu práce dobrovolníků, a to 
nejen v organizaci FIG. Druhá část tématu pak zdůrazňuje podstatnou změnu 
v naší profesi, kdy geoinformace a další výsledky činnosti zeměměřičů a karto-
grafů je potřeba vnímat v daleko širším kontextu, než jak tomu bylo před 10 nebo 
20 lety. Po dvou letech, kdy byly FIG konference a další akce pořádány pouze 
on-line, je kongres ve Varšavě první velkou akcí, kde se budou moci delegáti 
setkat osobně. ČÚZK schválil účast dvou zástupců resortu na tomto kongresu, 
takže se na účast na této akci těším a na konferenci jsem již zaregistrován.

Budete ochotný prispieť nám do časopisu odborným príspevkom z tohto 
kongresu? 
Ano, samozřejmě. Ostatně informovat naši odbornou veřejnost o tom, jaká té-
mata FIG řeší, je i jeden z úkolů a cílů naší činnosti v této organizaci. Ze všech 

co všechno o mNě věděl. Po půl hodině jsme se domluvili na spolupráci a mé čin-
nosti ve FIG. Tenkrát mě podpořil i tehdejší ředitel Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického Ing. Václav Slaboch, CSc., který byl 
sám aktivní ve FIG komisi 5.

Ako dlho sa zúčastňujete akcií FIG, ktoré to sú a v čom vidíte ich prínos pre prax?
Mojí první akcí FIG byl již zmíněný FIG Working Week 2004 v Aténách, takže 
letos to bude již 19 let, co se aktivně podílím na činnosti FIG. Hlavními akcemi 
FIG jsou kongresy, které se konají jednou za 4 roky, a dále pak Working Weeks, 
které se pořádají každý rok v mezidobí mezi kongresy. Komise 7 pak každý rok 
pořádá samostatná výroční zasedání, v některých letech pak ve spolupráci s dal-
šími komisemi FIG. FIG pořádá i různé regionální konference, které se však 
svým zaměřením a účastí delegátů většinou míjí s naším posláním. Hlavním 
smyslem naší účasti a činnosti ve FIG je reprezentace našeho katastru nemovi-
tostí. Přímé uplatňování poznatků získaných na akcích FIG je trochu problema-
tické, neboť pozemkové systémy jednotlivých zemí se poměrně značně liší, 
jsou založeny na dlouhodobě budovaných právních a technických základech 
a principech.

Pomáhajú Vám informácie z činnosti FIG pri správe a vedení katastra nehnu-
teľností vo Vašej pozícii riaditeľa KP Karlove Vary?
Jak jsem již uvedl, pro vlastní činnost katastrálních pracovišť je využitelnost 
získaných informací spíše minimální. Pro celý náš resort je poznání úrovně po-
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Libor Tomandl a Gerda Schennach
při řízení technického zasedání

Obr. 2  V. Talhofer vítá účastníky, vpravo V. Voženílek

Obr. 1 Účastníci Kartografického dne v přednáškovém sále

16. Kartografický den se konal
v Olomouci
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ference byla sice ke cti pořadatelům, nicméně letošní účast potvrdila zájem 
účastníků o osobní setkávání.

Z důvodu již zmíněných omezení v předchozím roce a nemožnosti pořádat 
a navštěvovat kulturní akce, bylo téma Kartografie a kultura vhodně zvoleným 
tématem a zároveň možností se zamyslet nad kulturou obecně, ale především 
v souvislosti s kartografií.

Po krátkém úvodním videu přivítal účastníky semináře za pořadatelskou fa-
kultu prof. Ing. Vít Voženílek, CSc., a dále přivítal předsedu ČKS doc. Ing. Václava 
Talhofera, CSc., jemuž předal slovo (obr. 2). Předseda ČKS pozdravil účastníky 
semináře, a také nové kolektivní členy ČKS. Poté vzpomenul náhlé úmrtí karto-
grafa, badatele a čestného člena ČKS RNDr. Tomáše Grima, Ph.D.

Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. se na začátku dopoledního programu za-
myslel nad tématem semináře – co je kultura – a následně již uvedl prvního 
přednášejícího Miroslava Kindla (Muzeum umění Olomouc). Tématem před-
nášky byla kartografie a geoinformatika v muzeích a galeriích (obr. 3). Výstupy 
z těchto oborů se stále více stávají nezbytným prostředkem komunikace od-
borníků s návštěvníky, jejich uplatnění se zaměřením na výstupy kartografie 
a geomatiky pak názorně předvedl na tvorbě nové stálé expozice Muzea umění 
Olomouc.

Tématem druhé přednášky bylo mapování kulturních a kreativních odvětví, 
kde nejdříve Petr Bilík (Katedra divadelních a filmových studií UP v Olomouci) 
popsal prostorové mapování kulturního a kreativního odvětví na Olomoucku, 
jeho fáze od geokódování adres jednotlivých subjektů přes prostorové analýzy 

předchozích Kongresů a Working Weeks, kterých jsme se osobně zúčastnili, jsme 
v poslední dekádě vždy nějaký report pro Váš časopis připravili, takže není dů-
vod tuto praxi měnit. A když už jsme u časopisu, který čtou odborníci v Česku 
i na Slovensku, musím si tak trochu postěžovat, že ve FIG komisi 7 dlouhá léta 
postrádáme kolegu nebo kolegyni ze Slovenska. Díky tomu možná víme, co se 
děje v Norsku, ale aktuální informace ze Slovenska nám ve FIG chybí.

Ďakujem za rozhovor.

Ing. Katarína Leitmannová,
předsedkyně redakční rady GaKO,

foto: archiv GaKO

Dne 25. 2. 2022 se v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UP) 
v Olomouci pod záštitou České kartografické společnosti (ČKS) a za spolupráce 
katedry geoinformatiky UP konal 16. Kartografický den. Účast na konferenci 
byla i přes stále přetrvávající omezení v souvislosti s pandemií Covid-19 hojná 
(obr. 1), neboť loňský výpadek osobního setkání a „pouhá“ online podoba kon-
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Obr. 3 M. Kindl při prezentaci

Obr. 4 Diskuse s přednášejícími

15. ročník konference Geoinformace 
ve veřejné správě 2022
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Závěrečným bodem byla diskuse, v níž přednášející reagovali na dotazy 
a připomínky účastníků (obr. 4). Po ní následovalo vyhodnocení tematicky za-
měřeného kvízu, vyhlášení vítězů a předání cen od Zeměměřického úřadu. 

Kartografický den pak zakončil prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. s poděková-
ním za hojnou a aktivní účast a pozvánkou na další ročník. Množství otázek se 
probíralo ještě po oficiálním skončení a pokračovala i čilá výměna názorů, zku-
šeností a osobních kontaktů, a tím se naplnil i jeden z mnoha cílů organizátorů 
– zaujmout tématem a podnítit diskusi.

Další podrobnosti jsou na http://kartografickyden.upol.cz/.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) uspořádala ve dnech 2. a 3. 5. 2022 již 
15. ročník konference Geoinformace ve veřejné správě (GIVS 2022). Po před-
chozích dvou ročnících, kdy vzhledem ke známým problémům způsobeným 
epidemií koronaviru museli pořadatelé improvizovat a přenést konferenci do 
virtuálního prostoru, se tentokrát mohli setkat všichni účastníci opět společně 
v sídle CAGI v Praze na Novotného lávce. Na konferenci se registrovalo celkem 
140 účastníků, kteří vyslechli během dvoudenního programu 24 přednášky 
rozdělených do 4 programových bloků.

