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Ke konci první dekády mého 
působení ve funkci předsedy 
se začaly dostavovat výsledky 
provedených změn, katastrál-
ní úřady se prosadily mezi bez-
problémové úřady fungující 
předvídatelně a transparent-
ně, dálkový přístup do katas-
tru spolu s populární aplikací 
Nahlížení do KN úspěšně uspo-
kojoval poptávku po informa-
cích a odlehčoval zátěži katas-
trálních úřadů, které postup-
ně těžily i z nových možností informačního systému. Ve-
dlo to nejen ke zrychlení digitalizace katastrálních map 
dokončené v roce 2017, ale souběžně jsme dokázali pra-
covat na digitalizaci ostatních operátů, tedy sbírky listin či 
měřické dokumentace. Úspěšné zapojení do projektu zá-
kladních registrů přineslo nejen posílení našeho posta-
vení v oblasti prostorových dat, ale pomohlo nám také 
velmi rychle napojit katastr na ostatní základní registry 
a tudíž zjednodušit některé postupy a zvýšit kvalitu dat. 
Klíčovým úkolem na počátku druhé dekády mého půso-
bení v roli předsedy bylo, kromě již zmíněného zapojení 
do projektu základních registrů, dokončení reforem z po-
čátku 90. let v oblasti zápisů práv k nemovitostem do ka-
tastru. Právní úprava z roku 1992 totiž nemohla důsledně 
obnovit všechny tradiční zásady platné v pozemkové kni-
ze. Zejména zásada dobré víry musela být s ohledem na 
nedostatky evidence nemovitostí výrazně oslabena. Další 
krok směrem k posílení tradičních zásad pozemkové evi-
dence jsme plánovali již od roku 2002, ale rozhodnutí bylo 
odsouváno s odkazem na probíhající práce na novém ob-
čanském zákoníku. Kolem roku 2010 tyto práce pokročily 
a zůstávala mimo jiné nedořešena otázka nabývání vlast-
nického práva k nemovitostem a řešila se otázka, zda po-
kračovat s vkladovým principem nebo přejít k principu kon-
sensuálnímu. Sám autor této části nového občanského zá-
koníku se netajil svým příklonem ke konsensuálnímu prin-
cipu, byl však natolik korektní, že si vyžádal projednání 
této otázky se zástupci nejvíce dotčených profesních sku-
pin. Toto jednání na Ministerstvu spravedlnosti patří v mé 
paměti k nejhlouběji zapsaným okamžikům. Nejen zástupci 
důležitých státních institucí, ale především zástupci deve-
loperů, realitního trhu a bank se jasně vyjádřili pro pokra-
čování vkladového principu realizovaného katastrálními 
úřady, s jejichž fungováním vyjadřovali spokojenost. Tím 
byla potvrzena úspěšnost provedených reforem a vytvo-
řeny předpoklady pro další rozvoj katastru nemovitostí. 
Na to navázal velmi zdařilý nový katastrální zákon, o který 
se opírá naše dlouhodobé směřování k bezpečné, předví-
datelné a transparentní pozemkové evidenci naplňující 
potřeby klientů i veřejné správy.  

V dalších letech se dařilo i přes některé komplikace způ-
sobené například opatřeními pro zvýšení bezpečnosti rea-
litních obchodů udržet vysokou úroveň správy katastru, 
rozvíjet digitalizaci a s ní spojené informační služby. Naše 
pozice v rámci státní správy posílila, vnímání resortu jako 
velmi úspěšného v digitalizaci vyústilo v nabídku výrazně 
se podílet a centrálně zastřešit projekt digitálních technic-

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych letos porušil tradici a ne-
věnoval se v tomto příspěvku pouze uplynulému roku a vý-
hledu do roku začínajícího. Český úřad zeměměřický a ka-
tastrální řídím již 20 let, přesněji od září 2001 jsem byl 
pověřen jeho řízením a v únoru 2002 jmenován do funkce 
předsedy. Myslím si, že je to vhodná příležitost k tomu, 
abych se s vámi podělil alespoň v krátkosti o svůj pohled 
na toto uplynulé období. 

Před 20 lety jsme již měli za sebou řadu důležitých vý-
sledků, kterých resort zeměměřictví a katastru nemovitostí 
dosáhl od roku 1993 pod vedením pana doc. Ing. Jiřího 
Šímy, CSc., například byly digitalizovány popisné informa-
ce katastru, na katastrálních úřadech byl čerstvě zaveden 
nový moderní informační systém katastru nemovitostí, 
v Praze jsme již sídlili v nové budově v Kobylisích. Mnoho 
úkolů však bylo teprve rozpracováno nebo na řešení čeka-
lo. Kvůli dlouhým lhůtám v Praze i některých dalších měs-
tech jsme slýchali o katastrofálních úřadech, o výhodách 
dálkového přístupu k údajům katastru bylo třeba budoucí 
uživatele složitě přesvědčovat, organizace resortu na prin-
cipu centrum – okres neumožnovala efektivní řízení, agen-
da spojená s restitucemi a dalšími transformačními kroky 
nás stále zahlcovala a k tomu se přidávalo oživení trhu s ne-
movitostmi, poptávka po digitálních mapách zvyšovala 
tlak nejen na digitalizaci geodetických informací katastru, 
ale i na zlepšení kvality a rozšíření nabídky ostatních ma-
pových produktů …, a tak bych mohl pokračovat. 

S dalšími reformními kroky to však nebylo vůbec snad-
né, zejména po nečekaném útoku ze strany tehdejšího mi-
nistra informatiky ve vládě, jehož výsledkem byla mimo 
jiné následná ztráta většiny pracovních míst vyčleněných 
na digitalizaci. Byly to složité roky, dlouhé čekání na vkla-
dy práv v Praze pomáhali odstranit obětaví zaměstnanci 
z mnoha jiných úřadů, potýkali jsme se s nedostatečným 
financováním, neměli jsme kapacity na pokračování digi-
talizace. Po úspěšné reorganizaci v roce 2004 se ale poda-
řilo nastavit efektivní systém řízení tak, aby se postupně 
vyrovnaly podmínky pro práci a lhůty v nejdůležitějších 
agendách byly srovnatelné v celé republice. Centrální data-
báze katastru se stala součástí ČÚZK. Tento zdánlivě for-
mální krok však podpořil naši schopnost rozvíjet infor-
mační služby tak, že dnes sklízíme ovoce v podobě jedno-
ho z nejlépe digitalizovaných úseků státní správy v České 
republice. 

Reorganizace zeměměřických činností a jejich soustře-
dění do Zeměměřického úřadu byla pro 7 krajských praco-
višť bolestná, ale pro další modernizaci v této oblasti ne-
zbytná. Soustředění se na klíčové produkty a služby, zá-
sadní proměna postupů aktualizace a další změny vytvo-
řily předpoklady k tomu, aby Zeměměřický úřad mohl na-
bízet produkty a služby na srovnatelné úrovni se západo-
evropskými mapovacími autoritami, které nám byly po 
léta zdánlivě nedostižnými vzory. Brzké vybudování sítě 
permanentních stanic GNSS a její průběžné inovace, zave-
dení periodického snímkování a tvorba ortofota ČR, nový 
výškopis z leteckého laserového skenování, zlepšení přes-
nosti a aktuálnosti dat ZABAGED, další nové produkty včet-
ně nyní realizovaného nového státního mapového díla po-
skytované mimo jiné webovými službami geoportálu jsou 
toho jasným dokladem. 

Večeře, K.: Krátké ohlédnutí předsedy...
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řit navrhovatele zápisů práv tak, abychom zvýšili počet 
digitálně podávaných návrhů. Vycházíme z jednoduchého 
poznání, že digitalizace nám v minulosti mnohokrát po-
mohla překonat různé problémy a bez digitalizace by ne-
bylo moderního zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Dovolte mi při této příležitosti poděkovat všem kole-
gům a spolupracovníkům jak z ČÚZK, tak z celého resortu, 
kteří se podíleli nebo stále podílejí na této někdy složité, 
jindy nadějné a úspěšné cestě státní správy zeměměřictví 
a katastru moderní historií České republiky. Velmi si vaší 
práce a podpory vážím a děkuji vám za ni.

dlhodobo od roku 2009 tla-
čený pred slovenským katas-
trom, sme ako nové vedenie 
ÚGKK SR odvalili. Stálo nás to 
množstvo energie, úsilia a ča-
su, ale teraz je otvorená cesta
dopredu s možnosťami rozvo-
ja slovenského katastra pre po-
treby 21. storočia. Projekty roz-
voja sú už pripravované a má-
te sa načo tešiť ako geodeti, 
pracovníci katastrálnych odbo-
rov okresných úradov (KO OÚ)
i ako občania, tak aj právnické osoby, ale aj štát vo vše-
obecnosti. Prevzali sme len dokončené a fungujúce mo-
duly a časti projektu ESKN. Projekt sa od pôvodného ter-
mínu dokončenia v roku 2012 až doteraz nepodarilo bý-
 

kých map, na kterém nyní intenzívně pracujeme. Po do-
končení digitalizace katastrálních map se věnujeme zlep-
šování přesnosti a aktuálnosti technických údajů katastru 
novým mapováním, revizemi, ale také prosazováním pří-
mého zápisu veřejnoprávních ochran území do RÚIAN těmi 
orgány, které o nich rozhodují, a následným přebíráním 
do katastru. Zlepšujeme kvalitu údajů o vlastnících i o prá-
vech k nemovitostem, blíží se rok 2024 a s ním dořešení 
problémů s nedostatečně identifikovanými vlastníky pře-
vzatými většinou ještě z pozemkových knih. Máme plány 
v další digitalizaci interních procesů, snažíme se podpo-
 

Vážení kolegovia, dúfal som pred rokom, keď som písal 
príhovor, že už v tejto dobe bude dávno po celosvetovej 
pandémii COVID-19 a my všetci opäť budeme v normál-
nom kolobehu pracovného i súkromného života, ale mýlil 
som sa a zjavne nielen ja. Keďže som len rok a niečo pred-
sedom Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky (ÚGKK SR), tak ani neviem ako v tejto pozícií ten 
normálny pracovný život vyzerá, stále je to len nejaká for-
ma krízového, či núdzového režimu. Veľmi sa teším na to 
obdobie, keď zas príde naspäť ten normálny pracovný aj 
súkromný život a budem sa môcť s Vami stretávať častej-
šie na odborných či spoločenských podujatiach bez ob-
medzujúcich opatrení.

Teraz k bohatému odpočtu náročnej práce za rok 2021. 
Mám dobré správy. Medzičasom sa nám podarilo odvaliť 
dva najťažšie balvany, čo sa roky pred nami tlačili. Prvý 
balvan – Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN), 

Večeře, K.: Krátké ohlédnutí předsedy...
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pomienkového konania predbežnú informáciu k nove-
lizácii katastrálneho zákona. V rámci tejto predbežnej in-
formácie ÚGKK SR zhrnul súčasný stav právnej úpravy 
a v stručnosti uviedol základné ciele zamýšľanej novely. 
Momentálne prebieha proces a návrh novely katastrál-
neho zákona, ktorý by sme chceli predložiť na rokovanie 
vlády SR v auguste 2022. ÚGKK SR predpokladá vypraco-
vanie relatívne rozsiahlej novelizácie katastrálneho záko-
na. Navrhuje sa evidovanie zrúcanín a práv k nim, ktorých 
cieľom je uľahčiť revitalizáciu rôznych zrúcaním a ruín. Na-
vrhuje sa spresnenie ustanovení týkajúcich sa rozhodova-
nia o predmete evidovania v katastri nehnuteľností. Po-
drobnejšie sa upravuje postavenie katastrálnej inšpekcie 
a samotný výkon štátneho dozoru, spresňujú sa subjekty, 
ktoré podliehajú tomuto dozoru, a čo je vlastne predme-
tom kontroly, a teda za čo a ako môže byť kontrolovaný 
subjekt postihovaný. Navrhuje sa precizovanie ustano-
vení o katastrálnych konaniach v nadväznosti na elektro-
nizáciu štátnej správy. ÚGKK SR zamýšľa taktiež podrob-
nejšie upraviť konanie o zázname, či konanie o poznámke 
a odstrániť viaceré legislatívno-technické nepresnosti. Tak-
tiež sa navrhuje zjednodušenie návrhu na vklad predkla-
daného v papierovej forme. Navrhujeme odstránenie mož-
ného korupčného správania sa na katastrálnych odbo-
roch opatrením, ktorým je zavedenie rýchlostného prí-
platku za urýchlené vykonanie záznamu do katastra ne-
hnuteľností a zároveň skrátenie lehoty na vykonanie zá-
znamu. Za účelom predchádzania podvodov pri naklada-
ní s nehnuteľnosťami, ÚGKK SR navrhuje povinné doručo-
vanie rozhodnutia o povolení vkladu aj vlastníkovi ne-
hnuteľnosti, ak je v konaní zastúpený na základe splno-
mocnenia. Ďalším opatrením na zabránenie podvodnému 
konaniu je navrhovaná povinnosť úradného osvedčenia 
podpisu záložného veriteľa na žiadosti o výmaz záložné-
ho práva, ak veriteľom nie je banka. Navrhujeme vylúčiť 
pôsobnosť Zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slo-
bode informácií) na prístup k údajom katastra nehnuteľ-
ností. V aplikačnej praxi dochádza totiž k mylnému vysvet-
ľovaniu. V súlade s pripravovaným návrhom zákona o úda-
joch a taktiež s nariadením Európskej únie (EÚ) o ochrane 
osobných údajov (GDPR) navrhuje sa zavedenie povinnej 
registrácie pri prístupe k údajom na katastrálnych por-
táloch a zrušenie bezpečnostného opatrenia v podobe 
CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to 
tell Computers and Humans Apart). Registrácia bude veľmi 
jednoduchá, prístup k údajom bude v tom istom rozsahu 
ako doteraz, bude zachovaná bezodplatnosť a nebude 
potrebné preukazovať účel získania údajov. Návrh zákona 
o GaK je tiež v procese prípravy a uskutočnili sa pracovné 
stretnutia so zástupcami KGK, Ministerstva obrany SR, Ná-
rodného bezpečnostného úradu a Ministerstva kultúry SR. 
Návrh zákona bol zaradený do plánu legislatívnych úloh 
vlády na rok 2023 a jeho znenie sa pripravuje v úzkej spo-
lupráci s KGK. Zámerom je pripraviť moderný zákon pre 
digitálnu dobu 21. storočia a dôraz na kvalitu GaK činností. 
V zákone sa majú upraviť kompetencie štátnych orgánov 
vykonávajúcich GaK činnosti, GaK činnosti a vybrané GaK 
činnosti, kvalitatívne a dodacie podmienky pre vybrané 
činnosti, osobitná odborná spôsobilosť, autorizačné ove-
rovanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách, 
ochrana geodetických bodov geodetických základov, po-
skytovanie údajov a služieb, otvorené údaje, licenčná po-
litika, štruktúra informačného systému geodézie, karto-
grafie a katastra, BIM (Building Information Modeling – In-
formačné modelovanie budov) a súvislosť s GaK činnos-

