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1. Úvod

Nástup technologie globálních navigačních satelitních sys-
témů (GNSS) v 80. letech 20. století znamenal v geodézii 
revoluční skok, pokud jde o  rychlost, operativnost a zejmé-
na o přesnost a kvalitu určování polohy. Tato technologie 
umožňuje, poprvé v historii geodézie, jednoznačně určit 
prostorovou polohu bodu vzhledem k zemskému tělesu 
(absolutní prostorovou polohu) s přesností až o čtyři řády 
vyšší, než to umožňovaly klasické geodetické systémy, je-
jichž součástí jsou stále využívané geodetické sítě, a relativní 
polohu mezi body těchto sítí s přesností nejméně o jeden 
řád vyšší. Stále intenzivnější využívání technologie GNSS 
v běžné geodetické praxi, spojené s potřebou kombinovat

Abstrakt

Tvorba uživatelského souřadnicového systému, který zapojuje geodetické základy České republiky do systémů celoevrop-
ských a který umožňuje propojení klasických geodetických měření (teodolity, totální stanice) s měřeními provedenými využi-
tím technologie GNSS. Tento systém by mohl v blízké budoucnosti nahradit stávající S-JTSK.

S-JTSK/05 Implementation

Summary

Creation of user coordinate system, integrating Czech Republic geodetic control into Europe-wide systems and enabling 
interconnection of classic geodetic surveys (theodolite, total station) with surveys using GNSS technology. This system might 
replace existing S-JTSK in the near future.

Keywords: coordinate system, GNSS technology, quasigeoid

výsledky měření s využitím této technologie s výsledky váza-
nými na existující a závazné klasické geodetické souřadni-
cové systémy, znovu a s vyšší naléhavostí otevřelo problém 
kompatibility vysoce přesných a konzistentních měření no-
vými metodami s málo homogenními a méně přesnými refe-
renčními rámci starého typu, na něž je nicméně vázáno 
rozsáhlé zeměměřické a kartografické dílo. Poprvé se tento 
problém objevil před čtyřmi desetiletími s rozšiřujícím se 
nástupem elektronického měření délek, i když pouze v lo-
kálním rozsahu.
   Nebývale mohutný rozvoj aplikací a tvorba celoevrop-
ských direktiv v oblasti geoinformatiky, které jsou založeny 
na vyjádření prostorových referencí souřadnicemi, nové apli-
kace v oblasti přírodních věd a v technických oblastech ná-
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Obr. 1 Schéma transformace v S-JTSK/05
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rodní ekonomiky a často výrazně nadnárodní rozsah těchto 
aplikací vedou k požadavku integrace geodetických základů 
do celoevropského souřadnicového systému a propojení pro-
storového souřadnicového systému, se kterým pracuje tech-
nologie GNSS, se systémem rovinných souřadnic v karto-
grafickém zobrazení, se kterým pracují klasické geodetické 
metody, při současném zkvalitnění, tj. zpřesnění a homoge-
nizaci klasických souřadnicových systémů. Pro porozumění 
další části je nutné uvést, že existuje Evropský terestrický 
referenční systém ETRS89 (dle definice obsahuje „kons-
tanty, algoritmy atp.“ a geodetické rámce, které tvoří mno-
žina v terénu stabilizovaných bodů s přiřazenými souřad-
nicemi), který obsahuje referenční rámce ETRF89 až 
ETRF2000. Referenčních rámců systému je tedy více, sou-
visí to se zpřesňováním měření a zvyšováním počtu bodů, 
který rámec realizují.

2. Koncepce S-JTSK/05

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katas-
trální S-JTSK/05 je koncipován tak, aby vyhovoval násle-
dujícím požadavkům:
•

•

•

•

•

    Terminologicky budeme dále pracovat se souřadnicovým 
referenčním systémem ETRS89, který je realizován refe-
renčním rámcem ETRF89 (v něm se doposud v ČR pracuje 
a je např. součástí S-JTSK/95, viz [13]) a novým rámcem 
ETRF2000.

3. Definice S-JTSK/05

S-JTSK/05 je složený zobrazený souřadnicový referenční sys-
tém [12], který je zpřesněnou realizací [11] S-JTSK, jejíž 
rozměr a orientace jsou odvozeny z realizace ETRF2000 
terestrického referenčního systému ETRS89 pro ČR [11], 
jejíž rovinné souřadnice jsou určeny modifikovaným Křo-
vákovým zobrazením Besselova elipsoidu do roviny a jíž 
jsou přiřazeny normální výšky ve výškovém referenčním 
systému Bpv [12].
    Mezi jednotlivými typy souřadnic, obsaženými v definici 
a realizaci S-JTSK/05, existují jednoznačné matematické 
vztahy, popisující konverzi a transformaci souřadnic [12]. 

Kostelecký, J. aj.: Realizace S-JTSK/05

základem realizace systému je prostorový referenční rá-
mec, který je realizací systému ETRS89 v České republi-
ke (ČR), tj. souřadnice v ETRF2000 stanic CZEPOS (síť 
permanentních stanic GNSS ČR), stanic referenční sítě 
GPS DOPNUL a vybraných trigonometrických bodů, zamě-
řených v akci „Údržba vybraných bodů trigonometrické 
sítě ČR“ – dále jen „výběrová údržba“,
každému z geodetických bodů, které jsou součástí reali-
zace, jsou přiřazeny následující souřadnice: elipsoidické 
a kartézské geocentrické souřadnice v ETRS89, realizaci 
ETRF2000, elipsoidické (vztažené k Besselovu elipsoidu), 
a kartézské souřadnice v S-JTSK/05, pravoúhlé rovinné 
souřadnice v S-JTSK/05 určené s použitím modifikova-
ného Křovákova zobrazení, pravoúhlé rovinné souřadni-
ce v S-JTSK, normální výšky ve Výškovém systému 
baltském – po vyrovnání  (Bpv) a výšky kvazigeoidu nad 

elipsoidem GRS80 v systému ETRS89 (model kvazi-
geoidu CR-2005),
mezi jednotlivými typy souřadnic, přiřazenými bodům refe-
renčního rámce, platí exaktní matematické vztahy; vztah 
mezi pravoúhlými rovinnými souřadnicemi v S-JTSK/05 
a S-JTSK je pro každou souřadnicovou složku popsán sou-
borem diskrétních hodnot rozdílů, rozložených v pravi-
delné pravoúhelníkové síti s krokem 2 km, pokrývající 
území ČR,
parametry modifikovaného Křovákova zobrazení jsou sta-
noveny tak, aby rozdíly souřadnic v S-JTSK/05 a S-JTSK 
byly menší než grafická přesnost map a aby tudíž použi-
tím S-JTSK/05 nebylo ovlivněno stávající mapové dílo 
velkých měřítek, vytvořené v S-JTSK (mapy v měřítku
1 : 1 000 a menším),
střední kvadratická hodnota rozdílu souřadnic bodů mezi 
S-JTSK a S-JTSK/05 je 0,134 m, pro práce vyžadující 
menší přesnost než 0,5 m jsou oba systémy záměnné.
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Kostelecký, J. aj.: Realizace S-JTSK/05

Transformační proces je schematicky znázorněn na obr. 1
a bude podrobněji popsán dále. Systém je definován pouze 
pro území ČR. Na zemském povrchu je S-JTSK/05 realizo-
ván stabilizacemi:
•  bodů sítě CZEPOS a vybraných dalších permanentních
    stanic GNSS – dále označováno CZEPOS a PS,
•   bodů sítě DOPNUL,
•   bodů sítě výběrové údržby.
Mezi S-JTSK a S-JTSK/05 platí vztah, viz [7]:

Y        = Y            –  5 000 000 + dY,
X        = X            –  5 000 000 + dX.

   Odchylky dY, dX mezi S-JTSK a S-JTSK/05 jsou počí-
tány ze sítě vybraných trigonometrických a zhušťovacích 
bodů, které byly zaměřeny Zeměměřickým úřadem (ZÚ)
a katastrálními úřady (KÚ) v letech 1994 až 2008 technologií 
GPS. Odchylky jsou tabelovány v pravidelné síti 2 x 2 km
a předpokládá se, že budou dále zpřesňovány.
     Pro převod výšek je použit model kvazigeoidu CR-2005, 
který byl odvozen navázáním modelu CR-2000 na síť 1 024 
bodů výběrové údržby, jejichž normální výška byla určena 
nivelací a elipsoidická výška měřením GPS.

Transformace (B, L, H ) v ETRF2000 na (Y, X, H   )
v S-JTSK:

(B, L, H  )                [1]     (X, Y, Z )                [2] 
    (X, Y, Z )                [3]     (B, L, H          )
    [4]     (Y, X )               [5]     (Y, X )        ;
(H  )     [6]     (H    ),

kde značí:
[1] převod elipsoidických souřadnic na pravoúhlé prosto-
      rové souřadnice,
[2] 7-prvkovou Helmertovu prostorovou transformaci,
[3]  inverzní převod k [1],
[4]  zobrazovací rovnice modifikovaného Křovákova zobrazení, 
[5]  aplikace korekcí dY, dX (vysvětlení viz dále),
[6]  prosté odečtení výšky kvazigeoidu.

Transformace (Y, X, H  ) v S-JTSK na (B, L, H )
v ETRF2000:

(Y, X )             [5´]     (Y, X )                [4´]
    (B, L, H    )                [3´]     (X, Y, Z )
    [2´]     (X,Y, Z )                [1´]     (B, L, H  )           ;
(H    )     [6´]     (H  ),

kde čárkované transformace jsou inverzní k nečárkovaným.

3.1 Převod elipsoidických souřadnic na pravoúhlé
      prostorové souřadnice a naopak

 X = [N + H  ] cos B cos L,
Y = [N + H  ] cos B sin L,

 Z = [N(1– e  ) + H  ] sin B,

kde B je geodetická šířka, L je geodetická délka, H   je 
elipsoidická výška a N je příčný poloměr křivosti:

                                N =                        ,

a je velká poloosa referenčního elipsoidu a e je excentricita 
elipsoidu. 

Pro elipsoid GRS80 platí:
a = 6 378 137,0 m,  e   = 0,00669 43800 22901,
pro elipsoid Besselův platí:
a = 6 377 397,155 m,  e   = 0,00667 43722 3062. 

    Pro obrácenou transformaci použijeme vzorce:

                                L = arctan            ,

                B  = arctan                         1                   

a dále iteracemi:

                                N  =                          ,

                             H    =                          N  ,

              B  = arctan                        1                       .

3.2 Prostorová transformace

Transformace [2] mezi soustavou X1, Y1, Z1 a soustavou 
X2, Y2, Z2 je dána vztahy:

 X2                                   1        p5     – p6     X1       p1
 Y2  = (1 + p4 × 10  )   –  5        1         p7   .  Y1  +  p2  . (1)
 Z2                                  p6    – p7        1       Z1       p3

Koeficienty p1 až p7 jsou pro náš konkrétní případ uvedeny 
v části 7.4; byly nově určeny pomocí 3 141 rovnoměrně 
rozložených identických trigonometrických bodů sítě výbě-
rové údržby.

3.3 Modifikované Křovákovo zobrazení

Modifikované Křovákovo zobrazení je definováno původ-
ním Křovákovým zobrazením s malými dodatečnými členy, 
plynoucími z požadavku minimalizace rozdílu mezi souřad-
nicemi v S-JTSK/05 a S-JTSK.

    Základní vztahy tohoto zobrazení jsou:

a) Konstanty

φ = 49°30', a = 6 377 397,155 m, e  = 0,00667 43722 3062,

                                     , U  = 59° 42' 42.69689″,

U  = arcsin             ,  g(φ ) =                            ,

S-JTSK          S-JTSK/05

S-JTSK          S-JTSK/05

el Bpv

el  ETRF2000                                                ETRF2000

S-JTSK/05                                             el / Bessel  S-JTSK/05

S-JTSK/05                                       S-JTSK

el                                 Bpv

Bpv el

S-JTSK                                           S-JTSK/05

Bpv   S-JTSK/05                                                  S-JTSK/05

ETRF2000                                              el  ETRF2000

Bpv                                   el

el

2
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a 
            1– e  sin  B2 2√
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2

2

Y
X(         )

(                      )Z 
X   + Y  2 2√

+
e 

1– e 2

2

0

i            1– e  sin  B2 2√ i-1

a 

cos Bi-1

X   + Y  2 2√ – ieli
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k = tan          + 45°  . cot            + 45°  . g(φ ),  k  = 0,9999,

N  =                      ,  S  = 78° 30', n = sin S  , ρ = k  . N  cot S .

b) Transformace B, L (Bessel) na Y, X rovinné:

                           g (B) =                           ,

      U = 2   arctan   k . tan         + 45°  . g(B)      – 45°  ,

λ´ = L + 17° 40',

ΔV = α . (42° 30' – λ´), a´= 90° – U

a dále

S = arcsin[cos a´ sinU  + sin a´ cos U cos ΔV],

D = arcsin                        , ε = n . D ,
 

ρ = ρ  tan         + 45°  . cot         + 45°  ,

Y´ = ρ sin ε, X´ = ρ cos ε.

    Výsledné Y, X v metrech jsou:

Y = (Y´ – ΔY ) + 5 000 000, X = (X´ – ΔX ) + 5 000 000,

kde ΔY, ΔX budou definovány výrazy (2).

c) Transformace pro Y, X rovinné na B, L (Bessel):

Y´ = (Y + ΔY ) – 5 000 000, X´ = (X + ΔX ) – 5 000 000,

ρ =     X´  + Y´   , ε = arctan      , D =            ,

S = 2   arctan              . tan        + 45°    – 45°    ,

U = arcsin[cos a´ sin S – sin a´ cos S cos D],

ΔV = arcsin                        , L = 24° 50' –        .

B vypočteme iterací:

B  = 2   arctan  k      tan           + 45°                            – 45°   ,

když B  = U, i = 1, 2, ….

d) Dotransformace

   Veličiny ΔY, ΔX plynoucí z dotransformace jsou funkcí
Y´, X´ a vypočteme je podle výrazů:

ΔY = A  + A  Y    + A  X    + 2A  Y   X    + A  (X    – Y    ) +

+ A  X    (X    – 3Y    ) + A  Y    (3X    – Y    ) –

– 4A  Y    X    (X    – Y    ) + A  (X    + Y    – 6X    Y    ),

ΔX = A  + A  X    – A  Y    – 2A  Y   X    + A  (X    – Y    ) +

+ A  X    (X    – 3Y    ) – A  Y    (3X    – Y    ) +

+ 4A  Y    X    (X    – Y    ) + A  (X    + Y    – 6X    Y    ),

kde Y   , X     jsou:

Y    = Y´ – 654 000 m, X    = X´ – 1 089 000 m.
 

