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K článku Vondráková, A.–Voženílek, V.: Geoinformační koncept syntetických tematických map

Obr. 1 Hierarchie moderního pojetí tvorby tematických map v rozlišení dle koncepce (upraveno dle [30])
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Nový podpredseda ÚGKK SR Ing. Ľubomír Suchý uvedený do funkcie
92.Suchý:528

Uznesením vlády Slovenskej 
republiky (SR) č. 357 z 11. 7. 
2012 s účinnosťou od 16. 7. 
2012 bol vymenovaný do funk-
cie podpredsedu Úradu geo-
dézie, kartografie a katastra 
(ÚGKK) SR Ing. Ľubomír 
Suchý. Do funkcie ho uviedla 
predsedníčka ÚGKK SR Ing. 
Mária Frindrichová.
    Narodil sa 7. 9. 1959 v Tren-
čianskych Tepliciach (okres 
Trenčín). Stredoškolské štú-
dium absolvoval na Gymná-

ziu v Trenčíne v roku 1978 a odbor geodézia a kartografia 
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1983. V tomto roku nastúpil do Závodu 
všeobecného strojárstva, k. p., Dubnica nad Váhom, kde 
vyhotovoval polohopisné a výškopisné podklady na inves-
tičnú činnosť a vykonával zameranie realizovaných inves-
tičných zámerov. V roku 1984 prešiel do Geodézie, n. p., 
Bratislava, do prevádzky evidencie nehnuteľností (EN) – 
oddielu EN, kde sa venoval príprave a vyhotovovaniu tech-
nických podkladov na majetkovoprávne usporiadanie vlast-
níckych vzťahov k nehnuteľnostiam. V prácach v oblasti EN 
pokračoval Ing. Suchý aj v rokoch 1987 až 1993 v Sloven-
skom úrade geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 ÚGKK 
SR), v technickom odbore (od roku 1993 odbor geodézie
a kartografie), kde sa ako vedúci odborný referent špecia-
lista venoval hlavne koncepčnej činnosti a tvorbe legisla-

tívnych predpisov, ako aj technických predpisov týkajúcich 
sa EN.
     V rokoch 1993 až 1996 (do 23. 7.) Ing. Suchý vykonával 
funkciu riaditeľa Správy katastra Bratislava-vidiek Katas-
trálneho úradu v Bratislave. Po reorganizácii štátnej sprá-
vy bol od 24. 7. 1996 do roku 1999 vedúcim katastrálneho 
odboru Okresného úradu v Senci. Tu sa zoznámil s agen-
dou preberania projektov pozemkových úprav (PÚ) do ope-
rátu katastra nehnuteľností (KN), ako aj so zabezpečo-
vaním konaní a s tým súvisiacej rozhodovacej činnosti pri 
zostavovaní registrov obnovenej evidencie pozemkov a s ich 
následným preberaním a zapisovaním do KN.
   V roku 1999 prešiel Ing. Suchý na Ministerstvo pôdo-
hospodárstva SR. Ako koordinátor projektov PÚ pre Bansko-
bystrický a Žilinský kraj sa venoval metodickej činnosti
v oblasti PÚ, ďalej činnostiam spojeným s obnovením vý-
konu a usporiadania pozemkového vlastníctva, reštitučným 
konaniam v nadväznosti na konanie o povolení zápisu do KN 
a obnove evidencie vlastníckych vzťahov k pôvodným nehnu-
teľnostiam. Pri týchto činnostiach úzko spolupracoval s re-
zortom ÚGKK SR a bol členom skúšobnej komisie na preve-
rovanie osobitnej odbornej spôsobilosti.
    Ing. Suchý bol známy aj ako futbalový rozhodca – v ro-
koch 1994 až 2004 rozhodoval nielen prvoligové zápasy, 
ale aj medzištátne stretnutia, najmä Ligu majstrov a európ-
ske pohárové súťaže.
    Do novej zodpovednej funkcie želáme Ing. Ľubomírovi 
Suchému pevné zdravie, dostatok invencie, síl a rozvahy, 
úspešné zvládnutie náročných úloh, ktoré sú pred rezortom 
ÚGKK SR a aby ďalej rozvíjal geodéziu, kartografiu a kataster.
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tik přesnosti uváděných výrobcem pro pořadovou ni-
velaci.
   Návrh experimentů částečně vychází z metodiky uvá-
děné normou ČSN ISO 17123-2 [1], zabývající se polními 
zkouškami nivelačních přístrojů, ovšem vzhledem k pro-
vázanosti jednotlivých experimentů a jejich primárnímu 
účelu (cílem experimentů je určení a posouzení směrodatné 
odchylky jedné záměry na poměrně krátkou vzdálenost a ni-
koli, jak uvádí norma, posouzení experimentálně určené 
kilometrové směrodatné odchylky obousměrné nivelace) 
je norma brána pouze jako orientační a experimenty jsou
z větší části navrženy jako původní. 
   Metodicky odlišnému postupu určení přesnosti velmi 
přesné nivelace v závislosti na délce záměry pro přístroje 
Ni 007 a Ni 002 se věnoval článek [2], zde uváděný postup 
je však založen na využití stabilizované základny. Analý-
zám přesnosti pořadové přesné nivelace (PN) se věnovaly 
také práce [3] a [4], první z nich se velmi podrobně zabývá 
analýzou přesnosti v závislosti na různých vlivech a okol-
nostech. Provedena je zejména analýza korelace mezi dosaže-
ným rozdílem obousměrné nivelace a počtem sestav a dél-
kou nivelačního oddílu, dále odhad velikosti zdvihu pří-
stroje na základě analýzy měření na levé a pravé stupnici 
půlcentimetrové dvoustupnicové latě.
     V práci [4] je provedeno testování nivelačního přístro-
je Wild NA 3000 pro potřeby využití zejména při měření 
v nivelační síti. Uvedená testování a rozbory jsou prove-
deny pro pořadovou nivelaci, nelze je však využít pro 
potřeby inženýrské geodézie např. v případech měření 
posunů a přetvoření na stavbách, ve štolách apod., kde je 
charakter měření jiný – zejména co do délek a počtu 
záměr. Nezřídka je nutné nivelovat např. po schodišti.
V těchto případech se jeví vhodnější odvozovat přesnost 
určení převýšení od délky a počtu záměr a nikoli od cel-
kové délky pořadu. Provedené testy směřují k určení 
charakteristik přesnosti měření v závislosti na délce 
záměry.

1. Úvod

Požadavky na přesnost geodetických prací jsou v rozličných 
oblastech stavebnictví a strojírenství různě vysoké. Je proto 
nutné před vlastním měřením provést teoretický rozbor přes-
nosti, který na základě zvoleného postupu a charakteristik 
vybraného přístroje určí, zda budou splněny požadavky na 
přesnost výsledků. Při rozborech přesnosti určení výšek bodů 
pomocí geometrické nivelace je charakteristikou přístroje, 
která vstupuje do výpočtu, jednotková kilometrová směro-
datná odchylka obousměrné nivelace, resp. odvozená směro-
datná odchylka záměry na určitou vzdálenost. Směrodatná 
odchylka záměry je závislá zejména na vzdálenosti nivelač-
ního přístroje od latě, na schopnostech měřiče u optických 
nivelačních přístrojů, na vyhodnocení obrazu čárového kódu
u digitálních přístrojů a na urovnání latě do svislice, při-
čemž je třeba vyloučit pohyby podložek a přístrojů. Tyto 
aspekty jsou obvykle zahrnovány v celkové směrodatné od-
chylce cílení, resp. směrodatné odchylce urovnání záměrné 
přímky přístroje (tj. chyby urovnání nivelační libely či kom-
penzátoru).
   Cílem článku je posouzení vhodnosti aplikace tří na-
vržených experimentálních postupů určujících směrodat-
nou odchylku záměry nivelačního přístroje, a to v závislosti 
na její narůstající délce. Veškeré zde uváděné experimenty 
jsou navrženy s ohledem na jejich využití v oblasti inže-
nýrské geodézie, kde se často charakter měření významně 
odlišuje od běžné pořadové nivelace, pro kterou jsou 
přístroje a jejich charakteristiky přesnosti dané výrobcem 
určeny.
  Dané experimenty jsou posuzovány z hlediska jejich 
vhodnosti použití při určení hledaných charakteristik přes-
nosti. Při porovnání je taktéž brána v úvahu časová a pra-
covní náročnost jednotlivých experimentů. Zvolenou me-
todikou (vybranými experimenty) byly testovány některé 
dostupné nivelační přístroje a bylo hodnoceno, zda a ja-
kým způsobem se zjištěné výsledky liší od charakteris-

Experimentální určení přesnosti
záměry při nivelaci

Ing. Jaroslav Braun,
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.,

Ing. Pavel Třasák,
katedra speciální geodézie,

Fakulta stavební, ČVUT v Praze
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Abstrakt

Je popsána aplikace tří experimentů určujících skutečnou směrodatnou odchylku jedné nivelační záměry. Pomocí experi-
mentů je určena skutečná přesnost vybraných nivelačních přístrojů. Tato přesnost je porovnána s výrobci danou přesností 
charakterizovanou jednotkovou kilometrovou směrodatnou odchylkou obousměrné nivelace.

Experimental Determination of the Accuracy of Levelling Sight Line

Summary

Three experiments are described  determining the standard deviation of one levelling sight line. Experiments are mutually 
compared. The real standard deviation of sight line achieved by the experiments is compared to the theoretical standard 
deviation derived from standard deviation height differences measuring per 1 km of double-run levelling.

Keywords: levelling device, standard deviation, double-run levelling, statistical hypothesis testing



Obr. 2 Schéma měřické základny experimentu opakovaného měření nivelační sestavy

Obr. 1 Schéma měřické základny experimentu opakovaného cílení

GaKO 58/100, 2012, číslo 10, str. 003

Geodetický a kartografický obzor
ročník 58/100, 2012, číslo 10 227

Braun, J. aj.: Experimentální určení přesnosti...

terén, ve kterém lze s centimetrovou přesností vytyčit mě-
řickou základnu (obr. 2). Vzdálenost krajních bodů základny 
odpovídá dvojnásobku délky požadované měřené záměry. 
Ke stabilizaci bodů základny bylo využito klasických liti-
nových nivelačních podložek. Urovnané nivelační latě na da-
ných bodech základny jsou patřičně fixovány, je tedy od-
straněn vliv nestability latí (případně způsobený nestabil-
ním držením latě figurantem) na přesnost měření záměry. 
Dle obecných zásad geometrické nivelace ze středu je ni-
velační přístroj umístěn doprostřed měřické základny. Po-
stup měření spočívá v opakovaném měření převýšení dvou 
krajních bodů, kdy po každém odečtu záměry vzad a vpřed 
je pomocí stavěcích šroubů změněn horizont přístroje (pro 
zajištění výraznější změny čtení na latích je po každém
5. měřeném převýšení změněna výška přístroje pomocí noh 
stativu). 
   Princip popisovaného experimentu je obdobou prin-
cipu testu pro určení směrodatné jednotkové kilometrové 
odchylky obousměrné nivelace, který je popsán v ČSN ISO 
17123-2 [1].

2.3 Experiment měření v síti

Pro realizaci experimentu je navrhován rovinný terén, ve kte-
rém lze bez větších obtíží vytyčit nivelační síť o čtyřech 
bodech (pět stanovisek). Nivelační síť je tvořena dvěma 
rovnostrannými trojúhelníky s jednou společnou stranou. 
Délky stran se vytyčují s centimetrovou přesností, délka 
stran je rovna dvojnásobku délky určované nivelační zámě-
ry. Pro stabilizaci bodů je vhodné využít nivelační hřeby či 
dřevěné kolíky opatřené ocelovým šroubem s půlkulovou 
hlavou. Při měření převýšení mezi jednotlivými body sítě 
(viz obr. 3) byly dodržovány zásady geometrické nivelace

2. Metodika testování

Z celkových tří uváděných experimentů jsou dva navrženy 
pro uzavřené laboratorní prostředí, třetí ze zde zmíněných je 
uvažován pro užití v polních (terénních) podmínkách a oče-
kávají se u něj nejobjektivnější výsledky. Ve všech případech 
je třeba vyloučit (či alespoň co nejvíce omezit) svislé pohyby 
stativu s nivelačním přístrojem a podložek nivelačních latí.

2.1 Experiment opakovaného cílení - měření
      na jednu lať na vodorovné základně

Pro měření je navrhován rovinný terén (laboratorní prostor), 
kde lze s centimetrovou přesností vytyčit měřickou základnu 
od stanoviska přístroje a stabilizovat body v požadovaných 
vzdálenostech pro určení přesnosti záměry (obr. 1). Pro stabi-
lizaci bodů základny na zpevněném terénu (v případě prove-
deného měření betonová podlaha) postačují klasické litinové 
nivelační podložky, na nezpevněném terénu je třeba body sta-
bilizovat nivelačními hřeby nebo dřevěnými kolíky opatře-
nými ocelovým šroubem s půlkulovou hlavou. Urovnanou nive-
lační lať je nutné vhodným způsobem fixovat tak, aby zá-
měra nebyla ovlivněna nestabilitou latě. Při experimentálním 
měření byla nivelační lať fixována ke geodetickému stativu. 
Postup měření spočívá v opakovaném čtení na nivelační lati, 
kdy je po celou dobu zachován neměnný horizont přístroje.

2.2 Experiment opakovaného měření nivelační sestavy
     - měření na dvě latě na vodorovné základně

Stejně jako v případě prvního experimentu opakovaného cí-
lení je pro měření navrhován laboratorní prostor či rovinný



Obr. 3 Schéma experimentální nivelační sítě

Tab. 1 Testované přístroje a jejich vlastnosti

Přístroj

Typ (určen pro)

Směrodatná odchylka
kilometrová

Typ latě

Sokkia
SDL2

Digitální (PN)

0,7 mm

Kódová
invarová

Trimble
DiNi 12T

Digitální (PN)

0,3 mm

Kódová
invarová

Leica
DNA03

Digitální (PN)

0,3 mm

Kódová
invarová

Zeiss
Ni005A

Optický (PN)

0,5 mm

Invarová se
2 stupnicemi

Zeiss
Ni007

Optický (PN)

0,5 - 0,8 mm

Invarová se
2 stupnicemi

Topcon
AT-F2

Optický (TN)

1,0 mm

Teleskopická
s cm dělením

Sokkia
C330

Optický (TN)

2,0 mm

Teleskopická
s cm dělením
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ze středu, při využití pouze jedné nivelační latě. Celá síť 
(jednotlivá převýšení mezi body sítě) byla zaměřena opako-
vaně pro možnost vyrovnání.

2.4 Stanovení počtu opakování měření

Počet n opakovaných zaměření na nivelační lať (expe-
riment opakovaného cílení) a zaměření převýšení (expe-
riment opakovaného měření nivelační sestavy) je stanoven 
na základě úvahy o hodnotě směrodatné odchylky výběrové 
směrodatné odchylky měřené záměry σ   [5], která je dána 
vztahem

σ   =                      ,                              (1)

kde σ je směrodatná odchylka záměry. Na základě předem 
dané podmínky, že směrodatná odchylka σ  smí nabývat 
maximálně 10 % hodnoty směrodatné odchylky σ, je rozsah 
náhodného výběru stanoven

σ   =                      = 0,1   σ        n = 51 .               (2)

   Vzhledem k časové náročnosti zaměření navržené nive-
lační sítě byl v případě experimentu počet zaměření převý-
šení mezi jednotlivými body sítě (obr. 3) stanoven na n = 5. 
Při dané konfiguraci je získán soubor 25 převýšení (5 × 5 
stran), z nichž jsou 3 měření nutná, a 22 měření je nadbyteč-
ných. Počet nadbytečných měření je v daném případě plně 
dostačující pro vyrovnání metodou nejmenších čtverců.

2.5 Porovnání experimentů

Experimenty opakovaného cílení a opakovaného měření 
nivelační sestavy jsou vhodné do laboratorního (vnitřního) 
prostředí, jsou náročné na čas vzhledem k počtu opakování 
měření, ale může je uskutečnit pouze jeden měřič. U těchto 
experimentů se méně projevuje vliv urovnání latě a vlivy 
okolního prostředí. Pro experiment měření v síti může být 
obtížné zajistit dostatečně velkou oblast pro stabilizaci a mě-
ření sítě. Nevýhodou oproti prvním dvěma experimentům je 
nutná přítomnost minimálně dvou pracovníků (měřič, figu-
rant). Tento experiment ovšem nejlépe vystihuje reálné pod-
mínky praktického měření (působení vlivů okolního pro-
středí a vlivů spojených s přesunem nivelační latě a nivelač-
ního přístroje během měření). Výsledky experimentu mě-
ření v síti je proto možno považovat za nejobjektivnější.

