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Vznik a vývoj souřadnicových
systémů SK, JTSK a ETRS89
na území Moravy
a Slezska
528.3:623.64

Abstrakt
Rozvoj družicové geodézie a vznik geocentrických a geodetických základů se stal impulsem pro integraci a modernizaci národních geodetických základů do globálního kontinentálního rámce. V oblasti katastrální praxe se ještě dlouho bude využívat
klasických rovinných souřadnicových systémů (S-SK, S-JTSK) a zavedených zobrazení. Hledání vzájemných vztahů mezi klasickými geodetickými systémy a vzniklým geocentrickým systémem je stále aktuální problematikou dnešní geodetické praxe.

Coordinate Systems SK, JTSK a ETRS89 in the Territory of Moravia and Silesia
Summary
The development of satellite geodesy and the creation of geocentric and geodetic bases became an impulse for integration
and modernization of national geodesic bases into global continental frame. In the area of cadastral practice the classic
planar coordinate systems (S-SK, S-JTSK) and established figures will be used for a long time yet. Nowadays, searching
for a relationship between standard (classic) geodetic systems and newly existing geocentric system is still the current
issue of geodetic practice.

1. Úvod

2. Počátky a vývoj stabilního katastru

Rozvoj technologie GPS a vznik geocentrických geodetických základů je impulsem pro integraci národních geodetických systémů do globálního kontinentálního rámce. V ČR je
geocentrický systém ETRS89 realizován souřadnicemi bodů
sítě NULRAD a DOPNUL. Další složkou globálních prostorových základů se stává síť DGNSS (Differential Global
Navigation Satellite System) a síť permanentních stanic
CZEPOS (Czech Position System).
Při hledání vzájemných vztahů mezi klasickými rovinnými
souřadnicovými systémy stabilního katastru (S-SK), Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a geocentrickým
systémem (ETRS89) je nejdůležitější najít vhodné identické
body. Tyto body by měly splňovat následující podmínky:
– mají souřadnice ve všech třech souřadnicových systémech
(SK, JTSK, ETRS89),
– vznikly určením z přímého měření, tzn. souřadnice bodů
nebyly odvozeny,
– jsou původní ( nebyly přestabilizovány),
– je možné odhadnout, s jakou přesností byly souřadnice
bodů určeny.
Pro splnění uvedených podmínek stanovených pro vlastnosti identických bodů je nutné nastudovat a detailně se seznámit se vznikem a budováním souřadnicových systémů SK,
JTSK a ETRS89 a to jak s obecnými principy, tak i s historií
vzniku souřadnicových systémů na zájmovém území (oblast
Brna), rozšířit znalosti o použitých měřických metodách, přístrojích a použitých kartografických zobrazeních. Pro usnadnění hledání podkladů současných i historických je nutné
i okrajově připomenout klady listů map jednotlivých systémů.

První myšlenka na vytvoření stabilního katastru se datuje
k roku 1800 [1]. Pokus o její realizaci se však uskutečnil
teprve v roce 1805. Příkazem císaře Františka I. byla vyzvána spojená dvorská kancelář, aby vypracovala návrh
stejnoměrného rozvržení daně. Ta však byla v době napoleonských válek zavalena prací a tak císař František I. ustanovil kabinetním dopisem pro úpravu pozemkové daně
Dvorskou komisi v čele s prezidentem hrabětem Kristiánem Wurmserem [3].
Úkolem komise bylo zhodnotit dosavadní katastrální operáty a vybrat vhodné vzory pro vybudování účelného systému
pro zlepšení výběru pozemkové daně. Základním kritériem
pro výběr vhodného katastrálního operátu měla být přesnost,
spolehlivost a využitelnost díla plánovaného na dlouhou
dobu.
Komise měla na výběr dva vzory: francouzský a bavorský.
Francouzské katastrální vyměřování prováděné v měřítku
1:2000 spočívalo v mnoha lokálních triangulacích, vycházejících ze základen měřených zvlášť pro každou jednotlivou
obec. Tento způsob se však ukázal zcela nevyhovující v okamžiku, kdy se z několika map obcí měla složit souvislá přehledná mapa většího území, neboť nebyla přesně určena vzájemná poloha vzdálených bodů.
Bavorský způsob měření vycházel z triangulace celé země
s postupným zhuštěním do menších oblastí až k jednotlivým
obcím. Tento způsob splňoval požadavek vzájemné návaznosti jednotlivých územních celků.
Roku 1817 předložila Dvorská komise císaři podrobný písemný návod, v němž doporučovala využít trigonometrické
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sítě I. a II. řádu vojenského triangulace a z ní odvodit podrobnější síť tak, aby na každou čtvereční míli připadly tři
body určené teodolitem a 57 bodů určených měřickým stolem. Pro zakreslení trigonometrických bodů do map bylo
zvoleno měřítko 1:14 400 a pro vynesení bodů určených stolovou metodou bylo zvoleno měřítko 1: 2880 tak, aby 1 dolnorakouské jitro (40 x 40 sáhů) bylo zobrazeno jedním čtverečním palcem1).
Dvorská komise navrhla provést měřickou zkoušku na
území 1 čtvereční míle v okolí Vídně, kde se nacházel vhodný
terén se všemi druhy pozemků. Dvorská komise poukázala
na nedostatky francouzského mapování v království Lombardsko–Benátském a schválila způsob bavorského měření.
Docílila toho, že císař František I. schválil její návrhy a dne
23. 12. 1817 vydal patent, jímž byl zaveden stabilní katastr
jako podklad pro správné vyměření pozemkové daně.
Trigonometrická katastrální triangulace však nebyla žádnou novinkou. V roce 1614 se Holanďan Snellius pokusil
změřit vzdálenost mezi dvěma body na stejném poledníku.
Jeho způsob měření byl použit při stupňových měřeních při
určování obvodu Země [11]. V Rakousku se stupňovým měřením zabýval jako první Josef Liesganing, který v roce 1762
změřil kovovým sáhem základnu u Vídeňského Nového
Města a z ní odvodil síť trojúhelníků sloužících k zjištění
délky 1° na vídeňském poledníku mezi Brnem a Varaždínem.
2.1 Struktura úřadů pozemkového katastru
pověřených vedením katastrálního měření
v letech 1818–1827
Dvorská komise
Dvorská komise sídlila ve Vídni, odkud řídila vyměřování
stabilního katastru. Přijímala zprávy od zemských komisí,
kterým své rozhodnutí a požadavky sdělovala formou dekretů. Dvorská komise měla prezidenta, přísedící a referenta
s příslušným počtem kancelářských úředníků [3].
Zemská komise pro řízení pozemkové daně
Zemská komise vedla katastrální vyměřování v každé zemi.
Podléhaly jí krajské komise pro úpravu daně a inspektoráty
a její sídlo bylo v zemském hlavním městě. Prezidentem zemské komise byl zpravidla stanoven vysoký představitel země.
Zemským prezidentem a zároveň guvernérem Moravy byl
Antonín Bedřich hrabě Mittránský. Dále se Zemská komise
skládala ze zástupce prezidenta a dvou přísedících. Sídlila
V Brně v Kaunicově paláci.
Inspektoráty na Moravě vznikly v roce 1824. Země Moravskoslezská byla rozdělena na 4 inspektoráty a měla 8
krajů: brněnský, olomoucký, přerovský, jihlavský, hradišťský,
opavský, těšínský a znojemský. V každém kraji vedla katastrální vyměřování krajská komise pro řízení daně. V jejím čele
stál hejtman nebo jeho zástupce a členy jmenovala zemská
komise na návrh krajského hejtmana.
Pro řízení triangulace bylo ve Vídni zřízeno Triangulační
ředitelství a Triangulační početní kancelář. V jednotlivých
zemích řídil triangulační práce Triangulační podředitel. Triangulační síť měřili a zakládali nižší důstojníci, tzv. trigonometři. Trigonometři vyměřovali síť I. řádu nebo II. a III. řádu

uvnitř trojúhelníků velké sítě tzv. „des grofsez Netzes“. Na
území Moravskoslezského kraje k nim patřili Schmitt, Brodski a Ellger. Kontrola jejich činnosti podléhala vojenským
úřadům. Na průběh a způsob měření grafické triangulace dohlížel Zemský ředitel mapování.
2.2 Měřické instrukce
První platná instrukce pro stabilní katastr uvedená v rukopise je známa z roku 1818. Tiskem byla vydána až v roce
1820. Další měřická instrukce pro stabilní katastr [4] byla
vydána v roce 1824 s názvem „Instrukce z roku 1824 ku provedení zemského měření pro všeobecný katastr nařízeného
v §§ 8 a 9 nejvyššího patentu ze dne 23. 12. 1817“2).
Instrukci tvoří dvě části. První obsahuje vlastní instrukci
o 518 paragrafech na 86 stranách, druhou část tvoří přílohy,
z nichž je 25 vzorů různých písemností a jeden vzor značkového klíče. Vydání dalších instrukcí bylo podmíněno vývojem katastru. Soupis katastrálních zákonů, předpisů a návodů je uveden v [1], [2].
2.3 Katastrální souřadnicová soustava
Souřadnicové systémy [5] byly voleny tak, aby bylo možné
z katastrálních map jako map původních sestavit mapu krajů,
jednotlivých zemí a celého státu. Mapované území bylo promítnuto na plášť válce, který se dotýká referenční kulové plochy v místním poledníku. Tento dotykový poledník byl volen středem zobrazovaného území a procházel významným
bodem trigonometrického bodového pole.
Základem zobrazení byl zvolený libovolný poledník o zeměpisné délce 0, na kterém byl volen počátek O(0, 0),
a rovnoběžka protínající základní poledník přibližně uprostřed mapovaného území. Základní dotykový poledník se nezkresloval a zobrazoval se jako osa x s počátkem ve zvoleném trigonometrickém bodě s kladnou orientací jižním
směrem. Souřadnice y byly kladné západním směrem od dotykového poledníku.
Souřadnice byly převedeny do roviny nezměněné, a tím
vzniklo v místech vzdálenějších od osy X značné délkové
zkreslení. Hodnoty délkového zkreslení se zvětšovaly ve
směru kolmém na kartografický poledník a maximálních
hodnot dosáhly na kraji zvolených poledníkových pásů.
Protože rakouská říše zaujímala rozlohou délkových 18°,
bylo ji nutné rozdělit na několik severojižních pásů, z nichž
každý tvořil zvláštní souřadnicovou soustavu. Celá monarchie se tak rozdělila na devět souřadnicových soustav (obr. 1):
Čechy, Horní Rakousy, Solnohradsko (1),
Morava, Slezsko, Dolní Rakousy, Dalmácie (2),
Tyrolsko (3),
Korutany, Kraňsko, Přímoří (4),
Štýrsko (5),
Halič (6),
Bukovina (7).
Později se přidaly:
Chorvatsko (8),
Uhersko (9).

2)
1)

Sáh měří 72 palce, strana čtverce 40 x 72 = 2880 palců. Je-li jitro
znázorněno čtvercem o straně 1 palec, je zmenšeno v poměru
1:2880.

Instruktion vom Jahre 1824 zur Ausführunng der zu dem Behufe
des allgemeinen Catasters in Folge des 8 ten and 9 ten Paragraphes
des Alleröchsten Patenets vom 23. December 1817 angeordneten
Landes-Vermessung.
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Obr. 1 Rozdělení monarchie na devět souřadnicových soustav

Měřené údaje byly vyrovnány metodou nejmenších čtverců (MNČ) a hodnoty odvozených směrů byly zavedeny do
vyrovnání sítě. Střední chyba opravy směrů byla 0,644.
Azimut Sv. Štěpán – Leopoldsberg byl určen
345°5515,065 od severu a zeměpisné souřadnice Sv. Štěpána se změnily na
 = 48°1231,54,

Obr. 2 Trojúhelník prvního řádu vojenské stupňové
triangulace

 = 34°0227,32 vých. od Ferra3).

Při výpočtech v Cassini–Soldnerově zobrazení nebyl brán
zřetel na zakřivení Země (směrníky nebyly redukovány do
roviny). Na základě tohoto tvrzení označuje [12] zobrazení
jako bezprojekční4) soustavu. Trigonometrická síť byla vyrovnána pouze přibližně. Podrobněji je válcové zobrazení
pro katastrální měření popsáno v [15].
2.4 Triangulační, sekční a fundamentální listy

Pro Moravskoslezskou Zemi byla jako počátek souřadnic
zvolena věž chrámu Sv. Štěpána ve Vídni. Zeměpisné souřadnice byly určeny astronomicky [6]
 = 48°1232,75,

Souřadnice trigonometrických bodů se vypočetly bez ohledu
na zakřivení Země, jak bylo výše uvedeno, směrové úhly byly
počítány od rovnoběžek s osou x a byly označovány jako rovinné azimuty nebo jižníky (Südwinkel).

 = 34°0221,60 vých. od Ferra.

Základ orientace tvořil astronomicky měřený azimut
strany Sv. Štěpán – Leopoldsberg (165°5520,0 od jihu).
V roce 1902 byly souřadnice věže chrámu Sv. Štěpána odvozeny geodetickou cestou od novodobé vojenské triangulace. Tyto souřadnice počátku soustavy jsou trigonometricky stanoveny od trojúhelníku prvního řádu vojenské stupňové triangulace Hermanskogel – Hundsheimer – Anninger
(obr. 2).

3)
4)

Souřadnice byly odvozeny výpočtem.
V [27] se tvrdí, že označení bezprojekční nemá opodstatnění:
„Zobrazovací rovnice, popisující vztah mezi sférickými souřadnicemi (y, x) a rovinnými souřadnicemi (Y, X) v S-SK jsou jednoznačně popsány vztahem Y = y, X = x. Tento názor mohl být v odborné veřejnosti šířen bez bližšího vysvětlení a snad i v jiném
smyslu slova, než jak tento pojem používáme dodnes.“
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Obr. 3 Ukázka TL grafické triangulce II/19

2.4.1 Rozdělení jednotlivých území na triangulační a sekční
listy
K ose x, která je shodná s meridiánem počátku souřadnicové
soustavy, a k ose y jsou ve vzdálenostech 1 míle = 4000° =
= 7585,9 m vedeny rovnoběžné přímky [7]. Ty tvoří síť čtverečních mil, což je základ pro dělení na jednotlivé sekce.
Směrem od západu na východ vytvoří rovnoběžky s osou
x sloupce (colonne), které se dělí na východní (östliche) a západní (westliche). Rovnoběžky s osou y vytvoří pak směrem
od jihu na sever tzv. vrstvy (schichte). Nejsevernější vrstva
je označena arabskou jedničkou. Dále se čísluje od severu
k jihu arabskými číslicemi. Každá čtvereční míle tvoří jeden
Triangulační list (dále TL). TL je rozdělen směrem východ
– západ na 4 díly (a, b, c, d) a ve směru sever – jih na 5 dílů
(e, f, g, h, i). Tím je tvořen list katastrální mapy, tzv. sekční
list (SL).
2.4.2 Fundamentální listy trigonometrické triangulace
Fundamentální listy (FL) trigonometrické triangulace znázorňují grafické výsledky triangulačních prací prováděných
početní metodou. Na každém FL je zobrazeno území 20 čtverečních mílí v měřítku 1:57 600. Černě nakreslená mílová
síť zobrazuje 5 x 4 triangulační listy grafické triangulace.
Každý z těchto listů zobrazuje plochu 1 čtvereční míle.
Sloupce a řádky jednotlivých triangulačních listů grafické
triangulace jsou očíslovány římskými a arabskými číslicemi
a to s ohledem na kladný a záporný smysl os svatoštěpánské
soustavy.
FL sloužily k přehlednému topograficky správnému zakreslení bodů sítí I., II. a III. řádu, jejichž přesnost byla zvýšena číselnými údaji o vzdálenostech od sekčních čar, připsanými podél souřadnic. Takto zpracované údaje bylo
možno přenášet do připravovaných TL grafické triangulace
a tím byla zajištěna návaznost sousedních TL.