     Pro délkové a směrové korekce v modifikovaném Křová-
kově zobrazení platí následující vztahy:

Délková korekce ze zobrazení:

           s         =                         . M,   m  =          , 
 

   K  = 0,9999 + ΔR  . 10   [1,22822 – ΔR  . 10  (3,154 –

           – ΔR  . 10  [1,848 – ΔR  . 10   . 1,15])],

    ΔR  = R  – R  ,  R  = 1298039,0046 m,  R  = Y´  + X´  ,

        M = 1 + A  + 2A  X    – 2A  Y   – 3,5393 . 10   .

Směrová korekce ze zobrazení:

δ              = (D´ – D´)  2K        + K         +

+                 [Δdx(Y     – Y     ) – Δdy(X     – X    )],

K  = 5,3145 . 10   ΔR  + 2,045 . 10   ΔR  ,  D  = arctan       ,

ΔR  = R  – R  ,  R  = 1298039,0046 m,  R  = Y´  + X´  ,

e) Podstatným příspěvkem pro zpřesnění transformace je 
však znalost souřadnic cca 46 tisíc trigonometrických
a zhušťovacích bodů, jejichž souřadnice v ETRF2000 byly 
určeny vyrovnáním či transformací na základě výsledků 
kampaní zaměřených ZÚ a KÚ v letech 1994 až 2008 
technologií GPS a jejichž souřadnice v S-JTSK a nadmoř-
ské výšky v systému Bpv byly získány z Databáze trigono-
metrických a zhušťovacích bodů DATAZ (od roku 2007 
Databáze bodových polí), viz [14].
    Pro tyto body můžeme tak vypočítat

Na základě takto získaných hodnot bylo možno provést inter-
polaci korekcí dY, dX do pravidelné sítě. Vzhledem ke vzdále-
nosti bodů byl interval oka sítě zvolen 2 km (viz část 7).

4. Data

Pro realizaci systému S-JTSK/05 jsou použita výhradně 
pozorování GNSS, a to data:

Kostelecký, J. aj.: Realizace S-JTSK/05
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Obr. 2 Rozložení permanentních stanic GNSS použitých k realizaci S-JTSK/05
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•   ze sítě permanentních stanic (obr. 2), viz např. [11],
•   z přeměření sítě DOPNUL,
•   z kampaně výběrová údržba, kterou realizovali pracov-
    níci ZÚ v letech 1997-2006, zaměřené vektory (obr. 3, viz
    2. str. obálky),
•   z doměření bodů sítě výběrové údržby z let 2007 a 2008
    (statickou metodou a posléze i RTK - kinematika v „reál-
    ném“ čase).

Data z epochových kampaní byla převedena do „standard-
ního tvaru“, viz [2].

5. Strategie zpracování dat

Zpracování dat bylo prováděno v níže uvedené posloupnosti.

Byla provedena:
•  analýza časových řad stanic permanentních sítí GNSS 
    v souřadnicovém rámci ITRF2000 spolu s určením sou-
    řadnic v epoše 2007.0, viz [11],
•   transformace do terestrického rámce ETRF2000 – viz [3],
    souřadnice jsou v epoše 1989.0.

Dále bylo provedeno:
•   vyrovnání přeměřené sítě DOPNUL na síť permanentních
    stanic,
•   vyrovnání sítě výběrové údržby na síť DOPNUL,
•   určení parametrů 7-prvkové transformace mezi ETRF2000
    a S-JTSK,
•   převod elipsoidických souřadnic na Besselově elipsoidu
    na rovinné aplikací Křovákova zobrazení a výpočet koefi-
    cientů bikubické dotrasformace.

6. Použitý software 

Pro zpracování dat z permanentních stanic byl použit soft-
ware BERNESE 5.0 s definicí příslušného BPE (Bernese 
Processing Engine) – viz [4], [11]. Pro zpracování dat z ostat-
ních kampaní byly použity software
•   GNU Gama – viz [5],
•   VUGNET2 – viz [6],
•   Leica – pro zpracování dat zaměřených KÚ Praha-východ. 

    Dále byla vytvořena řada pomocných programů pro kon-
trolu a opravy chybných údajů v datech, pro určení para-
metrů 3-prvkové a 7-prvkové transformace a koeficientů 
bikubické dotransformace.

7. Výpočet souřadnic a transformačního klíče

7.1 Výpočet souřadnic sítě permanentních stanic

Dlouhodobé permanentní pozorování na stanicích GNSS
v ČR – zejména v CZEPOS a na stanicích EPN – umožnilo 
kvalitní navázání sítě na ETRS89, realizovaný rámcem 
ETRF2000. Detailní zpráva o tomto řešení je v [11], pra-
covně ho nazvěme „řešení VÚGTK“. Původní seznam sou-
řadnic obsahoval pro většinu stanic několikeré hodnoty 
souřadnic, platných pro různé časové intervaly. Z tohoto 
důvodu byla všechna pozorování převedena na poslední 
epochu souřadnic.
    Systematická hodnota rozdílů mezi ETRF2000 a ETRF89 
v poloze je kolem 0,02 m ve směru sever – jih. Tato hodnota 
mj. charakterizuje vztah mezi oběma souřadnicovými systé-
my. Ve výšce se systematický rozdíl neprokázal.



Střední hodnoty středních
kvadratických chyb [mm]

body výběrové údržby

Tab. 1 Střední hodnoty středních kvadratických chyb sítě
           výběrové údržby

směr S-J

5,9

směr Z-V

4,1

výška

6,5

Obr. 4 Výsledky vyrovnání sítě výběrové údržby
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7.2 Výpočet souřadnic sítě DOPNUL

Pro určení souřadnic sítě DOPNUL bylo využito vektorů
z kampaní „přeměření sítě DOPNUL“, realizovaných ZÚ
v letech 1996 až 2006. 
     Zpracování „DOPNUL kampaní“ bylo prováděno ve VÚGTK 
softwarem BERNESE 5.0, výsledkem byly jednotlivé vektory. 
Síť vektorů byla následně zpracována softwary GNU Gama 
jako „vázaná síť“ na CZEPOS a PS, a softwarem VUGNET2 
jako „volná síť“ též na CZEPOS a PS.

 
7.3 Výpočet souřadnic bodů sítě výběrové údržby

Pro výpočet souřadnic bodů výběrové údržby byla použita 
data (vypočtené vektory) z měření prováděných ZÚ v letech 
1997 až 2006 (obr. 3, viz 2 str. obálky), z doplňovacích 
měření z let 2007 a 2008 (vše bylo zpracováno softwarem 
fy Trimble) a z měření v kampaních připojování sítě perma-
nentních stanic CZEPOS (zpracováno ve VÚGTK, v.v.i., 
Zdiby, softwarem GEOGENIUS). Výsledné vyrovnání sítě 
vektorů bylo provedeno softwary GNU Gama a VUGNET2 
připojením na body sítě DOPNUL, CZEPOS a PS. Jako 
výsledné řešení bylo přijato vyrovnání „volné sítě“, tj. i body 
sítě DOPNUL, CZEPOS a PS obdržely nové souřadnice. 
Na obr. 4 jsou znázorněny elipsy chyb po vyrovnání. Střední 
hodnoty aposteriorních středních kvadratických chyb jednot-
livých bodů sítě výběrové údržby jsou v tab. 1.
   Z důvodů zachování homogenity měření prováděných
ZÚ v rámci kampaně výběrová údržba byly body sítě
DOPNUL zařazeny mezi body výběrové údržby a tím obdr-
žely souřadnice z vyrovnání výběrové údržby. 

    Soubor souřadnic bodů výběrové údržby byl dále doplněn 
o souřadnice 777 bodů zaměřených (v některých případech
i přeměřených) technologií GPS-RTK v roce 2008. Měření 
bylo provedeno s využitím sítě CZEPOS v ETRS89 a pro 
zpracování byly předány pouze výsledné souřadnice. Při pře-
vodu do ETRF2000 bylo postupováno následovně:
•  z výsledných souřadnic a souřadnic okolních bodů sítě
   permanentních stanic CZEPOS v referenčním rámci
    ETRF89 byly vypočítány vektory,
•  takto určené vektory byly vyrovnány v ETRF2000 soft-
    warem VUGNET2.

7.4 Určení parametrů 7-prvkové transformace 
      mezi ETRF2000 a S-JTSK

Pro určení parametrů 7-prvkové transformace bylo využito 
bodů výběrové údržby, které mají souřadnice v obou systé-
mech. (Poznámka: Nebyly použity body určené technologií 
RTK). V ETRF2000 jde o geocentrické pravoúhlé prostorové 

Kostelecký, J. aj.: Realizace S-JTSK/05



Obr. 5 Rozdíly S-JTSK/05 a S-JTSK (bez koeficientů bikvadratické transformace)
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souřadnice X, Y, Z s orientací příslušející systému ETRS89,
v případě S-JTSK jde o pravoúhlé prostorové souřadnice X, Y, Z 
vztažené k souřadnicové soustavě umístěné ve středu Besselova 
elipsoidu a orientované prostřednictvím JTSK, jejíž orien-
tace je převzata z nedokonalé astronomické orientace staré ra-
kouské vojenské triangulace. Souřadnice byly určeny inverzní 
aplikací Křovákova zobrazení (převod rovinných souřadnic
na elipsoidické B, L) a převodem B, L, H      na prostorové X, 
Y, Z. Exaktní postup by vyžadoval použití elipsoidické výšky 
nad Besselovým elipsoidem namísto nadmořské výšky H    ,
ale zanedbání cca max. 2,5 m rozdílů ve výšce neovlivní trans-
formační klíč, který je určen pro transformaci polohy.

Transformační model 7-prvkové transformace a její hod-
noty jsou:

 X2                                   1        p5     – p6     X1       p1
 Y2  = (1 + p4 × 10  )   –  5        1         p7   .  Y1  +  p2  .
 Z2                                  p6    – p7        1       Z1       p3

Transformace ETRF2000 >> S-JTSK/05:
p1 = –572,203 m
p2 = –85,328 m
p3 = –461,934 m

p4 = –3,5393

p5 = 5,24832714"/ρ"
p6 = 1,52900087"/ρ"
p7 = 4,97311727"/ρ"

kde  ρ" je 206 264,806".

Transformace S-JTSK/05 >> ETRF2000:
p1 = 572,213 m
p2 = 85,334 m
p3 = 461,940 m

p4 = 3,5378

p5 = –5,24836073"/ρ"
p6 = –1,52899176"/ρ"
p7 = –4,97316164"/ρ".

Poznámka: Transformační parametry pro zpětnou transformaci 
S-JTSK/05 do ETRF2000 se mírně liší od parametrů transfor-
mace z ETRF2000 do S-JTSK/05 z důvodu relativně velkého 
pootočení systému S-JTSK vůči ETRS89 (9” až 11”).

7.5 Určení koeficientů bikubické transformace

Aplikujeme-li transformační postup podle bodů 3.1 až 3.3
s nově určenými parametry 7-prvkové transformace a apliku-
jeme Křovákovo zobrazení, dostáváme na identických bo-
dech výběrové údržby odchylky, zobrazené na obr. 5.
    Střední kvadratická hodnota zbytkových polohových od-
chylek je 0,221 m, extrémní hodnoty dosahují více než 0,5 m. 
Proto byla M. Cimbálníkem [1] navržena modifikace Křo-
vákova zobrazení, kdy se k vypočteným rovinným souřad-
nicím přidají korekční členy z bikubické dotransformace. 
Pro výpočet koeficientů této transformace - viz vztahy (rov-
nice, vzorce (2)) - bylo použito 3 092 bodů výběrové údržby.
   Výsledné hodnoty koeficientů, spolu s aposteriorními 
středními chybami, pro dosazení do rovnic (2) jsou:

-6

Bpv

Bpv



Obr. 6 Rozdíly S-JTSK/05 a S-JTSK (s nově určenými koeficienty bikubické transformace)
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    Po aplikaci bikubické dotransformace klesne střední kva-
dratická hodnota polohových odchylek mezi S-JTSK/05
a S-JTSK na hodnotu 0,134 m. Rozložení a velikosti zbyt-
kových odchylek jsou patrné z obr. 6. 

8. Vyrovnání sítě zhušťovacích bodů

8.1 Data

K vyrovnání sítě zhušťovacích bodů byla použita data po-
skytnutá jednotlivými KÚ a ZÚ. Data byla pořízena techno-
logií GPS, rychlou statickou metodou, zpracování proběhlo 
různými software, zpravidla od firmy Leica a Trimble. Pri-
márními použitými daty byly měřené vektory mezi dvěma 
body, data byla „tříděna“ podle lokalit, ve kterých proběhlo 
zaměření a zpracování jedné „dávky dat“. Tato data byla pře-
váděna do jednotného „databázového“ formátu softwarovým 
balíkem DBGPS, vytvořeným ve VÚGTK (viz např. [2]) 

během let 1996 až 2008. Přes veškeré úsilí se nepodařilo
shromáždit všechny měřené vektory z celého území ČR. 
Proto byla tato data doplněna soubory, které obsahují sou-
řadnice v geocentrickém systému; vůči ETRF2000 však 
mají systematický posun, případně stočení.
   V některých lokalitách je pokrytí daty poměrně chudé – ně-
kde jsou pouze body výběrové údržby. Důvodů může být více:
•   zhušťování nebylo vůbec prováděno – jde zejména o roz-
    sáhlé lesní či vodní komplexy nebo vojenské prostory,
•  zhušťování bylo prováděno klasickými metodami (niko-
    liv technologií GPS), neexistují tedy geocentrické souřad-
    nice bodů,
•   data se nepodařilo nalézt (havárie disků atp.).
   Jednotlivé vektory v datových souborech jsou opatřeny 
údajem s datem pořízení, v některých případech jde však bohu-
žel o údaj poměrně nepřesný (např. lokalita byla měřena po do-
bu pěti měsíců a zpracovatelský software nedával údaj o za-
měření jednotlivých vektorů). Uvádění údaje o datu zamě-
ření mělo dva důvody:
•  údaj byl použit pro transformaci vektorů do jednotné
    epochy zpracování (data byla měřena v rozsahu 14 let!).
   Zde je dostačující poměrně hrubý údaj o době měření.
     Posun Euroasijské desky vůči mezinárodnímu referenč-
   nímu rámci (ITRF) použitému při měření je 26 mm SV
    směrem za rok a jde o relativně velmi krátké vektory,
• 