3. Přístroje

Pomocí výše popisovaných experimentů byla určena reálná 
přesnost sedmi vybraných nivelačních přístrojů (3 digitální 
a 2 optickomechanické přístroje určené pro PN a dále 2 op-
tickomechanické přístroje určené pro technickou nivelaci –
TN). Podrobná specifikace vybraných nivelačních pří-
strojů je uvedena v tab. 1. Při měření byly používány latě 
příslušné k daným přístrojům.

4. Realizace a zpracování experimentů

4.1 Realizace jednotlivých experimentů

Před vlastní realizací navržených experimentů bylo nutné 
provést srovnávací měření, na jehož základě byly stanoveny 
možnosti aplikace jednotlivých experimentů pro určení 
reálné přesnosti konkrétních vybraných nivelačních pří-
strojů. Jako referenční byl zvolen digitální nivelační přístroj 
Sokkia SDL2, neboť práce s ním je díky digitálnímu čtení 
na lati rychlá a prakticky bez vlivu měřiče. Pomocí tohoto 
přístroje byly proměřeny jednotlivé experimenty a porov-
náním dosažených výsledků a poznatků získaných během 
měření byly vysloveny závěry o použitelnosti jednotlivých 
experimentů pro rozdílné typy nivelačních přístrojů (digi-
tálních či optickomechanických, určených pro TN či PN). 
Jak již bylo uvedeno výše, jsou experimenty opakovaného 
cílení a opakovaného měření nivelační sestavy primárně na-
vrženy pro měření v laboratorních podmínkách. Dle tohoto 
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Z 2   (n – 1).√
σ 

Z
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Obr. 4 Realizace experimentů opakovaného cílení
a opakovaného měření nivelační sestavy

Obr. 5 Realizace experimentu měření v síti
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mentů opakovaného cílení a opakovaného měření nivelační 
sestavy je tato charakteristika získána z výběrové směrodatné 
odchylky záměry (převýšení) určené z opakovaného změření 
záměry (převýšení), tj. výběrová směrodatná odchylka náhod-
ného výběru o rozsahu 51 hodnot. Tato odchylka je dána 
vztahem

s =                  Σ     (x – x )  ,                  (3)

kde n je rozsah výběru, x   je i-tá měřená záměra (převýšení) 
a x je výběrový průměr. Pro vztah výběrové směrodatné 
odchylky záměry s   a výběrové směrodatné odchylky pře-
výšení s    platí

s   =          .                                  (4)

     V případě experimentu měření v síti je směrodatná odchylka 
převýšení s  určena z vyrovnání sítě metodou nejmenších 
čtverců (pro vyrovnání sítě bylo užito softwaru Gama [6]). 
Mají-li všechna vyrovnávaná měřená převýšení stejnou váhu 
(v případě experimentální sítě jsou měřena převýšení mezi 
body s konstantní vzdáleností, stejně dlouhé nivelační sestavy), 
je hledaná směrodatná odchylka převýšení s    přímo rovna apo-
steriorní jednotkové směrodatné odchylce dané vyrovnáním.
    Celkové zpracování veškerých experimentálních měření 
zahrnuje vyhodnocení vstupních náhodných výběrů, určení 
výběrových směrodatných odchylek záměry, porovnání vý-
sledků jednotlivých experimentů a posouzení výsledných expe-
rimentálních výběrových směrodatných odchylek záměry
s teoretickými hodnotami danými výrobci. Z důvodů zvýšení 
objektivity dosažených výsledků je nutné před vlastním vy-
hodnocením experimentální náhodné výběry podrobit testo-
vání přítomnosti odlehlých měření a ověřit jejich normalitu. 
Pro posouzení náhodných výběrů je užito metod testování 
statistických hypotéz.

návrhu bylo měření realizováno ve sklepních prostorách 
budovy B Fakulty stavební ČVUT v Praze (obr. 4), kde bylo 
možno zajistit dostatečně neměnné podmínky vlivu okol-
ního prostředí v průběhu celého zaměření daných experimentů.
     Pro experimenty byly zvoleny základny umožňující stano-
vení přesnosti nivelačních přístrojů při délce záměr 5 m, 10 m, 
20 m a 40 m. 
    Měření v síti bylo provedeno v polních podmínkách, mě-
řická síť byla umístěna v mírném rovinném terénu bez te-
rénních zlomů (obr. 5). Vzhledem k situačním podmínkám 
zvolené lokality byla v případě experimentu měření v síti 
zjišťována přesnost nivelačních přístrojů pouze pro délky 
záměr 5 m, 10 m a 20 m.

4.2 Postup zpracování

Cílem experimentů je určení směrodatné odchylky záměry 
nivelačního přístroje v závislosti na vzdálenosti. U experi-

n                        2
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i = 1                   i
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s
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Δh
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Tab. 2 Porovnání výběrových směrodatných odchylek záměry z experimentů opakovaného měření nivelační sestavy
            a měření v síti (referenční přístroj Sokkia SDL2)

Délka záměry
[m]

5

10

20

s   [mm]

0,051

0,040

0,095

n´

50

48

49

s   [mm]

0,054

0,031

0,081

n´

22

18

21

Zamítnutí H  
α = 0,05

NE

NE

NE

Měření nivelační sestavy Měření v síti

Z Z

0

Tab. 3 Porovnání výběrových směrodatných odchylek záměry z experimentů opakovaného cílení a opakovaného
            měření nivelační sestavy (referenční přístroj Sokkia SDL2)

Délka záměry
[m]

20

40

s   [mm]

0,060

0,158

n´

50

50

s   [mm]

0,095

0,144

n´

49

49

Zamítnutí H  
α = 0,05

ANO

NE

Opakované cílení Měření nivelační sestavy

Z Z

0
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4.2.1 Vyloučení odlehlých měření

Při opakovaném měření záměr (převýšení) nivelačním pří-
strojem je předpokládána možnost ojedinělého působení hru-
bých chyb měření (způsobených např. náhlým výkyvem pod-
mínek prostředí nebo chybou měřiče). Toto působení vede 
ke vzniku odlehlých hodnot v náhodných výběrech získaných 
měřením. Při zpracování je vhodné odlehlé hodnoty vyloučit 
a zajistit tak vyšší objektivitu výsledků vyhodnocovaných dat.
     Ke statistickému testování byl zvolen Grubbsův test oprav 
při neznámé základní směrodatné odchylce spočívající v po-
rovnání jednotlivých oprav měření s hodnotou mezní opra-
vy [5]. Testováním na hladině významnosti 5 % bylo podro-
beno všech 33 náhodných výběrů. V 10 výběrech byly odha-
leny odlehlé hodnoty (v nejnepříznivějším případě bylo z ná-
hodného výběru vyloučeno 5 hodnot).

4.2.2 Ověření normality náhodných výběrů

U experimentálních náhodných výběrů získaných opakova-
ným měřením je předpokládáno, že pocházejí ze základního 
souboru s normálním rozdělením pravděpodobnosti. Pro po-
tvrzení tohoto předpokladu byla data z experimentů opako-
vaného cílení a opakovaného měření nivelační sestavy po-
drobena testování kritérii normality pomocí empirických 
momentů [5]. Byly provedeny zkoušky asymetrie rozdělení 
a zkoušky na kritérium excesu rozdělení. 
   Výsledkem testování na hladině významnosti 5 % bylo 
potvrzení normality u všech náhodných výběrů v experi-
mentu opakovaného měření nivelační sestavy. V případě 
experimentu opakovaného cílení náhodné výběry pro délku 
záměry 5 m a 10 m nevyhověly testování a nemají normální 
rozdělení (důvodem je působení chyby z diskretizace). Data 
z experimentu měření v síti nebyla testována z důvodu ma-
lého rozsahu souboru měřených převýšení.

4.2.3 Porovnání jednotlivých experimentů – porovnání
         výsledků referenčního měření

Posouzení jednotlivých experimentů je založeno na statis-
tickém porovnání výběrových směrodatných odchylek zá-

měry s   získaných z jednotlivých experimentů zaměřených 
referenčním přístrojem Sokkia SDL2. Výběrové směrodatné 
odchylky jsou porovnávány na základě testování hypotézy 
o rovnosti rozptylů dvou normálně rozdělených základních 
souborů [5]. Princip spočívá v porovnání dvou výběrových 
směrodatných odchylek záměr s   a s   ze dvou náhodných 
výběrů (dva různé experimenty pro stejně dlouhé záměry)
o rozsahu n   a n   odpovídajícím výběrům ze dvou základ-
ních souborů se stejným rozptylem, tedy nulová hypotéza
H  : σ   = σ  . Testovacím kritériem je veličina

F =         ,                                      (5)

která má Snedecorovo-Fisherovo F-rozdělení s n´ a n´ 
stupni volnosti. Nulová hypotéza je zamítána při F > F  , 
kde F   je kritická hodnota na pravé straně rozdělení pro 
zvolenou hladinu významnosti α (pro dané testování je hla-
dina významnosti volena α = 5 %).
     V případě testování směrodatných odchylek experimentů 
opakovaného měření nivelační sestavy a měření v síti ne-
byla v žádném případě zamítnuta nulová hypotéza o rov-
nosti rozptylů (tab. 2). Na základě tohoto zjištění je dále 
usuzováno, že tyto experimenty vykazují statisticky srovna-
telné výsledky. Při porovnání experimentů opakovaného cí-
lení a opakovaného měření nivelační sestavy nedošlo k za-
mítnutí nulové hypotézy pouze v případě záměry o délce
40 m. Jelikož se experiment opakovaného cílení ukázal jako 
nevhodný pro krátké záměry, nejsou jeho výsledky dále 
uvažovány.
    Na základě vyhodnocení experimentálních srovnávacích 
měření bylo dosaženo závěrů o možnostech aplikace jed-
notlivých experimentů. Experimenty opakovaného měření 
nivelační sestavy a měření v síti poskytují výrazně podobné 
výsledky (tab. 2), je tedy předpokládáno, že rozdílné vlivy 
působící na přesnost měření v jednotlivých experimentech 
jsou nevýznamné a volba testování tedy závisí spíše na ča-
sových, prostorových a povětrnostních podmínkách. Expe-
riment opakovaného cílení se ukázal pro krátké vzdálenosti 
nevhodný, srovnatelné výsledky s experimentem opakova-
ného měření nivelační sestavy jsou získány až při dlouhých 
záměrách (tab. 3).
    Na základě výsledků referenčního měření byl za nejvhod-
nější (na základě kombinace pracovní náročnosti a dosaže-
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Na základě tohoto předpokladu je možno vyjádřit

σ   = σ                    ,                                   (9)

kde d     je délka záměry zadávaná v metrech.
    Výsledky testování jsou uvedeny v tab. 4 až 11.

4.2.5 Interval spolehlivosti pro směrodatnou odchylku záměry

Jedním z výstupů zpracovaných experimentů je grafické po-
rovnání průběhů experimentálně určené a teoretické přes-
nosti nivelačních přístrojů, a to v závislosti na narůstající 
délce nivelační záměry. Pro možnost objektivnějšího po-
souzení zobrazené přesnosti jsou graficky znázorněné výbě-
rové směrodatné odchylky doplněny o 95% intervaly spo-
lehlivosti. Za předpokladu, že experimentální náhodné vý-
běry pocházejí z normálního rozdělení, pro 95% interval spo-
lehlivosti platí

 P                           ≤ σ ≤                            = 1 – α = 0,95 , (10)

kde 1 – α  je koeficient spolehlivosti, n je rozsah náhodného vý-
běru, s  je výběrová směrodatná odchylka záměry a χ 
(resp. χ     ) je hodnota χ  -rozdělení o (n – 1) stupních
volnosti.
     Graficky zobrazený vývoj přesnosti nivelačních přístrojů 
je uveden na obr. 6 až 12.

5. Výsledky zpracovaných experimentů

V následujících tabulkách jsou uvedeny teoretické směro-
datné odchylky pro zvolenou délku záměry σ  , výběrové 
směrodatné odchylky záměry získané ze zpracovaných expe-
rimentů s , počty pozorování n po vyloučení odlehlých 
hodnot (u experimentu měření v síti počty nadbytečných po-
zorování n´) a výsledky testu statistických hypotéz pro po-
rovnání experimentálních hodnot s teoretickými (část 4.2.4). 
    U uvedených grafických výstupů jsou zobrazeny teore-
tické hodnoty směrodatných odchylek záměr, experimen-
tální výběrové směrodatné odchylky záměr a 95% interval 
spolehlivosti pro experimentální směrodatnou odchylku.

5.1 Digitální nivelační přístroj Sokkia SDL2

Na základě uvedených výsledků přístroje Sokkia SDL2 lze 
tvrdit, že reálná směrodatná odchylka záměry nivelačního 
přístroje je pro záměry 10 – 40 m menší než teoretická 
směrodatná odchylka odvozená ze směrodatné jednotkové 
kilometrové odchylky. Pro délku záměry 5 m odpovídá 
reálná přesnost přesnosti teoretické (tab. 4 a 5, obr. 6).

5.2 Digitální nivelační přístroj Trimble DiNi 12T

Na základě uvedených výsledků přístroje Trimble DiNi 12T 
lze tvrdit, že reálná směrodatná odchylka záměry nivelač-
ního přístroje je pro záměry 5 – 20 m menší než teoretická
směrodatná odchylka odvozená ze směrodatné jednotkové 

ných přesností) vybrán experiment opakovaného měření 
nivelační sestavy. Tento experiment byl následně aplikován 
pro určení přesnosti veškerých přístrojů určených pro PN
(tab. 1). V případě přístrojů určených pro TN (tab. 1) musel 
být namísto experimentu opakovaného měření nivelační 
sestavy aplikován experiment měření v síti. Důvodem je roz-
lišovací schopnost oka měřiče a použití nivelačních latí s cen-
timetrovým dělením (kde milimetry jsou pouze odhadová-
ny), neboť při opakovaném čtení na lati (v případě experi-
mentu opakovaného měření nivelační sestavy) není měřič 
schopen rozpoznat (odhadnout) opakované změny čtení na 
lati během experimentu.

4.2.4 Porovnání experimentálních hodnot s hodnotami
         danými výrobci

Pro porovnání experimentálně získaných výběrových směro-
datných odchylek záměry s teoretickými hodnotami danými 
výrobci (hodnotami odvozenými ze směrodatné jednotkové 
kilometrové odchylky obousměrné nivelace) je užito statis-
tického testování hypotézy o rozptylu σ   v základním sou-
boru s normálním rozdělením pravděpodobnosti [5]. Při 
testování je posuzována nulová hypotéza (H : σ   = σ  ),
zda experimentální výběrová směrodatná odchylka záměry 
s  (resp. rozptyl σ  normálně rozděleného základního sou-
boru, z něhož daná výběrová směrodatná odchylka pochází) 
odpovídá výrobcem dané teoretické směrodatné odchylce
σ   (resp. rozptylu σ    ). Testovacím kritériem je veličina

χ   =             s   ,                               (6)

která má za předpokladu normálního rozdělení testovaného 
náhodného výběru χ  -rozdělení s (n – 1) stupni volnosti. 
    Testování bylo prováděno na hladině významnosti α = 5 % 
pro dva jednostranné testy. V první fázi byly testovány 
hypotézy

H : σ    = σ   ,                                      
(7)

H : σ    ˂ σ   ,                                      

kdy nulová hypotéza je ve prospěch alternativní zamítána 
při χ  > χ       , kde χ        je kritická hodnota χ  -rozdělení
pro danou hladinu významnosti α a n – 1 stupňů volnosti. 
Při zamítnutí nulové hypotézy je na dané hladině význam-
nosti předpokládáno překročení teoretické přesnosti testo-
vaného nivelačního přístroje.
    Hypotézy druhého statistického testu byly stanoveny

H : σ    = σ   ,                                      
(8)

H : σ    ˃ σ   ,                                      

kdy nulová hypotéza je ve prospěch alternativní zamítána 
při χ  < χ      , kde χ       je kritická hodnota χ -rozdělení
pro danou hladinu významnosti α a n – 1 stupňů volnosti. 
Při zamítnutí nulové hypotézy je na dané hladině význam-
nosti předpokládána vyšší reálná přesnost testovaného 
nivelačního přístroje.
    Jak již bylo uvedeno, je teoretická směrodatná odchylka 
záměry σ   odvozována z jednotkové kilometrové směro-
datné odchylky obousměrné nivelace σ  udávané výrobci. 
Princip určení směrodatné odchylky záměry σ   je založen 
na předpokladu užití konstantní délky nivelačních sestav
obsažených v teoretickém kilometrovém nivelačním pořadu.
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Tab. 4 Experiment opakovaného měření nivelační sestavy (Sokkia SDL2, σ  = 0,7 mm)

Délka záměry
[m]

5

10

20

40

s   [mm]

0,051

0,040

0,095

0,144

σ  [mm]

0,070

0,099

0,140

0,198

n

51

49

50

50

NE

NE

NE

NE

Zamítnutí H  ve prospěch H 
Z

Tab. 5 Experiment měření v síti (Sokkia SDL2, σ  = 0,7 mm)
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H  : σ    < σ1        0z
2            2 H  : σ    ˃ σ1        0z
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Délka záměry
[m]

5
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s   [mm]

0,054

0,031
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σ  [mm]
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n´
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2            2

Obr. 6 Vývoj přesnosti – Sokkia SDL2 (opakované měření nivelační sestavy, měření v síti)
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kilometrové odchylky. Pro délku záměry 40 m odpovídá 
reálná přesnost přesnosti teoretické (tab. 6, obr. 7).