Obr. 4 Seznam souřadnic stanovisek měřického
stolu TL III/18
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Obr. 5 Síť I. řádu

2.4.3 TL grafické triangulace
V TL grafické triangulaci jsou zemské a krajské hranice znázorněny širokými barevnými lemovkami. V některých listech
je vyznačena poloha obcí, a to středem obce. Popisy geografických útvarů, trigonometrických bodů I. – III. řádu a osamocených budov jsou zakresleny černou barvou. Názvy jsou
vyznačeny kursivním písmem.
Trigonometrické body I. až III. řádu jsou zde vyneseny
podle souřadnic uvedených ve FL pouze s tím rozdílem, že
ve FL jsou uvedeny v sázích a v TL v palcích. Většinou jsou
označeny značkou kostela. Spojnice mezi body nejsou vykresleny. Doplňkem grafické triangulace jsou seznamy souřadnic a místopisy stanovisek měřického stolu.
Ukázka TL grafické triangulace II/19 je uvedena na obr. 3
a seznam souřadnic stanovisek měřického stolu TL III/18 je
na obr. 4. Podrobněji o kladu triangulačních, sekčních a fundamentálních listů na území Brna v [31].
2.5 Triangulační síť katastrální triangulace
Trigonometrická triangulace měla pokrýt plochu vyměřované země [1] souvislou sítí trojúhelníků tak, aby na plochu
jedné rakouské čtvereční míle připadly 3 body určené nejpřesnějším způsobem t.j. početně. Tuto zásadu bylo možné
dodržet v rovinatých územích nebo pahorkatině. V horách se
však geodeti museli spokojit s určením pouze dvou bodů.
Podkladem pro zpracování se stal rotační elipsoid o parametrech:
– hlavní poloosa a = 6376045 m,
– zploštění i = 310,
zvaný jako Zachův elipsoid [9]. Jiné parametry a tedy i odlišný elipsoid se uvádí např. v [1], kde i = 302,87.
Trigonometrická triangulace byla zpracována dvojitým
způsobem. Síť I., II. a III. řádu byla měřena trigonome-

trickou triangulací pomocí teodolitů a síť IV. řádu byla
zpracována grafickou metodou pomocí měřického stolu.
Mezní odchylky podrobného měření stanovily instrukce
o trigonometrickém a polygonometrickém určování bodů
podle [10].
2.6 Trigonometrická síť I., II. a III. řádu
Poloha bodů byla vypočtena z naměřených úhlů a z početně
určených délek stran trojúhelníků tvořících trigonometrickou
síť. Změřena byla jen jedna z délek tzv. základna.
2.6.1 Měření základen
Na území rakouské říše vznikly čtyři přímo měřené základny
[1]:
– u Vídeňského Nového Města v délce 6410,903 sáhů =
= 12158,174 m, kterou měřil Abbé Liesganing roku 1762,
– u Welsu v Horních Rakousích v délce 7903,812 sáhů =
= 14989,452 m, kterou měřil major Florian Babel v roce
1806,
– u Radouce v Bukovině v délce 5199,597 sáhů = 9860,952 m,
kterou měřil Alois Hawliczek roku 1818,
– u Hallu v Tyrolsku v délce 2990,384 sáhů = 5671,215 m,
kterou zaměřil v roce 1851 c.k. sbor vojenských inženýrů.
Délku základny bylo zapotřebí určit s velkou přesností.
Délka základny byla redukována na nulový horizont (na hladinu moře) a byly zaváděny korekce z teploty a sklonu měřítka. Nebyl stanoven žádný doporučený postup pro měření
základen a tak se metody a postupy měření volily podle území
a konstrukce přístroje. Některé ze zásad správného měření
základen a další informace o měření základen jsou uvedeny
v [10] a [17].
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Obr. 6 Ukázka zápisníku měřených vodorovných úhlů

2.6.2 I. řád

2.6.3 II. řád

Velká síť tzv. „Grosse Netzen“ byla tvořena z trojúhelníků
odvozených z přímo měřených základen nebo k nim přiléhajících. V pohraničních oblastech byla síť, podle možností,
vázána na sousední státy, ve vnitrozemí se připojovala na významné hvězdárny [1].
Astronomickým měřením byla zjištěna poloha některých
bodů (Laplaceových) a tím byla síť orientována na elipsoid.
Délky stran trojúhelníků měřily 15 – 40 km a pro trigonometrické body se volily vrcholky hor a vysoké kopce. Práce
trvaly 60 let.
Vodorovné úhly byly měřeny metodou násobením, zenitové úhly byly měřeny 3x pro vyloučení indexové chyby.
Měření vodorovných a zenitových úhlů probíhalo vždy v I.
a II. poloze dalekohledu. Průměrná odchylka úhlového uzávěru [5] opraveného o sférický exces trojúhelníku byla
2,1 (max. 9,8).
Jednotlivé části sítě nebyly mezi sebou vzájemně vyrovnány a tak jednotlivé oblasti (přibližně v hranicích správních
krajů) mají různá stočení5).
Podle [7] byla síť I. řádu budována podél Karpat do Sedmihradska a do Horní Itálie (obr. 5). Při připojení na trigonometrickou síť Lombardie se přišlo na značné odchylky
a proto se muselo roku 1839 začít s měřením trigonometrické sítě I. řádu znova.

„Malá síť“ se připojovala k síti I. řádu. Za vrcholy trojúhelníků byly voleny takové body, které se daly mezi sebou
a s body I. řádu spojit. Síť byla vyměřována v rozsahu jednoho kraje nebo jeho části. Strany trojúhelníků měřily 9 – 15
km. Ukázka zápisníku měřených vodorovných úhlů v trojúhelníku Pratzen – Rowini – Winohrad je na obr. 6. Zobrazení trigonometrické sítě I. a II. řádu na území Moravy je na
obr. 7.

5)

Dějiny kartografie v mocnářstvím Rakouském, Mittheilungen des
k.k. militaer-geograf. Institutes, I. ročník 1881, I. svazek.

2.6.4 III. řád
Síť byla odvozena ze sítě II. řádu. Strany trojúhelníků měřily 4 – 9 km a trigonometrické body byly voleny tak, aby na
1 čtvereční míli (1 TL) připadly 3 početně určené body.
Z těchto 3 bodů musel být alespoň jeden použitelný jako stanovisko, ze kterého byly druhé dva dobře viditelné.
2.6.5 IV. řád
Síť IV. řádu byla zpracována grafickou triangulací pomocí
měřického stolu. Za vrcholy trojúhelníků grafické sítě se vybíraly pevné body (věže, kaple, kříže, stromy) nebo stanoviska (kopce a pohorky). Hustota bodů byla volena tak, že
na každý SL byly určeny 3 body, z nichž se jeden musel dát
použít jako stanovisko.Délky stran rovnostranných trojúhelníků nebyly delší než 500 sáhů, t. j. 950 m.
Větší množství bodů se vyhledávalo podél hranic obcí, aby
se zajistila návaznost mezi TL na stycích katastrálních map
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Obr. 7 Zobrazení trigonometrické sítě I. a II. řádu na území Moravy

sousedních obcí. Body grafické sítě byly určovány protínáním vpřed, protínání vzad nebylo dovoleno. Tři rajóny se
zpravidla neprotínaly v jednom bodě, ale vytvořily malý
(chybový) trojúhelník. V něm se určila poloha těžiště a takto
stanovený bod byl považován za správný. Podrobněji o grafické triangulaci v [1], [7].
Důvodem zavedení grafické triangulace bylo urychlení
práce touto metodou. To se však nepovedlo, protože opravy
chyb, způsobených nepřesným rýsováním a pětinásobným
zvětšováním, zabraly mnoho času. Tento způsob práce se udržel do roku 1858, později byla síť IV. řádu určována početně.
„Grafická síť IV. řádu byla vážnou chybou tvůrců stabilního katastru z důvodu, že zaměřování ručně posunovaným
pravítkem nemůže být vždy tak přesné jako úhloměrným
strojem a výsledky práce provedené v měřítku triangulačního
listu musely být pro potřeby podrobného vyměřování zvětšeny pětkrát, čímž se zpětinásobily chyby v zaměřování“,
uvádí [1].
Podle [13] hlavní vadou sítě, v níž byly úhly poměrně
dobře změřeny, bylo, že ani při měření ani při vyrovnání nebyly rozlišovány body různých řádů, že se triangulovalo po
částech vždy tam, kde toho pro podrobné měření bylo právě
potřeba.

ference u těchto přístrojů se pohybovaly od 4 do 10. Také
se používaly teodolity rakouské výroby, které umožňovaly
měřit s přesností až 4.
Ke grafické triangulaci [7] se používaly větší měřické stoly
se záměrnými pravítky a dalekohledovými dioptry. Dřevěné
desky byly později nahrazeny skleněnými. Souřadnice byly
nejprve vynášeny kružítkem, později ordinátografem s nonickou jednotkou 0,001 palce (0,026 m).
K podrobnému měření bylo použito měřických stolů značek Morinoni a Kraft, vybavených záměrným pravítkem, nejprve průhledítkem a později dalekohledem. Geodeti používali k měření také libelu, olovnici, busolu, osmi a desetinásobný měřický řetězec a rýsovací soupravu. Výměry byly
počítány pomocí plochoměrů nebo planimetrů. Byly používány planimetry Fallonovy, Posemerovy a později Alderův
nitkový planimetr.
První ze sáhových etalonů používaných pro měření ve stabilním katastru [1] byl vyroben ve Vídni v roce 1817 a byla
na něm vyznačena délka jednoho dolnorakouského sáhu při
teplotě 13° Réaumura7). Pro porovnání sáhu s lokálními měřidly bylo zhotoveno několik duplikátů a každá zemská komise dostala jeden. Podrobněji o sáhovém etalonu najdeme
také v [2].

2.7 Použité přístroje a pomůcky

2.8 Stabilní katastr v číslech

Pro měření úhlů se používaly 12-ti a 8-mi palcové
Reichenbachovy teodolity a teodolity Utzschneider-Frauenhofenových z Bavorska. Později se používaly 8-mi a 9-ti palcové teodolity z dílen vídeňského polytechnického ústavu
a teodolity, které vyráběla firma Eril ve Vídni. Nonické6) di-

Katastrální měření začalo v roce 1817 v Dolních Rakousích
a skončilo v roce 1861 v Tyrolsku. Probíhalo 45 let s přestávkou z finančních důvodů v letech 1831 – 1833. V této
době byly přerušeny měřické práce v Čechách na Moravě
a v Haliči.

6)

7)

Nonius (dle Pero Numes) jak uvedeno v [8]. „Pod pojmem nonius
rozumíme vedle hruběji děleného měřítka jiné pohyblivé měřítko
malé, tak dělené, že ( n + 1 ) dílců (nejmenších částek) měřítka prvního (hlavního) je rozděleno na „n“ dílků.“

Réaumur byl francouzský vědec, vynálezce teploměru rozděleného na 80°. [Příruční knížka vysvětlující význam cizích slov a poučující o vědomostech obecných, sestavil Fr. V. Pokorný, v Brně
1922.].
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Triangulace I. řádu byla v Čechách provedena v letech
1824 – 1825 a doplněna v letech 1826 – 1828 a 1836 – 1840.
Na Moravě a ve Slezsku, stejně jako v Brněnském kraji, probíhala v letech 1821 – 1829.
Celkem bylo zaměřeno 30 556 obcí celkové výměry 5214,6
čtvereční míle, jinak 300 000 km2, s celkovým nákladem 18
milionů zlatých = 36 milionů korun (uvedeno v roce 1911).
Bylo zhotoveno celkem 164357 SL v měřítku 1:2880.
Na Moravě a ve Slezsku bylo zaměřeno celkem 3724 obcí
o výměře 475,7 čtvereční míle = 27 375 km2. Bylo určeno
celkem 1069 trigonometrických bodů. Po stabilizaci v letech
1850 – 1852 bylo zjištěno 833 trigonometrických bodů.
Podrobné měření proběhlo v letech 1833 – 1836 a bylo
vyhotoveno 17181 SL.
2.9 Stabilní katastr na Moravě
Katastrální trigonometrická síť I. řádu jihozápadní části Moravy je odvozena od základny u Vídeňského Nového Města
[6]. Od této základny byla trigonometricky přenesena délka
až na pohraniční stranu Pálavský vrch – Leskoun. Odvozením délek od této strany byla v roce 1822 vypracována síť
v obvodu jihozápadní Moravy, Znojemským krajem až k českým hranicím. V území střední Moravy byla trigonometrická
triangulace už hotova z doby stupňového měření ve Vídeňském poledníku z roku 1806 a 1807.
Spojit tuto triangulaci se stávající triangulací I. řádu v západní Haliči dostal za úkol trigonometr Schmitt v roce 1824.
Připojením na strany trojúhelníku Swinoschitz – Nebovid –
– Pratzen byly propojeny délky haličské triangulace s Vídeňskou základnou.
Zbývající území Moravy bylo vyplněno triangulací v letech 1823 – 1824 Jihlavským krajem do Čech a Olomouckým
krajem do Slezska, kde se triangulace připojila na pruskou triangulaci Kralický Sněžník - Biskupská Hora – Anenská Hora
– Hradov – Pšov. Na triangulaci I. řádu byla připojena trigonometrická triangulace II. a III. řádu. Na Moravě tuto činnost
vykonávalo devět oddělení geodetů v letech 1822 – 1829.
Rozměr triangulační sítě na Moravě byl odvozen od strany
Pálavský vrch – Leskoun. Délka této strany je v sáhové míře
vyjádřena logaritmem 4,1445585. Délka byla redukována na
hladinu moře a na tětivu. Pozdějším vyrovnáním stupňové
sítě se zmenšila hodnota logaritmu o 0,0000174. Orientaci
sítě tvořil v roce 1806 astronomicky měřený azimut (bürgem)
strany Sv. Štěpán – Loepoldsberg.
2.10 Stabilní katastr v Brněnském kraji
1821 – 1822: Vzniklo základní bodové pole v rámci Velké
sítě Morava „des Grossen Netzes in Mähren, Brünner Kreis“.
Město Brno se nachází v trojúhelníku bodů I. řádu, Swinoschitz – Pratzen – Nebovid. Triangulační práce měli na starost dva triangulátoři – Elgger a Brodski. V těchto letech proběhlo i zhuštění sítě I. řádu sítěmi II. a III. řádu (obr. 8).
Takto vzniklé bodové pole sloužilo jako geometrický základ
pro mapy stabilního katastru.
1821 – 1829: Na Moravě a ve Slezsku bylo určeno 1069 bodů,
jejichž poloha v terénu byla označena dřevěným kůlem.
1850 – 1852: Byla provedena stabilizace bodů bodového
pole. Při stabilizaci se dřevěný kůl zarazil hlouběji do země
a na něj se usadil kámen.
1911: Byl proveden poslední soupis ještě zachovalých trigonometrických bodů [3]. Výsledek: v Brněnském kraji – nalezeno bylo 75 bodů, ztraceno 20 bodů, t.j. 21%.
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1917: Proběhla podrobná triangulace města Brna, nové měření samostatného města Králova Pole, zhuštění sítě IV. řádu.
Náčrt bodového pole města Králova Pole je na obr. 9.
1924 – 1926: Vyhotovení sítě III. a IV. řádu jako podklad
před zahájením nového mapování města v měřítku 1:1000
v systému Sv. Štěpán [14].
3. Historie budování S-JTSK, důvody a počátky
Na území Československé republiky se v roce 1918 nacházely katastrální sítě trigonometrických bodů různého původu
i různé přesnosti [18].
Katastrální sítě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v té
době již nevyhovovaly svému účelu díky své různorodosti
a hlavně svou přesností.
Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi se používala katastrální síť maďarská, vztažená na počáteční bod Gellertégy. Tato síť nemohla být v té době blíže prozkoumána,
protože maďarskou vládou nebyly do Československa vydány triangulační operáty. Z jejich předpisů však bylo
zřejmé, že se v těchto zemích používala trigonometrická síť
ve třech zobrazeních a to v zobrazení bez matematické projekce, ve stereografické projekci a v konformním válcovém
zobrazení.
Dalším samostatným dílem katastrální sítě byla matematicky zobrazená trigonometrická síť vztažená na počáteční
bod Pšov v Prusku zasahující Hlučínsko. Tato síť ale musela
být přepracována, protože nařízení Pruského katastru neodpovídalo našim vydaným směrnicím.
Vojenská síť I. řádu z let 1860–1898 vztažená na základní
triangulační bod Hermanskogel u Vídně byla zpracována na
Besselově elipsoidu. Na rozdíl od polohy trigonometrických
bodů, která byla udávána v pravoúhlých souřadnicích příslušných souřadnicových soustav, byla poloha vojenských
trigonometrických bodů udávána v zeměpisné šířce a délce.
Průměrná velikost stran trojúhelníků byla asi 50 km, a proto
se nehodila pro místní triangulace a kromě toho nebyla tato
síť položena na velké části Slovenska ani na části Moravy kolem Brna.
Zhodnotit tyto sítě dostala za úkol Triangulační kancelář
ministerstva financí. Měla za úkol provést novou triangulaci,
která měla být použita pro vybudování budoucí jednotné sítě.
3.1 Projekt nové základní katastrální sítě
Triangulace pro základní síť trigonometrických bodů byla vykonána v letech 1920 – 1926. V roce 1920 byl vyhotoven
projekt nové trigonometrické sítě pro severovýchodní Moravu, Opavsko a severovýchodní část Slovenska. O dva roky
později pro zbývající část Moravy s připojením na pohraniční
trigonometrické body I. řádu v Rakousku. V roce 1923 byl
vypracován projekt na rozšíření sítě na Slovensku.
Cílem projektu bylo vytvořit trigonometrickou síť, skládající se z rovnostranných trojúhelníků o stranách dlouhých
25 km, a dalším úkolem bylo zahrnout do sítě všechny trigonometrické body I. řádu vojenské triangulace, další vhodné
body z katastrální triangulace a body v pohraničních oblastech republiky. Pomůckou pro návrh trigonometrické sítě
byly triangulační operáty starších trigonometrických sítí
a tzv. vojenské mapy. Projekt sítě zohledňoval i další zhušťování a případné rozšiřování sítě. Projekt sítě obsahoval na
Moravě a ve Slezsku 87 základních trigonometrických bodů
na území 28 000 km2 a 37 bodů pro menší trigonometrické
sítě měst Brna, Olomouce a Vsetína.
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Obr. 8 Zhuštění sítě I. řádu