valým vedeniam ÚGKK SR uzavrieť. Stretával som sa s via-
cerými negatívnymi závermi a dopadmi kontrol Úradu pre 
verejné obstarávanie, Úradu vládneho auditu, Najvyššieho 
kontrolného úradu SR (NKÚ SR). ESKN je od roku 2019 tiež 
predmetom vyšetrovania Národnej kriminálnej agentúry 
(NAKA). V roku 2017 ÚGKK SR dostal aj korekcie za verejné 
obstarávanie z minulosti. Dokončené a fungujúce moduly 
a časti projektu ESKN sa po takmer ročnom vyjednávaní 
s dodávateľom akceptovali a prevzali na základe licenčnej 
zmluvy a dohody o urovnaní, ktorá sa podpísala 31. 8. 2021. 
Tým pádom sa ÚGKK SR stáva vlastníkom licenčných práv 
a zdrojových kódov k projektu ESKN a je možné riešiť na-
liehavé problémy katastra nehnuteľností SR, na základe 
prevzatých a fungujúcich služieb a procesov projekt udr-
žiavať a čo je najdôležitejšie aj rozvíjať. Celý proces ná-
vrhu ukončenia projektu viedol ÚGKK SR transparentne 
a v priebehu rokovaní sa uskutočňovali odborné video-
konferencie k odpočtom a aj k návrhu licenčnej zmluvy 
a procesu uzatvárania projektu ESKN, kde boli prizvaní 
predstavitelia zainteresovaných orgánov verejnej moci ako 
NKÚ SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie SR, Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR, 
ako aj občianske združenie Slovensko.Digital. Už v novem-
bri 2020 ÚGKK SR vypracoval Technický odpočet, o kto-
rom informoval a predložil na posúdenie príslušným štát-
nym organizáciám. Technický odpočet dokončených častí 
diela ESKN bol, z hľadiska kontroly verejnosťou, zverejnený 
a publikovaný v odborných periodikách. ÚGKK SR mal vy-
pracované dve analýzy stavu projektu ESKN a možností 
ďalšieho vývoja. Jedna je externá a druhá interná z odbo-
rov ÚGKK SR. NKÚ SR vo svojom stanovisku k Analýze va-
riantov ukončenia projektu ESKN uviedol, že vybrané rie-
šenie – podpísanie Licenčnej zmluvy je možné považovať 
z hľadiska efektívnosti použitia verejných prostriedkov 
a ochrany verejného záujmu za najmenej rizikové riešenie 
s minimálnym dopadom na ÚGKK SR, štátny rozpočet a ne-
isté výsledky dlhodobých budúcich súdnych sporov. 

Druhý, menší balvan, tlačený pred nami do roku 2004, 
je verejné obstarávanie na komunikačnú infraštruktúru 
(VO KI), kde naši predchodcovia nerobili VO KI na nové služ-
by, ale dodatkami ich prilepovali k pôvodnej zmluve s fir-
mou, čo im vytkol ako NKÚ SR, tak aj ÚVO a za čo ÚGKK SR 
platil aj veľké pokuty. My sme v spolupráci s novými kole-
gami na čele s podpredsedom ÚGKK SR i s oddelením in-
formačných technológií, generálnym tajomníkom služob-
ného úradu a odborom ekonomiky a správy majetku toto 
postupne a rýchlo rozplietli a urobili už na väčšinu služieb 
riadne verejné obstarávania.

Počas pandémie sme podpísali Dohodu o spolupráci 
so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity s na-
šimi oboma katedrami na spoločnej výskumnej a rozvojo-
vej činnosti, takisto sme uzavreli Dohodu o spolupráci 
so Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov. S Ko-
morou geodetov a kartografov (KGK) i napriek tomu, že 
nemáme ešte podpísanú dohodu, intenzívne sme spolu-
pracovali na legislatíve, a to na novom zákone o KGK a zá-
kone o geodézii a kartografii (GaK). V decembri Národná 
rada SR schválila zákon o KGK a už aj vyšiel v zbierke zá-
konov. Stále platí a je aktuálne to, že je potrebné koor-
dinovať odborno-spoločenskú spoluprácu ÚGKK SR a od-
borno-záujmových skupín geodetov pri presadzovaní zá-
ujmov rezortu.

V legislatíve je v procese návrh novely zákona Národnej 
rady SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon). Koncom februára 2021 ÚGKK SR predložil do pri-
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predseda ÚGKK SR a obsahuje okrem spomínaných častí 
aj základné rozpracovanie kľúčových kapitol. O prácach 
na smernici bude priebežne odborná geodetická verejnosť 
informovaná.

Zabezpečili sme od februára 2021 nové rozšírenie obľú-
beného portálu CICA – gris o poskytovanie rastrov z KO OÚ. 
Nová služba a zlepšenie pre geodetov je aj upozorňova-
nie držiteľa preukazu geodeta na uplynutie jeho platnosti. 
Terminologický slovník – elektronický slovník prešiel mno-
hými pozitívnymi technickými zmenami a je priebežne 
aktualizovaný, pričom obsahuje už cca 2 000 termínov. 
Cieľom tejto služby je prispieť k zjednoteniu a správnemu 
používaniu odborných termínov vo všeobecne záväzných 
právnych predpisoch a v interných predpisoch, ktorých vy-
davateľom alebo spoluvydavateľom je ÚGKK SR.

Ďalej sme v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR pripravili aj Dočasný metodický 
návod na geodetické činnosti pre projekty pozemkových 
úprav (PPÚ).

Odbor katastrálnej inšpekcie plní špecifické, zákonom 
stanovené kontrolné a analytické úlohy. K 1. 11. 2021 bolo 
katastrálnou inšpekciou vybavených 204 podaní, štátny 
dozor nad výsledkami GaK činnosťami bol realizovaný 
v 119 prípadoch, z toho bolo ukončených 31 prípadov, 
u ktorých bol vypracovaný protokol autorizovanému geo-
detovi. Neprekvapuje, že väčšina podaní došlých od ob-
čanov smeruje voči výkonu fyzických a právnických osôb 
vykonávajúcich GaK činnosti v súvislosti s určením prie-
behu vlastníckych hraníc.

Taktiež v oblasti kontroly dochádza na katastrálnych 
odboroch k väčšej kontrole kvality výkonu štátnej správy 
v rozsahu 5% pracovného času, a tým sa predchádza zá-
važným pochybeniam v práci zamestnancov katastrálnych 
odborov a možnosti akokoľvek nezákonne zasahovať do 
postupov na katastrálnych odboroch.

V máji 2021 bola schválená Koncepcia rozvoja rezortu 
ÚGKK SR na roky 2021-2025, v ktorej sme si vytýčili úlohy 
na ďalšie 5-ročné obdobie. Rok 2021 je 15. rokom pre-
vádzky služby Slovenskej priestorovej observačnej služby 
(SKPOS). K dnešnému dňu  presiahol počet používateľov 
služby hodnotu 2 200. Nárastom počtu používateľov sa 
zvýšila aj vyťaženosť služby v jednotlivých okamihoch, 
ktorá dosiahla dňa 5. 10. 2021 hodnotu 560 používateľov 
pripojených v jednej sekunde.

Koncom roka 2020 bola ukončená stabilizácia pilierov 
v blízkosti obce Viničné na novej dĺžkovej základnici na 
overovanie elektronických diaľkomerov. V tomto roku sme 
zabezpečili veľmi presný prístroj na určenie rozmeru zá-
kladnice, ktorý by sme chceli mať určený do konca roka 
2022. Rok 2023 by tak mohol byť prvým rokom jej reálnej 
prevádzky. 

V roku 2021 pokračoval aj projekt leteckého laserového 
skenovania. V súčasnej dobe je už hotový digitálny model 
reliéfu na 72 % územia SR. Podľa doterajšieho harmono-
gramu projektu odhadujeme, že by mohol byť kompletne 
ukončený v roku 2023. Produkty leteckého laserového ske-
novania už boli využité okrem iných aplikačných oblastí aj 
v prebiehajúcich projektoch pozemkových úprav. Teraz 
začíname s prípravou verejného obstarávania na aktuali-
záciu digitálneho modelu reliéfu 5.0 a digitálneho modelu 
povrchu 1.0. Pokračuje sa aj v tvorbe ortofotomozaiky SR 
v spolupráci s Národným lesníckym centrom. V apríli 2021 
bola zverejnená ortofotomozaika zo západného Slovenska 
a v súčasnosti sa spracováva ortofotomozaika zo stredné-
ho Slovenska. Na budúci rok bude snímkované východné 
Slovensko, a tým sa zavŕši 2. cyklus tvorby ortofotomozaiky.

ťami, kalibrácia geodetických prístrojov, povinnosť kali-
brácie na určité vybrané GaK činnosti, zavedenie nové-
ho Európskeho výškového systému do praxe. ÚGKK SR 
prostredníctvom legislatívno-právneho odboru vypraco-
val v predchádzajúcom období množstvo usmernení, po-
kynov a príkazov.

V oblasti katastra nehnuteľností sme pred rokom spus-
tili službu „Zoznam konaní G1“ do praxe a je plne funkčná. 
Služba zásadným spôsobom automatizuje niektoré čin-
nosti pri kontrole a informovaní o výsledkoch overovacej 
činnosti geometrického plánu (GP). Ide o elektronizáciu, 
uľahčenie práce úradného overovateľa a zdokumentova-
nie procesu úradného overovania, zvýšenie transparent-
nosti procesu, dodržovanie lehôt pre geodetov. Katastrál-
ny odbor ÚGKK SR za rok disponuje novými informáciami 
a štatistikami, ktoré zásadným spôsobom uľahčia meto-
dické riadenie a napomôžu k objektivizácii overovania GP 
a pokračuje sa v postupnom napĺňaní krokov k úplnej 
elektronizácii procesu overovanie GP, ktorej výsledkom
je plne elektronický GP. Skvalitnenie mapového operátu 
v tých katastrálnych územiach (k. ú.), kde je presnosť máp 
najnižšia s využitím všetkých využiteľných číselných vý-
sledkov meraní sa deje formou vektorovej katastrálnej 
mapy implementovanej (VKMi). Bola zabezpečená pilotná 
realizácia „Optimalizácia spravovania vektorových máp so 
súčasným odstraňovaním nesúladov“ v spolupráci s ko-
merčnou sférou. V rámci pilotného projektu bol otestova-
ný „Technologický postup odstraňovania nesúladov so sú-
časnou optimalizáciou spravovania VKM“ v dvoch okre-
soch – Piešťany a Nové Mesto nad Váhom. Ide o technoló-
giu zlepšenia kvality nečíselných máp s využitím číselných 
výsledkov meraní z prevzatých GP. Zároveň dochádza me-
raním a opravami k odstráneniu existujúcich nesúladov, 
čo pozitívne vplýva na ďalšiu geodetickú činnosť. Tvorba 
GP sa tak v súvislosti s technológiou VKMi stáva oveľa rých-
lejšia a jednoduchšia. Uvedeným postupom by sa zvýšila 
kvalita katastrálnych máp v zásadne kratšom čase a za vý-
razne nižšiu cenu ako obnovou katastrálneho operátu no-
vým mapovaním (OKO NM). Momentálne ÚGKK SR zabez-
pečil úspešným a transparentným VO overenie vylep-
šenej metodiky aj v okrese Zlaté Moravce na 4 k. ú. a na 
4 k. ú. v okrese Piešťany. Pripravili sme technické podklady 
do veľkého VO tak, aby skvalitnenie mohlo byť overiteľné 
v praxi a realizované v každom kraji SR, VO stále prebieha. 
Ide tak spolu o optimalizáciu máp v 52 k. ú. v objeme cca 
0,5 mil. Eur. 

Iba informačne ku KO OÚ, koľko zarobia štátu a koľko 
dostanú späť. Ročne SR na správnych poplatkoch z katas-
tra nehnuteľností získa za cca 400 000 vkladov 23-26 mil. 
Eur, za overenie 75 000 GP 2 mil. Eur, za listy vlastníctva 
spoplatnené 1,5 mil. Eur a nespoplatnené 2 mil. Eur, teda 
zarobí cca 28-30 mil. Eur. Pre cca 1 825 zamestnancov KO 
OÚ v roku 2021 (už ich je len cca 1 780 od 1. 1. 2022) na 
výplaty bolo treba cca 22 mil. Eur. Čo s tým? Nebojte sa, 
nízke ohodnotenie a nedostatočné technologické zabez-
pečenie (odpapierovanie katastra nehnuteľností a aj 2 mo-
nitory) na katastroch, riešim so zodpovednými úradníkmi aj 
politikmi. Pripomeniem ešte, že od roku 2005 neboli správ-
ne poplatky zvyšované o infláciu, za tie roky bola 33,6 %.