5.3 Digitální nivelační přístroj Leica DNA03

Na základě uvedených výsledků přístroje Leica DNA03 lze 
tvrdit, že reálná směrodatná odchylka záměry nivelačního pří-
stroje je pro záměry 5 – 20 m menší než teoretická směro-
datná odchylka odvozená ze směrodatné jednotkové kilo-
metrové odchylky. Pro záměru 40 m směrodatná odchylka 
převyšuje teoreticky odvozenou hodnotu (tab. 7, obr. 8).

5.4 Optickomechanický nivelační přístroj Zeiss
      Ni005A

Na základě uvedených výsledků přístroje Zeiss Ni005A lze 
tvrdit, že reálná směrodatná odchylka záměry nivelačního

přístroje je pro záměry 5 – 20 m menší než teoretická smě-
rodatná odchylka odvozená ze směrodatné jednotkové kilo-
metrové odchylky. Pro délku záměry 40 m odpovídá reálná 
přesnost přesnosti teoretické (tab. 8, obr. 9).

5.5 Optickomechanický nivelační přístroj Zeiss
      Ni007

Na základě uvedených výsledků přístroje Zeiss Ni007 lze 
tvrdit, že reálná směrodatná odchylka záměry nivelačního 
přístroje je pro veškeré experimentální délky záměr menší 
než teoretická směrodatná odchylka odvozená ze směro-
datné jednotkové kilometrové odchylky. Vzhledem k pod-
mínkám, ve kterých probíhalo měření experimentu opako-
vaného měření nivelační sestavy (obr. 4), jsou teoretické 
hodnoty směrodatných odchylek záměr σ   odvozovány z hod-
noty σ  = 0,5 mm, udávané výrobcem pro případy labora-
torního měření (tab. 9, obr. 10).
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Tab. 6 Experiment opakovaného měření nivelační sestavy (Trimble DiNi 12T, σ  = 0,3 mm)

Délka záměry
[m]

5

10

20

40

s   [mm]

0,014

0,018

0,042

0,080

σ  [mm]

0,030

0,042

0,060

0,085

n

51

51

48

51

NE

NE

NE

NE

Zamítnutí H  ve prospěch H 
Z

ANO

ANO

ANO

NE

0z

0

0                                        1

H  : σ    < σ1        0z
2            2 H  : σ    ˃ σ1        0z

2            2

Tab. 7 Experiment opakovaného měření nivelační sestavy (Leica DNA03, σ  = 0,3 mm)

Délka záměry
[m]

5

10

20

40

s   [mm]

0,016

0,014

0,044

0,121

σ  [mm]

0,030

0,042

0,060

0,085

n

51

51

51

50

NE

NE

NE

ANO

Zamítnutí H  ve prospěch H 
Z

ANO

ANO

ANO

NE

0z

0

0                                        1

H  : σ    < σ1        0z
2            2 H  : σ    ˃ σ1        0z

2            2

Obr. 8 Vývoj přesnosti – Leica DNA03 (opakované měření nivelační sestavy)

Obr. 7 Vývoj přesnosti – Trimble DiNi 12T (opakované měření nivelační sestavy)
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jsou všechny reálné směrodatné odchylky výrazně větší.
Vzhledem k použité centimetrové teleskopické lati (běžně 
používané u přístrojů určených pro TN), na které jsou mili-
metry pouze odhadovány, není vhodné pro krátké (experi-
mentální) délky záměr uvažovat výrobcem udanou směro-
datnou odchylku (tab. 10, obr. 11).

5.6 Optickomechanický nivelační přístroj Topcon
      AT-F2

Při porovnání uvedených výsledků přístroje Topcon AT-F2 
s teoretickými hodnotami odvozenými ze směrodatné jed-
notkové kilometrové odchylky udané výrobcem (σ  = 1 mm)0



Tab. 8 Experiment opakovaného měření nivelační sestavy (Zeiss Ni005A, σ  = 0,5 mm)

Délka záměry
[m]

5

10

20

40

s   [mm]

0,025

0,038

0,060

0,140

σ  [mm]

0,050

0,071

0,100

0,141

n

51

51

51

50

NE

NE

NE

NE

Zamítnutí H  ve prospěch H 
Z

ANO

ANO

ANO

NE

0z

0

0                                        1

H  : σ    < σ1        0z
2            2 H  : σ    ˃ σ1        0z

2            2

Obr. 10 Vývoj přesnosti – Zeiss Ni007 (opakované měření nivelační sestavy)

Tab. 9 Experiment opakovaného měření nivelační sestavy (Zeiss Ni007, σ  = 0,5 mm)

Délka záměry
[m]

5

10

20

40

s   [mm]

0,027

0,028

0,060

0,118

σ  [mm]

0,050

0,071

0,100

0,141

n

51

51

51

51

NE

NE

NE

NE

Zamítnutí H  ve prospěch H 
Z

ANO

ANO

ANO

NE

0z

0

0                                        1

H  : σ    < σ1        0z
2            2 H  : σ    ˃ σ1        0z

2            2

Obr. 9 Vývoj přesnosti – Zeiss Ni005A (opakované měření nivelační sestavy)
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5.7 Optickomechanický nivelační přístroj Sokkia
      C330

Při porovnání uvedených výsledků přístroje Sokkia C330
s teoretickými hodnotami odvozenými ze směrodatné jed-
notkové kilometrové odchylky udané výrobcem (σ  = 2 mm)
jsou reálné směrodatné odchylky pro délky záměr 5 a 10 m 

výrazně větší. Pro záměry o délce 20 m je experimentální 
směrodatná odchylka srovnatelná s teoretickou. Vzhledem 
k použité centimetrové teleskopické lati (běžně používané
u přístrojů určených pro TN), na které jsou milimetry pouze 
odhadovány, není vhodné pro krátké (experimentální) délky 
záměr uvažovat výrobcem udanou směrodatnou odchylku 
(tab. 11, obr. 12).
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Tab. 11 Experiment měření v síti (Sokkia C330, σ  = 2 mm)

Délka záměry
[m]

5

10

20

s   [mm]

0,34

0,39

0,30

σ  [mm]

0,20

0,28

0,40

n´

18

22

20

ANO

ANO

NE

Zamítnutí H  ve prospěch H 
Z

NE

NE

NE

0z

0

0                                        1

H  : σ    < σ1        0z
2            2 H  : σ    ˃ σ1        0z

2            2

Obr. 12 Vývoj přesnosti – Sokkia C330 (měření v síti)

Obr. 11 Vývoj přesnosti – Topcon AT-F2 (měření v síti)

Tab. 10 Experiment měření v síti (Topcon AT-F2, σ  = 1 mm)

Délka záměry
[m]

5

10

20

s   [mm]

0,37

0,39

0,30

σ  [mm]

0,10

0,14

0,20

n´

19

21

22

ANO

ANO

ANO

Zamítnutí H  ve prospěch H 
Z

NE

NE

NE

0z

0

0                                        1

H  : σ    < σ1        0z
2            2 H  : σ    ˃ σ1        0z

2            2
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charakteristiky v mnohých případech v oblasti inženýrské 
geodézie uplatnit. 
   V článku je popisován návrh a realizace třech experi-
mentů umožňující určení skutečné (experimentální) směro-
datné odchylky záměry v závislosti na její měnící se délce. 
Dané experimenty byly podrobeny testování, jehož výsled-
kem je stanovení jejich vhodnosti pro určení přesnosti kon-
krétních vybraných nivelačních přístrojů.
     Z výsledků testování vyplývá, že pouze experimenty opa-
kovaného měření nivelační sestavy (měření na 2 latě na vo-
dorovné základně) a měření v síti (zde měření v síti 4 bodů)

6. Závěr

Znalost reálné přesnosti konkrétního nivelačního přístroje při 
dané délce záměry je, zejména v oblastech přesného výško-
vého měření v inženýrské geodézii, velmi významným fak-
torem ovlivňujícím stanovení správných závěrů o dosažené 
přesnosti konkrétních měřických úloh. Specifické případy 
měření inženýrské geodézie se svým charakterem významně 
odlišují od běžných postupů pořadové nivelace, pro niž vý-
robce udává charakteristiky přesnosti nivelačních přístrojů.
Z důvodu zmíněné odlišnosti metodiky měření nelze tyto
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jsou vhodné pro určování směrodatné odchylky záměry na 
libovolnou reálně dlouhou záměru. Testováno bylo celkem 
7 vybraných nivelačních přístrojů, z nichž 5 je určeno pro 
PN (testování při délce záměr 5 m, 10 m, 20 m a 40 m) a 2 
pro TN (testování při délce záměr 5 m, 10 m a 20 m). 
   Z výsledků zpracování vyplývá, že přístroje pro PN při 
krátkých délkách záměr (5 – 20 m) výrazně překonávají 
přesnost udávanou výrobcem (experimentálně zjištěné smě-
rodatné odchylky záměry jsou výrazně nižší nežli hodnoty 
odvozené z výrobci udávaných charakteristik přesnosti).
U delších záměr (40 m) odpovídá reálná přesnost přesnosti 
udané výrobcem.
    Testované nivelační přístroje určené pro TN neodpoví-
dají pro délky záměr (5 – 20 m) přesnosti odvozené z vý-
robci udávaných charakteristik. Zjištěná skutečná přesnost 
daných přístrojů je zde oproti teoretické nižší. Důvodem je 
významný vliv nepřesnosti při odhadu milimetrů na centi-
metrových teleskopických nivelačních latích, běžně použí-
vaných u přístrojů určených pro TN. 

Článek byl zpracován v rámci interního grantu 
SGS12/051/OHK1/1T/11 „Optimalizace získávání a zpra-
cování 3D dat pro potřeby inženýrské geodézie“.
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Mapa je jedním z nejvhodnějších vyjadřovacích prostředků pro sdě-
lování většího množství prostorových informací. Pro zachování čitel-
nosti a přehlednosti je při prezentaci velkého množství dat vhodné 
využití map komplexních a syntetických, které nahradí soubor map 
analytických. Přestože výhody syntetických map pro uživatele map 
jsou nesporné, většinu produkovaných map představují mapy analy-
tické, v menší míře mapy komplexní. Příčinou tohoto stavu je nedo-
stupnost automatických nástrojů pro tvorbu kartografické syntézy
a potřeba definování konkrétních expertních postupů vedoucích
k tvorbě syntetických map.

     Současně s rozvojem komunikačních technologií a formulová-
ním nových poznatků roste potřeba sdělování informací v co nej-
kratším čase, k čemuž je v mnohých případech vhodným prostřed-
kem mapa [18]. V dnešní době přitom existuje a stále rychle při-
bývá mnoho nástrojů k tvorbě map, které však již nejsou pouze dí-
lem kartografů, ale také samotných odborníků v různých jiných 
vědních oborech. 
     Informační hodnota mapy závisí především na jejím obsahu a ná-
plni [3]. Mnozí autoři proto řeší otázku, jak do mapy umístit velké 
množství informací při zachování dobré čitelnosti a přehlednosti. 
Možnosti stanovení informační hodnoty map popsal jako první Su-
chov ([24], [25]), který aplikoval na kartografická díla Shannonovu 
teorii informace. Další autoři se podrobněji věnovali zaplněnosti 
mapy, ať už z hlediska množství grafických prvků nebo znázorně-
ných informací ([21], [23]).
    Řešením pro zobrazení více informací v mapě při zachování její 
čitelnosti a přehlednosti je využití map komplexních a syntetických, 
kde sestavení obsahu mapy vychází z vědeckých postupů definujících 
specifickou prezentaci většího množství informací, které by jinak byly 
samostatně prezentovány v mapách analytických. Přestože existují 
dostupné nástroje pro analýzy a syntézy poznatků a faktických infor-
mací, patří naprostá většina publikovaných map do kategorie map ana-
lytických a malé procento do kategorie map komplexních (multi-
analytických). Pouze nepatrnou část publikovaných kartografických 
produktů tvoří mapy syntetické [30]. To je logické vzhledem k po-
vaze prezentovaných dat, nicméně k absenci syntetických map do-
chází i v dílech, ve kterých by mapová syntéza byla vhodná. Většinou 
si v takových případech uživatel musí prostorovou syntézu vytvořit 
v myšlenkách sám na základě údajů z map analytických a komplex-
ních, případně z informací uvedených v doprovodných textech a ta-
bulkách. To je však z uživatelského hlediska nedostatečné, protože ne 
každý uživatel provede očekávanou syntézu správně. Uživatelé vlastní 
syntézou poznatků získají výsledky, které mohou být s vysokou pravdě-
podobností odlišné od výsledků kartografické syntézy, která by byla 
provedena na základě expertního přístupu.

Tematické mapy a jejich klasifikace
Klasifikace tematických map se sestavují s důrazem na jejich účel, 
obsah a zobrazované území [29]. Nejčastěji používané způsoby tří-
dění map jsou podle územního rozsahu, účelu, obsahu, měřítka, 
formy záznamu skutečnosti, koncepce vyjádření skutečnosti, způ-
sobu vzniku a hlediska času [26]. Zpracování mapy pak záleží na 
faktorech, které vyplývají z konkrétních podmínek mapové tvorby. 
Mezi ty patří dle Pravdy [15] subjektivní stylotvorné faktory mapy (od-
borná vyspělost, přístup k tématu, individuální sklony) a objektivní 
stylotvorné faktory mapy (téma mapy, účel mapy a technická vy-
bavenost).
     Z hlediska syntetických map jsou nejdůležitějšími faktory vzniku 
syntetického kartografického díla kromě tématu, účelu a obsahu mapy 
především odborná vyspělost tvůrců (musí být schopni myšlenkové 
syntézy poznatků), přístup k tématu (vědecký, konkrétně syntetický 
přístup) a technická vybavenost (dostupnost prostředků pro realizaci 
kartografické syntézy).

Tematické mapy podle koncepce
Klasifikace tematických map podle koncepce na mapy analytické, 
komplexní a syntetické byla rozšířena především na přelomu 60. a 70.
let 20. století. Ve svých dílech jej uváděli představitelé teoretické 
kartografie Aslanikašvili [1] a Sališčev [20] v ruskojazyčné literatu-
ře, v německé literatuře Otremba a Aurada [2] a v československé
literatuře uvádí toto rozdělení například Hojovec a kol. [7], Novák
a Murdych [13], Pravda [16] a Voženílek [29]. V anglosaské lite-
ratuře je definováno většinou rozdělení na mapy analytické a synte-
tické [18], přičemž mapy komplexní jsou prezentovány jako mapy 
multianalytické. Současně se začaly objevovat i termíny jako jedno-
duché syntetické mapy, analyticko-syntetické mapy a komplexně-
-syntetické mapy [31].
    Analýza a syntéza poznatků může být operací logickou, avšak
v případě práce s prostorovými daty také operací kartografickou.
V logickém pojetí je analýza metodou zkoumání složitějších skuteč-
ností rozkladem na jednodušší prvky, zatímco syntéza je procesem 
opačným, tedy vyvozování složitějších skutečností na základě jed-
noduchých údajů [6]. To, že kartografie může disponovat analy-
tickými i syntetickými nástroji, uvádí například Rodrigue [19].

Braun, J. aj.: Experimentální určení přesnosti...

