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1. Úvod

Hlavním pfiedmûtem tohoto pfiíspûvku je struãn˘ popis reali-
zace pfievodu rovinn˘ch soufiadnic (Y,X) Kfiovákova zobra-
zení (v S-JTSK) a nadmofisk˘ch v˘‰ek v baltském v˘‰kovém
systému po vyrovnání do geocentrického soufiadnicového
systému ETRF-89 (a naopak) s pfiesností, charakterizova-
nou standardní odchylkou 5 cm v kaÏdé polohové soufiadnici
a 10 cm ve v˘‰ce. Pfievod soufiadnic je realizován odpovída-
jícím software, jehoÏ struãn˘ popis je na konci tohoto ãlánku.

Jak je známo – ob‰írnûji viz napfi. [1] – kvalita S-JTSK je
zãásti, zejména u délek, závislá na v˘voji geodetick˘ch po-
lohov˘ch základÛ ve druhé polovinû 19. století, kvalita stá-
vající realizace ETRF-89 na moÏnostech druÏicov˘ch tech-
nologií devadesát˘ch let minulého století.

2. Soufiadnicové systémy – struãná charakteristika

2.1 S-JTSK – Systém jednotné t r igonometr ické
sí tû  katastrální

Po vzniku âeskoslovenské republiky v roce 1918 byl vy-
tvofien S-JTSK, kter˘ byl definován na bázi vyrovnání tri-
gonometrické sítû I. fiádu zamûfiené 1920 aÏ 1927 (u 42 bodÛ
v âechách byly pfievzaty osnovy smûrÛ z II. vojenské trian-
gulace) a vyrovnané v roce 1928 Triangulaãní kanceláfií mi-
nisterstva financí pod vedením Ing. Josefa Kfiováka. Rozmûr,
poloha a orientace této sítû na Besselovû elipsoidu byly ur-
ãeny nepfiímo transformací s pouÏitím soufiadnic 42 identic-
k˘ch bodÛ sítû rakouské vojenské triangulace. Tato síÈ, ob-
sahující 268 bodÛ, byla v letech 1928 aÏ 1936 doplnûna
v âechách o dal‰ích 93 bodÛ a v letech 1949 a 1950 o dal-

‰ích 20 bodÛ podél ãeskoslovensko-maìarské hranice. Od
roku 1928 byla tato síÈ postupnû zhu‰Èována body II. aÏ IV.
fiádu a body podrobné trigonometrické sítû V. fiádu. Triangu-
laãní práce byly ukonãeny aÏ v roce 1957. Pfies vysokou re-
lativní pfiesnost (10 aÏ 20 mm mezi body V. fiádu) vykazuje
tato síÈ lokální smûrové i délkové deformace; orientace sítû
je chybná cca o 8� aÏ 12� v dÛsledku navázání na starou ra-
kouskou síÈ, délkové deformace ãiní aÏ 30 mm/km (na jiÏ-
ním Slovensku). Vût‰ina geodetick˘ch prací a práce v sou-
fiadnicovém katastru jsou doposud provádûny v tomto
systému.

2.2 Geocentr ick˘ soufiadnicov˘ systém –
ETRS-89 (1989)

Na základû doporuãení Mezinárodní geodetické asociace
(IAG), subkomise pro evropsk˘ soufiadnicov˘ systém, je
doporuãeno pouÏívat v Evropû jako uÏivatelsk˘ geocen-
trick˘ soufiadnicov˘ systém ETRS-89, jehoÏ soufiadnicov˘
rámec ETRF-89 byl odvozen z rámce ITRF-89 Meziná-
rodní sluÏbou rotace Zemû (IERS). DÛvodem, proã je v Ev-
ropû doporuãeno pouÏívání ETRS-89 je, Ïe euro-asijská
kontinentální deska, na které leÏí prakticky celá Evropa
a podstatná ãást Asie, vykonává vÛãi svûtovému soufiadni-
covému systému ITRS pohyb cca 2,7 cm za rok severov˘-
chodním smûrem. Tato zmûna soufiadnic je pro pfiesnost,
vyÏadovanou v geodetick˘ch pracích, pfiíli‰ velká, neÏ aby
bylo moÏno pouÏívat ITRS. ETRS-89 je naopak volen tak,
Ïe je „uná‰en“ euro-asijskou deskou a relativní zmûny sou-
fiadnic evropsk˘ch bodÛ jsou vzhledem ke geologické
stavbû Evropy aÏ na v˘jimky (¤ecko, Turecko) o jeden fiád
men‰í.
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Převod souřadnic mezi ETRS-89 
a S-JTSK pomocí globálního 
transformačního klíče
528

Abstrakt

Struãn˘ popis software pro pfiímou transformaci bodÛ ze systému ETRS-89 do S-JTSK. Pro stanovení vzájemn˘ch vztahÛ 
bylo vyuÏito v˘sledkÛ kampanû GPS "v˘bûrová údrÏba", realizované Zemûmûfiick˘m úfiadem v Praze v letech 1997 aÏ 2006
(3094 stanic).

Transformation between ETRS-89 and S-JTSK using Global Transformation Parameters

Summary

Software for direct transformation of coordinates from the reference system ETRS-89 to the Czech national coordinate system
S-JTSK is briefly described. To derive necessary transformation parameters the results of an extensive GPS campaign called
"selective maintenance" carried out by the Land Survey Office in the period 1997 – 2006 (3094 stations) were used.

Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze 

a VÚGTK, v.v.i., Zdiby,
prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.,

katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze



V âeské republice (âR) byl soufiadnicov˘ systém ETRS-89 
realizován sledem kampaní, proveden˘ch technologií 
GPS-NAVSTAR – detaily napfi. [1, 2]:

• EUREF-CS/H-91 – byly zamûfieny tfii body v âR a tfii body
na Slovensku v roce 1991,

• CS-NULRAD-92 – bylo zamûfieno celkem 10 bodÛ v âR
a 9 bodÛ na Slovensku v roce 1992,

• CS-BRD-93 – bylo zamûfieno 6 bodÛ v âR v roce 1993,
• DOPNUL– zamûfieno celkem 176 bodÛ, identick˘ch s body

JTSK, v letech 1993 a 1994.

V̆ sledné soufiadnice v ETRF-89 byly získány kombinací
v˘sledkÛ v‰ech v˘‰e zmínûn˘ch kampaní „sekvenãním vy-
rovnáním“ – detaily jsou uvedeny v [1], resp. [2]. RozloÏení
bodÛ je patrné z obr. 1. Pfiesnost v˘sledn˘ch soufiadnic je
moÏno charakterizovat standardní odchylkou 2 cm v polo-
hové soufiadnici (smûr sever – jih, západ – v˘chod) a 4 cm
v elipsoidické v˘‰ce.

Do takto vzniklé kostry byly transformovány v‰echny tri-
gonometrické body nejpfiesnûj‰ího klasicky budovaného te-
restrického systému na území âeskoslovenska – S42/83. Pro
transformaci bylo pouÏito klasické Helmertovy sedmiprv-
kové (7P) transformace s následnou dotransformací pomocí
upravené Jungovy transformace. Zpûtnou 7P transformací
takto vzniklého bodového pole (cca 27 000 bodÛ) do S-JTSK

a aplikací dodateãn˘ch korekcí v Kfiovákovû zobrazení, na-
vrÏen˘ch Cimbálníkem – viz napfi. [3] – vznikl S-JTSK/95
jako první (prozatímní) realizace geocentrického systému
v âR – viz [4] a [5].  V tomto systému jsou do jisté míry od-
stranûny lokální deformace, v „detailu“ má v‰ak stále vût-
‰inu vlastností klasického S-42/83.

Pfiesnost realizace a její pfiipojení do Evropsk˘ch základÛ
je podobnû jako v pfiípadû S-JTSK poplatné dobû vzniku -
devadesát˘m létÛm minulého století. Proto je tato realizace
ETRS-89 doplnûna v nadpisu zkratkou „(1989)“. V souãasné
dobû je provádûno zpfiesnûní této realizace zavedením
systému ETRS-89 (2005), kter˘ je definován pomocí svû-
tového systému ITRS 2005. Pro realizaci ITRS 2005 byla
zúroãena prakticky ve‰kerá pozorování technologiemi kos-
mické geodézie, provádûná v letech 1980 aÏ 2005 na 
základû pozorování na tzv. permanentních (a kolokaãních)
stanicích. Pro realizaci ETRS-89 (2005) v âR se pfiedpo-
kládá, Ïe budou vyuÏita GNSS pozorování na permanent-
ních stanicích sítû CZEPOS. Na základû této realizace by
mûl b˘t v âR v blízké budoucnosti realizován soufiad-
nicov˘ systém ETRS-89 (2005) a s ním úzce spojen˘ 
S-JTSK/05.

V letech 1997 aÏ 2006 provedl Zemûmûfiick˘ úfiad v Praze
(ZÚ) zamûfiení sítû 3094 vybran˘ch trigonometrick˘ch bodÛ
technologií GNSS v rámci kampanû tzv. „v˘bûrové údrÏby“.
Zamûfiovány byly body stávající trigonometrické sítû, na kte-
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Obr. 1 Kampanû, kter˘mi byl realizován ETRS-89 (1989) v âeské republice



r˘ch bylo moÏno observovat pomocí technologie GNSS.
Body byly pfiedem pfiestabilizovány a jsou chránûny osaze-
ním betonové skruÏe. Schéma pozorování je patrné z obr. 2.
Pozorovací schéma pfiipomíná klasickou trigonometrickou
síÈ, zamûfienou pfieváÏnû úhlovû, zde je v‰ak nutno mít na pa-
mûti, Ïe jde o síÈ sloÏenou z prostorov˘ch 3D vektorÛ, tedy
z hlediska „tuhosti“ sítû o podstatnû kvalitnûj‰í útvar neÏ je
klasická trigonometrická síÈ. Poãátkem roku 2007 byla síÈ
v˘bûrové údrÏby vyrovnána v ZÚ pomocí firemního soft-
ware od firmy TRIMBLE. Pfii vyrovnání byly body sítû
DOPNUL voleny jako pevné. Tímto zpÛsobem byly získány
první mûfiené soufiadnice 3094 trigonometrick˘ch bodÛ
v systému ETRS-89 (1989). Kvalita soufiadnic odpovídá kva-
litû pfiipojovací sítû,  kterou je DOPNUL. I pfies zji‰tûné ne-
dostatky v síti DOPNUL (zvlá‰tû ve v˘‰kové sloÏce) ukazuje
provedené vyrovnání na dosaÏenou pfiesnost v poloze cha-
rakterizovanou standardní odchylkou cca 1 aÏ 2,5 cm mezi
body sítû „v˘bûrové údrÏby“.

3. Transformace v˘‰ek – konstrukce detailního modelu
kvazigeoidu

Dal‰ím problémem, kter˘ je tfieba  fie‰it, je pfievod elipsoi-
dick˘ch v˘‰ek na v˘‰ky nadmofiské. K tomu úãelu je nutná
znalost prÛbûhu plochy kvazigeoidu. Urãením prÛbûhu plo-

chy kvazigeoidu se jiÏ dlouhodobû zab˘vá VÚGTK, v.v.i.,
ve spolupráci s katedrou vy‰‰í geodézie FSv âVUT
a VTOPÚ (nyní VGHMÚfi) Dobru‰ka. Existuje fiada modelÛ,
zaloÏen˘ch buì na astronomicko-gravimetrické nivelaci
nebo na ãistû gravimetrickém fie‰ení. Souãasn˘m nejkvalit-
nûj‰ím modelem kvazigeoidu se zdá b˘t kvazigeoid âR 2000.
Jde o gravimetrick˘ kvazigeoid, rektifikovan˘ v˘‰kami geo-
dynamické sítû âR, viz [6]. Stfiední kvadratická hodnota roz-
dílÛ na vzdálenost 10 km je odhadována na 2 cm. V rámci
kampanû „v˘bûrové údrÏby“ jsou nûkteré GPS body nivelo-
vány a z rozdílu elipsoidick˘ch a nadmofisk˘ch v˘‰ek je pak
moÏno téÏ pfiímo urãovat prÛbûh kvazigeoidu. Takto urãené
v˘‰ky je pak moÏné konfrontovat s prÛbûhem plochy kvazi-
geoidu gravimetrického. Na obr. 3 je toto porovnání prove-
deno pro kvazigeoid âR 2000. Stfiední kvadratická hodnota
velikosti odchylek je 3,3 cm.

4. Realizace pfievodu soufiadnic mezi ETRS-89 (1989)
a S-JTSK

Na základû zji‰tûn˘ch vlastností S-JTSK se ukazuje jednou
z moÏností vzájemné transformace mezi ETRS-89 a S-JTSK
pouÏití sedmiprvkové transformace s následnou aplikací od-
chylek, interpolovan˘ch z pfiedem vypoãítan˘ch hodnot
v pravidelném rastru.
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Obr. 2 Schéma realizace „v˘bûrové údrÏby“



Transformace pak probíhá podle schématu:

Transformace (B, L, Hel) v ETRF-89 (1989) na (X, Y, HBpv)
v S-JTSK:

(B, L, Hel)ETRF-89 ⇒ [1] ⇒ (X, Y, Z)ETRF-89 ⇒ [2] ⇒
⇒ (X, Y, Z)Bessel ⇒ [3] ⇒ (B, L, Hel)Bessel ⇒ [4] ⇒ 
⇒ (X, Y)S-JTSK/95 ⇒ [5] ⇒ (X, Y)S-JTSK;

(Hel) ⇒ [6] ⇒ (HBpv),

kde:

[1]  znaãí pfievod elipsoidick˘ch soufiadnic na pravoúhlé pro-
storové soufiadnice,

[2]  znaãí sedmiprvkovou Helmertovu prostorovou transfor-
maci,

[3]  je inverzní k [1],
[4]  znaãí zobrazovací rovnice modifikovaného Kfiovákova

zobrazení, 
[5]  pfiidání korekcí (vysvûtlení viz dále),
[6]  prosté pfiiãtení v˘‰ky kvazigeoidu.

Transformace (X, Y, HBpv) v S-JTSK na (B, L, Hel) 
v ETRF-89 (1989):

(X, Y)S-JTSK ⇒ [5�] ⇒ (X, Y)S-JTSK/95 ⇒ [4�] ⇒ (B, L, Hel)Bessel ⇒
⇒ [3�] ⇒ (X, Y, Z)Bessel ⇒ [2�] ⇒ (X, Y, Z)ETRF-89 ⇒ [1�] ⇒ 
⇒ (B, L, Hel)ETRF-89;

(HBpv) ⇒ [6�] ⇒ (Hel),

kde ãárkované transformace jsou inverzní k neãárkova-
n˘m.

Parametry sedmiprvkové transformace byly beze zbytku
pfievzaty z realizace S-JTSK/95 – viz [1]. V [1] byly tyto pa-
rametry urãeny pomocí 9969 rovnomûrnû rozloÏen˘ch iden-
tick˘ch trigonometrick˘ch bodÛ. Podstatn˘m pfiíspûvkem
pro zpfiesnûní transformace je v‰ak znalost soufiadnic 3094
bodÛ „v˘bûrové údrÏby“ v ETRF-89 (1989) (získané vyrov-
náním) a v S-JTSK (získané z databáze trigonometrick˘ch
bodÛ DATAZ).

Pro body v˘bûrové údrÏby mÛÏeme tak vypoãítat

�Y � YS-JTSK � YS-JTSK / 95, �X � XS-JTSK � XS-JTSK / 95.