Ďalšia dobrá správa. Dňa 22. 10. 2021 sa uskutočnilo 
1. zasadanie novozriadenej Komisie na tvorbu novej Smer-
nice na vyhotovovanie GP pod vedením jej predsedu Ing. 
Vladimíra Raškoviča. Komisia prerokovala materiál, ktorý 
obsahuje základnú osnovu smernice a rámec základných 
pojmov a východísk. Dohodol sa spôsob práce a komuni-
kácie členov komisie. Prvotný materiál vypracoval pod-
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kovať, je treba „upratať dáta“ SPI KN, čo sa práve deje na 
všetkých KO OÚ nad starým modelom údajov tak, aby bolo 
možné vykonať prvotnú migráciu údajov. Prebieha teda 
2. etapa odstraňovania konzistenčných a štrukturálnych 
chýb terajších databáz ISKN (informačný systém katastra 
nehnuteľností). Popri tom pripravujeme aplikáciu na štruk-
turalizáciu údajov osôb a tiarch. Ide o štrukturalizáciu a kon-
solidácia údajov (upratanie – zjednotenie, systematizácia 
a nová štruktúra osôb a tiarch). Je vo fáze vývoja a testo-
vania. Následne sa uvažuje využiť na konsolidáciu údajov 
aj komerčnú sféru a tieto elaboráty uvažujeme pred mi-
gráciou do katastra nehnuteľností autorizovať autorizač-
nými geodetmi s oprávnením podľa § 6 písm. a) až e) zá-
kona Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kar-
tografii. Úlohu takejto dôležitosti, komplexnosti a rozsahu 
môžeme parafrázovať ako taký „nový ROEP“ (register ob-
novenej evidencie pozemkov). Zlepšovanie kvality Súbo-
ru geodetických informácií (SGI) máme tiež na srdci. Celo-
republikové „komplexné OKO“ (obnova katastrálneho ope-
rátu) sa nejaví ako finančne reálna šanca na zlepšenie SGI. 
Ako som v apríli spomínal na valnom zhromaždení KGK, 
pre územia, kde je vysoký percentuálny výskyt číselných 
meraní (SPM – súbor prevzatých meraní) máme zámer čí-
selne určiť nečíselné časti takýchto území a vytvorenie spo-
jitých území / enkláv s číselnou mapou. V podstate ide o do-
meranie dier – „ementálových“ dier v číselných výsledkoch. 
Preto pripravujeme v novele katastrálneho zákona pre pro-
jekty tzv. „zjednodušené OKO“ legislatívne úpravy v jeho 
konaní a aj pripravujeme technologický a metodický pro-
ces na KO ÚGKK SR. Od pridelených prostriedkov bude 
závisieť aj objem projektov. Ako píšem vyššie, práve pre-
bieha ďalšie VO v sume 0,5 mil. Eur na pilotné projekty na 
zlepšenie najnekvalitnejšej časti SGI, ktorou sú VKMt (trans-
formované) (1 775 k. ú., čo je 42 %). Metodika je už ukon-
čená a aj aplikačné rozhranie na tvorbu VKMi (524, čo je 
len 13 %) z VKMt. Po vychytaní chýb v pilotoch a vylepšení 
metodiky by mal byť ďalším krokom celorepublikové na-
sadenie a tvorba VKMi. Iba informačne uvediem, že máp 
VKMč (číselných) máme 45 %, čo je 1895.

Pripravujeme potrebné projekty, o ktorých financovanie 
sa budeme uchádzať zo štátneho rozpočtu, či z možných 
zdrojov z EÚ z Operačného programu Slovensko, keď bu-
dú známe výzvy. Ako som sa zmienil vyššie, na KO OÚ pre-
bieha oprava štrukturálnych chýb a konzistencie v data-
bázach SPI – tzv. „predmigračná oprava dát“ a potom sa 
prejde na projekty, ktoré budeme žiadať pokryť, či už z fon-
dov EÚ, alebo zo štátneho rozpočtu.

Keďže už máme NÚM na SPI vytvorený, tak by mali na-
sledovať už spomínané projekty:
1. Konsolidácia údajov SPI – za pomoci už vyvíjanej apli-

kácie na štrukturalizáciu údajov osôb a tiarch evidova-
ných v katastri nehnuteľností – najskôr pilotné testova-
nie na vychytanie chýb metodiky a potom celosloven-
ské nasadenie.

2.  Vytvorenie NÚM SGI a migrácia grafických dát do neho
– tento je v úvodných fázach tvorby.

3.  Vytvorenie spoločnej aplikácie pre správu údajov SPI 
a SGI – na pilotnom testovaní na 20 k. ú. a potom celo-
slovenské nasadenie (náhrada WISKN, VÚK – viacúče-
lový kataster).

4.  Rozvoj ESKN – v rámci rozvoja ESKN plánujeme automa-
tizovať a elektronizovať činnosti a procesy vykonávané 
na katastri nehnuteľností – z pohľadu geodetov pôjde 
predovšetkým o činnosti: automatizácia prideľovaní 
podkladov na geodetické činnosti (ZPMZ, podlomenia 
parcelných čísiel), automatizácia vyhotovenia platob-

Spomenuté aktivity v oblasti leteckého laserového ske-
novania a leteckého snímkovania sú nepostrádateľným 
zdrojom údajov na aktualizáciu ďalšej sady priestorových 
údajov, ktoré rezort spravuje, a to údajov topografickej 
databázy ZBGIS® (Základná báza údajov pre geografické 
informačné systémy). Veľmi presný digitálny model reliéfu 
a digitálny model povrchu sú vynikajúcim zdrojom údajov 
na aktualizáciu výšok a polohy vybraných objektov ZBGIS®. 
V nasledujúcom období plánujeme spresňovať výšky vrchov 
a sediel a súčasne spresňovať polohu umiestnenia ich geo-
grafických názvov.

Aplikáciu Mapový klient (MK) ZBGIS® si obľúbila nielen 
odborná geodetická komunita, ale aj široká verejnosť. Je 
to jeden prístupový bod na prezentáciu všetkých rezort-
ných, ale aj mimorezortných priestorových údajov. V tom-
to roku bola aplikácia zásadne prepracovaná tak, aby vy-
užívala najnovšie technológie. Nové verzie MK ZBGIS® sú 
nasadzované priebežne, posledná verzia 4.6 bola nasade-
ná 4. 12. 2021.

Používatelia tak môžu využívať nové funkcionality ako 
porovnanie máp, meranie v 3D, rez vrstvami v 3D a iné. Na 
nahlásenie nedostatkov na bodoch geodetických zákla-
dov, či na podanie žiadosti na odstránenie bodu je možné 
použiť formulár Žiadosti a oznámenia. Transformačná služ-
ba bola rozšírená o ďalšie súradnicové systémy, a to súrad-
nicový systém S-42/83 a rakúsky súradnicový systém Gauss-
-Krüger M34. Okrem iného WMS služba Zoznam stavieb na 
portáli ZBGIS® predstavuje novú zobraziteľnú vrstvu pri-
danú v roku 2021 do MK ZBGIS®. Obľubu MK ZBGIS® po-
tvrdzujú zaujímavé štatistiky. Počet používateľov v roku 
2017 bol na úrovni cca 17 000 používateľov/deň. V roku 
2021 počet používateľov narástol na viac ako 50 000 po-
užívateľov/deň. To znamená, že počet používateľov sa od 
roku 2017 strojnásobil. 

Do overovacej prevádzky bol spustený aj Portál dopln-
kových služieb katastra nehnuteľností, ktorý zabezpečuje 
za symbolický poplatok výpis všetkých nehnuteľností zná-
meho i nezisteného vlastníka cez celé územie SR a ich 
zobrazenie v mape. Pripravili sme aj poskytovanie PDF 
geometrických plánov a záznamov podrobného merania 
zmien (ZPMZ) dodaných geodetmi pri overení GP pre geo-
detov prostredníctvom web aplikácie CICA (Cadastral In-
formation Correctly Applied), ktorú vyvinul Výskumný 
ústav geodézie a katastra (VÚGK). Kvôli veľkému objemu 
dát bude nastavený limit sťahovania. Vyvinula sa nová we-
bová aplikácia minigis s názvom AKO (Atribúty Katastrál-
nych Operátov) s aktuálnymi rozšírenými údajmi, intui-
tívnejším ovládaním a modernejším vzhľadom. Okrem to-
ho tam budú uvedené odchýlky výmer, či majú k. ú. rastre 
v aplikácii CICA, či dochádza v k. ú. ku spracovávaniu PPÚ 
a JPÚ (jednoduché pozemkové úpravy), a aj z čoho bol 
definovaný určený operát.

Z dôvodu prípravy nového údajového modelu (NÚM) 
bol spracovaný softvér na detegovanie chýb v Súbore po-
pisných informácií (SPI) KN (logické chyby a chyby štruk-
túry dát a chyby konzistentnosti), ktorých oprava násled-
ne prebieha na KO OÚ. Plán do budúcna – tvorba apli-
kácie na zautomatizovanie tvorby geometrických plánov 
a ZPMZ. Ďalej k napredovaniu v oblasti tvorby NÚM ka-
tastra nehnuteľností. Po prebratí ESKN sme v prechod-
nom období, kedy sa rieši len údržba a servis a zároveň sa 
pripravuje VO na rozvoj všetkých modulov. Pod gesciou 
podpredsedu ÚGKK SR sa pripravuje nová štruktúra úda-
jov katastra nehnuteľností (NÚM katastra nehnuteľností), 
čo predstavuje základ pre dopracovanie chýbajúcich častí 
projektu ESKN. Aby sa štrukturalizácia údajov mohla apli-
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24. ročník se

Program semináře je tradičně zaměřen na:
-  aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
-  problematiku permanentních a dalších geodetic-
    kých sítí,
-  výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
-  vývoj a aplikace družicových a dalších navigačních
    a monitorovacích technologií,
-  záměry ČÚZK v těchto oblastech,
-  využití v geomatice, geodynamice a dalších geovědách,
-  zkušenosti v oblasti katastru a dalších oborů.

D R U Ž I CO V É  M E TO DY
V  G E O D É Z I I  A  K ATA S T R U

Kontaktní údaje:
Ústav geodézie FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
E-mail: marsalkova.m@fce.vutbr.cz
Tel.: + 420 541 147 201 (M. Maršálková)
          +420 541 147 213 (J. Weigel)

Přihlášky elektronicky na adrese:
http://geodesy.fce.vutbr.cz/gnss-seminar/

- 
-  

- 
-  

-  
-  
-  
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ná spoluúčasť komerčnej sféry.
9. Už spomínané zlepšenie kvality katastrálnych máp –

VKMt na VKMi.
Nečakáme však so založenými rukami. Napísal som akti-

vity kolektívu ÚGKK SR a potvrdzujem to, čo som písal pred 
rokom, že som tu našiel kopec šikovných kolegov, ktorým 
sme uvoľnili ruky a dali priestor na realizáciu nápadov 
a zlepšení.

Snažíme sa aj viac ako môžeme a máme v kompetencii 
pomáhať aj štátnym zamestnancom z KO OÚ. Reforma štát-
nej správy – to „slávne“ ESO bolo ESO-m len naoko a s od-
stupom času sa ukazuje, že by bolo lepšou alternatívou, 
keby sme opäť KO OÚ komplexne riadili priamo my – 
ÚGKK SR, ale to je už aj veľká politika a nielen odbornosť.

Prosím Vás, držte nám palce odborná verejnosť aj pri 
presadzovaní našich spoločných záujmov a zámerov v le-
gislatíve pri rôznych zákonoch, ktoré sa nás/Vás dotýkajú 
a aj pri získavaní finančných prostriedkov na ne, a ak mô-
žete priložte ruku k dielu v ochrane spoločných rezortných 
záujmov. Záverom chcem len zopakovať, že dúfame v sko-
rý koniec pandémie COVID-19 a návrat do normálu a pla-
tí, že geodeti majú u nás dvere otvorené a podanú ruku 
na spoluprácu.

ného predpisu a detekcie vykonanej úhrady, úplná 
elektronizácia konania – iba elektronická forma ope-
rátu geometrického plánu a z pohľadu zamestnancov 
KO OÚ pri podaní do katastra nehnuteľností o procesnú 
časť spracovania podaní v ESKN – výrazné zjednoduše-
nie pre pracovníkov KO OÚ a postupné rušenie doteraj-
ších dočasných alebo zastaraných modulov (ELODO – 
elektronické odosielanie dokumentov, WRKN – windows 
registratúra katastra nehnuteľností, Obálkovačka, ELPO 
– elektronická podateľňa) a ich nahradenie funkcionali-
tou nového systému (CSKN – centrálny systém katastra 
nehnuteľností). Už čoskoro.

5.  Informačný systém pre správu rastrov – ide o metain-
formačný systém pre geodetov, čo sa stane súčasťou 
ESKN v časti Služby geodetom.

6. Rozšírenie ZBGIS® a je našou ambíciou jeho povýšenie 
na Centrálny geoinformačný portál Slovenska (CeGePoS).

7.  Elektronizácia a inventarizácia listinných údajov – po 
inventarizácií zbierky listín na KO OÚ aj ich skenovanie 
a archivácia na úložiskách – možná spoluúčasť komerč-
nej sféry.

8. Skenovanie a archivácia mapových podkladov ako his-
torické dedičstvo s trvalou archívnou hodnotou – mož-

Mrva, J.: Hodnotenie predsedu Úradu geodézie...
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Z historie signalizace
vzdálených cílů

K 200. výročí Gaussova heliotropu

Abstrakt

Článek krátce připomíná různé způsoby signalizace měřických bodů observovaných na velké vzdálenosti. Uvedeny jsou 
zejména zrcadlové heliotropy vynalezené před dvěma sty lety C. F. Gaussem a reflektory. Dále jsou též zmíněna některá 
z významných použití.

