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Abstrakt
Státní mapová díla i jejich kartografické znaky podléhají v České republice i v ostatních státech Evropské unie (EU) národní
legislativě. I přes snahy EU o sjednocování a sdílení dat a informací, platí v každém státě odlišné předpisy a tedy i různé
znakové sady pro státní mapová díla. Porovnáním těchto znaků lze zjistit rozdílnost ve znázornění objektů z reálného světa
na mapě. Na základě podrobné analýzy vzhledu a atributů jednotlivých znaků by bylo vhodné vytvořit pro státní mapy
harmonizovanou znakovou sadu vhodnou pro všechny zúčastněné státy.
Cartographic Symbols of National Civil Map Series of Central European States
Abstract
The national map series and their cartographic symbols are subject to legislation in the Czech Republic so as in other states
of the European Union. Despite efforts of the European Union regarding unification and sharing of data and information,
each state uses different legislation and therefore also different symbol sets for state map series. Comparing these symbols
we can see the disparity in representation of the real world objects in the map. Based on detailed analysis of the appearance
and attributes of individual characters, it would be appropriate to create a harmonized symbol set for state maps suitable
for all participating states.
Keywords: comparison, symbol meaning, legislation, symbols set

1. Úvod
Snahy o sjednocování prezentace všech dat a informací
v rámci Evropské unie (EU) mohou pomoci nejen uživatelům ke snadnější orientaci v mapách všech států EU, ale
také např. kartografům, kteří chtějí v zemích EU získat práci. Své výhody ale poskytují i různorodé sady kartografických znaků.
V současné době vydává každý stát svá vlastní státní mapová díla, jejichž produkce a distribuce se řídí vnitřními
právními předpisy daného státu, tedy i znakové sady jsou
pro každý stát a jeho státní mapové díla individuální. Díky
této skutečnosti můžeme jednotlivé znakové sady porovnat a zjistit míru jednotnosti znaků, která může souviset
se společnou historií zemí a s jejich vzájemným ovlivňováním. Zároveň může být díky odlišnostem odhalena důležitost jednotlivých objektů a jevů z reálného světa na mapách v různých státech. Toto lze zjistit nejen podle toho,
zda je pro daný prvek z reality určen odpovídající znak či
nikoli, ale také podle různě zvolených velikostí znaků nebo
podle podrobnosti klasifikace prvků.

Podrobná analýza znakových sad jednotlivých států může napomoci k sestavení efektivní a úplné znakové sady,
která by vyhovovala všem dotčeným státům. Snahy o sjednocování znaků na mapách členských států různých mezinárodních společenství se v průběhu let objevily již několikrát. Avšak vzhledem k neustálému vývoji znakových
sad v jednotlivých státech, změnám v mezinárodních vztazích a také s ohledem na rychlý vývoj digitálních technologií je zapotřebí tyto snahy neustále aktualizovat. O současných příznivějších podmínkách pro harmonizaci znakových sad svědčí mimo jiné mezinárodní smlouvy a dohody, ke kterým se zavazuje čím dál tím větší množství
států, včetně České republiky (ČR – Česko). K takovýmto
mezinárodním dohodám, které se zabývají kartografickou prezentací, patří např. INSPIRE či ELF (Earth Liberation
Front). Bohužel většina těchto dohod řeší pouze obsah
a metadata výsledných produktů, ale nezabývají se konkrétní podobou znakových sad a atributy jednotlivých
znaků.
V rámci článku budou představeny pouze dílčí prozatímní výsledky rozsáhlé práce, která zahrnuje podrobnou
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analýzu jak obsahu, tak především vzhledu a atributů jednotlivých znaků vybraných států.
Protože jsou právními předpisy stanovené jako závazné
sady kartografických znaků především pro státní mapová
díla a zároveň tato díla pokrývají celé území státu a podléhají správě státních orgánů, které jsou vázány právě zmiňovanými mezinárodními dohodami, je porovnání právě
těchto znaků nejúčelnější pro vytvoření harmonizované
znakové sady. Pro tyto účely byly vybrány znakové sady
státních mapových děl používané v Česku a v okolních státech, tedy konkrétně ve Spolkové republice Německo (Německo), Republice Rakousko (Rakousko), v Polské republice (Polsko) a ve Slovenské republice (SR – Slovensko).

2. Státní mapová díla vybraných států
Produkce státních mapových děl se řídí platnými právními předpisy vydávanými jednotlivými státy. Důležitou charakteristikou státních mapových děl je jejich jednotnost
a souvislé pokrytí celého území státu. Tato jednotnost je
zajištěna z hlediska konstrukce mapy, použitého zobrazení a souřadnicového a výškového systému v rámci tvorby jednoho druhu mapy, např. Základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000 [1].
V Česku zajišťuje zpracování státních mapových děl
Zeměměřický úřad, jejich vydavatelem a vlastníkem autorských práv je Český úřad zeměměřický a katastrální
(ČÚZK). Tvorba a správa map vychází především ze zeměměřického zákona č. 200/1994 Sb. a nařízení vlády [1]. Důležitý je také platný seznam smluvených mapových znaků,
který vydává ČÚZK. Mezi státní mapová díla patří např. katastrální mapa, Státní mapa v měřítku 1 : 5 000, Základní
mapa ČR v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000,
1 : 100 000 a 1 : 200 000 a další [1].
V Rakousku zajišťuje vydávání státních mapových děl,
tzv. Österreichische Karte (Rakouská mapa), Spolkový úřad
pro metrologii a zeměměřictví (BEV – Bundesamt für Eichund Vermessungswesen). Mapy jsou vydávány v měřítkách
1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 200 000, 1 : 250 000 a 1 : 500 000 [2].
Státní mapová díla Německa, konkrétně Digitale Topographische Karte (DTK – Digitální topografická mapa),
jsou vydávána v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000,
1 : 100 000, 1 : 250 000 a 1 : 1 000 000. Jejich produkce
a distribuce je zajištěna v rámci Autoritativního topograficko-kartografického informačního systému (ATKIS – Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem). V tomto společenství spolupracují Zeměměřické
a katastrální úřady spolkových zemí Spolkové republiky
Německo (Die Vermessungs - und Katasterverwaltungen
der Bundesländer) a Pracovní výbor zeměměřických orgánů spolkových zemí Spolkové republiky Německo (AdV –
Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der
Länder der Bundesrepublik Deutschland) [3].
V Polsku je správou státních mapových děl pověřena
Hlavní kancelář geodézie a kartografie (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) a její podřízený orgán Oddělení geodézie, kartografie a geografických informačních systémů (Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji
Geograficznej). Mapy jsou vydávány v měřítku 1 : 10 000,
1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 250 000 a 1 : 1 000 000.
Mapy v měřítkách 1 : 10 000 až 1 : 100 000 jsou řazeny
mezi Mapy topograficzne (Topografické mapy) a ostatní
mezi Ogólnogeograficzne mapy (Obecně zeměpisné mapy) [4].
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Slovensko poskytuje Základné mapy SR v měřítkách
1 : 10 000, 1 : 25 000 a 1 : 50 000 pod záštitou Geodetického a kartografického ústavu Bratislava a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR [5].

3. Kartografické znaky státních mapových děl
Státní mapová díla všech států se řadí mezi topografické
mapy, které jsou vydávány v podobných měřítkových řadách, jejich obsah by tedy měl být velmi podobný. Vzhledem k této skutečnosti lze předpokládat i podobné složení
kartografických znakových sad většiny států. Vzájemné
vztahy a společná minulost Česka a sousedních států, především společná historie Česka a Slovenska, vedou také
k předpokladu využívání podobných nebo dokonce shodných kartografických znaků. Tento předpoklad podporuje
mimo jiné geografická blízkost zemí a jejich podobné
sociální a společenské uspořádání.
Vzhledem k rozpracovanosti a velkému rozsahu výsledné práce se tento článek zaměří především na mapy v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 50 00 a konkrétně na bodové znaky
situačních předmětů, ve znakových sadách pro Česko jsou
tyto znaky zařazeny do kategorie s názvem Sídla a objekty.
3.1 Faktor y ovlivňující porovnání znaků
Porovnávání znaků může značně zkomplikovat několik důležitých faktorů. Patří mezi ně již samotný význam znaku,
respektive jeho pojmenování, které může být mírně odlišné v různých sadách. Důležitou roli v tomto případě
hraje také překlad významu, kdy jedno slovo v cizím jazyce může mít více ekvivalentních významů v českém jazyce a naopak. Odlišnosti mezi pojmenováním znaků v jednotlivých sadách jsou těžko rozeznatelné, především pokud se jedná o objekty odborně zaměřené, např. elektrické či těžební prvky. Tento problém lze částečně eliminovat díky vojenským předpisům s ekvivalentními názvy ve
více jazycích a díky terminologickému slovníku dostupnému on line na www.vugtk.cz.
Další problém představuje různý způsob a podrobnost
dělení prvků, např. v sadě znaků pro Česko a Německo je
uveden znak pro kostel, zatímco mapy na Slovensku rozlišují znaky pro kostel s věží a bez věže, v Polsku odlišují
katolický a jiný kostel a v rakouských mapách se zobrazují
dokonce tři druhy kostelů – s jednou věží, s více věžemi
a náboženské objekty nekřesťanských společenství.
Poměrně velkou komplikaci při porovnávání znaků představuje absence rozměrů jednotlivých znaků v některých
znakových sadách. Pomocí různých velikostí by bylo možné
provést podrobnější analýzy a vyvodit z nich další závěry,
např. rozlišit důležitost jednotlivých prvků v různých státech.
3.2 Porovnání znaků
Znakové sady pro státní mapová díla jednotlivých vybraných států pocházejí z různých let. V Česku platí současný
seznam kartografických znaků pro Základní mapu ČR v měřítku 1 : 25 000 [6] i 1 : 50 000 od roku 2007 [7], v Rakousku
pro Rakouskou mapu v obou měřítkách od roku 2008 [2],
v Polsku byl pro Topografické mapy vydán seznam znaků
v roce 2011 [4], v Německu v roce 2005 pro Digitální topo-
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grafické mapy v měřítku 1 : 25 000 a v roce 2006 pro měřítko 1 : 50 000 [3], na Slovensku jsou platné znakové sady
z roku 1989 pro Základní mapu SR v měřítku 1 : 25 000 [8]
a pro měřítko 1 : 50 000 z roku 1984 [9]. Znakové sady pro
SR byly až do roku 1993 u měřítka 1 : 25 000 a do roku
1986 u 1 : 50 000 zároveň platné také pro ČR.
Již zběžné porovnání odpovídajících si částí znakových
sad zaměřených na sídla a objekty ukazuje na jejich rozdílnost. Množství znaků v této části se velmi výrazně liší především u měřítka 1 : 50 000, kdy sady Slovenska obsahují
pouze 3 znaky, zatímco rakouské sady 37 znaků. Pro měřítko 1 : 25 000 jsou počty znaků vyrovnanější, ale i přesto
je rozdíl mezi Českem s 27 znaky a Německem se 48 znaky
poměrně velký. Podrobnější porovnání je uvedeno v tab. 1.
Množství znaků, které lze porovnat, tedy znaků se stejným významem, se liší v závislosti na zvolené kombinaci
států, které chceme porovnávat. U sad všech států se objevují znaky se stejným významem, pro měřítko 1 : 25 000
lze takto porovnat 8 znaků, pro měřítko 1 : 50 000 pouze
1 znak. Konkrétně se jedná o znaky pro budovu (v obou
měřítkách), kostel, kapli, důlní provoz, větrný motor, lyžařský či skokanský můstek, mohylu a hřbitov. Znaky pro budovu se v obou měřítkách liší různým dělením v jednotlivých státech. Zatímco pro měřítko 1 : 50 000 se vyskytuje
na českých a slovenských mapách pouze 1 znak pro budovu, v Německu to jsou 2 znaky (budova a výšková budova), v Rakousku 3 znaky a v Polsku 4 (obytné, veřejné,
průmyslové a hospodářské budovy). V Polsku se znaky liší
pouze barevně, v Německu a Rakousku i tvarově. Pro měřítko 1 : 25 000 jsou v Česku 2 znaky pro budovu a správní
budovu, v Německu rozlišují 5 druhů budov (výškové, veřejné, malé tovární a skladovací, velké skladovací a tovární

Tab. 1 Porovnání počtu znaků v jednotlivých sadách.
Počet znaků
1 : 25 000

1 : 50 000

Česko

27

19

Slovensko

28

3

Německo

48

35

Rakousko

37

37

Polsko

33

36

a skladovací budovy mimo osídlení), v Polsku pak 4 (průmyslová, veřejná budova, činžovní dům, obytná budova),
v Rakousku a na Slovensku jsou znaky shodné s měřítkem
1 : 50 000.
U měřítka 1 : 25 000 se u všech porovnávaných států shoduje znak pro kostel, na slovenských a rakouských mapách
je tento znak nazvaný jako kostel s jednou věží, v Polsku
se jedná o katolický či ortodoxní kostel. Ve všech státech
se zcela shodně zobrazuje znak pro důlní provoz. Znak
pro kapli je zcela shodný v Česku a Rakousku, v Polsku
a na Slovensku se liší jen barvou výplně, pouze v Německu je znak zcela odlišný. V Česku, Polsku a na Slovensku
mají stejné znaky pro větrné motory a mlýny, znak pro
větrný mlýn se shoduje i s Německem, zatímco v Německu a Rakousku se liší znak pro větrný motor. Lyžařský můstek se zcela shoduje na českých a slovenských mapách, na
mapách Německa a Rakouska jsou znaky velmi podobné,
odlišný je znak na polských mapách. U znaku pro mohylu
jsou znaky shodné v Česku a na Slovensku, ostatní jsou
jiné. Hřbitovy se zobrazují stejně v Česku a na Slovensku.
V Polsku je znak shodný, ale označuje se jako křesťanské
hřbitovy, dále jsou zde rozlišovány ostatní, obecní, válečné
a zvířecí hřbitovy. Porovnání znaků, které můžeme nalézt
ve znakových sadách všech porovnávaných států, je podrobněji uvedeno v tab. 2.
Další znaky se více či méně liší nebo jsou shodné jen
mezi některými státy. Například na rakouských a polských
mapách je stejný znak pro nekřesťanské kostely, na jiných
mapách se tento znak nevyskytuje. Znak pro tovární komín je stejný pro české a slovenské mapy, na německých
a polských se liší. Zajímavé je také zjištění, že třeba znak
pro kůlnu se objevuje pouze v sadách pro české, slovenské a polské mapy, znak pro rozhlednu v sadách pro Česko, Německo a Rakousko, znak pro kemp na německých
a rakouských mapách apod.
Rozdíly v podrobnosti rozlišování více druhů jednoho
prvku se objevuje především v již zmiňovaných budovách,
kostelech a hřbitovech, ale také v dalších náboženských
objektech a objektech spojených s těžbou. Zatímco v mapách pro Česko, Slovensko a Polsko se objevují dva znaky
pro další náboženské objekty, první pro mohylu, pomník
či památník a druhý pro kříž u cesty a boží muka, v Rakousku se vyskytuje jen jeden znak pro mohylu a památník, ale v Německu jsou náboženské objekty rozděleny do
5 znaků – mohyly, památníky a sochy, kříže u cesty a svatyně, kamenné hroby, obětní kameny. Objekty spojené
s těžbou jsou v českých mapách zastoupeny pouze zna-