Kostelecký, J. aj.: Realizace S-JTSK/05

      A1   =    0,2946529277d-01     0,2650953028e-02
      A2   =    0,2515965696d-01     0,2650953028e-02
      A3   =    0,1193845912d-06     0,2435780468e-07
      A4   =  –0,4668270147d-06     0,2435780468e-07
      A5   =    0,9233980362d-11     0,1406580684e-12
      A6   =    0,1523735715d-11     0,1406580684e-12
      A7   =    0,1696780024d-17     0,8421588680e-18
      A8   =    0,4408314235d-17     0,8421588680e-18
      A9   =  –0,8331083518d-23     0,3141510107e-23
      A10 =  –0,3689471323d-23     0,3141510107e-23

údaj byl použit pro identifikaci skutečnosti, zda bylo
na bodě výběrové údržby měřeno KÚ před nebo po pře-
stabilizaci bodů výběrové údržby (přestabilizace byla sou-
částí technologického postupu zaměření výběrové údrž-
by). Zde bylo v některých lokalitách nutno znát údaj 
velmi přesně, což se ne všude zdařilo. Z tohoto důvodu 
byla volena varianta vyrovnání sítě jako „volné sítě“ (tzn.,



Tab. 2 Průměrná hodnota středních chyb vyrovnaných vektorů, zaměřených jednotlivými KÚ (mm)

Organizace (dřívější názvy)

1 – KÚ Praha–východ

2 – KÚ v Českých Budějovicích

3 – KÚ Plzeň–město

4 – KÚ v Liberci

5 – KÚ v Pardubicích

6 – KÚ Brno–město

7 – KÚ v Opavě

8 – ZÚ (výběrová údržba)

KU-PV

KU-CB

KU-PM

KU-LB

KU-PU

KU-BM

KU-OP

ZU

N

4,2

8,4

15,7

9,9

13,2

11,3

12,4

5,9

E

3,1

6,7

13,3

7,3

11,1

8,3

8,8

4,1

U

7,9

9,0

17,1

10,9

14,4

12,2

13,6

6,5
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   Řada souborů obsahovala pouze pracovní čísla, která 
nesouvisela se standardním číslováním trigonometrických
a zhušťovacích bodů, pro identifikaci proto bylo použito:
•  buď srovnávací sestavení, které bylo poskytnuto KÚ,
• 

8.2 Vyrovnání a transformace

K vyrovnání bylo použito již zmíněných software GNU 
Gama, VUGNET2 a pro lokality zaměřené KÚ Praha–vý-
chod bylo použito komerčního software fy Leica. Úloha 
byla koncipována tak, že body sítě výběrové údržby (včetně 
sítě DOPNUL) byly použity buď jako pevné, nebo jako 
opěrné. Softwarem GNU Gama byla síť vyrovnána jako 
celek, stabilní výsledky poskytlo vyrovnání s volbou bodů 
výběrové údržby jako pevných. Softwarem VUGNET2 pro-
běhlo vyrovnání po částech, vždy po jednotlivých celcích,
které zaměřil jeden KÚ. Body výběrové údržby byly voleny 
z výše uvedených důvodů (centrace) jako opěrné.
     Kvadratické průměry (průměrné hodnoty) středních kva-
dratických chyb vyrovnaných bodů v jednotlivých zpracová-
vaných celcích jsou uvedeny v tab. 2. Hodnoty je nutno chá-
pat jako aposteriorní střední chyby vyrovnání („vnitřní“ 
chyba). Hodnoty uvedené u KÚ Praha – východ jsou hod-
noty, který poskytuje zpracovatelský software fy Leica.
    V lokalitách, ve kterých nebyly k dispozici měřené vektory, 
byla provedena transformace, přičemž identickými body byly 
body výběrové údržby a zhušťovací body, které byly určeny 
vyrovnáním. Přednostně byla použita metoda 3-prvkové trans-
formace (jen posuny), v případě větších problémů pak 7-prv-
kové transformace, transformační klíč byl v obou případech 
vždy určován na základě identických bodů. Problémem bylo 
však stanovit objektivněji chybu transformovaných bodů,

z tohoto důvodu je u nich uváděna hodnota, odvozená z kva-
lity identity (zbytkových odchylek) na identických bodech 
po provedení transformace. Tyto hodnoty jsou zpravidla o něco 
vyšší, než při provedení „řádného“ vyrovnání.

8.3 Převod elipsoidických výšek na nadmořské

Dosavadní kvazigeoid pro ČR - kvazigeoid VÚGTK „CR-2000“ 
- byl vytvořen přimknutím gravimetrického kvazigeoidu k roz-
dílům elipsoidických a nivelačních výšek bodů geodynamické 
sítě GEODYN pomocí rektifikační plochy třetího stupně. Gra-
vimetrické řešení dávalo výslednému řešení informaci o de-
tailním tvaru, zatímco rektifikační plocha poskytovala co nej-
lepší souhlas na bodech GEODYN na celém území ČR.
   V době vzniku bylo toto řešení jediné možné, jelikož 
pouze síť GEODYN se svými 34 body pokrývala ČR rovno-
měrně. Výběrová údržba tehdy pokrývala kromě většiny 
Moravy pouze část jižních a jihozápadních Čech, a proto 
mohla být použita jen pro kontrolní účely.
     Přesnost rektifikovaného kvazigeoidu CR-2000 charakte-
rizují střední jednotková chyba 26 mm rozdílů na bodech 
GEODYN, a zejména střední chyba 32 mm na všech 345 
nivelovaných bodech výběrové údržby, kterou je možné chá-
pat jako vnější přesnost, protože tyto body se na rektifikaci 
nepodílely a navíc jsou rozloženy v husté síti mimo uzly 
rektifikace.
    V současnosti je výběrová údržba dokončena a k dispo-
zici jsou rozdíly elipsoidických a nivelačních výšek na 1 024 
bodech. Rovnoměrné pokrytí celého území umožňuje nejen 
dokonalejší přizpůsobení gravimetrického řešení měřeným 
výškovým rozdílům, ale i zpřesnění detailního tvaru.
     Přenos informace z trigonometrických bodů na jednotlivé 
uzly se uskutečňuje dvěma typy podmínek (viz [9]), jejichž 
vliv je řízen vhodným váhováním:
1. rozdíl přírůstků z vyrovnání na libovolných dvou bodech
    sítě má být nulový;
2. měřený rozdíl výšek na daném trigonometrickém bodě
    má být roven interpolované odlehlosti kvazigeoidu.

    Z původních 1 024 měřených rozdílů výšek bylo v před-
běžných testech vyloučeno 16 bodů s odchylkami převyšu-
jícími 0,06 m.

že identické body, na které je provedeno připojení, dostá-
vají také opravy), mimoto všechny vektory, zaměřené 
před přestabilizací, byly přecentrovány na základě cen-
tračních prvků poskytnutých ZÚ.

nebo pro identifikaci byly pomocí transformačního soft-
ware ETRFJT07, který převádí souřadnice Křovákova 
zobrazení do ETRF89, vypočteny přibližné geocentrické 
souřadnice pro body, evidované v DATAZ. Tento po-
stup byl také použit pro hledání hrubých chyb v identi-
fikaci bodů.
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Gravimetrický kvazigeoid (obr. 7, viz 2. str. obálky) je 
tabelován ve čtvercové síti 1' x 1,5' (cca 2 x 2 km). Včetně nut-
ných přesahů za hranice ČR je to celkem 175 x 306 = 53 550 
uzlů. Soustava o 54 552 neznámých a 108 623 rovnicích 
oprav byla řešena algoritmem řídkých matic (viz např. [8]) 
v šesti aproximacích. Při porovnání s pátou aproximací zůstalo 
88 % uzlů shodných. Největší rozdíly dosahovaly u 4 uzlů 
0,006 m a u jednoho 0,007 m. Šestá aproximace (pracovně 
pageoid-10-5) je přijata jako CR-2005_v1005. Střední chyba 
rozdílů měřených a vyrovnaných hodnot odlehlostí je 0,006 m. 
Formát souboru nového kvazigeoidu CR-2005 je shodný s for-
mátem původního CR-2000, takže přístup k datům zůstává 
nezměněn.

8.4 Rovinné souřadnice

Rovinné souřadnice v modifikovaném Křovákově zobra-
zení byly získány z elipsoidických souřadnic v ETRF2000 
aplikací postupu z části 3. Pro tuto (a zpětnou) transfor-
maci byl napsán program ETRF00-JTSK_v1005.for (autor 
I. Pešek). V roce 2012 byl tento program nahrazen verzí 
ETRF00-JTSK_v1203.for.

9. Převod z S-JTSK/05 do S-JTSK

Vzhledem k nepravidelné deformaci bodového pole, váza-
ného na S-JTSK, nelze vztah mezi S-JTSK/05 a S-JTSK 
realizovat jednoduchým matematickým výrazem. Proto bylo 
rozhodnuto využít pro vzájemný převod rozdílů souřadnic, 
tabelovaných v pravidelné síti. Velikost oka sítě byla empi-
ricky zvolena 2 km vzhledem k průměrné vzdálenosti iden-
tických bodů. Hodnoty rozdílů souřadnic mezi oběma sys-
témy v každém bodu pravidelné sítě byly určeny z rozdílů 
souřadnic na trigonometrických a zhušťovacích bodech,
zaměřených technologií GPS, jejichž souřadnice S-JTSK 
byly k dispozici v DATAZ. Konkrétně šlo o 46 040 bodů. 
Vzhledem k tomu, že v některých prostorech byla síť nově 
zaměřených zhušťovacích bodů poměrně řídká, byly pro 
tvorbu tabulky využity souřadnice dalších trigonometrických 
bodů, mající souřadnice v S-JTSK/95, viz [13]. Tyto body 
byly převedeny Jungovou transformací do ETRF2000. Cel-
kem tedy bylo pro tvorbu tabulky použito více než 60 000 
bodů.
   Výběrem nejvhodnější interpolační metody se zabýval
J. Nágl. Použitou metodou interpolace byla „převrácená
hodnota druhé mocniny vzdálenosti“, která je v geodézii 
známa též jako „Jungova transformace“. Střední hodnota 
rozdílů pro všech 46 040 bodů (do úvahy byly vzaty pouze 
body měřené GPS) zůstává stejná jako pro body výběrové 
údržby (a proto bylo oprávněné určovat hodnoty transformač-
ního klíče 7-prvkové transformace pouze z bodů výběrové 
údržby). Význam výsledků je následující: Zavedením do-
transformace do Křovákova zobrazení klesla střední hodnota 
„nesouhlasu“ v poloze mezi S-JTSK a S-JTSK/05 na hod-
notu 0,134 m. Pokud tedy vystačíme s přesností vztahu mezi 
souřadnicemi ETRF a rovinnými souřadnicemi S-JTSK 
charakterizovanou střední chybou 0,134 m, je možné zamě-
nit souřadnice S-JTSK za S-JTSK/05 a nemusíme používat 
tabulku odchylek. Tato skutečnost se uplatní hlavně v apli-
kacích v geografických informačních systémech.
   Kvalitu převodu souřadnic z S-JTSK/05 do S-JTSK je 
možno jistým způsobem odhadnout ze zpětného výpočtu 
souřadnic bodů, ze kterých byla tabulka počítána, které je

možno porovnat se souřadnicemi uloženými v DATAZ. 
Střední kvadratická hodnota polohové odchylky je 0,019 m.

 
10. Závěr

Účelem nově vytvořeného souřadnicového systému S-JTSK/05
je nahradit stávající systém S-JTSK pro účely praktické geo-
dézie. V článku jsou podklady pro takové rozhodnutí. Sys-
tém je primárně realizován souřadnicemi bodů sítě CZEPOS 
a výběrové údržby v ETRF2000 a rovinnými souřadnicemi 
v modifikovaném Křovákově zobrazení, výšky v systému Bpv. 
Pro převod do S-JTSK byla vytvořena tabulka rozdílů sou-
řadnic bodů. 

Autoři příspěvku děkují pracovníkům ZÚ a KÚ za poskyt-
nutí dat pro realizaci nového systému a určení jeho vztahů 
ke stávajícímu S-JTSK.
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2. Stanovení česko-saské zemské hranice 

Podepsáním Chebské smlouvy byla v roce 1459 přijata
základní dohoda o hranicích území Království českého
a Saského kurfiřtství [1] str. 291. Český král Jiří z Podě-
brad, kurfiřt Friedrich a saský vévoda Vilém se dohodli, že 
všechna města, zámky, trhy a vesnice na této straně lesa
(z pohledu od Chebu) mají náležet Čechám, zatímco 
statky a zámky na opačné straně lesa v Míšni, Fojtsku a Du-
rynsku mají náležet Sasku. Některá místa a panství na se-
ver od Krušných hor však nadále zůstala lénem Koruny 
české. Smlouvou byl po předchozích neshodách mezi 
Čechami a Saskem uzavřen mír, stanovit konkrétní hra-
nice se však nepodařilo. Torke [19] str. 42, k této proble-
matice předložil detailní výzkum bezprostředního okolí 
pohraničí na pravém břehu Labe, který pojednává o prů-
běhu hranice mezi saským panstvím Wildenstein a čes-
kým panstvím Šarfenštejn [Scharfenstein]. Na tomto území 
je oficiální hraniční přechod vyznačený v krajině dolo-
žitelný teprve na přelomu let 1491/92, přestože konkrétní 
hranice stanovená na základě topografické situace exis-
tovala s vysokou pravděpodobností de facto již dříve.
Tím se může dnešní státní hranice v Labských pískov-
cových horách vykázat přinejmenším 550 lety své exis-
tence. 
   O stáří česko-saské hranice nalezneme v literatuře roz-
dílné údaje. Např. Sperling na své mapě Německa Merkmale 
der Außengrenzen [15] str. 43, mapa 10 (Znaky vnějších hra-
nic)   datuje státní hranici do roku 1867/71. To lze odůvodnit 
tím, že Čechy náležely po Vídeňském kongresu od roku 1815 
do roku 1866 Německému spolku, a tím měla česko-saská 
hranice pouze status zemské hranice. Teprve založením Seve-
roněmeckého spolku v roce 1867, resp. Německého císař-

1. Úvod 

Česko-saské polabské pohraničí se rozprostírá po obou stra-
nách Labe na hranici mezi Českou republikou - ČR (její 
historickou zemí Královstvím českým) a Svobodným stá-
tem Sasko (dřívějším Saským kurfiřtstvím). Oblast tím lze 
chápat jako pohraniční část Labských pískovcových hor, 
které se staly ještě známější pod názvem České, resp. Saské 
Švýcarsko. V následujícím textu se polabské pohraničí 
úmyslně ostře neodděluje, neboť to pro toto pojednání není 
nezbytné a sledované mapy se liší jak měřítkem, tak zobra-
zeným územím. 
    Reliéfní mapa z poloviny 19. století zobrazená na obr. 1 
nabízí názorný pohled na Labské pískovcové hory. Lze 
jasně rozeznat průlomové údolí Labe [Elbe]  od Děčína 
[Tetschen] po Pirnu [Perno] včetně rozšíření v nivu lab-
ského údolí. Česko-saská, resp. hranice rakouské monarchie 
je vyznačena šrafovanou čarou po obou stranách Labe, jakož 
i v říčním toku, směrem na východ se však vytrácí. Tam, kde 
je viditelná, odpovídá dnešnímu průběhu hranice mezi ČR
a Spolkovou republikou Německo. Mapa zobrazuje krajinu 
ze saské strany - zatímco zobrazovaná oblast v Sasku sahá 
až za vlastní Saské Švýcarsko (až k drážďanské městské části 
Pillnitz na severozápadě a k Lužické vrchovině a pahorka-
tině [Lausitzer Hügel- und Bergland] na severovýchodě), 
na české straně chybí některé východní výběžky pohoří. 
Vzhledem k malému měřítku cca 1 : 150 000 překvapí tato 
mědirytina z dílny Hayeck & Keyl detailním zobrazením 
reliéfu - v centrálních oblastech (jako například v oblasti 
Schrammsteine a Affensteine) byly výstižně vypracovány jak 
hluboká vedlejší údolí s vodními toky, tak vícestupňové pís-
kovcové formace. Sídla jsou zobrazena plošně, přičemž cen-
tra větších obcí včetně všech měst jsou označena čtvercem.