Na základû takto získan˘ch hodnot bylo moÏno provést
interpolaci korekcí �Y, �X do pravidelné sítû. Vzhledem ke
vzdálenosti bodÛ „v˘bûrové údrÏby“ byl interval oka sítû
zvolen 5 km. Vlastní pfievod soufiadnic je realizován dále po-
psan˘m softwarem. 

5. Transformaãní software

Pro provedení transformace byl aktualizován software
ETRFJTSK.01, produkovan˘ VÚGTK, v.v.i. Název nového
softwaru, jehoÏ kód je psán v jazyce FORTRAN 77, je
ETRFJTSK.07 a obsahuje dva nezávislé programy:

• ETRFJT07.exe pro transformaci z ETRF-89 do S-JTSK,
• JTSKET07.exe pro transformaci z S-JTSK do ETRF-89.
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Obr. 3 Testování v˘‰ek kvazigeoidu pomocí GPS/nivelace



Kromû „exe“ programÛ musí b˘t v pfiíslu‰ném adresáfii
uloÏeny soubory:

• kvaz001e.dat, kter˘ obsahuje v˘‰ky kvazigeoidu âR 2000,
• tabdydx07, kter˘ obsahuje soubor hodnot v pravidelné 5 km

síti.

Vstupní data pro transformaci musí b˘t uloÏena v soubo-
rech, obsahujících fiádky s údaji:

ãíslo_bodu  B_(stupnû, minuty, vtefiiny)  L_(stupnû, minuty,
vtefiiny) H_el.

Veliãiny musí b˘t oddûleny mezerami, pro desetinná ãísla
se uÏívá teãka, ãíslo bodu je libovolné dekadické ãíslo.

Pfiíklad:

103   49 54 27.4567   14 17 21.3424   546.86.

Pro zpûtn˘ pfievod vypadá tvar fiádku vstupního souboru
následovnû:

ãíslo_bodu   Y X H_Bpv.

Pfiíklad:

103   724345.65   1056987.43  510.35.

Software je dostupn˘ ve V̆ zkumném ústavu geodetickém,
topografickém a kartografickém, v.v.i., 250 66  Zdiby 98,
pfiedpokládá se i jeho webová aplikace.

6. Závûr

Jako testovací pfiíklad pfievodu byla opût pouÏita mnoÏi-
na bodÛ „v˘bûrové údrÏby“. Po provedení transformace
bylo dosaÏeno polohové odchylky, charakterizované stan-
dardní odchylkou 1,4 cm v kaÏdé soufiadnici, polohová od-
chylka pak ãiní 2,1 cm – viz. obr. 4. Je nutné si v‰ak uvû-
domit, Ïe tyto hodnoty charakterizují pouze „pfiesnost
metody“ a povaÏují tak soufiadnice v obou systémech za
bezchybné. JelikoÏ tomu tak samozfiejmû není a vzhledem
k tomu, Ïe pomûrnû velká vzdálenost identick˘ch bodÛ ne-
mÛÏe postihnout deformace S-JTSK v detailu, odhaduje se
realistiãtûj‰í charakteristika pfiesnosti pfievodu, charakteri-
zovaná standardní odchylkou 4 cm v kaÏdé soufiadnici. Po-
dobnû v pfiípadû transformace v˘‰ek je nutno zv˘‰it stan-
dardní odchylku transformovan˘ch v˘‰ek ze 3,3 cm na 
7 cm.

Závûrem je nutno si uvûdomit, Ïe popsaná metodika po-
uÏívá poprvé transformaãních parametrÛ (7P a tabulka od-
chylek), odvozen˘ch kompletnû z reáln˘ch mûfiení. Pfied-
chozí verze software pouÏívaly parametry, odvozené z vût‰í
ãásti na podkladû transformovan˘ch bodÛ.

Cílem autorÛ pfiíspûvku je docílit reálnou pfiesnost metody
transformace na hodnotu 2 cm v kaÏdé polohové soufiadnici.
Pfii zachování metodiky transformace (7P a tabulka odchy-
lek) je tfieba zhustit síÈ interpolovan˘ch odchylek alespoÀ na
2 km a hodnoty deformací urãit z hust‰ího bodového pole.
K tomu se nabízí vyuÏití sítû zhu‰Èovacích bodÛ, zamûfien˘ch
technologií GPS katastrálními úfiady v rámci tvorby nového,
do Evropsk˘ch geodetick˘ch polohov˘ch základÛ plnû inte-
grovaného systému S-JTSK/05, jehoÏ realizace se pfiipra-
vuje.
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Obr. 4 Transformace pomocí globálního klíãe – rozdíly soufiadnic pÛvodních (S-JTSK) 
a transformovan˘ch softwarem ETRFJT07



Podûkování: Autofii pfiíspûvku dûkují pracovníkÛm Zemû-
mûfiického úfiadu Ing. Martinu Skalovi za poskytnutí souboru
vyrovnan˘ch soufiadnic sítû „V̆ bûrová údrÏba“ a Ing. Ladi-
slavu Zajíãkovi, CSc. za poskytnutí souboru soufiadnic bodÛ
v˘bûrové údrÏby v S-JTSK, resp. Bpv.

Pfiíspûvek byl zpracován v rámci v˘zkumného zámûru
CUZ002561501.
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Poznámka lektora: Lokální dotransformace S-JTSK mohou
dosahovat hodnot vût‰ích neÏ 5 cm a nemohou b˘t postiÏeny
mfiíÏkou o velikosti oka 5 km. Problém bude vyfie‰en po vy-
uÏití soufiadnic zhu‰Èovacích bodÛ, zamûfien˘ch GPS.
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Databáze pro výpočty 
parametrů tíhového pole Země 
pro střední Evropu

528

Abstrakt

Vznik a obsah databáze vytvofiené ve VÚGTK ve spolupráci se Západoãeskou univerzitou za úãelem v˘poãtÛ v oblasti 
modelování tíhového pole Zemû. Obsah databáze, kter˘ tvofií modely topografie, pozemních tíhov˘ch dat a 2D model
mûrné hmotnosti hornin pro území stfiední Evropy. Nûkteré v˘sledky vypoãítané z uveden˘ch modelÛ jako jsou Bouguerovy
anomálie a topografické opravy tíhov˘ch dat ve sférické aproximaci. 

Database for Local Gravity Field Modelling over the Area of Central Europe

Summary

Database created both by the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography and University of West Bohemia,
which can be used for solving problems of physical geodesy. Database contains gravity data, digital terrain model and 2D
rock density maps for the area of Central Europe. Some results computed from the data such as terrain corrections in 
spherical approximation or Bouguer anomalies.

Ing. Martin Kadlec1,2, Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.1,
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.1,2,

1Výzkumný ústav geodetický, topografický 
a kartografický, v.v.i., Zdiby,
2Fakulta aplikovaných věd,

Západočeská univerzita v Plzni

1. Úvod

Práce popisuje obsah, rozsah a struãnû i vznik databáze ob-
sahující klíãová data pro vût‰inu v˘poãtÛ v oboru fyzikální
geodézie pro oblast stfiední Evropy. Databáze pro tuto oblast
obsahuje rastry stfiedních hodnot tíhového zrychlení, v˘‰ek
a mûrné hmotnosti topografick˘ch hmot v rozli‰ení 30� x 30�
(na území âeské republiky pfiibliÏnû 600 x 900 m).

Znalost tûchto hodnot umoÏÀuje urãovat parametry tího-
vého pole Zemû. S vyuÏitím databáze je moÏné spoãítat na-

pfiíklad pfiesné regionální modely gravimetrického geoidu
a kvazigeoidu.

Tato databáze vychází z pÛvodní databáze [1] sestavené 
J. Kosteleck˘m ve V̆ zkumném ústavu geodetickém, topo-
grafickém a kartografickém (VÚGTK), kterou roz‰ifiuje 
o novûj‰í modely digitálního modelu terénu a dostupné mo-
dely rozloÏení mûrné hmotnosti hornin. PÛvodní databáze
mûla vût‰í rozsah (12° západní délky aÏ 30° v˘chodní délky
a 36° aÏ 60° severní ‰ífiky). Tento rozsah je pro zam˘‰len˘
úãel databáze zbyteãnû velik˘ a proto byl omezen.



2. Popis dat

Hlavní ãást databáze tvofií 3 základní modely dÛleÏité pro
modelování tíhového pole Zemû. Jsou jimi stfiední hodnoty
tíhového zrychlení, stfiední hodnoty v˘‰ek a stfiední hodnoty
mûrné hmotnosti topografick˘ch hmot. Databáze pokr˘vá
území o rozsahu 42° aÏ 58° severní ‰ífiky a 6° aÏ 28° v˘-
chodní délky. Hodnoty jsou  uloÏeny ve formû rastrÛ s roz-
li‰ením 30� x 30�.

V‰echny rastry jsou v zemûpisn˘ch soufiadnicicích, ‰ífika
i délka jsou vyjádfieny v Evropském terestrickém referenã-
ním systému (ETRS). Hodnoty ‰ífiky a délky jsou uvádûny
ve stupních. 

V̆ ‰ky jsou nadmofiské, uvádûné v metrech. 
Stfiední tíhové zrychlení je vÏdy vztaÏené k bodu na po-

vrchu Zemû v uvedené stfiední v˘‰ce, tíhov˘ systém je buì
IGSN 71 (International Gravity Standardization Net) nebo
S-Gr95 (tíhov˘ systém 1995) – na území âeské republiky
(âR) a Slovenské republiky (SR) je identick˘ s IGSN71 na
úrovni 0,1 mGal [5]. Hodnoty jsou v databázi uloÏeny v mGal
tj. v 10-5 ms-2.

Mûrná hmotnost topografick˘ch hmot (hornin) je uvádûna
v kg/m3.

3. ZpÛsob uloÏení dat, formát

Data jsou uloÏena v databázi v geografickém informaãním
systému (GIS) GRASS verze 6 jako rastrová data v rozsahu
a rozli‰ení uvedeném v˘‰e. V̆ hodou uloÏení databáze v GIS
oproti klasickému uloÏení v textovém souboru se sekvenã-
ním pfiístupem (jak je doposud pfii v˘poãtech ve fyzikální ge-
odézii zvykem) je pfiedev‰ím mnohem snadnûj‰í manipulace
s daty, které se pfii v˘poãtech a zejména ladûní v˘poãetních
programÛ ãasto vyskytují (fiedûní dat, omezení území). V̆ -
hoda GIS GRASS je v tom, Ïe tyto funkce lze snadno volat
z pfiíkazové fiádky, takÏe je moÏné je zafiazovat rovnou do v˘-
poãetních dávkov˘ch programÛ.

Pro úãely v˘poãtÛ v jin˘ch programech existuje také ko-
pie databáze v textovém formátu ARC/Info ASCII grid, z GIS
GRASS je moÏn˘ pfiím˘ export i do dal‰ích bûÏnû pouÏíva-
n˘ch formátÛ, jako napfi. Surfer nebo Matlab. 

Hodnoty v rastrech mohou b˘t i reálné (napfi. v˘‰ky na
území âR). V pfiípadû, Ïe data nejsou v dané buÀce defino-
vána, jsou nahrazena hodnotou NODATA_value (jejíÏ kon-
krétní reprezentace se v rÛzn˘ch rastrov˘ch formátech li‰í).

4. Obsah databáze

4.1 Seznam rastrÛ

Databáze obsahuje rastry (tab. 1), jejichÏ podrobnûj‰í popis
je uveden v následujících kapitolách.  

Poznámka k uloÏení rastru grav: Hodnoty velikosti vek-
toru tíhového zrychlení jsou redukované o 980 000 mGal
a jsou uloÏeny s v˘poãetní pfiesností na setiny mGal jako celá
ãísla (vynásobené stem).

4.2 V˘‰ky

PÛvodní databáze VÚGTK [1] obsahovala v˘‰ky sestavené
z více zdrojÛ, buìto z rÛzn˘ch národních databází (pro území
âR, SR a Rakouska), nebo z modelu GTOPO30 [4]. Od
konce roku 2004 je k dispozici nov˘ globální digitální mo-
del terénu SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)  [3],
kter˘ kvalitativnû model GTOPO30 pfiekonává. Model
SRTM vznikl technikou radarové interferometrie pfii misi ra-
ketoplánu Endeavour v roce 2000. V̆ hodou tohoto modelu
je relativnû vysoká pfiesnost: stfiední hodnota rozdílu v˘‰ek
modelu SRTM a kontrolních v˘‰ek urãen˘ch pomocí GPS
(Global positioning systém) je -0,7 � 3,7 m, 90 % hodnot
má chybu men‰í neÏ 6,6 m [2]. K podobn˘m závûrÛm jsme
do‰li pfii testování pfiesnosti modelÛ GTOPO30 i SRTM vÛãi
modelÛm z národních databází. V̆ sledky jsou uvedeny na
konci této podkapitoly (tab. 2, 3).

Navíc se pfii testech prokázalo, Ïe pouÏit˘ model
GTOPO30 je systematicky posunut˘ o jeden pixel na v˘chod.
Pro nûkteré v˘poãty je co nejpfiesnûj‰í digitální model terénu
dÛleÏit˘ (napfi. pro v˘poãty topografick˘ch oprav tíhov˘ch
dat) a tak vznikla potfieba star‰í model nahradit.

ProtoÏe se ale stfiední hodnoty tíhového zrychlení vztahují
k pÛvodním v˘‰kám GTOPO30, je nutné je zachovat a proto
byl v databázi ponechán i pÛvodní v˘‰kov˘ model beze
zmûny (název rastru h_gop).

Pfiímé pouÏití SRTM se ukázalo jako problematické, pro-
toÏe se v nûm vyskytují prázdné buÀky. V̆ jimeãnû obsahuje
také odlehlé hodnoty, a to zejména na velk˘ch rovinat˘ch
plochách (povrchové doly), coÏ je zpÛsobeno technologií pfii
sbûru dat (radarová interferometrie). V̆ ‰ky SRTM, bez ja-
k˘chkoliv dal‰ích úprav, jsou v databázi uloÏeny pod názvem
h_srtm30. Jedná se o nadmofiské v˘‰ky nad globálním mo-

Geodetick˘ a kartografick˘ obzor
roãník 53/95, 2007, ãíslo 12

Kadlec, M.– Kosteleck˘, J.– Novák, P.: Databáze pro v˘poãty parametrÛ...
283

Tab. 1 Seznam rastrÛ uloÏen˘ch v databázi

Rastr Obsah Rozmûr Poslední zmûna

Grav g redukované o 980 000 setiny mGal 29. 5. 2006

Grav_types kód pÛvodu g 29. 5. 2006

H_gop v˘‰ka zdroj [1] – pÛvodní m (reálné) 29. 5. 2006

H_srtm30 v˘‰ka SRTM m 29. 5. 2006

Rock_den mûrná hmotnost hornin kg/m3 29. 5. 2006

Vysky v˘‰ka – kombinace zdrojÛ m 29. 5. 2006

Vysky_types kód zdroje rastru v˘‰ky 29. 5. 2006
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Tab. 2 Statistiky rozdílÛ stfiedních v˘‰ek z modelu GTOPO30 a regionálních modelÛ v metrech

GTOPO30

regionální model prÛmûr stfiední chyba
rozdíl

minimální maximální

âeská republika 1,67 31,90 -287,81 265,80

Slovensko -0,96 64,05 -553,40 531,14

Rakousko 4,36 169,42 -1060,00 1212,33

Tab. 3 Statistiky rozdílÛ stfiedních v˘‰ek z modelu SRTM a regionálních modelÛ v metrech

SRTM

regionální model prÛmûr stfiední chyba
rozdíl

minimální maximální

âeská republika 2,89 6,68 -170,05 109,07

Slovensko 2,14 7,56 -233,82 177,69

Rakousko 3,32 96,10 -1057,00 1062,00

Obr. 1 Topografie [m]



delem geoidu EGM96 (Earth Gravity Model 1996). Podrob-
nûji viz dokumentace projektu SRTM [3].