ČSN ISO 17123-2 Optika a optické přístroje – Terénní postupy 
pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů – Část 2: Nive-
lační přístroje. Praha, Český normalizační institut 2005. 19 s.
MARČÁK, P.: Vyšetrovanie presnosti velmi presnej stacionárnej 
nivelacie v závislosti od dlžky zámery. Geodetický a kartogra-
fický obzor, 22/64, 1976, č. 8, s. 213-219. ISSN 0016-7096.  
BENEŠ, F.: Příspěvek ke studiu přesnosti nivelačních měření. 
Geodetický a kartografický obzor, 27/69, 1981, č. 3, s. 53-57. 
ISSN 0016-7096.
BENEŠ, F.: Ověření nivelačního přístroje Wild NA 3000. 
Geodetický a kartografický obzor, 41/83, 1995, č. 2, s. 29-34. 
ISSN 0016-7096.
HAMPACHER, M.–ŠTRONER, M.: Zpracování a analýza 
měření v inženýrské geodézii. 1. vydání. Praha, České vysoké 
učení technické v Praze 2011. ISBN 978-80-01-04900-6. 
ČEPEK, A.: GNU Gama 1.11. 56 s. [online]. 2011 [cit. 
2012-02-23].
Dostupný z:
http://www.gnu.org/software/gama/manual/gama.pdf.

MAPY A ATLASY

Geoinformační koncept syntetických 
tematických map 
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Obr. 2 Schéma tvorby syntetické bezpečnostní mapy z map analytických
a komplexních [4]
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   Nejednotné jsou však definice i vymezení základních pojmů. 
Analytické mapy vyjadřují podle Hojovce a kol. [7] jednotlivé 
konkrétní, pozorovatelné nebo měřitelné skutečnosti, které mohou 
být monotematické nebo polytematické. Obdobnou definici uvádí
i většina dalších autorů, například Voženílek [29]. Někteří karto-
grafové však zavádějí do definice analytických map i další prvky, 
například Krtička [10] uvádí, že se v mapě může vyskytovat více 
témat. Terminologický slovník [22] uvádí ještě širší vymezení, když 
v definici analytické mapy uvádí, že se jedná o mapu zobrazující jevy 
a jejich vzájemné vztahy jako součásti nadřazeného jevu v určitém 
území. To je v protikladu k definici, kterou uvádí Pravda [17], tedy 
že se jedná o mapu zobrazující výskyt jednotlivých objektů, jevů 
nebo jejich charakteristik, považovaných za elementární, tedy na nej-
nižší rozlišovací úrovni. V případě definice Hojovce a kol. [7] se tak 
jedná u map analytických pouze o zobrazení jednoduchých faktů, v pří-
padě dalších uváděných definic i o zobrazení vzájemných vztahů. 
Jako příklad analytických map uvádí Hojovec a kol. [7] mapu 
dešťových srážek, Pravda [17] mapu výskytu jednoho nerostu a Vože-
nílek [29] mapu sklonu georeliéfu. Voženílek dále upřesňuje, že
v procesu kartografické tvorby převažuje u analytických map pouze 
jedna znázorňovací metoda.
    Komplexní mapy vyjadřují podle Hojovce a kol. [7] zájmový jev 
jako určitý celkový systém, který se současně skládá z jednotlivých 
složek majících určité vlastnosti významné právě z hlediska celku. 
Podle této definice by se tedy jednalo o vzájemnou kombinaci map 
analytických. Terminologický slovník [22] popisuje komplexní mapu 
jako tematické dílo zobrazující soubor objektů, jevů a jejich charak-
teristik, které spolu vytvářejí obsahový komplex. Krtička [10] uvádí, 
že komplexní mapy kombinují vlastnosti map analytických a syn-
tetických a vyjadřují složité geosystémy přírodní i socioekonomické 
povahy s obzvláště vysokou mírou abstrakce a generalizace. Kom-
plexní mapy tak Krtička staví v hierarchii nad mapy syntetické. 
Pravda [17] definuje, že komplexní mapa zobrazuje svůj obsah jako 
komplex, což dokladuje na příkladu mapy průmyslu. Sám však 
uvádí, že se jedná o označení, které je používáno především v Rusku 
a Německu, zatímco v ostatních zemích se používá spíše označení 
komponentní mapa, tedy mapa, která zobrazuje komponenty urči-
tého celku. Zde se pak může dále rozlišovat mapa monokompo-
nentní, bikomponentní nebo polykomponentní. Voženílek [29] uvá-
dí, že komplexní mapy vyjadřují více jevů odlišného původu a cha-
rakteru příbuzného tématu a mohou tak obsahovat řadu návazných 
jevů různých oborů, a také že je pro komplexní mapy typická 
hierarchizace obsahu a kombinace několika znázorňovacích metod.
   Rozdělení map podle koncepce je v uvedeném pojetí uváděno 
často i u jiných autorů, složitost zobrazovaných výsledků je však u vět-
šiny autorů chápána v pořadí mapy analytické – syntetické – kom-
plexní [7], [26], přičemž ve skutečnosti by komplexní mapy měly 
být pouhou kombinací map analytických a až mapy syntetické by 
měly zobrazovat složitější výsledky myšlenkových pochodů [29].

      Z hlediska definic vyjadřují syntetické mapy podle Hojovce a kol.  
[7] údaje a charakteristiky vyvozené cestou myšlenkových pocho-
dů, abstrakce, generalizace a především syntézy elementárních úda-
jů. Terminologický slovník  [22] charakterizuje syntetické mapy jako 
mapy zobrazující jevy jako syntézu jednotlivých prvků v určitém 
území. Pravda  [14] uvádí, že syntetická mapa je taková, která zobra-
zuje geografické a další přírodovědné jevy jako integraci neboli syn-
tézu více informací, nikoliv analyticky po jednotlivých položkách. 
Syntetické mapy dále dělí na regionalizační, typizační, valorizační, 
prognostické, potenciálové a ostatní. Voženílek  [29] uvádí, že synte-
tické mapy obsahují složitější informace než mapy analytické nebo 
komplexní. Podle tohoto výkladu znázorňují syntetické mapy syn-
tézu více jevů jako novou kvalitu a velké množství jevů, které by 
komplexní mapu neúnosně přeplnily, nahradí nově definovanou veli-
činou, který vyjadřuje vzájemné souvislosti mezi jednotlivými prvky 
a jevy i jejich skupinami.
   V minulosti většina autorů přistupovala při dělení map podle 
koncepce na pořadí složitosti analytické mapy – syntetické mapy – 
komplexní mapy. Stále více odborníků v současnosti se však při-
klání k názoru, že syntetická mapa je výsledkem nejsložitějšího 
myšlenkového procesu a její vznik je tak z hlediska tvorby nejnároč-
nější  ([3],  [18],  [29],  [30] a další).

Geoinformační koncept syntetických tematických map
V moderním pojetí by měly syntetické mapy představovat kartogra-
fická díla s nejvyšší informační hodnotou, neboť vyjadřují výsledky 
nejsložitějších vědeckých postupů na základě velkého množství údajů.
     Hierarchie tohoto moderního pojetí je znázorněna na obr. 1 (viz 
2. str. obálky), který představuje proces tvorby bezpečnostní mapy, 
jako příkladu syntetické mapy.
    Mezi analytické mapy jsou na obr. 1 zařazeny pouze monotema-
tické mapy, které zobrazují jednotlivé objekty či procesy, tedy zcela 
odpovídající definici dle Pravdy [17]. V mapách, které jsou zařa-
zeny mezi analytické, nejsou explicitně zobrazovány vztahy mezi 
jednotlivými jevy. Komplexní mapa je v obrázku vyjádřena jako vý-
sledek kombinace map analytických, tedy například prostým spo-
lečným zobrazením obsahu analytických map nebo sčítáním jednot-
livých indexů. Syntetická mapa jako nejsložitější syntéza poznatků 
vzniká následně z komplexních map grafickým srovnáním a synte-
tickým ohodnocením oblastí s podobnými vlastnostmi definovaných 
charakteristik. Tento proces přitom může být statistickým procesem, 
do kterého vstoupí veličiny z komplexních map, ale také procesem ex-
pertního odhadu bez explicitně vyjádřeného matematického základu.
     Společně se zvyšující se obsahovou náročností mapového obsahu 
syntetických kartografických děl stoupá i náročnost mapové tvorby.
S příchodem geografických informačních systémů (GIS) však většinu
z náročných výpočtů realizuje specializovaná technika a tvorba těchto 
map je proto pro odborníky dostupnější více než dříve. Kubíček 
[11] uvádí, že GIS je určen ke sběru, ukládání, analýze a syntéze  
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dat s cílem získat nové informace potřebné pro rozhodování, řízení, 
plánování a modelování. Již v samotné definici GIS dle Kubíčka je 
tak možné najít procesy, které jsou k tvorbě komplexních a syntetic-
kých map zapotřebí. V procesu kartografické tvorby lze komplexní 
a syntetické mapy vytvářet především pomocí nástrojů GIS pro 
prostorovou analýzu a syntézu. Analytické možnosti GIS přitom 
tvoří hlavní jádro funkcionality těchto systémů.
   Jedlička [8] v souvislosti s aplikací analytických procesů v oblasti 
prostorových dat v GIS uvádí tři různé definice analýzy. Jednoduchou 
analýzu vymezuje jako systematický přístup k řešení problému, de-
kompozice celku na jeho části a zkoumání vztahů mezi těmito částmi 
za účelem pochopení fungování celku, analýzu dat charakterizuje 
jako systematický průzkum dat a jejich toku v reálném nebo pláno-
vaném systému a informační analýzu definuje jako systematické vy-
šetřování informací a jejich toku v reálném nebo plánovaném sys-
tému. Syntéza je podle většiny autorů (např. [30]) chápána jako pro-
ces navazující na analýzu, kombinující jednotlivé analýzou vytvo-
řené části (komponenty) a jejich vazby takovým způsobem, že vzniká 
doposud neexistující celek mající například kombinované prvky, 
nové vazby apod.
   Rozsah analytických možností GIS záleží na konkrétním zvole-
ném produktu. Obecně zahrnují možnosti vyhledávání (prostorové
i atributové), měření (např. délek nebo ploch), statistické analýzy 
(průměrné hodnoty, odchylky apod.), analýzy překryvu (mapová 
algebra u rastrových obrazů nebo topologické operace u vektoro-
vých vrstev), síťové analýzy, analýzy digitálních modelů reliéfu, 
analýzy obrazu a další.
    Syntéza zůstává i přes potenciál moderní výpočetní techniky pře-
vážně myšlenkovým procesem, který je vyjádřen prostřednictvím 
postupů, matematických operací apod. a následně je výpočetní techni-
kou realizován. Jednotlivé nástroje GIS vstupují do uživatelem defino-
vaného postupu a realizují prostorovou syntézu. K realizaci prostorové 
syntézy bývá zapotřebí mnoha dílčích kroků, usnadněním proto může 
být prováděcí skript (tvorba souhrnného nástroje) nebo použití auto-
matického kaskádování kroků. V prostředí GIS se jedná například
o ModelBuilder v prostředí ArcGIS Desktop. Zde si uživatel nastaví 
nezbytné operace mezi jednotlivými vrstvami, jejich pořadí a určí vý-
stup. Výsledkem takového procesu samozřejmě není syntetická mapa, 
ale pouze datová vrstva, která je dále kartograficky zpracovávána.
    V prostředí GIS však není možné realizovat všechny druhy syn-
tézy. Za kartografickou, resp. prostorovou syntézu jsou většinou pova-
žovány postupy slučování analytických map, resp. vrstev s analytic-
kým obsahem. Kartografická syntéza představuje druh prostorové 
syntézy, která je realizována na základě expertních znalostí pomocí 
kartografických postupů. Expertními systémy v kartografii se zabý-
vali např. Kaňok, Brus a Dobešová ([9], [5]).
   Kartografická vizualizace však může představovat i výsledek 
matematické syntézy (statistická, algoritmická atd.) získaných údajů 
nebo výsledek vizuální syntézy. Tu k tvorbě syntetické bezpečnostní 
mapy použila například Burianová [4], obr. 2. Syntetická mapa 
může představovat také výsledek myšlenkové syntézy konkrétního 
odborníka, případně prezentovat výsledek jeho metodiky zhodnoce-
ní vstupních parametrů. Výsledkem jsou většinou mapy regionali-
zační (např. rajonizace), prognostické (např. vývoj pevninského 
zalednění v 21. století) nebo potenciálové (např. potenciál krajiny).
     GIS jsou vhodným nástrojem k tvorbě syntézy nad prostorovými 
datovými vrstvami, avšak nenahradí odborníka, který musí parametry 
a postup syntézy stanovit. Poloautomatické procesy syntézy vznikají 
na základě uživatelem definovaných postupů, které jsou v podobě 
různých algoritmů aplikovány na další obsahově podobná data. Pří-
nos moderní techniky v procesu prostorové syntézy tedy spočívá 
především v časové úspoře při realizaci náročných výpočtů. V pří-
padě, že jsou získány další údaje, které nejsou v datových vrstvách 
zahrnuty, je vhodné použít i další statistické a analytické nástroje 
nad rámec možností GIS.
     V rámci procesu tvorby komplexních a syntetických map je vhodné 
zmínit i potřebu zachování autorsko-právní ochrany vstupních pro-
duktů, datových vrstev nebo kartografických děl. Při procesu zpra-
cování musí být autorské právo respektováno na všech úrovních,
byť ve výsledné mapě jsou informace prezentovány v jiné než pů-
vodní formě ([27], [28]).

Syntéza jako proces „generalizace“ obsahu map
Komplexní a syntetické mapy poskytují uživateli při stejné míře ná-

plně mapy více informací (resp. poznatků) než mapy analytické. Do 
jisté míry lze konstatovat, že vzhledem ke snížení míry náplně mapy 
se jedná o přístup podobný kartografické generalizaci. Kartografická 
generalizace je podle Voženílka [29] výběr, grafické zjednodušení
a zevšeobecnění objektů, jevů a jejich vztahů pro jejich grafické vy-
jádření v mapě, ovlivněné účelem, měřítkem mapy a vlastním před-
mětem kartografického znázorňování. V případě syntézy se nejedná 
o generalizaci čistě grafickou, kdy se jednotlivé prvky nebo objekty 
z mapy vypouštějí, ale o postup, kdy jednotlivé zobrazované tema-
tické celky nahradí nová charakteristika, která v sobě zahrnuje syntézu 
všech dílčích jevů. Jedná se tedy o takovou fázi zevšeobecnění 
obsahu mapy, která by poskytla uživateli velké množství informací 
během krátké doby čtení, bez potřeby velkého zaplnění mapy a velké 
myšlenkové náročnosti. Legenda syntetických map je prezentována 
buďto souhrnem charakteristik, které jsou určitou kartografickou me-
todou znázorněny, použito například v mapě Klimatické oblasti Česka: 
klasifikace podle Quitta [12], nebo ve formě prezentující nově po-
jmenované souborné jevy a charakteristiky, použito v Geomorfolo-
gické mapě ČR (distribuována spol. CENIA).
      Kdyby se v případě kartografické syntézy o jistý způsob genera-
lizace mapy jednalo, bylo by nutné rozšířit dosud používané metody 
o specifický způsob generalizace nad rámec tradičně uznávaných 
(metoda výběru, metoda zevšeobecňování tvarů, metoda zevšeobec-
nění kvalitativních a kvantitativních charakteristik jevů, metoda na-
hrazení znaků jednotlivých jevů jejich hromadným označením, harmo-
nizace – upraveno dle [29]). Oproti uvedeným metodám generaliza-
ce, které zpravidla snižují původní informační hodnotu získaných 
údajů, však syntéza výslednou informační hodnotu mapy zvyšuje, proto 
je její zařazení mezi procesy generalizace velmi diskutabilní. V rámci 
budoucího vývoje kartografie není vyloučeno, že bude definována 
obecně přijatelná klasifikace základních postupů kartografické syn-
tézy a budou položeny teoretické základy tohoto aspektu mapové tvorby.