Česko-saské polabské pohraničí
v zrcadle starých i novodobých map

Dipl.-Ing. oec. Ulrich Schumacher,
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung,

Dresden, Německo

 528.9:912

Abstrakt

Chebskou smlouvou z roku 1459 byla ustanovena hranice oddělující České království od Saského kurfiřství. Přes jakkoli 
bouřlivý historický vývoj je tato demarkační čára, stanovující tak jednu z nejstarších evropských hranic, v zásadě platná 
dodnes. K porozumění a vyhodnocení vzhledu kulturní krajiny je potřeba znát její historický vývoj. Prostorová řešení jsou 
nezbytná k zajištění trvale udržitelného rozvoje. Historické mapy zachycující kulturní krajinu v proměnách doby jsou 
základním nástrojem pro výzkumníky, kteří analyzují současný stav.

The Czech-Saxon Elbe´s Borderlands in the Mirror both of Old and Contemporary Maps

Summary

The Treaty of Cheb [Eger] from 1459 established the border separating the Kingdom of Bohemia and the Electorate of 
Saxony. Despite a somewhat tumultuous history, this demarcation is essentially still valid today, and thus constitutes one 
of Europe’s most ancient borders. To understand and evaluate the structure of a cultural landscape, we require some 
knowledge of its historical development. Spatial solutions are necessary to ensure the area’s sustainable development. 
Historical maps which capture the cultural landscape as it has changed over the years are essential tools for researchers 
when analysing the current situation.

Keywords: cross-border mapping, topography, cultural landscape, historic maps, Czech-Saxon Switzerland

1)

2)



Obr. 1 Reliéfní mapa z dílny Hayeck & Keyl „Die sächsische und böhmische Schweiz“ (Saské a České Švýcarsko), okolo 1850,
měřítko cca 1 : 150 000 (zmenšeno), Sächs. Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Deutsche Fotothek,

Kartensammlung (Saská zemská, státní a univerzitní knihovna Drážďany, Německá sbírka fotografií, sbírka map)
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ství v roce 1871, se hranice z tohoto pohledu stává hranicí 
státní. To samozřejmě na stavu zemské hranice, nacházející 
se v té době ve stejné podobě od 15. století, nemění téměř nic.

3. Rané topografické mapy 

Od doby prvního mapování Saského kurfiřtství provede-
ného Öderem & Zimmermannem v letech 1586-1633 [2] 
lze kartograficky doložit vývoj česko-saské hranice v Lab-
ských pískovcových horách. Původní mapa od Matthiase 
Ödera a jeho rodiny důlních měřičů byla zhotovena v mě-
řítku 1 : 13 333, které bylo na tehdejší dobu nezvykle velké. 
Později ji jeho synovec Balthasar Zimmermann zmenšil
na čtvrtinu. Toto mapování je svou podrobností známo jako 
kartografický milník své doby, během třicetileté války však ne-
bylo pro Saské kurfiřtství dokončeno. Protože práce začaly 
na české hranici, jsou listy s polabským pohraničím v obou 
měřítkách kompletní. K osmistému výročí vlády panovnic-

kého rodu Wettinů v roce 1889 zpracoval tento soubor map 
Ruge [9] a vydal ho v novém kladu listů. Na obr. 2 je zobra-
zen výřez polabského pohraničí z tohoto souboru map. 
    K přibližné orientaci v listech napomůže modrá linie toku 
Labe, ze které lze odvodit tehdy běžnou orientaci map na jih. 
Kurfiřt Christiano I. požadoval při zadání souboru map v první 
řadě zachycení majetku Saského kurfiřtství (především le-
sů) [18]. Hranice (od hranice lesa po zemskou hranici), 
jednotně vyznačené červenou linií, tím hrají důležitou roli. 
Na horním okraji mapy je zakreslen a popsán (příklad: Les 
děčínského panství, Das Gehöltze zur Herrschafft Tetzschen) 
pruh českého území. Sledujeme-li první červenou linii od sho-
ra, počítáno od Labe, směrem doleva (na východ), resp. 
doprava (na západ), rozpoznáme v této linii česko-saskou 
hranici, která odpovídá dnešnímu průběhu hranic opravdu 
dobře. 
   Od roku 1712 se na příkaz Augusta Silného provádělo
v Sasku geografické mapování [16] str. 30-32. Adam Fried-
rich Zürner, farář pověřený touto činností, zkonstruoval
za tímto účelem speciální odometr. Jako výsledek mapování

Schumacher, U.: Česko-saské polabské pohraničí…



Obr. 2 První mapa Saského kurfiřtství od Ödera & Zimmermanna, vydávána od 1586, měřítko 1 : 53 333
(přetisk Ruge 1889, zmenšený výřez z desky III/IV), Sächs. Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Deutsche Fotothek,

Kartensammlung (Saská zemská, státní a univerzitní knihovna Drážďany, Německá sbírka fotografií, sbírka map)
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most především jako Meilenblätter, tedy mílové listy. Ne-
jsou orientovány k severu, ale vzhledem k výchozí linii jsou 
otočeny o 42° na západ. Existují tři ručně vykreslené exem-
pláře mapy: hojně používaný originál (Dresdner Exemplar, 
drážďanský exemplář), kopie pro kurfiřta a později pro prus-
kého krále (Berliner Exemplar, berlínský exemplář) a jedna 
kopie se záznamy pro aktualizaci dat pro Vrchní báňský 
úřad (Freiberger Exemplar, freiberský exemplář). Z dobře 
dochovaného berlínského exempláře byl na Leibnizově 
institutu pro ekologický územní rozvoj (německá zkratka 
IÖR) v Drážďanech pořízen georeferenční mapový soubor 
orientovaný k severu, ze kterého zobrazuje obr. 4 výřez 
polabského pohraničí [20]. Navíc IÖR provedla i podrobnou 
analýzu zobrazených prvků kulturní krajiny pro oblast Sas-
kého Švýcarska [21]. 
   Tento výřez ze Saských mílových listů tvoří přibližně 
severní protějšek předchozího výřezu z listu josefského mapo-
vání. Díky podstatně většímu měřítku působí detaily v mílo-
vých listech daleko jemněji. Pro zobrazení reliéfů bylo 
použito černé křížové šrafování, z něhož červeně vystupují 
skály. Sídla, rovněž červeně značená, se na předloženém vý-
řezu nevyskytují a ustupují - stejně jako na české obdobě - 
znázornění přírodních poměrů. Státní hranice, která se obje-
vuje na pravém břehu Labe, tvoří tenkou červenou čárou 
obrys světle červené plochy Království českého. 
     Georeferencované mílové listy jsou nejstarším souborem 
map v dlouhodobé studii vývoje využívání zemědělské půdy

vznikla pro jednotlivé úřady Saského kurfiřtství řada map
v menším měřítku (cca 1 : 125 000), které pak byly u Petera 
Schenka v Amsterdamu vyryty do mědi a vytištěny. Zvláštním 
znakem těchto map jsou komplexní mapové značky použité 
k diferencovanému zobrazení sídel.
     Z české strany je nutno zmínit nejprve soubor map od Jana
Kryštofa Müllera (od roku 1720) [11], který vykazuje mě-
řítko cca 1 : 132 000. Podrobné mapy vznikly o něco poz-
ději jako výsledek prvního rakouského (josefského) mapo-
vání (od roku 1764). Ručně kreslené původní mapy v mě-
říku 1 : 28 800 jsou orientované k severu a jsou k dispozici 
pro celé území Království českého v rámci habsburské 
monarchie. 
    V Labských pískovcových horách na hranici se Saským 
kurfiřtstvím převládá v mapovém zobrazení výrazně členěný 
reliéf. Kresba přesahuje úzkým okrajem až za svrchované 
území Koruny české (obr. 3). Sídla a síť cest působí vedle 
tmavých, hustých mapových značek pro hory, skály a lesy 
podružně, což ve skutečnosti jistě platí, ale ztěžuje to čitel-
nost mapy (včetně německých názvů). Samotná hranice je 
jasně viditelná červená čára, která se objevuje jak v říčním 
toku Labe, tak na obou jeho březích.
    Velké (vojensko-topografické) mapování Saska pod vede-
ním majora Friedricha Ludwiga Astera začalo z polabského 
pohraničí v roce 1780 [5]. Protože každý mapový list zobra-
zuje na jednom čtverečním lokti (quadratelle) jednu čtve-
reční míli (měřítko 1 : 12 000), dostaly se tyto mapy ve zná-



Obr. 3 Josefské mapování od roku 1764, měřítko 1 : 28 800 (zmenšený výřez z vojenského mapování, mapový list č. 9),
Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Děčín
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a změn krajiny v regionu Drážďany, jakož i Saského Švý-
carska, která byla provedena v IÖR na základě geoinfor-
mačního systému (GIS), [22]. Navíc je berlínský exemplář 
od roku 2009 k dispozici na internetu v rámci projektu Web 
Map Service – Berliner Meilenblätter Sachsens (Web Map 
Service – Berlínské mílové listy Saska) [10]. Všech 370 
mapových listů je možno si prohlédnout ve vysokém 
rozlišení v kombinaci s aktuálními geodaty (Sachsenatlas, 
Atlas Saska). 
   Ohledně pozdějšího topografického mapování na obou 
stranách hranic zde pouze uvedeme: jako druhé mapování 
Rakouského císařství je nutno zmínit Františkovo mapování 
v měřítku 1 : 28 800. Měření v Čechách, na Moravě a ve Slez-
sku při něm proběhlo v letech 1836 až 1852. Výsledkem 
třetího neboli františko-josefského mapování byla také mapa 
pokrývající celou rakousko-uherskou monarchii, vyhotovená 
jako speciální mapa v měřítku 1 : 75 000 v letech 1873 až 
1889. V Saském království byla od roku 1880 vydávána tak 
zvaná Äquidistantenkarte (Ekvidistanční mapa) v měřítku
1 : 25 000, vytvořena ještě na geodetickém základě mílových 
listů, ale s vrstevnicemi o stejném intervalu (jako topogra-
fický základ geologického souboru map). Podle pruského 
vzoru vznikaly přibližně od roku 1900 na podkladě odpoví-
dajícího nového mapování základní topografické mapy v mě-
řítku 1 : 25 000. Ve všech těchto souborech map je dolo-
žitelná česko-saská zemská hranice v Labských pískovco-
vých horách ve svém dnešním průběhu.

4. Vybrané turistické mapy 

Po „objevení“ Česko-saského Švýcarska [Sächsisch-Böhmis-
che Schweiz] básníky, hudebníky a malíři romantismu v 19. 
století a díky tím narůstajícímu turismu byla vydána řada 
podrobných turistických průvodců a map. Název Saské Švý-
carsko, poprvé použitý patrně švýcarskými malíři Adrianem 
Zinggem a Antonem Graffem z důvodu podobnosti s kra-
jinou jejich domova, zpopularizoval především místní farář 
Wilhelm Leberecht Götzinger. Jako autor raných turistických 
průvodců vylíčil obzvlášť názorně tamní topografii, geolo-
gii, flóru, faunu a dějiny. Již roku 1804 vyšlo jeho hlavní 
dílo Schandau und seine Umgebungen oder Beschreibung 
der sogenannten Sächsischen Schweiz (Žandov a jeho okolí 
aneb Popis tak zvaného Saského Švýcarska), jehož součástí 
byla v příloze Topo-und Petrographischen Reisekarte (To-
pografická a petrografická turistická mapa) v měřítku cca
1 : 120 000 [3]. Jedná se o přehledovou mapu se zobraze-
ním sídel, dopravní sítě a vodních dopravních cest, jakož
i s jednoduchým zobrazením reliéfu. Krajina na českém 
území je naznačena jen při hranici. 
   Podrobná mapa z oblasti Saského Švýcarska 19. století 
nese název Topographische Karte der Gegend von Hohn-
stein und Schandau oder des besuchtesten Theiles der soge-
nannten sächsischen Schweiz (Topografická mapa okolí 
Hohnštejnu a Žandova, tedy nejnavštěvovanější části tak 
zvaného Saského Švýcarska). Tato mapa z roku 1830 v mě-
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Obr. 4 Velké saské mapování provedené Asterem (Meilenblätter, Berliner Exemplar) od 1780, měřítko 1 : 12 000
(zmenšený výřez listů B 342, B 343, B 349 a B 350), Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz

(Státní knihovna v Berlíně - Pruské kulturní centrum); Mapová mozaika: IÖR 
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mapa, vycházející od roku 1906 v četných nákladech Große 
Karte der Sächsisch-Böhmischen Schweiz (Velká mapa 
Česko-Saského Švýcarska) v měřítku 1 : 50 000, předsta-
vená ve výřezu na obr. 6 (viz 3. str. obálky). 
   Hustá síť turistických cest v pohraničí Česko-Saského 
Švýcarska je jasně rozeznatelná. Je vykreslena jednotnou 
červenou čárou. Hlavní turistické cíle (Großer Winterberg, 
Pravčická brána [Prebischtor], Zschirnsteine) jsou zvýraz-
něny obzvlášť velkými popisky. Vlastní hranice je zesílena 
širokým lemováním. V údolí Labe je zobrazena železniční 
trať mezi Drážďany a Podmokly [Bodenbach] existující již 
od roku 1851, zatímco souvislé spojení cestami dosud chybí 
(bylo dokončeno až v roce 1939 na pravém břehu Labe). 
Struktura řadových vsí je na zemědělské půdě jasně vidět 
jak na saské, tak na české straně. Zobrazení reliéfu je do-
cíleno nenápadným vrstevnicovým členěním s naznačenou 
kresbou skal. Relativně velké plochy lesa jsou barevně pod-
loženy. Tato základní úprava Meinholdových map se stala 
vzorem pro četné pozdější turistické mapy.