Po sérii testÛ pfiesnosti jednotliv˘ch modelÛ byl zvolen ná-
sledující postup: Nejpfiesnûj‰í jsou v˘‰ková data pocházející
z národních databází (tedy pro území âR, SR a Rakouska).
Ta jsou pouÏita primárnû. Následnû jsou pouÏity v˘‰ky z mo-
delu SRTM. Tam, kde v‰ak rozdíl mezi modely SRTM
a GTOPO30 pfiekraãuje hodnotu 75 m (pfiibliÏnû trojnásobek
stfiední chyby v souboru rozdílÛ mezi modely SRTM
a GTOPO30) nebo kde data SRTM chybí, jsou pouÏita data
GTOPO30. Tento nov˘ digitální model terénu má v databázi
oznaãení vysky (obr. 1). V rastru vysky_types se nachází kód
pÛvodu v˘‰ky, kter˘ nab˘vá hodnot (ve shodû s pÛvodní da-
tabází VÚGTK, jen roz‰ífien o kód dat SRTM):

1 GTOPO30,
3 v˘‰ky z Rakouska,
6 v˘‰ky ze Slovenska,
8 v˘‰ky z âR,
10 SRTM.

4.3 Srovnání  modelÛ GTOPO30 a SRTM vÛãi  
modelÛm z národních databází

Porovnávat modely GTOPO30 a SRTM vÛãi sobû by o tom,
kter˘ model je pfiesnûj‰í, nic nevypovûdûlo. Proto bylo srov-
nání obou modelÛ provedeno vÛãi v˘‰kám, získan˘m z ná-

rodních databází, u kter˘ch se dá pfiedpokládat v˘raznû vy‰‰í
pfiesnost neÏ u obou globálních modelÛ. Statistiky rozdílÛ
jsou uvedeny v tab. 2 a 3.

Stfiední chyby, které urãují pfiesnost modelÛ, ve v‰ech pfií-
padech vychází podle pfiedpokladÛ mnohem lépe pro model
SRTM. PrÛmûrné hodnoty rozdílÛ, které by mohly signali-
zovat systematick˘ posun modelÛ, jsou vzhledem k pfiesnosti
obou modelÛ malé. Navíc jsou zfiejmû ãásteãnû zpÛsobeny
i rozdíln˘m typem v˘‰ek, u globálních modelÛ jsou to orto-
metrické v˘‰ky nad geoidem EGM96 a v národních mode-
lech normální v˘‰ky v národních systémech. Pfiesto je zají-
mavé, Ïe u star‰ího modelu GTOPO30 je prÛmûrn˘ rozdíl
mezi národními systémy a modelem men‰í. Pfiesto je model
SRTM na testovaném území zjevnû pfiesnûj‰í neÏ pÛvodní
model GTOPO30. Lze oãekávat, Ïe tomu tak bude i na zbytku
zájmového území.

4.4 Mûrná hmotnost  hornin

Mapy mûrné hmotnosti hornin se podafiilo zatím získat jen
pro území âR, SR a Maìarska. Na území âR a SR se hus-
toty získaly digitalizací mapy [8] zpracované v mûfiítku 
1:500 000. Tato mapa byla naskenována a transformována
do WGS84 (World Geodetic Systém 1984). Následnû byla
provedena fiízená klasifikace a tím získána digitální mapa
mûrné hmotnosti hornin v poÏadovaném rastru. Mapa se sklá-
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Obr. 2 Model 2D mûrné hmotnosti [kg/m-3]



dala ze dvou listÛ, spojení obou map v‰ak bohuÏel není bez-
e‰vé a tak pfii hranici âR a SR zÛstal pás bez známé mûrné
hmotnosti hornin. Vzhledem k mûfiítku mapy nelze oãekávat
lep‰í pfiesnost v poloze neÏ 50 m.

Otázkou zÛstává zpÛsob urãení mûrné hmotnosti hornin
uveden˘ch v mapû, kter˘ se nepovedlo zjistit. Navíc se jedná
pouze o 2D model mûrné hmotnosti hornin, kter˘ pfiedpo-
kládá, Ïe se mûrná hmotnost hornin ve svislém smûru ne-
mûní. Tento pfiedpoklad je zjevnû chybn˘, lep‰í modely pro
âR autorÛm nejsou známy.

Mûrná hmotnost hornin pro území Maìarska jsme získali
v rozli‰ení 3� x 3� a do potfiebného rozli‰ení byly hodnoty in-
terpolovány z této fiid‰í sítû. Podrobnosti o pÛvodu tûchto
hodnot rovnûÏ nejsou známy. Stfiední hodnota mûrné hmot-
nosti hornin v Maìarsku je podle tûchto dat 2114 kg/m3, li‰í
se tedy od bûÏnû uvádûné stfiední mûrné hmotnosti hornin
2670 kg/m3 o více neÏ 25 %. 

V̆ sledn˘ rastr „rock_den“ (obr. 2) obsahuje hodnotu hus-
toty hornin pro danou zemûpisnou ‰ífiku a délku (tedy se zjed-
nodu‰ujícím pfiedpokladem Ïe se hustoty vertikálnû nemûní)
o rozmûru kg/m3. Tam kde hodnota není známa (tedy v‰ude
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poãet spoleãn˘ch bunûk 772 

minimum -510 kg/m3

maximum 633 kg/m3

stfiední hodnota 141 kg/m3

smûrodatná odchylka 192 kg/m3

Tab. 4 Statistika souboru rozdílÛ hustot z Maìarska a SR
v kg/m3

Obr. 3 Bouguerovy anomálie (vypoãtené se stfiední mûrnou hustotou hornin 2670 kg/m3; 
hodnoty jsou v mGal = 10-5 ms-2)



kromû âR, SR, Maìarska a je‰tû v pásu pfii hranicích listÛ
mezi âR, SR) je doplnûna bûÏnû uÏívaná stfiední hodnota hus-
toty hornin 2670 kg/m3. Z mapy je ale zfiejmé, Ïe hustoty hor-
nin se ve stfiední Evropû od stfiední hodnoty ãasto podstatnû
li‰í a bude nutné získat data i pro dal‰í státy.

Data pfii hranicích SR a Maìarska rovnûÏ nejsou v‰ude
beze‰vá, na jin˘ch místech se v‰ak ãásteãnû pfiekr˘vají. Pfie-
kryt nastal celkem v 772 buÀkách rastru. Tento pfiekryt je je-
dinou dostupnou moÏností jak zhodnotit mûrné hmotnosti.
V̆ sledky srovnání jsou uvedeny v tab. 4.

4 .5 Tíhová data

Stfiední hodnoty tíhového zrychlení byly vypoãteny buì prÛ-
mûrem tíhového zrychlení v diskrétních bodech, které leÏí
uvnitfi pfiíslu‰né buÀky 30� x 30� (pro âR a ãást SR) nebo
z Bouguerov˘ch anomálií, které byly pro stfied pfiíslu‰ného
elementu vyinterpolovány dvourozmûrnou lineární transfor-
mací z Bouguerov˘ch anomálií z okolních stfiedÛ elementÛ
fiid‰í sítû (od 1� x 1� na ãásti SR aÏ pro 5� x 7,5�). Stfiední
hodnota tíhového zrychlení byla vÏdy vypoãtena z Bougue-
rovy anomálie pomocí uvedené stfiední v˘‰ky, ãímÏ byl
umoÏnûn bezchybn˘ pfievod na anomálie ve volném vzdu-
chu ãi na jiné potfiebné veliãiny.

Podrobnûj‰í popis zpÛsobu generování vzhledem ke
svému rozsahu a komplikovanosti jiÏ pfiesahuje rámec tohoto
textu a odkazujeme na [1].

S ohledem na silnou korelaci hodnot tíhového zrychlení
s topografií jsou data na obr. 3 vykreslena ve formû Bougu-
erov˘ch anomálií.

5. Aplikace

Tato databáze v souãasné dobû je a dále bude vyuÏívána pro
v˘poãty v oblasti fyzikální geodézie. Takováto nebo podobná
databáze je nezbytn˘m pfiedpokladem pro fie‰ení dal‰ích pro-
jektÛ, jako je projekt Národního programu v˘zkumu „Tvorba
znalostního systému pro podporu rozhodování zaloÏeného na
geodatech“ nebo projekt GAâR (Grantové agentury âR)
„¤e‰ení pfiesn˘ch modelÛ geoidu a kvazigeoidu pro území
stfiední Evropy“. Pfiíklady dvou konkrétních v˘sledkÛ v˘po-
ãtÛ s databází jsou na obr. 4 a 5.   

6. Závûr

Cílem práce bylo popsat databázi pro fyzikálnû-geodetické
v˘poãty. Popisovaná databáze navazuje na star‰í databázi
VÚGTK, kterou roz‰ifiuje a doplÀuje. Toto roz‰ífiení by mohlo
pfiinést zlep‰ení v˘sledkÛ nûkter˘ch klasick˘ch v˘poãtÛ, ve
kter˘ch vystupují hodnoty mûrné hmotnosti topografick˘ch
hmot, jako napfi. tíhov˘ch oprav tíhov˘ch dat. Pro jiné v˘po-
ãty naopak nic podstatného oproti pÛvodní databázi nepfiiná‰í
(napfi. pfii urãování pfiev˘‰ení kvazigeoidu nad elipsoidem).
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Obr. 4 Regionální model kvazigeoidu [6] v metrech



Z ãlánku vypl˘vá hlavní slabina uvedené databáze:
V mnoha pfiípadech se jedná o neovûfiené ãi nejisté zdroje
dat, u nichÏ nelze odhadnout jejich pfiesnost. Tak je tomu
napfiíklad u hodnot mûrné hmotnosti topografick˘ch hmot,
kde byla data pfiebrána z mapy b˘valého Ústfiedního ústavu
geologického, aniÏ víme jak byla mapa sestavena. Mapa
rovnûÏ nezohledÀuje zmûny mûrné hmotnosti hornin ve ver-
tikálním smûru. To není samozfiejmû zdaleka ideální, ov‰em
zfiejmû lep‰í, neÏ data jako neovûfiená úplnû zavrhnout
a pouÏívat konstantní stfiední mûrné hmotnosti, jak bylo
dfiíve obvyklé.

Dostateãnû kvalitní jsou naopak v˘‰ková data ve formû di-
gitálních modelÛ reliéfu, a to nejen pokud se jedná o v˘‰ky
pocházející z národních databází, ale i o globální model
SRTM. Dostupnost pfiesn˘ch tíhov˘ch a hustotních dat je tak
v souãasnosti hlavním limitem pfiesnosti v˘poãtÛ parametrÛ
tíhového pole Zemû.

Modifikovaná verze pojednání byla pfiipravena pro konfe-
renci GEOS 2007 (konference se konala ve dnech 1. a 2. 3.
2007 v Praze), kde byly v˘sledky prezentovány ve formû po-
steru.

Tento ãlánek vy‰el s podporou projektu M·MT ã. 2C06028
„Tvorba znalostního systému pro podporu rozhodování za-
loÏeného na geodatech“.
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Obr. 5 Velikost pfiímého topografického efektu (2. Helmertova kondenzaãní metoda) [7] v mGal



Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Společné zasedání Skupiny zemí OSN 
„Východní, střední a jihovýchodní Evropa“
pro standardizaci geografických jmen,
Pracovní skupiny pro exonyma při Skupině
expertů OSN pro geografická jména 
a konsorcia Projektu EuroGeoNames 
v Praze

005:334:528

Ve dnech 16. aÏ 18. 5. 2007 se v budovû zemûmûfiick˘ch a katast-
rálních úfiadÛ v Praze konalo spoleãné zasedání ãlensk˘ch státÛ ling-
visticko/geografické divize „V̆ chodní, stfiední a jihov˘chodní Ev-
ropa“, fungující v rámci Skupiny expertÛ OSN pro standardizaci
geografick˘ch jmen (UNGEGN), dále Pracovní skupiny UNGEGN
pro exonyma a konsorcia Projektu EuroGeoNames (EGN). Podobné
zasedání se pod zá‰titou âeského úfiadu zemûmûfiického a katastrál-
ního (âÚZK) konalo jiÏ pfied ãtyfimi roky a obû byla realizací ães-
kého pfiedsednictví zmínûné divize v letech 2002 aÏ 2007. Zasedání
pfiipravili a jeho prÛbûh zajistili pracovníci Zemûmûfiického úfiadu
a Názvoslovné komise âÚZK. Kromû pfiedsedkynû úfiadu UNGEGN
Helen Kerfoot z Kanady (obr. 1) se ho zúãastnili zástupci 19 evrop-
sk˘ch státÛ a Nového Zélandu (obr. 2). V programu zasedání byly
kromû hlavního tématu – exonym  a s ním spojeného projektu bu-
dování spoleãné evropské sítû národních webov˘ch sluÏeb EGN také
postupy pfii sbûru názvoslovn˘ch dat a jejich úfiední úpravy, pro-
blematika geografick˘ch jmen ve vícejazyãn˘ch oblastech, návody
pro vydavatele kartografick˘ch a jin˘ch prací, databáze geografic-
k˘ch jmen a seznamy (gazetteery), v˘mûnné standardy a formáty
názvoslovn˘ch dat, terminologické problémy, názvy státÛ a imple-
mentace doporuãení OSN t˘kajících se názvosloví a fungování
UNGEGN.  

První den se konalo 18. zasedání zmínûné regionální skupiny
zemí OSN pro standardizaci. Delegáti ãlensk˘ch státÛ informovali
o stavu národní standardizace v oblasti geografick˘ch jmen ve
sv˘ch zemích a o sv˘ch pfiedstavách a pfiípadnû podílu na standar-
dizaci v jejím mezinárodním rozmûru. Tradiãnû podrobné zprávy
podali kromû ãesk˘ch úãastníkÛ zástupci Kypru, Maìarska, Slo-
venska a Ukrajiny, novû téÏ Chorvatska a Turecka. Pfiínosná byla
i úãast reprezentace Srbska, i kdyÏ vlivem sloÏité vnitropolitické
situace tam dosud nebyly vytvofieny podmínky pro institucionální
zabezpeãení standardizaãní ãinnosti v oblasti geografického ná-
zvosloví. V dÛsledku personálních zmûn v pfiíslu‰n˘ch zahraniã-
ních institucích také chybûla ucelená zpráva Polska a Slovinska.
Jednání moderoval viceprezident ICOS (Mezinárodní rady pro
onomastiku) PhDr. Milan Harvalík, Ph.D., dlouholet˘ spolupra-
covník Názvoslovné komise âÚZK.