Obr. 9 Náčrt bodového pole města Králova Pole
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Než se přistoupilo k vlastnímu měření uskutečnila se rekognoskace triangulačního území. Po rekognoskaci proběhla
signalizace a stabilizace trigonometrických bodů. Kameny
katastrálních trigonometrických bodů byly malé a měly nepravidelný tvar, byly tedy nahrazeny novými kameny. Kameny vojenských trigonometrických bodů I. řádu o rozměrech 0,32 x 0,32 x 1,20 m byly ponechány a pokud bylo třeba,
byly opraveny.
Pro nové trigonometrické body se používaly kamenné hranoly s opracovanou hlavou rozměrů 0,26 x 0,26 x 1,00 – 1,20
m, označené nahoře křížkem a po stranách písmeny K.V. a letopočtem. Dále podzemní čtvercovou kamennou deskou rozměrů asi 0,50 x 0,50 m s centricky umístěným křížkem a druhou podzemní značkou.
Stabilizace byla zajištěna dalšími třemi až čtyřmi zajišťovacími kameny o rozměrech 0,20 x 0,20 x 0,70 m, usazenými většinou na majetkových hranicích8). Vzájemná poloha
zajišťovacích kamenů tvořila pravidelný obrazec s hlavním
kamenem v jeho středu a byla úhlově i délkově zaměřena. Ze
dvou zajišťovacích kamenů byly zaměřeny směry na okolní
kostelní věže.
O každém trigonometrickém bodě byl vyhotoven topografický popis, obsahující jméno bodu, situační výkres jeho
polohy i polohy zajišťovacích bodů, fotografii signálu s uvedením jeho výšky, způsobu stabilizace a další orientační
údaje.
Signalizace trigonometrických bodů byla vykonána podle
návrhu Ing. V. Kolomazníka z roku 1925. Byly to čtyřboké
pyramidy se zvýšeným postavením pro stroj. Pyramida se
skládala ze dvou konstrukcí, které byly navzájem nezávislé.
Součástí signálu byl černý hranol posazený na špičce signálu.
Aby na některých trigonometrických bodech nemusely být
postaveny neobyčejně vysoké rozhledny, byly provedeny
lesní průseky. Průseky dlouhé 200 m byly např. provedeny
ve směrech Nebovid – Červený vrch a Nebovid - Rapotice.
Podrobnější informace o projektu nové základní katastrální sítě nalezneme v [12], [18], [19], [33].
3.2 Metody měření a přístroje
Měření směrů proběhlo v letech 1920 – 1924, směry byly
měřeny oboustranně a pro měření byly použity 3 základní
metody měření směrů:
– Schreiberova metoda,
– repetiční metoda měření směrů,
– metoda měření v řadách a skupinách.
K měření směrů byly používány dvouvteřinové repetiční
teodolity se šroubovými mikroskopy vyrobené firmou „Neuhőfer a syn“ ve Vídni a teodolity vyrobené firmou Josef a Jan
Frič v Praze. K observaci se rovněž používaly vteřinové teodolity se dvěma mikroskopy s průměrem děleného kruhu
0,25 m firmy Otto Fennel v Casselu a teodolity s průměrem
děleného kruhu 0,235 m firmy Breithaupt rovněž v Casselu.
K signalizaci cíle pomocí odrazu slunečních paprsků, tzv. heliotropování, sloužily heliotropy s dalekohledy vyrobené firmou „Neuhőfer a syn“. Podrobněji v [18], [19], [33].
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3.3 Výpočet a vyrovnání sítě
Budování sítě probíhalo ve třech etapách [12]:
– Zaměření „Základní trigonometrické sítě I. řádu
(1920 – 1927),
– zaměření a zpracování JTSK I. řádu (1928 – 1937),
– zaměření a zpracování ostatních bodů JTSK, t.j. bodů II.,
III., IV. a V. řádu (1928 – 1957).
Z časových ani technických důvodů:
– Nebyla provedena nová astronomická měření,
– nebyly měřeny geodetické základny,
– síť nebyla propojena se sítěmi sousedních států.
Na 42 bodech v Čechách a 22 bodů v Podkarpatské Rusi
byly převzaty měřené osnovy směrů z vojenské triangulace.
Síť obsahovala 237 bodů, byla vyrovnána dle podmínkových
měření, kde 559 normálních rovnic bylo řešeno postupnou
aproximací. K této síti byla v roce 1926 připojena síť na Slovensku. Celkem tedy obsahovala 268 bodů a 456 trojúhelníků.
Základní charakteristiky přesnosti byly:
– střední uzávěr 1,62,
– stření chyba v naměřeném směru 0,64,
– střední chyba v naměřeném směru z vyrovnání 0,81.
Vyrovnáním byl určen tvar sítě. Rozměr a orientace byly
určeny nepřímo z rakouské vojenské triangulace, se kterou
měla síť 107 identických bodů. K zeměpisným souřadnicím
těchto bodů byly vypočteny pravoúhlé souřadnice v Křovákově zobrazení. Podrobně o dalších výpočtech informuje
např. [11], [12], [31].
3.4 Souřadnicový systém JTSK
Pro vyhotovení nových katastrálních map byly ministerstvem
financí stanoveny zásady pro nový zobrazovací způsob. Ten
měl mít tyto vlastnosti [19]:
1. Jednotnost pro celé území státu,
2. měl se přimykat k podélnému tvaru naší tehdy Československé republiky,
3. měl být konformní,
4. úhlová deformace v trojúhelníku o stranách menších než
5000 m nesměla překročit hodnotu 1,
5. hodnota délkového zkreslení měla být 1 : 10 000,
6. celé území Československé republiky mělo být zobrazeno
v jednom kvadrantu,
7. výpočet směrových oprav měl být co nejjednodušší,
8. pro zjednodušení výpočtů měla být pro zobrazení použita
Gaussova koule.
Volbou zobrazení se zabývalo více autorů, ale byl vybrán
návrh Ing. J. Křováka, protože splňoval všech 8 uvedených
předpokladů. Podrobnější a další informace o S-JTSK najdeme např. v [11], [18], [19], o kartografickém zobrazení
[33], nově pak např. v [32].
3.5 Vztah mezi systémy SK a JTSK

8)

Značky trigonometrických bodů byly chráněny zákonem ze dne
30. 6. 1921 č. 254 Sb.z. a katastrálním zákonem ze dne 16. 12. 1927
č. 177 Sb.z.

Vzájemný vztah mezi systémy SK a JTSK je popsán
např. v [18] a nově, podrobně v [27]. Trigonometrická síť
S-JTSK budovaná v letech 1920 – 1957 je vázána na systém
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Obr. 10 Určení nové sítě II. až IV. řádu

SK novým změřením bodů stabilního katastru v systému
JTSK.
Vodítkem při tvorbě JTSK bylo vytvořit síť skládající
se pokud možno z rovnostranných trojúhelníků a zahrnout
do sítě všechny trigonometrické body vojenské triangulace
I. řádu a všechny vhodné body sítě stabilního katastru. Zaměření bodů stabilního katastru probíhalo současně s budováním JTSK a většinou byly tyto body zaměřeny rajonem
z nově stabilizovaného bodu JTSK. Směr na bod stabilního
katastru byl pak uveden v zápisníku měření jako součást
osnovy směrů s poznámkou „bod KV“.
Nově určené body JTSK a body podrobných bodových polí
určené pro nové mapování podle [28] bylo nutné zařadit do
již stávající sítě stabilního katastru např. pro účely zákresu do
platných pozemkových map. K tomuto účelu byla zvolena
transformace celé lokální sítě ve zvoleném prostoru ve tvaru
x  a0  a1x  a1y,
y  b0  b1x  b1y,

kde x, y jsou souřadnice bodů sítě S-JTSK a x, y jsou souřadnice bodů v S-SK.
Koeficienty transformace byly vypočteny z nadbytečného
počtu identických bodů za podmínky nejmenších čtverců.
Tento postup neřešil transformaci inverzní, např. pro převod
polohopisu pozemkových map v měřítku 1 : 2880 do mapových sekcí v systému JTSK.
V roce 1935 byly sestaveny transformační klíče, kde za
identické body byly zvoleny rohy fundamentálních listů.
V systému SK jsou souřadnice rohů FL snadno odvoditelné a v S-JTSK byly tyto souřadnice zjištěny transformací.
Tyto transformační klíče byly nazvány jako obecné transformační klíče. Transformační klíče byly vypočtené z identických bodů jejichž spojnice měly trojúhelníkový tvar. Za
vrcholy trojúhelníků byly zvoleny body trigonometrické
sítě známé v obou systémech. Body byly vybrány z číselné
triangulace I. – III. řádu (Grosse Netzen). Další podrobnosti
v již uvedené [27].
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3.6 Vznik S-JTSK v Brně
1922 – 1923 – zaměření trigonometrických bodů v Brně pro
nové budování JTSK,
1934 – zhuštění sítě,
1938 – 1945 – určení nové sítě II. až IV. řádu (obr. 10),
1964 – 1972 – reambulace původních katastrálních map,
– aktualizace nových skutečností (hliníkové fólie – body byly
vyneseny graficky, nebyly počítány),
– vznik polygonové sítě, která nebyla měřena jako celek, ale
v jednotlivých katastrálních územích, byla měřena pro
účely doměření povrchových znaků inženýrských sítí ve
Sv. Štěpánských souřadnicích, tím vzniká číslovaná 3000-ová
řada,
1966 – zaměření zajišťovacích bodů v trigonometrické síti
a zhušťovacích bodů v systému Sv. Štěpán,
1978 – měřické práce na tvorbě technické mapy města v měřítku 1 : 500 v S-JTSK, vybudování trigonometrické sítě ve
vnitřním městě,
1980 – 1990 – měření pro účely vzniku základní mapy velkého měřítka (ZMVM), nebyla provedena důsledná rekognoskace. Další informace v [14].
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definován systémem konstant, algoritmů a referenčním rámcem ETRF (European Terrestrial Reference Frame), který
je realizován souřadnicemi stabilizovaných bodů na zemském povrchu. Obsah ETRS89 uvádí např. [26].
V ČR je ETRS89 určen vyrovnáním výsledků kampaně
EUREF-CS/H-91, která byla realizována v roce 1991.
V rámci této kampaně bylo na území České a Slovenské Federativní republiky zaměřeno celkem 6 bodů identických
s body AGS (Astronomická geodetická síť) a dále 5 bodů
v Maďarsku.
4.1.1 Síť nultého řádu NULRAD
Prvním zhuštěním sítě 6 bodů byla síť nultého řádu, která na
území ČR a SR obsahuje celkem 19 bodů. Tato síť byla nazvána NULRAD. Zpracování kampaně je podrobně popsáno
např. v [20].
V roce 1993 bylo rozhodnuto zhustit síť tak, aby průměrná vzdálenost bodů určených metodou GPS byla cca
25 km. Pro toto zhuštění sítě NULRAD byl přijat název
DOPNUL.
4.1.2 Síť DOPNUL

4. Evropský referenční rámec EUREF, souřadnicový
systém ETRS89
EUREF (Evropský referenční rámec) je spojen s první realizací ITRF (Mezinárodní referenční rámec). Návrh pro vybudování jednotného rámce pro Evropu vznikl nezávisle
v roce 1987 mezinárodními organizacemi IAG (Mezinárodní
asociace geodézie) a CERCO (Evropský komitét zástupců
státních zeměměřických služeb). Výsledkem navrhovaného
projektu měl být jednotný referenční systém, který by představoval
– referenční rámec pro geodetický a geodynamický libovolný
projekt s vysokou přesností na evropské desce,
– referenční rámec blízký systému WGS-84 pro geodetické
práce a navigaci v Evropě,
– kontinentální referenční rámec pro lokalizaci dat digitální
kartografické databáze v Evropě.
Referenční rámec ETRF89 je součástí globálního mezinárodního terestrického referenčního rámce ITRF89. Souřadnice souboru definičních stanic se v důsledku tektonických
pohybů zemské desky mění rychlostí přibližně 27 mm/rok.
Aby byly vztahy mezi stanicemi zachovány, bylo rozhodnuto,
že ETRF89 bude tvořen definičními stanicemi na evropské
desce a bude rotovat společně se stabilní částí Evropy.
Úvodní kampaň projektu EUREF byla realizována na
území států západní, jihozápadní a severní Evropy v roce
1989 a v dalším roce se EUREF rozšířil na území států
střední, jižní a východní Evropy. Další informace v [12], [26],
[30].
4.1 Realizace ETRS89 v České republice
Pro zpracování kampaní GPS realizovaných na území ČR doporučila subkomise EUREF používat geocentrický souřadnicový systém ETRS89.
ETRS89 (European Terrestrial Reference System) tvoří
jednotný geocentrický souřadnicový systém. Podle [20] je

Síť DOPNUL (doplnění nultého řádu) byla realizována v letech 1993 a 1994 výlučně technologií GPS. Celkem bylo zaměřeno 176 bodů, identických s trigonometrickými body
systému JTSK.
Hustota bodů referenční sítě DOPNUL (průměrně 1 bod
na 450 km2) byla nedostatečná pro většinu geodetických
prací. Bylo tedy nutné vybudovat referenční systém, který by
splňoval následující požadavky [30]:
– Přímé využití technologie GPS (bude obsahovat elipsoidické souřadnice bodů v ETRF),
– využití terestrických měřických technik a přístrojů (teodolitů, dálkoměrů, nivelačních přístrojů),
– využití stávajících mapových podkladů.
Dohodou mezi resortem ČÚZK a Topografickou službou
armády ČR bylo stanoveno zhuštění stávajících bodů (176)
metodou transformace souřadnic trigonometrických bodů
ze systému S-42/83 do referenčního systému ETRF89. Podrobněji o systému S-42/83 např. v [26].
Metodika zhuštění měla dvě etapy:
1. Prostorová podobnostní transformace souřadnic trigonometrických bodů ze systému S-42/83 do referenčního
rámce ETRF89,
2. rozdělení odchylek na identických bodech po transformaci
na okolní body metodou vážených průměrů souřadnicových odchylek, přičemž váhy jsou úměrné reciprokému
čtverci vzdálenosti transformovaného bodu od bodu identického.
Pro převod nadmořských výšek na elipsoidické byl použit
kvazigeoid určený astronomickou metodou ve VÚGTK
(1994). Tato realizace je pokládána za nultou etapu budování
geocentrického systému v ČR.
Dalšími produkty byly pracovní verze S-JTSK/95 a transformační vztahy mezi ETRF89 a S-JTSK, resp. S-42/83. Informace o realizaci následných etap systému S-JTSK/95,
o Evropském výškovém systému a ČSNS a dalších projektech (GEODYN, CZEPOS, GNSS-EUPOS) jsou uvedeny
v [30].
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Správu geodetických základů vykonává Zeměměřický
úřad. V současnosti se v oblasti geodetických základů
a v ostatních bodových polích dokončuje několik projektů,
orientovaných na údržbu a obnovu základních bodových polí.
Mezi tyto projekty také patří:
– Projekt výběrové údržby České státní trigonometrické sítě
(ČSTS). V rámci tohoto projektu, který byl dokončen v roce
2006, bylo metodou GSP určeno 3500 bodů v systému
ETRS. Na Moravě a ve Slezsku proběhla výběrová údržba
v letech 2005 a 2006. O projektu výběrové údržby více
např. v [25], [34].
– Dokončení projektu „zhuštění“, jehož výsledkem je cca
35 000 převážně nově stabilizovaných zhušťovacích bodů
s měřenými geocentrickými souřadnicemi. Více o projektu
zhuštění např. v [29].
4.2 Realizace ETRS89 v Brně, „Brněnská GPS
síť“
Brněnská GPS síť byla budována etapově:
1993 – zřízení bodu TUBO9) na střeše Stavební fakulty
v Brně, který se stává centrálním bodem této sítě.
1994 – zařazení bodu TUBO do sítě družicových bodů ČR
v rámci kampaně DOPNUL. Bod se stal výchozím bodem
pro určování souřadnic trigonometrických a dalších bodů
v systému ETRS89. Bod byl rovněž zařazen do geodynamických kampaní GEODYN a MORAVA.
1995 – další zhuštění této sítě v několika etapách. Určeny
transformační klíče pro jednotlivé etapy a části Brna (všeobecný transformační klíč byl určen z 18 identických bodů).
Podrobnosti uvádí [21].
1996 – nejrozsáhlejší měřická kampaň pro zhuštění sítě.
1997 – 2006 – využití sítě pro další GPS měření v rámci diplomových prací Ústavu geodézie VUT FAST v Brně.
„Brněnská GPS síť “ obsahuje okolo 100 trigonometrických bodů a je vhodná pro testování homogenity, různých
druhů transformací [23], volby, rozmístění a počtu identických bodů a v poslední době bývá také využívána jako testovací síť pro navigační GPS aparatury využívající diferenčního režimu [24]. Podrobněji o „Brněnské GPS síti“ v [31].
9)

Technical University of Brno.
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Abstrakt
S rozvojem informačních technologií dochází k jejich využití i v oborech svázaných s geodézií a katastrem nemovitostí. S využitím síťových prostředků lze navrhnout systém, který umožní zpracovat geometrické plány přímo v terénu. Takové řešení má
velké množství výhod. Je však nutné podrobně analyzovat nově vznikající náležitosti a nároky nejen na řešení samotné. Na využití moderních prostředků vzniklo řešení VÚGTK pro zpracování geometrických plánů na internetu, které část těchto problémů řeší. S vývojem tohoto systému ovšem vzniká naléhavá potřeba zamyslet se nad dalším využitím obdobných systémů.