5. Důležité mapy toku Labe 

Vývoj kulturní krajiny v česko-saském polabském pohraničí 
je samozřejmě úzce spjat s Labem jako tepnou, přinášející 
do oblasti život. V této souvislosti je na místě zmínit některé

řítku 1 : 23 500 od Otta Freiherrna von Odeleben má základ 
v jeho vlastním mapování území z let 1823 až 1826. Touto 
mapou se podrobně zabýval již Brunner [4], který zdůrazňoval 
výtečnou mědirytinu, jež se projevuje především u Lehman-
nových šraf. Českého území se však tato mapa dotýká jen 
na jihovýchodě. Do tohoto kontextu je nutno obsahově i ča-
sově zařadit již zmíněnou reliéfní přehledovou mapu Česko-
-Saského Švýcarska v malém měřítku z dílny Hayeck & Keyl 
(obr. 1). 
    Protože území objevovali z velké části turisté a horolezci 
ze saské strany, především pak z Drážďan, název České 
Švýcarsko se prosadil až později. První turistický průvodce 
pro českou část území od Náhlíka [8] byl tedy vydán až roku 
1864. Příklad mapy se zvýrazněnými a názorně zobraze-
nými známými výletními cíli (např. Pravčickou bránou 
[Prebischtor], Edmundovou soutěskou [Edmundsklamm]
a Mezní loukou [Rainwiese]), sloužící jako reklama turis-
tiky v době secese, ukazuje obr. 5 (viz 3. str. obálky). Přestože 
se všechna zobrazená výletní místa nacházejí na české stra-
ně, ukazuje mapa i výřez česko-saského pohraničí na pra-
vém břehu Labe, přičemž mapa zobrazuje přibližně stejnou 
část českého i saského území.
     Drážďanské nakladatelství C. C. Meinhold & Söhne bylo 
na konci 19. století známo podrobnými turistickými prů-
vodci a turistickými mapami, především ve východním Sasku 
a severních Čechách, přestože kartografická díla činila jen 
malou část produkce nakladatelství. Typickým příkladem je
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mapy toku Labe z 19. století. Tehdy došlo k zásadní úpravě 
řečiště pro lodní dopravu, aby mohly parníky plout z Prahy 
po Vltavě a Labi až do Hamburku. Pro české hospodářství 
měl hamburský přístav velký význam jako překladiště z vnitro-
zemské na námořní lodní dopravu. V letech 1845 a 1890 
navíc došlo k velkým povodním, které bylo třeba zmapovat. 
Přehled saských souborů map Labe se nachází u Stamse [17]. 
     Ještě před úpravou řečiště v roce 1828 byla vydána ručně 
kreslená podrobná mapa toku Labe od Lohrmanna v měřítku 
1 : 4 800. Tato mapa sloužila vedle mílových listů za základ 
litograficky otištěné mapě toku Labe od Wernera vytvořené 
po obrovských jarních záplavách v roce 1845 (Karte des 
Elbstromes des Königreiches Sachsen mit Angabe des durch 
das Hochwasser vom 31sten März 1845 erreichten Über-
schwemmungsgebietes, Mapa toku Labe v Saském králov-
ství s údaji o zaplavených územích z 31. března 1845  ) v mě-
řítku 1 : 12 000. Tento soubor map sestává z 15 listů číslo-
vaných proti proudu řeky. Kromě samotného Labe a jím 
zaplavených území (světle modře, resp. tmavě modře) jsou 
na nich na rozdílně širokém pásu zobrazeny i nejdůležitější 
topografické prvky. Zmapované území se v průlomovém 
údolí Labe směrem k české hranici neustále zužuje. Vedle 
toho nalezneme na hraničním listu (sekce 15 - Hřensko 
[Herrnskretschen]) zobrazení všech saských hladin Labe
a mostů přes Labe. Je pozoruhodné, že na jednotlivých 
listech je již zakreslena polabská železniční trať, dokončená 
až po povodních. 
    K dalším velkým povodním došlo v září roku 1890, což 
bylo o několik let později zdokumentováno na mapě toku 
Labe od Rilkeho v měřítku 1 : 10 000 (Karte des Elbstromes 
im Königreich Sachsen enthaltend die Situation bis zur Über-
schwemmungsgrenze des Hochwassers vom 6. September 
1890, Mapa toku Labe v Saském království zahrnující 
situaci až k hranici zaplavených území z 6. září 1890 ). 
Barevná mapa obsahuje rovněž nejdůležitější topografické 
prvky při toku řeky a jako dodatečnou informaci i několik 
příčných profilů. Představuje ručně kreslený unikát a je vá-
zána způsobem leporela. V IÖR v Drážďanech došlo s po-
mocí moderních metod geoinformatiky k vyhodnocení obou 
velkých povodní v 19. století na základě starých map toku 
Labe [12]. 
    Kolem roku 1890 byl jako přehledová mapa pro rychle se 
rozvíjející vnitrozemskou dopravu vydán soubor map Elbe 
und Moldau von Altona bis Prag (Labe a Vltava od Altony 
po Prahu) v měřítku 1 : 25 000  . Jeho rozložení přibližně 
odpovídá dřívějším základním topografickým mapám, jednot-
livé mapové listy však nesměřují k severu, nýbrž jsou upra-
veny podle průběhu toku. List č. 46 na česko-saské hranici 
má tedy lichoběžníkový tvar a je zaměřen k východu.

6. Staré mapy a přeshraniční výzkum 

V rozeklané skalnaté krajině Labských pískovcových hor 
nalezneme cenná útočiště, která jsou v dnešní době na obou 
stranách hranice chráněna. Proto si nárůst mezinárodní 
dopravy v této citlivé oblasti, především od přistoupení ČR 
k Schengenské smlouvě v roce 2007, žádá opatření prosto-
rového plánování ve smyslu trvale udržitelného rozvoje.

Pro příslušné výzkumy hraje vývoj kulturní krajiny, jak ho 
zobrazují staré mapy, a srovnání tohoto stavu s aktuální 
situací nepostradatelnou roli. 
    Na Leibnizově institutu pro ekologický územní rozvoj se 
přeshraničním výzkumným projektům věnuje velká pozor-
nost. Při kartografické prezentaci výsledků výzkumu hraje 
ústřední roli adekvátní nakládání s heterogenními geodaty
a geografickými názvy, jakož i vícejazyčnost [24]. V násle-
dujícím seznamu se nacházejí některé nejdůležitější projek-
ty, na kterých se podílel IÖR a které mají prostorový vztah 
k česko-saskému polabskému pohraničí: 
•

•

•

    Navíc byl výzkum fragmentace krajiny v Sasku od roku 
1930 v rámci dlouhodobého monitoringu, který provádí IÖR, 
vědomě zřizován s přeshraniční působností [13]. Přitom 
byla jako zdroj geodat pro časové srovnání použita Karte 
des Deutschen Reiches (Mapa Německé říše) v měřítku
1 : 100 000 [14]. Analýza orientovaná na funkce krajiny 
zohledňuje skutečnost, že biotopy rostlin a živočichů, jakož 
i místa odpočinku člověka v přírodě jsou sice omezována 
sídly a dopravními cestami, ale nikoliv administrativními 
hranicemi. Biotopy je překračují [7].
    Co nám historické mapy přinášejí z dnešního pohledu? 
Vedle dokumentace prvků a souvislostí z pohledu vývoje 
naší kulturní krajiny tvoří tyto mapy cenný inventář pro 
historická geodata. Tím je umožněn monitoring sídel a vol-
ného prostoru napříč velkými časovými úseky, pokud lze 
soubory map a v nich obsažené informace o prostoru
s dostatečnou přesností vztáhnout na dnešní topografii. 
Právě v pohraničních oblastech často vyvstávají problémy, 
které vyžadují speciální technologická řešení. Nehledě na to lze 
na estetiku mapových zobrazení samozřejmě pohlížet i jako
na kulturní bohatství samo o sobě, které je třeba zachovat
pro budoucí generace. 
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Schumacher, U.: Česko-saské polabské pohraničí…

FIG Working Week (WW) 2012 a XXXV. valné shromáždění FIG (me-
zinárodní federace zeměměřičů se letos konaly ve „věčném městě“ -
- italském Římě ve dnech 6. až 10. 5. 2012 s mottem Vědět, jak se 
starat o území, jak chránit prostředí, jak ocenit kulturní dědictví. 
Téma konference bylo zvoleno velice příznačně vzhledem k místu 
konání konference a obrovskému množství římských historických 
památek zapsaných na listu světového kulturního dědictví UNESCO. 
Organizátorem a hostitelem konference byla místní organizace CNGeGL 
(Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati - Národní rada geo-
detů a diplomovaných geodetů). Hlavním partnerem domácích orga-
nizátorů byla FAO (Food and Agriculture Organization – Organizace 
OSN pro výživu a zemědělství), jejíž ústředí sídlí právě v Římě.
Na odborném programu se významně podílela GLTN (Global Land 
Tool Network), která je součástí organizace UN-HABITAT.
     Počtem účastníků se letošní WW řadil k těm největším. Konference 
se zúčastnilo více jak 1 500 účastníků z 96 zemí. Technický program 
zahrnoval více než 100 odborných zasedání, seminářů, workshopů
a speciálních diskusních fór, celkem bylo předneseno více jak 500 od-
borných příspěvků. Dějištěm konference byl luxusní hotel Cavalieri 
Hilton, který nabízel výborné zázemí pro odborné akce a díky své 
poloze i nádherný výhled na město.
     Zahajovací ceremoniál a následný koncert se konaly v kulturním 
centru Říma - v Auditoriu Parco della Musica. Tento osobitý kul-
turní komplex navržený architektem Renzo Pianem tvoří tři hudební 
sály a dále několik muzeí a restaurací. Na 1 100 účastníků konference 
zaplnilo sál Giuseppe Sinopoliho, ve kterém vyslechli úvodní pro-
jevy a koncert Římského symfonického orchestru. Mimo úvodního 
projevu prezidenta FIG CheeHai Tea přišli přivítat účastníky konfe-
rence i zástupci italské vlády a starosta Říma Gianni Alemanno.
    Prezident FIG CheeHai Teo (obr. 1) ve svém zahajovacím projevu 
uvedl, že profese geodeta se nyní nachází pevně ukotvena uprostřed

takových procesů, jakými jsou např. kontinuita pozemkových práv, 
přístupů, technologií a technologické propracovanosti. Geodeti 
chápou, že musí plnit aktivní roli při zajišťování držebnostních práv 
ve všech zemích, při oceňování a stanovování daní, při územním 
rozvoji, ve stavebnictví a při rozvoji trhu s nemovitostmi. Zdůraznil, 
že je třeba přistoupit k dalším komplexním a inovativním procesům, 
v jejichž rámci bude nutno přijmout otevřené standardy, jakými jsou 
např. interoperabilita systémů, institucí i právních předpisů, kultura 
spolupráce a sdílení informací, zamezení vytváření duplicit, rozvoj
a realizace informační politiky, která umožní získat poznatky z růz-
ných zdrojů, různého původu a v dostatečně širokém měřítku. 
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Obr. 2 Bruno Razza ze CNGeGL při projevu před volbou
místopředsedy Rady FIG (foto: www.fig.net)

Obr. 3 Část české delegace před Auditoriem Parco della Musica
(zleva Robert Šinkner, Lubomír Soukup, Libor Tomandl, Vladimíra Žufanová, Milan Talich a Dalibor Bartoněk)

GaKO 58/100, 2012, číslo 7, str. 18

Geodetický a kartografický obzor
ročník 58/100, 2012, číslo 7162

Uvedl, že jsou rovněž důležité současné globální iniciativy v oblasti 
zpracování informací prostorově, a to na podkladě doporučených 
pokynů k odpovědné držbě zemědělské půdy, rybolovných ploch
a lesů, které pak vládám a celé společnosti umožní větší transpa-
rentnost při řádné a efektivní správě věcí veřejných. Pouhý den
po ukončení WW 2012 v Římě byly tyto doporučené principy při-
jaty organizací FAO. 
    Vlastnímu programu konference předcházel dne 4. 5. již tradiční 
předkonferenční workshop Historie zeměměřictví (History of Sur-
veying) a poprvé v historii WW i samostatná konference „Mladých 
zeměměřičů“ ve dnech 4. a 5. 5. 2012. 
     Program pracovního týdne byl jako vždy zahájen a zakončen dvěma 
zasedáními valného shromáždění FIG. Prvního zasedání se zúčast-
nili zástupci z 66 členských organizací, druhého zasedání pak z 65 
členských organizací, přičemž na zasedáních bylo přítomno kolem 
350 delegátů.
   Hlavním bodem letošního programu bylo zvolení dvou místo-
předsedů v Radě FIG pro funkční období 2013-2016 a dále jme-
nování (pouze 1 kandidát) a volba (2 a více kandidátů) předsedů
jednotlivých komisí FIG pro příští funkční období 2015-2018. 