Diskuze a závěr
Syntetická mapa je výsledkem složitých vědeckých postupů a může 
poskytnout uživateli důležité informace v mnohem kratším čase 
než série map analytických nebo komplexních. Už využití komplex-
ních map je však pro uživatele velkým přínosem, což dokládá práce 
Burianové [4]. Zároveň je však zřejmé, že v nejkratší době získá 
čtenář při vizuálním vjemu žádaný poznatek z mapy syntetické, v pří-
padě práce Burianové se jedná o mapu zón bezpečnosti. K její tvorbě 
bylo použito 39 analytických, resp. tři komplexní mapy. Než by 
uživatel vyhodnotil jednotlivé údaje z 39 analytických map, trvalo 
by to nepoměrně větší časový úsek, nežli pochopení výsledné mapy 
syntetické. Syntéza poznatků ze tří map komplexních by však byla 
časově méně náročná než studium jednotlivých analytických map.
   Výhody syntetických map pro uživatele map jsou nesporné. 
Většina produkovaných map jsou však mapy analytické, v menší 
míře pak mapy komplexní. Příčinou tohoto stavu je nedostupnost 
automatických nástrojů pro tvorbu kartografické syntézy. Použitel-
nost automatických a poloautomatických nástrojů v oblasti GIS smě-
řuje spíše k tvorbě sérií monokomponentních map, které vyjadřují 
přímo získané údaje. Pro zpracovatele prostorových dat je tak mno-
hem snazší vytvořit desítky analytických map, případně několik kom-
plexních map nežli jednu mapu syntetickou. Důvodem, proč neexis-
tují hotové nástroje využitelné pro tvorbu syntetických map je přede-
vším skutečnost, že proces syntézy je nutné definovat s tematikem, 
který je odborníkem na danou problematiku a zároveň spoluautorem 
mapy [30] a ani nejmodernější programové prostředky tento poža-
davek nenahradí. Je sice možné, aby systém na základě analýzy dat 
zvolil vhodnou metodu syntézy a tuto na zpracovávaná data apliko-
val, avšak výběr metod a vhodnost jejich uplatnění musí opět defi-
novat odborník na danou problematiku. Výzvou pro odborné pra-
covníky z různých oborů a kartografy je proto především tvorba 
syntetických map, které představují vrchol v hierarchii mapové kon-
cepce, výzvou pro tvůrce prostředků GIS je tvorba takových nástro-
jů, které by mapovou syntézu umožňovali v co nejsnazší a nejefek-
tivnější podobě.

Výzva k všeobecné kartografické diskusi
K řešení problematiky syntetických map může přispět diskuse nad 
několika dílčími otázkami. 
    V oblasti teoretické kartografie lze uvažovat o všeobecném kon-
senzu při definování pojmů analytické, komplexní a syntetické mapy,
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protože příklady komplexních map uváděné některými autory jsou 
mnohdy jinými autory označovány za mapy syntetické. To svědčí ne-
jenom o nejednoznačném výkladu pojmů, ale zároveň volá po jed-
notném definování konceptů i obsahů analytické, komplexní a synte-
tické mapy. Příspěvek se k určitým definicím přiklání.
    V aplikační oblasti je nejvýše potřebné řešit částečnou (např. 
řízenou) automatizaci tvorby syntetických map. Je možné vytvořit 
určitá obecná schémata a postupy, nebo je nutné pro každou synte-
tickou mapu definovat specifický způsob tvorby? Důležitý je také
postoj kartografů a tematiků (tj. odborníků na problematiku vy-
jádřenou pomocí syntetické mapy dle [30]), zda nástroje pro požado-
vaná obecná schémata a postupy tvorby syntetických map již existují. 
Pokud jsou k dispozici, pak by měly být efektivní a pro současnou 
kartografii by měly dostačovat. Pokud neexistují, pak je nezbytné 
vytvořit v rámci současných technologií tvorby map zcela nové ná-
stroje nebo rozšířit jejich funkce a tím tvorbu syntetických map 
zefektivnit a zpřístupnit praktickým kartografům a dalším tvůrcům 
tematických map.
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V dňoch 23. až 25. 5. 2012 sa v slovinskom meste Celje uskutočnilo 
29. odborné rokovanie geodetických a katastrálnych služieb Slo-
vinska, Rakúska, Česka, Chorvátska, Južného Tirolska a Trentina, 
Maďarska a Slovenska (obr. 1). Hostiteľskou organizáciou bol tento-
krát Slovinský geodetický úrad (Geodetska uprava Republike Slo-
venije). Témou rokovania a prezentácií bolo „Zlepšovanie kvality 
katastrálnej mapy“. Väčšina zúčastnených krajín prezentovala do-
terajšie aktivity, metódy a budúce plány v oblasti zlepšovania kva-
lity katastrálnych máp. Pre priblíženie obsahu rokovaní uvádzame 
krátke zhrnutie jednotlivých vystúpení.
Slovinsko – V Slovinsku funguje osobitne pozemkový kataster, po-
zemková kniha a kataster budov. Pripravuje sa elektronické pre-
pojenie týchto troch registrov, t. j. register nehnuteľností. Historické 
originálne katastrálne mapy sú uložené v Slovinskom archíve a všetky 
sú naskenované. Geometrické plány (GP) a iná technická doku-
mentácia vyhotovené po roku 1900 sú uložené na správach katas-
tra. Digitalizáciu GP uskutočnili v rokoch 1993 až 2002. Problémom 
je polohová presnosť digitálnych GP. V rámci projektu „Hodno-
tenie kvality dát pozemkového katastra“ z roku 2003 sa zistilo, že 
v 11 % územia Slovinska dosahuje polohová presnosť hodnoty 
menšie ako 2 m, v 62 % územia sa pohybuje v rozpätí od 2 do 5 m 
a v zostávajúcich 27 % územia presahuje 5 m. V roku 2012 sa pri-
pravuje nasadenie automatického spracovávania tých GP, ktorých 
polohová presnosť meraných bodov je pod 2 m.
Rakúsko – Spolkový úrad pre kalibráciu a zememeračstvo 
(Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) na zlepšenie kva-
lity máp katastra neuskutočnil osobitný projekt, ale kvalitu zlep-
šujú pri každodennej práci. V roku 1989 začali digitalizáciu, pri-
čom použili ortofotosnímky, merania GPS a metódy transformá-
cie. Kvalita sa zlepšovala v určení polohy, v aktuálnosti a v konzis-
tencii súboru popisných a súboru geodetických informácií. Orto-
fotosnímky sú aktualizované každé 3 roky. Na zlepšenie určenia 
polohy bodov na hraniciach je ročne použitých 8 700 GP. Na 
aktualizáciu je využívaných 10 % ľudských zdrojov.  
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Obr. 1 Účastníci stretnutia

GaKO 58/100, 2012, číslo 10, str. 016

Geodetický a kartografický obzor
ročník 58/100, 2012, číslo 10240

Česko – Český úřad zeměměřický a katastrální zlepšuje kvalitu 
katastrálnych máp prostredníctvom digitalizácie. Digitalizácia ka-
tastrálnych máp sa má ukončiťdo konca roka 2017. Pôvodný ter-
mín ukončenia v roku 2015 bol posunutý z dôvodu krátenia výdav-
kov. V apríli 2012 bolo zdigitalizovaných 62 % územia. Zvy-
šovanie presnosti určenia hraníc sa vykonáva na základe vyhoto-
venia GP a dohody vlastníkov o priebehu hranice. Z dôvodu veľmi 
zlej kvality pôvodných máp je potrebné nanovo zmapovať približ-
ne 5 % územia.
Chorvátsko – Chorvátsky zememeračský úrad (Državna geodetska 
uprava) zlepšuje kvalitu katastrálnych máp pomocou digitálnych orto-
fotosnímok, meraní v teréne a z podkladov pôvodných GP. Všetky 
GP majú v elektronickej podobe, pričom na ich digitalizáciu využili 
pôžičku zo Svetovej banky a predvstupové fondy Európskej únie. 
Na zlepšovanie kvality používajú metódy homogenizácie, ktorej 
špecifikácie definovala univerzita v spolupráci s Chorvátskym zeme-
meračským úradom.
Južné Tirolsko a Trentino – Prezentovaná súčasná situácia v katastri 
je identická v obidvoch nezávislých regiónoch Talianska. Osobitne 
vedú pozemkovú knihu, kataster nehnuteľností a kataster budov.
V obidvoch regiónoch je v oblasti katastra v prevádzke decentralizo-
vaný systém. Do pozemkového katastra sa odovzdávajú GP osobne 
na diskete, USB alebo CD, do katastra budov sa odovzdávajú po-
dania osobne na diskete, USB, CD alebo cez internetovú aplikáciu.
Maďarsko – Na vykonávanie časovo a finančne náročného efektív-
neho zlepšovania kvality katastrálnych máp vplýva nedostatok finan-
čných zdrojov a personálu. V tomto procese považujú za nevyhnut-
né využiť potenciál súkromných geodetov a profesionálov z oblasti 
geografických informačných systémov a použiť podklady ako orto-
fotosnímky a satelitné snímky. Pre tento nový prístup je nevyhnutná 
zmena právnej a technickej infraštruktúry. V máji 2012 bol schválený 
nový zákon týkajúci sa katastra, ktorý obsahuje okrem iného defi-
níciu unifikovanej katastrálnej databázy, národnej priestorovej infra-
štruktúry a aj definíciu 3D katastra: „Podzemné a nadzemné objek-
ty, budovy, ktoré majú homogénne vlastníctvo a/alebo spravovacie 
vzťahy, by mali byť považované za nezávislé nehnuteľnosti, ktoré 
musia byť registrované v katastri.“
Slovensko – V súčasnosti je na Slovensku spravovaných 3 556 
katastrálnych území, pričom vektorová katastrálna mapa číselná je
k dispozícii v 41 % územia, vektorová katastrálna mapa nečíselná
v 34 % územia a zvyšných 25 % územia je pokrytých katastrál-
nymi mapami v papierovej forme. Zlepšovanie kvality katastrál-
nych máp sa uskutočňuje digitalizáciou pri tvorbe registrov obno-
venej evidencie pozemkov, pri obnove katastrálneho operátu vyho-
tovením duplikátu platného stavu katastrálnej mapy, alebo obno-
vou katastrálneho operátu novým mapovaním (OKONM). Z dô-
vodu nedostatku finančných prostriedkov sa OKONM nevyko-
náva v dostatočnom rozsahu. Rezort Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR pripraví materiál o nevyhnutnosti OKONM, ktorý 
bude predložený na rokovanie vlády. Taktiež sa pripravuje „Štúdia 
aplikácie 3D katastra v SR“, ktorá bude podkladom pre rozhodnutie,

ako zaradiť 3D evidenciu k štandardom katastra nielen v popisných, 
ale aj v grafických údajoch.
     Záverečná diskusia potvrdila, že každoročné stretnutia k rôznym 
odborným témam v oblasti katastrálnej problematiky tvoria dobrý 
základ na výmenu informácií a inšpiráciu pre napredovanie rezortov 
zúčastnených krajín. Budúcoročné jubilejné 30. rokovanie sa usku-
toční v Rakúsku, kde sa predpokladá, že odznejú prezentácie týkajúce 
sa prierezu fungovania rezortov v jednotlivých krajinách za uplynu-
lých 30 rokov  a výhľadu na ďalších päť rokov. 

Ing. Martina Behuliaková,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Zasedání Evropské subkomise pro referenční systémy EUREF 
(EUropean REference Frame) se konalo od 6. do 8. 6. 2012 v Paříži. 
Účastníci konference zde získali informace o aktuálním stavu a plá-
nech, které se týkají evropských geodetických základů. Základními 
tématy byly globální navigační satelitní systémy (GNSS), probíha-
jící polohová, výšková a tíhová měření a jejich využití v návaznosti 
na Evropský terestrický referenční systém (ETRS).
    Subkomise EUREF se zabývá referenčním rámcem Evropy a řeší 
otázky ETRS. Vytváří systém založený na pozemských a kosmic-
kých metodách. Základní činností je
•  údržba ETRS89 a EVRS (Evropský výškový referenční systém)
    a jejich aktualizace a příslušné realizace,
•   správa Evropské sítě permanentních stanic (EPN),
•   obnova Jednotné evropské nivelační sítě (UELN).
   Systém ETRS89 je doporučen pro vzájemnou výměnu dat mezi 
státy. Jeho dlouhodobá údržba je hlavním cílem pracovní skupiny 
EUREF. Systém ETRS89 je využíván i pro vědeckou práci a je poža-
dována jeho vysoká přesnost. Přednášky se týkaly definice realizace 
ETRS89, transformačního vztahu s Mezinárodním terestrickým refe-
renčním systémem (ITRS) nebo časových řad měření GNSS.
   Referáty na téma EPN popisovaly vývojové trendy v technice
i v softwaru GNSS, modelování troposféry a její dopad na výsledky 
měření. S vypuštěním dvou družic Galileo v říjnu 2011 postupně 
začíná další zpřesňování metody a vývoj aplikací, které umožňují 
zpracovávat data z několika systémů GNSS.
    Samostatná sekce byla věnována GNSS a jejich využití v reálném 
čase. V posledních letech se začala rozvíjet metoda PPP (Precise 
Point Positioning). V kombinaci s růstem permanentních sítí se 
korekce stávají dostupnějšími a přesnějšími a metoda PPP se díky 
tomu může lépe rozvíjet. Příspěvky se zabývaly využitím a aplikacemi
zpracovávajícími korekce v reálném čase navázanými na ETRS89.

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV

Zasedání Evropské subkomise pro 
evropské referenční systémy EUREF 
v Paříži
061:351:528



Obr. 2 Cenu S. Mikovíniho odovzdal I. Horňanskému
v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava

rektor STU R. Redhammer
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    Mnoho zemí nadále aktualizuje a obnovuje své výškové systémy. 
Souběžně jsou určovány výšky z měření GNSS. Modely geoidů se stále 
zlepšují, což je podporováno vesmírnými misemi GRACE a GOCE.
Tíhové metody přispívají k údržbě výškových systémů. Referáty
v této sekci se věnovaly definici a realizaci výškových systémů na ná-
rodní, evropské nebo globální úrovni, výškovým měřením a měřic-
kým technikám, měřením tíhového pole a jeho modelováním na zá-
kladě terestrických a družicových technik, výpočtu geoidů, nivelaci 
a technikám v údržbě výškových systémů.
     Závěr konference byl tradičně věnován národním zprávám zúčast-
něných zemí. V reportech byly prezentovány aktivity související s ná-
rodními a mezinárodními soustavami souřadnic. Za Českou republiku 
prezentoval národní zprávu Jaroslav Šimek z Výzkumného ústavu geo-
detického, topografického a kartografického, v.v.i. Popsal aktuální 
stav realizace systému S-JTSK/05, prezentoval stav sítě CZEPOS, 
která prošla v nedávné době kompletní obnovou přijímačů a antén, 
a popsal také aktivity spojené s Geodetickou observatoří Pecný
a aktivity spojené s gravimetrií a geodynamikou.
     Z programu konference je zřejmé, že celoevropským standardem 
v určování polohy jsou sítě permanentních stanic GNSS. Stávají se 
základem moderních realizací systému ETRS89. Národní sítě GNSS, 
včetně sítě CZEPOS, postupně rozšiřují své služby o službu PPP
a přecházejí na modernější formáty korekcí. Jelikož se metodami 
GNSS stále nedosáhne dostatečné přesnosti ve výškách, má i nadále 
místo v používaných metodách také nivelace a gravimetrie.

Ing. Jaroslav Nágl, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

Pri príležitosti 75. výročia založenia Slovenskej technickej univer-
zity (STU) v Bratislave a 250. výročia založenia Banskej akadémie
v Banskej Štiavnici rozhodol rektor STU Robert Redhammer ude-
ľovať v budúcnosti každoročne Cenu Samuela Mikovíniho (obr. 1, 
3. str. obálky) výnimočným osobnostiam za ich prínos k hospodár-
skej prosperite spoločnosti rozvíjaním vzdelanosti, ako aj získaním 
a využívaním vedeckých poznatkov v praxi. Práve osobnosť a dielo 
Samuela Mikovíniho symbolizuje tak neustále potrebné prepojenie 
a vzájomné pôsobenie troch pilierov celospoločenského poznania – 
vedecké bádanie, univerzitné vzdelávanie a prenos poznatkov do pra-
xe. Nezmazateľný a významný je prínos S. Mikovíniho pre technické 
vzdelávanie na Slovensku a v Európe. 
    S. Mikovíni bol všestranný vedec, učiteľ, organizátor, ale aj pro-
jektant a realizátor mnohých kartografických a technických diel – prá-
vom nazývaný slovenský „Leonardo da Vinci“. Štúdiá absolvoval
v Lučenci, Norimbergu, Altforde, Viedni a v Jene, kde končil v roku 
1725 ako zememeračský inžinier. 
    Krátky čas pôsobil ako dvorný kartograf Jenského kniežatstva,
do Uhorska sa vrátil na pozvanie grófa Eszterházyho a v roku 1725 
sa stal stoličným inžinierom v Bratislave, vtedajšom Prešporku. Veno-
val sa predovšetkým protipovodňovým úpravám brehov Dunaja a Váhu. 
Okrem toho vybudoval vo svojom dome observatórium, z ktorého vy-
konával astronomické pozorovania a merania.
    V roku 1735 Mikovíniho vymenoval cisár Karol VI. za cisársko-
-kráľovského geometra stredoslovenských banských miest a poveril 
ho založením banskej školy v Banskej Štiavnici, prvej vyššej tech-
nickej školy v Európe. S. Mikovíni bol jej prvým riaditeľom a pro-
fesorom, prednášal matematiku, mechaniku, hydrauliku a metódy 
merania, viedol praktiká zo zememeračstva a banského meračstva. 
Na základe skúseností a výsledkov Mikovíniho banskej školy sa roz-
hodla cisárovná Mária Terézia pokračovať v technickom vzdelávaní 
v Banskej Štiavnici na vyššej úrovni, čo potvrdila v roku 1762 zalo-
žením Banskej akadémie, vtedy prvej technickej univerzity v Európe.