Field Sketches Processing by Internet Technology Utilization
Summary
There is an information technology utilization of branches connected with geodesy and cadastre of real estates joint to
information technology development. It is possible to design the system with network properties utilization that allows
process field sketches directly in field. This solution has many advantages. Detailed analysis of in this way the newly
created essentials and demands based not only on the solution itself is necessary. The VÚGTK solution for field sketches
processing on the Internet arised with utilization of modern means and solves part of these problems. We need to take a think
about development of this system and utilization of other similar systems.

1. Úvod
Tvorba geometrických plánů historicky souvisí se vznikem
katastrálních map, především s jejich aktualizací. První
zmínky tedy najdeme již v předpisech z 19. století. S vývojem katastru nemovitostí postupně vznikaly další nároky
a změny, podle kterých se vyvíjela i legislativa definující náležitosti geometrického plánu. V současné době to je
především zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), zákon č. 265/1992 Sb.,
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon
č. 265/1992 Sb.
Geometrický plán lze definovat jako technické dílo, které
je výsledkem měřických činností v terénu. Slouží jako podklad k zápisu právních úkonů a dalších listin, které vznikají
např. při zápisu věcných břemen, vzniku nových staveb, oddělování částí nemovitostí, změně hranice pozemku, katastrálního území apod. Podrobnější informace a příklady využití geometrických plánů lze nalézt např. v [2].
V souvislosti se změnami a s informatizací společnosti došlo postupně k uložení dat katastru nemovitostí v digitální
formě. Od roku 1993 byl zaveden první výměnný formát katastru nemovitostí nyní označovaný jako „starý výměnný formát“ (SVF), který je možné označovat také VKM. Od roku
2001 je katastr nemovitostí veden prostřednictvím Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Se zavedením tohoto systému souvisí vyhlášení nového výměnného formátu
(NVF), který je označován jako VFK, podrobněji viz [3].
Do nedávné doby předávali geodeti geometrické plány katastrálním pracovištím pouze v analogové formě. Na základě
„Pokynu č. 30“ Českého úřadu zeměměřického a katastrál-

ního ze dne 25. února 2004, č.j. 6114/2003-22“ se změnila
i forma poskytování podkladů pro vyhotovení a především
přebírání výsledků měření geometrických plánů. Tento předpis definuje přebírání výsledků měření u geometrických
plánů vyhotovených ve stanovených prostorech, ve kterých
jsou podrobné body určovány v S-JTSK, povinně v digitální
podobě.
2. Analýza zpracování řešení v síťovém prostředí
Webovou aplikaci je možné chápat jako klasickou „desktopovou“ aplikaci, jejíž funkcionalita je přenesena do síťového prostředí (Internetu, intranetu). Vytvoření webové
aplikace souvisí s vývojem internetových technologií. Nejde tedy v žádném případě o statické „webové stránky“. Nejde úplně ani o další generaci těchto technologií, kdy je
možné si představit na straně serveru skripty, které vykonávají programový kód (např. technologie ASP, PHP).
V současnosti je snaha vykonávat kód na straně serveru, tak
na straně webového klienta – internetového prohlížeče. Jde
v podstatě o rozvinutí předchozí technologie, která na základě standardizace – využití např. Javascriptu, SVG na
straně klienta, komunikace v XML mezi serverem a klientem, aplikační funkčnosti na straně serveru – tvoří univerzální prostředí implementovatelné formou webové, kterou
máme na mysli v tomto příspěvku.. Příkladem takové technologie je AJAX (Asynchronous Javascript And XML) a vůbec technologie, které mohou být označovány jako Web 2.0.
Jde obecně o technologie, které dokáží lépe využít výkon
hardwaru na straně klienta a serveru prostřednictvím nových nástrojů.
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V rámci projektu Akademie věd ČR programu „Informační
společnost“ s registračním číslem 1ET206030506 a názvem
„Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému státní správy zeměměřictví a katastru“ byla
zpracována analýza nasazení webové aplikace ke speciálním
účelům v geodézii. Meze, které stanovila tato analýza, je
možné čerpat i s odkazy na další literaturu v [1]. Na tomto
místě se pokusím tyto body dále rozvést.
V zásadě lze rozdělit analýzu na dvě oblasti, týkající se
jednak technického nasazení webové aplikace a dále dopadů
takto vytvořené aplikace v praxi. Z principu funkčnosti webové aplikace lze charakterizovat tyto výhody:
• Jednotné jednoduché rozhraní pro všechny uživatele,
• aplikace updatů pouze jednou bez nutnosti zásahů uživatele,
• dostupnost dokumentace on-line v aktuální podobě, včetně
HELPDESKu, často kladených otázek (FAQ) apod.,
• možnost monitorování činnosti uživatelů, protokolace předávání dat a úkonů ve standardizované formě,
• na základě popsání jednotlivých procesů (process management, project management) lze jednoduše aplikovat změny
a řídit aplikace pouze na jednom místě.
Je možné jistě nalézt i další přednosti implementace webové aplikace. Každé řešení však s sebou přináší i rizika, ze
kterých je možné vybrat zejména tyto:
• Dostatečná dostupnost, spolehlivost a propustnost internetového připojení,
• spolehlivost a potřebný výkon serveru, který data uživatelům poskytuje,
• nároky na zabezpečení přenosu pro případný přenos neveřejných dat.
Z pohledu praktického je nutné sledovat i trendy, které doprovázejí nasazení webové aplikace v praxi. Lze zmínit tyto
výhody:
• Redukce pracovních pomůcek s přechodem z analogové
k digitální komunikaci,
• zprůhlednění a zefektivnění postupů,
• časová a finanční úspora,
• možnost „před-kontroly“ a snížení chybovosti zasílaných
dat (komunikace s úřadem),
• automatizované zpoplatnění (snížení poplatků) – umožní
např. vést systém formou samofinancování,
• zkrácení celkového času zpracování zakázky – jednotné
standardizované rozhraní nenutí uživatele využívat několika různých nástrojů,
• snížení počtu chyb, které vzniknou na rozhraní mezi dvěma
subjekty (klient – server, analogie odpovědný geodet vs. katastrální pracoviště),
• identifikace uživatelů zavedením e-certifikátů pro odpovědné geodety – je možné spojit s udělením oprávnění pro
výkon různých činností v zeměměřictví,
• prohlížení on-line aktuálních geodat.
S předchozími výhodami přicházejí nutně i tyto nevýhody,
spojené s nasazením webové aplikace v praxi:
• Nutnost legislativního ošetření některých nově zapracovaných postupů,
• nutnost validace a garance řešení ze strany poskytovatele
služeb,
• podpora a školení uživatelů.
Považuji za nutné zde zmínit, že internet se dostává do oblasti masového využití ve vyspělých zemích prakticky nezá-

Obr. 1 Ukázka webové aplikace VÚGTK pro zpracování
geometrického plánu v prostředí Internetu.

vislého na lokalitě. Stává se však jedním z krizových oblastí
toků informací a dostává se však na úroveň elektrických a dopravních sítí.
3. Využití nových technologií z informatiky
Technologie, které přispívají k funkčnosti webové aplikace, byly naznačeny již v předchozím odstavci. Obecně
lze říci, že jde o implementaci standardní třívrstvé architektury (datová, aplikační a klientská vrstva), kde oproti
dříve vytvářeným aplikacím v prostředí internetu je vetší
důraz nově kladen na klientskou, případně aplikační vrstvu
řešení.
S vývojem hardware a informačních systémů dochází ke
stále větší potřebě univerzálněji vytvářených aplikací. V současnosti používané technologie HTML, URL, HTTP jsou
svým způsobem omezeny. Snahou je najít taková řešení, která
by prostřednictvím nových nástrojů vytvořila aplikace poskytující větší funkčnost a dala webu nový rozměr. Navrhované technologie, mezi které patří AJAX (Asynchronous
JavaScript and XML) nebo různé specifikace založené na jazyce XML vedoucí k sémantickému webu, vytvářejí novou
generaci webových aplikací.
AJAX je technologie, která slouží k vytvoření interaktivní,
uživatelsky přívětivější grafické části webové aplikace s využitím Javascriptu na straně klienta a zajištění asynchronní
komunikace klient – server na bázi jazyka XML. Výhodou
této technologie je odstranění nutnosti znovunačtení a překreslení celé stránky při každé operaci – požadavků, které
jsou nutné u klasického modelu statických HTML stránek.
Takto vytvořená aplikace může být v podstatě plnohodnotnou aplikací se složitou vnitřní logikou.
Využití XML vede k vytvoření mnoha nových formátů,
které by měly podporovat větší interoperabilitu informačních systémů. S tím souvisí i vývoj webových XML služeb,
které používají jazyk XML jako základní komunikační
prostředek. Snaha posunout využití internetu dále vede
k přenesení obsahu dat (databází) do prostředí Internetu. Za
podmínky, že vzniknou standardy, tezaury a ontologie,
vzniknou podmínky pro tzv. sémantický web, t.j. web, který
umožní webovým aplikacím pracovat s cizími daty naprosto
shodně jako s datovou vrstvou, dostupnou za vlastní aplikací (obr. 1).
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Je jen otázkou do jaké hloubky proniknou tyto nové modely a technologie, v některých případech označované taktéž jako Web 2.0, do oblastí jako je zeměměřictví. Tato potřeba se projevuje i v geovědách např. publikováním metadat
– dat o datech, nevyhne se ani tvorbě tezaurů a místopisných
slovníků (gazetteerů).
4. Aplikace pro zpracování geometrického plánu
Příkladem webové aplikace, která slouží ke zpracování geometrického plánu ve VFK, je pilotní prototyp webové aplikace
VÚGTK pod názvem „Zpracování geometrického plánu“.
Aplikace je dostupná na URL: http://www.geometrplan.cz.
Samotná webová aplikace je doplněna editorem „Kreslení
GP“, který slouží ke zpracování kresby ve speciálně upraveném formátu VKM1). Tím je zajištěna základní linka, která se
snaží dodržet multiplatformnost a cenovou dostupnost – je
k dispozici zdarma.
Aplikace pracuje v rámci projektů, jeden projekt pro jeden geometrický plán. Registrovaný uživatel vyplněním
povinných položek projektu a importem podkladů (VFK
z katastrálního pracoviště a TXT soubor s měřenými souřadnicemi podrobných bodů) v komprimované formě, založí projekt. Dále je mu umožněno pracovat se vstupními
daty v editoru „Kreslení GP“. V něm je nutné vytvořit tzv.
změnovou kresbu, tj. kresbu nového a rušeného stavu. Tento
editor respektuje strukturu geodat katastru nemovitostí společně s kartografickou prezentací jednotlivých elementů
podle aplikačních nadstaveb MicroGEOS nebo DIKAT®.
Vytvořenou změnovou kresbu je nutné importovat prostřednictvím webové aplikace do projektu. Tím je k dispozici navržený stav. Pomocí formulářů webové aplikace je
nutné posléze doplnit vazby mezi dotčenými a nově vznikajícími parcelami. Novým parcelám uživatel ještě doplní
atributy nových parcel (druh a způsob využití pozemku,
způsob určení výměry) a přiradí BPEJ kódy. Projekt je zpracován a uživatel má k dispozici výsledný VFK soubor se
změnovou dávkou pro vstup do ISKN a pro předání na katastrální pracoviště.
Veškerá data jsou ukládána na server a importována do databáze. Veškeré zásadní postupy jsou protokolovány, tzn. uživatel má k dispozici protokoly, které jej informují o případných problémech. Tím je zaručeno postupné zpracování
projektu, uživatel může změnit jím zadané údaje (změnovou
kresbu, atributy parcel) a opakovat vybrané činnosti. Webová
aplikace je doplněna množstvím dokumentace a vzorových
příkladů.
Z vývojových důvodů je k dispozici také varianta projektu,
kdy změnová kresba je importována již přímo na importovaných podkladech v DGN souboru. Tato varianta může sloužit všem uživatelům, kteří využívají DIKAT, MicroGEOS
nebo jiné, DGN formát podporující aplikace. Funkcionalita
v tomto případě je plně zachována.
Z technického pohledu bylo nutné zajistit dostupnost řešení pro nejširší platformy. Webová aplikace je zpracována
v prostředí ASP.NET 2.0 a zajišťuje tak dostupnost v prohlížečích jakými jsou Internet Explorer 6 a 7, Mozilla Firefox
2 a Opera 9. Editor změnové kresby „Kreslení GP“ je vy-

1)

Formát VKM, který je určen především pro zpracován SGI (soubor geodetických informací), bylo nutné pro kompatibilitu s VFK
doplnit o další atributy jednotlivých elementů (např. ID elementu,
označení odpovídajících tabulek v NVF, apod.).

tvořen na platformě Java™, což opět zaručuje dostupnost
v prostředí nejen Windows, ale i v OS Linux, Mac, apod. Zajímavostí je spuštění „Kreslení GP“ technologií Java Web
Start. První spuštění aplikace probíhá on-line po síti (klient
musí disponovat OS s nainstalovaným JRE 1.5 nebo 1.6), přičemž při dalším spuštění má uživatel na výběr, zda spustí tuto
aplikaci lokálně či síťově. Tímto způsobem je v podstatě zajištěna i aktualizace editoru. Ukázky a podrobněji popsanou
webovou aplikaci lze nalézt v [1], [2] a především v rámci
samotné webové aplikace [4].
Toto řešení získalo prostor pro vývoj díky výše zmíněnému
projektu AV ČR. Zajímavostí je, že toto řešení bylo v rámci
veletrhu GEOS 2007 oceněno 1. místem jak nezávislou odbornou porotou, tak širokou veřejností.
5. Závěr
Představené řešení může být do budoucna základem pro zpracování dalších postupů a řešení. Jako příklad nasazení takovýchto služeb v současnosti uveďme např. mailové klienty
Google, příp. Seznam, které implementují obdobné technologie. Dochází tak ke kompletnímu přenosu aplikací do internetového prostředí.
Řešení může sloužit nejen pro zpracování geometrického
plánu, ale i pro zpracování ZPMZ (záznamu podrobného měření změn). Pro tento druh aplikací je nutné aplikaci dále rozšířit, otestovat, včetně zátěžových a bezpečností testů. Bylo
by vhodné doplnit i další funkcionalitu webové aplikace,
např. dát k dispozici pro editaci jednotlivé parametry projektu, vytvořit uživatelsky přívětivější grafické uživatelské
rozhraní pomocí technologie AJAX apod..
Největší perspektivu nasazení řešení vidí autoři v nasazení
pro vstup geometrických plánů do ISKN. Řešení by fungovalo jako nástroj ke komunikaci mezi odpovědnými geodety
a pracovníky katastrálních pracovišť (vkládání dat do ISKN).
Tzn. že odpovědný geodet by měl k dispozici webovou aplikaci, ve které by za použití elektronických certifikátů (disponovali by jimi pouze odpovědné osoby) byla zajištěna bezproblémová autorizace a autentifikace, jak ji známe např.
z elektronického bankovnictví. Webová aplikace by umožnila odpovědným osobám přejímat geometrické plány včetně
protokolace a validace dat v nové rychlejší a flexibilnější
formě.
Nasazením řešení jako webové aplikace by jistě došlo ke
zprůhlednění a zefektivnění komunikace, jejíchž důsledkem
by bylo důstojné zhodnocování práce zeměměřičů nejen mezi
složkami resortu a zeměměřiči, ale i při zpracování ZPMZ
v rámci resortu ČÚZK samotného.