From the History of Remote Target Signalling
on the 200 th Anniversary of the Gaussian Heliotrope

Abstract 

The article briefly recalls different ways of marking of survey points observed over long distances. In particular, mirror 
heliotropes invented two hundred years ago by C. F. Gauss and reflectors are listed. Further some significant applicati-
ons are also mentioned.

Keywords: marking of survey points, C. F. Gauss, heliotrope, signalling reflector
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vyleštěné postříbřené mosazné polokoule opatřené cen-
trickým čepem pro dostředění. Slunce se na kulovém po-
vrchu zobrazilo zářícím bodem, přičemž poloha takto urče-
ného cílového znaku musela být podle polohy Slunce pře-
počítána na centr. Dosah byl zhruba 20 km při střední 
chybě směru zhruba 1''.

Světelná signalizace 

Traduje se, že v předkolumbovské době používali jiho-
američtí Indiáni za bezvětří při vytyčování silnic s extrém-
ně dlouhými přímými úseky, případně pro překonání te-
rénní překážky, signalizaci bodů sloupcem kouře. Při vý-
stavbě Nového Města pražského ve 14. století za vlády 
Karla IV. byla ke stejnému účelu používána olejová lampa 
na vysoké výtyčce. Pro vyhledání, hrubé zacílení i pro mě-
ření byly v 19. století na delší vzdálenosti pozorovány na-
příklad záblesky hořícího černého střelného prachu či mag-
nézia. Při vojenských měřeních byly ve 20. století použí-
vány (zkoušeny) svisle vystřelené světlice nebo dávkou ze 
samopalu vypalované svítící střelivo.

3.1  Heliotrop

Vložíme-li do vyhledávačů slovo heliotrop, dostaneme v po-
řadí četnosti tyto odpovědi: a) barevný polodrahokam, od-
růda chalcedonu, b) otočník peruánský, nízká rostlina z ro-
du heliotropum, čeleď brutnákovitých, c) parfém, d) ame-
rický armádní systém pro rušení družicové navigace, e) geo-
detický zrcadlový přístroj odrážející sluneční paprsky da-
ným směrem na velkou vzdálenost, který se používá k sig-
nalizaci vzdálených měřických cílů. Poslední z uvedených 
možností výkladu tohoto slova řeckého původu [5] je před-
mětem následujícího textu.

Úvod

Signalizace vzdálených cílů byla v měřické praxi vždy pro-
blémem. Do popředí zájmu se dostala zejména v 19. sto-
letí při stupňových měřeních a budování trigonometric-
kých sítí, i když mezi stanoviskem a cílem byla přímá vidi-
telnost. Příčinou byly nároky na vyšší přesnost observace 
a souběžné zdokonalování technologií měření a optických 
i mechanických částí měřických přístrojů. Důsledkem byla 
rostoucí délka záměr mezi body nejvyšších řádů, pohybu-
jící se ve vyšších desítkách kilometrů. 

Text vychází především ze soudobých publikací [1], [2], 
[3] a do určité míry navazuje na článek [4], resp. ho dopl-
ňuje. V uvedených publikacích jsou též četné odkazy na 
další literární prameny. Podružné citace jsou uvedeny pří-
mo v textu článku. Následující dělení platí pro potřeby to-
hoto článku.

Signalizace mechanickými prostředky

Tyčové signály signalizačních staveb (věží, pyramid) byly 
podle literatury ([3], s. 15) za dobrých podmínek a kon-
trastního pozadí viditelné pouze na 40 km – 50 km, podle 
([11], s. 116) na 20 km – 30 km. To platí i pro kvalitní při-
rozené signály (kostelní věže apod.). 

Publikace ([1], s. 64–66) shrnující výsledky a poznatky 
východopruského stupňového měření, které se stalo na 
řadu let příkladem, uvádí pro vzdálenosti až do 100 km 
několik možností. Jednou z nich byly svislé bílé desky roz-
měru zhruba 60 cm x 60 cm se souosým svislým černým 
pruhem šíře asi 25 cm. Tyto terče, použitelné při dobré 
viditelnosti i při obloze bez slunečního svitu, byly na pilíři 
centrovány v trojnožce se stavěcími šrouby a libelou. Po-
otáčením terče kolem svislé osy bylo možno relativní šíři 
pruhu měnit. Naopak při slunečné obloze byly používány 

Hánek, P.–Hánek, P. ml.: Z historie signalizace...



Obr. 1 Princip Gaussova heliotropu, zdroj: [3], s. 17

Obr. 2 Portrét C. F. Gausse, avers bankovky 10 DM, zdroj: dorotheum.com
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Konstruktérem prvního heliotropu se stal v roce 1821 
„kníže matematiků“ Carl Friedrich Gauss (1777–1855, též 
Karl F. G.), který vedl v letech 1821–1823 hannoverské stup-
ňové měření mezi městy Göttingen a Altona. To spojilo 
dánskou trigonometrickou síť s jihoněmeckými sítěmi 
v Harcu. Rovnoběžkovým řetězcem bylo hannoverské mě-
ření připojeno na holandskou síť, a přes ni na síť francouz-
skou.

Gaussův portrét je např. na lícové straně německé ban-
kovky v hodnotě 10 DM z 90. let 20. století, což je jistě 
projevem oficiálního uznání jeho významu (obr. 2). V po-
zadí bankovky je zobrazena Gaussova křivka normálního 
rozdělení a silueta budov univerzitní hvězdárny v Göttin-
genu, s níž byl spojen celý jeho život. Na reversu na bílém 
svislém okraji s ochrannou průsvitkou Gaussova portrétu 
je zobrazen rovnoběžkový řetězec mezi Hamburkem a vý-
chodofríským ostrovem Wangerooge, v ploše pak sextant, 
i když Gauss měřil jedině teodolitem. Německý odborný 
tisk považoval ideový návrh zpracování reversu za „kurioz-
ní a klamný“ – viz např. [7].

Při svých starších měřeních používal K. F. Gauss k signa-
lizaci bodů nejprve provizorní přístroj na stativu (tzv. Vice- 
-Heliotrop, [2], s. 35). Gaussův heliotrop se skládá ze dvou 
různě velkých otočných rovinných zrcadel ZZ

1
 a zz

1
, vzá-

jemně svírajících pravý úhel (obr. 1). Tato sestava, dopl-
něná kruhovou deskou, je nasazena na objektiv daleko-
hledu a je otočná kolem osy kolmé k ose dalekohledu. 
Dalekohled, který obsluha heliotropu na bodě A zacílí na 
bod P, je otočný v ložiskách kolem své optické osy, při-
čemž před okulár lze předřadit sluneční filtr (obr. 3). Po-
kud není Slunce za heliotropem, nastaví obsluha pootá-
čením dalekohledu a pozorováním stínu vrženého kruho-
vou deskou velké zrcadlo kolmo na rovinu dopadajícího 
a odraženého slunečního paprsku. Na zrcadle ZZ

1
 se od-

razí do směru na cíl P, část dopadne na zrcátko zz
1
 a odrazí 

se k oku O. Je zřejmé, že body O, A, P leží na přímce, pokud 
obsluha po natočení zrcátek sama vidí v okuláru „mdlý 
obraz“ Slunce a deska vrhá stín ve tvaru úzkého proužku. 
Gaussův heliotrop vyrobila a připomíná rodinná firma Breit-
haupt v Kasselu existující dodnes již v 8. generaci [8]. Učeb-
nice ([3], s. 17–19) považuje jeho hmotnost a cenu za ne-
výhodu oproti pozdějším konstrukcím. Jejich předností by-
lo, že nepoužívaly v té době drahý a choulostivý dalekohled.

K takovým typům patří v praxi rozšířený Bertramův helio-
trop (obr. 4), který byl konstruován v roce 1829 a úspěšně 
použit v roce 1841 ve východopruském stupňovém mě-
ření ([1], s. 65); starší literatura ho někdy označuje jako 

Princip zrcadlového heliotropu je prostý (obr. 1). Pokud 
na stanovisko A umístíme zrcadlo ZZ

1
, odrazí se paprsek 

přicházející ze Slunce S do cílového bodu P tehdy, pokud 
je zrcadlo kolmé k ose úhlu SAP a úhly α jsou shodné. Z to-
ho plyne nutnost korigovat polohu zrcadla v souhlasu se 
zdánlivým pohybem Slunce, jenž díky rotaci Země před-
stavuje 15°/1 h. Dopadající paprsek má ve skutečnosti tvar 
úzkého kuželovitého svazku paprsků o vrcholovém úhlu 
asi 32' ([6], s. 117). Kruhovitý průřez svazku paprsků na vzdá-
lenost 50 km má tedy průměr asi 460 m. Permanentní 
změna nastavení ovšem záležela na svědomitosti pomoc-
níka, obsluhujícího zařízení. Ojedinělé konstrukce přístro-
jů, jejichž poloha zrcadla byla měněna automaticky po-
mocí hodinového strojku v závislosti na poloze Slunce, se 
v praxi pro složitost zejména v počátcích neujaly. 

Heliotrop bylo možno za jasného dne používat v době, 
kdy se neprojevovaly silné vibrace vzduchových vrstev, tedy 
po ránu a později po poledni (od 15. h.) až do soumraku. 
Soudobá literatura popisovala možnost přerušit odražený 
paprsek zacloněním, a tak provozovat tzv. heliotropickou 
telegrafii za podmínky, že heliotropy byly na obou konco-
vých bodech. Dohodnuté signály (krátké a dlouhé zábles-
ky) pro různé měřické akce připomínaly Morseovu abece-
du. Dosah byl udáván v poměrně širokém rozsahu 60 km 
až 110 km. Prostorové vztahy jednotlivých prvků heliotro-
pu bylo samozřejmě nutno rektifikovat. V dalším textu zmí-
níme některé z konstrukcí, které podle našeho názoru dobře 
dokumentují vývoj.

Hánek, P.–Hánek, P. ml.: Z historie signalizace...



Obr. 4 Bertramův heliotrop, zdroj: [3], s. 22

Obr. 3 Gaussův heliotrop, zdroj: wikimedia.org Obr. 5 Americký heliotrop, zdroj: google.com
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lem obou os. Po roce 1879 byla konstrukce Bertramova 
heliotropu upravena. Na shodném principu byl postaven 
Reitzův heliotrop ([2], s. 36–42). Úpravu podle návrhu švý-
carského měřiče Langa vyrobil v roce 1927 podnik Haag- 
-Streit. Vlastní úpravu používal francouzský Vojenský země-
pisný ústav ([9], s. 35).

Tzv. americký heliotrop (obr. 5) byl použit při triangu-
laci státu New York, v roce 1887 o tom byla publikována 
zpráva. Americký heliotrop je tvořen dalekohledem (ten 
dokonce není nutnou podmínkou konstrukce) otočným 
a sklopným na vhodném stativu (stojanu). U okulárové 
části je umístěno zrcátko se středovým otvorem pohyb-
livé kolem své vodorovné osy. Směrem k objektivu je umís-
těna svislá deska s kruhovým otvorem, v němž je vypnut 
záměrný kříž. Jejich spojnice je rovnoběžná s optickou 
osou dalekohledu a slouží pro hrubé zacílení. U objektivu 
je další svislá deska s centrickým otvorem, který lze uza-
vřít záklopkou. Při přípravě heliotropu se po zacílení zá-
měrným křížem a dalekohledem na druhý bod pohybuje

Bayerův nebo Repsoldův. (Publikace [6], s. 40, připouští je-
jich spoluúčast na konstrukci; práce [9], s. 34, princip při-
pisuje Repsoldovi do roku 1825.) Základnová deska D po-
depřená hroty N je dlouhá asi 50 cm, ve středu je zařízení 
pro centraci na stanovisku A. Sklon desky lze měnit po-
mocí svislého stavěcího šroubu S. Na jednom konci je 
umístěno zrcátko Z otočné pomocí ustanovek s kolem 
obou hlavních os. V jejich průsečíku je otvor O. Na protěj-
ším konci je na držáku T v pouzdře V umístěn drátěný zá-
měrný kříž C. Spojnice OC je záměrnou přímkou, kterou se 
zacílí (potáčením desky D a šroubem S) na protější bod. Po 
předsunutí záklopky M za kříž C se ustanovkami s nastaví 
zrcadlo tak, aby černý obraz otvoru O byl centrován na zá-
měrný kříž. Po odsunutí záklopky je heliotrop připraven 
k měření. Do držáku P bylo možno vkládat barevné filtry 
pro úpravu intenzity světla, nebo jako dohodnutý signál. 
Pokud by orientace přístroje byla taková, že Slunce je za 
ním, odrazí se jeho paprsky na zrcátko Z pomocí dalšího 
zrcadla vhodně umístěného na pilíři, které je otočné ko-
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Obr. 6 Elektrický reflektor Zeiss TSG 200, zdroj: google.com
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f = 60 cm. V ohnisku byla umístěna magnéziová lampa. 
Přístroj na jednoduchém stativu byl otočný kolem svislé 
i vodorovné osy.

V roce 1879 došlo k propojení trigonometrických sítí Špa-
nělska a Alžírska. (Poznámka: francouzská kolonizace Alžír-
ska započala roku 1846.) Na pobřeží každé z obou zemí 
byla zřízena dvojice bodů se vzdálenostmi zhruba 83 km, 
resp. 105 km. V takto vzniklém čtyřúhelníku byly z každé-
ho bodu v noci observovány zbývající tři body, přičemž 
úhlopříčky byly dlouhé 257 km a 270 km. Práce vedli špa-
nělský generál Carlos Ibañez de Ibero a velitel měřické 
služby francouzské armády plk. François Perrier. Pro signa-
lizaci byly používány přístroje dvou typů ([3], s. 31–32). 
Prvním byl již zmíněný kolimátor. Druhý, tzv. projektor 
(projecteur, opět francouzské konstrukce), se skládal z apla-
natického zrcadla, tvořeného vypuklo-dutou čočkou (prů-
měr 30 cm, f = 60 cm) postříbřenou na zadní vypuklé plo-
še. (Aplanatické zrcadlo bylo výrobně jednodušší a levnější 
než též možné parabolické zrcadlo.) U obou přístrojů byla 
do ohniska umístěna elektrická uhlíková lampa, přičemž 
vycházející paprsky byly vzájemně rovnoběžné.