V rámci prvního valného shromáždění všichni adepti na jmenované 
či volené posty přednesli své vize a představili se přítomným dele-
gátům. V rámci druhého valného shromáždění pak přítomní zástupci
svazů, které byly oprávněny volit (měli zaplacené členské příspěvky), 
zvolili postupně nové funkcionáře na volené posty.
    Jako první byl zvolen na pozici místopředsedy Rady FIG již v prv-
ním volebním kole domácí kandidát Bruno Razza (obr. 2) ze CNGeGL,
v druhém kole se pak dalším místopředsedou v Radě FIG stal Dr. Peng-
frei Cheng z Číny. Nově zvolení místopředsedové náhradí v radě Dr. 
Dalalu S. Alnaggarovou z Egypta a Iaina Greenwaye ze Spojeného 
království.
     Následně valné shromáždění jmenovalo do čela FIG komise 2 Lizu 
Groenendijkovou z Nizozemí, do čela komise 3 ředitele letošního 
WW Enrica Rispoliho z Itálie, předsedou komise 4 byla jmenována 
Angela Kesiena Etuonovbe z Nigérie, komise 5 prof. Volker Schwieger, 
z Německa, komise 6 pak Dr. Ivo Milev z Bulharska a konečně 
předsednictví v komisi 9 se ujal prof. Liao Jinping z Číny. Ve vol-
bách na předsedu komise 1 uspěl Brian J. Coutts z Nového Zélendu 
a volby v komisi 8 ovládl Kwame Tenadu z Ghany. Jedinou komisí, 
ve které se o předsednické křeslo utkali tři kandidáti, byla komise 7. 
Claire Galpinová z Francie získala v prvním kole voleb pouhých 12 hla-
sů, a tak do druhého kola postoupili Gerda Schennachová z Rakouska 
s 21 hlasem a neúspěšný kandidát z voleb před 4 roky Dr. Daniel 
Steudler ze Švýcarska s 25 hlasy. Ve druhém volebním kole se 27 plat-
nými hlasy stala budoucí předsedkyní komise rakouská kandidátka 
Gerda Schennachová, která mimo jiné byla organizátorkou posledního 
Výročního zasedání komise 7 v roce 2011 v rakouském Innsbrucku.
    Dalším podstatným bodem programu valného shromáždění byla 
volba míst pro uspořádání WW v letech 2015 a 2016. Již v prvním 
kole voleb pro rok 2015 získala potřebnou většinu hlasů bulharská 
Sofie s 34 hlasy, zbývající neúspěšní kandidáti nepálské Kathmandú 
a rumunská Bukurešť získali oba shodně pouhých 10 hlasů. Pořada-
telem WW 2016 bude novozélandský Christchurch, který se 43 plat-
nými hlasy hladce opět předčil rumunskou Bukurešť, která v těchto 
volbách získala jen 11 hlasů.  
     Již na WW 2011 v Marrakechi byla ustanovena pracovní skupina, 
která měla za úkol posoudit budoucí volební systém. Změnu voleb-
ního systému podporuji ty země, ve kterých je členem FIG jen jeden 
velký svaz, který tak podle počtu svých členů přispívá do pokladny 
FIG výrazně větší částkou než svazy menší, přičemž má stejný
volební hlas jako země malé anebo dokonce menší, pokud z některé 
země je členem FIG více organizací (např. Čína má v současnosti již  
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Obr. 4 Výstava výrobců a prodejců zeměměřické techniky
a software (foto: www.fig.net)
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tři organizace ve FIG). Otázka změny volebního principu byla v Římě 
diskutována na setkání prezidentů členských organizací a pracovní 
skupina navrhla Radě FIG doporučení změnit volební systém, pone-
chat 1 hlas každé členské organizaci s tím, že hodnota tohoto hlasu 
by byla proměnná podle počtu členů v organizaci. Rada FIG po konsul-
tacích s jednotlivými členskými svazy připraví návrh těchto změn, 
který by měl být přijat na prvním valném shromáždění na kongresu 
v Kuala Lumpur v roce 2014 a který by měl být poprvé použit při 
hlasování v rámci druhého valného shromáždění na tomto kongresu. 
Valné shromáždění tato doporučení jednomyslně přijala.
    Za nové členy FIG byly přijaty čínská CLSS (The China Land 
Science Society) a dále pak ruský NP Cadastral Engineers, který se 
tak stal druhým ruským členem FIG. Nyní tedy FIG sdružuje 105 
členských organizací, které reprezentují 87 zemí světa. Z FIG byly 
zároveň vyloučeny členské svazy z Botswany a Nigeru. Na valném 
shromáždění bylo přijato 7 nových akademických členů (university 
z Ugandy, Nigérie, Kazachstánu, Libanonu, Belgie, Španělska a Číny). 
Počet akademických členů tak dosáhl čísla 90.
   Valné shromáždění dále schválilo vydání nové publikace FIG
č. 58: Spatially Enabled Society (Prostorově orientovaná společnost). 
Tato publikace je společným dílem FIG a organizací GSDI (Global 
Spatial Data Infrastructure) za podpory 3. pracovní skupiny PCGIAP 
(Permanent Committee on GIS Infrastructure Asia and the Pacific).
     Valné shromáždění rozhodlo, že členský příspěvek za jednoho člena 
členského svazu FIG bude v roce 2013 i 2014 stejný a bude činit 4,48 €. 
FIG hospodařil v roce 2011 s přebytkem více jak 80 000 €.
   Po prvním zasedání valného shromáždění patřil závěr prvního 
jednacího dne výročním zasedáním jednotlivých komisí. 
    V rámci konference byla organizována celkem 3 plenární zasedání, 
která se zabývala třemi různými aspekty zmíněnými v mottu kon-
ference: „Vědět, jak se starat o území, jak chránit prostředí, jak 
ocenit kulturní dědictví“.
   V prvním zasedání „Knowledge to manage“ (Znalost, jak řídit) 
vystoupil dřívější italský ministr spojů Maurizio Gasparri. O italském
katastru a oceňování nemovitostí mluvil Franco Maggio, ředitel od-
boru katastru a kartografie agentury Agenzia del Territorio. Posled-
ním řečníkem v rámci tohoto plenárního zasedání byl prof. Orhan 
Altan, president ISPRS (International Society for Photogrammetry 
and Remote Sensing), který hovořil o využití prostorových geo-
informací při řešení následků současných přírodních živelných pohrom. 
Toto téma bylo obsahem i samostatného speciálního technického zase-
dání, které se zabývalo zkušenostmi z nedávných zemětřesení v Japon-
sku, na Novém Zélandu, v Itálii a Turecku.
     Druhé plenární zasedání „Knowledge to Protect“ (Vědět, jak chrá-
nit) zahrnovalo prezentace FAO, hlavního partnera FIG pro tuto konfe-
renci. Postupně vystoupil Alexander Mueller, který přítomné sezná-
mil s hlavními doporučeními FAO pro zodpovědnou držbu půdy a lesů 
v souvislosti s národním potravinovým zabezpečením. Ve vystoupení 
poděkoval FIG za přínos při přípravě těchto pokynů a doporučení
v rámci regionální konference ve Vietnamu v roce 2011 a vyzval 
všechny odborníky k realizaci těchto doporučení v praxi. Dalšími 
řečníky byli Norbert Lantschner, dřívější ředitel Clima Haus, který 
se v příspěvku věnoval úkolu trvale udržitelného rozvoje. Posledním 
vystupujícím na tomto plenárním zasedání byl Dr. Karl-Friedrich 
Thönt, president německého DVW, který diskutoval otázky životního 
prostředí jakožto výzvy pro zeměměřiče a zeměměřické organizace. 
     V rámci posledního plenárního zasedání „Krowledge to Evaluate“ 
(Vědět, jak ocenit) zazněla prezentace od Mario Resca, který ve vystou-
pení hovořil o projektech, které by měly zabezpečit větší počet návštěv-
níků italských památek a zvýšit jejich povědomí o italských muzeích. 
Fabio Remondino z italského FBK v prezentaci ukázal využití 3D 
technologií pro účely ochrany kulturního dědictví. Třetí a poslední 
plenární zasedání uzavřel svým vystoupením současný president 
RICS (Royal Institution of Chatered Surveyors) See Lian Ong, který 
účastníky zasedání nechal nahlédnout do problematiky prostorového 
modelování budov a jejich 3D reprezentací potřebných ke snadněj-
šímu a odpovědnějšímu rozhodování o výstavbě od počátečních fází, 
přes vlastní výstavbu až po případnou demolici budov.
     Všechna plenární zasedání se mohla pochlubit hojnou návštěvností, 
jednotlivých zasedání se účastnilo v průměru 300 - 600 účastníků 
mezi nimiž nechyběli zástupci České republiky (obr. 3) i Slovenské 
republiky. Vzhledem k tomu, že některé prezentace zazněly v ital-
ském jazyce, a také pro snazší účast italských účastníků, byl zajištěn 
simultánní překlad mezi angličtinou a italštinou.

   Vlastní technický program zahrnoval více než 100 odborných 
jednání, několik diskusních fór a workshopů. Odborná zasedání pro-
bíhala paralelně pod vedením jednotlivých komisí FIG a zahrnovala 
obvyklé prezentace, krátké flash prezentace a na 40 speciálních pre-
zentací, které prošly procesem předchozích odborných recenzí.
   Účastníci konference měli možnost v rámci technické exkurze 
navštívit i místní pobočku Agenzia del Territorio, obdobu našich katas-
trálních pracovišť, byť s poněkud širším záběrem úkolů a kompetencí. 
V rámci několika prezentací byli seznámeni s organizací agentury
a jejími úkoly, měli možnost si prohlédnout prostory, ve kterých jsou 
vyřizovány požadavky občanů, a prohlédnout si originální katastrální 
mapové listy Říma z mapování z 30. let předchozího století.
     Konference byla doprovázena již tradiční 3-denní výstavou vý-
robců a prodejců zeměměřické techniky a software (obr. 4). Tentokrát 
byla umístěna ve foyeru konferenčního hotelu a umožňovala snadný 
přístup účastníkům konference z přilehlých jednacích místností
a sálů. Celkem 20 vystavovatelů obsadilo 25 výstavních stánků. 
Zajímavou součástí výstavy byl stánek s ukázkami historických 
zeměměřických přístrojů a pomůcek ze sbírky rodiny Cavaliere. 
     Příští konference FIG Working Week 2013 je plánována do nige-
rijské Abuji.

Ing. Libor Tomandl,
KÚ pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary

Ve dnech 15. a 16. 5. 2012 se uskutečnilo v Zeměměřickém úřadu 
(ZÚ) v Praze česko-německé pracovní setkání zástupců ZÚ a bavor-
ského Zemského úřadu pro vyměřování a geoinformace (LVG – Lan-
desamt für Vermessung und Geoinformation), jehož obsahem byla 
tématika geografických databází - ZABAGED   (Základní báze geo-
grafických dat) a ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographisches 
Informationssystem), obr. 1.
    Hlavním účelem setkání bylo předání si zkušeností spojených se 
správou databází, z oblasti aktualizace a sběru dat včetně využívání 
terénních topografických prací. Dalším významným tématem jednání 
byla spolupráce na harmonizaci geografických prvků v oblasti stát-
ních hranic. V rámci programu rovněž zazněly příspěvky na téma 
mapová produkce vycházející z dat obou databází.
    Za bavorskou stranu se z LVG zúčastnili Martin Riemensperger, 
Henry Gleixner, Otto Füller a Christoph Beyer (obr. 2). Za českou 
stranu záštitu převzal ředitel ZÚ Jiří Černohorský, dalšími aktivními 
účastníky za ZÚ byla ředitelka zeměměřické sekce Danuše Svobodová,
vedoucí Odboru správy ZABAGED   Pavel Šidlichovský, vedoucí Od-
boru sběru dat ZABAGED  Jana Pressová, vedoucí Odboru karto-
grafie a polygrafie Michal Traurig a specialisté na data ZABAGED
Pavel Šára a Milada Javůrková.

®

®

®

®

Pracovní setkání specialistů
k problematice správy databází 
ZABAGED   a ATKIS v Praze
061.1:528.9

®



Obr. 1 Zástupci ZÚ a LVG při jednání

Obr. 2 Odborníci z LVG, zleva M. Riemensperger,
H. Gleixner, O. Füller a Ch. Beyer
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     Setkání proběhlo v pozitivním duchu, obě strany z něho získaly 
mnoho inspirujícího a podnětného. Z prezentovaných příspěvků vyply-
nula rovnocennost partnerství, byl např. navržen způsob vzájemného 
vedení geografických prvků na státní hranici, byla nabídnuta možnost 
se zúčastnit topografických terénních prací při aktualizaci ATKIS a blíže 
se seznámit s využívanými pracovními postupy. Byla potvrzena inten-
zivnější spolupráce mezi oběma institucemi, a tak další setkání a vý-
měna zkušeností zástupců obou úřadů se uskuteční v září na pracovišti 
ZÚ v Pardubicích na téma využití dat z leteckého laserového skeno-
vání a využití fotogrammetrických metod. V listopadu se plánuje spo-
lečné setkání na pracovišti LVG v Mnichově k problematice zpřístup-
ňování a poskytování geografických produktů na geoportálech úřadů, 
licenčních podmínek užití a k vývoji softwarových aplikací. 

RNDr. Jana Pressová,
foto: Petr Mach,

Zeměměřický úřad, Praha

Začátkem roku 2011 vyšla v nakladatelství Česká technika – na-
kladatelství ČVUT jako shrnutí výsledků řešení grantového pro-

jektu Grantové agentury ČR 
103/07/1522 monografie „Stabi-
lita historických objektů“. Autor-
ský kolektiv vedený Jaromírem 
Procházkou z katedry speciální 
geodézie Fakulty stavební ČVUT 
v Praze tvořili dále: Tomáš Jiři-
kovský, Jan Záleský, Jan Salák, 
Jiří Máca, Petr Fajman, Pavel 
Beran, Čestmír Dobeš, Vladimír 
Křístek, Luděk Dostál, Zbyněk 
Potužák, Milan Brož, Jaroslav 
Štrunc, Ivana Kyzourová, Petr
Chotěbor a Petr Měchura.
   Grantový projekt byl zamě-
řen, jak napovídá velmi početný 
kolektiv autorů a název publi-
kace, na řešení mezioborového 