LITERATURA:
[1] CAJTHAML, T.: Zpracování výměnného formátu geodat ISKN
pomocí webové aplikace. In: GEOS 2007, 2nd International
Trade Fair of Geodety, Cartography, Navigation and Geoinformatics – proceedings. Zdiby, VÚGTK, v.v.i., 2007.
[2] CAJTHAML, T. – KOCÁB, M.: Zpracování výměnného formátu
geodat ISKN pomocí webové aplikace. In: GEOS 2006, 1st International Trade Fair of Geodety, Cartography, Navigation and
Geoinformatics – proceedings. Zdiby, VÚGTK, 2006.
[3] Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), URL:
http://www.cuzk.cz.
[4] GEOPLAN: Zpracování geometrického plánu, URL:
http://www.geometrplan.cz.
Do redakce došlo: 14. 4. 2007
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ZE ZAHRANIČÍ
Nová technika pro průmyslová
měření a monitorování
staveb na 3. dnech inženýrské
geodézie v Drážďanech
528.48

První červnový den roku 2007 uspořádala saská zemská organizace
Německého zeměměřického spolku DVW spolu s katedrou inženýrské geodézie Geodetického ústavu Technické univerzity v Drážďanech v pořadí třetí seminář celoživotního vzdělávání, tentokráte
zaměřený především k moderním geodetickým elektronickým metodám v hraničních oblastech strojírenství a monitorování staveb.
Zhruba devět desítek posluchačů, mezi nimiž byli na pozvání pořadatelů i autoři této zprávy, vyslechlo 10 obsáhlých referátů pracovníků vysokých škol, vývojových oddělení a špičkových geodetických kanceláří. Část z nich byla věnována přehledu instrumentária
a metod (digitální teodolitové a fotogrammetrické systémy, měřicí
souřadnicové stroje, kloubová měřicí ramena, laserové skenery, trackery a finančně náročné radary) včetně prognóz vývoje (M. Möser,
M. Hennes, J. Illemann), otázkám stanovení přesnosti geodetických
strojírenských měření (H. Weise, postup „GUM – Guide to the expression of uncertainty in measurement“ mezinárodní standardizační
organizace ISO, obsažený v DIN 13005) a speciálním produktům
firmy Argus, které byly už zmíněny i v našem tisku (M. Fuhrland,
[1]). Celodenní program moderoval proděkan prof. M. Möser.
Za zmínku stojí výsledky prvních zkoušek kódové nivelační latě
LumiScale se svítící stupnicí, o nichž referoval J. Schmidt. Lať délky 2,2 m známé firmy Nedo je vybavena vestavěným drobným akumulátorem, fólie stupnice se součinitelem teplotní roztažnosti
 艐 3.10-5 °C-1 k plošnému „studenému“ svícení využívá elektroluminiscenční princip. Je určena pro přesnou nivelaci s přístroji
Trimble (Zeiss DiNi 11) v inženýrských stavebních objektech (kanalizacích, štolách, kolektorech, kontrolních chodbách hrází apod.).
V testovacím pořadu délky 1,5 km s převýšením 162 m se výsledné
převýšení, určené originální invarovou a ověřovanou svítící latí, liší
po zavedení teplotních korekcí o 0,7 mm. Zajímavý je i prototyp závěsné totální stanice Leica řady TPS1100, zhotovený pracovníky
spolupořádající katedry. Přístroj, představený St. Knoblauchem, je
zavěšen pod hlavou stativu a může tedy pro měření využívat prostor,
který je při obvyklém postavení zastíněný. Mezi stativ a přístroj je
vložen díl s vestavěným dvouosým senzorem sklonu Leica
NIVEL20, který nahrazuje (v této poloze) nefunkční kompenzátor
totální stanice. Předpokládaným použitím je měřické připojení nebo
provážení bodů v šachtách mělkých podzemních děl k povrchové
prostorové síti. (V této souvislosti poukazujeme na principiálně jiné
řešení [2].)
Několik referátů bylo věnováno pozemním laserovým skenerům.
O jejich principu a teoretických základech jednal H.-G. Maas.
O praktické zkušenosti s použitím scanerů při monitorování stavu
a doplnění dokumentace rekonstruovaných historických staveb
(např. dómu v Magdeburgu), ale i při výuce na TU Dresden, se podělil D. Schneider (jeho referát není ve sborníku akce [3], který byl
laskavostí pořadatelů věnován do knihovny VÚGTK ve Zdibech, názvy i obsah některých textů jsou oproti verbální verzi pozměněné).
Se skenery Leica se mohli účastníci semináře seznámit v hodinovém
praktickém zaměstnání na nádvoří fakulty.

Největší pozornost přednášející i řadoví účastníci věnovali laserovým trackerům, určeným a již často používaným pro velmi přesná
měření ve strojírenství. Přesto nejsou tyto přístroje v naší odborné
veřejnosti pro své specializované použití především ve výrobě dopravních prostředků a strojů příliš známy. Považuji za užitečné uvést
alespoň základní informace. Trackery pracují na principu prostorové
(3D) polární metody. Vzdálenosti k cíli, osazenému velmi přesným
hranolem (Conner Cube), jsou určovány s vysokou přesností absolutním laserovým interferometrem s přesností 25 m/40 m, pohyb
ve vodorovné a svislé rovině se děje (obdobně jako u skenerů) ve
volitelných (po nastavení konstantních) krocích pomocí pohybových
senzorů. Plně automatizovaný systém vykoná až 1000 měření za sekundu, takže je plně použitelný i pro kinematická měření pohybujících se robotů, vykonávajících výrobní operace. Je samozřejmé, že
takovéto měření má výrazně vyšší vypovídací hodnotu nežli měření,
které by jinou technologií bylo možno provádět jen na robotu mimo provoz. Podstatnou výhodou je také snadná mobilita přístroje
a nenáročnost obsluhy, dovolující použití přímo ve výrobní hale.
L. Lauck uvedl praktické příklady nasazení trackerů při montáži letadel a kolejových vozidel.
Součástí trackeru mohou být další zařízení. Příslušenství, v němčině značené Probe, dovoluje souřadnicově určovat prostorovou polohu i přímo neviditelných (zakrytých) nebo obtížně přístupných
bodů a následně určovat geometrické vztahy (např. šířku či hloubku
spáry mezi dvěma díly karoserie). Příslušenství Scan umožňuje
v pruzích skenovat povrch měřeného výrobku. Z referátu J. Illemanna
(Hexagon Metrology) přejímáme charakteristické parametry některých špičkových trackerů (tab. 1).
Konstrukci a funkci zmíněného příslušenství naznačíme na produktu LPT (Local Positioning Technology) firmy Leica Geosystems.
Jeho části jsou opatřeny symbolem T (Trio). Firma instalovala významným partnerům (např. Airbus, Caterpillar, Daimler, Škoda
Auto) už 1600 trackerů a patří i v této oblasti ke špičce. První součástí je videokamera T-Cam s proměnlivou ohniskovou vzdáleností,
osazená shora na tracker 3. generace typu LTD 706/709/840
(obr. 1). Materiály výrobce uvádí pro tyto modely dosah 6 m, 25 m
a (na rozdíl od tab. 1) 40 m. Modely LT640 a LTD640 s dosahem
40 m možnost rozšíření nemají. T-Cam slouží ke komunikaci s dalšími dvěma částmi systému. Leica T-Probe je lehký přístroj obsluhovaný z ruky, opatřený dotykovým hrotem délky 110 m (obr. 2).
Poloha minihranolu, osazeného zhruba v jeho středu, je určena
v místních pravoúhlých souřadnicích systému trackerem LTD, ze záběru T-Cam je fotogrammetricky vyhodnocena relativní poloha
10 diod na povrchu T-Probe a následně jsou určeny 3 úhly jeho stočení. Tím je definováno 6 stupňů volnosti. Při známých rozměrech
přístroje je možno určit souřadnice dotykového hrotu. Dosah soupravy při použití T-Probe je omezen podle typu trackeru na 6/9/15 m.
Mezní polohová chyba bodu, zaměřeného do vzdálenosti 6 m od
trackeru, je udávána hodnotou 70 m + 10 m/m, mezní chyba prostorové délky hodnotou 55 m + 10 m/m. Vysokorychlostní tzv.
triangulační skener T-Scan (obr. 3) použitelný do vzdálenosti do
30 m od trackeru LTD s T-Cam, který opět obdobně určuje jeho polohu v souřadnicích. Laserový paprsek rukou vedeného skeneru ve
vzdálenosti 40 mm až 120 mm je promítán vysokorychlostním
rotujícím zrcadlem bodově na povrch měřeného předmět v kroku
0,15 mm až 3,4 mm. Skener automaticky upravuje intenzitu vystupujícího laserového záření podle pohltivosti cíle a proto bez problémů snímá všechny druhy povrchů bez nutnosti jejich dodatečných úprav, např. poprášením. Kontrola úplnosti zaměření se
souběžně provádí vizuálně na monitoru počítače, pracujícího se software Metrolog XG.
T-systém je základem metody tzv. Reverse Engineering, pomocí
které lze zpětně odvodit celou výrobní výkresovou dokumentaci již

Tab. 1 Parametry laserových trackerů
Výrobek

API T3

Faro Lasertracker

Leica Laser Tracker
LTD840

Dosah

120 m

70 m

80 m

Přesnost

5-10 m/m

20 m + 3,4 m/m

10 m + 5 m/m

Hmotnost

8,5 kg bez stativu

22 kg bez stativu

40 kg se stativem

Příslušenství Probe

Intelli-Probe

---

T-Probe

Příslušenství Scan

Intelli-Scan

---

T-Scan
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Obr. 1 Videokamera T-Cam s proměnlivou ohniskovou
vzdáleností, osazená shora na tracker 3. generace typu
LTD 706/709/840

Obr. 2 Přístroj Leica T-Probe opatřený dotykovým hrotem
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Obr. 3 Vysokorychlostní tzv. triangulační skener T-Scan

Obr. 4 Praktické ukázka na projekčních plochách
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existujícího výrobku. Jednotlivé geometrické prvky mohou být prostorově zaměřeny v nutném (např. rovina či kružnice 3 body) nebo
v nadbytečném počtu měřených bodů. Ve druhém případě dochází
k testování odlehlosti měření (např. chybné přiložení hrotu). Programem CAD je vytvářen prostorový model měřeného strojírenského objektu nejčastěji na základě matematického modelu NURBS
(Non Uniform Rational B-Splines). Metodě bylo v jednacím sále věnováno druhé praktické předvedení, při němž činnost demonstrátora
J. Hermanna při měření výrobku (přikládání hrotu T-Probe, pohyb
T-Scan ) byla snímána průmyslovou kamerou. Její obraz byl přenášen na jednu ze dvou velkých projekčních ploch, na sousední druhé
byl promítán displej počítače (obr. 4).
Obdobná akce bude uspořádána na podzim 2007 v Geodetickém
ústavu Univerzity v Karlsruhe.
LITERATURA:
[1] FUHRLAND, M.– MÖSER, M.: Úhlová zrcadla Argus Eye pro
totální stanice – Nové možnosti měření v architektuře. Stavební
obzor, 14, 2005, č. 7, s. 214–217.
[2] FUHRLAND, M.– MÖSER, M.: Zařízení ArgusTAT pro měření kanalizací totálními stanicemi. Geodetický a kartografický obzor, 52 (94), 2006, č. 2, s. 33–37.
[3] 3. Dresdner Ingenieurgeodäsietag – Industriemesstechnik 2007.
Dresden, Schriftenreihe des Geodätischen Institut No. 4, TU
Dresden 2007.

Obr. 1 Známé tváře z předpovědi počasí v České televizi –
– P. Karas a A. Zárybnická při autogramiádě knihy
Skorojasno

Účast na semináři byla podpořena projektem VZ MSM 6840770001
Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Ing. Ilona Janžurová,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

MAPY A ATLASY
Svět knihy 2007
912.43

Ve dnech 3. až 6. 5. 2007 se na pražském Výstavišti v Holešovicích
konal 13. mezinárodní veletrh a literární festival Svět knihy, jehož
pořadatelem byl Svaz českých knihkupců a nakladatelů. V secesní
budově Průmyslového paláce vystavovatelé prezentovali svá díla odborné i laické veřejnosti a lákali k návštěvě svých stánků vydanými
novinkami, autogramiádami (obr. 1) a veletržními slevami. Pořadatelé připravili pro širokou čtenářskou veřejnost odborné semináře
a konference, setkání se spisovateli, autorská čtení, dílny tvůrčího
psaní, prezentace nakladatelů a vyhlášení i ocenění četných tvůrčích
počinů.
Hostem letošního veletrhu byla expozice knih v německém jazyce
s mottem „Čtením objevovat budoucnost“.
Součástí veletrhu byly i výstavy v jednotlivých částech Průmyslového paláce, např. Nejkrásnější české knihy 2006, Slovník roku
2006, To nejlepší z ilustrace 2006-2007 či Knihy pro deset prstů –
výstava hmatových knih pro nevidomé.
Možnost prezentace a prodeje svých nejnovějších titulů pro nadcházející turistickou sezónu si zde nenechala uniknout ani kartografická vydavatelství (obr. 2 a 3), a tak na jejich stáncích lákaly atlasy,
turistické mapy, autoatlasy a průvodci po světě i naší vlasti.
Veletrh byl v letošním roce též zaměřen na multimédia, a tak jeho
součástí byl Multimediální sál a kino s pestrým programem a souběžně s veletrhem probíhaly i akce mimo výstavní areál – Svět knihy
ve filmu a Svět knihy na jevišti.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Obr. 2 Autoři knihy dalšího pokračování původního
televizního pořadu Toulavá kamera 4 se podepisují na stánku
Freytag Berndt

Obr. 3 Stánek kartografické firmy Žaket, kde se návštěvníci
mohli zúčastnit soutěže S mapou Světem knihy
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Mapa roku 2006
912.43

Dne 4. 5. 2007 Kartografická společnost ČR na veletrhu Svět knihy,
který se konal na Výstavišti v Praze Holešovicích, vyhlásila výsledky
9. ročníku celostátní soutěže kartografických nakladatelství Mapa
roku 2006. Hodnotící komise Kartografické společnosti ČR měla
v každoročně narůstajícím počtu přihlášených titulů složitou
situaci vybrat v šesti kategoriích nejlepší produkty (obr. 1). V Literárním sále Průmyslového paláce vyhlásili výsledky předseda hodnotící komise prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (obr. 2), předseda Kartografické společnosti ČR doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. a prezident Mezinárodní kartografické asociace ICA doc. RNDr. Milan
Konečný, CSc.