Všechny účastníky přivítal a konferenci zahájil předseda CAGI Karel Janečka. 
Vyjádřil své potěšení z toho, že zájem o konferenci neopadá, kapacita přednáš-
kového sálu je opět zcela vyčerpána, a že se podařilo zařadit do programu 
přednášky, které opět slibují přinést řadu nových informací z dynamicky se 
rozvíjející oblasti geoinformatiky. Poté již přenechal slovo přednášejícím v prv-
ním programovém bloku, který měl název GeoInfoStrategie; Dopady zavádění 
BIM v ČR. První přednáškou v tomto bloku byla prezentace zástupkyň Minister-
stva vnitra ČR Evy Kubátové a Jitky Coufalové, jejichž pozornost se zaměřila pře-
devším na problematiku modernizace systému vzdělávání úředníků, nutného 
předpokladu pro naplňování cílů GeoInfoStrategie 2020+. Všechny další před-
nášky dopoledního programu nasměrovaly pozornost posluchačů do oblasti 
BIM. Pavel Matějka a Leoš Svoboda (oba zastupující resort Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR) vystoupili s prezentacemi o metodice informačního mode-
lování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů, prvně jmenovaný se věnoval 
vazbám BIM na NIPI, druhý přenášející doplnil informacemi o dílčí infrastruk-
tuře BIM navazující na digitální stavební řízení. Poté v podání Jiřího Čtyrokého 
z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zazněly představy o budování 
modelu vystavěného prostředí na základě rozvoje 3D modelu Prahy a o tom, 
jakým způsobem by mělo docházet k vzájemné integraci dat GIS a BIM. V ná-
sledující přednášce nazvané HxDR – Hexagon Digitální realita naznačil Vladimír 
Špaček ze společnosti Intergraph CS s.r.o. možnosti cloudové platformy pro 
snímání, ukládání a vizualizaci digitálních dvojčat, jak je řeší společnost Hexa-
gon. První programový blok uzavřelo vystoupení Petry Smíškové ze společnosti 
EuroGV. Jádrem jejího příspěvku bylo představení systému pro správu nemo-
vitostí MISYS-SPRÁVA BUDOV, který vyvíjí EuroGV společně s firmou GEPRO 
spol. s r.o.

Další dva bloky přednášek, časově zasazené již do odpoledních hodin prvního 
konferenčního dne, byly vyhrazeny problematice Digitální mapy veřejné sprá-
vy (DMVS), Digitální technické mapy (DTM) a novinkám v oblasti geoportálo-
vých řešení pro veřejnou správu a uživatele. Nejprve za resort Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), kterému byla na základě novelizova-
ných zákonů a prováděcích předpisů svěřeno vybudování a správa Informačního 
systému (IS) DMVS, seznámil Jiří Formánek posluchače s tím, jak bude orga-
nizována komunikace mezi centrální komponentou DMVS prostřednictvím svého 
rozhraní s vlastníky, správci a provozovateli dopravní a technické infrastruktury 
(DTI) a stavebníky na straně jedné a s krajskými IS DTM na straně druhé. Ná-
sledující více do teorie zabíhající přednášku s názvem Ontologie Digitální mapy 

až po mapovou syntézu. Na něj navázal Rostislav Nétek (UP v Olomouci) s před-
stavením konceptu a realizace první strategie prostorového mapování včetně 
následného využití kartografických a geoinformatických nástrojů v oblasti ma-
pování kulturního a kreativního odvětví.

Třetí přednášející, Jan D. Bláha (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), 
se zabýval tématem map v kultuře a kultury v mapách. Zamyslel se nad sebe-
vyjádřením jedince v promítání prostorové informace do mapy či nad jeho speci-
fickým způsobem vnímání světa, které se pak promítá do obsahové složky mapy, 
ale i do mapového jazyka. Téma přednášky a své postřehy představil na ukáz-
kách z terénních výzkumů z prostředí Papuy Nové Guineje, Filipín a Altaje. 

V odpoledním bloku byli prvními přednášejícími Martina Ireinová (Ústav 
pro jazyk český AV ČR) a Jakub Koníček (UP v Olomouci) (spoluautor Bronislav 
Stupňánek, Ústav pro jazyk český AV ČR) s referátem Kartografie v dialektologii 
– mapování nářečí českého jazyka. Představili dialektologii zabývající se vý-
zkumem rozdílů sledovaných nářečních jevů a jejich územním rozšířením. Po-
mocí specifických metod je jazykový materiál shromažďován, zakreslován do 
map a analyzován. Dále představili postupy mapování českého nářečního ma-
teriálu, které byly uplatňovány v Ústavu pro jazyk český v minulosti, a také po-
stupy, které jsou ve společném projektu s katedrou geoinformatiky aplikovány 
dnes. Podle způsobu zpracování, výkladu a povahy mapovaných jevů a podle 
rozsahu zkoumaného území pak vznikají různé druhy jazykových atlasů.