Tab. 2 Porovnání znaků nacházejících se v sadách všech států [1], [4], [5], [6], [8].
Česko
kaple
větrný motor
lyžařský můstek
mohyla
hřbitov

Slovensko

91

Německo

Rakousko

Polsko
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Tab. 3 Ukázka rozdílných znaků v měřítku 1 : 50 000 [1], [4], [5], [6], [8].
Česko

Slovensko

Německo

Rakousko

Polsko

rozhledna
zámek
mohyla, pomník
vysílač

kem pro těžní věž, v polských mapách znakem pro ropný
nebo plynový vrt, v rakouských znaky pro lom a šachtu,
zatímco na Slovensku a v Německu je na mapách rozlišováno hned několik objektů. Na slovenských státních mapových dílech se objevují znaky pro zasypané ústí šachty,
štoly nebo jámy, povrchovou těžbu (lomy, povrchové doly), odvaly a haldy a pro rašeliniště. Na německých mapách jsou pak rozlišovány znaky pro těžní věž, čerpadlo či
dopravník ropy, čerpadlo či dopravník plynu, povrchové
doly, jámy a lomy, štoly a pro šachty.
U znaků pro měřítko 1 : 50 000 se nejvíce shoduje znak
pro kostel, který chybí pouze na mapách Slovenska. Další
znaky se pak shodují pouze maximálně pro dva státy, jako
např. hřbitov na českých a polských mapách, větrný mlýn
na německých a polských mapách, zámek a zřícenina na
českých a rakouských mapách, apod. Ostatní znaky se buď
zcela liší (např. vysílač, maják), nebo se vyskytují jen v sadě
znaků pro jeden stát (např. elektrárna, přístav, střelnice,
horská chata). Ukázka rozdílnosti některých znaků je znázorněna v tab. 3.
U měřítka 1 : 50 000 je rozdílnost v rozlišování druhů některých objektů téměř shodná s měřítkem 1 : 25 000, opět
se rozdíly týkají znaků pro budovy, kostely, hřbitovy a další
náboženské objekty, tentokrát se však netýkají objektů pro
těžbu.
Pro zajímavost by bylo ještě vhodné uvést 3 znaky,
které obsahuje Základní mapa SR 1 : 50 000, patří sem
znak pro jednotlivé objekty, blok souvislé zástavby a blok
souvislé chatové zástavby. Velmi zajímavým faktem je, že
se zde nevyskytují žádné z často dominantních a rozsáhlých objektů, jako jsou kostely, větrné mlýny, vysílače apod.
Tento stav znaků však mělo Slovensko společný s Českem
již od roku 1965, kdy vyšla první sada znaků, ve které nebyly uvedeny žádné situační předměty. Naopak v předchozí sadě z roku 1954 bylo v této kategorii okolo 80 znaků.

Pokud se vyskytují znaky se stejným významem v sadách
více států, jsou spíše odlišné nebo se shodují jen mezi některými státy. Zároveň v každé sadě existuje několik znaků,
které nemají svůj odpovídající protějšek v žádné jiné sadě.
Toto platí pro obě pozorovaná měřítka.
Porovnání dalších kategorií znakových sad může potvrdit statistiky získané z tohoto porovnání, ale může je také vyvrátit, proto bude zajímavé sledovat tyto i budoucí výsledky.
Na závěr tak lze konstatovat, že vzhled a atributy znaků
zobrazujících sídla a objekty na státních mapových dílech
ČR a jejích sousedních států v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 50 000
jsou velmi odlišné a shody dosahují jen částečně, tedy pouze u některých znaků a jen mezi některými státy. Díky tomuto porovnání došlo také k odhalení poměrně různých
obsahů map v jednotlivých státech.
Z tohoto důvodu by bylo vhodné pokusit se harmonizovat státní mapová díla nejen z hlediska obsahu, ale také
z hlediska použitých znaků. O sjednocení obsahu se již snaží zmiňované mezinárodní smlouvy, jako např. INSPIRE.
Pro vytvoření harmonizované znakové sady pro všechny
zúčastněné státy není nutné vytvářet zcela nové znaky,
pouze je zapotřebí zvolit vhodné kritérium a systém pro
výběr z již existujících znaků. Vzhledem k velkým odlišnostem by bylo zřejmě nejvhodnější přebírat vzhled znaku ze
sad států, pro které je daný objekt či jev v terénu nejtypičtější, např. znak pro větrné mlýny převzít ze znakových
sad Nizozemí. Další možností, která by přinesla určité výhody pro digitální kartografii, je selekce znaků podle jednoduchosti jejich automatického rozpoznávání pomocí
digitálních technologií. Samozřejmě je možné také obě
varianty vhodně nakombinovat.
Vzhledem k tomu, že uvedené výsledky jsou prozatím
jen částí z plánované rozsáhlé analýzy vzhledů a atributů
znaků států Evropské unie, je v tuto dobu stanoven spíše je
rámcový postup výběru znaků do optimální znakové sady
státních mapových děl.
LITERATURA:

4. Závěr
Znakové sady státních mapových děl pro Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko i Německo pocházejí z různých let.
Porovnávání jednotlivých znaků komplikuje především fakt,
že všechny sady mají malé množství znaků se shodným
významem. Tato skutečnost je znatelná především u map
v měřítku 1 : 50 000, kde lze porovnat pouze znaky pro
budovu, které se navíc v jednotlivých státech liší svou
klasifikací na různé typy budov. V měřítku 1 : 25 000 mají
všechny státy shodné pouze znaky pro kostel a důlní provoz.
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Pozadí tvorby datových sad v souladu
se směrnicí INSPIRE na ČÚZK

Ing. Michal Med,
katedra geomatiky,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Abstrakt
Cesta od prostorových dat v databázích orgánů veřejné správy k publikaci harmonizovaných dat INSPIRE prostřednictvím
síťových služeb je dlouhá a komplikovaná. Je popsána na příkladu přípravy dat a služeb tématu prostorových dat Budovy
(Buildings, zkratka používaná v INSPIRE je BU). Podrobně je popsán proces implementace od analýzy Datových specifikací
pro data vybraného tématu, samotných aplikačních schémat a dat v databázích, přes tvorbu a úpravy schémat XSD
a vzorových souborů GML až po transformaci dat do publikační databáze a později do pohledů připravených k publikaci
do souborů GML v reálném čase. Dále jsou zmíněny i postupy přípravy publikace těchto dat službami odpovídajícími standardům OGC. Datové záznamy i služby jsou opatřeny odpovídajícími metadaty v souladu s INSPIRE i se standardy ISO.
The Background of the Implementation of INSPIRE Datasets in the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Abstract
There is a long and complicated way from the data stored in NMCA’s databases to their publication as the harmonised
INSPIRE data through network services. This process is described on the implementation of the spatial theme Buildings. The
whole process is described from the very beginning (data specifications and database analysis) through creation of XSD
schemas and sample GML files to data transformation – at first to the publication database, then to publication views and
from them to the GML format. In the end, further processes of the implementation are described, such as publication of the
data through services corresponding with OGC standards and providing data and services with metadata records.
Keywords: Buildings, OGC, GML, Data Transformation, Cadastre, Metadata, XSD Schema

1. Úvod
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/2/ES
INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe – dále jen Směrnice) je v České republice (ČR) postupně implementována od roku 2009, kdy nabyl platnost zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, a následně vyhláškou č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí.
Tím vzniklá povinnost vytvořit a spravovat data a služby
v souladu se směrnicí je od té doby na území ČR naplňována především na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním (ČÚZK). Směrnice INSPIRE se dotýká velice širokého spektra oblastí a zabývá se standardizací, interoperabilitou, ale i právním rámcem a další spoluprací na mezinárodní úrovni v rámci Evropské unie. Jedním z nejdůležitějších pojmů v souvislosti s INSPIRE a s prostorovými
daty je sdílení. Směrnice INSPIRE přímo nenařizuje tvorbu
nových datových sad, ani úpravu stávajících, pokouší se
však o sdílení dat napříč resorty státní správy co nejefektivnějším způsobem. Ten je podle směrnice definován
v pěti zásadách, mezi kterými je skladování a spravování
dat pouze jednou na tom místě, kde je to nejefektivnější.
Pro využití na jiných pracovištích nejsou data kopírována,
ale sdílena interoperabilními službami pro poskytování
dat. V článku je jakoukoliv souvislostí s INSPIRE, viz obr. 1,
myšlena část standardizace dat, jejich sdílení a interoperabilita jejich poskytování. Od roku 2009 byla Sekcí
centrální databáze ČÚZK připravena a publikována data
a služby pro témata Parcely (označení CP), Adresy (AD)
a Územní správní jednotky (AU). Zeměměřický úřad (ZÚ)

zpracoval, zpracovává nebo spolupracuje na přípravě dat
a služeb témat Souřadnicové referenční systémy, Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí, Zeměpisná jména (GN),
Dopravní sítě (TN), Vodstvo (HY), Chráněná území a Nadmořská výška.
Během implementace se specifikace neustále vyvíjí,
a proto je potřeba provádět průběžně revize dat, služeb
i metadat. Poslední větší revize proběhla na podzim roku
2013, na jaře téhož roku byla provedena analýza Technických návodů a schémat XSD (XML Schema Definition) pro
implementaci služeb tématu Budovy (BU). V té době nebyla schémata XSD dokončená a Technický návod i schémata procházela revizí ze strany JRC (Společné výzkumné
středisko Evropské komise – Joint Research Centre). Revize byla ukončena na konci roku 2013 a 10. 12. 2013 vyšla

Obr. 1 Logo projektu INSPIRE
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verze 3.0 Technických návodů pro téma Budovy, 25. 3. 2014
byla zveřejněna revidovaná schémata XSD pro základní
aplikační schéma.
Během léta 2014 proběhla analýza nových schémat XSD
a Technických návodů, analýza dat ve zdrojových databázích ČÚZK, příprava vzorových dokumentů s prostorovými daty ve formátu GML (Geography Markup Language)
[1] validních podle schémat XSD a návrh transformace dat
nejprve mezi zdrojovými databázemi a tabulkami publikační databáze, poté návrh tvorby pohledů v publikační
databázi a nakonec návrh transformace dat z pohledů publikační databáze do struktury jazyka GML tak, aby výsledná data byla validní proti schématům INSPIRE. Proces implementace na začátku roku 2015 pokračoval tvorbou schémat XSD pro aplikační schémata BuildingsExtendedBase
a BuildingsExtended2D (viz dále).
Současně s revizí tématu Budovy byly zrevidovány i Technické návody pro témata Přílohy I Směrnice, mimo jiné i Adresy, Územní správní jednotky a Parcely. Řada změn byla zavedena plošně a poprvé budou testovány při tvorbě dat
tématu Budovy. Z toho jasně vyplývá, že bude v brzké době potřeba provést další velkou revizi již hotových témat.
O celém procesu přípravy dat dle směrnice INSPIRE i o chystaných změnách pojednává tento příspěvek.

2. Analýza Technických návodů a data v databázích
Téma Budovy je prvním tématem z Přílohy III Směrnice,
které je zpracovávané Sekcí centrální databáze ČÚZK a je
o poznání složitější než tři témata, která byla tímto útvarem doposud zpracovávána. Především jde o to, že Technický návod od začátku nabízí jedno ze čtyř aplikačních

LOD0

95

schémat. Aplikační schémata se liší úrovní podrobnosti
geometrie a hloubkou sémantické složky dat. Kterékoliv
ze čtyř aplikačních schémat je dostačující ke splnění povinností vycházejících z transpozice směrnice INSPIRE do
národní legislativy. Úroveň podrobnosti geometrie vychází
úrovní detailu popsané ve standardu CityGML [2].
Aplikační schémata vychází ze dvou úrovní geometrie
a ze dvou hloubek detailu (obr. 2). Pokud je půdorys
budovy vyjádřen polygonem, jedná se o geometry2D,
všechny vyšší úrovně popsané úrovněmi detailu LOD
(s výjimkou LOD0, který trojrozměrně zobrazuje pouze
terén) spadají do 3D geometrie. Budovy se základní sémantikou spadají do Base, rozšířená sémantika je součástí
aplikačního schématu BuildingsExtendedBase, obr. 3.
Technickým problémem je absence aktuálních schémat XSD pro aplikační schéma BuildingsExtendedBase.
S absencí dat s trojrozměrnou geometrií v databázích by se
tak mohlo zdát, že nezbývá než využít nejjednodušší z nabízených schémat a sice Base2D. Obsah sémantické části
aplikačních modelů Base je ale tak jednoduchý, že by nemělo smysl ho publikovat. Výrazným nedostatkem je absence vazeb na další témata INSPIRE jako jsou Parcely
nebo Adresy a bez nich je budova pouze geometrickým
prvkem. Schéma XSD pro aplikační schéma BuildingsExtendedBase bylo vyvinuto na jaře 2015 na katedře geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci studentského grantu. Implementace tématu budovy bude prováděna
v rozšířeném aplikačním schématu BuildingsExtended2D,
který vychází ze sémantického modelu aplikačního schématu a rozšiřuje ho o 2D geometrii. Rozsah a obsah schématu je popsán v Datové specifikaci pro téma Budovy ve
verzi 3.0 [3]. Na základě tohoto dokumentu byla vytvořena schémata XSD, schémata použití a proběhla transformace dat v databázích.