    Na základe poverenia Márie Terézie viedol Mikovíni fortifikačné 
práce v Sliezsku a pripravil projekty kráľovského paláca v Budíne. 
Uhorská kráľovská komora využívala jeho danosti aj pri riešení ďal-
ších naliehavých úloh – výstavbe ciest, výstavbe protipovodňovej 
hrádze a vodných mlynov na Váhu. 
    Prvé kartografické dielo Mikovíniho sa datuje do čias jeho štúdia 
v Norimberku. Pre dielo Mateja Bela „Hungariae antique et novae 
Prodomus“ vyryl Buchholtzovu mapu Demänovskej ľadovej jaskyne.
Počas bratislavského pôsobenia S. Mikovíni úzko spolupracoval s Mate-
jom Belom, rektorom bratislavského lýcea, a do jeho monografie „Notitia 
Hungariae novae historico-geographica“ spracoval mapové prílohy.
    Zvlášť významným kartografickým dielom sú stoličné mapy. Pri 
ich spracovaní Mikovíni vypracoval novú metódu merania, tzv. astro-
nomicko-geometrickú na základe 4 konštrukčných metód: na zá-
klade astronomickom, geometrickom, magnetickom a hydrografic-
kom. Pre astronomické merania a následné zobrazenie zaviedol počia-
točný bratislavský poludník prechádzajúci severovýchodnou vežou 
Bratislavského hradu.
   Polohopis na stoličných mapách je kreslený podrobne, pričom 
Mikovíni dbal na názorovú sugestívnosť zobrazeného územia. 
Mestá zakresľoval systémom blokov oddelených od seba ulicami, 
ktorých priebeh zodpovedal skutočnosti. Menším osadám ponechával 
prirodzený tvar a zakresľoval v nich všetky budovy a objekty. Na zná-
zornenie reliéfu používal šrafy, ktoré ešte nemali Lehmanovu kon-
cepciu a boli nejednotné. Tieto šrafy však umožňovali zvýrazniť roz-
diel medzi stráňou a údolím.
     Okrem zememeračstva a kartografie sa S. Mikovíni podrobne za-
oberal problematikou hydrostatiky a hydrauliky. Spolu so svojím
študentom Jozefom Karolom Hellom sa počas pôsobenia v Banskej 
Štiavnici podieľal na konštrukcii rôznych hydraulických strojov po-
trebných na technológiu ťažby rúd. V súvislosti s tým sa prejavil aj 
ako významný a predvídavý vodohospodár. Zistil, že ťažobná čin-
nosť v štiavnických baniach bude vyžadovať väčšie množstvá vody, 
aké boli k dispozícii, preto navrhol na ten čas vo svete ojedinelú 
vodohospodársku sústavu nádrží, ktorá okrem iného zahŕňala 60 km 
hrádzí. Systém pozostával zo 60 umelých vodných nádrží – tajchov 
s celkovým objemom 7 miliónov m  vody, ktoré boli navzájom po-
spájané zbernými, náhonovými a spojovacími jarkami.
    Pamiatku S. Mikovíniho nám na dunajskom nábreží v Bratislave 
pripomína pomník akademického sochára Františka Gibalu. Pedagó-
govia zo Stavebnej fakulty STU vytýčili na ľavom nábreží Dunaja 
priebeh bratislavského poludníka. Pri príležitosti 250. výročia úmrtia 
S. Mikovíniho vydala Národná banka Slovenska pamätnú striebornú 
mincu v hodnote 500,- Sk.

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV

3

SPRÁVY ZO ŠKÔL

Cena Samuela Mikovíniho – ocenenie 
Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave udeľované významným 
osobnostiam technickej praxe a 
spoločenského života
351.851
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     STU sa hlásila od svojho vzniku k odkazu Banskej akadémie v Ban-
skej Štiavnici nielen charakterom vzdelávania, ale aj štruktúrou svo-
jich zakladajúcich odborov, medzi ktorými nemohli chýbať odbor 
zememeračstva a odbor inžinierskeho staviteľstva vodohospodár-
skeho a kultúrneho.
     V kontexte uvedeného je významným ocenením historickej úlohy 
zememeračského stavu pre rozvoj technického vzdelávania na území 
Slovenska skutočnosť, že rektor STU prijal návrh Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave udeliť prvú Cenu Samuela Mikovíniho geodetovi 
– doc. Ing. Imrichovi Horňanskému, PhD., za jeho zásluhy o rozvoj 
geodézie, kartografie a katastra, ako aj za dlhoročnú spoluprácu a pod-
poru technického vzdelávania na Slovensku.
    V laudáciu, ktoré odznelo pri odovzdávaní ceny, bol zvýraznený 
prínos doc. Horňanského pre rozvoj rezortu geodézie, kartografie
a katastra, ako aj jeho prínos pre rozvoj svojej alma mater, STU
v Bratislave. (Viac o I. Horňanskom pozri Geodetický a kartogra-
fický obzor, 2010, č. 11, s. 241-242.)
   Doc. Horňanský si cenu prevzal v podvečer osláv 75. výročia 
založenia STU v Bratislave, 26. 6. 2012 v Mestskom divadle P. O. 
Hviezdoslava (obr. 2). V období plnej symboliky, keď sa slovenská 
technická verejnosť a akademická obec chystá na oslavy 250. vý-
ročia založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici.

Blahoželáme!

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,
Katedra geodézie,

doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Nič nebeží rýchlejšie ako roky. A keďže je taká zákonitosť života, že 
rokom nikto neutečie, ani ich nezadrží, zisťujeme, že 8. 12. 2011 bol 
deň, keď sa na životnú čiaru šesťdesiatnika postavil, plný pracovného 
elánu a plánov, i Ing. Jozef Vlček, vedúci štátny zamestnanec – riadi-
teľ katastrálneho odboru (KO) Úradu geodézie, kartografie a katas-
tra Slovenskej republiky (ÚGKK SR). Toto významné jubileum dáva 
príležitosť na bilancovanie a hodnotenie jeho práce. 
   Narodil sa v Pohronskej Polhore, okres Brezno. Maturoval na 
strednej všeobecnovzdelávacej škole v okresnom meste v roku 1970 
a odbor geodézia a kartografia skončil na Stavebnej fakulte (SvF) 
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1975. V tom-
to roku nastúpil Ing. Vlček do Geodézie, n. p., Žilina. Najskôr pôso-
bil na pracovisku oddielu evidencie nehnuteľností (EN) v Brezne 
ako vedúci meračskej čaty a od 5. 7. 1979 ako vedúci oddielu EN
v Banskej Bystrici. Na týchto pracoviskách prešiel Ing. Vlček 
viacerými druhmi prác, získal odborný rozhľad a praktické skúse-
nosti najmä v EN, v aktualizácii a obnove máp a vo vykonávaní 
iných účelových geodetických prác. 
     1. 1. 1987 bol Ing. Vlček vymenovaný za ekonomického námest-
níka riaditeľa Geodézie, n. p., Žilina a 1. 1. 1988 za riaditeľa tohto 
n. p. Po vzniku štátnych podnikov (š. p.) v rezorte geodézie a karto-
grafie (GaK) v roku 1989 vykonával od 1. 10. 1989 do 31. 12. 1989 
funkciu technického námestníka riaditeľa Geodézie, š. p., Žilina a od 
1. 1. 1990 do 31. 12. 1990 vedúceho prevádzky EN na pracovisku
v Banskej Bystrici.
     Po reštrukturalizácii rezortu GaK prešiel Ing. Vlček 1. 1. 1991 do 
Krajskej správy GaK v Banskej Bystrici, detašované pracovisko v Ži-
line, ako vedúci oddelenia. V tejto funkcii pokračoval aj po vzniku 
katastrálnych úradov (KÚ) od 1. 1. 1993, a to v KÚ v Banskej 
Bystrici, pracovisko Žilina, do 30. 4. 1994. Od 1. 5. 1994 do 31. 8.
1994 vykonával funkciu riaditeľa Správy katastra Žilina KÚ v Ban-
skej Bystrici a od 1. 9. 1994 do 23. 7. 1996 zástupcu prednostu KÚ 
v Banskej Bystrici, pracovisko Žilina.

     24. 7. 1996 bol Ing. Vlček poverený a 2. 9. 1996 vymenovaný za ria-
diteľa novovytvoreného Katastrálneho ústavu (KÚs) v Žiline. Funkciu 
riaditeľa úspešne vykonával do 31. 12. 2006. Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 
2007, t. j. do zrušenia KÚs, vykonával funkciu námestníka riaditeľky.
    Od roku 1993 pôsobil ako externý pedagóg a od roku 2009 ako 
interný vysokoškolský učiteľ na Katedre geodézie SvF Žilinskej uni-
verzity, kde okrem výučby iných predmetov prednášal kataster ne-
hnuteľností a pozemkové úpravy.
    1. 1. 2011 bol Ing. Vlček poverený zastupovaním vedúceho štát-
neho zamestnanca – riaditeľa KO ÚGKK SR a 1. 3. 2011 bol vyme-
novaný do tejto funkcie.
     Ing. Vlček je predsedom skúšobnej komisie ÚGKK SR na preve-
rovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na autori-
začné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a karto-
grafických činností, členom skúšobnej a autorizačnej komisie Ko-
mory geodetov a kartografov a predsedom redakčnej rady Geodetic-
kého a kartografického bulletinu. Aktívne sa venoval tvorbe technic-
kých predpisov vydávaných ÚGKK SR – je autorom troch a spolu-
autorom ďalších troch návrhov technických predpisov. Je publikačne 
činný a je spoluautorom publikácie Mapovanie – historický prehľad 
(Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov – SSGK a Geodetický 
a kartografický ústav Bratislava 2007). Je aktívnym členom SSGK 
a od roku 2006 podpredsedom jej výkonného výboru. Čitatelia nášho 
časopisu ho poznajú ako autora referátov na konferenciách a semi-
nároch. Zaoberá sa otázkami evidovania nehnuteľností v katastri 
nehnuteľností, obnovou katastrálneho operátu, vykonávaním geode-
tických a kartografických činností na úseku katastra, právnymi vlast-
níckymi vzťahmi k nehnuteľnostiam a podieľa sa na realizácii pro-
jektu Elektronické služby katastra nehnuteľností v rámci Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti. Všetky zverené funkcie vyko-
náva veľmi zodpovedne. Kladným vzťahom k pracovným povin-
nostiam a k plneniu úloh, ako aj dobrými morálnymi vlastnosťami 
priaznivo vplýva na kolektív zamestnancov. Je nositeľom rezortných 
vyznamenaní a medaily SSGK.
   Do ďalších rokov želáme Ing. Jozefovi Vlčkovi pevné zdravie, 
nové pracovné a osobné úspechy, aby ďalej rozvíjal kataster nehnu-
teľností a mal dostatok času aj na svoje záľuby.

Poznámka redakcie: 
14. 9. 2012 Ing. J. Vlček skončil vo funkcii riaditeľa katastrálneho 
odboru ÚGKK SR.

Vláda Slovenskej republiky (SR) uznesením č. 357 z 11. 7. 2012 
odvolala dňom 15. 7. 2012 Ing. Štefana Nagya z funkcie podpred-
sedu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR.
     Narodil sa 13. 10. 1965 v Nitre. V roku 1990 nastúpil do Geodézie, 
š. p., Prešov, hospodárske stredisko Spišská Nová Ves, kde vykoná-
val práce v oblasti evidencie nehnuteľností. Od roku 1992 pôsobil 
ako geodet v súkromnej sfére. V roku 2006 sa stal  konateľom geo-
detickej firmy Kodena, s. r. o. Z tejto funkcie prišiel do ÚGKK SR, 
keď bol uznesením vlády SR č. 729 z 20. 10. 2010 dňom 21. 10. 
2010 vymenovaný do funkcie podpredsedu. (Jeho pracovnú činnosť 
pozri Geodetický a kartografický obzor, 2011, č. 2, s. 25.)
    Vo funkcii podpredsedu ÚGKK SR sa zaslúžil najmä o noveli-
záciu vyhlášok ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady (NR) SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a karto-
grafii v znení neskorších predpisov (zavedenie realizácie JTSK03)
a č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, 
ako aj o realizáciu úvodného projektu obnovy katastrálneho operátu 
novým mapovaním (v 4 katastrálnych územiach s rôznym katastrál-
nym operátom).  Tiež sa pričinil o zlepšenie spolupráce ÚGKK SR 
s Komorou geodetov a kartografov.
     Ďakujeme Ing. Štefanovi Nagyovi za prácu vykonanú vo funkcii 
podpredsedu ÚGKK SR a do ďalších rokov mu želáme pevné zdra-
vie a nové pracovné úspechy v oblasti geodézie.

SPRÁVY ZO ŠKÔL

Skončenie funkcie podpredsedu 
ÚGKK SR Ing. Štefana Nagya
92.Nagy:528

OSOBNÉ SPRÁVY

K šesťdesiatinám Ing. Jozefa Vlčka
92.Vlček:528
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Výročí 50 let:

2. 8. 2012 – Ing. Vladimír Hanák, ředitel Katastrálního pracoviště 
(KP) Jihlava Katastrálního úřadu (KÚ) pro Vysočinu. Narodil se v Da-
čicích (okres Jindřichův Hradec). Po studiu na gymnáziu v Morav-
ských Budějovicích (1976-80) pokračoval ve studiu na katedře geo-
dézie a kartografie na VUT v Brně (1980-84). Pracovní činnost za-
hájil po základní vojenské službě v roce 1985 na Středisku geodézie 
v Třebíči, kde byl od roku 1987 vedoucím oddělení geometrických 
plánů. V letech 1991-92 působil v Geodézii, a. s., Brno jako vedoucí 
pracoviště v Třebíči a v letech 1993-2001 v soukromém sektoru, kdy 
vykonával zeměměřické činnosti. Od roku 2001 pracoval jako ve-
doucí detašovaného pracoviště KÚ Třebíč v Moravských Budějovi-
cích, od roku 2004 jako ředitel KP Moravské Budějovice KÚ pro 
Vysočinu a od roku 2011 je v současné funkci. Roku 1989 vykonal 
zkoušku – odpovědný geodet ve výstavbě a v roce 1992 – úředně opráv-
něný zeměměřický inženýr.

Výročí 60 let:

10. 7. 2012 – Ing. Jiří Poláček, CSc., ředitel sekce centrální data-
báze katastru nemovitostí (KN) Českého úřadu zeměměřického a ka-
tastrálního (ČÚZK). Narodil se v Praze, kde i vystudoval v roce 1975 
obor geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT, tamtéž v roce 
1986 obhájil titul CSc. Svojí pracovní dráhu započal roku 1975 ve 
Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém 
(VÚGTK) v oddělení speciální geodézie. Poté přešel v roce 1979 do 
střediska dálkového průzkumu Země (1980 – VÚGTK, pak Geodetic-
ký a kartografický podnik, n. p., Praha – GKP) a v letech 1983-2000 
pracoval ve výpočetním středisku (později středisko, resp. odbor 
centrálních databází – GKP, později Zeměměřický úřad). V letech 
1975-2000 působil též jako výzkumný a vývojový pracovník, od roku 
2000 ve vedoucí funkci jako ředitel sekce centrální databáze KN (od 
roku 2004 pod ČÚZK). Je členem předsednictva České asociace pro 
geoinformace – CAGI, příležitostně spolupracuje s ČVUT (geodézie) 
jako externí učitel. Jeho odbornými zájmy jsou počítačová grafika, 
geografické informační systémy a zpracování digitálního obrazu.

11. 7. 2012 – Ing. Pavel Pražák, ředitel Katastrálního pracoviště 
Znojmo Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj. Narodil se v Tře-
bíči, v letech 1967-1971 studoval na Střední průmyslové škole sta-
vební v Brně, v letech 1981-87 dálkově vystudoval obor geodézie
a kartografie na Fakultě stavební VUT v Brně. V roce 1993 absolvo-
val specializační kurz „Právní vztahy k nemovitostem“ na Právnické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1971-90 pracoval 
na Středisku geodézie Znojmo nejprve jako technik v oblasti vedení 
evidence nemovitostí, vyhotovování geometrických plánů a vytyčo-
vání hranic pozemků, později jako vedoucí oddělení evidence nemo-
vitostí. V letech 1991 a 1992 působil na Krajské geodetické a ka-
tastrální správě pro Jihomoravský kraj v Brně v odboru dohledu a in-
spekce, v letech 1993-2003 pracoval v Zeměměřickém a katastrál-
ním inspektorátu v Brně jako inspektor katastru nemovitostí (od roku 
1998 jako zástupce ředitele). Od roku 2004 je v současné funkci, je 
vlastníkem úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřic-
kých činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví.