Posledním příspěvkem byl referát Kartografie a historická architektura – vir-
tuální rekonstrukce olomoucké bastionové pevnosti od Petra Hofmana (Bastion-
ka Olomouc), v němž představil unikátní bastionové opevnění Olomouce. Díky 
dostupnosti výkresové stavební informace, dobovým fotografiím, materiálům 
a dochovaným artefaktům bylo možné velmi dobře vytvořit základní obrys vir-
tuálního modelu opevnění. V příspěvku seznámil účastníky se základními infor-
macemi o projektu a o metodách virtuální rekonstrukce.
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Obr. 2 Výstavní prostor

Obr. 1 Muzeum Komenského v Přerově

Kartograf Jan Amos Komenský

MAPY A ATLASY
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bloky a v neposlední řadě i debaty v průběhu společenského večera, který se 
uskutečnil tradičně v Klubu Lávka, v atraktivním prostředí s výhledem na 
Karlův most a Pražský hrad. Základní informace o obsahu přednášek v podobě 
abstraktů a rovněž velká část konferenčních prezentací je dostupná veřejně na 
webových stránkách https://www.cagi.cz/konference-givs-2022.

Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad

U příležitosti 430. výročí narození Učitele národů představilo ve dnech 25. 3. až 
26. 6. Muzeum Komenského v Přerově (obr. 1) svou sbírku Komenského map 
Moravy a derivátů mapy Moravy jeho předchůdce Pavla Fabricia (obr. 2). Za-
stoupeno bylo všech 15 dosud známých odvozenin Komenského mapy Moravy, 
z toho 13 originálních mědirytin, mapa na hrací kartě z roku 1677 jako faksi-
mile a nově objevené torzo tiskové matrice z druhé čtvrtiny 18. století jako 
obrazová reprodukce.

veřejné správy připravil opět Jiří Čtyroký z IPR. Upozornil v ní na neopominutelný 
význam výslovného a formalizovaného popisu dotyčné problematiky a jakým 
způsobem tomu věnuje pozornost Koordinační rada správců IS DMVS a IS DTM 
krajů. Praktickým problémům při předávání dat, nutnosti standardizovat extenze 
Jednotného výměnného formátu DTM a pasportům se věnovala přednáška 
Karla Vondráčka z firmy Georeal. Na pasportizaci spravovaného majetku zamě-
řil svoji pozornost i další přednášející, kterým byl Radoslav Matyšek z firmy 
GEPRO spol. s r.o., představil možnosti shromažďování a poskytování geogra-
fických informací o majetku prostřednictvím geoportálového řešení. Vedle sbě-
ru a poskytování dat hraje důležitou roli také jejich archivace. Jak si s touto 
problematikou, konkrétně s transformací digitálních prostorových dat pro účely
trvalého uložení v digitálním archivu, poradili ve Výzkumném ústavu meliorací 
a ochrany půdy, v. v. i. seznámili posluchače zástupci tohoto pracoviště Martin 
Drozen a Martin Mistr. 

Druhou část odpoledního programu zahájila přednáška Václava Šafáře a Ro-
berta Číhala o aspektech použití terminologie a ontologických postupech při 
popisu železničních drah v DTM. Tematicky blízko k uvedené problematice měla 
i další přednáška, neboť Radomír Havlíček ze Správy železnic se zabýval opět 
železniční DTM, posluchači byli seznámeni s aktuálním stavem její realizace 
a s dílčími výsledky poradenských služeb pro činnost editorů tohoto díla. V ná-
sledující prezentaci informoval Petr Doubrava (GEPRO spol. s r.o.) o nástrojích 
a technologiích pro podporu činnosti geodetů zpracovávajících data o území, 
uživatelů, kteří potřebují data technické mapy pro své rozhodovací procesy 
nebo provádějí konsolidaci dat. Také další prezentace v podání Jakuba Bicana 
ze společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. představila technologická řešení pro 
veřejnou správu i privátní sektor, v tomto případě se jednalo o realizaci a provo-
zování podnikového GIS pomocí otevřených technologií QGIS a PostGIS v kom-
binaci s nově vyvinutým vlastním produktem twiGIS. Posledním příspěvkem 
přednáškového programu prvního konferenčního dne byla informace o uplat-
nění GIS jako podpůrného nástroje pro sledování složení komunálních odpadů. 
Prezentaci o této problematice společně připravili Martin Pavlas (Vysoké učení 
technické v Brně) a Peter Petrik (Lutra Conculting Ltd.).