LOD1

LOD3

LOD2

LOD4

Obr. 2 Úroveň detailu geometrie podle standardu OGC pro CityGML [2]
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Obr. 3 Aplikační schéma pro téma Budovy

2.1 Původ dat
Další komplikací vyskytující se v tématu budovy je větší
počet databází, ze kterých pocházejí data. Tento problém
se vyskytuje ve větším počtu témat (např. Dopravní sítě,
Vodstvo, Chráněná území aj.). Část dat pochází z databáze
ISKN (Informační systém katastru nemovitostí), část z ISÚI
(Informační systém územní identifikace). Každá z databází pak obsahuje jiná sémantická data.
Toto rozdělení je způsobeno tím, že to, co INSPIRE definuje jako Budovu, může být v české legislativě evidováno
buď jako stavba v ISKN, nebo jako stavební objekt v ISÚI.
Přestože většina staveb je zároveň stavebními objekty,
existuje několik rozdílů. Jako stavební objekt je definována dokončená budova zapsaná v katastru nemovitostí
ČR, nebo jiná dokončená stavba, které bylo přiděleno
číslo popisné nebo evidenční a která slouží k ubytování
lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti. Stavbou dle ISKN je budova s číslem popisným, evidenčním
nebo i bez čísla, nebo vodní dílo.
Data vedená o budovách v ISKN se týkají katastru nemovitostí a obsahují zpravidla plošnou geometrii, v ISÚI
jsou vedena sémantická data o územní identifikaci včetně
počtu podlaží a bytů a detailních technickoekonomických atributů a obsahují pouze bodovou geometrii. Data
jsou propojena tzv. „můstkem“, který spojuje budovy a stavební objekty reprezentující stejný objekt v reálném světě. Důležité je i uvědomit si, že databáze obsahují řadu
chyb. Typy chyb je třeba předvídat a informace o chybách
je potřeba pečlivě evidovat v rámci metadat.
Další data týkající se budov se nachází i v databázi
ZABAGED® (Základní báze geografických dat) spravované
Zeměměřickým úřadem. V této databázi je navíc vyplněn
účel, ke kterému je budova používána, což je jeden z atributů v aplikačním schématu BuildingsExtendedBase. Problémem však je, že tato databáze není propojena s databázemi ISKN a ISÚI.
2.2 Feature, featureType, codelist, nillable
Jednou z nejdůležitějších kapitol Datových specifikací je
Feature catalogue. Katalog obsahuje seznam a podrobný
popis všech typů features pro dané téma, nepopisuje tedy

konkrétní instance, ale pouze typy, včetně abstraktních –
featureTypes. Každé aplikační schéma má vlastní katalog.
Pro téma Budovy jsou zásadní featureTypes Building
a BuildingPart. Atributy Building a BuildingPart jsou i stejné
s jedinou výjimkou – Building může obsahovat odkaz na
BuildingPart. Z pohledu dat ve zmiňovaných databázích
může být za BuildingPart považováno několik typů objektů. Z několika různých důvodů bylo rozhodnuto, že ekvivalentem BuildingPart bude vchod dle ISÚI, tedy že se
k němu budou vztahovat technickoekonomické atributy.
Nejdůležitějším důvodem bylo, že budova s několika vchody může mít evidovány pro každý vchod jiné sémantické
vlastnosti. Ve schématech XSD i v katalogu jsou nadefinovány atributy, jejich kardinalita, omezení i datové typy.
Pro snazší čitelnost uživatelů i strojů je řada hodnot vyjádřena pomocí číselníků a codelistů. Databáze codelistů
i číselníků včetně URI (Uniform Resource Identifier) a popisů v různých formátech je umístěna také na stránkách
INSPIRE spravovaných JRC [4].
Některé atributy nelze z různých důvodů vyplnit a zůstanou prázdné. V jazyce GML je takový feature označen
příznakem nil s atributem nilReason, který určuje důvod
absence hodnoty. Dle INSPIRE jsou možné tři hodnoty tohoto atributu: unpopulated, unknown a withheld. Hodnota unpopulated značí, že data nejsou součástí datové
sady spravované poskytovatelem. Hodnota unknown značí, že hodnota atributu u konkrétního objektu není známá, ale může existovat. Hodnota withheld značí utajení.
Označování důvodu není povinné, ale je doporučené
a v datech ČÚZK se poprvé objeví v rámci dat tématu
Budovy.
2.3 Tvorba schémat XSD
Dalším z problémů, který se objevuje v rámci zajišťování
interoperability dat v souladu s naplňováním požadavků
směrnice INSPIRE na strukturu dat, je pomalý proces přípravy a poskytování oficiálních podkladů ze strany JRC.
To je způsobeno především velkým rozsahem, kterým se
INSPIRE pokouší zabývat a snižující se pracovní kapacitou,
se kterou se projekt v JRC musí potýkat.
Kromě interoperability dat se INSPIRE zabývá i právní
stránkou, monitoringem a reportingem, službami, meta-
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daty, aplikacemi a mnoha dalšími aspekty. Důsledkem tohoto záběru je, že aktuální verze datových specifikací nejsou opatřeny technickými podklady, takže není možné je
v tomto stavu aplikovat. Požadavky na data témat zahrnutých v příloze I Směrnice, která jsou v mnoha zemích
společenství aplikována, nemají platná schémata XSD pro
aktuální verzi. Z nedostatku kapacit se jejich aktualizace
v nejbližší době neplánuje. Podobný problém nastává s některými aplikačními schématy pro témata z příloh II a III
Směrnice. Technické prostředky mají sice pouze doporučující charakter – v podstatě se jedná o jeden ze způsobů,
jak zajistit interoperabilitu dat, ovšem zdaleka ne o jediný
způsob. Pro zajištění interoperability dat v souladu se Směrnicí je výrazně jednodušší použít technické prostředky nadefinované v souladu s datovými specifikacemi INSPIRE.
Datové specifikace obecným jazykem popisují strukturu
dat daného tématu tak, aby byla v souladu s INSPIRE. Technické prostředky, jako jsou například schémata XSD, poté
tuto strukturu popisují ve standardizovaném jazyce.
Na základě datové specifikace pro budovy byla na jaře
2015 vytvořena dvě schémata XSD, která popisují strukturu
aplikačních schémat BuildingsExtendedBase a BuildingsExtended2D prostřednictvím tříd, jejich atributů a vztahů
mezi nimi. Tato témata byla vytvořena obecně tak, aby
odpovídala aplikačním schématům tak, jak jsou popsána
v datové specifikaci, přestože data dostupná v rezortu
ČÚZK nejsou tak podrobná a nebudou pravděpodobně
plně využita. S některými atributy vedenými pro data zabývající se budovami na ČÚZK naopak datová specifikace
nepočítá. Schémata XSD je možné nadále rozšiřovat a počítá s tím i směrnice INSPIRE.

3. Příprava vzorových souborů GML
Tvorba schémat XSD pro dvě rozšířená aplikační schémata BuildingsExtendedBase a BuildingsExtended2D byla
po analýze úplnosti a použitelnosti dat při použití jednodušších a plošších aplikačních schémat BuildingsBase
a BuildingsCore2D vyhodnocena jako nezbytná. V rámci
příprav bylo vytvořeno několik souborů GML odpovídající
schématu XSD BuildingsCore2D.
Další vzorový soubor GML, validní proti schématu XSD
pro aplikační schéma BuildingsExtended2D, byl vytvořen
na základě těchto vzorových souborů vytvořených pro
aplikační schéma BuildingsCore2D. V publikační databázi byly vytvořeny tabulky s atributy odpovídajícími aplikačnímu schématu BuildingsExtended2D. Na základě technických návodů byly analyzovány možné stavy budov
vzhledem k možnostem transformace mezi databází a jazykem GML. Na základě této analýzy byly vytvořeny vzorové GML soubory odpovídající aplikačnímu schématu
BuildingsBase2D. Stejné stavy byly zvažovány i při tvorbě vzorových souborů GML pro rozšířené aplikační schéma BuildingsExtended2D.
Možné stavy, které mohou nastat pro feature typu Building nebo BuildingPart ve vztahu ke stavu použitých dat
z resortu ČÚZK jsou:
• budova se nachází v databázích ISKN i ISÚI a obsahuje
všechny typy geometrie (polygon a definiční bod),
• budova se nachází pouze v databázi ISKN a geometrie
je vyjádřena polygonem,
• budova se nachází pouze v databázi ISKN a geometrie
je vyjádřena definičním bodem,
• budova se nachází pouze v databázi ISÚI.
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Další možné stavy vznikají v závislosti na tom, zda má
objekt (budova nebo stavební objekt) v ISÚI evidované
vchody. Geometrie všech objektů v ISÚI je vyjádřena definičním bodem. V současné době jsou do ISÚI převáděny
i polygony z ISKN. V závislosti na původu a hloubce sémantické složky dat jsou klíčové feature vytvářeny podle
specifických pravidel. Rozdíl v obsahu dat podle původu
je popsán v předchozí kapitole. Pokud má budova navíc
evidované vchody, pro každý vchod vzniká feature typu
BuildingPart, který obsahuje technickoekonomické atributy vchodu. Nemá-li budova evidované vchody, ale má
technickoekonomické atributy, vzniká tzv. abstraktní feature
typy BuildingPart. Ten také obsahuje technickoekonomické atributy, ale nikoliv vchodu, ale celé budovy. Budovy
vedené pouze v databázi ISKN nemají technickoekonomické atributy. Stejné stavy mohou nastat i v případě, kdy
je aplikováno schéma BuildingsExtendedBase a další, z něj
vycházející schémata a vztah mezi featureTypes Building
a BuildingPart zůstává stejný.
Aplikační schéma BuildingsExtendedBase rozšiřuje základní aplikační schéma o sadu sémantických vlastností.
Jediná změna ve struktuře dat základního schématu je
tedy ve větším počtu popisných vlastností pro každou třídu.
Navíc ještě definuje tři nové featureTypes: BuildingUnit,
OtherConstruction a Installation, jejichž použití není v současné fázi implementace na ČÚZK plánováno. Budou však
cílem další rozsáhlejší analýzy.
Pro všechny featureTypes ve všech tématech INSPIRE
zpravidla platí povinnost tří atributů – inspireId, geometry,
a beginLifespanVersion. Kromě povinných atributů obsahují featureTypes i řadu nepovinných, ať už v závislosti na
výskytu jiných atributů, nebo na zvážení poskytovatele
dat, zda atributy disponuje či nikoliv. Mezi jednotlivými
featureTypes jsou navíc definované pevné vazby. Model
jednotlivých featureTypes se seznamem atributů a jejich
kardinalitou, včetně vazeb pro aplikační schéma BuildingsCore2D, je graficky vyjádřen na obr. 4. Grafické znázornění
toho, které atributy jsou využitelné v národní implementaci pro ČR, je ukázáno na obr. 5 ve „schématech použití“,
která byla vytvořena za tímto účelem. Modely i schémata
použití jsou vytvořeny i pro aplikační schémata BuildingsExtendedBase a BuildingsExtended2D, ale pro zobrazení
v tomto článku jsou příliš rozsáhlá.
Dalším krokem na cestě k implementaci tématu Budovy
je návrh transformace dat z databází ČÚZK do formátu GML
tak, aby byla dodržena pravidla znázorněná v modelu (obr. 4)
a vazby a výskyty navržené ve schématu použití (obr. 5).

4. Transformace dat
Z důvodu transformace dat z více zdrojů do jednoho dokumentu GML je nezbytné, aby mezi databázemi ISÚI a ISKN
a výstupem ve formátu GML byl ještě mezikrok ve formě
publikační databáze (viz obr. 6). Tabulky v publikační databázi (obr. 7) byly navrženy tak, aby co nejvíce odpovídaly
budoucí struktuře souborů GML. V publikační databázi je
zachována i informace o původu dat – stavby z ISKN jsou
uchovávány v jiné tabulce než stavební objekty z ISÚI,
propojeny jsou prostřednictvím tabulky PUB_Mustek, která
obsahuje vygenerovaný jedinečný identifikátor pro každou
instanci budovy dle INSPIRE.
Publikační databáze neslouží pouze účelům INSPIRE,
proto jsou v jejích tabulkách některé atributy navíc. Z pohledu INSPIRE je například irelevantní, ze které databáze
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Budova z ISUI s geometrií v ISKN -- BASE

Building
<<Data Type>>

+beginLifespanVersion: DateTime = 1 <<voidable>>
+conditionOfConstruction: ConditionOfConstructionValue = 1 <<voidable>>
+dateOfConstruction: DateOfEvent = 0..1 <<voidable>>
+DateOfDemolition: DateOfEvent = 0..1 <<voidable>>
+DateOfRenovation: DateOfEvent = 0..1 <<voidable>>
+elevation: Elevation = 0..* <<voidable>>
+endLifespanVersion: DateTime = 0..1 <<voidable>>
+externalReference: ExternalReference = 0..* <<voidable>>
+heightAboveGround: HeightAboveGround = 0..* <<voidable>>
+inspireId: Identifier = 1
+name: GeographicalName = 0..* <<voidable>>
+buildingNature: BuildingNature = 0..* <<voidable>>
+currentUse: CurrentUse = 0..* <<voidable>>
+numberOfDwellings: Integer = 0..1 <<voidable>>
+numberOfBuildingUnits: Integer = 0..1 <<voidable>>
+numberOfFloorsAboveGround: Integer = 0..1 <<voidable>>
+parts: BuildingPart = 0..* <<voidable>>
+geometry2D: BuildingGeometry2D = 1

DateOfEvent
+anyPoint: DateTime = 0..1 <<voidable>>
+beginning: DateTime = 0..1 <<voidable>>
+End: DateTime = 0..1 <<voidable>>

<<Data Type>>

Elevation
Eleva
ion
+elevationReference: ElevationReferenceValue = 1
+elevationValue: DirestPosition = 1
<<Data Type>>

ExternalReference
External
eference
+informationSystem: URI = 1
+informationSystemName: PT_FreeText = 1
+reference: CharacterString = 1

<<Data Type>>
<<Data Type>>

BuildingGeometry2D

HeightAboveGround
HeightAbov
Ground

+geometry: GM_Object = 1
+referenceGeometry: Boolean = 1
+horizontalGeometryReference: HorizontalGeometryReferenceValue = 1
+verticalGeometryReference: ElevationReferenceValue = 0..1
+hotrizontalGeometryEstimatedAccuracy: Length = 1 <<voidable>>
+verticalGeometryEstimatedAccuracy: Length = 0..1 <<voidable>>

+heightReference: ElevationReferenceValue = 1 <<voidable>>
+lowReference: ElevationReferenceValue = 1 <<voidable>>
+status: HeightStatusValue = 1 <<voidable>>
+value: Length = 1
<<Data Type>>

CurrentUse
BuildingPart
+beginLifespanVersion: DateTime = 1 <<voidable>>
+conditionOfConstruction: ConditionOfConstruction = 1 <<voidable>>
+externalReference: ExternalReference = 0..1 <<voidable>>
+inspireId: Identifier = 1
+numberOfDwellings: Integer = 0..1 <<voidable>>
+numberOfFloorsAboveGround: Integer = 0..1 <<voidable>>
+geometry2D: BuildingGeometry2D = 1
+vše ostatní vynechat (výskyt '0')

+currentUse: SurrentUseValue = 1
+percentage: Integer = 1 <<voidable>>

Obr. 4 Seznam atributů a datových typů pro aplikační schéma Base2D

Base2D

<<featureType>>

<<featureType>>

Building

BuildingPart

+beginLifespanVersion: DateTime = 1 ANO
+conditionOfConstruction: ConditionOfConstructionValue = 1 ANO
+dateOfConstruction: DateOfEvent = 0..1 ANO
+DateOfDemolition: DateOfEvent = 0..1 NE
+DateOfRenovation: DateOfEvent = 0..1 NE
+elevation: Elevation = 0..* nilReason=unknown
+endLifespanVersion: DateTime = 0..1 nilReason=unpopulated
+externalReference: ExternalReference = 0..* ANO
+heightAboveGround: HeightAboveGround = 0..* nebo nilReason=unknown
+inspireId: Identifier = 1 ANO
+name: GeographicalName = 0..* nebo nilReason=unpopulated
+buildingNature: BuildingNature = 0..* ANO
+currentUse: CurrentUse = 0..* ANO
+numberOfDwellings: Integer = 0..1 NE
+numberOfBuildingUnits: Integer = 0..1 ANO
+numberOfFloorsAboveGround: Integer = 0..1 NE
+parts: BuildingPart = 0..* ANO
+geometry2D: BuildingGeometry2D = 1 ANO