Druh˘ den pokraãovalo spoleãné zasedání 6. zasedáním Pracovní
skupiny UNGEGN pro exonyma, které moderoval vedoucí skupiny
prof. Peter Jordan z Rakouska. Vût‰ina úãastníkÛ pfiednesla pfiís-
pûvky, které se zab˘valy jednak stavem v˘zkumu exonym a jejich
shromaÏìováním v dan˘ch státech, jednak otázkami metodologic-
k˘mi a terminologick˘mi. Jednání bylo úzce svázáno s problemati-
kou realizace projektu EGN, jehoÏ konsorcium na zasedání zastu-
poval jeho pfiedstavitel Dr. Joern Sievers z nûmeckého Spolkového
úfiadu pro kartografii a geodézii. Vedoucí dílãí ãásti projektu t˘ka-
jící se exonym Dr. Roman Stani-Fertl poukázal pfiitom na nutnost
pfiezkoumání vlastní definice termínu exonymum pro potfieby bu-
dované evropské databáze exonym, jejíÏ existence podmiÀuje ade-
kvátní vyuÏívání sítû EGN, která by mûla v˘hledovû pokr˘t pokud
moÏno v‰echny státy EU. Obsahovû skromnûj‰í databáze exonym
se pfiipravuje rovnûÏ v centrále UNGEGN, která by mûla v celosvû-
tovém mûfiítku obsáhnout mj. exonyma sídel nad 100 tisíc obyvatel.
Informaci k tomuto tématu podala prezidentka UNGEGN Helen 
Kerfoot.

Urãit˘m pfiekvapením pro organizátory bylo, Ïe úãastníky jednání
pozdravil také prezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA)
doc. RNDr. Milan Koneãn˘, CSc. z Brna (obr. 3); mile pÛsobilo také
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Obr. 1 S. Dokoupilová (vpravo – âeská republika) 
a H. Kerfoot (Kanada) pfii uvítacím projevu

Obr. 3 Úãastníky pfii‰el pozdravit prezident Mezinárodní
kartografické asociace M. Koneãn˘

Obr. 2 Úãastníci 18. zasedání regionální skupiny zemí OSN
pro standardizaci geografick˘ch jmen



téma pfiíspûvku jednoho z britsk˘ch úãastníkÛ, Paula Woodmana, ta-
jemníka PCGN (Permanent Committee on Geographical Names),
kter˘ se t˘kal reflexe toponym z území dne‰ní âR v anglick˘ch/brit-
sk˘ch dûjinách od raného stfiedovûku do druhé poloviny 20. století.

Materiály ze zasedání jsou zatím k dispozici na vyÏádání v se-
kretariátu Názvoslovné komise âÚZK, plánuje se jejich zvefiejnûní
na webov˘ch stránkách Zemûmûfiického úfiadu.

PhDr. Pavel Boháã,
foto: Petr Mach,

Zemûmûfiick˘ úfiad, Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

Aplikace ZABAGED® ve veřejné
správě České republiky
378:528

Od roku 2006 pro‰el informaãní systém Základní báze geografic-
k˘ch dat (ZABAGED®) velkou zmûnou, která se pfiedev‰ím t˘ká
procesu aktualizace, správy a uloÏení dat, ale i datového modelu
a rychlosti pfiedávání aktuálních dat uÏivatelÛm. 

Proto se Zemûmûfiick˘ úfiad (ZÚ) rozhodl uspofiádat semináfi, kde
by uÏivatelé z fiad vefiejné správy byli seznámeni s hlavními novin-
kami a zámûry rozvoje ZABAGED® do budoucna. Semináfi s ná-
zvem Aplikace ZABAGED® ve vefiejné správû âeské republiky se
konal 11. 9. 2007 v konferenãním sále budovy zemûmûfiick˘ch a ka-
tastrálních úfiadÛ v Praze. 

Úãastníky semináfie (obr. 1) pfiivítal Ing. J. âernohorsk˘ (obr. 2),
fieditel ZÚ, kter˘ krátce shrnul vznik a historii ZABAGED® a vy-
zdvihl v˘znam ZABAGED® pro rozvoj vefiejné správy v âeské re-
publice (âR). Úvodního vystoupení se pak ujala Ing. D. Svobodová 
(obr. 3), fieditelka zemûmûfiické sekce ZÚ, s tématem Aplikace
ZABAGED® ve vefiejné správû âR. Ve svém vystoupení zrekapitu-
lovala jednotlivé produkty a sluÏby ZÚ, které úfiad produkuje a za-
bezpeãuje ve prospûch vefiejné správy a informovala o základních
smûrech rozvoje odborné pÛsobnosti a odborn˘ch úkolÛ úfiadu.

Poté následovaly pfiedná‰ky pfiímo o ZABAGED®. Ing. V. Plischke
informoval o obsahu a struktufie dat. Popsal ZABAGED® jako ob-
jektovou databázi, objasnil strukturu dat, jejich uloÏení a pfiipravené
exporty dat pro zákazníky. Souãasnû také vysvûtlil technickou in-
frastrukturu produkãního systému ZABAGED®, která je tvofiena 
moderní tfiívrstvou architekturou (klient – aplikaãní server – data-
bázov˘ server), která zabezpeãuje lep‰í ochranu vlastních dat a vy-
tváfií technické pfiedpoklady jednak pro realizaci dálkového pfiístupu
k centrální databázi z externích deta‰ovan˘ch pracovi‰È, ale i pro
perspektivní integraci ZABAGED® s jin˘mi informaãními systémy
vefiejné správy (ISVS). Ing. P. ·idlichovsk˘ pak navázal pfiíspûvkem
Metody sbûru informací a hlavní zásady aktualizace, kde úãastníky
seznámil s hlavními principy plo‰né aktualizace a základními funk-
cemi Aplikaãního programového vybavení (APV) pro aktualizaci
ZABAGED®.

Dal‰í blok pfiedná‰ek uvedl Ing. K. Brázdil, kter˘ se ve svém pfiís-
pûvku Souãasnost a budoucnost spolupráce s externími partnery  vû-
noval v˘voji vzájemné spolupráce mezi spolupracujícími resorty.
Zrekapituloval historii spolupráce zaloÏené na vzájemn˘ch doho-
dách a smlouvách mezi ministerstvy a âesk˘m úfiadem zemûmûfiic-
k˘m a katastrálním (âÚZK), popfi. ZÚ aÏ po legislativní zaji‰tûní
spolupráce v zákonû o zemûmûfiictví (zákon ã. 200/1994 Sb.). Ve
svém vystoupení zdÛraznil, Ïe základem spolupráce musí b˘t prin-
cip partnerství a zodpovûdnosti za rozvoj komplexního informaã-
ního systému vefiejné správy vypl˘vajícího ze smyslu zákona o in-
formaãních systémech vefiejné správy a ze smûrnice INSPIRE. 

Ing. P. Dvofiáãek pfiedstavil Geoportál ZÚ – portál pro objedná-
vání dat ZÚ vãetnû dat ZABAGED® a i pro pfiístup k mapov˘m sluÏ-
bám pfies WMS prohlíÏeã. Úãastníci dostali tip na vyzkou‰ení ma-
pov˘ch sluÏeb pomocí GeoProhlíÏeãe – WMSdemo, kter˘ je
pfiístupn˘ na www stránkách âÚZK. RNDr. M. Traurig ve svém pfiís-
pûvku o kartografické produkci ZÚ informoval o úkolech úfiadu
v oblasti kartografické tvorby. ZdÛraznil, Ïe celé území âR je uÏ po-
kryto základní mapou âeské republiky v mûfiítku 1 : 10 000 zpra-
covanou na podkladû ZABAGED® a letos bude dokonãena i tvorba
základní mapy âeské republiky v mûfiítku 1 : 50 000. 

Poslední dopolední pfiedná‰ka se trochu odli‰ovala od pfiedcho-
zích a úãastníci semináfii tak mûli moÏnost si zavzpomínat na svá

univerzitní studia. Doc. Ing. J. ·íma, CSc. vystoupil s pfiedná‰kou
Odborná terminologie související se ZABAGED®, kde se zam˘‰lel
nad dÛleÏitostí sladûní odborné terminologie. 

Odpolední blok byl vûnován pfiíkladÛm souãasného vyuÏívání dat
ZABAGED® v uÏivatelské sféfie – pro projekty t˘kající se území
celé âR, ale i pro projekty regionálního charakteru. Prezentace uká-
zaly ‰irokou ‰kálu moÏností vyuÏívání dat ZABAGED® – konkrétnû
pro Centrální evidenci vodních tokÛ (CEVT) v Informaãním
systému vefiejné správy – voda (ISVS – VODA), pro Digitální bázi
vodohospodáfisk˘ch dat (DIBAVOD), pro Integrovan˘ záchrann˘
systém (IZS), jehoÏ hlavním koordinátorem je Hasiãsk˘ záchrann˘
sbor (HZS), dále pro Jednotnou dopravní vektorovou mapu (GIS
JDVM) spravovanou Centrem dopravního v˘zkumu, pro statistické
úlohy v âeském statistickém úfiadû, v Karlovarském kraji pro vy-
tvofiení portálu cyklotras a ve sluÏbû ArcIMS pro podkladové vrstvy
pro obce v kraji a v PlzeÀském kraji pro projekt Vymezení regio-
nálního systému ekologické stability kraje a pro vytvofiení „auto-
atlasu“ pro Zdravotnickou záchrannou sluÏbu (ZZS) a HZS kraje.
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Obr. 3 D. Svobodová pfii svém vystoupení

Obr. 1 Úãastníci semináfie

Obr. 2 ¤editel ZÚ J. âernohorsk˘ pfiivítal úãastníky 
semináfie



V závûreãné diskuzi se objevila témata t˘kající se zpfiesÀovaní di-
gitálního modelu terénu, vût‰ího vyuÏívání dat Informaãního
systému katastru nemovitostí (ISKN) pro aktualizaci ZABAGED®,
ustálení datového modelu ZABAGED® po roz‰ífiení o adresní body,
názvy ulic a po integraci správních hranic. 

Závûrem lze konstatovat, Ïe semináfi v˘znamnû pfiispûl k infor-
movanosti odborn˘ch i fiídících pracovníkÛ orgánÛ státní správy a sa-
mosprávy, k propagaci ZABAGED® jako základní báze geografic-
k˘ch informací z území âR urãené pro aplikaci ve vefiejné správû
i k propagaci integrace informaãních systémÛ vefiejné správy âR.

RNDr. Jana Pressová,
foto: Petr Mach,

Zemûmûfiick˘ úfiad, Praha

ZPRÁVY ZE ŠKOL

Seznam bakalářských prací 
obhájených na Fakultě stavební VUT
v Brně posluchači oboru geodézie
v roce 2007
(043)„2007“378:528

BENDOVÁ, I.: Zamûfiení a vyrovnání ãásti nivelaãní sítû v Brnû.
BIELY, P.: Podrobná nivelaãní síÈ mûsta Brna – revize a pfiemûfiení

její ãásti.
BLAÎEK, P.: Tvorba úãelové mapy v intravilánu.
âEPERA, D.: Testování nivelaãních pfiístrojÛ.
âERN ,̄ M.: Urãení v˘‰ek HVB stavby rychlostní silnice I/48

v úseku To‰anovice – Îukov.
DANIEL, R.: Vytyãení a zamûfiení chránûného území u obce Jobova

Lhota.
FEDR, K.: Revize kalibraãního pole pro leteckou fotogrammetrii.
FRIEBERG, L.: V̆ poãet geodetické sítû v programu G-NET.
FUROVÁ, P.: Kontrola a testování totální stanice.
GAVLÍK, J.: Geodetické mûfiení deformací stavebních dílcÛ.
HOLL̄ , V.: Geometrick˘ plán pro odstranûní zjednodu‰ené evi-

dence.
JACHAN, T.: Mûfiení a v˘poãty pro doplnûní sítû pro v˘uku v te-

rénu v Jedovnicích.
KALINA, M.: Zamûfiení v˘‰kové sítû velmi pfiesnou nivelací.
KEJVALOVÁ, K.: Sledování svislosti a horizontálních posunÛ vûÏe

kostela J. A. Komenského v Brnû.
KMENTOVÁ, L.: Revize PBPP v katastrálním území Sadová.
KO≈A¤ÍKOVÁ, ·.: Historie geometrického plánu.
KOVÁ¤, J.: Kalibraãní bodové pole pro blízkou fotogrammetrii.
KUCHY≈OVÁ, M.: Vyhotovení v˘‰kopisného plánu v severní ãásti

lokality Kraví hora.
LUKE·OVÁ, B.: Geometrick˘ plán pro odstranûní zjednodu‰ené

evidence.
MACKOVÁ, L.: Sestavení multifunkãního atlasu âR a SR z mapo-

v˘ch dat dostupn˘ch na Internetu.
NOVOTN ,̄ P.: ÚdrÏba a doplÀující mûfiení v geodetické síti Jedov-

nice.
PAVELKOVÁ, H.: Tvorba bodového pole pro mapování v lokalitû

Kraví hora.
PELANTOVÁ, I.: Lokalizace vybran˘ch památkov˘ch objektÛ men-

‰ího rozsahu na Znojemsku.
PRKNOVÁ, Z.: Vyhotovení geometrického plánu v programu VKM.
PROCHÁZKA, T.: Mapová rekonstrukce polohopisu pÛvodního

opevnûní hradu ·pilberk.
RA·KA, J.: Zhu‰tûní bodového pole metodou GPS.
ROJÍKOVÁ, E.: Zhotovení geometrického plánu pro vyznaãení vûc-

ného bfiemene.
¤ÍHA, J.: Tvorba úãelové mapy ve mûstû.
SEDLISKÁ, R.: Vyhotovení digitální mapy na základû nového mû-

fiení v softwaru VKM.
SMAÎIL, T.: Revize kalibraãného pole pro leteckou fotogrammetrii.
SMEJKALOVÁ, R.: Úãelová mapa v mûstské zástavbû.
·ÁLEK, M.: Vyhotovení v˘‰kopisného plánu v jiÏní ãásti lokality

Kraví hora.
·VANCAROVÁ, M.: Geometrick˘ plán na odstranûní zjednodu‰ené

evidence.
TUTKO, M.: Databáze nivelaãních bodÛ z vybrané ãásti Brna.
VITÁSKOVÁ, I.: Problematika tvorby geometrick˘ch plánÛ.

VOLA¤ÍK, T.: Lokalizace vybran˘ch památkov˘ch objektÛ men-
‰ího rozsahu v Brnû a okolí.

WITISKA, M.: Vyhotovení mapy velkého mûfiítka.
ZEZULKA, E.: Mûfiení a zpracování doplÀujících mûfiení v geode-

tické síti Jedovnice.
ÎÁâKOVÁ, M.: Tvorba úãelové mapy v zastavûném území.

Ing. Ladislav Bárta,
Ústav geodézie FAST VUT v Brnû

Seznam bakalářských a magisterských
prací obhájených na katedře 
aplikované geoinformatiky 
a kartografie Přírodovědecké fakulty
UK v Praze v roce 2007
(043)„2007“378:528

Bakaláfiské práce:

DEJNOÎKA, P.: Tfietí rozmûr jako kartografick˘ vyjadfiovací pro-
stfiedek.