Program přednášek druhého konferenčního dne již nebyl tak rozsáhlý jako 
první den, neztratil však nikterak na své zajímavosti. Do jediného programo-
vého bloku byly zahrnuty přednášky o významných projektech veřejné správy 
a dále témata dotýkající se využití GIS při správě tzv. chytrých měst (Smart 
City). Jako první v tomto bloku dostal prostor pro svoji prezentaci Petr Souček 
z ČÚZK, který představil posluchačům přehled novinek v poskytování dat z In-
formačního systému katastru nemovitostí a Registru územní identifikace adres 
a nemovitostí. Také následující přednášející Jana Pressová a Petr Dvořáček za-
stupovali resort ČÚZK, v tomto případě Zeměměřický úřad, a sice s informacemi 
o novinkách ve zpracování a poskytování dat ZABAGED® a Ortofota ČR. Poté 
vystoupil Jáchym Čepický (OpenGeoLabs), který za početný zpracovatelský tým 
představil návrh nasazení tzv. dlaždicových služeb (Tiled Services) pro publi-
kaci prohlížecích služeb a jakým způsobem je třeba řešit měřítkové řady zobra-
zovaných mapových podkladů. Následoval příspěvek Jana Jelénka z České geo-
logické služby, v němž seznámil posluchače s konceptem městského podpovr-
chového informačního 3D modelu GeoCIM. O narůstajícím významu užití 3D 
modelů zastavěného území při plánování rozvoje obcí informovala také další 
prezentace Vojtěcha Myšky ze společnosti 4ct s.r.o. V dalším příspěvku infor-
moval Jiří Horák z VŠB-TU Ostrava o zajímavém projektu, jehož náplní je zpra-
cování návrhu podrobného sběru informací o městském prostředí za účelem 
modelování bezbariérových tras a podpory dostupnosti pro osoby se sníženou 
mobilitou. Také poslední prezentace v podání Jiřího Komínka z Magistrátu města 
Brna ukázala možnosti využití GIS pro sběr a analýzy dat podporujících bez-
pečnost dopravy především ve městech.

Před oficiálním ukončením konferenčního programu průběh akce krátce 
zhodnotil opět předseda CAGI Karel Janečka. Konference opět ukázala, že rozvoj 
geoinformatiky nadále zaznamenává prudký rozvoj, důležité je především to, 
že technologie GIS nacházejí praktické uplatnění ve stále širším rozsahu na 
všech úrovních veřejné správy. Účastnící konference měli možnost získat řadu 
informací z prezentací jednotlivých přednášejících, ocenili ovšem samozřejmě
i možnost osobních setkávání o přestávkách mezi jednotlivými programovými
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Obr. 4 Interaktivní stanoviště (názvy řek)

Obr. 1 M. Mikšovský (vpravo) a F. Beneš

Obr. 3 Návštěvníci výstavy

Setkání bývalých ředitelů VÚGTK

Z ČINNOSTI ORGÁNŮ
A ORGANIZACÍ
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Ke každému typu mapy Moravy byly kromě základních vydavatelských 
údajů uvedeny také podrobnější informace o jejich vzniku a další zajímavosti. 
Velká pozornost byla věnována širšímu kontextu kartografické tvorby v tzv. 
zlatém věku nizozemské kartografie, kdy vznik nových nebo úpravu stávajících 
tiskových desek ovlivňoval konkurenční boj jednotlivých dílen. Na posuvných 
průhledných fóliích bylo možné na základě srovnání mapových zákresů rekon-
struovat vznik dobového plagiátu, kde byla hlavní část mapy Moravy zhotove-
na podle starší, Fabriciovy předlohy, ale v titulu je uveden jako autor Jan Amos 
Komenský.