+beginLifespanVersion: DateTime = 1 ANO
+conditionOfConstruction: ConditionOfConstructionValue = 1 ANO
+dateOfConstruction: DateOfEvent = 0..1 NE
+DateOfDemolition: DateOfEvent = 0..1 NE
+DateOfRenovation: DateOfEvent = 0..1 NE
+elevation: Elevation = 0..* NE
+endLifespanVersion: DateTime = 0..1 NE
+externalReference: ExternalReference = 0..* ANO
+heightAboveGround: HeightAboveGround = 0..* NE
+inspireId: Identifier = 1 ANO
+name: GeographicalName = 0..* NE
+buildingNature: BuildingNature = 0..* NE
+currentUse: CurrentUse = 0..* NE
+numberOfDwellings: Integer = 0..1 ANO
+numberOfBuildingUnits: Integer = 0..1 NE
+numberOfFloorsAboveGround: Integer = 0..1 ANO
+geometry2D: BuildingGeometry2D = 1 ANO

<<Data Type>>

BuildingGeometry2D
BuildingGeom
try2D
+geometry: GM_Object = 1 ANO
+referenceGeometry: Boolean = 1 ANO
+horizontalGeometryReference: HorizontalGeometryReferenceValue = 1 ANO
+verticalGeometryReference: ElevationReferenceValue = 0..1 NE
+hotrizontalGeometryEstimatedAccuracy: Length = 1 ANO
+verticalGeometryEstimatedAccuracy: Length = 0..1 NE

Obr. 5 Schéma použití atributů aplikačního schématu BuildingsCore2D
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ISKN

GML
PUBL

ISÚI

Obr. 6 Postup transformace dat
PUBL

PUB_Budovy
+Id: number(30) PRIMARY KEY
+Geometrie: SDO_GEOMETRY = polygon
+Geometrie_bod: SDO_GEOMETRY = bod
-Geometrie_znacka: SDO_GEOMETRY = bod
-Typppd_kod: number(1)
+Text_def_bod: varchar2(1000)
-Cobce_kod: number(6)
+Zpvybu_kod: number(4)
-Typbud_kod: number(1)
+Par_id: number(30)
+Datum_vzniku: date
+Obec_kod: number(6)

PUB_ciselnik_det_tea_BU

PUB_Mustek
+Id: number(30) PRIMARY KEY sekvence od 1000000
+Bud_id: number(30) IS NULL
+So_kod: number(30) IS NULL

PUB_Stavebni_objekty
PUB_ciselnik_so_BU
+atribut_PUBL: varchar2(30)
+atribut_INSPIRE: varchar2(30)
+hodnota_PUBL: number(4)
+nazev_PUBL: varchar2(255)
+hodnota_INSPIRE: varchar2(255)
+nazev_INSPIRE: varchar2(100)
+rodic_INSPIRE: varchar2(100)

+atribut_PUBL: varchar2(30)
+atribut_INSPIRE: varchar2(30)
+hodnota_PUBL: number(4)
+nazev_PUBL: varchar2(255)
+hodnota_INSPIRE: varchar2(255)
+nazev_INSPIRE: varchar2(100)

PUB_Vchody

PUB_Parcely_KN
+id: number(30)
+Bud_id: number(30)

PUB_konstanty
+jmeno: varchar2(50)
+popis: varchar2(255)
+hodnota: varchar2(255)

+Id: number(30) PRIMARY KEY sekvence od 1000000
+Kod: number(9) IS NULL
+So_kod: number(9)
+Druh_konstrukce_kod: number(4)
+Pocet_bytu: number(4)
+Pocet_podlazi: number(4)
+Pripoj_el_energie: varchar2(1)
+Pripoj_kanal_sit_kod: number(4)
+Pripoj_plyn_kod: number(4)
+Pripoj_vodovod_kod: number(4)
+Zpusob_vytapeni_kod: number(4)
+Obec_kod: number(6)
-Nespravny: varchar2(1)
+Datum_vzniku: date

+Kod: number(9) PRIMARY KEY
+Geometrie: SDO_GEOMETRY
-Typ_kod: number(1)
+Text_def_bod: varchar2(1000)
-Momc_kod: number(6)
-Cobce_kod: number(6)
+Dokonceni: date
+Par_id: NUMBER(30)
-Je_vytah_kod: number(4)
-Obestaveny_prostor: number(8)
-Podlahova_plocha: number(6)
+Zastavena_plocha: number(6)
+Zpusob_vyuziti_kod: number(2)
+Obec_kod: number(6)
-Nespravny: varchar2(1)
+Datum_vzniku: date

PUB_Adresy
+kod: number(9)
+So_kod: number(9)
+Vchod_kod: number(9)
+geometrie(): bod

Obr. 7 Schéma tabulek databáze PUBL pro téma Budovy

objekt pochází. Některé atributy mají podle INSPIRE nabývat hodnot z číselníků. Z těchto důvodů nejsou data transformována do GML přímo z tabulek publikační databáze,
ale z pohledů, které mapují prvky z databáze přímo do
struktury GML. V pohledu jsou informace o budově vedeny jednotně nezávisle na původu a hodnoty z číselníků
v databázích jsou převedeny do hodnot odpovídajícím číselníkům INSPIRE.

5. Závěr
Návrhy transformací dat jsou zpracovány a odeslány dodavateli ke zpracování. Tím ovšem práce zdaleka nekončí.
Směrnice INSPIRE kromě toho, co mají data obsahovat
a jak mají vypadat, definuje i to, jak mají být data publikována. Publikace je prováděna prostřednictvím stahovacích (vektorových) a prohlížecích (rastrových) služeb. For-
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ma poskytovaných služeb je přesně definována v Technických návodech pro služby [5], [6], které se odkazují na
standardy ISO a OGC o WMS 1.3.0, WMTS 1.0.0 a WFS
2.0.0 [7], [8], [9]. Kromě toho definuje, které třídy souladu
mají být podporovány k tomu, aby byla služba v souladu
s INSPIRE.
Všechny datové sady i poskytované sady musí být opatřeny metadaty, také v souladu se standardy ISO, a distribuované prostřednictvím Vyhledávacích služeb INSPIRE
[10]. Ty jsou realizovány pomocí katalogové služby CSW
ve verzi 2.0.2.
Tím by povinnosti pro data a služby spojené s INSPIRE
byly splněny. Pro doposud implementovaná témata byly
vytvořeny Infostránky popisující data a služby uživatelům,
kteří nejsou GIS odborníky. Infostránky budou vytvořeny
i pro téma Budovy.
Poznámka:
Článek na stejné téma byl publikován ve sborníku ke konferenci Digitální technologie v geoinformatice, kartografii
a dálkovém průzkumu Země [11], na které příspěvek získal
druhé místo, a na konferenci Juniorstav 2015 na VUT v Brně
[12], kde příspěvek získal také druhé místo. K tomuto datu
byl text aktualizován.
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Seminář Kartografické zdroje jako
kulturní dědictví se konal v Praze
Dne 12. 3. 2015 se v budově zeměměřických a katastrálních úřadů konal seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Jeho cílem bylo seznámit
veřejnost především se stejnojmenným projektem, na kterém spolupracují dvě
výzkumné instituce – Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK), a Historický ústav Akademie věd (AV) České republiky (ČR),
v. v. i. Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI.
Kromě přivítání účastníků semináře ředitelem VÚGTK K. Radějem (obr. 1)
a všeobecných informací o projektu (M. Talich a E. Semotanová), byli přítomní
(obr. 2) seznámeni s procesem digitalizace starých map, s jeho jednotlivými
etapami a také průběžnými výsledky projektu. Z tohoto důvodu byl seminář
rozdělen do třech tematických sekcí, jehož první část se zabývala bilancí, evidencí a zpřístupněním starých map. Poté se přednášející věnovali především
počátečním krokům zpracování map a jednotlivým metodám georeferencování
a rozpoznávání mapových značek. Závěr patřil praktickému uplatnění starých
map na konkrétních příkladech.
Po krátkém úvodu E. Chodějovská informovala o metodách evidence a následného zveřejnění map. Upozornila také na to, že neprobíhá systematizované zpřístupňování archivů. V současné době prováděná digitalizace částečně
řeší problém s nejasnou hloubkou zápisu o jednotlivých dílech, která v minulosti komplikovala systematické zpracování. V tomto ohledu udělaly za posledních 10 let největší pokrok knihovny. F. Antoš pak představil samotný postup zveřejnění starých map, který začíná skenováním, na které navazuje zpracování map (georeferencování) a následně jejich publikování on-line. Zajímavostí je to, že v rámci projektu je k dispozici speciální skener, který dokáže
věrně reprodukovat i staré atlasy mnoha velikostí.

Obr. 1 Ředitel VÚGTK K. Raděj přivítal účastníky semináře,
vlevo E. Semotanová, ředitelka Historického ústavu
AV ČR, v. v. i.
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Obr. 2 Účastníci semináře
Po přestávce následoval ryze technický blok, kde přednášející informovali
o různých možnostech a metodách georeferencování, mezi které patří i elastická transformace, kterou vyvinul VÚGTK. Za zmínku stojí také projekt TEMAP,
v rámci kterého má veřejnost možnost umístit staré mapy do systému dnes používaných zeměpisných souřadnic. Díky velkému zájmu o tento projekt se významně zvýšil objem georefencovaných map. Výsledky projektu a možnost
přidat se ke komunitě editorů, do které může patřit opravdu každý, jsou na
portálu Staremapy.cz. Závěrem této části se posluchači dozvěděli více o transformaci map III. vojenského mapování, především o metodě, díky které se podařilo zmenšit polohovou chybu z původních 40-50 m na 9,1 m (platí pro první
vydání).
Odpolední část semináře patřila automatickému rozpoznávání mapových
značek v mapách III. vojenského mapování, digitalizaci glóbů a virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz. Na stránkách mapové sbírky lze najít také aplikaci, která umožňuje automaticky rozpoznávat mapové značky ze III. vojenského
mapování. V současné době jsou zde k dispozici naskenované mapy v rozlišení
400 dpi, ale je v plánu mapy III. vojenského mapování znovu naskenovat v kvalitě 800 dpi, jelikož současná kvalita se ukázala být pro mapové služby WMS
nedostačující. Pro digitalizaci glóbů mají řešitelé projektu speciální přenosné
zařízení, které je zafixované vůči fotoaparátům, přičemž rotuje kolem svislé a vodorovné osy, takže se dokáže přizpůsobit rozdílným velikostem glóbů a není
nutné je složitě převážet. Problémem digitalizace glóbu je tedy především barva
a nepravidelný tvar. Nicméně i výsledky této komplikované práce jsou k vidění
na stránkách Chartae-antiquae.cz.
Závěrečný blok přednášek se zabýval praktickým využitím digitalizovaných
starých map ve třech odlišných lokalitách. R. Šimůnek se věnuje problematice
Třeboňska a na několika velmi zajímavých příkladech ukázal, proč je důležité
staré mapy digitalizovat (obr. 3). V této konkrétní lokalitě totiž v minulosti
došlo k výrazné změně krajiny, např. rybník nejprve existoval, poté byl vysušen
a nahrazen parkem, se tam v současné době opět nachází. E. Chodějovská se,
kromě studie starých map, zabývá i vedutami a mapovými značkami z oblasti
Broumovska, díky kterým je možné sledovat celkový vývoj krajiny. E. Semotanová ve své přednášce představila především obrazové ukázky vývoje Prahy
od 17. století a bylo zajímavé zjistit, jak a kam se zástavba Prahy rozšířila po
zbourání hradeb v druhé polovině 19. století.
Posluchač, který do té doby o starých mapách věděl jen něco málo, tak měl
možnost seznámit se s celým procesem digitalizace archiválií tak, jak ve skutečnosti probíhá, včetně jejich praktického použití. A na konci dne odcházel
s pocitem, že se opravdu něco užitečného dozvěděl.

Obr. 3 R. Šimůnek při prezentaci
Díky velkému zájmu o tento seminář byl vypsán nový termín, 11. 6. 2015,
na stejném místě a se shodným obsahem. Podrobný program a možnost registrace na další termín semináře naleznete zde.
Mgr. Jana Kuchařová,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