EâER, P.: Jazyk X3D a jeho aplikace v geoinformatice.
HRSTKOVÁ, L.: Hodnocení turistick˘ch map na ãeském trhu z hle-

diska estetiky a uÏivatelské vstfiícnosti.
LERNEROVÁ, T.: Autoatlas Bûloruské republiky 1 : 750 000.
MAHOVÁ, E.: Ukrajina – autoatlas 1 : 750 000.
MALÍKOVÁ, L.: Hodnocení dlouhodob˘ch zmûn vyuÏití krajiny ve

stfiedním Povltaví se zamûfiením na rekreaãní oblast Îivoho‰È.
MELâ, J.: Zmûny vyuÏití ploch v katastrech Libu‰, Lhotka a Krã.
MICHALOVÁ, E.: Zmûny vyuÏití ploch ve vybran˘ch katastrech

Prahy v období 1841–2005.
SLAVÍKOVÁ, J.: Modelování ohroÏenosti pÛdy vodní erozí.
SOUâKOVÁ, J.: Zmûny vyuÏití ploch ve vybran˘ch katastrech

Dûãínska mezi lety 1843–2005.

Magisterské práce:

DOHNÁLKOVÁ, M.: V̆ zkum nevyuÏívané zemûdûlské pÛdy
v okrese Jeseník a její perspektivy pro cílenou produkci biomasy.

GODER, J.: Poloautomatické urãení parametrÛ klasifikaãního mo-
delu objektovû orientované klasifikace.

JUPOVÁ, K.: VyuÏití objektové klasifikace dat DPZ pro monitoro-
vání rozpt˘lené zelenû.

KADLEC, J.: Modelování erozních procesÛ v povodí Bl‰anky v kra-
jinû.

KOLOMAZNÍK, J.: Hodnocení pfiesnosti oficiální evidence vyuÏití
ploch pomocí DPZ a GIS.

KOPALOVÁ, I.: Semiautomatická aktualizace digitálních topogra-
fick˘ch map s vyuÏitím snímkÛ vysokého rozli‰ení.

PATKOVÁ, L.: Fotogrammetrické metody kontroly kvality digitál-
ního modelu terénu.

PAVLÍâKOVÁ, R.: Dlouhodobé zmûny rozlohy a rozloÏení ploch
v âesku od poloviny 19. století.

PIKHARTOVÁ, L.: Anal˘za metod modelování zástavby z dat la-
serového skenování.

·ERHANT, P.: V̆ zkum ladem leÏící zemûdûlské pÛdy v modelo-
v˘ch územích Fr˘dlantsko a Semilsko.

·IKOVÁ, Z.: Tiskové mapy ãesk˘ch periodik.
·ÍP, M.: Topologická kostra polygonu a její vyuÏití pfii kartografické

generalizaci.
TESA¤, J.: Hodnocení dlouhodob˘ch zmûn vyuÏití pÛdy v CHKO

Moravsk˘ kras.
VOTÁPEK, J.: Dynamická vizualizace prostorov˘ch dat pohybují-

cích se objektÛ.
VYSKOâIL, J.: Vodohospodáfiská mapa 1 : 50 000, anal˘za a zá-

sady tvorby.
WIESNER, V.: Vymezení erozních lokalit a oblastí s rizikem eroze

za pouÏití nástrojÛ GIS, DPZ a erozních modelÛ.
ZMRZLÍK, J.: Anal˘za informací znázornûn˘ch na mapách urãe-

n˘ch úãastníkÛm cestovního ruchu.
ZVOLÁNEK, J.: Hodnocení vlivu staveb na krajinn˘ ráz s vyuÏi-

tím DMT a anal˘z GIS.

Práce jsou dostupné jako prezenãní v˘pÛjãky v geografické knihovnû UK.

RNDr. Jan D. Bláha, 
katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Pfiírodovûdecké fakulty UK v Praze
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Z GEODETICKÉHO 
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA

(október, november, december)

V˘roãie 50 rokov:

22. 10. 2007 – JUDr. Jaroslava Toma‰oviãová, vedúca sluÏobného
úradu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej
republiky (SR). Narodila sa v Luãenci. V roku 1981 skonãila s vy-
znamenaním Právnicku fakultu Univerzity Komenského (PF UK)
v Bratislave a v roku 1982 nastúpila do Obvodného národného v˘-
boru Bratislava IV. V rokoch 1983 aÏ 1985 absolvovala postgradu-
álne ‰túdium na PF UK so zameraním na v˘kon ‰tátnej správy  v ob-
lasti pozemkov˘ch vzÈahov. 1. 11. 1990 pri‰la do Slovenského úradu
geodézie a kartografie (SÚGK, od 1. 1. 1993 ÚGKK SR) do funk-
cie odborn˘ referent legislatívno-právneho referátu sekretariátu
predsedu SÚGK (od roku 1995 legislatívno-právny odbor). 1. 1.
1997 bola vymenovaná do funkcie riaditeºky legislatívno-právneho
odboru. Funkciu vykonávala do 31. 3. 1998. Od 1. 4. 1998 do 31. 3.
2000 pracovala v Ministerstve obrany SR vo funkcii vedúcej legis-
latívno-právneho oddelenia. 1. 4. 2000 sa vrátila do ÚGKK SR do
funkcie riaditeºky legislatívno-právneho a organizaãného odboru.
Uznesením vlády SR ã. 854 z 11. 10. 2006 s úãinnosÈou od 12. 10.
2006 bola vymenovaná do teraj‰ej funkcie. V̆ znamne sa podieºala
a ìalej podieºa na tvorbe katastrálneho zákona a in˘ch v‰eobecne
záväzn˘ch právnych predpisov v rezorte ÚGKK SR. Je autorkou via-
cer˘ch ãlánkov a predná‰ok a aktívnou ãlenkou v rôznych odbor-
n˘ch komisiách a poradn˘ch orgánov. Viac rokov bola predsedníã-
kou redakãnej rady Katastrálneho bulletinu. 

24. 10. 2007 – Ing. Peter Urcikán, spoluzakladateº a autorizovan˘
geodet a kartograf firmy Geores, spol. s r. o. v Bratislave. Rodák
z Bratislavy. Po skonãení odboru geodézia a kartografia na Sloven-
skej vysokej ‰kole technickej v Bratislave roku 1982 nastúpil do 
Geodézie, n. p., Bratislava, kde ako vedúci meraãskej ãaty vykoná-
val viaceré geodetické práce v teréne. V rokoch 1988 aÏ 1991 vy-
konával funkciu hlavného geodeta v Automatizácii Ïelezniãnej do-
pravy v Bratislave. V rokoch 1991 a 1992 bol odborn˘m referentom
odboru katastra Slovenského úradu geodézie a kartografie a v roku
1993 bol riaditeºom Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu.
Od roku 1994 vykonával geodetickú ãinnosÈ v komerãnej sfére, kde
sa venoval najmä vyhotovovaniu geometrick˘ch plánov, spracova-
niu registrov obnovenej evidencie pozemkov a prácam spojen˘ch
s katastrom nehnuteºností. Od zaloÏenia firmy Geores, spol. s r. o.
v roku 1997 sa venuje geodetickej a realitnej ãinnosti.

14. 12. 2007 – Ing. Rudolf Müller, vedúci technického odboru ka-
tastrálneho úradu (KÚ) v Banskej (B.) Bystrici. Narodil sa vo ·ved-
lári (okres Gelnica). Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej ‰koly technickej v Brati-
slave v roku 1982 nastúpil do Geodézie, n. p., Îilina, oddiel evi-
dencie nehnuteºností (EN) v B. Bystrici. Tu okrem prác v oblasti EN
vyhotovoval aj geometrické plány a v rokoch 1985 aÏ 1987 bol jeho
vedúci. V rokoch 1988 aÏ 1992 pracoval ako vedúci geodet Inves-
torského útvaru mesta B. Bystrica. V roku 1992 pre‰iel do Krajskej
správy geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 KÚ) v B. Bystrici, 
Stredisko geodézie (od 1. 1. 1993 Správa katastra – SK) B. Bystrica,
kde do roku 1994 bol overovateºom geodetick˘ch a kartografick˘ch
prác a od roku 1994 do 23. 7. 1996 bol riaditeºom SK. Od 24. 7.
1996 do roku 1999 bol vedúcim katastrálneho odboru (KO) Okres-
ného úradu v B. Bystrici a od roku 1999 do 31. 12. 2001 pracoval
v oddelení riadenia a metodiky katastra nehnuteºností, koordinácie
a informatiky KO Krajského úradu v B. Bystrici. Od 1. 1. 2002 je
v teraj‰ej funkcii.

V˘roãie 55 rokov:

5. 10. 2007 – Ing. Juraj Kováãik, vedúci gravimetrickej skupiny
oddelenia nivelácie a gravimetrie odboru geodetick˘ch základov
(GZ) Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) Bratislava. Na-
rodil sa v Bratislave. Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej ‰koly technickej v Brati-
slave v roku 1977 nastúpil do Geodetického ústavu, n. p., Bratislava
(neskôr Geodetick˘ podnik, ‰. p. a od 1. 1. 1991 GKÚ) do oddielu
nivelácie prevádzky GZ (od roku 1978 oddielu gravimetrie). Prácam
na úseku gravimetrie sa venuje dodnes. Zabezpeãuje a vykonáva
práce v ·tátnej gravimetrickej sieti (·GS) – budovanie a moderni-
záciu, spojenie ·GS s gravimetrick˘mi sieÈami (GS) susedn˘ch ‰tá-

tov a zapojenie vybran˘ch bodov ·GS do Jednotnej európskej gra-
vimetrickej siete (Unified European Gravity Network – UEGN). Po-
dieºal sa na projekte, meraní a vyrovnaní spoloãnej âesko – Slo-
vensko – Maìarskej GS a na spracovaní katalógov tiaÏov˘ch bodov
(a ich dodatkov) v gravimetrickom systéme 1964 a 1995. V rámci
jazykovej a spoloãenskej prípravy expertov absolvoval v rokoch
1983 aÏ 1985 ‰túdium jazyka ‰panielského na Katedre jazykov Uni-
verzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1998 aÏ 2002 bol ãle-
nom národnej komisie pre projekt UNIGRACE (zjednotenie gravi-
metrick˘ch systémov v strednej a vo v˘chodnej Európe). Od roku
1999 pôsobí v projekte vyrovnania UEGN. Je spoluautorom 5 od-
born˘ch prác z oblasti gravimetrie.

7. 10. 2007 – Ing. Ján Her‰ko, riaditeº Správy katastra (SK) RoÏ-
Àava Katastrálneho úradu (KÚ) v Ko‰iciach. Rodák z Goãova (okres
RoÏÀava). Po skonãení odboru geodézia a kartografia na Stavebnej
fakulte (SvF) Slovenskej vysokej ‰koly technickej (SV·T) v Brati-
slave v roku 1977 nastúpil do Geodézie, n. p., (od 1. 7. 1989 ‰. p.)
Pre‰ov. Tu ako vedúci meraãskej ãaty vykonával práce technicko-
-hospodárského mapovania, práce na základnej mape veºkej mierky
a vyhotovoval geometrické plány. V rokoch 1983 aÏ 1986 absolvo-
val postgraduálne ‰túdium odboru geodézia a kartografia na SvF
SV·T. Od roku 1985 do 31. 3. 1991 vykonával funkciu vedúceho
oddielu evidencie nehnuteºností v RoÏÀave. 1. 4. 1991 pre‰iel do
Krajskej správy geodézie a kartografie v Ko‰iciach do funkcie vedú-
ceho Strediska geodézie v RoÏÀave. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996
bol riaditeºom SK RoÏÀava KÚ v Ko‰iciach a od 24. 7 1996 do 
31. 12. 2001 bol vedúcim katastrálneho odboru Okresného úradu 
v RoÏÀave. V teraj‰ej funkcii je od 1. 1. 2002.

14. 12. 2007 – Ing. ·tefan Szakáll, riaditeº správy katastra (SK) Du-
najská (D.) Streda Katastrálneho úradu (KÚ) v Trnave. Rodák z Bra-
tislavy. Po skonãení odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fa-
kulte Slovenskej vysokej ‰koly technickej v Bratislave v roku 1977
nastúpil do Geodézie, n. p., Bratislava, oddiel evidencie nehnuteº-
ností v D. Strede. Tu vyhotovoval geometrické plány a vykonával 
geodetické práce pre vodné dielo Gabãíkovo. V rokoch 1980 aÏ 1990,
ako zástupca vedúceho oddielu, riadil práce technicko-hospodár-
skeho mapovania, základnej mapy veºkej mierky a obnovu katas-
trálneho operátu v okrese D. Streda. 1. 2. 1990 bol vymenovan˘ za
vedúceho Strediska geodézie v D. Strede Správy geodézie a karto-
grafie v Bratislave a 1. 1. 1993 za riaditeºa SK D. Streda KÚ v Bra-
tislave, kde vykonával aj povoºovanie vkladov do katastra nehnuteº-
ností (KN). V roku 1996 získal oprávnenie na vkladové konanie.
Funkciu riaditeºa SK vykonával do 23. 7. 1996. Od 24. 7. 1996 do
31. 12. 2001 bol vedúcim katastrálneho odboru Okresného úradu v D.
Strede. V teraj‰ej funkcii pôsobí od 1. 1. 2002. ZaslúÏil sa o rozvoj
KN v SK D. Streda. Známy je ako úãastník seminárov a konferencií
najmä z oblasti KN a súdny znalec z odboru geodézie a kartografie.

V˘roãí 60 let:

9. 10. 2007 – Doc. Ing. Radim BlaÏek, CSc., praÏsk˘ rodák, ve-
doucí katedry geodézie a pozemkov˘ch úprav fakulty stavební (FSv)
âVUT v Praze. Po maturitû s vyznamenáním na Stfiední prÛmyslové
‰kole zemûmûfiické v Praze roku 1966 byl zapsán na obor geodézie
FSv âVUT. Vysoko‰kolské studium ukonãil roku 1971 s vyzname-
náním obhajobou diplomové práce, která se t˘kala aplikace laserové
techniky v geodézii, pod názvem „Rozbor a zhodnocení metod pou-
Ïit˘ch pfii zatûÏovacích zkou‰kách Nuselského mostu“. TéhoÏ roku
byl pfiijat do fiádné vûdecké aspirantury v oboru teoretické geodézie
na katedfie geofyziky Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Karlovy.
Jako aspirant prof. Ing. Dr. Ludvíka Hradilka, DrSc., vykonal fiadu
praktick˘ch mûfiení pfieváÏnû ve Vysok˘ch a Západních Tatrách,
která byla podkladem kandidátské disertaãní práce „Urãování re-
frakce v pofiadech trigonometrické nivelace“, dokonãené roku 1974
a obhájené na FSv (jiÏ pod vedením ‰kolitele prof. Ing. Dr. Josefa
Böhma, DrSc.) roku 1978. V závûru roku 1974 nastoupil na základû
konkurzu na katedru geodézie a pozemkov˘ch úprav FSv âVUT.
Odbornou praxi si doplnil roku 1979 ve funkci vedoucího geodeta,
pfieváÏnû v oddûlení triangulace tehdej‰ího Geodetického a karto-
grafického podniku, Praha. V roce 1989 byl jmenován docentem pro
obor geodézie, povûfien˘m pfiedná‰kami profilového pfiedmûtu 
Geodézie. Krátce na to se stal zástupcem vedoucího katedry a roku
1991 byl jmenován vedoucím katedry. Jeho pedagogická i odborná
ãinnost je velmi rozsáhlá (vedení a oponentura doktorsk˘ch a desí-
tek diplomov˘ch a bakaláfisk˘ch prací, publikaãní a lektorská ãin-
nost, aktivní úãast na fiadû tuzemsk˘ch i zahraniãních odborn˘ch
akcí). Spolupracoval téÏ na uãebnici Vysokohorská geodézie prof.
Hradilka (Academia 1983), je spoluautorem ãtyfi titulÛ ucelené fiady
skript a nadále spolupracuje s praxí.
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18. 11. 2007 – Doc. Ing. Milan Huml, CSc., rodák z Nymburka,
prodûkan pro zahraniãní styky a vedoucí katedry mapování a karto-
grafie fakulty stavební âVUT v Praze. Po studiu na Stfiední prÛmy-
slové ‰kole zemûmûfiické v Praze pracoval od roku 1966 jako v˘-
konn˘ geodet v investiãní v˘stavbû v n. p. Konstruktiva Praha. Po
dvou letech praxe nastoupil na místo pracovníka pro vûdu a v˘zkum
na katedfie mapování a kartografie FSv âVUT v Praze. V roce 1976
zakonãil vysoko‰kolské studium oboru geodézie a kartografie na téÏe
fakultû. Podílel se na fie‰ení v˘zkumn˘ch úkolÛ z oblasti dálkového
prÛzkumu Zemû, kartografie a mapování velk˘ch mûfiítek. Od roku
1986 pÛsobí jako pedagog se zamûfiením na obnovu a vedení ka-
tastrálního operátu a na problematiku územních informaãních
systémÛ. Kandidátskou disertaci „Transformace obrazov˘ch záz-
namÛ DPZ“ obhájil roku 1989. V roce 1993 se v rámci programu
TEMPUS zúãastnil ‰estimûsíãního postgraduálního studia na TU
Delft (Nizozemsko) s tematikou LIS/GIS. V souãasnosti je ãlenem
EUROLIS (vzdûlávání a v˘zkum v oblasti územních informaãních
systémÛ). Z této oblasti pochází i fiada jeho zahraniãních i tuzem-
sk˘ch pfiedná‰ek a publikací. Habilitoval se v roce 2002. V únoru
2003 se stal prodûkanem FSv pro zahraniãní styky.