Na výstavě si návštěvníci mohli Komenského mapu Moravy doslova osahat, 
a to díky haptickému modelu, na kterém je horopis převeden do 3D podoby. 
Exponát za využití moderních technologií vytvořili na Katedře geoinformatiky 
Univerzity Palackého v Olomouci. Ukazuje unikátnost Komenského díla, které-
mu se i přes schematičnost kopečkové metody podařilo zachytit podobu a růz-
nost horského terénu na Moravě. 

Sbírku různých vydání starých map Moravy z 16.–18. století shromažďuje 
přerovské muzeum od roku 1912. Na výstavě byl připomenut také příběh první 
zakoupené mapy Moravy, tzv. přerovského exempláře. V průběhu více než jed-
noho staletí se muzejním pracovníků podařilo vytvořit jedinečnou kolekci 13 
základních typů odvozenin Komenského mapy Moravy a 11 typů Fabriciovy 
mapy Moravy a nyní byla prezentována veřejnosti v kontextu výsledků nej-
novějších kartografických a historických výzkumů (www.prerovmuzeum.cz).

Mgr. Helena Kovářová,
Muzeum Komenského v Přerově

Dne 1. 6. 2022 pozval ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického 
a kartografického, v. v. i. (VÚGTK) Ing. Jiří Drozda při příležitosti 90. narozenin 
doc. Ing. Miroslava Mikšovského, CSc. (obr. 1) bývalé ředitele VÚGTK.

Krátké setkání se uskutečnilo v odpoledních hodinách v Zeměměřické kni-
hovně® ústavu. Vedle doc. Mikšovského, který byl pátým ředitelem VÚGTK (1. 3. 
až 31. 12. 1986) pozvání přijali prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., devátý pověřený 
řízením ústavu (6. 4. 2006 – 30. 4. 2007), Ing. František Beneš, CSc., desátý 
ředitel (1. 5. 2007 – 31. 10. 2009) a Ing. Karel Raděj, CSc., jedenáctý ředitel 
(1. 11. 2009 – 31. 10. 2019), obr. 2.

Po krátkém seznámení se současnou situací ústavu a zejména s jeho přípra-
vou na účast na Veletrhu vědy 2022, který začínal další den, zavzpomínal doc. 
Mikšovský na průběh své bohaté profesní kariéry.

Jako pracovník resortu Ústřední správy geodézie a kartografie a Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) prošel řadou významných funkcí.

Návštěvníci výstavy (obr. 3) měli možnost se seznámit s oblastí činnosti 
Jana Amose Komenského, která je široké veřejnosti méně známá než jeho peda-
gogické práce. Na panelech byly představeny informace o dobovém kontextu 
vzniku jeho mapy Moravy, ale mohli si také vyzkoušet práci s replikami jedno-
duchých měřických přístrojů jako je Jakobova hůl, astroláb a kvadrant. Pre-
zentována byla také kolekce odvozenin starší, Fabriciovy mapy Moravy, ze které 
Komenský vycházel a jejíž omyly se snažil opravit.

Opomenuta nezůstala ani grafická výzdoba mapy, na kterou byly návštěv-
níci upozorněni prostřednictvím interaktivních stanovišť. Celkem jich bylo na
výstavě 15 a snahou bylo obrátit pozornost k jednotlivým částem starých map, 
například měřítku, legendě, proměně dekorativních prvků v závislosti na výtvar-
ném slohu či osvětlit práci rytce. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet práci se
starými toponymy, konkrétně názvy řek (obr. 4), nebo si vyzkoušet rozřazení 
měst do krajských správních celků v 17. století a v současnosti.  