18. ročník konference Internet ve
státní správě a samosprávě
V Hradci Králové se konal ve dnech 13. a 14. 4. 2015 již 18. ročník konference
Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2015). Termín konference zaujímá pravidelně své pevné místo v kalendáři mnoha odborníků na informatizaci veřejné správy. Správci informačních systémů i zástupci renomovaných firem
dostávají příležitost bezprostředního setkání s představiteli státních a samosprávných orgánů, aby projednali aktuální otázky v oblasti elektronizace výkonu veřejné správy. Souběžně s konferencí ISSS 2015 byla pořádána také již
tradičně konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society),
což je setkání odborníků zabývajících se e-governmentem v zemích Visegrád-
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ské čtyřky. Záštitu oběma konferencím poskytli, tak jako v předchozích letech,
nejvýznamnější politické špičky, představitelé vlády a dalších státních orgánů
České republiky, premiérem Bohuslavem Sobotkou počínaje.
Dvoudenní program konference ISSS 2015 byl naplněn bohatou nabídkou přednášek, diskusí a jednání. Podle slov výkonného ředitele konference a předsedy
programového výboru RNDr. Tomáše Renčína se akce zúčastnilo přes 2 000 účastníků (obr. 1), kteří během dvou dnů mohli vyslechnout více jak 200 přednášek.
Oficiální zahájení konference se uskutečnilo v pondělí 13. 4., ale pro mnohé
účastníky program začal již v neděli odpoledne diskusním setkáním v královéhradeckém planetáriu. Vedle zajímavého odborného obsahu jednání mohli účastníci obdivovat pozoruhodné architektonické ztvárnění objektu a zejména unikátní technologické řešení využívající vysokokontrastní projektory řízené výkonnou soustavou počítačů.
Vlastní konference se odehrávala podle již osvědčeného scénáře. Po slavnostním zahájení proběhla úvodní diskuse v hlavním sále, které se zúčastnili
přední zástupci státní a veřejné správy. Účastníci diskuse zejména hodnotili uplynulé období v oblasti e-governementu z pohledu své působnosti a zamýšleli se
nad plány do budoucna a možnostmi dalšího rozvoje. Jednání prvního dne konference pak pokračovalo v jednotlivých sekcích. Účastníci měli možnost navštívit některý z celkem sedmi sálů konferenčního centra. Názvy jednotlivých
sekcí napovídaly o obsahu přednášek, které v nich byly prezentovány. Nejsledovanějšími tématy byly sekce Veřejné investování v oblasti informačních
a komunikačních technologií (ICT), Moderní řešení (nejen) pro veřejnou správu, Elektronizace zdravotnictví a ICT infrastruktura pro veřejnou správu. Zaslouženou pozornost věnovali účastníci také sekci nazvané Aktuální stav vybraných projektů veřejné správy, s velkým zájmem zde byly přijaty nejnovější
informace od místopředsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
(ČÚZK) Ing. Karla Štencla o aktuální situaci ve správě katastru nemovitostí v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Jeden ze sálů byl prakticky po celý den
k dispozici pro jednání sekce ICT pro místní samosprávy. Tam vystoupil mezi
téměř dvacítkou přednášejících Ing. Jiří Formánek z ČÚZK, který ve svém příspěvku pohovořil o kontrolách a opravách špatných dat v Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN). Řadu účastníků zaujala rovněž sekce, jejíž
název zněl Životní cyklus digitálního dokumentu, neboť s uvedenou problematikou se mnozí setkávají dennodenně na svých pracovištích. Národní architektonický plán a evropské projekty, takový byl název další sekce, kde zazněl
další příspěvek z dílny ČÚZK. Ing. Eva Pauknerová referovala o tom, jak se liší
a v čem se doplňují projekty ELF (European Location Framework) a INSPIRE
(INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) a jakou roli v této problematice hraje resort zeměměřictví a katastru.
Mimořádná pozornost byla na konferenci tento rok věnována otázkám souvisejícím s bezpečností ICT. Problematice se věnovala první den konference
sekce nazvaná Bezpečnost ICT ve veřejné správě, celý druhý den se pak pokračovalo v sekci nazvané Dopady zákona o kybernetické bezpečnosti.
Druhý den měli účastníci možnost zúčastnit se ještě jednání sekcí Procesní modelování agend, Open data a veřejná správa a ani tento rok nechyběla sekce o geografických a informačních systémech (GIS), která má již své pevné
místo v programu konference. Zde vystoupilo nejvíce zástupců resortu ČÚZK.
V prvním bloku přednášek sekce GIS nejprve prezentoval informace o implementaci INSPIRE v resortu ČÚZK Ing. Petr Souček, Ph.D. (obr. 2), koncepci rozvoje zeměměřictví v resortu ČÚZK přednesl ředitel Zeměměřického úřadu (ZÚ) Ing. Karel
Brázdil, CSc. V další části pak vystoupil Ing. Jiří Poláček, CSc., z ČÚZK, aby prezentoval služby informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) v ČR. Posledním zástupcem resortu zeměměřictví a katastru v sekci GIS byl Ing. Petr
Dvořáček, který informoval posluchače o aktuálním stavu a novinkách v poskytování dat a služeb ZÚ.
Rozsáhlou součástí konference je vždy také výstava, na níž prezentují výsledky své činnosti jak zástupci státní správy, tak především firmy, které se nějakým způsobem podílejí na elektronizaci veřejné správy. Jednu z největších
expozic představilo již tradičně Ministerstvo vnitra. Činnost v oblasti e-governmentu prezentoval samostatně rovněž resort Ministerstva zemědělství a vlastní
stánek připravilo i Ministerstvo pro místní rozvoj. Zastoupení na výstavě měl
také ČÚZK, ve svém stánku společně se ZÚ (obr. 3) poskytovali pracovníci re-
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Obr. 1 Účastníci konference při zahájení
(foto www.isss2015.cz)

Obr. 2 P. Souček prezentoval informace o implementaci
INSPIRE v resortu ČÚZK (foto www.isss2015.cz)

Obr. 3 Společný stánek ČÚZK a ZÚ
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sortu informace zejména o RÚIAN, o službách ISKN, o poskytovaných prostorových dat, o síťových službách a podmínkách jejich užití. Návštěvníci stánku
se zajímali také o aktualizaci ZABAGED®, o postup zpracování nových výškopisných dat nebo aktualizaci Ortofota ČR.
Účastníci konference se rozešli obohaceni o mnoho podnětů k rozvíjení své
činnosti na poli elektronizace veřejné správy. Ochuzeni o nové poznatky však
nemusí být ani ti odborníci, kteří se akce nezúčastnili, veškeré informace o konferenci lze nalézt na webu konference http://www.isss.cz/. Pod odkazem na
podrobný program lze vyhledat všechny přednesené příspěvky a v případě
zájmu je možné i jejich volné stažení.
Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha

Záverečná konferencia k projektu
z európskych fondov
Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) je prijímateľom finančnej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Finančné prostriedky poskytnuté z tohto fondu sú vo všeobecnosti určené na modernizáciu verejnej správy
prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) a sú koncentrované plošne do všetkých organizácií verejnej správy, ktoré v súčasnosti začínajú poskytovať priame výstupy vo forme podporených služieb používateľom
na celom území SR. Medzi projekty so zameraním poskytovať elektronické služby verejnosti patrí aj projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností – Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®), ktorý implementuje ÚGKK SR. Projekt sa začal realizovať vo februári roku 2010 a dnes sa
blíži do cieľa. Dňa 14. 4. 2015 sa v rámci publicity a informovanosti konala na
ÚGKK SR záverečná konferencia k tomuto projektu (obr. 1). Cieľová skupina boli
nielen zamestnanci verejnej správy a samosprávy, ale aj podnikateľských subjektov, jednoducho tí, ktorí potrebujú oficiálne priestorové údaje s garanciou
štátu na svoju činnosť.
Cieľom projektu bolo:
• vytvoriť infraštruktúru na aktualizáciu referenčných priestorových údajov
národnej infraštruktúry priestorových informácií,
• sprístupniť referenčné priestorové údaje ZBGIS® prostredníctvom elektronických služieb pre národnú aj európsku infraštruktúru priestorových informácií,
• sprístupniť elektronické služby ako súčasť eGovernmentu prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy.
Vedúci projektového tímu Ľuboslav Michalík z Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) Bratislava účastníkom konferencie predviedol elektronické
služby (obr. 2), ktorými sú poskytované priestorové údaje ZBGIS®, vrátane geografických názvov, geodetických bodov geodetických základov a hraníc územno-

Obr. 1 Otvorenie konferencie

Obr. 2 Ľ. Michalík prezentuje Geoportál ÚGKK SR

Obr. 3 Diskusia účastníkov konferencie
správneho členenia, digitálny model terénu a ortofotosnímky. Prístupovým miestom je Geoportál ÚGKK SR dostupný na adrese www.geoportal.sk. Vzhľadom
na to, že sa jednalo o projekt IKT, nebolo možné z prostriedkov projektu financovať nový zber a aktualizáciu údajov. V ďalšej prezentácii poskytla Valéria
Hutková z GKÚ informácie o tom, čo je obsahom ZBGIS®, ako sa údaje zbierajú,
aktualizujú, prešetrujú a ako sa kontroluje ich kvalita. V samostatnej prezentácii transformačnej služby vysvetlil Branislav Droščák z GKÚ nielen funkcionalitu
služby, ktorá je používateľsky prívetivá, ale dôraz kládol na objasnenie súvislostí, ktoré sa s transformáciami spájajú. Teda aké súradnicové a výškové systémy v SR oficiálne sú používané a aké sú správne transformačné parametre.
Prednesené príspevky rozpútali zaujímavú diskusiu (obr. 3), účastníci ocenili sprístupnenie referenčných priestorových údajov na jednom prístupovom
mieste. Odzneli aj zaujímavé podnety zo strany účastníkov, čo by používatelia
týchto údajov ocenili, a to je vždy cenná spätná väzba pre poskytovateľa údajov.
Projekt síce ešte nie je oficiálne ukončený, ale samotná infraštruktúra na
tvorbu, aktualizáciu a poskytovanie údajov štandardizovanými službami je už
v prevádzke. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na implementácii tohto projektu zúčastnili, a tým prispeli k posunu nášho rezortu bližšie k používateľom
referenčných priestorových údajov.
Ing. Katarína Leitmannová,
ÚGKK SR,
foto: Ing. Katarína Moravčíková,
GKÚ Bratislava
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Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRU

http://enviroiforum.sazp.sk/

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU

v Kolové dolině, na jiných místech Slovenska a pak provedla limnologický výzkum jezera Nižné Temnosmrečinské pleso. J. Buchholz tuto výpravu komise
popsal (1787), ve 20. století se psalo také o účasti v komisi J. A. Nagela (1976).
Žádné mapy nebo topografické nákresy z výpravy nejsou známé.

Profesor Dr. Joseph Xaver Liesganig
(1719-1799) – významný rakouský
astronom a zeměměřič
Joseph Xaver Liesganig, někdy také Lisganich (*13. 2. 1719, Štýrský Hradec,
něm. Graz, Rakouské císařství, nyní Rakouská republika – † 4. 3. 1799, Lemberg,
Rakouské císařství, nyní Lvov, ukr. Львів, Ukrajina), významný rakouský astronom, zeměměřič, matematik, pedagog, stavitel, metrolog, konstruktér astronomických a geodetických přístrojů a jeden z průkopníků určení rozměrů Země
v Rakouském císařství a ve světě (obr. 1). Doktor filozofie (1750), profesor
(1750). Člen jezuitského řádu nebo Tovaryšstva Ježíšova, lat. Societas Iesu
(1734-1773).
Narodil se v rodině Wolfganga Liesganiga a Rozálie, rozené Wenuz. Jeho
otec byl Hofmeisterem Karla hraběte Ditrichsteina (*1676, † 1732). Základní
vzdělání obdržel ve Št. Hradci, pak 27. 10. 1734 vstoupil do jezuitského řádu
a po dvouletém noviciátu studoval tři roky filozofii na Jezuitském kolegiu ve
Vídni. Od roku 1742 působil jako učitel tutor matematiky na univerzitě ve
Št. Hradci a od roku 1744 jako učitel rétoriky v Linci. Pak pokračoval ve studiích
teologie znovu na Jezuitském kolegiu ve Vídni a po vysvěcení (1748) se stal
v roce 1749 německým knězem a katechetou kostela sv. Jana Zlatoústého
a dozorcem triviální školy při tomto kostele v Komárně na Slovensku.
Po obdržení doktorátu v Banské Bystrici (1750) se stal v roce 1751 profesorem matematiky Košické jezuitské akademie (lat. Academia Cassoviensis, nyní
Univerzita Pavla Josefa Šafaříka).
V témže roce se stal členem císařské komise v čele s mineralogem Jakubem
Buchholzem (*1698, † 1754), která zkoumala minerály a drahokamy, a také
karstové jeskyně Tater. Kromě J. Liesganiga byli členy této komise vídeňští matematici Joseph Anton Nagel (*1717, † 1800) a Jean Louis de Baillon, správce
kremnických bání Ernst Retz a inženýr-poručík Franz Langer. Výprava pracovala

Obr. 1 Joseph Xaver Liesganig; výřez z portrétu
Joh. Bap. Lampi st., plátno, olej, 102,5 cm х 83 cm, 1783;
Lvovská národní galerie umění Boryse Voznického,
foto Orest Bačmaha
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Po návratu působil jako profesor matematiky (1752-1773) a děkan filozofické fakulty (1771) Jezuitského kolegia (od roku 1773 univerzity) ve Vídni.
Současně vypomáhal prefektovi hvězdárny kolegia a v roce 1756 se sám stal
jejím prefektem.
V roce 1758 byl J. Liesganig podle návrhu astronoma, matematika a filozofa Ruđera Josipa Boškoviće (*1711, † 1787) a státního kancléře hraběte
Václava Antonína Kounice (*1711, † 1794) pověřen císařovnou Marií Terezií
provést první stupňová měření v Rakouské říši s cílem určit délku 1° oblouku na
Vídeňském poledníku.
První stupňové měření na území Rakouského císařství
(Čechie, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko)
Postup prací v chronologickém sledu:
1758-1765 – provedení astronomických pozorování sektorem v hvězdárně
Jezuitského kolegia ve Vídni (1758, 1760, 1765), na půdě hospody v Soběšicích
(1759, 1762), na půdě hradu v Brně (1762), v hvězdárně Jezuitského kolegia ve
Št. Hradci (1762) a ve Varaždíně (1762).
1759 – vytýčení spolu s astronomem a matematikem Karlem Scherfferem
(*1716, † 1783) řetězce 22 trojúhelníků (zde i dále viz schéma na obr. 2) od
jezuitské kaple sv. Kříže v Soběšicích u Brna k hvězdárně jezuitského kolegia ve
Vídni a základně u Vídeňského Nového Města a pak dále k věži kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Varaždínu (nyní Chorvatsko). Jako body se používaly kříže
kostelů a věží hradů, paláců apod., někdy se stavěly dřevěné věže s výškou do
9,5 m. Vyměřování pomocné základny v trati „Loučky“ (dnes ulice Loučná v Brně-Soběšicích) s délkou 256,025 m. Pro měření této základny a daších se používal
základnový přístroj J. Liesganiga (viz dále).
1759-1768 – vyměřování kvadrantem vodorovných uhlů v 22 trojúhelnících od Soběšic – přes Vídeň – Št. Hradec – do Varaždína – 2° 57´. Průměrná
chyba v uzávěrech trojúhelníku činila 9,9“.
1761-1762 – vyměřování základny u Vídeňského Nového Města, někdy
také nazývaná základna „Wiener Neustadt – Neukirchen“. Při měření spolupracovali vojenští inženýři Leopold Unterberger (*1734, † 1818) a Hypolit Verité.
Výsledná délka základny činila 12 158,175 m. Následně byl v roce 1762 vystavěn na severním konci základny monument (obr. 3), opatřený latinskými nadpisy. Na severní straně: „FRANCISCI / ET / M. THERESIAE AVGG. / IVSSV ET
AVSPICIIS / MERIDIANI VIENNENSIS / GRADVS TRES DIMENSVS / HANC BASIS /
METAM BOREALEM / STATVIT / IOS. LIESGANIG S.I. / M.DCC.LXII.“, na jižní straně: „E CENTRO / HVIVS METAE AUSTRALIS / AD CENTRUM / METAE BOREALIS /
VIENN. PEDES 38465. / POLLICES 5.“. Dnes se monument nachází na Neunkirchner Straße v parku naproti domu č. 55 (u křižovatky s Kammanngasse). V roce
1930 opatřil Spolkový metrologický a zeměměřický úřad monument novým
německým nadpisem: „Auf genesis / u. mit Förderung der / Majestäten / Franz
u. Maria Theresia / mass / Joseph Liesganig S.J. / drei Grade des / Wiener
Meridianbogens / u. errichtete diese Säule / am nördlichen Endpunkt / der
Grundlinie / im Jahre 1762. / Instandgesetzt v. Bundesamt / für Eich- u.
Vermessungswesen / im Jahre 1930.“. Je zajímavé, že část této základny, kterou
císařovna Marie Terezie osobně pojmenovala „Wienerneustädter Basis“, byla
v roce 1857 přeměřena Vojenským geografickým ústavem ve Vídni a ještě dnes
je součástí triangulační sítě 1. třídy Rakouska. Je to jediná základna ve Střední
a Východní Evropě z 18. století, která se do dneška zachránila.
1761-1765 – spolupráce J. Liesganiga s ředitelem Královské hvězdárny
v Paříži Césarem-Françoisem Cassini de Thury (*1714, † 1784) na astronomických a geodetických pracích pro určení délky jednoho délkového stupně na
vídeňské rovnoběžce (48° 12´ 30“). Společné vyměřování řetězce trojúhelníků
od hvězdárny Jezuitského kolegia ve Vídni k základně Aderklaa - Groß-Engersdorf s délkou 8 125, 381 m, kterou také spolu vyměřili.
1762 – vyměřování kontrolní základny mezi obcemi Seyring (od roku 1972
ve složení městyse Gerasdorf u Vídně) a Glinzendorf (nyní obě Spolková země
Dolní Rakousy). Délka činila 12 114,478 m. Základna Seyring – Gerasdorf se
křížila u města Deutsch-Wahram s již zmiňovanou základnou Aderklaa - Groß-Engersdorf.
1765, květen – první měření tížnic kyvadlem kvůli podezření na vliv Alp
na měření.