Na přelomu 19. a 20. století byly vyráběny signalizační 
reflektory s parabolickým zrcadlem a malou žárovkou v je-
ho ohnisku. Poloha žárovky byla rektifikovatelná a k napá-
jení sloužil akumulátor nebo jiný zdroj elektrické energie. 
Některé pozdější modely byly opatřeny reostatem pro re-
gulaci jasu záření. Tato zařízení vyráběla řada firem, mezi 
nimi i firma Josef a Jan Frič na žádost Ministerstva financí. 
Reflektory lze používat po celý den, jako nejvhodnější 
doba je udáván čas od 1 hodiny po západu Slunce až do 
3. hodiny ráno.

Při budování Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
byly v Československu používány reflektory s acetylénovou 
lampou, po roce 1933 reflektory s automobilovou žárovkou 
35W nebo 50W napájenou dynamem na šlapací pohon 
([10], s. 23). Ve 2. polovině 20. století byly u nás používány 
světlomety TSG 200 firmy Carl Zeiss Jena (obr. 6). Přístroj
o hmotnosti 8 kg byl osazen žárovičkou 5 W / 6 V a vyba-
ven zaměřovacím dalekohledem a centrační podložkou 
se stavěcími šrouby. Do praxe se dostaly i běžné nebo 
upravené automobilové či ruční reflektory, případně jen 
zavěšené žárovky. Společnou výhodou bylo použití za hor-
ších podmínek bez nutnosti obsluhy s výjimkou dohledu 
na zdroj elektrického proudu. V 50. letech 20. století byl 
k dispozici francouzský reflektor spojený s heliotropem, 
vybavený vodorovným kruhem, svislou stupnicí a auto-
matickým pootáčením. V učebnici ([11], s. 119) je zařazen 
obrázek obdobného přístroje.

zrcátkem tak, aby byl tmavý obraz otvoru zrcátka centric-
ky umístěn na uzavřené záklopce. Po odsunutí záklopky 
je přístroj připraven k měření.

V roce 1844 byla publikována v praxi nepříliš úspěšná 
Steinheilova konstrukce, v níž mělo zrcadlo ve středu prů-
hlednou (nepostříbřenou) kruhovou plošku. Zacílení pří-
stroje bylo velmi pracné, což zřejmě vedlo k několika úpra-
vám jiných autorů. Kromě toho práce ([6], s. 35–45) zmi-
ňuje některé další konstrukce německého původu. 

Učebnice ([3], s. 24–26) popisuje Müllerův heliotrop, 
původně nazvaný phototrop. Na České vysoké škole tech-
nické (ČVŠT) v Praze byl v roce 1881 konstruován prof. 
Františkem Müllerem pro měření podzemních prostor. Prá-
ce ([10], s. 82) uvádí, že přístroj měl sloužit k signalizaci 
nepřístupných bodů při trigonometrickém měření. Vychá-
zí z Bertramova heliotropu, ovšem na svislé ose zrcátka je 
navíc umístěn dělený kruh v rozsahu 360° a na vodorovné 
ose segment svislého kruhu v rozsahu stupnice asi 70°. Na 
základnové desce je trubicová libela s buzolou. Přístroj byl 
kuželovitou tulejkou nasazován na čepový stativ. K praktic-
kému použití však nedošlo, snad pro velký rozptyl paprsků. 

Heliotrop, který byl úpravou Steinheilova přístroje, kon-
struoval a v roce 1909 publikoval prof. Jaroslav Pantoflíček 
na ČVŠT ([9], s. 33–34). Podle knihy ([10], s. 89, zobrazení 
na s. 88) o přístroj projevila zájem berlínská firma Eduarda 
Sprengera, která vyrobila malou zkušební sérii. Přístroje 
byly používány za 1. světové války německým válečným 
námořnictvem k signalizaci.

V tzv. sbírce akademika Františka Čechury na VŠB-TU 
v Ostravě, jejíž část je nyní vystavena v Moravském karto-
grafickém centru ve Velkých Opatovicích, je uložena úpra-
va amerického heliotropu. Vyrobila ho v roce 1912 praž-
ská firma Josef a Jan Frič podle návrhu Františka Köhlera, 
profesora Báňské akademie v Příbrami.

V 50. letech 20. století konstruoval Karel Kučera ve VÚGTK 
tzv. permanentní zábleskový heliotrop ([11], s. 117–118), 
který nevyžaduje stálou obsluhu. Hlavní součástí jsou tři 
různě skloněná, vzájemně pootočená kovová zvlněná zrcát-
ka, která při otáčení kolem společné svislé osy vysílají zá-
blesky prakticky po celém horizontu i při značných výško-
vých rozdílech bodů. Heliotrop se upevňuje na signalizač-
ní tyč měřické věže, otáčení zajišťují duté polokoule, stej-
ně jako u anemometru. K otáčení dále postačuje slabý vá-
nek, který lze předpokládat vždy. Přístroj se osvědčil při 
polské výpravě na Špicberky v roce 1957. Záblesky byly 
viditelné za jasného počasí do 40 km, při slabě zatažené 
obloze do 18 km.

3.2  Reflektor

V roce 1806 v rámci prodloužení pařížského stupňového 
měření až na Baleárské ostrovy použili významní francouz-
ští vědci François Jean Dominique Arago a Jean Baptiste 
Biot pro noční signalizaci bodů jednoduchého zdroje umě-
lého světla – olejovou lampu umístěnou v ohnisku para-
bolického zrcadla. Při východoindickém měření použil svě-
telnou signalizaci plk. George Everest [4]. Práce ([3], s. 33) 
uvádí, že reflektory s petrolejovou lampou postačují do 
vzdálenosti 50 km. Po vynálezu Gaussova heliotropu (část 
3.1) nastala v dalším vývoji reflektorů přestávka.

Změnu přinesl rok 1874 při již čtvrtém stupňovém mě-
ření pařížského poledníku iniciovaného francouzskou Aka-
demií věd. K signalizaci bodů byly za dne používány helio-
tropy, v noci tzv. kolimátory (kollimateur). Ty jsou tvořeny 
spojnou čočkou průměru 20 cm s ohniskovou vzdáleností 
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Obr. 1 Za předsednickým stolem zleva
M. Novosad, H. Staňková a P. Černota

Obr. 2 Ocenění akademika F. Čechury přebrala H. Staňková
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my při cestování. Organizátory byla SDMG a dvě pracoviště Hornicko-geologic-
ké fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), tedy 
Katedra geodézie a důlního měřictví (KGDM) a mostecký Institut kombinova-
ného studia (IKSM). 

Po zahájení konference Ing. Miroslavem Novosadem, Ph.D. (předseda SDMG, 
obr. 1) proběhlo slavnostní udělování Medailí akademika F. Čechury. Toto oce-
nění zásluh o obor a Společnost převzali z rukou doc. Ing. Dany Vrublové, Ph.D. 
(vedoucí IKSM a místopředsedkyně SDMG), dva z významných členů. Prvním 
byl Ing. M. Novosad, Ph.D., od roku 2012 reprezentující SDMG též v předsednic-
tvu Mezinárodní společnosti důlních měřičů ISM, který letos oslavil padesátiny, 
následovala prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D., která byla profesorkou jmenována 
na podzim 2021 jako první žena v oboru geodézie a důlního měřictví (obr. 2). 

V době konání konference proběhl též 11. sjezd SDMG, který potvrdil Ing. 
M. Novosada, Ph.D. a doc. Ing. D. Vrublovou, Ph.D. v dosavadních funkcích, a fol-
kloristická exkurze do Strážnice. Samozřejmou součástí byl společenský večer 
a rozsáhlá kuloárová diskuze. Organizátoři jako vždy věnovali sadu konferenčních 
materiálů, tedy tištěný sborník anotací referátů a jejich plné znění na flash disku, 
do Zeměměřické knihovny Výzkumného ústavu geodetického, topografického 
a kartografického, v. v. i. (VÚGTK), takže zájemci se s nimi mohou snadno se-
známit. V dalším se proto omezím jen na stručný výčet jednotlivých příspěvků. Za 
jménem přednášejícího jsou v závorce uvedena jména případných spoluautorů.

Jako první vystoupila Mgr. M. Staniczková (Katastrální úřad pro Moravsko-
slezský kraj, Katastrální pracoviště Opava) s problematikou poddolovaných ka-
tastrálních území (k. ú.), týkající se zhruba 50 k. ú. s více než 27 000 ha a 400 000 
obyvatel. Možné varianty nového mapování nebo hledání jiných cest nápravy 
jsou diskutovány na úrovni Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 
RNDr. L. Plánka, CSc. (VŠB-TUO) představil družicový monitoring těžební kra-
jiny v projektu CLC (Corine Land Cover). Ing. M. Malíř (Český báňský úřad)
hovořil o báňsko-technické evidenci podle horního zákona a podal vysvětlení 
souvislostí mezi touto evidencí a důlně-měřickou dokumentací. Ing. T. Tichý 
(Ing. J. Sobotka, INSET, s. r. o., Ing. V. Sládek, Severočeské doly, a. s. – SD, a. s.)  

Závěr

Přístroje zmiňované v tomto textu jsou v dnešní době již 
jen významnou součástí zeměměřické historie. Hesla helio-
trop, reflektor, světlomet nejsou obsažena ani v Termino-
logickém slovníku zeměměřictví a katastru [12]. Různoro-
dost a nápaditost vědeckého a technického řešení téhož 
problému však podle našeho názoru stojí za připomenutí.

Poznámka:
Text vznikl v rámci grantového projektu Ministerstva kultury 
České republiky NAKI II, č. DG18P02OVV054 Zeměměřické 
a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do 
konce 20. století.
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Národní technické muzeum

Po dvouleté přestávce, vynucené opatřeními v době coronaviru, se v tradičním 
podzimním termínu ve dnech 20. – 22. 10. 2021 sešlo v hotelu Zámeček v ma-
lebném Mikulově zhruba osm desítek účastníků XXVII. konference Společnosti 
důlních měřičů a geologů, z. s. (SDMG). Podtitul akce Mezinárodní konference
„Geodézie a Důlní měřictví 2021“ splnila kromě programového výboru pouze 
nepočetná delegace ze Slovenské republiky, zřejmě i pro přetrvávající problé- 
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Obr. 3 Ing. P. Miltner při prezentaci

Obr. 2 Statistické údaje z katastru nemovitostí 
představil P. Doubek 

Obr. 1 M. Králík při přednášce

Seminář o katastru nemovitostí
se konal v Třebíči

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
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zovali. Díky tomu mělo 150 účastníků možnost vyslechnout připravené před-
nášky, klást otázky a také po delším období pobesedovat s kolegy na témata 
týkající se nejen právních i technických novinek. 

V první přednášce Mgr. Michal Králík, Ph.D. (obr. 1) s názvem „Vybrané otáz-
ky věcných práv v občanském zákoníku z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího 
soudu ČR“ uváděl příklady ze soudní praxe a diskutoval s posluchači o varian-
tách jejich řešení. Přednáška potvrzovala, že k nejvyššímu soudu se dostávají 
kauzy, kdy rozhodování o správném řešení je skutečně složité a nejednoznačné. 

Téma dalšího vystoupení bylo inspirováno událostmi první poloviny roku 
2021, kdy byla v médiích hodně diskutovaná problematika volného poskyto-
vání informací z katastru nemovitostí. Na seminář byl zařazen příspěvek „Způ-
soby poskytování dat katastru nemovitostí online, autorizovaný přístup“, který 
přednesla Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D., a informovala posluchače o celé 
řadě aplikací provozovaných Českým úřadem zeměměřickýma katastrálním jako 
je například Nahlížení do KN, Dálkový přístup pro neregistrované uživatele, 
Dálkový přístup (pro registrované uživatele) a Službu sledování změn. Mimo 
jiné představila nový způsob autorizace klienta pomoci takzvané e-identity, 
díky které je možné jednoduše získávat údaje katastru bez nutnosti předchozí 
registrace a současně v určité rozšířené podobě.

Na přednášku tematicky navázala Ing. Naděžda Vitulová, která se věnovala 
možnostem využití a správné interpretaci volně poskytovaných údajů katastru 
nemovitostí veřejnosti. Ve svém obsáhlém příspěvku s názvem „Vyhledávání 
údajů o nemovitostech v Nahlížení do katastru nemovitostí, jejich vyhodno-
cení a využití“ upozornila na úskalí s vyhledáváním a zpracováváním dat, zabý-
vala se problematikou kvality poskytovaných dat, kvalitou evidovaných hranic 
pozemků v katastrálních mapách, evidovaných výměr atd.

Zajímavé souhrnné statistické údaje z katastru nemovitostí a informace o li-
mitních možnostech zkvalitňování dat katastru představil Ing. Pavel Doubek 
(obr. 2). Například upozornil na nové možnosti výmazu zapsaných historických 
věcných břemen převzatých do katastru z pozemkových knih, které jsou evido-
vány zpravidla ve prospěch nedostatečně identifikovaných osob, přičemž tyto 
osoby už zpravidla zemřeli a výmaz zápisů takových práv byl dosud víceméně 
nemožný. Mimo jiné také představil nové postupy při odstraňování parcel evido-
vaných v katastru zjednodušeným způsobem jako takzvané přídělové parcely.

se zabýval návrhem a realizací geotechnického monitoringu při výstavbě byto-
vých domů v Praze-Chodovci v území morfologické elevace. Ing. P. Miltner (Ing. 
V. Sládek, SD, a. s.) popsal metodiku zaměření a výpočtu středu kolesa korečko-
vého rypadla SchRs 1550 (obr. 3). 