problému, na vývoj metodiky systematického sledování stability 
historických objektů a hodnocení jejich stavu v souvislosti s opti-
malizováním způsobů preventivní ochrany před nevratným poško-
zením. 
     Monografie je rozdělena do celkem šesti kapitol, první se jmenuje 
„Dlouhodobé sledování a hodnocení stavu historických objektů“
a zabývá se v krátkém úvodu historií budování Pražského hradu
a také důvody komplexního sledování a jeho vývoje v letech před-
cházejících řešení grantového projektu.
   Druhá kapitola má ilustrující název „Vztažná síť pro sledování 
prostorových posunů areálu Pražského hradu jako celku a pro sledo-
vání svislých a vodorovných posunů jednotlivých objektů“ a popi-
suje důvody pro zřízení vztažné sítě, její technické řešení zahrnující 
geodetickou a geotechnickou část a také různé postupy jejího zpra-
cování a analýzy zjištěných posunů.
     Třetí kapitola se jmenuje „Sledování posunů a přetvoření objektů 
Pražského hradu a jejich analýzy“, popisuje významné objekty Praž-
ského hradu vybrané pro periodická geodetická a geotechnická moni-
torování. Mezi tyto objekty patřila např. katedrála sv. Víta, letohrá-
dek královny Anny (Belvedér) nebo bazilika sv. Jiří. Podrobně je zmí-
něno budování geotechnických vrtů a vyhodnocení vrtných jader a osa-
zení náklonoměrných desek spolu s výsledky jejich měření. Dále je 
popisováno sledování změn historických objektů geodetickými me-
todami spolu s podrobnými výsledky ve formě grafů a doprová-
zených grafickým znázorněním umístění monitorovaných bodů, 
zejména se jedná o sledování náklonů a svislých posunů.
     Ve čtvrté kapitole s názvem „Statické analýzy včetně numerických 
modelů“ jsou využity výsledky předchozích sledování, je určován 
vliv teploty na dilatační chování jednoho pole katedrály sv. Víta, pro-
vedena analýza rozložení sil v klenbě Vladislavského sálu a určován 
vliv stavebních oprav severní věže baziliky sv. Jiří na její náklon. 
    Pátá kapitola „Závěry a doporučení“ obsahuje spíše rekapitulaci 
publikovaných výsledků v rámci výše uvedeného grantového pro-
jektu nežli shrnutí a závěry z jednotlivých kapitol, jak by napovídal 
název. Toto je provedeno až v kapitole šesté, a to velmi krátce v čes-
kém a anglickém souhrnu (Summary).
    Publikace má 229 stran, tisk je černobílý s barevnými přílohami 
na 23 stranách v závěru, obálka je barevná laminovaná. Text je dopl-
něn množstvím obrázku, grafů a tabulek a malým množstvím vzorců. 
   Z geodetického hlediska je v publikaci zajímavá velká šíře vy-
užitých metod od polygonových pořadů, trigonometrického měření, 
přesné nivelace až po globální navigační systémy a částečně i foto-
grammetrii, z moderních metod chybí snad jen 3D skenování, které 
by mohlo poskytnout ještě úplnější obraz o změnách konstrukcí v čase, 
bohužel však s nižší a nedostatečnou přesností. Za velmi zajímavé
lze označit velikost a rozmanitost změn vznikajících vlivem teploty 
u komplikovaných a v některých případech ne zcela dokumentova-
ných konstrukcí, které velmi ztěžují odlišení nevratných změn od změn 
sezónních. Také není obvyklé použití speciálních značek pro signa-
lizaci sledovaných bodů, které lze s vysokou přesností opakovaně 
stabilizovat, a v mezidobí nepoškozují vzhled památkového objektu. 
Unikátní jsou také použité stabilizace a signalizace pro geodetické 
přístroje a cíle na geotechnických vrtech. Jednotlivé geodetické me-
tody měření a zpracování použité při komplexním monitorování 
historických objektů v areálu Pražského hradu, který je součástí svě-
tového dědictví UNESCO, nejsou výjimečné samy o sobě, výluč-

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

LITERÁRNÍ RUBRIKA
PROCHÁZKA, J.–JIŘIKOVSKÝ, T.–ZÁLESKÝ, J. et al.: 
Stabilita historických objektů. 1. vydání. Praha, České 
vysoké učení technické 2011. 229 s., 12 tab., 177 obr.
ISBN 978-80-01-04776-7. Neprodejná publikace shrnující 
výsledky řešení grantového projektu.
528.48
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nost řešení celého problému spočívá v syntéze většího množství me-
tod měření a také v mezioborovém zpracování.
     Kniha poskytne zájemci o danou problematiku přehled a aplikace 
využitelných metod jak geodetických, tak stavebních, a také velké 
množství odkazů na autory a publikace podrobně řešící jednotlivé 
popisované problémy. Monografii lze rozhodně doporučit odborní-
kům z profesí zabývajících se historickými objekty, a to zejména
z hledisek určování změn, jejich interpretace a hodnocení vzniklých 
vad pro potřeby navrhování sanačních opatření.

Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

jsou tři nejbližší pevniny (včetně vzdálenosti od nich), datum obje-
vení či spatření ostrova s uvedením dalších význačných dat (např. 
ztroskotání lodi, vybudování výzkumné stanice, výbuch sopky aj.). 
Za těmito údaji následuje podrobnější text, který ve zkratce přibli-
žuje zajímavosti ostrova jako např. jeho objevení, významné udá-
losti, které se na něm odehrály, či jeho zajímavá geografie, fauna 
nebo flora.
    Lichá (pravá) stránka je vždy vyplněna mapou o jednotném mě-
řítku 1 : 125 000 s jeho grafickým vyjádřením (0-5 km). Měřítko mapy 
bylo zvoleno podle největšího ostrova tak, aby byl zobrazen na celé 
stránce. Při listování atlasem má uživatel přehled o poměrné veli-
kosti jednotlivých ostrovů, ale zároveň nejmenší ostrovy tak zaují-
mají minimální prostor stránky, která tím působí „nevyužitě“.
Pět speciálně vybraných odstínů barev je doplněno stínováním, které 
pevnině zajišťuje plasticitu. Sídla a silnice (hlavní cesty) jsou zná-
zorněny schematicky a doplněny popisy sídel, nejvyšších vrcholů (kóty), 
mysů, zálivů, jezer a řek. Mapy jsou zde spíše ilustrací a jejich cílem 
bylo podpořit silnou estetickou formu atlasu.
     V závěru je atlas doplněn slovníčkem a rejstříkem.
     Jak už bylo uvedeno, atlas je pozoruhodný, prestože není klasic-
kým atlasem, ve kterém by člověk hledal pouze fakta. I tak se lze
k němu z mnoha důvodů vracet.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Německé nakladatelství VDE Ver-
lag GmbH, Berlin und Offenbach, 
vydalo v květnu 2012 pod tra-
diční značkou německé technické 
literatury Wichmann již 4. pře-
pracované vydání 1. dílu Příručky 
inženýrské geodézie, nesoucího 
opět název Základy. Na rozdíl
od minulého vydání má publikace 
formátu 172 x 240 mm lepenou 
vazbu, kartonovou obálku s lami-
nací a pozměněnou grafickou úpra-
vou, četné obrázky – včetně kva-
litních fotografií – jsou tento-
kráte všechny černobílé. Pokud 
mohu posoudit, text je jazykově 
a formulačně dobře čitelný, bez 

zavádějících podrobností. Publikace je nabízena také v elektronické 
verzi ve formátu *pdf (http://www.vde-verlag.de/buecher/537504/
handbuch-ingenieurgeodaesie.html).
     Úvodem považuji za vhodné se krátce zmínit o třicetileté historii 
této rozsáhlé a v odborné veřejnosti velmi úspěšné příručky. Vydávání 
bylo zahájeno roku 1982 nakladatelstvím VEB Verlag für Bauwesen 
v Berlíně, autory byli profesoři H. Werner, G. Müller a F. Hennecke. 
Některé z původních 4 svazků (Základy – Vyhodnocení geodetic-
kých kontrolních měření – Železniční stavby – Inženýrské stavby) 
byly recenzovány i na stránkách tohoto časopisu (GaKO, 31/73, 
1985, č. 6 a č. 9). Po znovusjednocení Německa připravilo v roce 
1994 heidelberské nakladatelství Wichmann 2. vydání dílu Základy. 
Následně byl v tomto nakladatelství (tehdy součásti společnosti 
Hüthig GmbH) připraven a v letech 2000-2007 realizován rozsáhlý 
osmidílný projekt. Pro přiblížení, respektive připomenutí celkového 
rozsahu díla, jehož editory byli M. Möser, G. Müller, H. Schlemmer 
a † H. Werner, uvádím český překlad názvu dílů v pořadí jejich 
číslování a v závorce rok vydání, počet stran, stručný odkaz na re-
cenzi v GaKO a případně označení recenzovaného vydání: Základy 
(2000, 3. vydání, 642 s., č. 1/2007) – Grafické zpracování dat a pros-
torové informační systémy (2004, 222 s., č. 1/2005) – Vyhodnocení

MÖSER, M.–MÜLLER, G.–SCHLEMMER, H.: Handbuch 
Ingenieurgeodäsie (Příručka inženýrské geodezie). 1. díl: 
MÖSER, M. aj.: Grundlagen (Základy). 4. přepracované
vydání. Berlín, Wichmann 2012. 628 s., 502 obr., 77 tab.,
cena 54,- €, ISBN 978-3-87907-504-1.
528.48

Malé nakladatelství 65. pole, které 
vydává beletrii, naučné knihy, ži-
votopisy a dětskou literaturu, vy-
dalo v roce 2011 Atlas odlehlých 
ostrovů s podtitulem Padesát ostro-
vů, které jsem nikdy nenavštívila 
a nikdy nenavštívím. Jedná se
o překlad původního německého 
originálu Atlas der abgelegenen 
Inseln (z roku 2009) autorky Judith 
Schalansky (přeložila Martina Los-
kotová). Původní dílo bylo oce-
něno I. cenou německé nadace 
Buchkunst, v roce 2009 zvoleno 
v Německu knihou roku a v roce 
2010 stejně oceněno i ve Francii.
    Atlas je pozoruhodný nejen 
obsahem, ale i formou. Je váza-

ný, ve hřbetu doplněný plátnem, má rozměry 185 x 260 mm, je 
vytištěný na papíře Lessebo Design Smooth o gramáži 115 g/m
(natural white) s certifikátem FSC (Forest Stewardship Council). 
Základní myšlenkou FSC, ke které se nakladatelství 65. pole hlásí, 
je podpora environmentálně vhodného, sociálně přínosného a eko-
nomicky životaschopného obhospodařování lesů celého světa, a tím 
napomáhání a ochrana mizejících, ohrožených a devastovaných svě-
tových lesů.
     V předmluvě autorka charakterizuje atlas slovy „Ostrov může být 
rájem. A nebo také peklem“, čímž potvrzuje odlišnost díla, ve kte-
rém hraje kromě map důležitou roli i text. Uvádí, že nemá ráda poli-
tické mapy, „rychle stárnou a nepodávají žádnou informaci, než kdo 
kterou barvenou skvrnu spravuje. Zeměpisné mapy jsou abstraktní
a zároveň konkrétní, i přes veškeré objektivní proměření však nena-
bízejí věrný obraz skutečnosti, nýbrž její odvážnou interpretaci“. 
Dále uvádí, jak záleží i na úhlu pohledu, zda je ostrůvek odlehlý či 
nikoliv. Například obyvatelé Velikonočního ostrova jej nazývají Te 
Pito Te Henua – Pupek světa, a tak je ostrov odlehlý pouze z pevnin-
ského pohledu. Určitá osamělost a odstrčenost tak byla motivem 
autorky k vytvoření atlasu padesáti ostrovů, jenž vznikl výběrem
z cca 100 původních. Po objevení takového ostrova přichází na řadu 
kartografie, pojmenování je jeho zrozením a teprve když je vše pro-
měřeno a zakresleno, je to skutečné a pravdivé. Kartografie by tak 
měla být chápána jako poetický žánr a atlas jako krásná literatura. 
Však je také jeho dřívější označení Theatrum orbis terrarum (Di-
vadlo světa) více než oprávněné. Autorka předmluvu končí slovy
„I dnes bych dala atlasu přednost před jakýmkoliv turistickým prů-
vodcem“, a tak její mapy v kontrastu s texty často s tajemnou historií 
potvrzují, že nejdobrodružnější cesty může člověk stále ještě pod-
niknout ve své fantazii – totiž prstem po mapě.
     Atlas je rozdělen na pět částí, podle polohy ostrovů v oceánech – 
Severní ledový, Atlantský, Indický, Tichý a Antarktický.
   Sudá (levá) stránka obsahuje vždy název ostrova, a to vlastní
i úřední (pod který stát spadá), s jeho grafickou i textovou lokalizací
(zeměkoule s vyznačením jeho polohy a zeměpisné souřadnice), roz-
lohu a počet obyvatel (pokud je obydlený). Dalšími informacemi  

2

SCHALANSKY, J.: Atlas odlehlých ostrovů. Praha, 65. pole 
2011. 144 s., cena 548 Kč. ISBN 978-80-87506-05-9.
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geodetických kontrolních měření (2003, 507 s., 3/2004) – Manage-
ment v inženýrské kanceláři (2008, 334 s., 1/2009) – Železniční 
stavby (2000, 292 s., 1/2001) – Silniční stavby (2002, 292 s., 
11/2002) – Strojírenská a průmyslová zařízení (2002, 2. vydání, 419 s., 
1/2003) – Inženýrské stavby (2008, 334 s., 1/2009). Na zpracování jed-
notlivých dílů se autorsky podíleli přední odborníci ze škol a praxe.
   4. vydání Základů je součástí nové řady Příručky inženýrské
geodézie, která pod vedením autorů M. Mösera, G. Müllera
a H. Schlemmera reflektuje současný stav teorie, nabídky trhu i poža-
davky praxe a předpisů. Dalšími díly budou Kontrolní měření (2. vy-
dání plánováno na konec roku 2012), Železniční stavby (3. vydání, 
2013) a již zmíněný svazek Inženýrské stavby (2008, možné další 
vydání po roce 2015). 
     Obchodní politika nakladatelství a pozměněná koncepce celé pří-
ručky přinesla nové uspořádání hodnocené publikace. Z již vypro-
daného svazku Strojírenská a průmyslová zařízení byla přenesena 
některá témata, z knihy prof. Schlemmera Základy senzoriky (1998) 
byly převzaty pasáže týkající se optiky, snímačů a zpracování a vyhod-
nocení jejich dat. Obsah knihy je volen tak, aby nedocházelo ke zby-
tečné duplicitě s jinými učebnicemi téhož nakladatele. Týká se to 
zejména partií vyrovnávacího počtu a matematické statistiky, mě-
ření směrů, úhlů a délek, teorie GNSS. Podle předmluvy vydavatelů 
text místy odkazuje na aktuální sborníky Německého zeměměřic-
kého spolku – Společnosti pro geodézii, geoinformatiku a krajinný 
management (DVW) a Spolku německých zeměměřických inže-
nýrů (VDV). Na textu se autorsky podíleli Dr.-Ing. H. Hoffmeister
(Erfurt, kap. 2), prof. L. Wanninger (Drážďany, kap. 4.2.3 a 6.9), 
prof. H. Schlemmer (Darmstadt, kap. 5), prof. R. Steiger (Bochum, 
kap. 6.2) a prof. G. Müller (Drážďany, kap. 9); vedoucím autorské-
ho kolektivu a autorem ostatních kapitol je prof. Michael Möser 
(Drážďany). Typograficky zdařilá kniha je určena nejen geodetům, 
ale i specialistům stavebních a strojírenských oborů.
   Za předmluvou autorů a obsahem následuje krátká (7 s.)
1. kapitola Přehled, která definuje inženýrskou geodézii jako part-
nera při řešení interdisciplinárních problémů stavebnictví, geotech-
niky a strojírenství. Další odstavce specifikují geodetické výkony
v jednotlivých etapách projekce a výstavby, problematiku zajištění 
jakosti a uvádí rozsáhlý přehled souvisejících národních (DIN) a mezi-
národních (ISO) norem. 2. kapitola Veřejné zeměměřictví (17 s.) 
uvádí právní základy pro organizaci úřední správy oboru a činnost 
soukromých měřičů (ÖbVI, úředně ustanovený zeměměřický inže-
nýr) a jejich - v jednotlivých spolkových zemích poněkud odlišnou -
spolupráci v oblastech katastru, vývoje krajiny a investiční výstav-
by. Následující 3. kapitola, nazvaná Vyhodnocení měření, přináší
na 50 stranách textu přehled teorie chyb a vyrovnávacího počtu 
včetně testů a odstavce o stavebních tolerancích (DIN 18201) a trans-
formacích souřadnic. Polohové a výškové referenční plochy Země, 
evropské, mezinárodní a státní či zemské polohové, výškové a tího-
vé, případně prostorové referenční souřadnicové systémy a státní 
poziční družicový systém SAPOS jsou obsahem 4. kapitoly Vztažné 
a souřadnicové systémy (19 s.). Nutná pozornost je věnována odliš-
nému vývoji geodetických základů v obou poválečných německých 
státech a jejich nynějšímu sjednocování.
   Následující dvě kapitoly tvoří značnou část rozsahu učebnice. 
Kapitola 5 Základy senzoriky (132 s.) popisuje přístrojovou optiku
a elektroniku, jejich stavební moduly a zapojení, snímače (odpo-
rové, kapacitní, induktivní, magnetické, elektrooptické, ultrazvuko-
vé, inkrementální, kódové, interferometrické) geometrických veličin, 
teploty a mechanických veličin (délky, síly, tlaku, otáčení, zrychle-
ní), dále analogové a digitální metody zpracování signálů, paralelní 
a sériové přenosy dat a závěrem časová a frekvenční měření. Kapi-
tola 6 Měřické metody (187 s.) se zabývá elektronickou 3D polární 
metodou (měření směrů, úhlů a délek, přístrojové chyby a jejich 
diskuze, vlivy postavení přístroje a cíle, automatické cílení a sle-
dování), setrvačníkovými (gyro-) systémy, pozemním laserovým 
skenováním, různými možnostmi určování převýšení a výšek (geo-
metrická a motorizovaná nivelace, trigonometrická a hydrostatická 
měření, přechod řek), měřením délkových změn (včetně strojí-
renských měřidel), mechanickým a optickým vytyčováním přímek
a mezilehlých bodů (autokolimace, záměrná přímka), měřením sklonu 
a příslušnými pomůckami, průmyslovými měřeními a jejich techno-
logiemi a speciálním vybavením. Uvedeny jsou teodolitové měřické 
průmyslové systémy (IMS) na principech 3D protínání nebo polární 
metody, souřadnicové měřící stroje, průmyslové laserové trackery