Obr. 2 Schéma stupňového řetězce J. Liesganiga
na Vídeňském poledníku od kaple sv. Kříže v Soběšicích
u Brna až ke věži kostela Nanebevzetí Panny Marie
ve Varaždínu (Chorvatsko)
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Obr. 4 Deska na jižní straně žulového hranolu nad
bodem C – prvním trigonometrickém bodu na území ČR,
foto Josef Weigel

Obr. 3 Monument u severního konce základny
u Wiener Neustadtu (1762)
1768 – vyšla v „Philosophical Transactions of the Royal Society of London“
práce J. Liesganiga „Extract of a Letter, dated Vienna April 4, 1767“ (vol. 58,
pp. 15-16) s prvními výsledky stupňových měření na vídeňském poledníku.
1769 – provedení druhého stupňového měření v Rakouské říši z pověření
císařovny Marie Terezie s cílem určit délku 1° oblouku na Uherském (nebo
Kistelekském) poledníku (viz dále).
V témže roce sestavil J. Liesganig na základě práce v terénu rukopisnou instrukci pro katastrální měřické práce, která pak byla přeložená do polštiny, češtiny, slovinštiny a italštiny a nyní se uchovává ve vojenském archivu ve Vídni.
1770 – vyšla ve Vídni kniha J. Liesganiga „Dimensio graduum meridiani
Vienensis et Hungarici“, ve které jsou popsány postupy při měřických a početních pracích, měřické přístroje, pomůcky a různé matematické tabulky a výsledky měření na Vídeňském a Uherském poledníku, tedy v Čechách, Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a Maďarsku. Výsledná délka 1° oblouku Vídeňského
poledníku v zeměpisné šířce φ = 48° činila s = 111 255,71 m.
Trigonometrické body řetězce J. Liesganiga v Čechách a v říši
Jak bylo uvedeno, v roce 1759 byl vytyčen řetězec 22 trojúhelníků od kaple
sv. Kříže v Soběšicích u Brna až ke věži kostela Nanebevzetí Panny Marie
Jezuitského kolegia ve Varaždínu (nyní Chorvatsko). Na bodech řetězce byly
v letech 1759-1768 zaměřeny vodorovné úhly. Dále se popisují body, které
je možné i dnes identifikovat v terénu v Čechách, v Rakousku, ve Slovinsku
a v Chorvatsku:
Bod C (obr. 4) v trojúhelníku č. 22 řetězce – kříž na věži jezuitské barokní kaple sv. Kříže, lat. Crucie, na vrcholu Stromberg (od roku1918 Strom;
H = 403,89 m) kopce Ostrá horka v Brně-Soběšicích (49° 14´ 53,0“ N,
16° 37´ 20,1“ E). Byl to první trigonometrický bod nejen v Čechách, ale i na
území Rakouské říše. Kaple byla vystavěna v letech 1716-1718, vysvěcena

3. 5. 1718, zbořena roku 1786. O odkrytí jejích základů a nalezení prvního trigonometrického bodu na našem území se v roce 1958 zasloužil významný moravský zeměměřič – historik doc. Ing. Alois Šimek (*1883, † 1967) na základě výsledků bádání v archivu učitele a regionálního historika Dr. Ladislava
Bartoše (*1909, † 1998)1). U příležitosti 200. výročí trigonometrického bodu
bylo v červenci roku 1959 obnoveno jeho označení a v říjnu 1960 byl na určeném místě zasazen podzemní stabilizační kámen a nad něj žulový pamětní
hranol o rozměrech 40 cm x 40 cm x 160 cm se dvěma bronzovými pamětními
deskami na severní a jižní straně. Nadpisy na deskách:
Severní strana: „Střed kaple sv. Kříže z roku 1718, zbořené roku 1786. Při odkrývání jejích základů roku 1958 spolupracovali za odborného vedení Ing. Al. Šimka
a Dr. Lad. Bartoše z Brna soběšičtí občané“.
Jižní strana: „Střed kaple. První trigonometrický bod na území ČSR, zaměřený
Dr. J. Liesganigem roku 1759. Nové označení bodu provedla Geodetická služba
ČSR 200 let po jeho vzniku“.
Označení bodu provedl z pověření Ústřední správy geodézie a kartografie
ČSR Ing. Vilém Ješuta (*1917, † 1978).
S nabytím účinnosti zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, byl pomník zařazen do Ústředního seznamu kulturních památek
ČSSR.
Bod A v trojúhelnících č. 22 a 21 – kříž na věži kaple sv. Antonína Paduánského (vystavěna v roce 1680) na kopci Kříbky nad městem Újezd, něm. Augezd
(okres Brno-venkov) asi 15 km jihovýchodně od Brna. Kaple je památkou bitvy
u Slavkova (něm. Austerlitz) 2. 12. 1805. Odtud byla bitva zahájena a odpoledne
odtud francouzský císař Napoleon I. Bonaparte (*1769, † 1821) pozoroval ústup
spojenců od Telnice a Žatčan. Kaple vyhořela a roku 1863 byla na stejném místě
postavena její novorománská kopie. Od 3. 5. 1958 je kaple kulturní nemovitou
památkou.
Bod P v trojúhelníku č. 22, 21 a 20 – kříž na kapli sv. Peregrina v Ořechově,
něm. Urhau (okres Brno-venkov) asi v 11 km jihozápadně od Brna.
1) Určení míst všech bodů J. Liesganiga na území Československa a obnovení jejich stabilizace
a následné zaměřování provedl v letech 1922 a 1958 Ing. A. Šimek.
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Mezibod (komín) Brünn (Brno) na hradě Špilberku v Brně byl J. Liesganigem zřízen kvůli tomu, že existující terén bránil přímému optickému propojení
z kaple sv. Kříže na jih. Komín byl zrušen v průběhu dlouhodobé rekonstrukce
hradu po roce 1982.
Bod M v trojúhelnících č. 20 a 19 se nacházel na vrcholu žulového kopce
Leskoun (dříve Lysoň) vysokého 387 m n. m. u městyse Olbramovice (okres
Znojmo) a byl stabilizován kamenem s nadpisem. Kopec Leskoun býval dominantou širokého okolí a míval tři vrcholy vysoké 387 m, 371 m a 334 m n. m.
V roce 1918 začali na kopci těžit kámen a v letech 1955-1966 vybudovali velký
kamenolom, kde se těží dosud. V roce 1922 nahradil Ing. A. Šimek původní kámen novým kámenem. Ještě v roce 1970 bod existoval, nyní v důsledku stálé
těžby zůstal na kopci už jen vrchol s výškou 334 m n. m. pod názvem Vlčí hora.
Bod II v trojúhelnících č. 21, 20, 19 a 18 se nachází na vrchu Děvín
(548,7 m n. m.) v Pavlovských vrších (okres Břeclav). Dnes je to měřický pilíř
vysoký 4,5 m, který nahradil původní kámen. Vedle bodu se nachází televizní
vysílač (vystavěn v roce 1976). Vrch Děvín leží v Národní přírodní rezervaci
Děvín - Kotel - Soutěska a je součástí Chráněné krajinné oblasti Pálava. Je to
poslední bod řetězce J. Liesganiga na území Československa.
Bod O v trojúhelnících č. 19, 18 a 17 – kříž na poutním kostele Panny Marie
(vystavěn v roce 1050, H = 457 m) v Oberleisu (Rakousko).
Bod S v trojúhelnících č. 18 a 17 – kříž na evangelickém kostele v obci
Schrick (Rakousko).
Bod L v trojúhelnících č. 17, 16, 15 a 14 – bod na kopci Leopoldsberg
(nyní území Vídně). Pro orientaci sítě byl 21. 7. 1765 určen azimut z měření
na Slunce „Hvězdárna ve Vídni – bod Leopoldsberg“ A = 343° 12´ 39“. Na
tomto bodě pozoroval o 101 let později významný rakouský a český zeměměřič Robert Daublebský ze Sternecku (1866).
Bod H – orientační bod na kopci Hundsheimer Berg u města Hainburg
na Dunaji (Rakousko), jenž J. Liesganig pozoroval z bodů Schrick, Oberleis
a Leopoldsberg.
Jiné body na území Rakouska se nepovedlo vyhledat. Na území Slovinska
a Chorvatska se nalezly body:
Bod A v trojúhelníku č. 11 – kříž na věži kostela sv. Urbana na hradě Borl
(něm. Anckenstein) v Slovinsku. Kostel a hrad byly vystavěny na břehu řeky
Drava u obce Dolane ve 13. století. Dnes je bod považován za jeden ze dvou
nejstarších trigonometrických bodů na území Slovinska.
Bod J v trojúhelníku č. 11 – kříž na věži kostela Žalostné Matky Boží (slov.
Cerkev Žalostne Matere božje, vystavěn v roce 1652, nadmořská výška 343 m)
v obci Jeruzalém v Slovinsku. Dnes je bod také považován za jeden ze dvou
nejstarších trigonometrických bodů na území Slovinska.
Bod V v trojúhelníku č. 11 – kříž na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie
(chor. Usnesenja Blažene Djevice Marije na nebo) ve Varaždínu v Chorvatsku.
Kostel byl vystavěn v letech 1642-1646 pro jezuitské kolegium, od 5. 8. 1997 je
katedrálou. Bod V je konečným bodem řetězce J. Liesganiga a dnes je považován za nejstarší trigonometrický bod na území Chorvatska. Kromě měření vodorovných úhlů zřídil J. Liesganig na věži kostela astronomické stanoviště, kde se
pozorovalo v roce 1762.
U příležitosti 250. výročí řetězce provedla Chorvatská kartografická společnost v roce 2009 kontrolní měření na bodech A, J a V trojúhelníku č. 11 s pomocí
technologie GPS a potvrdila výsledky J. Liesganiga.
Počátečním bodem souřadnicového systému řetězce J. Liesganiga byla věž
katedrály Sv. Štěpána (Stephansdom) ve Vídni.
Astronomické body v řetězci J. Liesganiga
• Astronomické stanoviště na půdě panské krčmy v Soběšicích (vystavěna v roce
1671, od roku 1927 potraviny Jednota, od roku 1932 sokolovna, nyní smíšené zboží Sanson), kde J. Liesganig observoval 17.-29. 9. 1759 a v srpnu
1762 z excentru vzdáleného 4,40 m od komína. Stanoviště excentru lokalizoval a topograficky a trigonometricky určil v roce 1958 Ing. A. Šimek.
• Astronomické stanoviště na půdě hradu v Brně, kde J. Liesganig observoval v roce 1862. Stanoviště lokalizoval a určil Ing. A. Šimek.
• Hvězdárna ve věži Jezuitského kolegia ve Vídni (vystavěna roku 1720),
kde byl J. Liesganig prefektem (1756-1772). Zde observoval pro účely stup-
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ňového měření v roce 1758, v březnu a dubnu roku 1760 a také 5. 7., 11. 7.
a 21. 7. 1765. V literatuře se často uvádějí následující souřadnice hvězdárny: 48° 12´ 30,1“ N, 16° 22´ 41,7“ E. Zde 5. 6. 1761 pozoroval spolu
s C.-F. Cassinim přechod Venuše přes sluneční disk. Dnes hvězdárna neexistuje a z 12patrové věže zůstala jen čtyři nižší patra.
• Hvězdárna Jezuitského kolegia ve Št. Gradci. V letech 1745-1787 existovala
v západní části budovy kolegia tzv. Matematická věž (něm. Mathematische
Turm) vysoká 12 m, kde v srpnu a září 1762 observoval P. Guldini. Dnes
hvězdárna neexistuje.
• Astronomické stanoviště (bod V) ve věži kostela Nanebevzetí Panny Marie
Jezuitského kolegia ve Varaždínu (Chorvatsko), kde J. Liesganig observoval
v roce 1762.
Určení délky jednoho délkového stupně na vídeňské rovnoběžce
Přechod (tranzit) Venuše přes sluneční disk
V průběhu prací J. Liesganiga na Vídeňském poledníku přijel do Vídně ředitel
Královské hvězdárny v Paříži C.-F. Cassini. V té době bylo úsilí astronomů a zeměměřičů za podpory evropských monarchů směřováno na určení rozměrů
a tvaru Země, proto C.-F. Cassini požádal o povolení vykonat měření pro určení
délky jednoho délkového stupně na vídeňské rovnoběžce. Po obdržení takového povolení spolu s J. Liesganigem vyměřil řetězec trojúhelníků od hvězdárny Jezuitského kolegia ve Vídni k základně Aderklaa - Groß-Engersdorf a délku
této základny (1761-1765). Výsledkem společných prací se stala triangulační
síť a plán Vídně a okolí v měřítku 1 : 720 000. Zároveň to byla část řetězce trojúhelníků, který byl veden C.-F. Cassinim od Štrasburku přes základny u Dachau
v Německu s délkou 14 275 m a Aderklaa - Groß-Engersdorf, hvězdárnu Jezuitského kolegia ve Vídni a pak měl pokračovat až k Černému moři.
Rovněž společně pozorovali 5. 6. 1761 tranzit Venuše přes sluneční disk ve
hvězdárně Jezuitského kolegia ve Vídni. V témže roce vydal C.-F. Cassini zprávu
o pozorování tohoto vzácného astronomického jevu v „Mémoires de mathématique et de physique, tirés des registres de l'Académie Royale des Sciences“ (Paříž),
kde vzpomíná také J. Liesganiga. Výsledky pozorování J. Liesganiga vydal ve
Vídni Maximilián Hell (*1720, † 1792) v knize „Observatio Trausitus Veneris Ante
Discum Solis Die 5ta Junii 1761“.
Je známo, že tento vzácný astronomický jev pozorovali také jiní astronomové Evropy, zejména M. Hell, Dr. Ignaz Freiherr von Rain (*1737, † 1807?), přítel
J. Liesganiga, a K. Scherffer ve Vídni, František Weiss (*1717, † 1796) v Trnavě,
Joseph Adam Braun (*1712, † 1768), Andrej Krasiľnikov (*1705, † 1773), Nikolaj Kurganov (*1725, † 1796), Michail Lomonosov (*1711, † 1765) a francouzský astronom Jean Chappe ďAuteroche (*1722, † 1769) v Rusku, Charles Messier
(*1730, † 1817) a Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (*1732, † 1807) v Paříži
ve Francii atd. Tranzit Venuše přes sluneční disk pozoroval také jezuita kanonik
z Brzozówa (dnes Podkarpatské vojvodství, Polsko) Dominik Łysogorski, žák
M. Hella, později známý astronomickými pozorováními spolu s lvovským arcibiskupem Wacławem Hieronimem de Bogusławice Sierakowskim (*1700, † 1780)
na jeho statku v předměstí Lvova Obrošyno, např. zatmění Slunce 1. 4. 1764.
S oběma se J. Liesganig pravděpodobně znal osobně.
Druhé stupňové měření na území Rakouského císařství
(Maďarsko, Rakousko, Vojvodina-Srbsko)
V roce 1769 pověřila císařovna Marie Terezie opět podle návrhu R. J. Boškoviće
J. Liesganiga provedením druhého stupňového měření v Rakouské říši s cílem
určit délku 1° oblouku na Uherském (nebo Kistelekském) poledníku. Byly provedeny nasledující práce:
• Vytýčení řetězce z 26 trojúhelníků od města Kistelek (nyní župa Csongrád
v jižním Maďarsku) do města-pevnosti Petrovaradín naproti městu Nový
Sad, nyní součást města Nový Sad v autonomní oblasti Vojvodina (Srbsko).
Měření vodorovných úhlů.
• Trigonometrické spojení řetězce Uherského s řetězcem Vídeňským.
• Astronomická pozorování na 15 bodech.
• Vyměřování dvou základen, jedna vedle města Kistelek dlouhá 5 268,472 m
a druhá u hvězdárny ve městě Čurug (nyní Vojvodina, Srbsko) dlouhá
7 757, 389 m.
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• Pro měření se používaly stejné přístroje jako na Vídeňském poledníku.
• Výsledky měření byly publikovány v již zmiňované knize J. Liesganiga „Dimensio graduum meridiani Vienensis et Hungarici“ (1770), kde je také detailní
popis měření. Výsledná délka 1° poledníku v zeměpisné šířce φ = 45° 57´
činila 110 862,77 m.
Později se řetězec používal pro tvorbu řady map Maďarska, např. mapy „Mappa
generalis regni Hungariae“ (1806) v měřítku 1 : 469 472 známého kartografa
Jana Lipského (*1766, † 1826). Některé body řetězce se pak objevovaly na pozdějších mapách Moravy, např. na mapě rakouského kartografa Josepha Karla
Kindermanna (*1744, † 1801) „Charte von Maehren und dem oesterreichischen
Antheile von Schlesien“ v měřítku 1 : 547 000 (Wien 1802).
Trigonometrické měření a katastrální mapování v Haliči
Po prvním dělení Polska byl J. Liesganig v roce 1772 podle výnosu Marie Terezie jmenován ředitelem mapování pro zavedení Tereziánského katastru v nových zemích císařství – ve východní Haliči a Bukovině.
Prací v terénu (1772-1774) se zúčastnili také známí rakouští jezuitští astronomové a zeměměřiči Dr. Franz Güssmann (také Güßmann) (*1741, † 1806),
I. von Rain, Georg Ignaz Freiherr von Metzburg (*1735, † 1798), Johann (také
Jan) Holfeld (*1747, † 1814) a jiní, celkem 25 osob. Jako asistent ředitele
J. Liesganiga působil důstojník rakouské armády Franz Xaver Freiherr von Zach
(*1754, † 1832).
Byla vyměřena síť trojúhelníků, která byla připojena na vídeňský řetězec
šířkový, tři astronomické body (hvězdárna Jezuitského kolegia ve Lvově, věž na
mohyle Krakuse v Krakově a věž nad branou zámku Lubomirskich v Řešově),
kde se měřily šířky, délky a azimuty z měření na Slunce, a tři základny vedle
Lvova, Krakova a Řešova. Základnu vedle Krakova vyměřili G. I. von Metzburg
a I. von Rain. Její délka činila 2 275,20 m. Pro měření se používaly stejné přístroje jako na Vídeňském a Uherském poledníku, mapovalo se metodou měřického stolu. V důsledku matematického zpracování byly výsledky měření redukovány na poledník, který procházel přes centrum hvězdárny Jezuitského kolegia ve Lvově. Na základě výsledků mapování bylo obdrženo 79 stolových listů
v měřítku 1 : 72 000. J. Liesganig na tomto základě sestavil a vydal ve Vídni
mapu „Ost Galizien“ v měřítku 1 : 72 000 na 9 mapových listech (1778). Na
mapě byly znázorněny okresy s administrativními centry Rzeszow (Rzeszów),
Sanok, Dukla, Zamosc (Zamość), Przemysl (Przemyśl), Zolkiew (Žovkva), Sambor
(Sambir), Lemberg (Lviv), Slotschow (Zoločiv), Stryj, Tarnopol (Ternopiľ), Brzezany (Berežany), Zaleszyky (Zališčyky), Stanislowow (Stanislowów, dnes Ivano-Frankivs’k) a Tschernowitze (Černivci). Později mapu přepracoval do měřítka
1 : 144 000. V letech 1786-1790 ji do měřítka 1 : 288 000 přepracoval rakouský
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kartograf Johann Marx von Liechtenstern (*1765, † 1828) a po vyhotovení jejího mědirytu Gottfriedem Prixnerem (*1746, † 1819) byla vydaná ve Vídni na
49 listech pod názvem „Regna Galiciae et Lodomeriae“ (1790). Mapa se ještě
několikrát přepracovávala a vydávala, např. ve Lvově v roce 1794 spolu s indexem místních jmen (toponymů) mapy (1794). Naposledy byla mapa vydána
v roce 1824 ve Vídni. Mapa se také stala základem pro vydání mapy Rakouska
a jeho jednotlivých částí, např. Bukoviny nebo Polska. Nyní se všechna vydání
mapy uchovávají ve vojenském archivu ve Vídni.
Jak je známo v Haliči a v Bukovině byl jako první vůbec zaveden v letech
1785-1788 Josefínský katastr, tedy nikoliv Tereziánský, známý také pod názvem
„Jósefinska metryka“ (pol. „Metryka Józefińska“, ukr. „Йосифінська метрика“).
Rozhodl o tom císař Josef II. patentem ze dne 12. 4. 1785. Katastr byl veden
v polském a německém jazyce. Na základě Josefínského katastru byl 7. 11.
1817 zaveden Stabilní katastr, známý na Západní Ukrajině jako „Františkanská
metryka“, ukr. „Францисканська метрика“ (1819-1820). Dokumenty obou katastrů se nyní uchovávají v Ústředním státním historickém archivu Ukrajiny ve
Lvově.
Současně s mapou „Ost Galizien“ sestavil a vydal J. Liesganig mapy „Der
Oesterreichische Kreis“ (Rakouské kraje; 1788) v měřítku cca 1 : 140 000, „Temeschwarer Bannat“ (Temešvárský Banát; 1788) v měřítku cca 1 : 380 000 a „Das
Herzogthum Steyermark“ (Štýrské vévodství; 1799) v měřítku cca 1 : 720 000.
Některé z těchto map nebo samostatná území z nich se později mnohokrát
vydávaly.
Po zrušení Jezuitského řádu 21. 7. 1773 papežem Klimentem XVI. bullou
„Dominus ас Redemptor“ se stal J. Liesganig také profesorem mechaniky a technologie Lycea ve Lvově (1776-1784), reorganizovaného z Jezuitské akademie,
kde přednášel také praktickou geometrii a založil ve městě první technickou
knihovnu, sestavenou z knih německých a francouzských autorů (dnes součást
vědecké knihovny Lvovské univerzity). Jeho nástupcem na katedře se stal v roce
1782 F. X. Zach. V té době (1773-1784) sídlilo Lyceum v budově bývalého Jezuitského kolegia ve Lvově (vyst. v roce 1723; obr. 5). Poté byl 29. 7. 1783 jmenován c. a k. guberniálním rádcem pro obor stavitelství, 5. 12. 1785 ředitelem
úřadu pro stavbu pevností, silnic, mostů a vodních cest v Haliči a Bukovině, kde
měl na starosti také metrologii. Jeho kancelář se nacházela v i dnes existujícím
paláci Lubomirskich (vyst. v roce 1763) na nám. Rynok č. 10 ve Lvově, kde v letech 1775-1821 úřadovali rakouští gubernátoři Haliče. Nějaký čas byl jeho asistentem na úřadě znovu F. X. von Zach.
Tehdy se také zasloužil o založení Josefinske univerzity na základě Lycea ve
Lvově (1784), kde ale už nepracoval, ale jako ředitel gubernského úřadu pro
stavebnictví se podílel na rekonstrukci areálu bývalého kláštera trinitářů, který