12. 8. 2012 – Ing. Pavel Prouza, ředitel Katastrálního pracoviště 
Trutnov Katastrálního úřadu (KÚ) pro Královéhradecký kraj. Naro-
dil se v Trutnově, studium oboru geodézie a kartografie na Fakultě 
stavební ČVUT v Praze dokončil v roce 1976 a téhož roku nastoupil 
do Geodézie, n. p., Pardubice, na Středisko geodézie Trutnov (poz-
ději Krajská geodetická a kartografická správa pro Východočeský 
kraj v Pardubicích) jako samostatný geodet. Od 1. 4. 1989 zde za-
stával funkci vedoucího oddílu. Od 1. 10. 1993 zastával funkci ve-
doucího oddělení dokumentace na KÚ v Trutnově a od 1. 7. 2005 je 
v současné funkci. Po několik volebních období působil i v obecní 
samosprávě v místě svého bydliště.

19. 8. 2012 – Ing. Jiří Barč, ředitel Katastrálního pracoviště 
Ostrava Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Narodil se
v Šumperku, studium oboru geodézie a kartografie na Fakultě sta-
vební ČVUT v Praze dokončil v roce 1977. Od roku 1978 pracoval 
v Geodézii, n. p., Opava, v letech 1979-91 působil na Středisku geo-
dézie Ostrava jako odpovědný geodet, v letech 1991-2005 v Geometře 
Opava, spol. s r. o., jako vedoucí pracoviště Ostrava. Od roku 2005 
působí v současné funkci.

Výročie 65 rokov:

9. 7. 2012 – Ing. Matej Bada, hlavný štátny radca odboru správy štát-
nych hraníc Ministerstva vnútra SR. Narodil sa v Tótkomlósi (Ma-
ďarská republika). Na Slovensko – do Kajala (okres Galanta) prišiel 
s rodičmi v roku 1947. Po skončení odboru geodézia a kartografia
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 
v roku 1971 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, Stre- 
disko geodézie v Galante, kde vykonával práce v oblasti evidencie 
nehnuteľností (EN) a mapovacie práce. V decembri 1974 prešiel do 
Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Úrad geo-
dézie, kartografie a katastra – ÚGKK – SR), do oddelenia EN 
koordinačného a správneho odboru (od roku 1982 technický odbor), 
do funkcie vedúci odborný referent na EN. Od roku 1987 do 30. 6. 
1997 vykonával funkciu vedúceho kontrolného útvaru (od roku 1994 
referát kontroly). Od 1. 7. 1997 bol zástupcom riaditeľa technického 
katastrálneho odboru (KO) a od 1. 2. 1998 riaditeľom KO. Vo funk-
cii riaditeľa KO ovplyvňoval tvorbu technických predpisov na úseku 
katastra nehnuteľností (KN). Uznesením vlády SR bol dňom 14. 12. 
2006 vymenovaný do funkcie podpredsedu ÚGKK SR. V tejto funk-
cii, ktorú vykonával do 16. 11. 2007, sa zaslúžil o informatizáciu KN 
a pričinil sa o jeho rozvoj. Na terajšom pracovisku pôsobí od 15. 4. 
2008 s pracovným zaradením zástupca predsedu hraničnej komisie 
pre slovensko-maďarskú štátnu hranicu.

7. 9. 2012 – Ing. Jan Ratiborský, CSc., pedagogický pracovník 
bývalé katedry geodézie a pozemkových úprav Fakulty stavební 
(FSv) ČVUT a Střední průmyslové školy (SPŠ) zeměměřické. Na-
rodil se v Praze. V letech 1962-66 studoval na SPŠ hornické
v Duchcově. Studia na katedře geodézie a kartografie na FSv ČVUT 
v Praze ukončil roku 1971. V letech 1971-77 pracoval jako sa-
mostatný geodet v podniku Inženýrské a průmyslové stavby, Praha, 
závod 02 v Karlových Varech. V letech 1977-88 byl odborným asis-
tentem katedry geodézie a pozemkových úprav na FSv ČVUT, kde 
v roce 1987 obhájil kandidátskou dizertační práci (Vliv systematic-
kých chyb na vyrovnání geodetických sítí), v letech 1988-90 zde 
působil též jako vědecký pracovník. Byl vedoucím dizertačních pra-
cí, členem komisí státních závěrečných zkoušek, komisí pro dokto-
randská studia a doktorských dizertačních prací. Kromě přednášek 
na FSv ČVUT působil též jako učitel na SPŠ zeměměřické, kde byl 
v letech 2005-10 i členem školské rady. Od roku 2008 je členem 
Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního. Byl též publikačně činný (na 160 článků, skript, výzkumných 
zpráv aj.) a působil též jako lektor odborných periodik, v současné 
době v důchodu.

Výročie 70 rokov:

16. 7. 2012 – Ing. Artúr Žiak. Rodák zo Žiliny. Ako absolvent Jede-
násťročnej strednej školy v Žiline nastúpil v roku 1961 do Ústavu 
geodézie a kartografie v Žiline (od roku 1968 Inžinierska geodézia, 
n. p., Bratislava, závod v Žiline, od roku 1973 Geodézia, n. p., a od roku 
1989 š. p., Žilina) ako technik. Nadstavbové štúdium odboru geodézia 
absolvoval na Priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Ko-
šiciach popri zamestnaní v roku 1968 a odbor geodézia a kartografia 
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratisla-
ve, tiež popri zamestnaní, v roku 1980. V uvedených organizáciách 
pracoval ako vedúci meračskej čaty, od roku 1979 ako vedúci od-
dielu mapovania a od roku 1982 ako vedúci útvaru technickej prí-
pravy výroby. Vo funkcii vedúceho oddelenia prípravy a riadenia 
výroby pokračoval od roku 1991 v Krajskej správe geodézie a karto-
grafie v Banskej Bystrici, pracovisko Žilina, a od roku 1993 v Ka-
tastrálnom úrade v Banskej Bystrici, pracovisko Žilina. Od 24. 7. 
1996 do 31. 1. 2007, t. j. do odchodu do dôchodku, bol námestníkom 
riaditeľa Katastrálneho ústavu v Žiline.

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
(červenec, srpen, září)
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19. 8. 2012 – 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 karto-
grafie 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 zodpovedný geodet a neskôr vedúci geodetic-
kého oddelenia. 1. 1. 1976 prešiel, ako skúsený geodet, do Sloven-
ského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, 
kartografie a katastra – ÚGKK – SR), kde najskôr do 30. 11. 1994 
pracoval v oblasti cien a noriem a od 1. 12. 1994 do 30. 6. 1997 ako 
referent kontroly. 1. 7. 1997 bol poverený zastupovaním vedúceho 
referátu kontroly. Od 15. 1. 1999 do 31. 1. 2004 bol vedúcim kontro-
lórom a od 1. 1. 2000 aj zástupcom riaditeľa kancelárie predsedu 
ÚGKK SR. Bol publikačne činný. Do dôchodku odišiel 31. 1. 2004.

17. 9. 2012 – Ing. Ján Lištiak, výrobno-technický námestník riadi-
teľa 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 Inži-
nierska geodézia, n. p., Bratislava, závod v Žiline, od roku 1973 Geo-
dézia, 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 tech-
nicko-organizačného rozvoja. 2. 1. 1990 bol vymenovaný do funkcie 
námestníka riaditeľa Geodézie, š. p., Žilina. V rokoch 1980 až 1983 
absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodézia a kartografia na SvF 
SVŠT. V terajšej funkcii pôsobí od roku 1991.

Výročie 75 rokov:

23. 7. 2012 – doc. Ing. Emília Karlubíková, PhD. Narodila sa v Tren-
číne. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierske-
ho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 
1960 nastúpila do Strediska geodézie v Trenčíne. V roku 1961 bola, na 
základe konkurzu, prijatá ako asistentka na Katedru poľnohospodár-
skych stavieb – smer geodézia – Vysokej školy poľnohospodárskej (VŠP) 
v Nitre. Keď v roku 1965 vznikla na VŠP Katedra geodézie a pozemko-
vých úprav (PÚ), prešla na túto katedru. V rokoch 1973 a 1974 v rámci 
študijného pobytu na univerzitách vo Wapeningene a Delfte (Holand-
sko) absolvovala kurz interpretácie leteckých a kozmických snímok. 
Vedeckú hodnosť kandidáta vied v odbore PÚ a meliorácií získala
v roku 1974 na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Od roku 
1973 prednášala geodéziu a PÚ. Po vzniku špecializácie PÚ na VŠP
v roku 1980 orientovala pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť 
na projekty PÚ a diaľkový prieskum Zeme. Za docentku bola vymeno-
vaná 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 výskum-
ných úloh, z toho 2 medzinárodných. Je nositeľkou viacerých vyzna-
menaní, aj zahraničných. Do dôchodku odišla 30. 6. 1998.

28. 8. 2012 – Ing. Jaromír Löfelmann, dřívější vedoucí pracovník 
Katastrálního úřadu v Pardubicích. Svou odbornou činnost zaměřil 
především na rozvoj polygrafických prací spojených se zeměměřic-
kou tématikou. Cílevědomou a na vysoké úrovni řízenou prací při-
spěl k rozvoji této specializace v celém rezortu. Záslužná byla též 
jeho veřejná odborná činnost, např. v krajském výboru bývalé Česko-
slovenské vědecko-technické společnosti.

25. 9. 2012 – prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD. Rodák z Dolného Ku-
bína. Zememeračské inžinierstvo skončil na Stavebnej fakulte (SvF) 
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 
1961 s vyznamenaním a nastúpil na Katedru geodézie (KG) SvF 
SVŠT (od 1. 4. 1991 Slovenská technická univerzita – STU) ako 
asistent. V roku 1978 získal vedeckú hodnosť kandidáta technic-
kých vied, za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 10. 
1991 a za profesora 25. 7. 1997. Od 1. 2. 1994 do 31. 1. 2000 
vykonával funkciu vedúceho KG SvF STU. V rokoch 1994 až 1997 
a 2003 až 2006 bol členom vedeckej rady SvF STU. V týchto funk-

ciách sa vo veľkej miere podieľal na modernizácii výučby a najmä 
na zavádzaní výpočtovej techniky do predmetov z fotogrametrie. 
Bol školiteľom doktorandov. V pedagogickej a vo vedeckovýskum-
nej činnosti sa zameral na oblasť inžinierskej, resp. analytickej, 
blízkej a digitálnej fotogrametrie. Je autorom 1 monografie a spolu-
autorom 5 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt), z toho 1 na
výučbu predmetu geodézia v anglickom jazyku. Ďalej ako autor
a spoluautor publikoval 83 vedeckých a odborných prác, z toho 11
v zahraničí. Referoval na domácich (31) a medzinárodných (10) 
konferenciách a sympóziách. Mal rozsiahlu posudkovú a expertíznu 
činnosť. Aktívne sa zapájal do riešenia výskumných úloh (VÚ), napr. 
vypracoval metodiku fotogrametrického merania geometrických a hy-
drotechnických parametrov plavebných komôr a metodiku fotogra-
metrického mapovania, resp. monitorovania geodynamických proce-
sov. Bol zodpovedným riešiteľom 2 VÚ a 3 grantových úloh a spolu-
riešiteľom 10 VÚ a 1 grantovej úlohy. Spolupracoval s Ústavom foto-
grametrie a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) Technickej univer-
zity vo Viedni, a bol tiež aktívny v Spoločnosti pre fotogrametriu a DPZ 
(aj ako predseda národného komitétu). Pôsobil pri zabezpečovaní Maj-
strovstiev sveta 1970 v lyžovaní vo Vysokých Tatrách. V roku 2002 
bol dekanom SvF STU v Bratislave ocenený Plaketou profesora Gála.
Do dôchodku odišiel 31. 8. 2007, ale naďalej pracoval do 12. 7. 
2010 a v spoluautorstve napísal skriptá Fotogrametria I.

Výročí 80 let:

2. 8. 2012 – Ing. Josef Lašek, bývalý vedoucí provozu mapování 
Krajské geodetické a kartografické správy v Liberci. Po studiích na 
ČVUT v Praze nastoupil do rezortu, kde pro své odborné znalosti
a organizační schopnosti zastával řadu řídících funkcí. Jako expert 
oboru geodézie a kartografie pracoval v Alžíru. Veřejně pracoval zej-
ména v Československé vědecko-technické společnosti (ČSVTS), 
zastával funkci místopředsedy KV ČSVTS.

9. 8. 2012 – doc. Ing. Ladislav Hora, CSc., bývalý vedoucí katedry 
vyšší geodézie a astronomie na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Po 
studiích na ČVUT pracoval čtyři roky na Geodetické observatoři 
Pecný. V roce 1964 přešel 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 se habilitoval. Byl pověřen 
přednáškami vyšší geodézie. Jeho publikační činnost se věnuje 
oboru vyšší geodézie. Je též spoluautorem několika vysokoškolských 
skript a autorem několika článků v našem časopise. Po roce 1989 
přešel do soukromé podnikatelské sféry.

13. 8. 2012 – Ing. Jozef Doluvodský. Narodil sa v Bratislave. S geo-
detickými prácami sa oboznámil v rokoch 1947 až 1952 ako pracov-
ník zememeračského oddelenia Stavoprojektu Bratislava, ktorý ho 
vyslal na štúdiá. Po absolvovaní Priemyselnej školy stavebnej v Brne, 
odbor geodézia, a odboru zememeračského inžinierstva na Staveb-
nej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bra-
tislave nastúpil v roku 1961 do Ústavu geodézie a kartografie v Bra-
tislave, kde pracoval ako vedúci meračskej čaty a inšpektor technic-
kej kontroly. Od roku 1968 ako pracovník Oblastného ústavu geodé-
zie v Bratislave vykonával funkciu prevádzkového inžiniera a ne-
skôr 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 
SR), kde ako vedúci odborný referent – špecialista technického od-
boru pracoval v oblasti evidencie nehnuteľností. Od 1. 7. 1993 pra-
coval ako referent revízie údajov katastra nehnuteľností (KN) a ne-
skôr aj pozemkových úprav (PÚ) odboru katastra (od roku 1995 
technického katastrálneho odboru – TKO). Od 1. 4. 1997 do 30. 6. 
1997, t. j. do odchodu do dôchodku, pôsobil ako referent PÚ, re-
gistrov a špeciálnych úloh KN TKO. Bol členom komisie na štátne 
záverečné skúšky na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT. Je 
nositeľom viacerých vyznamenaní.

26. 8. 2012 – Ing. Josef Pražák, rodák ze Slaného, bývalý pracovník 
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického 
(VÚGTK) ve Zdibech. Po absolvování zeměměřického studia na
ČVUT v Praze v roce 1957 nastoupil do Geodetického a topografic- 
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vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zeme-
meračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom 
a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave (GÚ), kde ťažis-
kom jeho prác bolo topografické mapovanie v mierke 1 : 25 000.
Pri jeho zabezpečovaní prešiel od vedúceho meračskej čaty po vedú-
ceho prevádzky. V rokoch 1959 a 1960 pracoval v Správe geodézie
a kartografie na Slovensku (SGKS) ako inžinier technológ na evi-
denciu pôdy a technický inšpektor. Po územnej reorganizácii SGKS 
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 praco-
val v Slovenskej správe geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Sloven-
ský úrad geodézie a kartografie) vo vedúcich funkciách, a to: vedúci 
technického odboru, od roku 1973 vedúci koordinačného a správ-
neho odboru – od 1. 7. 1978 riaditeľ tohto odboru a od roku 1980 
riaditeľ ekonomického odboru. Mal zásluhu na dobudovaní mapo-
vého fondu na Slovensku. Bol nositeľom viacerých vyznamenaní. 
Zomrel 13. 11. 2004 v Bratislave.