a radary, metody vytyčování a kontroly svislic a v závěru kapitoly 
aparatury a metody GNSS a vlivy působící na observace. Samozřejmá 
pozornost je věnována ve všech pasážích otázkám přesnosti.
     Další, již 7. kapitola (27 s.), nese název Vytyčovací sítě. Zabývá se 
tedy převážně rozbory přesnosti, budováním, měřením a vyrovnáním 
místních, především polohových (DIN 18170, relativní přesnost až 
1 : 200 000) sítí pro vytyčování a kontrolní měření v investiční vý-
stavbě (inženýrské stavby, průmyslové a sportovní areály), případně 
tzv. dílenskými sítěmi, a jejich spolehlivostí a optimalizacemi. Sou-
částí je zmínka o současném vyrovnání pozemních a GNSS měření. 
Navazující 8. kapitola Vytyčování v průmyslové výstavbě (76 s.) 
zmiňuje vztažné body a primární vytyčovací sítě, stabilizace, určení 
stanovisek metodami pozemní geodézie i GNSS. Pozornost je dále 
věnována vytyčování bodů a staveb oběma zmíněnými postupy, 
terénním úpravám, vytyčování a vedení stavby výškových objektů 
(televizní věže), kontrolním měřením a jejich interpretacím a řízení 
stavebních a zemních strojů (finišer, grejdr apod.).
     Závěrečná kapitola 9 Teorie a vytyčování oblouků (67 s.) se za-
bývá navrhováním trasy a nivelety komunikačních staveb. Těžištěm 
jsou směrová řešení, zejména jednoduchými i složenými (stejno-
směrnými i protisměrnými) kružnicovými oblouky, krajními (syme-
trickými i nesymetrickými) a mezilehlými přechodnicemi a přechod-
nicovými oblouky. Z přechodnic je uváděna především klotoida. 
Závěrečná podkapitola diskutuje možnost vzniku chyb při vytyčo-
vání oblouků a nutnost i možnosti kontrol. Na dalších 11 stranách 
publikace je tištěn Seznam literatury se zhruba dvěma sty položek 
aktuální (až na výjimky v angličtině) německé knižní a časopisecké 
literatury. Dnes méně obvyklý, ale pro hledání a orientaci v knize 
velmi užitečný, je Věcný rejstřík (10 s.).
    Nové vydání obsáhlého úvodního dílu příručky inženýrské geo-
dézie opět čtenáři poskytuje zdařilý přehled problematiky oboru, 
nabízí řešení i odkazy na související technickou nebo právní proble-
matiku. 

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

Katedra vyšší geodézie 

Ing. M. CAJTHAMLOVÁ: Geokinematika Českého masívu určená
     z dat satelitní geodézie (prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.).
Ing. J. NÁGL: Příspěvek k budování S-JTSK/05 (prof. Ing. Jan
     Kostelecký, DrSc.).
Ing. V. ŠTEFKA: Neregulární metoda kombinací výsledků kosmic-
     kých geodetických technik (prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.).

Katedra mapování a kartografie

Ing. J. BARTOŠ: Geodata a metadata ISKN v prostředí INSPIRE (prof.
     Ing. Aleš Čepek, CSc.).
Ing. J. JEŽEK: Implementace transformací souřadnicových systémů
     v GIS (Ing. Petr Buchar, CSc.).
Ing. J. PETRUCHOVÁ:  Využití hyperspektrálního snímkování v oblasti
     detekce kontaminovaných míst - analýza a vytvoření metodiky
     (Ing. Růžena Zimová, Ph.D.).
Ing. R. SKLENIČKA:  Aplikace GIS standardů pro souřadnicové trans-
      formace a určování vlivu atmosférického zatížení na GNSS stanice
     (Ing. Petr Buchar, CSc.).
Ing. J. SVATUŠKOVÁ:  Možnosti využití nových metod k dokumen-
      taci a presentaci historických objektů (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).

LITERÁRNÍ RUBRIKA

ZPRÁVY ZE ŠKOL

Seznam obhájených doktorských 
prací na studijním programu
Geodézie a kartografie na Fakultě 
stavební ČVUT v Praze za roky
2010 a 2011 
(043.2)“2010,2011“378.962:528



Obr. 1 Dekani troch zakladajúcich fakúlt konzorcia – zľava:
prof. Ing. A. Kopáčik, PhD., prof. Ing. R. Drochytka, CSc.,

DDr. h. c. prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. J. Eberhardsteiner
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ZPRÁVY ZE ŠKOL

Katedra speciální geodézie

Ing. R. URBAN:  3D skenovací systém s virtuálními binárními znač-
     kami (doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.).

Poznámka: V závorce jsou uvedeni školitelé.

Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.,
katedra speciální geodézie

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Bc. Peter ANTOLÍK: Zpracování a posouzení vývoje využití území 
     České Třebové (doc. Ing. Lena Halounová, CSc.).
Bc. Stanislava BALCAROVÁ: Hodnocení přesnosti určení polohy
      vlícovacích bodů skenovacím systémem Leica HDS 3000 (doc. Ing.
     Martin Štroner, Ph.D.).
Bc. Martin ČÍŽEK: Zaměření hradu a vytvoření jeho 3D modelu (Ing.
     Bronislav Koska, Ph.D.).
Bc. Tomáš DVOŘÁČEK: Zaměření zříceniny hradu Zlenice a vytvo-
     ření jeho 3D modelu (Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.).
Bc. Martin DZUROV: Skanzen Vysoký Chlumec - kompletní 3D model
     lokality (Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.).
Bc. Dagmar HOUSKOVÁ: Posouzení vývoje využití území města
     Písku (doc. Ing. Lena Halounová, CSc.).
Bc. Martina HULANOVÁ: Analýza rytiny historického bojiště Hradec
     Králové (Ing. Růžena Zimová, Ph.D.).
Bc. Jakub JON: Testování mobilní sestavy inerciální jednotky a lase-
     rové hlavy (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. Vlastimil KAŠPAR: Zásuvný model QGIS pro řešení úloh tech-
     nické geodézie (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. Kristýna KITZBERGEROVÁ: Vývoj systému pro automatické
     určování azimutu z měření na Slunce (Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.).
Bc. Radim KOSTKA: Nové metody vizualizace památkového objektu
     (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. Linda KŘIKAVOVÁ: Analýza pohledově exponovaných svahů
     na území Prahy v GIS (Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.).
Bc. Jana KŘÍŽOVÁ: Zpracování geometrického plánu v programu
     Geus (Ing. Josef Vlasák, Ph.D.).
Bc. Lenka MIMROVÁ: Zhodnocení posunů a přetvoření věží bazi-
      liky sv. Jiří na Pražském hradě (doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.).
Bc. Marie RAJDLOVÁ: Tvorba a prezentace prostorového modelu
     stavebního objektu (Ing. Petr Soukup, Ph.D.).
Bc. Jana RÜCKEROVÁ: Doplnění podrobného polohového bodového
     pole (doc. Ing. Milan Huml, CSc.).
Bc. Martin SETNIČKA: Extrakce hranic budov z dat leteckého lase-
    rového skenování, leteckých měřických snímků a digitální katas-
     trální mapy (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. Michal ŠATAVA: Tvorba a prezentace prostorového modelu sta-
     vebního objektu (Ing. Petr Soukup, Ph.D.).
Bc. Zdeněk ŠVEC: Digitální aerotriangulace s chybnými GPS vstupy
     (prof. Dr. Ing. Karel Pavelka).
Bc. Ondřej VALA: Využití digitálního fotoaparátu v kartografické repro-
     dukci (Ing. Petr Soukup, Ph.D.).
Bc. Iveta VALENTOVÁ: Zhodnocení etapových měření svislých
    posunů a vodorovných náklonů v katedrále sv. Víta na Pražském
     hradě (Ing. Lenka Línková, Ph.D.).
Bc. Michaela ŽIŽKOVÁ: Zaměření zříceniny hradu Zlenice a vytvo-
     ření jeho 3D modelu (Ing. Bronislav Koska, Ph.D.).

Poznámka: V závorce jsou uvedeni školitelé.

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.,
katedra mapování

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Dekani stavebných fakúlt Vysokého učení technického (VUT) v Brne, 
Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Vienna Uni-
versity of Technology vo Viedni prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., a DDr. h. c. prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. 
Josef Eberhardsteiner (obr. 1) prijali a podpísali dňa 1. 6. 2012
o 11.00 hod. na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave „Memo-
randum“ o vytvorení konzorcia (BUILDING VISION Consortium), 
ktorého cieľom je podpora spolupráce medzi zúčastnenými fakultami 
vo všetkých oblastiach stavebníctva, najmä však v oblasti výchovy 
študentov doktorandského štúdia. 

   Memorandum vytvára priestor na efektívne využitie vedecko-
výskumného a odborného potenciálu popredných odborníkov, rov-
nako ako aj najmodernejšieho technického vybavenia svojich členov 
pri vzdelávaní študentov v doktorandských študijných programoch. 
     Prvým prezidentom konzorcia sa stal prof. Ing. Rostislav Drochytka, 
CSc., dekan Fakulty stavební VUT v Brne.
   Študenti doktorandského štúdia, ktorí majú záujem zapojiť sa
do tohto programu, môžu stráviť vybranú, vopred dohodnutú, časť 
štúdia na jednej z partnerských stavebných fakúlt konzorcia, pričom 
štúdium im bude uznané ako štúdium na materskej fakulte. 
      Akademické tituly budú poskytované v súlade s platnou legislatí-
vou krajiny, spolupracujúca zahraničná vysoká škola a fakulta bude 
uvedená v dodatku diplomu. 
    Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať na materskej fakulte, 
zástupcovia spolupracujúcich fakúlt konzorcia môžu byť vymeno-
vaní do skúšobných komisií.
     Písomné prihlášky môžu podávať študenti doktorandského štúdia 
najneskôr do ukončenia prvej polovice štandardnej dĺžky doktorand-
ského študijného programu.

Adresa na zasielanie prihlášok je:
Fakulta stavební VUT v Brně
Oddělení vnitřních a vnějších vztahů
Veveří 331/95 
602 00 Brno 
Česká republika

     Formulár žiadosti a bližšie informácie o konzorciu sú na webovej 
stránke http://vision.fce.vutbr.cz/.

RNDr. Mária Ostrochovská,
foto: Mgr. Valéria Kocianová,

Dekanát Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Memorandum
Brno – Bratislava – Viedeň
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Obrázky k článku Schumacher, U.: Česko-saské polabské pohraničí v zrcadle starých i novodobých map

Obr. 5 Hotely vlastněné knížaty z Clary, Meyer kolem roku 1900, bez měřítka (zmenšeno),
Sächs. Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Deutsche Fotothek, Kartensammlung

(Saská zemská, státní a univerzitní knihovna Drážďany, Německá sbírka fotografií, sbírka map)

Obr. 6 Meinholdova „Große Karte der Sächsisch-Böhmischen Schweiz“ (Velká mapa Česko-Saského Švýcarska), 1931,
měřítko 1 : 50 000 (zmenšený výřez), soukromá sbírka 
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Projekt nového mapování výškopisu území ČR

Využita technologie leteckého laserového skenování

D I G I T Á L N Í  M O D E L  R E L I É F U
ČESKÉ REPUBLIKY

DMR 4GDMR 4G DMR 5GDMR 5G

Přehled pokrytí území ČR produktem DMR 4G Přehled pokrytí území ČR produktem DMR 5G

Výšky diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m)
o souřadnicích X, Y, H.
Souřadnice H = nadmořská výška bodu (Výškový
systém baltský - po vyrovnání) s úplnou střední chybou
výšky podle povrchu: 0,3 m až 1 m.

Výšky diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové
síti (TIN) bodů o souřadnicích X, Y, H.
Souřadnice H = nadmořská výška bodu (Výškový
systém baltský - po vyrovnání) s úplnou střední chybou
výšky podle povrchu: 0,18 m až 0,3 m.