Obr. 5 Fasada Jezuitského kostela (zleva) a kolegia (zpráva) ve Lvově (poč. 20. století)
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Obr. 6 Zřiceniny Josefinské univerzity ve Lvově (1848)
osobně přidělil vznikající univerzitě císař Josef II. Je pravděpodobné, že se zúčastnil i slavnostního otevření univerzity, které se konalo 16. 11. 1784.
Tato jediná známá Liesganigova stavitelská práce měla smutnou budoucnost. V průběhu Jara národu byl 2. 11. 1848 areál univerzity zničen (obr. 6)
v důsledku dělostřeleckého bombardování rakouskou armádou pod velením
polního maršálka poručíka hraběte W. F. von Hammersteina (*1785, † 1861).
Následně byly až v roce 1898 zrekonstruovány jen zříceniny bývalého klášterního kostela sv. Trojice na řeckokatolický chrám Proměnění Pana našeho Ježíše
Krista (obecně ukr. Preobražens’kyj chram; dnes ul. Krakivs’ká č. 21), který
i dnes slouží svému účelu. Ostatní budovy areálu kláštera byly rozebrány.
Na nové univerzitě pracovalo také několik bývalých spolupracovníků J. Liesganiga – účastníků mapování Haliče a Bukoviny. Profesor J. Holfeld se stal vedoucím katedry praktické geometrie (1784-1805), první v Rakouském císařství
a na Ukrajině, profesor F. Güssmann katedry fyziky (1784-1787) a profesor
I. von Rain katedry čisté a aplikované matematiky. Po I. von Rainovi se vedoucím katedry stal 15. 8. 1787 český matematik, astronom a zeměměřič, ale už jako
profesor čisté matematiky a praktické geometrie František Kodeš z Treuenhorstu
(*1761, † 1831), rodák z Náchoda. Je známá jeho diskuse s F. X. von Zachem,
publikovaná v časopisech „Monatliche Correspondenz“ (Gotha 1801) a „Nowy
Pamiętnik Warszawski“ (Varšava 1804) ohledně stavu astronomie ve Lvově, kde
se pojednává i o astronomických pozorováních a přístrojích J. Liesganiga. Lze
tedy předpokládat, že se dobře znali.
V témže roce 1784 kontroloval J. Liesganig katastrální mapování na velkém
statku Gutenbrunn v Dolních Rakousích.
Byl autorem kolem třiceti vědeckých publikací z geodézie, astronomie a matematiky, příruček, instrukce, map apod.
Na svém významu neztratila ani universální příručka „Tabulae memoriales
praecipua arithmeticae, tum numericae, tum literalis, geometriae, etiam curvarum
et trigonometriae, atque utriusque architekturae elementa complexae“, která se
pravděpodobně začala psát v době, kdy J. Liesganig působil jako učitel matematiky ve Št. Hradci. Za autorova života vyšla třikrát (1746, 1754 a 1755) a několikrát také jako faksimile ve 20. století, naposledy v roce 2009 a v roce 2010
v USA. Tato kniha, jako i jeho hlavní práce o stupňových měřeních „Dimensio
graduum meridiani Vienensis et Hungarici“ (1770), byla digitalizována a zpřístupněna na Internetu společnosti Google.
V průběhu své činnosti a života ve Lvově a v Haliči byl J. Liesganig členem
německého sboru Jezuitského kostela sv. Petra a sv. Pavla, kde se např. zúčastnil vysvěcení nekřesťanů. Kostel byl už tehdy znám freskami na stropě a bočních
stěnách, které vytvořili kolem roku 1740 známí čeští malíři otec František Řehoř
Ignác Eckstein (*1669, † 1741) a syn Sebastian Eckstein (*?, † ?) z Židovic
u Žatce (dnes okres Ústí nad Labem) a Josef Majer (*?, † ?) z Moravy. V roce
1880 byl na jedné ze stěn kostela stabilizován jeden z bodů první nivelační sítě
Lvova (1880-1888), kterou vytvořil krajan profesor Dominik Zbrožek erbu Poraj
(*1832, † 1889), první vedoucí katedry geodezie (založena 18. 6. 1871) c. a k.

Vysoké školy technické (dnes Národní universita „Lvovská polytechnika“),
předtím student, asistent a docent Pražské techniky. V letech 1946-2012
plnil chrám funkci depozitáře vědecké knihovny Vasyla Stefanyka a 6. 12.
2012 se stal posádkovým řeckokatolickým chrámem svatých nejvyšších apoštolů Petra a Pavla.
J. Liesganig zemřel ve Lvově 4. 3. 1799. Hrob nebyl zatím objeven. Podle našeho předpokladu byl pohřben na tehdy novém Lyčakovském hřbitově (otevřen
roku 1786).
Astronomické body J. Liesganiga v Haliči
• Věž na mohyle Kraka nebo Krakusa (h = 16 m), legendárního zakladatele Krakova v Polsku. Mohyla (kurhan) byla nasypaná na hoře Lasoty
(271 m n. m.) cca v 7. století. Už na konci 19. století věž na mohyle neexistovala. V roce 1933 byl na mohyle triangulační bod, nyní je vedle mohyly
měřický bod.
• Věž nad branou zámku Lubomirskich v Řešově v polské Haliči. Současný zámek byl vybudován v letech 1902-1906 na místě zámku ze 16. století, ale
věž nad branou zůstala od původního zámku.
• Hvězdárna Jezuitského kolegia ve Lvově (založena 15. 5. 1771). Zde J. Liesganig určoval šířku, délku a astronomický azimut, z nich šířku a délku uvádí ve
své publikaci o hvězdárně F. X. Zach (1801): 49° 51´ 40“ N, 41° 42´ 30“ E.
V dřívějších publikacích se ale uvádějí trochu jiné hodnoty délky, např. v publikaci Královské akademie věd v Berlíně „Recueil de Tables Astronomiques“
(díl I, 1776, s. 66): 42° 22´ 15“ E a v „Wiener astronomische Ephemeriden“ na
rok 1788: 41° 48´ 45“ E.
S cílem určit délku hvězdárny pozoroval J. Liesganig, podle svědectví
F. Güsmanna (1788), také zatmění Jupiterových satelitů. Délky se tehdy v Evropě určovaly také z pozorování zatmění Slunce nebo hvězd. J. Liesganig určoval
s F. X. Zachem šířku a délku i jiných míst v Haliči. Vlastně asi proto se zápisníky astronomických pozorování J. Liesganiga v 17 dílech za období
1755-1774 ještě v roce 1801 uchovávaly u něj v Gothe. Kromě toho, F. X.
Zach, pravděpodobně podle nařízení J. Liesganiga, připravoval astronomickou informaci pro první astronomický kalendář na Západní Ukrajině „Almanach auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt unseres Heilandes und Seligmachers Jesu-Christi 1782…“ (obr. 7), který vydával v letech 1778-1799 pod
dohledem J. Liesganiga lvovský vydavatel Joseph Johann Piller (*?, †1824). Po
roce 1783 informace o hvězdárně v odborném tisku mizí, protože věž byla
rozebrána (obr. 8). Tato první známá lvovská hvězdárna byla vybudovaná
podle iniciativy rektora kolegia Dominika Zelonky profesorem Ludwikem
Hoszowskim (*1732, †1802) dle projektu a za finanční podpory architekta
a astronoma Sebastiana Aloyzy Sierakowskeho (*1743, † 1824). Byla to věž
u jihovýchodního rohu jezuitského kostela Petra a Pavla ze strany současného náměstí Ivana Pidkovy. L. Hoszowski byl asi prvním prefektem a pozorovatelem observatoře. Pozorování se účastnil také profesor matematiky
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Obr. 7 „Almanach auf das Jahr … Jesu-Christi 1782 …“
– první astronomický kalendář na Západní Ukrajině