Obr. 1 Vítězný titul v kategorii Atlasy, soubory a edice map

Přehled vítězů jednotlivých kategorií (obr. 3):
Kategorie Atlasy, soubory a edice map:
Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2001-2003 (FLE ČZU)
Kategorie Samostatná kartografická díla:
Český ráj očima archeologie (Geodézie On Line)
Kategorie Kartografická díla pro školy:
Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (Kartografie Praha)
Kategorie Kartografické výsledky studentských prací:
Atlas české části Slezských Beskyd (Nikola Jurková, Ostravská univerzita - diplomová práce)
Kategorie Kartografická aplikace na internetu:
Interaktivní plány integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (SmartGIS)
Kategorie Digitální produkty:
Kilometrovník PRO – ČR a SR (Tranis)
Hodnotící komise udělila i dvě zvláštní ocenění: Vydavatelství
SHOCart za kartografická díla vydaná v roce 2006 pro cykloturistiku (Cykloatlas Česko a Cykloturistické mapy v měřítku 1:60 000)
a vydavatelství Geodézie On Line za edici Přeshraniční mapy.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Obr. 2 Předseda hodnotící komise V. Voženílek předává
ocenění zástupci firmy SHOCart K. Kršákovi

Obr. 3 Zástupci vítězů jednotlivých kategorií s diplomy
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TOURMAP 2006

DISKUSIE, NÁZORY, STANOVISKÁ

912.43

Ešte raz o termíne „mračno bodov“

Dne 4. 5. 2007 v Literárním sále v levém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze Holešovicích v rámci veletrhu Svět knihy
2007 pořádal Czech Turism a Avant Promotion, s. r. o., slavnostní
předávání cen mezinárodního festivalu TOURMAP (obr. 1).

528.4

Ocenění mapových produktů bylo rozděleno do tří kategorií:
Turistický průvodce:
1. Český atlas Praha + DVD (Freytag&Berndt)
2. Cestovní kniha Česká republika (Soukup & David)
3. Ukrajinské Karpaty (Nakladatelství SKY)
Turistické mapy:
1. Cyklomapy ČR (SHOCart)
2. Top 10 oblastí turizmu Slovenska (VKÚ)
3. Road atlas of Hungary with guide (Cartographia Ltd.)
Elektronické mapy a průvodci:
1. Cykloturistický průvodce ČR (PLANstudio)
2. Mapy.cz (Seznam.cz)
3. České, moravské a Slovenské hory s prohlížečem ATLAS Free
3D (Kartografie HP)
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Asi som v prípade mračna bodov dosť dobre netrafil. Zrejme príklad
skutočného mračna – cumulonimbu – je pre zarytých vyznávačov
mračna málo presvedčivý, asi by si to žiadalo obrázok mračna kobyliek alebo komárov na lepšie pochopenie chaotickej dynamiky
jeho vnútornej štruktúry.
Ak dnes hovoríme o mračne bodov ako o odbornom termíne
pre výstupný záznam laserového skenera s konštatovaním, že sa v našej odbornej literatúre rýchlo udomácnil ako prijateľný [4], tak sa nemáme čím chváliť. Možno to považovať len za bezmyšlienkovité
a bezduché prebaranie otrockého prekladu bez akejkoľvek spätnej
väzby. Jednoznačne treba vychádzať z toho, že ak niekto chce v odbornej terminológii tento termín používať, tak buď nechápe alebo nechce chápať skutočný význam tohto pojmu v materinskom jazyku,
a to bez ohľadu na národnosť, pretože princíp nepochopenia zmyslu
termínu je v dynamike mračna ako takého.
Skenery ako snímače sa už predsa používajú v diaľkovom
prieskume Zeme (DPZ) niekoľko desaťročí a nikoho nenapadol taký
smiešny termín na označenie ich výstupu, alebo záznamu ako je
„mračno bodov“. Laserový skener je v zásade len špeciálna modifikácia skenerov používaných v DPZ [5].
V rámci terminologickej komisie na príprave Terminologického
slovníka geodézie, kartografie a katastra [1] som vo fotogrametrickej terminológii presadzoval využívanie cudzích slov (napr. kamera namiesto komora), jednak preto, že sa vyskytujú aj v angličtine (vyše 60 % celkovej slovnej zásoby je latinského pôvodu) a aj
preto, že odborníci sú za určitých podmienok schopní sa dohodnúť
aj na báze cudzích slov. Naopak českí kolegovia obhajovali čistotu
jazyka podľa vzoru veľkých národov, napr. projekčné centrum –
střed promítání. Obdobne v Nemecku vypukla po I. svetovej vojne
polemika o termíne Kamera alebo Kammer (komora) [2]. Od počiatkov fotogrametrie až do I. svetovej vojny používali Scheimpflung, Pulfrich, Finsterwalder, Hugershoff atď. termín Kamera ale
aj Camera. Na prelome rokov 1918–1919 došlo v záujme očistenia materinského jazyka k zmene, a potom títo autori používali termín Kammer. Nakoniec podľa normy DIN 18716 z r. 1937 sa záväzne používa Kammer. Dokonca aj v celoštátnej vysokoškolskej
učebnici Fotogrametria [3] od prof. P. Gála, DrSc., z roku 1965 [3],
jednoznačne pod vplyvom nemeckej odbornej literatúry sa používa termín fotokomora. Až Terminologický slovník [1] prakticky
zaviedol termín kamera, no v českej odbornej terminológii sa v zásade stále používa komora, ale podľa [1] je mikrofišová a mikrofilmová kamera, všetky ostatné (20 hesiel) sú komory (nedôslednosť
výstupnej kontroly slovníka, alebo schizofrénia jeho tvorcov?).
Ak totiž na rozdiel od Nemcov a Čechov netrváme až tak dôsledne
na čistote jazyka a pripúšťame ako termín laserový skener, potom by
logicky najjednoduchším a jednoznačným termínom mohol byť pre
jeho výstupný záznam termín „laserový sken“, ktorý nevyžaduje
žiadne ďalšie prívlastky a opisné slová [4]. Navyše vo všeobecnom
zmysle slova ide o snímače, takže aj zobrazenie bodov určených laserovým skenerom, a to bez ohľadu či to je v digitálnom alebo grafickom tvare v počítačovom prostredí je to snímač, tak ako je snímačom fotokamera, s výstupom fotografia, snímka, videokamera
s výstupom video a pod.
Z uvedeného vyplýva, že aj v oblasti terminológie máme ešte
značné rezervy, a to je výzva pre diskutérov. Zostáva už len dúfať,
že to nebude trvať 180 rokov ako v prípade geografického názvoslovia okolia Ťažkej doliny vo Vysokých Tatrách.
LITERATÚRA:
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[2] MEIER, H. K.: „Kamera“ oder „Kammer“? Zeitschrift fur
Photogrammetrie und Fernerkundung, 1993, č. 2, s. 104–105.
[3] GÁL, P.: Fotogrametria Bratislava. ŠNTL 1965. 428 s.
[4] KOPÁČIK, A.: Diskusia o termíne „mračno bodov“ pokračuje.
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Obr. 1 Zástupci vítězů jednotlivých kategorií
s poháry a diplomy

Doc. Ing. Viktor Gregor, PhD.,
Bratislava

Geodetický a kartografický obzor
254 ročník 53/95, 2007, číslo 10

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
(červenec, srpen, září)
Výročí 60 let:
7. 9. 2007 – Ing. Jan Ratiborský, CSc., pražský rodák, pedagogický
pracovník Střední průmyslové školy zeměměřické. Na katedře geodézie a pozemkových úprav Fakulty stavební ČVUT v Praze absolvoval studia zeměměřictví roku 1971. Po praxi v podniku Inženýrské a průmyslové stavby v Karlových Varech se od roku 1977 věnuje
pedagogické činnosti, v letech 1986 až 1990 působil na téže katedře
jako vědecký pracovník, do roku 1999 jako odborný asistent, pověřený základními přednáškami geodézie v 1. a 2. semestru studia
oboru geodézie a kartografie. Je autorem, případně spoluautorem,
5 skript, 8 výzkumných zpráv a asi čtyř desítek publikací.
Výročie 65 rokov:
16. 7. 2007 – Ing. Artúr Žiak. Rodák zo Žiliny. Ako absolvent Jedenásťročnej strednej školy v Žiline nastúpil v roku 1961 do Ústavu
geodézie a kartografie v Žiline (od roku 1968 Inžinierska geodézia,
n. p. a od roku 1973 Geodézia, n. p.) ako technik. Nadstavbové štúdium odboru geodézia absolvoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach popri zamestnaní v roku 1968
a odbor geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave tiež popri zamestnaní v roku
1980. V uvedených organizáciách pracoval ako vedúci meračskej
čaty, od roku 1979 vedúci oddielu mapovania a od roku 1982 vedúci útvaru technickej prípravy výroby. Vo funkcii vedúceho oddelenia prípravy a riadenia výroby pokračoval od roku 1991 v Krajskej správe geodézie a kartografie v Banskej Bystrici (B. B.), pracovisko Žilina a od roku 1993 v Katastrálnom úrade v B. B.,
pracovisko Žilina. Od 24. 7. 1996 do 31. 1. 2007, t. j. do odchodu
do dôchodku, bol námestníkom riaditeľa Katastrálneho ústavu v Žiline.
19. 8. 2007 – Ing. Alojz Gavliak. Narodil sa v Čereňanoch (okres
Prievidza). Po skončení zememeračského inžinierstva na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1964
nastúpil do Strediska geodézie v Topoľčanoch Ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Tu pracoval do roku 1966, naposledy ako vedúci rajónu. V roku 1966 prešiel do Tatra nábytku, n. p., Pravenec
(okres Prievidza), kde pracoval ako samostatný projektant a geodet
pri rekonštrukcii závodu. V rokoch 1968 až 1975 pôsobil v Riaditeľstve diaľnic Bratislava ako zodpevedný geodet, neskôr vedúci geodetického oddelenia, kde presadzoval náročný prístup pri vykonávaní geodetických prác. 1. 1. 1976 prešiel do Slovenského úradu
geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky – ÚGKK SR), kde do 30. 11. 1994 pracoval v oblasti cien a noriem. Od 1. 12. 1994 do 30. 6. 1997 pracoval ako referent kontroly. 1. 7. 1997 bol poverený zastupovaním
vedúceho referátu kontroly. Od 15. 1. 1999 do 31. 1. 2004 bol vedúci kontrolór a od 1. 1. 2000 zástupca riaditeľa kancelárie predsedu
ÚGKK SR. Je publikačne činný. Do dóchodku odišiel 31. 1. 2004.
17. 9. 2007 – Ing. Ján Lištiak, výrobno-technický námestník riaditeľa
Geodézie Žilina, a. s. Rodák z Važca (okres Liptovský Mikuláš). Po
absolvovaní zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF)
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1966
nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie v Žiline (od roku 1968 Inžinierska geodézia, n. p., Bratislava, závod v Žiline, od roku 1973 Geodézia, n. p., neskôr od roku 1989 š. p. Žilina a od roku 1991 Geodézia
Žilina, a. s.). Na týchto pracoviskách prešiel viacerými druhmi prác.
Od 1. 2. 1978 do 31. 12. 1981 vykonával funkciu vedúceho oddielu
mapovania a od 1. 1. 1982 do 1. 1. 1990 funkciu vedúceho útvaru technicko-organizačného rozvoja. 2. 1. 1990 bol vymenovaný do funkcie
námestníka riaditeľa Geodézie, š. p., Žilina. V terajšej funkcii pôsobí
od roku 1991. V rokoch 1980 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodézia a kartografia na SvF SVŠT.
Výročie 70 rokov:
23. 7. 2007 – doc. Ing. Emília Karlubíková, PhD. Narodila sa
v Trenčíne. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1960 nastúpila do Strediska geodézie v Trenčíne.
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V roku 1961 bola prijatá ako asistentka, na základe konkurzu, na
Katedru poľnohospodárskych stavieb - smer geodézia Vysokej školy
poľnohospodárskej (VŠP) v Nitre. Keď v roku 1965 vznikla na VŠP
Katedra geodézie a pozemkových úprav (PÚ) prešla na túto katedru.
V rokoch 1973 a 1974 v rámci študijného pobytu na Univerzitách
vo Wapeningen a Delft (Holandsko) absolvovala kurz interpretácie
leteckých a kozmických snímok. Vedeckú hodnosť kandidáta vied
v odbore PÚ a meliorácie získala v roku 1974 na Českom vysokom
učení technickom Praha. Od roku 1973 prednášala geodéziu a PÚ.
Po vzniku špecializácie PÚ v roku 1980 orientovala pedagogickú
a vedeckovýskumnú činnosť na projekty PÚ a diaľkový prieskum
Zeme. Za docentku bola vymenovaná v roku 1985 na základe habilitačnej práce. Je spoluautorkou 2 učebníc PÚ, 11 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt) a 45 odborných a vedeckých prác. Bola
zodpovednou riešiteľkou 4 výskumných úloh, z toho 2 medzinárodných (Halle, Krakov). Je nositeľom viacerých vyznamenaní aj zahraničných. Do dôchodku odišla 30. 6. 1998.
28. 8. 2007 – Ing. Jaromír Löfelmann, vedoucí pracovník Katastrálního úřadu v Pardubicích. Svou odbornou činnost zaměřil především k rozvoji polygrafických prací spojených se zeměměřickou tématikou. Cílevědomou a na vysoké úrovni řízenou prací přispěl
k rozvoji této specializace v celém resortu. Záslužná je i jeho veřejná odborná činnost, např. v krajském výboru bývalé Československé vědecko-technické společnosti.
Výročí 75 let:
2. 8. 2007 – Ing. Josef Lašek, bývalý vedoucí provozu mapování tehdejší Krajské geodetické a kartografické správy, Liberec. Po studiích
na ČVUT v Praze nastoupil do resortu, kde pro své odborné znalosti
a organizační schopnosti zastával řadu řídících funkcí. Jako expert
oboru geodézie a kartografie pracoval v Alžíru. Veřejně pracoval zejména v ČSVTS, zastával funkci místopředsedy KV ČSVTS. Aktivní
činnost ukončil k 1. 8. 1992.
9. 8. 2007 – Doc. Ing. Ladislav Hora, CSc., bývalý vedoucí katedry
vyšší geodézie a astronomie na stavební fakultě ČVUT v Praze. Po
studiích na ČVUT pracoval čtyři roky na Geodetické observatoři
Pecný. V roce 1964 přechází na vysokou školu jako odborný asistent
katedry vyšší geodézie. Svoji kvalifikaci si zvýšil postgraduálním
studiem astronomie a geofyziky na Univerzitě Karlově. V roce 1972
obhájil kandidátskou práci a v roce 1980 habilitoval. Byl pověřen
přednáškami z vyšší geodézie. Jeho publikační činnost se týká oboru
vyšší geodézie; je též spoluautorem několika vysokoškolských skript
a autorem několika článků v našem časopise. Od roku 1990 působil
v soukromém sektoru.
13. 8. 2007 – Ing. Jozef Doluvodský. Rodák z Bratislavy. S geodetickými prácami sa oboznámil v rokoch 1947 až 1952 ako pracovník zememeračského oddelenia Stavoprojektu Bratislava, ktorý ho
vyslal na štúdiá. Po absolvovaní Priemyselnej školy stavebnej v Brne,
odbor geodézia a odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave nastúpil v roku 1961 do Ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, kde pracoval ako vedúci meračskej čaty a inšpektor
technickej kontroly. Od roku 1968 ako pracovník Oblastného ústavu
geodézie v Bratislave vykonával funkciu prevádzkového inžiniera
a neskôr hlavného geodeta pre bývalý Západoslovenský kraj. Od
1. 1. 1973 do 30. 6. 1981 bol riaditeľom Správy geodézie a kartografie v Bratislave. 1. 7. 1981 prešiel do Slovenského úradu geodézie
a kartografie (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky), kde ako vedúci odborný referent – špecialista
technického odboru pracoval v oblasti evidencie nehnuteľností. Od
1. 7. 1993 pracoval ako referent revízie údajov katastra nehnuteľností
(KN) a neskôr aj pozemkových úprav (PÚ) odboru katastra (od roku
1995 technického katastrálneho odboru – TKO) a od 1. 4. 1997 do
30. 6. 1997, t. j. do odchodu do dôchodku, pôsobil ako referent PÚ,
registrov a špeciálnych úloh KN TKO. Bol členom komisie pre štátne
záverečné skúšky na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT. Je nositeľom viacerých vyznamenaní.
26. 8. 2007 – Ing. Josef Pražák, rodák ze Slaného, pracovník Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
(VÚGKT) ve Zdibech, kde stále částečně působí. Po absolvování
zeměměřického studia na ČVUT v Praze v roce 1957 nastoupil do
zaměstnání v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze. Působil jako topograf v oddělení mapování, později jako vyhodnocovatel ve fotogrammetrickém oddělení, jehož vedoucím se stal
v roce 1959. Roku 1963 byl povolán na tehdejší Ústřední správu
geodézie a katrografie (ÚSGK) do funkce technologa pro foto-
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grammetrii, která se v té době stala hlavní metodou tzv. technickohospodářského mapování ve velkých měřítkách. Roku 1965 dále
zvýšil svou odbornou úroveň odbornou stáží ve Francii. V roce
1969 stanul v čele skupiny čs. geodetů, pověřených vybudováním
katastru vinic v Alžírsku. Po ukončení úspěšné expertní činnosti
nastoupil koncem roku 1971 do VÚGTK na místo samostatného
odborného pracovníka se specializací na fotogrammetrii. V témže
oboru spolupůsobil v letech 1972 a 1973 při výuce alžírských studentů. Ing. Pražák je veřejně odborně činný. Kromě účasti na konferencích mezinárodních společností byl funkcionářem dřívější
Čs. vědecko-technické společnosti a nástupnické Společnosti pro
fotogrammetrii a dálkový průzkum Země. Je autorem řady výzkumných prací, technologických předpisů a státních norem pro
tvorbu map středních a velkých měřítek, roku 1991 byla vydána
jeho kniha „Mapování“.
22. 9. 2007 – Ing. Antonín Rükl, CSc., v roce 1957 absolvoval zeměměřickou fakultu ČVUT, v Geodetickém a topografickém ústavu
pracoval do roku 1962, poté byl ve vedení Pražského planetária, v letech 1970 až 1979 jako jeho ředitel.
Výročí 80 let:
7. 7. 2007 – Ing. Václav Dorazil, bývalý vedoucí útvaru přípravy
výroby Geodézie Brno. Po studiích na Vysoké škole technické v Brně
pracoval na různých pracovištích a poté přešel na Oblastní ústav geodézie a kartografie Brno do provozu mapování. Dále působil na
Středisku geodézie (SG) v Uherském Brodě, vzhledem ke svým bohatým zkušenostem byl v roce 1978 ustanoven vedoucím SG v Břeclavi. V roce 1980 přešel zpět do Brna do funkce vedoucího útvaru
přípravy. Jeho svědomitá a odpovědná práce byla vždy vysoce hodnocena. Stejně byla hodnocena i jeho práce spolková, zejména v Českém rybářském svazu.
14. 9. 2007 – Dr. Ondřej Roubík, bývalý vedoucí kartografického
oddělení Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK), Zdiby. Při studiích dějepisu a zeměpisu na
Univerzitě Karlově (UK) v Praze absolvoval ještě knihovnické kurzy
na filosofické fakultě UK. Veškerou svoji odbornou činnost však věnoval již od počátku oboru kartografie. Zprvu, od roku 1951 pracoval v kartografické redakci nakladatelství Orbis. V roce 1955 přešel
do resortu geodézie a kartografie a v roce 1958 byl jmenován vedoucím kartografického oddělení Ústřední správy geodézie a kartografie v Praze. Později, jako vedoucí redaktor tehdejšího Kartografického nakladatelství, se úspěšně podílel na jeho vydavatelské
činnosti. V roce 1971 přešel do VÚGTK, kde mohl plně uplatnit své
bohaté odborné i vědecké zkušenosti. Podle možností zde působí dosud. Významná je i jeho činnost veřejná, oceňovaná stejně pozitivně
jako jeho činnost odborná.
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Výročie 85 rokov:
10. 9. 2007 – Ing. Ján Kukuča, DrSc. Narodil sa v Haluziciach
(okres Nové Mesto nad Váhom). Zememeračské inžinierstvo absolvoval na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1948 s vyznamenaním a nastúpil do Povereníctva techniky. Potom pracoval v zememeračskom oddelení
technického referátu Krajského národného výboru v Prešove a v Bratislave: v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave,
v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave. Na týchto pracoviskách získal široký odborný rozhľad. Záujem o pokrok v geodézii ho pritiahol k vedeckej práci. Na
základe konkurzu prešiel 1. 2. 1963 do Ústavu teórie merania (ÚTM)
Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde v mimoriadne krátkom
čase vypracoval a 14. 9. 1965 obhájil kandidátskú dizertačnú prácu.
Jeho hlavnou vedeckovýskumnou činnosťou v ÚTM bola analýza
meracích metód z aspektu teórie chýb meraní, pričom využíval moderné metódy teórie pravdepodobnosti, matematickej štatistiky a vyrovnávacieho počtu. 1. 3. 1970 bol vymenovaný za riaditeľa novovytvoreného Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK)
v Bratislave. Má mimoriadne zásluhy na vybudovaní tohto jediného
pracoviska vedeckovýskumnej základne v odbore geodézie a kartografie na Slovensku. Popri náročnej vedúcej funkcii sa i naďalej venoval vedeckej práci, a to najmä rozvoju meracích metód a ich matematickoštatistickej analýze a interpretácii v geodézii, teórii
matematického spracovania a presnosti trigonometrických sietí.
V roku 1978 získal vedeckú hodnosť doktora technických vied. Osobitne treba oceniť jeho publikačnú a prednáškovú činnosť. Je spoluautorom príručky „GEO –TOPO“, monografie „Pravdepodobnosť
a štatistika v geodézii a geofyzike“, ktorá bola vydaná aj v anglickej verzii a autorom publikácie „NAŠA ZEM – jej meranie a zobrazovanie“. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do
12 výskumných správ a vyše 40 vedeckých a odborných prác (niektoré v spoluautorstve). Úspešne referoval na 20 domácich a medzinárodných konferenciách a sympóziách. Okrem členstva v mnohých
kolégiách, vedeckých a odborných komisiách bol v rokoch 1969 až
1977 členom a od 1. 1. 1978 do 31. 12. 1986 podpredsedom redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru. Jeho meno je
uvedené v 3. vydaní encyklopédie Who is Who v Slovenskej republike (Zug, Švajčiarsko 2006). Je nositeľom mnohých vyznamenaní.
Funkciu riaditeľa VÚGK vykonával do 31. 12. 1987. Do dôchodku
odišiel 1. 10. 1988.
Blahoželáme!