4. 8. 1932 – pred 80 rokmi sa narodil v Šambrone (okres Stará Ľu-
bovňa) Ing. Štefan Kseňák. Po skončení zememeračského inžinier-
stva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave v roku 1958 nastúpil do Oblastného ústavu geo-
dézie 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 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 75 lety se v Jaroměři (okres Náchod) narodil Ing. 
Ivan Čermák. Po ukončení studií na Střední průmyslové škole země-
měřické v Praze nastoupil v roce 1956 do Ústavu geodézie a karto-
grafie v Liberci. Dálkově vystudoval zeměměřické inženýrství na 
Fakultě stavební ČVUT v Praze, které dokončil v roce 1966. Do Prahy 
přešel v roce 1968 na Oblastní ústav geodézie a kartografie do funkce 
technologa. Dále působil od roku 1969 ve Výzkumném ústavu geo-
detickém, topografickém a kartografickém ve funkci vedoucího Obo-
rového střediska vzdělávání pracujících a od roku 1970 na Českém 
úřadě geodetickém a kartografickém (agenda mikrofilmu, dokumen-
tace, mapové služby a reprografické techniky). V roce 1975 nastou-
pil do Geodézie, n. p., Praha, kde působil od roku 1977 ve funkci 
vedoucího technické dokumentace a později i mapové služby pod-
niku. Od roku 1973 zastával funkci technického redaktora a v ob-
dobí 1978-90 funkci vedoucího redaktora časopisu Geodetický a kar-
tografický obzor. Na jeho stránkách publikoval 15 článků a zpráv a pro-
spěšná byla i jeho lektorská činnost. V roce 1989 přešel do Vojenského 
zeměpisného ústavu v Praze. Zemřel 17. 1. 1995.

19. 8. 1912 – před 100 lety se narodil Ing. Josef Langer, vedoucí 
střediska geodézie (SG) v Kroměříži a Zlíně. Po studiích nastoupil
v roce 1936 ke Katastrálnímu měřickému úřadu (KMÚ) v Turčan-
ském Sv. Martině (Slovensko). V roce 1939 přešel k novému měření 
KMÚ v Brně. Později pracoval na zeměměřickém oddělení Krajského 
národního výboru v Gottwaldově (dnes Zlín). 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 90 rokmi sa narodil v Holíči (okres Skalica) Ing. 
Milan Baláž. Štúdium zememeračského inžinierstva skončil v roku 
1945 na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technic-
kej (SVŠT) v Bratislave. Do roku 1950 bol asistentom na Ústave 
geodézie SVŠT. V tomto roku prešiel do zakladajúceho sa Hydro-
consultu v Bratislave, kde pomáhal vytvárať samostatné špecializo-
vané geodeticko-prieskumné stredisko, ktorého úlohou bolo zabez-
pečovať pre všetky ostatné projekčné úseky (strediská) geodetické 
podklady. Organizačne a metodicky viedol toto stredisko, ktoré malo 
10 geodetických skupín. Niektoré z nich pracovali aj na zahranič-
ných zákazkách. Túto funkciu vykonával až do roku 1991, keď odišiel 
do dôchodku. Zomrel 15. 10. 2003 v Bratislave.

24. 8. 1862 – před 150 lety se narodil v rodině pražského stavitele 
prof. Dr. Václav Láska. Studoval klášterní gymnázium v Bohosu-
dově a německé malostranské gymnázium a poté astronomii na praž-
ské německé univerzitě u prof. L. Weineka. Po absolvování se stal 
jeho asistentem na hvězdárně v Klementinu, aktivně se zapojil i do 
meteorologických pozorování. Ve školním roce 1885/86 navštěvoval 
přednášky vyšší geodézie prof. K. Kořistky. Přes existenční potíže 
ukončil studia doktorátem roku 1887. Roku 1890 byl jmenován na 
české technice asistentem prof. A. Seydlera na astronomické obser-
vatoři na Letné a habilitoval se pro obor vyšší geodézie; přednášel 
pasáže o astronomii a trigonometrických sítích a také kartografii
a fotogrammetrii. V letech 1890-91 se zúčastnil pod vedením prof. 
F. Müllera pro vývoj oboru významného polygonometrického mě-
ření města Písku. Roku 1895 byl jmenován mimořádným členem 
České společnosti nauk a mimořádným (od roku 1898 řádným) pro-
fesorem astronomie a vyšší geodézie na Technické vysoké škole v ha-
ličském Lvově (Lembergu); zároveň byl soukromým docentem astro-
nomie na tamější univerzitě a o rok později ředitelem astronomické 
a seismologické observatoře techniky. Stal se členem redakční rady 
časopisu Österreichische Zeitschrift für Vermessungswesen a v sou-
vislosti s těžbou ropy v Haliči se začal zabývat geologií. Jako res-
pektovaný vědec si roku 1911 vybral z nabídek univerzity ve švý-
carském Freiburgu a Univerzity karlovy místo profesora na nově 
zřízené pražské stolici (katedře) aplikované matematiky, na které 
setrval až do penzionování v roce 1932. Vedl i stolice pro statistiku 
a pojistnou matematiku a pro zemský magnetismus. Po vzniku Česko-
slovenska spolupracoval na organizaci statistických, geodetických, 
kartografických a geofyzikálních ústavů nového státu. S prof. B. 
Šalounem organizoval geofyzikální a seismologickou službu, roku 
1920 založil Geofyzikální ústav a stejně jako v Čs. národním komi-
tétu geodetickém a geofyzikálním se stal jeho prvním předsedou.
S prof. J. Pantoflíčkem se spolupodílel od roku 1920 na koncepci
a vedení prací na prestižním Atlase Republiky československé, vy-
dávaném v letech 1930-35. Pouhý výčet oborů, v nichž zpravidla na 
špičkové úrovni pracoval, je impozantní: astronomie (kosmická fy-
zika), balneologie, filozofie matematiky, fotogrammetrie, geodézie, 
geofyzika, geografie, geologie, hydrologie, kartografie, klimatologie, 
matematická statistika (včetně pojišťovnictví), meteorologie, počtář-
ství (včetně tehdy významné nomografie), seismologie, vyrovná-
vací počet, dějiny zeměměřictví. Byl konstruktérem přesného tachy-
metru s kontaktním dálkoměrem, fototeodolitu a výpočetního pra-
vítka. Jeho publikační činnost byla charakterizována dokonalou 
znalostí problematiky a původností řešení s jednoznačně formulo-
vanými závěry. Jako student napsal v roce 1884 pro uznávané 
Astronomische Nachrichten stať „Note zur Lösung des Keplerschen 
Problems“, která byla první z jeho asi 250 původních prací, z nichž 
mnohé jsou považovány za průkopnické; přibližně 50 z nich se týká 
geodézie. Poslední prací, uzavírající jeho pětapadesátiletou vědec-
kou činnost, byly „Základy filosofie“ (Praha 1939). Zemřel 27. 7. 
1943 v Řevnicích u Prahy.

27. 8. 1912 – před 100 lety 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 počtář-
ství a kartografie profesora Františka Fialy. Byl vynikajícím učite-
lem 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 sys-
témech. Zemřel 2. 8. 1984 v Rokycanech.

1. 9. 1912 – před 100 lety se v Olešné narodil prof. Ing. Dr. Josef 
Vykutil, významný český geodet. Byl absolventem oboru zeměmě-
řického inženýrství na České vysoké škole technické v Brně v roce 
1934. Doktorátu technických věd dosáhl v roce 1946. Do roku 1951 
byl důstojníkem Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Po zalo-
žení Vojenské technické akademie v Brně nastoupil na tuto vysokou 
školu jako profesor a v letech 1953-58 zastával funkci náčelníka ka-
tedry 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 pub-
likací a mnoha článků v odborných časopisech u nás i ve světě. 
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Působil v orgánech bývalé Československé vědecko-technické spo-
lečnosti a v Mezinárodní unii geodetické a geofyzikální. Zemřel
24. 1. 2004 v Brně.

9. 9. 1912 – před 100 lety se narodil Ing. František Koubek, před-
seda Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK) v le-
tech 1970-85. Aktivní účastník protifašistického odboje za okupace se 
po roce 1945 podílel na osidlování pohraničí, rozvoji středního ze-
mědělského školství a působil ve funkci ředitele dvou zemědělských 
středních technických škol. V období 1958-69 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
a došlo k rozvoji dálkového průzkumu Země. Zemřel 13. 5. 1996.

10. 9. 1922 – pred 90 rokmi sa narodil v Haluziciach (okres Nové 
Mesto nad Váhom) Ing. Ján Kukuča, DrSc., nositeľ Pribinovho 
kríža I. triedy. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na odbore špe-
ciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 
1948 s vyznamenaním a nastúpil do Povereníctva techniky. Potom 
pracoval v zememeračských oddeleniach technického referátu Kraj-
ského národného výboru v Prešove a v Bratislave, v Slovenskom 
zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topogra-
fickom a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave. Na týchto 
pracoviskách získal široký odborný rozhľad. Záujem o pokrok v geo-
dézii ho pritiahol k vedeckej práci. Na základe konkurzu prešiel
1. 2. 1963 do Ústavu teórie merania (ÚTM) Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave, kde pôsobil do 28. 2. 1970. Tu 14. 9. 1965 obhájil 
kandidátsku dizertačnú prácu. Jeho hlavnou vedeckovýskumnou čin-
nosťou 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 vyme-
novaný za riaditeľa novovytvoreného Výskumného ústavu geodézie 
a kartografie (VÚGK) v Bratislave. Mal mimoriadne zásluhy na vy-
budovaní a vypracovaní koncepcie vedeckovýskumnej činnosti tohto 
jediného pracoviska vedeckovýskumnej základne v odbore geodézia 
a kartografia v SR a na zapojení VÚGK do medzinárodnej spolu-
práce. Aj naďalej sa venoval vedeckej práci, a to najmä rozvoju me-
racích metód a ich matematickoštatistickej analýze a intepretácii v geo-
dézii, matematickej optimalizácii geodetických sietí (GS) a teórii mate-
matického spracovania a presnosti polohových GS. V roku 1978 zís-
kal vedeckú hodnosť doktora technických vied, ako prvý a doteraz 
jediný geodet v rezorte geodézie a kartografie v SR. Osobitne treba 
oceniť jeho publikačnú a prednáškovú činnosť. Bol spoluautorom 
príručky „GEO-TOPO“, monografie „Pravdepodobnosť a štatistika 
v geodézii a geofyzike“ (vydaná aj v anglickej verzii) a autorom 
publikácie „NAŠA ZEM – jej meranie a zobrazovanie“. Výsledky 
vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 12 výskumných správ a 70 ve-
deckých a odborných prác (niektoré v spoluautorstve). 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 pod-
predsedom redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru. 
Jeho meno je uvedené v 3. vydaní encyklopédie Who is who v SR
(Zug, Švajčiarsko 2006). Je nositeľom mnohých vyznamenaní. Funk-
ciu riaditefa VÚGK vykonával do 31. 12. 1987. Do dôchodku odi-
šiel 1. 10. 1988. Zomrel 12. 7. 2010 v Bratislave.

11. 9. 1972 – pred 40 rokmi začalo činnosť Odborové stredisko vzde-
lávania pracujúcich vo Výskumnom ústave geodézie a kartogra-
fie (VÚGK) v Bratislave. Jeho úlohou bolo organizovať krátkodo-
bé inštruktáže, kurzy a školenia na potreby organizácií rezortu Slo-
venského úradu geodézie a kartografie, ale aj na potreby mimore-
zortných geodetických pracovísk. Rozhodnutím predsedu Úradu 
geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR zo dňa 25. 2. 1994 bolo 
zrušené. Rozhodnutím predsedu ÚGKK SR zo 6. 12. 1995 bolo 
opäť zriadené rezortné školiace stredisko vo VÚGK. Jeho úlohou 
je zaškoľovanie a doškoľovanie zamestnancov rezortu ÚGKK SR.

16. 9. 1917 – před 95 lety se narodil prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, 
CSc., profesor kartografie na oboru geodézie a kartografie Fakulty 
stavební ČVUT v Praze. Svoji praktickou činnost zahájil v Země-
měřickém úřadě, odkud přešel v roce 1945 na Vysokou školu spe-
ciálních nauk ČVUT jako asistent prof. Fialy. V roce 1952 obhájil 

disertační práci doktora technických věd a v roce 1959 se habilito-
val. V roce 1973 byl jmenován profesorem. Byl pečlivým a důsled-
ným pedagogem, prošel řadou akademických funkcí. Jeho vědecká 
a publikační činnost byla věnována převážně oboru kartografie. Je 
spoluautorem vysokoškolské učebnice „Kartografie“. Jeho pedago-
gická činnost na ČVUT byla ohodnocena udělením Felberovy a Šolí-
novy medaile. Roku 1993 byl jmenován čestným členem České karto-
grafické společnosti. Zemřel 25. 9. 1997 v Sedlčanech.

17. 9. 1927 – pred 85 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 zeme-
meračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského 
inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave  
v roku 1953 nastúpil na Katedru geodetických základov. Vedeckú 
hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal v roku 1963 
na Fakulte stavební Českého vysokého učení technického v Prahe. 
Za docenta bol vymenovaný v roku 1964 a za profesora pre odbor 
geodetická kartografia v roku 1978. 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 pro-
dekana SvF SVŠT (1969 až 1974). Mal bohaté skúsenosti aj v práci 
v centrálnych orgánoch. Napr. v rokoch 1974 až 1977 pracoval na 
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 geodé-
zie a kartografie. Osobitnú pozornosť venoval teórii perspektívnych 
valcových zobrazení, kde dosiahol pozoruhodné výsledky a vyplnil 
medzery v tvorbe nových kartografických zobrazení. Bol považo-
vaný za popredného odborníka v matematickej kartografii. Bohaté 
pedagogické skúsenosti zúročil pri písaní 18 dočasných vysokoškol-
ských učebníc (skrípt), z toho 9 v spoluautorstve. Bol autorom 15 
vedeckých a odborných prác a spoluautorom celoštátnej vysokoškol-
skej 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 (okres Prievidza).

24. 9. 1917 – před 95 lety se narodil Ing. Jan Strnad, bývalý vedoucí 
provozu triangulace, speciálních prací a zahraničních zakázek Geo-
detického ústavu, Praha. Narodil se ve Vídni (Rakousko), vystudo-
val zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze. Krátký čas pracoval 
v triangulační kanceláři ministerstva financí. Vrátil se zpět 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 karto-
grafického 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 funk-
cích. V roce 1978 odešel do důchodu a po několik let pracoval jako 
odborný asistent na katedře speciální geodézie ČVUT v Praze, poté 
byl znám jako odborný poradce firmy Wild (resp. Leitz, Leica).
Zemřel 23. 10. 1992 v Praze.

29. 9. 1937 – před 75 lety se v Praze narodil Ing. Antonín Meissler, 
vedoucí výzkumný a vývojový pracovník Geodetického a kartogra-
fického podniku (GKP) v Praze. Po studiích na Střední průmyslové 
škole zeměměřické v Praze absolvoval v roce 1961 studium země-
měřického 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 pra-
coval i ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kar-
tografickém, Zdiby, zejména na úseku ekonomiky prací. Postgra-
duálně studoval na fakultě řízení Vysoké školy ekonomické. V le-
tech 1979-84 pracoval ve středisku dálkového průzkumu Země a poté 
ještě ve výpočetním středisku GKP. Zemřel 3. 2. 1987 v Praze.

1952 – pred 60 rokmi začala v akademickom roku 1952/1953 
výučba inžinierskej geodézie pre odbor geodézia a kartografia na 
vysokých školách technických v bývalom Česko-Slovensku.
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K článku Kopáčik, A.–Čižmár, J.: Cena Samuela Mikovíniho – ocenenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
udeľované významným osobnostiam technickej praxe a spoločenského života

Obr. 1 Cena Samuela Mikovíniho
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Čo kartograf dokáže vidieťČo kartograf dokáže vidieť

za jednoduchou čiarou? za jednoduchou čiarou? 

Rieku, hory, vrstevnicuRieku, hory, vrstevnicu

a omnoho viac. Dokáže sia omnoho viac. Dokáže si

verne predstaviť priestor. verne predstaviť priestor. 

A preto verím, že keby tútoA preto verím, že keby túto

sošku videl samotný Mikovíni,sošku videl samotný Mikovíni,

nepýtal by sa na inšpiráciu,nepýtal by sa na inšpiráciu,

ale vedel by, že jej línie hovoriaale vedel by, že jej línie hovoria

o prírode, ktorú skúmalo prírode, ktorú skúmal

a fascinovala ho. a fascinovala ho. 

Zelenkavá patina navodzujeZelenkavá patina navodzuje

rastlinný typ motívurastlinný typ motívu

a naopak, leštené povrchya naopak, leštené povrchy

bronzu slúžia na slávubronzu slúžia na slávu

prijímateľovi.prijímateľovi.

Mgr. art. Marián Králik ,Mgr. art. Marián Králik ,
autor artefaktuautor artefaktu                                                                          