MAPY A ATLASY



Obr. 2 Zleva: K. Raděj, J. Kostelecký, J. Drozda, M. Mikšovský a F. Beneš

Obr. 3 M. Mikšovský s pamětní mincí, vlevo J. Drozda

OSOBNÉ SPRÁVY*

Ing. Peter Šlahor sa narodil 2. 7. 1972 
v Bratislave. V roku 1990 zmaturoval na 
Strednej priemyselnej škole stavebnej 
v Bratislave v odbore geodézia a karto-
grafia. V štúdiu tohto odboru pokračo-
val na Stavebnej fakulte Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave, ktoré ukon-
čil v roku 1995. Po štúdiách sa nakrátko 
zamestnal v súkromnej geodetickej spo-
ločnosti. Od roku 1996 pracuje na Mi-
nisterstve vnútra Slovenskej republiky 
v oblasti správy štátnych hraníc a v sú-
časnosti je riaditeľ odboru správy štát-
nych hraníc, sekcie verejnej správy Minis-

Ing. Peter Šlahor – 50 rokov

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 7148

terstva vnútra Slovenskej republiky. Spočiatku pôsobil ako expert a člen slo-
venských delegácií hraničných komisií, kde zbieral skúsenosti pri zabezpečo-
vaní prác súvisiacich so zameriavaním, vyznačovaním a mapovaním štátnych 
hraníc Slovenskej republiky. V roku 2010 bol Vládou Slovenskej republiky vy-
menovaný za predsedu slovenskej delegácie Stálej slovensko-českej hraničnej 
komisie, Stálej slovensko-poľskej hraničnej komisie, Stálej slovensko-rakúskej 
hraničnej komisie a Spoločnej slovensko-ukrajinskej hraničnej komisie ako aj 
bývalej Spoločnej slovensko-maďarskej komisie pre zameriavanie a vyznačo-
vanie štátnych hraníc. Zaslúžil sa o uzavretie novej Zmluvy medzi Slovenskou 
republikou a Maďarskom o štátnej hranici, v súvislosti s ktorou bol v roku 2019 
vymenovaný za predsedu slovenskej delegácie Slovensko-maďarskej hraničnej 
komisie. Medzi jeho ďalšie medzinárodné úspechy patrí aj spolupráca pri uza-
tvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou 
republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje-Morava. Ako predseda hranič-
ných komisii pred svojimi zahraničnými partnermi neustále háji záujmy Slov-
enskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv. O problematike štát-
nych hraníc napísal viacero článkov a prednášal na slovenských i zahraničných 
podujatiach.

Ing. Petrovi Šlahorovi srdečne blahoželáme k jeho životnému jubileu, pra-
jeme veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.

 V průběhu více než dvaceti let byl postupně technicko-výrobním náměstkem 
ředitele Kartografie Praha, výrobním náměstkem ředitele Geodetického a kar-
tografického podniku (GKP) Praha, podnikovým ředitelem GKP a technicko-vý-
robním náměstkem ředitele Kartografie Praha.

V průběhu své bohaté profesní kariéry se podílel jako docent katedry mapo-
vání a kartografie Českého vysokého učení technického v Praze na přípravě 
mladé generace.

Vedle plnění uvedených náročných funkcí byl a je doc. Mikšovský členem 
Terminologické komise ČÚZK a je i spoluautorem výkladového šestijazyčného 
Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Velkým přínosem odborného růstu je i jeho práce v České kartografické spo-
lečnosti a zejména jeho práce v Mezinárodní kartografické asociaci (ICA), kde 
v letech 1991–1995 vykonával funkci předsedy Stálé komise ICA pro technolo-
gii výroby map. Na základě vynikajících výsledků práce byl v roce 1997 jmeno-
ván čestným členem ICA.

Na závěr krátkého setkání poděkoval ředitel VÚGTK Ing. Drozda doc. Mikšov-
skému za vynikající práci ve prospěch našeho oboru, pevné zdraví a hodně sil 
do další práce pro českou geodézii a kartografii. Předání pamětní mince (obr. 3) 
k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy ředitelem VÚGTK, bylo výrazem podě-
kování za přínos doc. Mikšovského české i světové kartografii.

Ing. Karel Raděj, CSc.,
VÚGTK, v. v. i.,

foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad
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