Z ďalších výročí pripomíname:
27. 9. 2007 – doc. Ing. Svätopluk Michalčák, PhD. Rodák z Bottova (okres Rimavská Sobota). Po absolvovaní Priemyselnej školy
strojníckej vo Vsetíne (Česká republika) a krátkej praxi vo Švermových železiarňach v Podbrezovej (okres Brezno – 1946 a 1947)
študoval zememeračské inžinierstvo na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva (FSZI) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. Po jeho skončení v marci 1952 nastúpil dráhu pedagóga na Katedre geodézie (KG) FSZI SVŠT. Vedeckú
hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1963 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 8. 1967. Pričinil sa
o vybudovanie geodetického laboratória KG. Napísal 6 dočasných
vysokoškolských učebníc (skrípt), z toho 3 v spoluautorstve. Je
autorom vyše 90 vedeckých a odborných prác (niektoré v spoluautorstve), z toho 29 v zahraničí. Má bohatú výskumnú činnosť,
kde dosiahol pozoruhodné výsledky, najmä v metódach určenia
kvality ďalekohľadu, v dynamickej teórii geodetického prístroja
a v matematickej formulácii vplyvu prostredia. Niektoré výsledky
jeho výskumu boli zavedené do výroby. Bol zodpovedným riešiteľom 7 a spoluriešiteľom 2 výskumných úloh. Jeho pedagogická činnosť vzbudzuje zaslúženú pozornosť i v zahraničí. V rokoch 1970
až 1972 pôsobil ako mimoriadny profesor a vedúci KG na Univerzite v Kumasi (Ghana) a v rokoch 1976 až 1978 ako mimoriadny profesor v Kampale (Uganda), kde zakladal odbor geodézia. Ďalej v roku 1988 bol poradcom vlády Srí Lanky (Cejlón) na
založenie vysokoškolského štúdia odboru geodézia a od 1. 1. 1989
do 31. 1. 1991 pôsobil ako mimoriadny profesor na Univerzite
v Harare (Zimbabwe). Na týchto vysokých školách, okrem iného,
zaviedol metódy výučby KG. Významná bola jeho činnosť aj
v Medzinárodnej federácii geodetov. V rokoch 1969 až 1975 bol
členom redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru. Do
dôchodku odišiel 30. 9. 1992.

1. 7. 1957 – pred 50 rokmi sa začal Medzinárodný geofyzikálny
rok. Týmto názvom sa označuje obdobie intenzívneho celosvetového
výskumu našej planéty začínajúce 1. 7. 1957 a končiace
31. 12. 1958. Šírka problémov, ktoré tvorili obsah výskumu bola neobyčajne rozsiahla. Okrem geofyzikálnych problémov sa riešili aj
otázky príbuzných vedných odborov, a to astronómie a geodézie. Do
plánovaných pozorovaní a výskumných prác sa zapojili prakticky
všetky kultúrne a vyspelé štáty sveta. Slovensko bolo zastúpené
Astronomicko-geodetickým observatóriom pri Katedre geodetických
základov Fakulty inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (teraz Stavebná fakulta Slovenskej technickej
univerzity), a to účasťou na meraní zemepisných dĺžok a šírok.
2. 7. 1912 – před 95 roky se v Brně narodil Ing. Oldřich Šanda, ředitel Oblastního ústavu geodézie a kartografie (OÚGK) v Brně. Dobré
předpoklady k úspěšné činnosti funkce ředitele získal jako vedoucí
zeměměřického oddělení u Krajského národního výboru v Jihlavě
a jako ředitel n. p. Geometra v Brně. Zemřel v Brně 16. 8. 1983.
12. 7. 1927 – pred 80 rokmi sa narodil v Malackách Ing. Alojz
Ritomský. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1952 nastúpil do Slovenského
zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický ústav, Geodetický ústav (GÚ), Kartografický a geodetický fond a GÚ, n. p. (dnes
Geodetický a kartografický ústav – GKÚ), kde vykonával práce nivelačné, triangulačné, zhusťovacie a dokumentačné. Od roku 1970 do
12. 7. 1987, t. j. do odchodu do dôchodku, bol vedúcim ústrednej
geodetickej a mapovej dokumentácie. V rokoch 1972 až 1975 absol-
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voval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte (SvF) SVŠT. V rokoch 1978 až 1983 aktívne
pracoval ako predseda Odbornej skupiny pre geodetické bodové polia Slovenského výboru Geodeticko-kartografickej spoločnosti
ČSVTS. Ako dôchodca pracoval v GKÚ, a to v rokoch 1993 a 1994
ako vedúci zmiešanej meračskej skupiny na vytýčenie, vyznačenie
a zmeranie slovensko-českej štátnej hranice a v rokoch 1995 a 1996
ako vedúci čaty na rekognoskácii slovensko-maďarskej štátnej hranice. V dobe od 1. 10. 1997 do 10. 6. 2001 mal brigádnický pracovný
pomer na Katedre geodézie SvF Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Je nositeľom ústavných a rezortných vyznamenaní. Zomrel 10. 6. 2001 v Bratislave.
19. 7. 1882 – před 125 roky se v Telči narodil Ing. Ludvík Doležal,
vrchní měřický rada ČSD. Většinu své odborné praxe věnoval problematice železniční geodézie. Zasloužil se o zavádění nových metod při zaměřování železničních tratí. Byl velmi činný i veřejně; jako
zakládající člen Spolku českých geometrů byl dlouholetým členem
jeho výboru. Pracoval též aktivně v zeměměřickém odboru Spolku
inženýrů a architektů. Zemřel 10. 7. 1951 v Telči.
19. 7. 1907 – před 100 roky se narodil gen.mjr. doc. Dr. Ing. Jan
Klíma, v letech 1950 až 1969 náčelník Topografického oddělení generálního štábu Československé armády. Zemřel 16. 11. 1975.
22. 7. 1912 – pred 95 rokmi sa narodil v Podolí (okres Žďár nad Sázavou – Česká republika) Ing. Ján Kocián. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Českom vysokom učení technickom
v Prahe v roku 1934 celý život zostal verný geodézii na Slovensku.
Pôsobil v Sečovciach – okres Trebišov (Katastrálny meračský úrad
– KMÚ), v Trenčíne (KMÚ) a v Bratislave (Slovenský zememeračský a kartografický ústav, Správa geodézie a kartografie na Slovensku, Ústav geodézie a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p., Výskumný ústav geodézie a kartografie). Na všetkých pracoviskách sa
jeho práca vyznačovala vysokou odbornosťou a novátorským prístupom k riešeniu problémov. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho zásluhy pri propagácii a zavádzaní nových pokrokových metód v geodézii, najmä na úseku mechanizácie a automatizácie. Výsledky
svojej výskumnej činnosti zhrnul do vyše 10 výskumných správ
a viacero odborných článkov. Bohatá bola aj jeho pedagogická činnosť na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave a na postgraduálnom štúdiu odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Od roku 1955
až do smrti bol členom redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru. Bol nositeľom rezortných vyznamenaní. Zomrel 9. 2.
1974 v Bratislave.
25. 7. 1922 – pred 85 rokmi sa narodil v Lúčkách (okres Ružomberok) Ing. Metod Vrzgula. Po skončení zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave nastúpil v roku 1945 do Katastrálneho meračského úradu v Liptovskom Mikuláši. V roku 1947 prišiel do Bratislavy, kde pracoval až do odchodu do dôchodku, t. j. do 31. 12.
1985. Pracoval vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom,
topografickom a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave
(GÚ), kde ťažiskom jeho prác bolo topografické mapovanie v mierke 1: 25 000. Pri jeho zabezpečovaní prešiel od vedúceho meračskej čaty po vedúceho prevádzky. V rokoch 1959 a 1960 pracoval v Správe geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) ako
inžinier technológ pre evidenciu pôdy a technický inšpektor. Po
územnej reorganizácii SGSK v roku 1960 pôsobil v GÚ, v Kartografickom a geodetickom fonde a v Inžinierskej geodézii, n. p., ako
projektant, inšpektor technickej kontroly a vedúci kontrolného
útvaru. V rokoch 1969 až 1985 pracoval v Slovenskej správe geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie) vo vedúcich funkciách, a to vedúci technického odboru,
od roku 1973 vedúci koordinačného a správneho odboru – od 1. 7.
1978 riaditeľ tohto odboru a od roku 1980 riaditeľ ekonomického
odboru. Má zásluhu na realizovaní dobudovania mapového fondu
na Slovensku. Je nositeľom viacerých vyznamenaní. Zomrel 13. 11.
2004 v Bratislave.
4. 8. 1932 – pred 75 rokmi sa narodil v Šambrone (okres Stará
Ľubovňa) Ing. Štefan Kseňák. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskoho staviteľstva Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1958 nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie – ÚGK) v Prešove, kde ako vedúci meračskej čaty prešiel rôznymi druhmi prác. V roku 1961 bol poverený vedením meračského
oddielu. V roku 1964 bol vymenovaný za zástupcu riaditeľa ÚGK
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a v roku 1968 za riaditeľa Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava –
závod v Prešove. Od roku 1973 až do smrti vykonával funkciu riaditeľa Geodézie, n. p., Prešov. Vybudoval servisné stredisko pre prístroje firmy Carl Zeiss Jena. Bol nositeľom viacerých vyznamenaní.
Zomrel 2. 9. 1985 v Prešove.
16. 8. 1937 – před 70 roky se v Jaroměři narodil Ing. Ivan Čermák.
Po skončení studií na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze
nastoupil v roce 1956 do Ústavu geodézie a kartografie v Liberci, kde
postupně získal bohatou praxi v řadě geodetických disciplín. Při zaměstnání dálkově vystudoval zeměměřické inženýrství na stavební
fakultě ČVUT v Praze, které dokončil v roce 1966. Roku 1968 přešel do Prahy na Oblastní ústav geodézie a kartografie do funkce technologa. Dále působil od roku 1969 ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve funkci vedoucího
Oborového střediska vzdělávání pracujících a od roku 1970 na Českém úřadě geodetickém a kartografickém (agenda mikrofilmu, dokumentace, mapové služby a reprografické techniky). V roce 1975
nastoupil do podniku Geodézie Praha, kde působil od roku 1977 ve
funkci vedoucího technické dokumentace a později i mapové služby
podniku. Od roku 1973 zastával funkci technického redaktora a v období 1978 až 1990 funkci vedoucího redaktora našeho odborného časopisu Geodetický a kartografický obzor. V roce 1989 přešel do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Zemřel 17. 1. 1995.
19. 8. 1912 – před 90 roky se narodil Ing. Josef Langer, bývalý
vedoucí střediska geodézie (SG) v Kroměříži a Zlíně. Po studiích
nastoupil v roce 1936 ke katastrálnímu měřickému úřadu v Turčanském Martině. V roce 1939 přešel k novému měření KMÚ
v Brně. Později pracoval na zeměměřickém oddělení Krajského národního výboru v Gottwaldově. V roce 1953 přešel do oblastního
ústavu geodézie a kartografie v Brně, kde zastával různé řídící
funkce. Pro své bohaté zkušenosti a organizační schopnosti byl
v roce 1961 jmenován vedoucím pracovně náročného SG ve Zlíně.
Zemřel ve Zlíně.
22. 8. 1922 – pred 85 rokmi sa narodil v Holíči (okres Skalica)
Ing. Milan Baláž. Štúdium zememeračského inžinierstva skončil
v roku 1945 na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave. Do roku 1950 bol asistentom na
Ústave geodézie SVŠT. V tomto roku prešiel do zakladajúceho sa
Hydroconsultu v Bratislave, kde pomáhal vytvárať samostatné špecializované geodeticko-prieskumné stredisko, ktorého úlohou
bolo operatívne, pohotovo a komplexne zabezpečovať pre všetky
ostatné projekčné úseky (strediská) geodetické podklady a realizovať (od výkupu pozemkov, cez vytyčovanie, vykonávanie kontrolných meraní, spracúvanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vykonania stavby a pod.) pripravené projekty. Viedol
organizačne a metodicky toto stredisko, ktoré malo 10 kompletne
vybavených geodetických skupín. Niektoré z nich pracovali aj na
zahraničných zákazkách. Túto funkciu vykonával až do roku 1991,
kedy odišiel do dôchodku. Zomrel 15. 10. 2003 v Bratislave.
27. 8. 1912 – před 95 roky se v Rokycanech narodil doc. Ing. Jan
Kašpar, CSc. Po absolvování oboru geodézie na ČVUT v Praze byl
asistentem a od roku 1951 docentem v Ústavu geodetického počtářství a kartografie profesora Františka Fialy. Byl vynikajícím učitelem
vyšší geodézie, matematické kartografie a vyrovnávacího počtu. Od
roku 1959 pracoval jako vědecký pracovník v Geofysikálním ústavu
ČSAV, protože další pedagogická činnost mu nebyla dovolena. Jeho
vědecké práce byly věnovány zejména konformnímu zobrazení
z jedné obecné plochy na druhou a transformacím v obecných systémech. Zemřel 2. 8. 1984 v Rokycanech.
1. 9. 1907 – před 100 roky se v Praze narodil Ing. Zdeněk Mašín, spoluzakladatel a profesor Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) v Praze. Po studiích na malostranské reálce studoval v letech 1925 až 1931 zeměměřictví na ČVUT v Praze.
Studia absolvoval s vyznamenáním již jako asistent prof. Fialy.
Od roku 1932 působil v katastrální měřické službě, roku 1941 byl
jmenován přednostou katastrálního měřického úřadu v Českém
Brodě. Roku 1945 byl povolán do zeměměřického odboru při ministerstvu financí, později při ministerstvu stavebního průmyslu,
kde měl kromě jiného na starosti propagaci zeměměřického oboru
a jeho studia. V roce 1950 byl jmenován externím profesorem nově
založené SPŠZ, následujícího roku se stal jejím řádným pedagogem. Několik let působil jako externí učitel na dálkovém studiu
Vysoké školy báňské v Ostravě a na fakultě matematicko-fyzikální Univerzity Karlovy v Praze. Po řadu let byl členem redakční
rady Geodetického a kartografického obzoru. Byl vedoucím autorského kolektivu učebnice „Geodézie“ (spolu s Dr. Císařem
a Ing. Košťálem), která byla přeložena i do slovenštiny a na SPŠZ
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se používala ještě v posledních letech 20. století. Zemřel 16. 11.
2001 v Praze.
1. 9. 1912 – před 95 roky se narodil prof. Ing. Dr. Josef Vykutil, významný český geodet. Byl absolventem oboru zeměměřického inženýrství na České vysoké škole technické v Brně v roce 1934 a v roce
1946 dosáhl doktorátu technických věd. Do roku 1951 byl důstojníkem Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Po založení Vojenské
technické akademie v Brně nastoupil na tuto vysokou školu jako profesor a v letech 1953 až 1958 zastával funkci náčelníka katedry geodézie a fotogrammetrie. Od roku 1973 byl profesorem na fakultě stavební VUT v Brně na katedře geodézie, kde působil až do svého
odchodu do důchodu v roce 1988. Byl uznávanou vědeckou osobností
vysokých kvalit a autorem řady vědeckých knižních publikací a mnoha
článků v odborných časopisech u nás i ve světě. Prof. J. Vykutil působil v orgánech bývalé ČSVTS a v Mezinárodní unii geodetické a geofyzikální. Zemřel 24. 1. 2004 v Brně, pohřben byl v rodné Olešné.
1. 9. 1967 – pred 40 rokmi bol otvorený prvý ročník odboru geodézia na Strednej priemyselnej škole stavebnej (SPŠS) v Žiline.
V školskom roku 1984/1985 bol odbor geodézia premiestnený na
SPŠS v Lučenci. Od školského roku 1998/1999 je odbor geodézia
opäť na SPŠS v Žiline. Do konca školského roku 2002/2003 opustilo
brány SPŠS v Žiline 565 absolventov odboru geodézia.
9. 9. 1912 – před 95 roky se narodil Ing. Krantišek Koubek, předseda Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK) v letech
1970 až 1985. Aktivní účastník protifašistického odboje za okupace.
Po roce 1945 se podílel na osidlování pohraničí, rozvoji středního zemědělského školství a působil ve funkci ředitele 2 zemědělských středních technických škol. V období 1958 až 1969 zastával funkci ředitele Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích.
Za období jeho působení na ČÚGK byl postupně zaváděn racionální
systém evidence nemovitostí, nový systém státních mapových děl, došlo k rozvoji dálkového průzkumu Země. Zemřel 13. 5. 1996.
16. 9. 1917 – před 90 roky se narodil prof. Ing. Dr. Jaroslav
Kovařík, CSc., profesor kartografie na oboru geodézie a kartografie stavební fakulty ČVUT v Praze. Svoji praktickou činnost zahájil v Zeměměřickém úřadě, odkud přešel v roce 1945 na Vysokou
školu speciálních nauk ČVUT jako asistent prof. Fialy. V roce 1952
obhájil disertační práci doktora technických věd a v roce 1959 se
habilitoval. V roce 1973 byl jmenován profesorem. Byl pečlivým
a důsledným pedagogem, prošel řadou akademických funkcí. Jeho
vědecká a publikační činnost byla věnována převážně oboru kartografie. Je spoluautorem vysokoškolské učebnice „Kartografie“. Pedagogická činnost na ČVUT byla ohodnocena udělením Felberovy
a Šolínovy medaile. Roku 1993 byl jmenován čestným členem
České kartografické společnosti. Zemřel 25. 9. 1997 v Sedlčanech.
17. 9. 1927 – pred 80 rokmi sa narodil vo Vaucouleurs v Lotrinsku
(Francúzsko) – prof. Ing. Michal Daniš, CSc. Na Slovensko – do
Novák (okres Prievidza) prišiel s rodičmi v roku 1941. Po skončení
zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1953 nastúpil pedagogickú dráhu na Katedre
geodetických základov. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal v roku 1963 na Fakulte stavební Českého
vysokého učení technického v Prahe. Za vyše 37 rokov pedagogickej činnosti prešiel všetkými pedagogickými stupňami: docent
(1964) a od 1. 2. 1978 profesor pre odbor geodetická kartografia.
V roku 1969 prešiel na Katedru mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT a od roku 1970 do 31. 8. 1986 bol
jej vedúcim. Okrem členstva v rôznych vedeckých a odborných radách vykonával akademickú funkciu prodekana SvF SVŠT (1969
až 1974). Mal bohaté skúsenosti aj v práci v centálnych orgánoch.
Napr. v rokoch 1974 až 1977 pracoval v Ministerstve školstva SSR.
Najskôr vo funkcii vedúceho inšpekcie vysokých škôl a od roku
1976 bol riaditeľom odboru školských stykov so zahraničím. V pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa orientoval na teoreticky
náročné disciplíny matematickej geodézie a kartografie a na ich hraničné oblasti. Osobitnú pozornosť venoval teórii perspektívnych valcových zobrazení, kde dosiahol pozoruhodné výsledky a vyplnil
medzery v tvorbe nových kartografických zobrazení. Bol považovaný za popredného odborníka v matematickej kartografii. Bohaté
pedagogické skúsenosti vhodne využil pri písaní 18 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt), z toho 9 v spoluautorstve. Bol autorom 15 vedeckých a odborných prác a spoluautorom celoštátnej
vysokoškolskej učebnice „Kartografie“. Bol tiež autorom projekcií
pre Atlas SSR a zodpovedným riešiteľom 7 výskumných úloh. Bol
nositeľom mnohých vyznamenaní. 17. 9. 1990 odišiel do dôchodku.
Zomrel 14. 5. 1995 v Zemianskych Kostoľanoch.