4. 12. 2007 – Ing. Alexandr Drbal, v˘zkumn˘ a v˘vojov˘ pracov-
ník VÚGTK. Narodil se v Odûse na Ukrajinû, kam se jeho pfiedkové
z ekonomick˘ch dÛvodÛ odstûhovali v 19. stol. z Prahy. Po studiích
na geodetické fakultû Polytechniky ve Lvovû pÛsobil v letech 1971
aÏ 1979 jako inÏen˘r, star‰í inÏen˘r – astronom a vedoucí mûfiické
ãety. V roce 1979 pfie‰el na katedru geodézie lvovské polytechniky
jako asistent, pozdûji odborn˘ asistent, kde byl povûfien pfiedná‰kami
zejména z inÏen˘rské geodézie. Do âech se vrátil v roce 1996. Byl
a je ãlenem a funkcionáfiem odborn˘ch spolkÛ: b˘valé V‰esvazové
astronomicko-geodetické spoleãnosti pfii Akademii vûd SSSR (1970
aÏ 1991), Vûdecké spoleãnosti Tarase ·evãenka ve Lvovû, âeského
svazu geodetÛ a kartografÛ, âeskoslovenské spoleãnosti pro vûdy
a umûní a âeské asociace ukrajinistÛ. V letech 1990 aÏ 1996 byl
ãinn˘ v ãeském krajanském hnutí na Ukrajinû jako prezident âeské
besedy ve Lvovû a pfiedseda âeské Národní Rady Ukrajiny, zastfie-
‰ující ãeské spolky na Ukrajinû. Od roku 1999 je ãlenem Konzulta-
tivní rady pfii Stálé komisi pro krajany Ïijící v zahraniãí Senátu Par-
lamentu âR. ZaslouÏil se o rozvoj krajanského hnutí na Ukrajinû
a o ‰ífiení dobrého jména âR v zahraniãí. Za tuto ãinnost byl vy-
znamenán ministrem zahraniãních vûcí âR Cenou Jana Masaryka
Gratis agit (2001). Zúãastnil se ãetn˘ch odborn˘ch a krajansk˘ch
vûdeck˘ch konferencí na Ukrajinû a v âR. Je autorem a spoluauto-
rem uãebnice „Mapování podzemních vedení“, vûdeck˘ch ãlánkÛ,
metodick˘ch návodÛ a posudkÛ z geodézie, inÏen˘rské geodézie
a historie geodézie na západní Ukrajinû (vãetnû Zakarpatska), rov-
nûÏ je autorem knih a ãlánkÛ o historii âechÛ na Ukrajinû, zejména
biografické pfiíruãky „âe‰i v Haliãi“ a o anabázi ãeskoslovensk˘ch
legií v Rusku.

V˘roãie 65 rokov:

6. 10. 2007 – Ing. Michal Kolesár. Rodák z Kal‰e (okres Ko‰ice –
okolie). Po absolvovaní odboru zememeraãského inÏinierstva na Sta-
vebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej ‰koly technickej (SV·T)
v Bratislave v roku 1966 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie
v Pre‰ove, Stredisko geodézie (SG) v RoÏÀave – deta‰ované praco-
visko v Revúcej. Na tomto pracovisku pôsobil, najmä v oblasti evi-
dencie nehnuteºností (EN), do 31. 12. 1972. Od 1. 1. 1973 bol vy-
menovan˘ za vedúceho SG vo Vranove nad Topºou (n. T.) Krajskej
správy geodézie a kartografie (KSGK) v Ko‰iciach. Od 1. 1. 1993
do 23. 7. 1996 bol riaditeºom Správy katastra (SK) vo Vranove n. T.
Katastrálneho úradu (KÚ) v Ko‰iciach, kde vyuÏíval svoje skúse-
nosti v EN. Od 24. 7. 1996 do31. 12. 2001 bol vedúcim oddelenia
zápisu práv k nehnuteºnostiam katastrálneho odboru Okresného
úradu vo Vranove n. T. Vo funkcii vedúceho technického oddelenia
SK Vranov n. T. KÚ v Pre‰ove bol od 1. 1. 2002 do 6. 1. 2003, t. j.
do odchodu do dôchodku. V rokoch 1972 aÏ 1975 absolvoval prv˘
beh postgraduálneho ‰túdia odboru geodézia a kartografia na SvF
SV·T. Ako absolvent roãného kurzu automatizácia samoãinn˘mi po-
ãítaãmi aktívne pôsobil pri zavádzaní vypoãtovej techniky v SG
KSGK Ko‰ice.

10. 10. 2007 – Ing. ·tefan ·paãek. Narodil sa v Hlohovci. Po ab-
solvovaní zememeraãského inÏinierstva na Stavebnej fakulte (SvF)
Slovenskej vysokej ‰koly technickej v Bratislave v roku 1964 na-
stúpil do Správy V̆ chodnej dráhy v Bratislave, pracovisko Geode-
tickej kancelárie vo Zvolene. 1. 10. 1969 prichádza do Slovenskej
správy geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovensk˘ úrad geodé-
zie a kartografie – SÚGK), kde ako pracovník technického odboru
sa zaoberal dokumentáciou, informaãn˘mi systémami, mapovaním
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a inÏinierskou geodéziou. V rokoch 1975 aÏ 1981 vykonával vedú-
ceho kontrolného útvaru. Od 1. 7. 1981 do 28. 2. 1990 bol riadite-
ºom Správy geodézie a kartografie (SGK) v Bratislave, kde sa za-
slúÏil o zavedenie a rozvoj v˘poãtovej techniky. Od 1. 3. 1990 bol
vedúcim Ústredného archívu geodézie a kartografie  SGK a v rámci
re‰trukturalizácie rezortu SÚGK pre‰iel 1. 1. 1991 do Geodetického
a kartografického ústavu (GKÚ) Bratislava, do funkcie vedúceho
odboru dokumentácie fondov, kde tieÏ vyuÏil skúsenosti z poãíta-
ãovej techniky. Od decembra 1994 pôsobil vo funkcii vedúceho od-
boru centrálneho automatizovaného informaãného systému geodé-
zie, kartografie a katastra, ktor˘ sa po reorganizácii GKÚ v roku
2001 zmenil na odbor geografického  informaãného systému (GIS).
Do tohto odboru boli zaãlenené aj odbory fotogrametrie a kartogra-
fie. V tejto funkcii naplno rozvinul skúsenosti z automatizácie geo-
detick˘ch a kartografick˘ch prác. Ako prv˘ v GKÚ zaãínal uplat-
Àovat skener pri kartografick˘ch prácach. Jeho aktivita vyústila 
do vytvorenia rezortného skenovacieho pracoviska v GKÚ. Funkciu
vedúceho odboru GIS vykonával do 7. 9. 2003. Od 8. 9. 2003 do 
31. 1. 2004, kedy odi‰iel do dôchodku, bol odborn˘m pracovníkom
Ústredného archívu geodézie a kartografie. Je publikaãne ãinn˘ na
stránkach ãasopisov a v zborníkoch. Je autorom 3 zlep‰ovacích ná-
vrhov z oblasti v˘poãtovej techniky a úspe‰ne referoval na 30-tich
domácich konferenciách a seminároch. V rokoch 1971 aÏ 1990 pred-
ná‰al na kurzoch pre zodpovedn˘ch geodetov. Je súdnym znalcom
z odboru geodézia, bol ãlenom komisie pre obhajoby diplomov˘ch
prác ‰tudijného odboru geodézia a kartografia  na SvF Slovenskej
technickel univerzity v Bratislave, ãlenom redakãnej rady Karto-
grafick˘ch listov a pracoval v komisii pre oceÀovanie nehnuteºností
Medzinárodnej federácie geodetov.

24. 10. 12007 – RNDr. Eduard Mufiick˘, b˘val˘ vedoucí odboru
Dálkového prÛzkumu Zemû (DPZ) a redakce Základní báze geo-
grafick˘ch dat (ZABAGED) Zemûmûfiického úfiadu (ZÚ), Praha.
Narodil se v Praze. Absolvoval Pedagogickou i Pfiírodovûdeckou
fakultu Univerzity Karlovy, vÏdy obor geografie – biologie. První
pracovní zku‰enosti získal jako uãitel a pozdûji odborn˘ pracov-
ník V˘zkumného ústavu rostlinné v˘roby. V roce 1979 nastoupil
do Stfiediska dálkového prÛzkumu Zemû (SDPZ) ve V˘zkumném
ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, které bylo
zfiízeno nedlouho pfiedtím. Brzy se stal jeho v˘znamn˘m v˘-
zkumn˘m pracovníkem. Jeho bohatá zku‰enost v oboru biogeo-
grafie a geomorfologie v˘raznû pfiispûly k úspû‰nému fie‰ení dvou
pûtilet˘ch úkolÛ státního plánu technického rozvoje v oblasti apli-
kací metod dálkového prÛzkumu se zamûfiením na ekologické
aspekty. 

14. 11. 2007 – Ing. Jifií Provázek, b˘val˘ vedoucí odboru triangu-
lace v Zemûmûfiickém úfiadu (ZÚ), Praha. Po maturitû a po roãní
praxi ve V̆ zkumném ústavu geodetickém, topografickém a karto-
grafickém byl doporuãen k fiádnému studiu na oboru geodézie a kar-
tografie (GaK) FSv âVUT; bûhem studia byl 3 roky pomocnou vû-
deckou silou na katedfie vy‰‰í geodézie a absolvoval s vyznamenáním
obor geodetická astronomie. Bûhem roãní vojenské sluÏby byl asi-
stentem na katedfie geodézie na VA Brno. Od roku 1966 (s pfieru‰e-
ním 1974 aÏ 1981 – âÚGK) pracuje v ZÚ. Zúãastnil se mj. téÏ mû-
fiení základny kosmické triangulace. V̆ znamn˘ je jeho podíl na
testovacím vyrovnání astronomicko-geodetické sítû (AGS) a pfií-
pravû dat pro mezinárodní vyrovnání Jednotné astronomicko-geo-
detické sítû (JAGS), kterého se posléze zúãastnil jako ãlen meziná-
rodní komise geodetick˘ch sluÏeb pro vyrovnání JAGS. Aktivnû se
podílel na zapojení ãs. geodetick˘ch základÛ do Evropy, pracích
v rámci EUREF (European Reference Frame), novém zamûfiení 
0. fiádu âSAGS a dal‰ích pracích konan˘ch metodami GPS. Je ãle-
nem komise pro státní závûreãné zkou‰ky na oboru GaK FSv âVUT
v Praze.

14. 11. 2007 – Ing. Oldfiich Smrãek, b˘val˘ fieditel Katastrálního
úfiadu v Jiãínû. Narodil se v Turnovû. Po maturitû na jedenáctileté
‰kole studoval obor zemûmûfiick˘ na fakultû stavební âVUT v Praze,
kter˘ ukonãil státní závûreãnou zkou‰kou v roce 1964. V období
1964 aÏ 1971 pracoval v provozu speciálních geodetick˘ch prací
Ústavu geodézie a kartografie, Pardubice, nejprve jako technik a poté
jako vedoucí mûfiické ãety. Podílel se na vyhotovování mapov˘ch
podkladÛ pro investiãní v˘stavbu, základních plánÛ závodÛ a na 
geodetick˘ch pracech pfii stavbû tranzitního plynovodu. 1. 1. 1972
pfie‰el na Stfiedisko geodézie Nová Paka, pracovi‰tû Jiãín (od roku
1973 po pfiestûhování Stfiedisko geodézie Jiãín), kde zastával funkci
vedoucího geodetického oddílu a od 1. 1. 1981 funkci vedoucího od-
dílu evidence nemovitostí. K 1. 1. 1982 byl jmenován vedoucím 
Stfiediska geodézie Jiãín, od 1. 1. 1993 byl jmenován fieditelem ná-
stupnického Katastrálního úfiadu v Jiãínû. V srpnu 2005 ode‰el do
starobního dÛchodu. 

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
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14. 11. 2007 – Ing. Ivan Îilinãár, vedúci geodetickej kancelárie
Goexpres v Bratislave. Rodák z Bratislavy. Zememeraãské inÏi-
nierstvo skonãil na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej ‰koly
technickej (SV·T) v Bratislave v roku 1965. 1. 9. 1966 nastúpil do
Ústavu geodézie a kartografie (od roku 1968 InÏinierska geodézia,
n. p.) v Bratislave, kde pracoval na úlohách technicko-hospodár-
skeho mapovania. 1. 1. 1969 pre‰iel do Pozemn˘ch stavieb, n. p.,
Bratislava (závod 4), neskôr premenované na Stavebné závody
a RENOS, a. s., kde pracoval ako geodet, neskôr zodpovedn˘ geo-
det (ZG) na v˘stavbe sídlisk a od roku 1976 ako vedúci strediska
geodetick˘ch prác. Geodetickú kanceláriu vedie od 1. 1. 1994. V ro-
koch 1976 aÏ 1979 absolvoval postgraduálne ‰túdium odboru geo-
dézia a kartografia na SvF SV·T. Je autorom takmer 10 odborn˘ch
prác a 12 zlep‰ovacích návrhov zameran˘ch na geometrickú pres-
nosÈ a modulové osnovy objektov novej kon‰trukãnej sústavy mon-
tovan˘ch objektov bytovej v˘stavby. V rokoch 1986 aÏ 1995 pred-
ná‰al na kurzoch pre ZG. Je zakladajúcim ãlenom Slovenského zväzu
geodetov a bol ãlenom jeho rady do konca roku 1999. ëalej je za-
kladajúcim ãlenom Komory geodetov a kartografov, kde do apríla
2004 bol ãlenom skú‰obnej komisie.