Druhý blok kongresových jednání zahájil Ing. J. Sirotek, MBA (Česká spe-
leologická společnost, doc. Ing. J. Weigel, CSc, Vysoké učení technické Brno, 
Ing. V. Ouhrabka, Správa jeskyní ČR, Mgr. F. Kuda, Ph.D., Ústav geoniky Aka-
demie věd ČR) přednesením příspěvku k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu 
2021 na téma mapování systému Amatérské jeskyně v Moravském krasu. Mgr. 
F. Kuda, Ph.D. (Ing. J. Sirotek, MBA a Mgr. S. Lejska z Českého hydrometeorolo-
gického ústavu) navázal referátem o poznatcích z dosud nejrozsáhlejšího 3D 
jeskyňářského laserového skenování, konkrétně v Amatérské jeskyni. Ing. 
J. Pospíšil, Ph.D. (Ing. V. Šafář, Ph.D., KGDM) popsal postupný vývoj aparatur 
a zpracování fotogrammetrických metod pro zjištění stavu ostění důlních jam. 
Ing. Z. Klusoň (PRIMIS, spol. s r. o.) se podělil o zkušenosti se snímkováním a zpra-
cováním leteckých snímků pro vysokorychlostní liniové dopravní stavby, např. 
ortofotomapě v GSD 2 cm a 5 cm a TRUE ortofotomapě.

V závěrečném bloku nejprve zazněly dva příspěvky stejné dvojice autorů. 
Doc. Ing. P. Hánek, CSc. (VÚGTK a Fakulta stavební ČVUT v Praze) hovořil o tra-
dici 250 let výroby geodetických a důlně-měřických přístrojů v německém Pod-
krušnohoří, Ing. P. Hánek, Ph.D. (VÚGTK a Zemědělská fakulta Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích) představil výsledky grantového projektu Země-
měřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 
20. století. Ing. M. Brejcha, Ph.D. (Data Systems, s. r. o., Ing. I. Buchla, Carmeuse 
Slovakia, s. r. o.) hovořil o moderních metodách zaměření morfologie lomové 
stěny a geometrie provedení vrtů, vedoucí k vyšší bezpečnosti a ekonomičnosti 
trhacích prací v lomech. Ing. D. Šantora (Gefos, a. s.) představil úplný systém 
automatického monitoringu pomocí měřických senzorů (globální navigační 
družicové systémy, totální stanice, sklonoměry atd.) včetně komunikačních 
zařízení a softwareových možností. Ing. P. Bozděch (3gon Positioning, s. r. o.) 
v poslední přednášce přiblížil a na několika přístrojích demonstroval zařízení 
pro bezdrátový monitoring, konkrétně firem Selceve a Sigicom.

Do dalších let popřejme našim kolegům tradiční Zdař Bůh!

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

Dne 14. 10. 2021 se v Třebíči konal XXVI. ročník odborného semináře zaměře-
ného na problematiku katastru nemovitostí v právní i technické praxi. Seminář 
se konal po roční pauze, kdy zasáhla vyšší moc, a seminář musel být zrušen. 
O to složitější bylo rozhodování, zda letos seminář připravovat či ne. Vzhledem 
k tomu, že organizátoři jsou veskrze pozitivní a optimističtí, seminář zorgani-
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Obr. 1 Pohľad do sály

Obr. 2 Predseda KGK – Alojz Kopáčik Obr. 3 Predseda ÚGKK SR – Ján Mrva

28. slovenské geodetické dni
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obdobie. Informoval o ukončení projektu Elektronické služby katastra nehnu-
teľností (ESKN), ale aj o nevyhnutnosti jeho ďalšieho rozvoja. Informoval o pri-
pravovaných zmenách v legislatíve, t. j. o návrhu novely katastrálneho zákona, 
o príprave návrhu zákona o geodézii a kartografii, ale aj o ďalších úlohách a pro-
jektoch v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. 

Druhý blok 28. SGD bol už tradične venovaný informáciám o činnosti ÚGKK SR. 
Postupujúca elektronizácia štátnej správy vytvorila tlak aj na elektronizáciu ove-
rovania geometrického plánu (GP), a to najmä z dôvodu zrýchlenia procesu 
a zjednodušenia komunikácie medzi autorizačným a úradným overovateľom. 
O tejto významnej zmene vo forme a spôsobe overovania geometrického plánu 
a jej prínose k objektivizácii úradného overovania GP hovoril Michal Leitman. 

V roku 2017 ÚGKK SR začal projekt leteckého laserového skenovania SR, ktorý 
bude ukončený v roku 2023, a tým bude vytvorený digitálny model reliéfu 5. ge-
nerácie z celého územia SR. O príprave 2. cyklu leteckého laserového skenovania 
hovorila Katarína Leitmannová. Prezentovala výsledku prieskumu spokojnosti 
používateľov s novými údajmi a tiež prípady ich využitia v rôznych oblastiach.

Ďalší blok zaujímavých informácií z nášho odboru bol venovaný význam-
ným osobnostiam, spolkom a udalostiam. Spomienke na Jozefa Mareka – auto-
ra a spoluautora celého radu publikácií, prevažne z histórie geodézie, karto-
grafie, katastra a geoinformatiky sa venoval Július Bartaloš. Vydania svojej po-
slednej publikácie Vybrané kapitoly z histórie geodézie, kartografie a katastra 
na Slovensku sa už Jozef Marek bohužiaľ nedožil.

V roku 2020 uplynulo 30 rokov od založenia Slovenskej spoločnosti geo-
detov a kartografov (SSGK). Históriu i súčasnosť SSGK pripomenul Štefan Lukáč. 
Členstvo SSGK vo Zväze slovenských vedecko-technických spoločností, ako aj 
v Medzinárodnej federácií geodetov (FIG) umožňuje geodetom z členskej zá-
kladne SSGK aktívne sa zapájať aj do ich činností, s cieľom získavať nové po-
znatky a vedomosti z oblasti vedy a techniky.

Peter Šlahor sa vo vystúpení vrátil k 100. výročiu podpisu Trianonskej zmluvy, 
ktorý sa uskutočnil 4. 6. 1920 v Paríži. Trianonskou mierovou zmluvou boli po 
prvej svetovej vojne určené hranice Maďarska, a teda aj československo-ma-
ďarská štátna hranica. Príspevok pojednával o rozhraničovacích prácach pri 
určovaní tejto hranice.

V roku 2019 bolo zriadené Metrologické centrum geodézie. Jeho súčasťou 
budú viaceré zariadenia – laboratóriá na kalibrovanie, skúšanie a testovanie 
prístrojov a pomôcok na výkon geodetických činností. O budovaní geodetickej 

V posledním příspěvku se dostalo účastníkům obšírné informace o budo-
vání krajských digitálních technických map a digitální mapy veřejné správy od 
Ing. Jiřího Formánka. V přednášce byly uvedeny informace o hlavních důvo-
dech vzniku těchto mapových děl, o jejich plánované kvalitě a obsahu, mož-
nostech jejich údržby a editorech, resp. osobách odpovědných za jejich obsah. 
V příspěvku byla zmíněna i otázka financování projektu. 

Na závěr semináře předsedkyně Spolku zeměměřičů poděkovala účastní-
kům za jejich zájem se v této nelehké době semináře účastnit. Jejich přítom-
nost potvrdila, že pořádat akce s osobní účastí mají význam, a Spolek zeměmě-
řičů Brno se k nim bude snažit zase brzy vrátit. Už dnes si můžete zapsat termín 
dalšího ročníku semináře o katastru nemovitostí, kterým je 27. 10. 2022.

 Eva Eliášová,
Spolek zeměměřičů Brno

Od roku 1993 sa zvykla geodetická komunita na Slovensku každoročne zísť na 
odbornom podujatí s názvom Slovenské geodetické dni (SGD). Pandémia ocho-
renia Covid-19 však prerušila a pozmenila mnohé aktivity, vrátane pravidel-
nosti konania SGD. V roku 2020 sa prerušila niť každoročných stretnutí, a tak 
sme sa stretli na 28. SGD až v roku 2021, a to 4.11. v Žiline. Stále platiace ob-
medzenia neumožnili vrátiť sa plnohodnotne k pôvodnej forme organizácie, 
a tak prezenčná forma bola doplnená online formou (obr. 1). 

Predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov (KGK), Alojz 
Kopáčik (obr. 2) vo svojom úvodnom vystúpení sprostredkoval informácie 
o činnosti KGK za posledné dva roky. V apríli 2021 došlo na Valnom zhromaž-
dení KGK k zmene predsedu predstavenstva, kedy bol Alojz Kopáčik zvolený za 
predsedu a vymenil tak vo funkcii Jána Hardoša. Dôležitou udalosťou tohto ob-
dobia bola príprava nového zákona o KGK, ktorého začiatok účinnosti je pláno-
vaný na 1. 1. 2022. V čase konania 28. SGD bol zákon po 1. čítaní v Národnej 
rade Slovenskej republiky.

Ján Mrva (obr. 3) vo svojom prvom vystúpení na SGD v pozícii predsedu 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) posky-
tol poslucháčom komplexnú informáciu o aktivitách rezortu i o plánoch na ďalšie
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Obr. 1 Sedm titulů kartografických děl vybraných do ankety,
které vyšly v Česku v roce 2020

Obr. 2 Sedm titulů českých průvodců vybraných do ankety,
které vyšly v Česku v roce 2020

ANKETA 2 x 7 publikací a map roku 2020

MAPY A ATLASY
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ročně členové České asociace novinářů a publicistů píšících o cestovním ruchu 
svými hlasy v anketě určují žebříček map a průvodců vydaných v minulém roce.
Ne jinak tomu bylo na výroční schůzi, která proběhla až 6. 10. 2021 v Praze, při 
níž členové asociace v ANKETĚ 2 x 7 publikací a map roku 2020, rozhodli 
o pořadí zajímavých titulů.

Jak se k výsledkům dospělo? Odborná komise nejdříve pro tuto anketu  
vybrala po dvakrát sedmi titulech, aby z nich vybíral nejlepší, nejzajímavější 
publikaci každý člen novinářské asociace, který měl právo projevit svůj názor 
a označit v každé kategorii jen jedinou publikaci. Ankety se během výroční 
členské schůze, která proběhla za přísných, v té době aktuálních hygienických 
pravidel, zúčastnilo 22 členů asociace. 

Z hlasování vzešly tyto výsledky:

Mapy a atlasy (obr. 1):
1.-2.  Brdy, turistická mapa 1 : 40 000 (KČT Trasa)
1.-2.  Českosaské Švýcarsko, turistická mapa 1 : 50 000 (Kartografie PRAHA, a. s.)  
3.       Domažlicko, Turistická mapa pro každého 1 : 25 000 (Geodezie On Line)
4.-6.  Krkonoše, turistická, lyžařská a cykloturistická mapa 1 : 25 000 (SHOCart) 
4.-6.  Kokořínsko - Máchův kraj 1 : 25 000 (ROSY)
4.-6.  Střední Čechy  2, Mělnicko - Mladoboleslavsko 1 : 75 000 (Středočeský kraj)
7.       Kladensko, bez uvedeného měřítka ručně malovaná cyklomapa 
           (CBS Nakladatelství)
 
Průvodci (obr. 2):
1.        Kolektiv: Špalíček výletů, to nejlepší (Soukup & David)
2.       Jiří Padevět: Krvavý podzim 1938 (Academia)
3.       Otilie K. Grezlová: Z hradu na hrad středním Krušnohořím (Regia)
4.       Iveta Toušlová, Josef Maršál a kolektiv: Toulavá kamera 31
           (Freytag & Berndt) 
5.       Tomáš Makaj, Jaroslav Vogeltanz: Brdy (Starý most)
6.-7.  Tomáš Hejna: Toulky od Mělníka k Českému ráji (Olympia)
6.-7.  Petr David a Vladimír Soukup: Krušné hory známé i neznámé
           (Universum Praha)

Anketa, byla připravena za významné spolupráce s pracovníky prodejny 
KIWI v Praze, kteří organizátorům zapůjčili většinu nominovaných publikací.

Ing. Petr Skála,
člen výboru Asociace novinářů
a publicistů cestovního ruchu,

Praha

kalibračnej základnice pre elektronické diaľkomery hovoril Miroslav Mališ 
z ÚGKK SR. Koncom roka 2020 bolo vybudovaných 7 pilierov budúcej základ-
nice pri obci Viničné a v roku 2021 boli tieto piliere monitorované z hľadiska 
stability. Na rok 2022 sú naplánované opakované série meraní na určenie refe-
renčných parametrov základnice. Pavol Kajánek zo Stavebnej fakulty Sloven-
skej technickej univerzity prezentoval komparátor na kalibráciu krátkych dĺžko-
vých meradiel. Pre účely kalibrácie krátkych dĺžkových meradiel boli vybu-
dované dva komparátory, a to vertikálny a horizontálny komparátor. Vertikál-
ny komparátor umožňuje kalibrovať celý nivelačný systém (nivelačný prístroj 
a nivelačnú latu). Horizontálny komparátor slúži na kalibráciu samotnej nive-
lačnej laty. V súčasnosti umožňuje kalibráciu kódových nivelačných lát a me-
račských pásiem, aktuálne sa pripravuje kalibrácia nivelačných lát s klasickým 
delením.

Že je možné spojiť odbornosť v geodézii a osobnú záľubu v atletike preuká-
zal Branislav Droščák z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. Obi-
dve disciplíny súvisia s veľmi presným meraním dĺžok. V prezentácii sme sa do-
zvedeli, ako a kedy sa na účel rýchleho odmerania dosiahnutých atletických vý-
konov začali používať elektronické diaľkomery, kedy nahradili meračské pásma 
a aký bol vývoj v tomto smere na Slovensku a v Čechách.