24. 9. 1917 – před 90 roky se narodil Ing. Jan Strnad, bývalý vedoucí provozu triangulace, speciálních prací a zahraničních zakázek
Geodetického ústavu, Praha. Rodák z Vídně, vystudoval zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze. Krátký čas pracoval v triangulační kanceláři ministerstva financí. Vrátil se do Vídně a pracoval
jako geodet ve stavebním oboru. V roce 1944 byl nasazen na práce
v Norsku, odkud uprchl do Švédska. Vrátil se v roce 1945 do Československa a nastoupil do Státního zeměměřického a kartografického ústavu Praha. Prošel řadou oddělení a získal bohaté zkušenosti
odborné i organizační, které později uplatnil jako vedoucí geodetických prací na transsaharské dálnici a v dalších řídících funkcích.
V roce 1978 odešel do důchodu a po několik let pracoval jako odborný asistent na katedře speciální geodézie ČVUT Praha, poté byl
znám jako odborný poradce firmy Wild, (resp. Leitz, Leica). Zemřel 23. 10. 1992 v Praze.
29. 9. 1937 – před 70 roky se v Praze narodil Ing. Antonín Meissler,
vedoucí výzkumný a vývojový pracovník Geodetického a kartografického podniku (GKP) v Praze. Po studiích na Střední průmyslové
škole zeměměřické v Praze absolvoval v roce 1961 studium zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze. Nastoupil do Ústavu geodézie a kartografie v Plzni a v roce 1963 přešel do Geodetického a topografického ústavu, Praha, kde pracoval v triangulaci. V roce 1964
byl zařazen na Geodetickou observatoř Pecný k časové službě, odtud
přešel do Oborového racionalizačního střediska a později pracoval i ve
Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém,
Zdiby zejména na úseku ekonomiky prací. Od roku 1979 až do roku
1984 pracoval ve Středisku dálkového průzkumu Země a nakonec pak
ve Výpočetním středisku GKP. Zemřel v Praze 3. 2. 1987.

Oprava:
V článku Douša, J.: GOP ultra-rychlé dráhy družic pro Mezinárodní
službu GNSS (GaKO 6/2007), došlo na straně 108 k záměně obr. 6,
jeho správná podoba bude uveřejněna v č. 12/2007.
Redakce

OZNÁMENÍ
Družicové metody v geodetických
pracích
Ústav geodézie Stavební fakulty VUT v Brně pořádá seminář s mezinárodní účastí s názvem
Družicové metody v geodetických pracích
ve čtvrtek 31. ledna 2008 od 9:30 hod. do 15:30 hod. v posluchárně
D182 budovy D, na Veveří 95, Brno.
Přihlášky je možno posílat na adresu: Ústav geodézie, Veveří 95,
Brno 602 00; e-mail: zmolova.v@fce.vutbr.cz; fax: 541 147 218.
Prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.,
FAST VUT v Brně

Nová adresa slovenskej redakcie GaKO
Oznamujeme autorom slovenských príspevkov Geodetického a kartografického obzoru (GaKO), že slovenská redakcia odborného a vedeckého časopisu GaKO zmenila od 1. 10. 2007 svoje sídlo. Nová
adresa je:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Redakcia časopisu GaKO
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Telefón: 02 – 2081 6131
Ing. Ján Vanko,
zástupca vedúceho redaktora

IX. mezinárodní konference o katastru
nemovitostí
Český svaz geodetů a kartografů (ČSKG) a Slovenská spoločnosť
geodetov a kartografov za odborné spolupráce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pořádají ve dnech 29. a 30. 11. 2007
v Olomouci v hotelu Flora

Jaroslav Růžek – Příprava nové generace zeměměřičů
Lumír Nedvídek – Odborná způsobilost pro účely katastru nemovitostí v ČR
Petr Polák – Zkouška odborné způsobilosti
Václav Šanda – Součinnost odborných společností
a zeměměřických firem s úřady resortu ČÚZK
12:40 – 13:00 Závěr konference
13:00 – 14:00 Oběd

IX. mezinárodní konferenci o katastru nemovitostí.
Organizační pokyny
Po tereziánském (r. 1756) a josefském katastru (r. 1785) vznikla
v Rakousku-Uhersku patentem císaře Františka I. ze dne 23. 12. 1817
první moderní celostátní pozemková evidence, jejíž historické základy modernizované především zákonem č. 177/1927 Sb. ze dne
16. 12. 1927 využíváme až dodnes. Připomínáme si tak letos dvě
významná výročí – 190 let od vzniku stabilního katastru a 80 let od
vzniku pozemkového katastru. Konference se vám pokusí přiblížit
současný stav, případně pohled do budoucnosti.

Program:
Čtvrtek 29. 11. 2007
08:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:30 Zahájení konference
10:30 – 11:30 Karel Večeře – Současnost a budoucnost KN České
republiky
Štefan Moyzes – Súčasnosť a budúcnosť KN Slovenskej republiky

Místo konání:
Konferenční sál hotelu Flora, Krapkova 34, 779 00 Olomouc (viz
obr. 1) nebo www.hotelflora.cz
Ubytování:
Není obsaženo ve vložném, účastníci si jej zajišťují samostatně.
Rezervace je možná telefonicky, faxem, písemně nebo elektronicky
na uvedených kontaktech: tel. + 420 585 422 200, + 420 724 030 428,
fax + 420 585 421 211, + 420 585 413 129,
e-mail: hotelflora@hotelflora.cz, recepce@hotelflora.cz,
heslo GEODETI.
Doprava:
K hotelu se od Brna přijíždí po dálnici D 1 (E 462), ze směru od
Hradce Králové od D 11 rychlostní komunikací E 442, ze směru od
Hranic na Moravě a Lipníka nad Bečvou rychlostní komunikací
E 442 současně s E 462.
Podrobněji se lze orientovat na mapových serverech www.mapy.cz,
www.amapy.cz nebo www.maps.google.com.

11:30 – 12:00 Přestávka s občerstvením
12:00 – 13:00 Eva Barešová – Nové právní a technické předpisy katastru nemovitostí ČR
Iveta Baloghová – Novela katastrálneho zákona SR
Jan Kmínek – Vytyčování a upřesnění hranic pozemků
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:40 Jiří Poláček – Služby a produkty ISKN ČR
Helena Šandová – Součinnost ISKN ČR s jinými IS
veřejné správy ČR
Daniela Navrátilová – Komunikácia s katastrom po
novom
Jiří Plavec – Pozemkové úpravy v praxi geodetů soukromého sektoru
Jana Pivcová – Pozemkové úpravy, jejich význam,
možnosti a perspektiva
15:40 – 16:10 Přestávka s občerstvením
16:10 – 16:50 Dušan Ferianc – Využitie SKPOS pre kataster
Luděk Šafář – Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků

Kontakty:
ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, IČ 00552739
sekretariát ČSGK – tajemnice:
Ing. Jana Chudobová, tel. + 420 221 082 374, + 420 728 750 494
e-mail: geodeti@csvts.cz
předseda ČSGK:
Ing. Václav Šanda, tel. + 420 602 157 621,
e-mail: vaclav.sanda@gefos.cz
odborný garant:
Ing. Olga Buršíková, tel. + 420 604 896 245,
e-mail: bngeo@tiscali.cz
Elektronická adresa přihlášky:
http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A30/
Petr Mach,
technický redaktor

16:50 – 18:00 Nabídky producentů GIS a informačních technologií
v oblasti KN
20:00 – 01:00 Společenský večer
Pátek 30. 11. 2007
09:30 – 10:50 Jozef Vlček – Katastrálne mapovanie, história, súčasnosť a budúcnosť
Václav Čada – Státní mapové dílo velkého měřítka
Jiří Honsnejman – Digitalizace sáhových katastrálních map
Martin Malec – Možnosti spolupráce veřejného
a soukromého sektoru při obnově a digitalizaci katastrálních map
10:50 – 11:20 Přestávka s občerstvením
11:20 – 12:40 Milan Huml – Výuka katastrální problematiky na FSv
ČVUT v Praze

Obr. 1 Orientační plánek centra Olomouce