V˘roãí 70 let:

5. 10. 2007 – Ing. Václav Nejedl˘, pracovník V̆ zkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického (VÚGT). Narodil
se v Praze. V roce 1952 zaãal studovat Stfiední prÛmyslovou ‰kolu
zemûmûfiickou, kde roku 1956 maturoval. Pro‰el praxí ve Stfiedis-
ku geodézie a pfii mapování stfiedních mûfiítek a nakonec v provozu 
geodetick˘ch základÛ v Geodetickém a topografickém ústavu
v Praze. Do roku 1965 se úãastnil polních mûfiick˘ch prací v âs. 
Astronomogeodetické síti. V letech 1964 aÏ 1969 vystudoval geo-
dézii a kartografii na Fsv âVUT a pak dlouhá léta pracoval jako ob-
servátor ‰ífikové sluÏby na Geodetické observatofii Pecn˘ (GOPE)
u Ondfiejova, která je souãástí VÚGTK. V roce 1991 pfie‰el na pra-
covi‰tû VÚGTK do Odvûtvového informaãního stfiediska (ODIS),
kde byl pak v letech 1993 aÏ 2002 vedoucím a ãlenem vûdecké rady.
Za jeho pÛsobení v ODIS v oblasti oborového informaãního zabez-
peãení zemûmûfiictví a katastru se zaslouÏil zejména o aplikace mo-
derních informaãních technologií. Je autorem a spoluautorem v˘-
zkumn˘ch zpráv a ãlánkÛ v odborn˘ch ãasopisech Geodetick˘
a kartografick˘ obzor, Zprávy GOPE, Zemûmûfiiã a Pozemkové
úpravy. 

14. 11. 2007 – Ing. Zdenka Roulová, zab˘vá se poradenskou ãin-
ností v oblasti kartografie, dfiíve vedoucí útvaru individuálních zaká-
zek Kartografie Praha, a. s., od roku 1978 ãlenka redakãní rady 
Geodetického a kartografického obzoru (GaKO). Kartografickou spe-
cializaci zemûmûfiického inÏen˘rství absolvovala v roce 1960 na
âVUT v Praze. Po krátké praxi v Oblastním ústavu geodézie a kar-
tografie Liberec pfiechází v roce 1961 do Kartografického a repro-
dukãního ústavu v Praze (pozdûji Kartografie, n. p.). Zpoãátku pra-
covala jako sestavitelka, potom jako technická redaktorka a dále pfies
20 let jako vedoucí technické redakce. V̆ znamnû se podílela zejmé-
na na tvorbû a vydávání edic turistick˘ch map a plánÛ mûst, map 
pro potfiebu ‰kol i rÛzn˘ch druhÛ tematick˘ch map. Neustál˘m roz-
‰ifiováním sv˘ch znalostí v oboru kartografické polygrafie pfiispûla
ke zvy‰ování kvality v˘robkÛ i racionalizaci v˘roby. Pfiedná‰ela
v kurzu kartografick˘ch kresliãÛ. Její pracovní ãinnost je stále vy-
soce uznávána a hodnocena. Odborné vefiejnosti je známa i jako au-
torka ãlánkÛ publikovan˘ch v GaKO; zásluÏná je rovnûÏ její ãinnost
lektorská.

V˘roãí 75 let:

4. 10. 2007 – Ing. Bohumil ·ídlo, b˘val˘ hlavní redaktor Zemûmû-
fiického úfiadu a technick˘ redaktor Geodetického a kartografického
obzoru (GaKO). V rodné Kutné Hofie absolvoval roku 1951 reálné
gymnázium, ve studiu pokraãoval na Zemûmûfiické fakultû âVUT
v Praze. Po promoci v roce 1956 pracoval v tehdej‰ím Kartografic-
kém a reprodukãním ústavu v Praze, kde se postupnû podrobnû se-
známil se v‰emi etapami tvorby a obnovy map, zejména státních ma-
pov˘ch dûl. V roce 1962 pfie‰el na b˘valou Ústfiední správu geodézie
a kartografie, kde pÛsobil (i v nástupnickém âeském úfiadu geode-
tickém a kartografickém) aÏ do nuceného odchodu roku 1972 v kar-
tografickém oddûlení. V̆ znamnû se podílel na koncepci i realizaci
ediãní politiky úfiadu v oblasti kartografie, zúãastnil se pfiípravy
i tvorby základních i tematick˘ch státních mapov˘ch dûl. V roce 1965
absolvoval postgraduální studium nakladatelské práce na Fakultû no-
vináfiství a osvûty University Karlovy. Zastupoval úfiad v Radû âs.
ústfiední kniÏní kultury, v Ústfiední komisi pro komplexní prÛzkum

pÛd pfii MZ, v redakãní radû ãasopisu Územní plánování a v mezi-
národní redakãní radû Mapy svûta 1:2,5 mil. V letech 1972 aÏ 1990
pracoval ve V̆ zkumném ústavu geodetickém, topografickém a kar-
tografickém v Praze (pozdûji ve Zdibech), opût zejména v proble-
matice map stfiedních mûfiítek a pfii tvorbû technick˘ch pfiedpisÛ v ob-
lasti kartografie. Z bohat˘ch odborn˘ch zku‰eností ãerpal od roku
1991, kdy nastoupil do funkce hlavního redaktora novû vzniklého Ze-
mûmûfiického ústavu (nyní Zemûmûfiick˘ úfiad) a fiídil ãinnost jeho
kartografické sekce. Rozsah jeho zájmÛ byl znaãnû ‰irok˘. Byl ãle-
nem Názvoslovné komise âeského úfiadu zemûmûfiického a aktast-
rálního (âÚZK), Terminologické komise âÚZK a dlouholet˘m ta-
jemníkem Odborné skupiny kartografie v dfiívûj‰í âSVTS, podílel se
na pfiípravû mnoha odborn˘ch akcí. Pfiipravil fiadu odborn˘ch zpráv,
ãlánkÛ a recenzí. Funkci technického redaktora GaKO zastával v le-
tech 1966 aÏ 1972 a znovu v letech 1990 aÏ 2005.

27. 10. 2007 – Ing. Georgij Karsk˘, CSc., rodák ze Stádlece u Tá-
bora, b˘val˘ vedoucí vûdeck˘ pracovník V˘zkumného ústavu geo-
detického, topografického a kartografického (VÚGTK) ve Zdibech.
Po ukonãení zemûmûfiick˘ch studií na âVUT v Praze pracoval v teh-
dej‰ím Geodetickém a topografickém ústavu v Praze, nejprve krátce
v provozu triangulace a posléze v oddílu astronomie provozu geo-
detick˘ch základÛ. Vûnoval se astronomick˘m pozorováním pa-
sáÏníkem a cirkumzenitálem a podílel se na modernizaci tohoto ori-
ginálního ãeského pfiístroje. Od roku 1965 pracoval na Geodetické
observatofii Pecn˘, VÚGTK. Profiloval se jako v˘znamn˘ pfiedsta-
vitel experimentálního v˘zkumu, od poãátku byl ãlenem t˘mu za-
bezpeãujícího technologick˘ v˘voj druÏicové geodézie. Zamûfiil se
na otázky metodiky mûfiení, vlastností pfiístrojÛ a aparatur, fyzikál-
ních vlivÛ prostfiedí na mûfiení a na zpracování postupÛ fotografic-
k˘ch pozorování umûl˘ch druÏic Zemû, které byly pouÏívány aÏ do
roku 1990. Disertaãní kandidátská práce z druhé poloviny 60. let
20. stol. byla vûnována pÛsobení relativistick˘ch efektÛ na geo-
detická mûfiení. Od roku 1967 se velmi aktivnû podílel na práci 
sekce kosmické fyziky mezinárodního vûdeckého programu
INTERKOSMOS, spolupracoval s Geofyzikálním ústavem âs. aka-
demie vûd pfii pfiípravû subdruÏice MAGION 2. Patfií k pfiedním pra-
covníkÛm v oblasti GPS (Global Positionig System), vûnoval se
i problémÛm spoleãenskovûdním. V˘sledky své práce pfiedstavil
v mnoha domácích i zahraniãních publikacích a na vûdeck˘ch ak-
cích.

V˘roãie 80 rokov:

15. 3. 2007 – Ing. Emil Karol Kautsk˘ – Kostrzeva. Rodák z ªu-
bochne (okres RuÏomberok). Po skonãení zememeraãského inÏi-
nierstva na Fakulte stavebného a zememeraãského inÏinierstva Slo-
venskej vysokej ‰koly technickej v Bratislave v roku 1952 nastúpil ako
bansk˘ meraã (BM) do V̆ stavby ostravsko-karvinsk˘ch dolÛ v Os-
trave. Tu v rokoch 1953 aÏ 1958 pracoval ako hlavn˘ (hl.) BM. V ro-
koch 1958 aÏ 1964 ‰tudoval popri zamestnaní banské inÏinierstvo. Vro-
koch 1958 aÏ 1960 pôsobil ako hl. BM Povereníctva palív a energetiky
a od roku 1960 hl. BM Ministerstva palív a energetiky. V roku 1964
pre‰iel, na základe konkurzu, do V̆ zkumného ústavu palív a energe-
tiky Praha ako vedúci v˘skumnej úlohy. V roku 1968 emigroval do Ra-
kúska a neskôr do Austrálie. V Sydney pracoval ako projektant mostov
v Hl. správe ciest a mostov, neskôr hl. inÏinier pri v˘stavbe viaduktov
a od roku 1983 vedúci projektovej skupiny na projektovanie mostov.
V roku 1986 odi‰iel do dôchodku a v roku 1991 sa vrátil do âesko-
-Slovenska. Je autorom knihy Kauza ·tefánik (Legendy, fakty a otáz-
niky okolo vzniku âesko-Slovenskej republiky), vydala Matica slo-
venská 2004. V súãasnosti Ïije striedavo v Bratislave a v Prahe.

28. 11. 2007 – Ing. Josef Gbelec, b˘val˘ vedoucí Stfiediska geodé-
zie (SG) Prostûjov. Po absolvování zemûmûfiického studia na Vysoké
‰kole technické v Brnû pracoval od roku 1951 v druÏstvu Geoplan.
Poté pfie‰el do sjednocené mûfiické sluÏby a jiÏ v roce 1954 byl jme-
nován vedoucím SG ve Vala‰sk˘ch Kloboukách a pozdûji pfieloÏen
do stejné funkce do Prostûjova. Jeho dobré pracovní v˘sledky byly
ocenûny resortními vyznamenáními.

28. 11. 2007 – Ing. Josef Pukl. Zemûmûfiické inÏen˘rství studoval
na Vysoké ‰kole technické v Brnû a po roce 1953 na Slovenské vy-
soké ‰kole technické v Bratislavû. V pozdûj‰ích letech absolvoval
dva bûhy postgraduálního studia. PÛsobil do roku 1971 jako vedoucí
oddílu a provozní inÏen˘r Oblastního ústavu geodézie a kartografie
v Brnû, poté byl vedoucím mapování Geodézie Brno. ZaslouÏil se
o rozvoj mapování ve velk˘ch mûfiítkách. Bohatá byla jeho ãinnost
v rÛzn˘ch v˘borech âeskoslovenské vûdeckotechnické spoleãnosti
i ãinnost publikaãní. Jeho práce byla ocenûna fiadou resortních vy-
znamenání.
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V˘roãí 85 let:

24. 12. 2007 – Ing. Milou‰ Kukenû, b˘val˘ fieditel Geodézie Opava.
Vysoko‰kolská studia ukonãil v roce 1949 a celou následující od-
bornou pracovní dráhu vûnoval resortu geodézie a kartografie, kde
postupnû pro‰el fiadou fiídících funkcí (vedoucí oddílu, provozní in-
Ïen˘r aÏ po fieditele podniku). Vefiejnû ãinn˘ byl zejména v âSVTS.
Jeho ãinnost byla ohodnocena mnoha ãestn˘mi uznáními a fiadou
vyznamenání.

Blahopfiejeme!

Z dal‰ích v˘roãí pfiipomínáme:

13. 10. 1912 – pfied 95 roky se v Brnû narodil Ing. Vratislav Vlach.
V letech 1934 aÏ 1951 byl jako dÛstojník-geodet zamûstnán u Vo-
jenské ubytovací a stavební správy v Brnû. Zku‰enosti z této funkce
uplatnil jako uãitel na Vojenské akademii v Brnû. V roce 1958 pfie-
‰el do civilní sluÏby a pracoval v tehdej‰ím Oblastním ústavu geo-
dézie a kartografie v Brnû. Od roku 1972 aÏ do odchodu do dÛchodu
v roce 1978 pÛsobil jako vedoucí oddûlení pro koordinaci geodetic-
k˘ch a kartografick˘ch prací na Krajské geodetické správû pro Ji-
homoravsk˘ kraj. Zemfiel v Brnû 7. 8. 1997.

15. 10. 1932 – pfied 75 lety se v Dolních Studénkách, okr. ·um-
perk, narodil Miloslav Kinc, hlavní kontrolor resortu âeského
úfiadu geodetického a kartografického (âÚGK). Po maturitû a ab-
solvování vojenského uãili‰tû se stal v roce 1954 dÛstojníkem 
ãs. armády, posléze byl pfieveden k ministerstvu vnitra. Od roku
1958 pfie‰el k civilním sloÏkám a dlouhou fiadu let pÛsobil vût‰i-
nou ve funkci kontrolního inspektora u v˘robnû hospodáfisk˘ch jed-
notek. V roce 1977 pfie‰el na âÚGK, kde nejdfiíve pracoval jako
vedoucí odborn˘ referent specialista v kontrolním útvaru a pozdûji
v roce 1978 se stal vedoucím tohoto útvaru. V prÛbûhu let 1979 aÏ
1982 zdárnû ukonãil studium na Institutu pro vedoucí hospodáfiské
pracovníky. TéhoÏ roku byl jmenován hlavním kontrolorem resortu
âÚGK. Zastával fiadu funkcí, jeho ãinnost byla ocenûna propÛjãe-
ním vyznamenání „Za sluÏbu vlasti“. Zemfiel náhle dne 8. 5. 1988
v Praze.

27. 10. 1922 – pred 85 rokmi sa narodil v Novej Bystrici (okres
âadca) Ing. Ondrej Pastva. Do ‰tátnej zememeraãskej sluÏby na-
stúpil 1. 1. 1948 v Bratislave, ktorej zostal vern˘ do konca svojho
Ïivota. Pracoval vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slo-
venskom zememeraãskom a kartografickom ústave, v Geodetickom,
topografickom a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave
(GÚ). Popri zamestnaní skonãil Vy‰‰iu priemyselnú ‰kolu stavebnú,
odbor geodézia v Ko‰iciach (1950 aÏ 1952) a zememeraãské inÏi-
nierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej ‰koly technickej
v Bratislave (1956 aÏ 1962). Jeho organizaãn˘ talent sa plne preja-
vil v období jeho pôsobnosti v GÚ, kde pre‰iel rôznymi funkciami
a v rokoch 1968 aÏ 1972 ako jeho riaditeº (z toho v roku 1968 ako
riaditeº celo‰tátného ústavu s názvom Kartografick˘ a geodetick˘
fond s poboãkou v Prahe). 1. 1. 1973 pre‰iel do Slovenského zväzu
bytov˘ch druÏstiev do funkcie 1. podpredsedu a 1. 1. 1976 sa opäÈ
vrátil do GÚ, n. p., do funkcie námestníka riaditeºa. V‰etky funkcie 
vykonával s veºkou zodpovednosÈou. Bol nositeºom viacer˘ch vy-
znamenaní. Zomrel 18. 9. 1985 v Bratislave.