28. slovenské geodetické dni boli v skutočnosti len jedným geodetickým 
dňom. Avšak dňom plným informácií, stretnutí a rozhovorov. Prezentácie sú 
k dispozícii na webovej stránke KGK. Príležitosť využili aj predajcovia geodetic-
kej techniky na predvedenie noviniek za posledné dva roky. Napriek obmedze-
nému režimu očkovaný/testovaný/prekonaný sme boli vďační za možnosť osob-
ného stretnutia. Organizátorom patrí poďakovanie za prípravu v náročnom ob-
dobí, v ktorom sa momentálne nachádzame. Verme, že 29. SGD sa už budú 
konať v lepších časoch.

Ing. Katarína Leitmannová,
ÚGKK SR,

foto: Ing. Vladimír Stromček,
KGK

K podpoře turistiky a s ní spojenými tuzemskými volnočasovými aktivitami 
a akcemi se vydávají stovky tiskovin včetně map a průvodců určeným turis-
tům, cyklistům, vodákům, ale i motoristům a rybářům. Už přes dvacet let každo-
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Obr. 1 Lotyšská známka vydaná roku 2004, s postavami
románu, vpravo je napsán název titulu Mērnieku laiki

Obr. 2 Bratři Matīss Kaudzīte a Reinis Kaudzīte

Obr. 3 Místo románu a místo jeho prvního vydání

Mērnieku laiki – Čas zeměměřičů – 
první román v lotyštině

ZAJÍMAVOSTI
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V článku je popsán příběh z druhé poloviny 19. století ve Vidzeme v Lotyšsku. Děj 
a příběhy řady obyvatel se odehrávají ve fiktivních obcích, kam přijeli zeměměřiči 
vytyčovat nové hranice při pozemkových úpravách. Cílem bylo rozdělit velké 
pozemky drobným zemědělcům. Majitelé velkých pozemků, však zpětně skupují 
zpátky již rozdělenou půdu. V knize jsou také popsány příběhy řady osob. Román 
napsali bratři Reinis Kaudzīte (1839-1920) a Matīss Kaudzīte (1848-1926) 
v prvním lotyšském románu Mērnieku laiki = Čas zeměměřičů, který vyšel poprvé 
v roce 1879. Kniha vyšla v mnoha vydáních a děj knihy byl také dvakrát zfilmo-
ván. Postavy z románu jsou na lotyšské známce z roku 2004.

Na lotyšské známce, v katalogu MICHEL – Severní Evropa číslo 607, jsou pos-
tavy románu v lotyštině Mērnieku laiki – Čas zeměměřičů, která poprvé vyšla 
v roce 1879 (obr. 1). Autory knihy jsou bratři Reinis Kaudzīte (1839-1920) 
a Matīss Kaudzīte (1848-1926) (obr. 2).

Bratři se narodili v Mādari, ve Vecpiebalga Parish, v srdci Vidzeme. Reinis se 
stal učitelem zeměpisu a náboženství na škole v Kaibēni Parish ve věku 28 let, 
ale žákem této školy nebyl. Většinu románu však napsal Matīss Kaudzīte. 
Správné by bylo proto uvést, že román vznikl spoluprací obou bratrů. Knihu 
ilustroval Eduards Brencēns (1885-1929). Později byla román přeložen také do 
ruštiny a němčiny. V moderním německém překladu vyšel román pod názvem 
Landvermesserzeiten. 

Děj románu se odehrává ve Vidzeme/Livonsku (obr. 3), ale vyšel v Jelgavě. 
V Kalna Kaibēni byla v letech 1868 – 1882 základní škola, kde bratři působili. 
Za tu dobu měla škola 1 229 žáků a byl zde napsán román Mērnieku laiki – Čas 
zeměměřičů, dnes je zde muzeum (obr. 4).

Známka a FDC (First Day Cover = obálka prvního dne) vyšly v roce 2004, 
bratři ale na známce nejsou (obr. 5). Na razítku a na známce jsou podpisy obou 
bratrů. FDC byl zakoupen 13. 10. 2020. Na jiném FDC k románu je na razítku 
uvedena Vecpiebalga [Raimonds Zalcmanis]. 
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Obr. 4 Muzeum v Kalna Kaibēni [kaln=horní]

Obr. 5 Ukázka FDC a známky

Obr. 7 Ukázka manuskriptu/rukopisu románu,
který je uložen v Lotyšském muzeu psaní a hudby

Obr. 6 První vydání románu Mērnieku laiki z roku 1879
(obálka a portrét vydavatele)
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První vydání románu (obr. 6, 7), vyšlo v roce 1879 v Jelgavě v nakladatel-
ství Indriķa Alunāna. Brzy po jeho vydání byly publikovány zkrácené překlady 
do ruštiny a němčiny v novinách Рижский Вестник v roce 1880 a Rigaer Tage-
blatt v roce 1883. 

Do ruštiny, román přeložili v roce 1949 Arnold Dukursenm a Г. Максимов – 
a v roce 1962 Владимир Гербертович Невский – Времена землемеров. 
Do litevštiny román přeložili Kostsem Korsakasem v roce 1939 a Aleksandrs 
Žirgulys v roce 1963 jako Matininkenmark laikai. V estonštině byl román vy-
dán v nakladatelství Karl Abenov jako Maamõõtjate ajad v roce 1959. Celý 
překlad do němčiny byl přeložen Valdisem Bisenieksem a vydán v roce 2012 
pod názvem Landvermesserzeiten. V angličtině má román název The Times of 
the Surveyors.

Několik poznámek ke vztahu Jelgavy/Mitau a Vidzeme k ČR
Jelgava, kde vyšel první lotyšský román Mērnieku laiki, má zajímavý vztah 
k Náchodu ve východních Čechách. Také v románu, který se odehrává ve 
Vidzeme, mají některá místa a osobnosti vztah k Jednotě Bratrské. Jednota 
byla založena ve východních Čechách v roce 1457 v Kunvaldu. Jednota bratrská 
byla po bitvě na Bílé hoře zakázána, a proto členové církve odešli do ciziny, kde 
mohli svoji víru vyznávat. Významnou postavou byl např. Jan Amos Komenský. 
Ve Vidzeme působila obnovená Jednota v Hernhutu v Lužici (obr. 8). 

Petr Biron (1724 - 1800) byl posledním vévodou kuronským a zemgalským. 
Roku 1795, po zániku zemí na území Lotyšska, zakoupil zámek v Náchodě (vlast-
nil i Zaháň v Polsku). O Bironovi píše Alois Jirásek v románu Na dvoře vévod-
ském (obr. 9). Kněžna Vilemína Zaháňská, dcera vévody, vystupuje v románu 
Boženy Němcové Babička a vlastnila zámek v Ratibořicích (obr. 10, 11, 12 
a 13). Kněžna měla také vztah s Klemensem von Metternichem.
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Obr. 9 Obálka románu

Obr. 8 Petr Biron a zámek v Náchodě

Obr. 10 Interiér zámku v Náchodě

Obr. 11 Zámek v Ratibořicích

Obr. 12 Babička s dětmi u kněžny

Obr. 13 Výřez z Originální mapy stabilního
katastru Ratibořice, původní název Ratibořzitz.
(zdroj: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru)
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Obr. 15 Obal a titulní stránka knihy, vydané v Rize v roce 1955,
této knize je pouze text bez obrázků [Stāsts = příběh, povídka],

kniha má evidenční číslo CS 2711/2009

Obr. 14 Obálka románu Jaunie mērnieku laiki
a autor Matīss Kaudzīte Obr. 17 Autoři románu a ilustrátor románu [internet]

Obr. 18 Obrázek v knize – Annuža potkává Gaitiņuse, s. 21/22

Obr. 16 Obálka a hřbet knihy
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Knihy v knihovně Jana Palacha Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
(UK, Náměstí Jana Palacha, Praha 1)
Román vyšel v mnoha vydáních a v různých letech. Proto budou uvedeny 
pouze ukázky, které se nacházejí v knihovně Jana Palacha Filozofické fakulty 
UK. Dále budou uvedeny ukázky z knihy nalezené na internetu [Raimonds 
Zalcmanis] a u jiných knih jen obaly.
Poznámka autora: Informaci, že knihu v knihovně mají, mi sdělila pracovnice 
lotyšského velvyslanectví v Praze Zuzana Prokopová. S vyhledáním knihy v kni-
hovně pomohly Zuzana Macháčková a Anna Hausenblasová. V knihovně mají 
také knihu Matisse Kaudzīte – Jaunie mērnieku laiki z roku 1992. Z. Macháčková 
později objevila ještě druhou knihu Mērnieku laiki.

Román Jaunie mērnieku laiki – Čas mladých (nových) zeměměřičů (obr. 14) 
napsal Matīss Kaudzīte (obr. 14), když už jeho bratr Reinis byl mrtev. Bylo to 
jeho poslední literární dílo, které navíc zůstalo nedokončené. Matīss Kaudzīte 
zemřel v roce 1926.

Události zobrazené v románu se odehrávají v době první světové války a po 
bolševickém převratu v Rusku v roce 1917. Jak napsal jeden z kritiků knihy 
„Účelem knihy je ukázat mylné představy o socialistické utopii, zvláště když se 
snaží být realizována v podmínkách, kdy se do této záležitosti stále vměšují 
neslušní, kriminální, líní a dokonce nehumánní lidé“. V době sovětské okupace 
Lotyšska, byl román na seznamu zakázaných knih. Román nemá však nic spo-
lečného, kromě názvu, s románem Čas zeměměřičů [Raimonds Zalcmanis].
Druhý exemplář v knihovně Jana Palacha (obr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, a 21).
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Obr. 20 Kaspers na můstku řeky, s. 225/226

Obr. 19 Obrázek v knize – Švauksts (na obrázku vpravo)
přijíždí se zeměměřiči na dvůr Oļiņy; «Za 20 minut 5 verst»
asi 5,3 km, s rychlostí přibližně 17,3 km/hod., s. 113/114

Obr. 21 Zeměměřiči – Raņķis vrávoravě a nejistě přichází ke 
Grabovskému a hovoří s ním, s. 409/410

Obr. 22 Obálka a patitul románu vydaného
v roce 1913 v Rize [internet]
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a prodeji/přidělení zemědělské půdy rolníkům v letech 1867-1873 ve Vecpie-
balga, Jaunpiebalga a Veļķu muiža (Gut Hohenbergen) [Vec = starý, Jaun = 
mladý, nový]. Hospodařilo tam asi 1 000 lidí [internet]. Ve druhém filmu, 
z roku 1991, je uvedeno 4 497 mužů a žen (obr. 24).

Román popisuje příběh dvou fiktivních rodin Gaitiņš a Oliņš [Gaitiňš a  Oliňš], 
z druhé poloviny 19. století. Vypráví o příjezdu zeměměřičů do fiktivních obcí 
Slātava a Čangaliena, aby zemědělcům vytyčili nové hranice pozemků. Proto od 
začátku jejich práce, začínají mezi sousedy neshody. Spravedlivé rozdělení se 
nepodařilo také i díky chamtivým zeměměřičům. Chudí dostali horší pozemky, 
zatímco těm nejbohatším připadly ty nejlepší. Bohatý Prātnieks neustále pře-
svědčuje sousedy, aby přijíždějícím zeměměřičům dali úplatky. V románu vystu-
pují protypy (vzory nebo předobrazy) různých charakterů a postav.

Prātnieksovi se líbí Liena, s jeho pomocí by její rodiče Oliņi [Oliňi], mohli získat 
půdu. Liena, ho ale odmítá, protože již dala slovo Kasparsovi a porodila dceru, 
jejímž otcem byl Kaspars. Odejde z domova a žije s Annužou. Po Kasparsově 
tragickém úmrtí, Prātnieks doufá, že získá Lienin souhlas a že si ho vezme. Liena 
se však odmítá za něj vdát a ve své skleslosti mysli spáchá sebevraždu.

Jiné vydání románu z internetu [Raimonds Zalcmanis] (obr. 22 a 23).

Text ze stránky 418, z pozdějšího vydání knihy, které je na stránce 305
Raņķis, kad bij pavadījis nupat pēdējo reizi jūsu laulātu draudzeni šurp uz 
pilsētu, atpakaļ braukdams, apmeties uz nakts māju kādā krogā. Turpat netālu 
kādā citā krogā gulējis kāds cits vīrs, ilgi meklēts noziedznieks, kuru patlaban 
taī pašā naktī policija gūstījusi cieti, bet kurš tomēr izmucis, kaut gan kails, 
basām kājām, kreklā un vēl no žandarma lodes ievainots, kura bēgot viņu 
panākusi. Šis bēglis, no aukstuma spiests meklēt apģērba, līdis, kā to sadzinuši 
pie asinīm un citām zīmēm, pa atvērtu loga rūti taī istabā, kur Raņķim jāguļ. 
Neiztrūcinājaties, Feldhauzena kungs, kad saku, ka šis vīrs bij – Grabovskis, 
kuru jūs un Raņķis domājāt guļam Slātavas vecās kapsētas kapu pagrabā kādā 
pamestā šķirstā.„

Výslovnost: ļ = ĺ, ķ = ť, ņ = ň, ģ = ď, Raņķis = Raňtis.