8. 11. 1907 – pfied 100 roky se narodil Ing. Bohumír âíhal, v˘-
znamn˘ pracovník katastrální sluÏby a resortu geodézie a kartogra-
fie. Celou svoji praktickou ãinnost vûnoval oboru a po 42 let pÛso-
bil jako v˘konn˘ mûfiiã a v fiídících funkcích katastrální mûfiické
sluÏby (vedoucí pozemkového katastru v Brnû, ústfiedí pozemko-
vého katastru ministerstva financí v Praze, delimitaãní komise mi-
nisterstva vnitra, ONV Rosice a Oblastní ústav geodézie a karto-
grafie Brno, odd. technické kontroly). Jeho velké zku‰enosti pfii
vedení a zakládání operátÛ (evidence nemovitostí) byly plnû vyuÏí-
vány jak v provozu, tak pfii v˘chovû mlad˘ch pracovníkÛ. Zemfiel
13. 2. 1991 v Brnû. 

17. 11. 1907 – pfied 100 roky se narodil prof. Dr. Václav Pleskot,
profesor aplikované matematiky na Vysoké ‰kole speciálních nauk
âVUT v Praze a její dûkan v letech 1950 aÏ 1952. Jako dûkan mûl
podíl na zfiízení samostatné Zemûmûfiické fakulty v roce 1952 na
které vedl katedru matematiky a deskriptivní geometrie v letech 1952
aÏ 1959. Pro své pedagogické schopnosti byl v letech 1952 aÏ 1954
povûfien funkcí prorektora a v roce 1955 jmenován rektorem âVUT.
Po odchodu z fakulty vedl matematickou laboratofi fakulty jaderné
fyziky a technické fyziky. Svoji bohatou pedagogickou ãinnost, jíÏ
zasvûtil cel˘ Ïivot, zahájil jiÏ v roce 1930, kdy nastoupil jako asi-

Geodetick˘ a kartografick˘ obzor
roãník 53/95, 2007, ãíslo 12 295

stent u prof. Hru‰ky na ústav aplikované matematiky âVUT. Habi-
litoval se v roce 1948 a v roce 1949 byl jmenován profesorem. TûÏi‰-
tûm jeho práce byla nomografie a grafické metody. V̆ znamná byla
i jeho ãinnost v JâMF i vefiejná. Jeho zásluÏná práce pedagogická
a vûdecká byla v roce 1967 ocenûna státním vyznamenáním „Za zá-
sluhy o v˘stavbu“ a v letech 1972 a 1977 stfiíbrnou a zlatou „Felbe-
rovou medailí“ âVUT. Zemfiel 5. 10. 1982.

21. 11. 1942 – pred 65 rokmi sa narodil v Îiline doc. Ing. Du‰an
Cebecauer, CSc. Po skonãení zememeraãského inÏinierstva na Sta-
vebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej ‰koly technickej v Brati-
slave v roku 1964 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie v Îi-
line, kde vykonával práce mapovacie a evidencie nehnuteºností.
V roku 1968 prichádza na Katedru geodézie a geotechniky (od roku
1994 Katedra geodézie – KG) Fakulty prevádzky a ekonomiky do-
pravy a spojov (od roku 1990 SvF) Vysokej ‰koly dopravy a spo-
jov (od 23. 10. 1996 Îilinská univerzita – ÎU) v Îiline ako odborn˘
asistent. Vedeckú hodnosÈ kandidáta technick˘ch vied získal v roku
1979 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovan˘ v roku 1986.
Od príchodu na KG viedol cviãenia z predmetu geodézia, pre ktoré
v spoluautorstve napísal doãasnú vysoko‰kolskú uãebnicu a tento
predmet od roku 1980 predná‰al na Vojenskej fakulte ÎU. Bol vedú-
cim autorského kolektívu monografie „InÏinierska geodézia v do-
pravnom staviteºstve“ (Îilina, EDIS 1998), ktorá bola vydaná po
jeho smrti. ëalej bol autorom alebo spoluautorom 59 vedeck˘ch
a odborn˘ch prác z oblasti inÏinierskej a Ïelezniãnej goedézie, pri-
ãom jeho hlavn˘m vedeck˘m záujmom bola inÏinierska geodézia.
V˘sledky svojej vedeckov˘skumnej ãinnosti, ktorú orientoval
hlavne na rezort dopravy, zhrnul do 18 v˘skumn˘ch správ. Mal roz-
siahlu súdno-znaleckú a expertíznu ãinnosÈ. Zomrel 21. 9. 1997 
v Îiline.

7. 12. 1912 – pfied 95 roky se narodil Ing. Franti‰ek Hlaváã, zá-
stupce fieditele Krajské geodetické a kartografické správy (KGKS)
pro Jihomoravsk˘ kraj. Rodák z Hodonínska, vystudoval v Kyjovû
a jiÏ jako student byl literárnû ãinn˘. Zemûmûfiické inÏen˘rství vy-
studoval na âeské vysoké ‰kole technické v Brnû a jako vût‰ina ze-
mûmûfiiãÛ star‰í generace nastoupil v roce 1936 do katastrální mû-
fiické sluÏby a pro‰el nûkolika katastrálními mûfiick˘mi úfiady na
Moravû. Pozdûji pfie‰el k Zemskému finanãnímu fieditelství v Brnû,
dále pracoval v Archivu map katastrálních v Brnû (1948) a na tech-
nickém referátu KNV v Brnû. TûÏi‰tûm byla v‰ak práce vûnovaná
mûstu Brnu. V letech 1957 aÏ 1961 byl vedoucím stfiediska geodé-
zie Brno-mûsto. Stál pfii zamûfiování národní památky ·pilberk, za-
mûfiování velk˘ch sídli‰È, podkladÛ pro stavbu státního divadla
v Brnû a zamûfiování areálu v˘stavi‰tû Brnûnsk˘ch veletrhÛ. V le-
tech 1961 aÏ 1971 zastával funkci hlavního geodeta pro mûsto Brno.
Pro své zku‰enosti a vysokou odbornou úroveÀ byl v roce 1973 po-
volán na Krajskou geodetickou a kartografickou správu, kde pÛso-
bil aÏ do odchodu do dÛchodu. Byl soudním znalcem a pÛsobil téÏ
externû na stfiední prÛmyslové ‰kole stavební - zemûmûfiickém oboru
v Brnû. Bohatá byla jeho ãinnost publikaãní a pfiedná‰ková, vûno-
vaná zejména otázkám historie geodézie a kartografie. Byl po mnoho
let spoluautorem zpráv v rubrice „Z geodetického a kartografického
kalendáfie“ a tvÛrcem vzorné kartotéky moravsk˘ch zemûmûfiiãÛ
star‰ích i souãasn˘ch. Byl ãlenem studijní skupiny pro historii geo-
dézie a kartografie pfii âeskoslovenském komitétu FIG a stál˘m ãle-
nem Muzejní a vlastivûdné spoleãnosti v Brnû. Jeho odborná i ve-
fiejná práce byla vÏdy velmi vysoce hodnocena. Zemfiel 30. 11. 1993
v Brnû.

16. 12. 1927 – pred 80 rokmi bol schválen˘ zákon ã. 177/1927 Zb.
zákonov a nariadení o pozemkovom katastri a jeho vedení (ka-
tastrálny zákon). Uverejnen˘ bol 30. 12. 1927 v ãiastke 83 a na-
dobudol úãinnosÈ 1. 1. 1928. Úãelom pozemkového katastra bolo
získaÈ podklady na vymeriavanie verejn˘ch daní a dávok spojen˘ch
s drÏbou pozemkov, ìalej na zabezpeãenie drÏby, na prevod nehnu-
teºností a na reálny úver. Hlavné riadenie a dozor (dohºad, kontrolu)
nad katastrálnou meraãskou sluÏbou zákon stanovil Ministerstvu fi-
nancií a správou pozemkového katastra boli poverené katastrálne
meraãské úrady a archív máp katastrálnych.

17. 12. 1907 – pfied 100 roky se narodil v Blatné Ing. Rudolf Ma-
livánek, dlouholet˘ pracovník resortu geodézie a kartografie. Po stu-
diích na âVUT v Praze, nastoupil ke katastrální mûfiické sluÏbû na
Slovensku. Zúãastnil se prací pfii zakládání pozemkového katastru
a trigonometrické sítû. Pak byl pfiidûlen k triangulaãní kanceláfii mi-
nisterstva financí, kde pracoval fiadu let. Pro‰el nûkolika dal‰ími mi-
nisterstvy a nakonec zastával rÛzné fiídící funkce na Ústfiední správû
geodézie a kartografie. Zpracoval nûkolik technologick˘ch postupÛ
a dlouhou dobu byl ãlenem redakãní rady Geodetického a kartogra-
fického obzoru. Zemfiel 27. 12. 1970 v Praze.
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18. 12. 1902 – pred 105 rokmi sa narodil v Sofii (Bulharská repub-
lika) akademik prof. dr. Vladimír Kirilov Christov. ·tudoval 
astronómiu, fyziku a matematiku na univerzite v Lipsku (NSR), kde
v roku 1925 získal doktorát z astronómie. Po návrate do Bulharska
nastúpil do ·tátneho vojenského zemepisného ústavu ako vedúci 
astronomického oddelenia, kde pracoval do roku 1948 kedy bol vy-
menovan˘ za profesora na Vysokej ‰kole inÏiniersko-staviteºskej,
kde predná‰al fyzikálnu geodéziu, geodetickú astronómiu, geome-
trickú geodéziu, metamatickú kartografiu a viedol Katedru vy‰‰ej
geodézie do roku 1969. V roku 1948 bol zvolen˘ za ãlena kore‰-
pondenta a v roku 1958 za akademika bulharskej akadémie vied.
TieÏ veºmi aktívne pracoval v Bulharskom komitéte pre geo-
déziu a geofyziku, ktorého bol zakladateºom a predsedom. Jeho ve-
decká ãinnosÈ sa sústreìovala na problémy elipsoidick˘ch v˘poãtov,
matematickej kartografie, geodetick˘ch zobrazení, teórie ch˘b a vy-
rovnávacieho poãtu, geodetickej astronómie, fyzikálnej geodézie,
v˘skumu slapov a recentn˘ch pohybov, urãovania referenãn˘ch 
elipsoidov a kozmickej geodézie. K rozvoju uveden˘ch problémov
prispel viac ako dvoma stovkami vedeck˘ch a odborn˘ch prác. Bol
nositeºom mnoh˘ch vyznamenaní. Zomrel 28. 2. 1979 v Sofii.

23. 12. 1917 – pfied 90 lety se ve Vídni narodil RNDr. Jan Pícha,
CSc., v˘znaãn˘ geofyzik, redaktor ãasopisu Studia geophysica et
geodaetica. Vystudoval gymnázium v âesk˘ch Budûjovicích (s pfie-
ru‰ením váleãn˘ch let, kdy byl veznûn v koncentraãním tábofie) a ma-
tematiku na Univerzitû Karlovû v Praze. Od roku 1945 byl zamûst-
nán ve Státním geofyzikálním ústavu v Praze, kde vybudoval
geofyzikální oddûlení, jehoÏ vedoucím se stal po vytvofiení Geofy-
zikálního ústavu âSAV. Jeho vûdecká, organizaãní a publikaãní ãin-
nost byla velmi bohatá, stejnû jako jeho pÛsobení v domácích i za-
hraniãních vûdeck˘ch organizacích; zamûfiil se zejména na oblast
experimentálního a teoretického v˘zkumu zemsk˘ch slapÛ. Spolu-
práce s geodety pfii fie‰ení otázek základních sítí byla vysoce hod-
nocena. Zemfiel dne 27. 10. 1991 v Îamberku.

25. 12. 1912 – pfied 95 roky se narodil Doc. Ing. Dr. Erich ·esták,
vedoucí prÛzkumu Státního ústavu dopravního projektování

(SÚDOP), závod Brno. Po studiích na Vysoké ‰kole technické (V·T)
v Brnû byl krátk˘ ãas asistentem u prof. Semeráda. V roce 1934 na-
stoupil do katastrální mûfiické sluÏby v Brnû. V letech 1938 aÏ 1942
pracoval u delimitaãní komise ministerstva vnitra a v roce 1944 pfie-
‰el do Zemûmûfiického úfiadu (pozdûji Státního zemûmûfiického
a kartografického ústavu v Praze). V roce 1945 byl pfiidûlen k osid-
lovacím pracím na Moravû. Dále pÛsobil u Lesprojektu Brno a v roce
1953 pfie‰el k SÚDOP v Brnû. V roce 1947 obhájil na V·T v Brnû
doktorskou práci a v roce 1963 se habilitoval jako docent na Vojen-
ské akademii v Brnû; jako pedagog pÛsobil externû na Vysoké ‰kole
zemûdûlské v Brnû. Jeho práce se vyznaãovala vÏdy vysokou od-
bornou a technickou úrovní s fiadou technick˘ch zlep‰ení.

26. 12. 1907 – pred 100 rokmi sa narodil v Irkutsku (Rusko) 
Ing. Juraj Borovsk˘. Po absolvovaní zememeraãského inÏinier-
stva na Vysokej ‰kole technickej v Brne nastúpil v roku 1929 do ze-
memeraãského oddelenia Krajinského úradu v Bratislave. Od roku
1939 pracoval v Ministerstve dopravy a verejn˘ch prác. V roku 1945
bol poveren˘ vedením zememeraãského odboru Poverenictva fi-
nancií (od roku 1950 Poverenictva techniky), kde pôsobil do roku
1951 kedy pre‰iel do Stavoprojektu Bratislava. V roku 1953 bol vy-
menovan˘ za riaditeºa n. p. Geometra v Bratislave. Od 1. 1. 1954
do 31. 12. 1967 bol riaditeºom Oblastného ústavu geodézie a kar-
tografie (od roku 1960 Ústavu geodézie a kartografie) v Bratislave.
Bol nositeºom rezortn˘ch vyznamenaní. Zomrel 26. 2. 1972 
v Bratislave.

31. 12. 1912 – pfied 95 roky se narodil ve Lhotû u ·ternberku Ing.
Otto Vesel˘, první fieditel Oblastního ústavu geodézie a kartografie
v Opavû. Po studiích nastoupil v roce 1937 ke katastrální mûfiické
sluÏbû v Bratislavû; odtud ode‰el do Brna a zúãastnil se osidlova-
cích prací na severní Moravû. Postupnû zastával fiadu vedoucích
funkcí v resortu Ústfiední správy geodézie a kartografie aÏ po funkci
fieditele Oblastního ústavu. Po roce 1968 pracoval jako hlavní geo-
det pro Severomoravsk˘ kraj a fieditel Krajské geodetické a karto-
grafické správy pro tent˘Ï kraj. Na odpoãinek ode‰el roku 1974.
Zemfiel 22. 11. 1979 ve ·ternberku.
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Oprava: Správná podoba obr. 6 (GaKO ã. 6, 2007, str. 108) 
v ãlánku Dou‰a, J.: GOP ultra-rychlé dráhy druÏic pro Mezinárodní sluÏbu GNSS je