Stručný děj románu
Vlastník Piebalgy, hrabě Boris Šeremetěv, připravil zákon k rozparcelování 
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Obr. 25 Kaspars a Liena

Obr. 23 Jména zeměměřičů na s. 418: Feladhauzens, Raņķis a Grabovskis, text není přeložen

Obr. 24 Hraniční kameny fiktivních obcí
románu Slātavā a Čangaliena

Obr. 26 Jēkabs Oliņš, Tenis a Švauksts

Obr. 27 Andžs Prātneeks, Pietuka Krustiņš – učitel
a Prātnieks a Tenis
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Některé postavy románu (obr. 25, 26, 27, a 28)
Budou prezentovány některé postavy z románu, divadelního představení, 
filmu nebo na minci, https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%93rnieku_laiki.
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Obr. 28 Lidé ze Slātavy a Čangalieny v hospodě,
obrázek z knihy na internetu

Obr. 29 Umělecké obsazení osob a herců,
překlad některých slov

Obr. 30 Kaspars a Liena, představení
v Akademickém divadle z roku 1951

Obr. 31 Špatně čitelný úvodní snímek filmu v ruštině
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Divadelní představení 1. 10. 1923 (obr. 29)
Program divadelního představení u příležitosti 75. výročí narození Matīsse 
Kaudzītese (*1848) v Lotyšském národním divadle 1. 10. 1923. Představení 
mělo název Mērneeku laiki Slātavā – Zeměměřiči ve Slātavā.

Překlad některých slov z programu (obr. 30)
mērneek = měřit, laiks = čas, galvenais = hlavní, mērneeks = geodet, paligs =
= pomocník, vecakais = starší, Pirmas = první, Otrais = druhý, jaunakee =
= mladí, skolotājs = učitel, drēbneeks = krejčí. Postavy zeměměřičů jsou 
v rámečku a v knize byly nalezeny přibližně: Feldhauzens 137x, Raņķis 92x, 
Grabovskis 51x.

Filmové zpracování románu
Film byl natočen dvakrát v rižském filmovém studiu Rīgas kinostudijo v roce 
1968 a v roce 1991. Filmy jsou dostupné na YouTube (zde a zde). Informace 
o filmu jsou na internetu v ruštině zde.

V roce 2005 lotyšská filmová novinářka Kristina Matisa zahrnula tento film 
do své knihy „50 perel lotyšského klasického filmu“.

První film (obr. 31)
Ve druhé polovině 19. století musely velkostatky v Pobaltí provést pozemkovou 
reformu. Zemědělci si museli koupit půdu od velkostatkářů (pomeščikov). Pro 
vytýčení hranic nových zemědělských usedlostí, přišli zeměměřiči (obr. 32, 
33, 34, 35, a 36). Pro zemědělce nastalo neklidné období, období půdního 
rozdělování.
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Obr. 32 Zeměměřič u teodolitu

Obr. 33 Vedoucí zeměměřič (42:12)

Obr. 34 Vyměřování nových hranic (42:30)

Obr. 35 Vyměřování (42:33)

Obr. 36 Osazování mezníku nové hranice

Obr. 35 Vyměřování (42:33)

Obr. 38 Detail letáku

Obr. 37 Leták k filmu s textem v ruštině

Obr. 39 Představitel jednoho ze zeměměřičů Feldhauzena
– Arturs Dimiters, byl také manželem herečky Vija Artmane
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První z celovečerních filmů, natočil v roce 1969 režisér  Voldemars Puce. 
Scénář napsal Janis Kalnins a je založen na stejnojmenném románu klasiků 
lotyšské literatury bratří Kaudzīte (obr. 37, 38 a 39).

Představitelku Lieny hrála Vija Artmane (1929 – 2008) legenda lotyšského 
divadla a filmu.
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Obr. 42 Měření

Obr. 41 Ve druhém filmu je nový a změněný průběh hranic určen na základě úplatku

Obr. 40 Snaha o změnu průběhu majetkových hranic
pozemků v úvodu druhého filmu
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Druhý film z roku 1991, je dlouhý 250 minut (4 h 10 min). Na obrázcích je 
vyměřování hranic pozemků. Patrný je rozdíl v použitých teodolitech jak ve 
filmech, tak i k současným teodolitům (obr. 40 a 41).

Na obr. 42 a 43 je buzolní teodolit. Po 24 letech mezi natáčením obou 
filmů, je patrný rozdíl v použitých teodolitech, jak ve filmech, tak i k současným 
teodolitům – Leica TCRP 1203 (obr. 44).

Představitelkou Lieny byla herečka Elita Dobulāne/Kļaviņa a Kasparse/
/Uldis Valters (obr. 45, 46 a 47).

ZAJÍMAVOSTI



Obr. 43 Zeměměřič

Obr. 44 Vyměřování ve druhém filmu

Obr. 45 Představitelé Lieny a Kasperse – Elita Kļaviņa
a Uldis Valters

Obr. 46 Najatý vrah na hlavního zeměměřiče
omylem zastřelil Kasparse

Obr. 47 Liena uvažuje o ukončení svého života

Obr. 48 Učitel Pietuka Krustiņš a Kencis vydání v ruštině

Obr. 49 Vydání románu v němčině s názvem
Landevermesserzeiten, vydání ve slepeckém Braillově písmu

GaKO 68/110, 2022, číslo 1, str. 024

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 124

Různá vydání románu i v různých jazycích (obr. 48, 49 a 50) a na poštovní 
známce (obr. 51).
Různé mapy – místa spojená s autory a knihou (pouze omezený výběr) 
(obr. 52, 53, 54, 55 a 56).
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Obr. 50 Ukázka obálek knih

Obr. 51 Rozměřování pozemků; dřevěné rozvírací (sáhové) délkové měřidlo, tvaru A, sloužilo k měření pozemků
s postupným pootáčením (sáhováním); na maďarské známce je vyměřování Székesfehérváru (Stoličného Bělehradu)

[H2782] https://www.youtube.com/watch?v=AWnYi6rsYd8

Obr. 52 Mapa Viduslatvija, místa spojená s bratry Kaudzītes
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Obr. 53 Mādari - rodné místo, 62 Kalna Kaibēni, na jiné mapě má číslo 29, Vecpiebalgas má čísla 63, resp. 30

Obr. 54 Usedlost posloužila jako prototyp usedlosti Slātavas v románu Mērnieku laiki od bratrů Kaudzīte

Obr. 55 65_Dzerbene Mādari = rodné místo, Vecpiebalga Parish a Kaibēni = místa působení
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Obr. 56 Mernieku_laiki_mapa_Kaibeni_mapa1 – text na mapě je obrácený! Kaibeni_mapa2

Obr. 57 Mācit mž., Mācit mž., Pastorat Alt Pebalg, Mācitāja muiža
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Označení stejné lokality na různých mapách (obr. 57).
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Obr. 58 Sochy v muzeu

Obr. 59

Obr. 60 Zimní a letní pohled na Vecpiebalgas muiža

Obr. 61 Vlevo: erb Šeremetěvových (Deus conservat Omnia –
Bůh chrání všechno); vpravo: Hrabě Boris Šeremetěv

(1652 – 1719, autor: Taras Ševčenko, originál: I. P. Argunov)

Obr. 62 Označení říčky Arisa a cesta s mostkem

Obr. 63 Pohled od říčky Arisa; Arisa/Orisāres
je nejkratší řekou v Lotyšsku, park má rozlohu 4,2 ha

Obr. 64 Ineši – Vecpiebalgas muiža krátká říčka Arisa
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Muzeum v Kalna Kaibēnos bylo otevřeno v roce 1929. Sochy v parku udělal  
Krišjānis Kugra a představují Pietuku Krustiņa, Pāvula a Ķenča (Ķencis) (obr. 58), 
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%93rnieku_laiki.

Vecpiebalgas muiža dnes
Vecpiebalgas muiža se nachází v Ineši v Lotyšsku. V roce 2018 žilo v obci 190 
obyvatel. Usedlost Vecpiebalga (Alt Pebalg, Pebalg Orishof) patřila rodině Šere-
metěvových (obr. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 a 67).
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Obr. 65 V ruštině мук. = zkratka mlýnu na mouku (мукá/milti),
na pohledu je dnes již neexistující mlýn

Obr. 66 Říčka Arisa (vlevo) a stejná říčka Orisāre (vpravo)

Obr. 67 Mezinárodní letiště Šeremetěvo – SVO – v Moskvě
se nachází v místě, kde byla vesnice pojmenovaná

po rodině; stáž na МИИГАиК, 1982

Obr. 68 Obálka, titulní strana, anotace a část obsahu
knihy Lotyšská kultura a Jednota bratrská

od Pavla Štolla

GaKO 68/110, 2022, číslo 1, str. 029

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 1 29

Knihu Lotyšská kultura a Jednota bratrská napsal Pavel Štoll (obr. 68).
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Obr. 69 Lotyšská pamětní mince z roku 2009

Obr. 71 Pivovary v Lotyšsku

Obr. 72 Pivní etikety

Obr. 70 Pivní tácek
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Další produkce spojená s románem Mērnieku laiki 

Mince
Lotyšská pamětní mince (obr. 69) vyšla v roce 2009 v hodnotě 1 Lat, u pří-
ležitosti 130. výročí vydání románu Mērnieku laiki 1879 – 2009, design mince 
je od Laimonise Šēnbergese. Na líci mince je Kenzis a na rubu jsou další postavy 
knihy Liena, Oļiniete, Prātnieks, Pāvuls, Švauksts a Pietuka Krustiņš.

Pivní tácky a viněty (obr. 70, 71, 72, 73 a 74).
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Obr. 74 Etiketa piva Švauksta a předloha Śvauksta z knihy

Obr. 73 Pivní etikety

Obr. 76 Vecpiebalga – razítko typu 2

Obr. 75 Vecpiebalga – razítko typu 6
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Poštovní razítka Vecpiebalga
Na razítku obrácené známky Lv0121 je VECPIEBALGA. Typ razítka je 6, index 
je A, má 7 svislých čar a datum je z 27. 5. 29. Razítko platilo od 15. 1. 1923 
do 15. 7. 1939 (obr. 75). Vecpiebalga – razítko typu 2, platnost od 10. 5. 
1920 do 21. 7. 1930 (obr. 76).
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Obr. 78 Socha Lāčplēsise na pomníku v Rize a pivní tácek

Obr. 77 Andrejs Pumpurs, lotyšský spisovatel

Obr. 79 Radegast Parolek, obálka knihy
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Literatura:

Google/Seznam
https://wikisource.org/wiki/Author:Reinis_un_Mat%C4%ABss_Kaud-
z%C4%ABtes
https://en.wikipedia.org/wiki/Reinis_Kaudz%C4%ABte
https://zudusilatvija.lv/objects/object/2749/
https://en.wikipedia.org/wiki/Vecpiebalga_Parish
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vecpiebalgas_novads
http://vekordija.narod.ru/L-LAIKI2.PDF
https://wikisource.org/wiki/2.da%C4%BCa_(M%C4%93rnieku_laiki)
http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Kaudz/BKsat.htm (i v češtině)

Od Raimodse Zalcmanise (Google)
https://kulturaskanons.lv/en/archive/brali-kaudzites/

Google
https://www.youtube.com/, https://www.imdb.com/title/tt2395333/
https://www.youtube.com/watch?v=AWnYi6rsYd8
https://www.youtube.com/watch?v=ttyq9PmxBS0
https://www.celotajs.lv/de/e/kaudzites_vasaras_majina?0
https://www.imdb.com/name/nm1028067/?ref_=tt_cl_t6
https://www.google.com/search?q=mernieku+laiki&rlz=1C1GCEA_en-
CZ851CZ851&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=yjPwrTEUD_UFfM%252Cu81
UhDk2WyqMVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRLFIk-egMiAWT2UZoK65e5mH
Zi4g&sa=X&ved=2ahUKEwi42u7o2__qAhXHh1wKHa3DCFcQ9QEwBnoECAgQ
Gg&biw=1242&bih=568#imgrc=Mnlod0rlMzYi3M
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%93rnieku_laiki_(1968._gada_filma) 
(film v lotyštině)
https://www.youtube.com/watch?v=ttyq9PmxBS0watch?v=ttyq9PmxBS0   
(film v lotyštině)
https://ok.ru/video/37340187286 (film v ruštině)
https://enciklopedija.lv/skirklis/55621

Google/mince
https://w w w.zlate-mince.cz/2009-mernieku-laiki-times- of-the--
surveyors-00002627?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campai
gn=DRTG&utm_content=2009+Mernieku+laiki+(Times+of+the+Surveyors
)&utm_term=

Ing. Jan Ratiborský,
Praha

Závěr
V článku byl popsán první lotyšský román od spisovatelů, bratrů Reinise 
Kaudzīte (1839-1920) a Matīsse Kaudzīte (1848-1926). V románu se píše o po-
zemkových úpravách ve Vidzeme, o příjezdu zeměměřičů i dění ve fiktivních 
obcích. Román vyšel v mnoha vydáních a byl dvakrát zfilmována a proveden 
i v lotyšském národním divadle. Informace byly získány jednak na internetu 
a velký dík patří Raimondsu Zalcmanisovi z Rigy, který poskytl velké množství 
informací. Informace o jedné knize v knihovně, sdělila pracovnice Lotyšského 
velvyslanectví v Praze Zuzana Prokopová, která mě odkázala na Knihovnu Jana 
Palacha Filozofické fakulty UK na náměstí Jana Palacha v Praze 1. S vyhledá-
ním této knihy pomohla Zuzana Macháčková, která nalezla ještě další vydání 
knihy, ve které jsou obrázky. Další pracovnice knihovny Anna Hausenblasová, 
pomáhala radou a se skenováním několika obrázků. V románu na internetu 
i v knize jsou stejné obrázky.

Dodatek 
Andrejs Pumpurs – lotyšský spisovatel a jeho vztah s bratry Kaudzīte 
Andrejs Pumpurs (obr. 77) pracoval jako pomocník zeměměřiče a později jako 
zeměměřič na několika místech ve Vidzeme, včetně Vecpiebalga (1867- 1872), 
kde byl v té době živý kulturní život. Tam se také spřátelil s bratry Kaudzīty. 
Nejvýznamnějším dílem Andrejse Pumpurse je epos „Lāčplēsis“ (obr. 78) a ve 
Vecpiebalze, se zrodily první záměry a přípravy na tento epos [Zalcmanis]. 
Do češtiny knihu přeložil Radegast Parolek a dal jí název „Souboj nad propasti“, 
z roku 1997 (obr. 79).
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