Obr. 9 Liesganigův kvadrant

Obr. 8 Hvězdárna Jezuitského kolegia ve Lvově
kolegia Tomasz Siekieżiński (*1720, † 1777), absolvent Karlovy univerzity
v Praze a žák významného českého astronoma Josefa Steplinga (*1716,
† 1778).
Astronomické a geodetické přístroje
Pro geodetická a astronomická měření na Vídeňském a Uherském poledníku a
v Haliči a v Bukovině se používaly stejné přístroje:
Liesganigův kvadrant (obr. 9) – přístroj na stativu o poloměru 79 cm s pevným dalekohledem a otočným dalekohledem sloužil pro měření vodorovných
a vertikálních úhlů. Sestrojil ho sám J. Liesganig za pomoci mechanika hvězdárny Jezuitského kolegia ve Vídni Josepha Ramspoeka.
Liesganigův sektor (obr. 10) – přístroj k měření zeměpisné šířky. Sestrojil
ho v roce 1757 mechanik J. Ramspoek. J. Liesganig zkonstruoval přístroj podle
vzoru R. J. Boškoviće. Dalekohled dlouhý 10 stop (3,16 m) byl složen z 11 krátkých trubek volně zasunutých do sebe a připojených k držákům „t“, byl spojen
se záměrným železným pravítkem (rozměry 4 100 mm x 50,3 mm x 10,1mm).
Na přístroji se odčítávaly tangenty místo úhlů. Při observaci se používaly kyvadlové hodiny anglické firmy „Graham“ a německé „Vötter“.

Obr. 10 Liesganigův sektor
Přístroje pro měření délek základen. J. Liesganig používal základnový přístroj, který v roce 1759 sám zkonstruoval. V sadě byly dvě tyče dlouhé 6 vídeňských sáhů (něm. Klafter, angl. yard; 1 sáh = 1,896 m) a dvě dlouhé 7 vídeňských sáhů. Všechny čtyři byly dřevěné, slepené z několika druhů dřevin různé
vláknitosti. Měření v terénu se učastnilo 16 pracovníků, kteří podle pokynů
J. Liesganiga a jeho pomocníka J. Ramspoeka měřili podél natáhnuté šňůry.
Vodorovná poloha tyči se určovala s pomocí libely. Rychlost měření dosahovala
250-300 m za hodinu. Každý den před a po práci se porovnávaly délky tyčí s mo-
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sazným etalonem - toisem (1 toise = 1,94903632 m), který vyrobila francouzská firma „Canivet“ (1760). J. Liesganig si ho vypůjčil v roce 1760 u člena Francouzské akademie věd, účastníka stupňového měření Francouzské akademie
věd v Peru (1735-1742), astronoma a zeměměřiče Charles-Marie de la Condamine (*1701, † 1774) a vyryl na něm vídeňský sáh vedle již vyrytého toise. Etalon se používal v Rakouském císařství do roku 1817 a je znám jako „normální
sah J. Liesganiga“. Nyní se uchovává ve Vídeňské hvězdárně.
Přístroje pro mapování. Pro mapování se používala metoda měřického stolu
a té době odpovídající přístroje. Podle práce Ľ. V. Prikryla se při tehdy probíhajícím I. vojenském (josefském) mapování (1764-1768 a 1780-1783) používal lehký
měřický stůl, záměrné pravítko (průzor), astroláb a zrcadlový sextant, někdy také
měřický stůl, záměrné pravítko, busola, olovnice, měřický řetěz a měřická tyč. Je
tedy pravděpodobné, že se také v Haliči používaly stejné přístroje, neboť je známo,
že i tam se mapování zúčastnili vojenští zeměměřiči. Uvedený seznam přístrojů
doplňuje analýza výřezu (obr. 11) z ozdobné kartuše od malíře a rytce Franze
Antona Maulbertsche (*1724, †1796) na mapě J. Liesganiga „Regna Galiciae et
Lodomeriae“ (1790), kterou provedli doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., ČVUT v Praze
a vedoucí oddělení exaktních věd a geodézie Národního technického muzea
(NTM) v Praze Ing. Antonín Švejda, kteří tam rozpoznali měřický stůl, zaměřovací dalekohled, libelu a měřický řetěz. Jeden přístroj umístěný na měřickém
stole se rozpoznat zatím nepovedlo.

Obr. 11 Mapování měřickým stolem v Haliči

Geodetický a kartografický obzor
ročník 61/103, 2015, číslo 5

111

Ikonografie
Pravděpodobně jediný na světě olejový „Portrét astronoma (J. Liesganiga)“
na plátně od známého rakouského malíře Johanna Baptisty Lampi staršího
(*1751, † 1830) se uchovává ve Lvovské národní galerii umění B. Voznického.
Na obr. 1 je uveden výřez z tohoto portrétu.
Pošta Rakouské republiky vydala 7. 11. 1967 známku č. AT 1250 k 150. výročí Rakouského pozemkového katastru, něm. „150 Jahre Österreichischer Grundkataster“ (autor Adalbert Pilch), nominálem 2 šilinky, na které je zobrazen již
zmiňovaný Liesganigův monument u severního konce základny „Wiener Neustadt – Neukirchen“ (obr. 3). V týž den bylo vydáno také 10 různých poštovních celin s touto známkou a různými obrázky a speciálním razítkem „Ersttag“
(obr. 12).
V paměti potomků
Studiemi života a odborné činnosti nebo analýzou stupňových měření J. Liesganiga se zabývali badatelé z Rakouska, Německa, Československa a Maďarska
jako F. X. von Zach, Paula Embacher, Franz Allmer, Herwig Ebner, Walther
Fischer, Karl Lego, Ernst von Nischer, Johann Baptist von Winklern, Ernst Bernleithner, Peter Brosche, Gerhard Geissl, František Novotný, Emanuel Czuber,
Alois Šimek, Josef Vykutil, Ivan Honl, Emanuel Procházka, Ľubomír Viliam Prikryl, Helena Ryšková, Reiz T. Csaba aj.
Na svém významu dosud neztratila disertační práce „Die Liesganigsche Grandmessung“ (1951) Dipl.-Ing. Dr. techn. Pauly Embacher z Vysoké technické školy
ve Vídni, která byla věnovaná stupňovým měřením J. Liesganiga na Vídeňském
poledníku, a výzkumná práce „Liesganigovo stupňové měření na Moravě“ (1963)
doc. Ing. Aloise Šimka z Brna. Závěry A. Šimka také výrazně doplnil profesor
Josef Vykutil (*1912, † 2004) z Vysokého učení technického v Brně (1968).
V těchto pracích se zevrubně analyzují možné chyby astronomických a geodetických měření a výpočetních prací J. Liesganiga. Tyto chyby se v této životopisné práci nepopisují.
Ve Lvově na Ukrajině bylo roku 1985 otevřeno muzeum metrologie, kde
J. Liesganig zaujímá čestné místo ve stálé expozici a v roce 1994 o něm vyšla
v periodickém tisku první životopisná informace. V současné době se hledá místo
posledního odpočinku tohoto významného rakouského zeměměřiče a dále
jeho přístroje kvadrant a sektor.
Na J. Liesganiga nezapomněli ani v jeho rodném Št. Hradci, kde existuje
Liesganigova ulice (něm. Liesganiggasse). 10. 6. 1999 se v Zemském archivu
Štýrska u příležitosti 200. výročí jeho úmrtí konalo první sympozium, věnované
J. Liesganigovi, na téma „Josef Liesganig und die Gestalt der Erde“, kde vystou-

Obr. 12 Rakouská poštovní celina se známkou monumentu u severního konce základny
„Wiener Neustadt – Neukirchen“ a obrázkem, na kterém císařovna Marie Terezie pověřuje
J. Liesganiga provedením stupňových měření (ze sbírky Ing. Jana Ratiborského, CSc.)
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pil s referátem „Liesganigs Leben und Wirken und die Vermessungstechnik seiner
Zeit“ profesor Technické univerzity ve Št. Hradci Franz Almer (*1916, † 2008).
Na dalších konferencích, ale už v 21. století, byly předneseny následující
referáty:
„Josef Liesganig i Robert von Sterneck ta bazysni vymirjuvanja v Zachidnij
Ukrajini za časiv Avstro-Uhorščyny i Čecho-Slovaččyny“ / IV. mezinárodní vědecko-praktická konference „Nové technologie v geodezii, pozemkových a lesních
úpravách“ 21. až 25. 5. 2009, Užhorod (Ukrajina) – A. Drbal, Karel Raděj (Výzkumý ústav geodetický, topografický a kartografický – VÚGTK).
„Joseph Liesganig – astronomer by education, passionate surveyor in Austrian-Hungarian Empire“ / 5. mezinárodní konference Evropské společnosti pro dějiny vědy, 1. až 3. 11. 2012, Atheny (Řecko) - Bruno P. Besser a Hans U. Eichelberger (Rakouská akademie věd).
„Joseph Xaver Liesganig významný rakouský astronom a zeměměřič“ / XXXII.
sympozium „Z dějin geodezie a kartografie“, Praha, NTM, 28. 11. 2012. – A. Drbal
(VÚGTK).
Závěry
Prof. Dr. Joseph Xaver Liesganig byl bezesporu jedním z největších nejen rakouských, ale i světových zeměměřičů XVIII. století a jeho měření podle Ivana
Honla a Emanuela Procházky „bylo jednou z důležitých vývojových etap evropského stupňového měření“, i nehledě na některé měřické a početní chyby bylo
„svou kvalitou na úrovni tehdejších stupňových měření“.
Potvrzuje to i uznání, kterého se mu dostalo od tehdejších předních evropských vědců, členů Francouzské akademie věd, astronoma Pierra Simona de
Laplace (*1749, † 1827) a zeměměřiče Jeana Baptiste Josepha Delambre (*1749,
† 1822), navíc P. S. de Laplace použil Liesganigových výsledků pro určování rozměrů Země. O uznání svědčí také publikace prvních výsledků jeho měření v tehdejším renomovaném vědeckém časopise „Philosophical Transactions of the Royal
Society of London“ (1768) nebo zmínky v encyklopediích.
Pro české země má činnost J. Liesganiga význam nejen proto, že vyměřil
první trigonometrický bod na našem území, ale hlavně proto, že jeho činnost
nás dostala na špičku tehdejšího celosvětového vědeckého výzkumu rozměrů
a tvarů Země.
Většinu bodů řetězce J. Liesganiga je možné identifikovat i po 250 letech,
což potvrzuje i tato práce a přednesená prezentace na sympoziu 28. 11. 2012
v Národním technickém muzeu (NTM) v Praze. Proto by bylo vhodné identifikovat všechny ostatní pravděpodobně existující body ze zbylých 13 bodů
a pak vyměřit řetězec v rámci mezinárodního projektu, např. technologií
GNSS, za účasti států bývalého Rakousko-Uherska, na území kterých byl řetězec
vytyčen a vyměřen. Toto vyměřování by bylo důstojným uctěním památky
J. Liesganiga k nadcházejícímu 300. výročí jeho narození v roce 2019. Lze uvažovat i o tom, že v budoucnu po odpovídající stabilizaci těchto bodů v terénu
a vyhotovení předepsané dokumentace, by mohly státy bývalého Rakouska-Uherska (všechny jsou dnes členy Evropské unie) požádat Výbor UNESCO o zařazení bodů J. Liesganiga na Vídeňském poledníku do Seznamu světového
dědictví.
Poznámka: Důležitou pomoc při zpracování tohoto článku poskytli autorovi
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. (ČVUT v Praze), Ing. Antonín Švejda (NTM v Praze),
doc. Ing. Josef Weigel (VUT v Brně), Ing. Jan Ratiborský, (SPŠZ v Praze), Eva
Lhotáková a Jaroslava Matesová (obě VÚGTK), kterým patří velký dík. Zvláštní
poděkování patří novinářce Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda Oksaně Pelenské a pracovníkům Lvovské národní galerie umění Boryse Voznického (Lvov, Ukrajina) generální ředitelce Laryse Voznycké-Razinkové, vedoucí sektoru fondů Natalii
Filevyč a fotografu O. Bačmahovi za to, že na žádost autora ochotně vyfotografovali a zaslali pro tento článek foto portrétu J. X. Liesganiga ze stálé expozice
galerie. Informace o zdrojích a podkladech, ze kterých příspěvek čerpal budou
uvedeny v publikaci o J. X. Liesganigovi v Rozpravách NTM v Praze.
Ing. Alexandr Drbal,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, v. v. i., Zdiby

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRU

NEKROLOGY
Zemřel Ing. Miroslav Roule, CSc.
Dne 27. 3. 2015 jsme se ve Strašnickém krematoriu rozloučili s Ing. Miroslavem Roulem, CSc., bývalým ředitelem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
(VÚGTK), který zemřel o týden dříve.
Zpráva o jeho úmrtí byla nečekaná
a zaskočila všechny jeho profesní kolegy a přátele.
M. Roule, brněnský rodák (narozen 20. 1. 1936) po studiu na Střední
průmyslové škole zeměměřické v Praze
absolvoval v roce 1960 obor zeměměřického inženýrství na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Po studiu nastoupil na umístěnku do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích. Zde byl zpočátku
vedoucím měřické čety, později pracoval ve fotogrammetrickém oddíle a jeden
rok v oddělení technického rozvoje. V roce 1963 byl na základě konkurzu přijat
do VÚGTK v Praze. Zabýval se problematikou technickohospodářského mapování včetně technologií a využívání fotogrammetrických metod při údržbě
map velkých měřítek i pro účely evidence nemovitostí. Od roku 1967 vedl fotogrammetrickou laboratoř tohoto ústavu. V roce 1971 nastoupil na Český úřad
geodetický a kartografický na funkci vedoucího geodetického oddělení. V roce
1972 úspěšně ukončil obhajobou disertační práce o využití fotogrammetrie při
mapování v místních tratích externí vědeckou aspiranturu na Fakultě stavební
ČVUT. V roce 1982 se stal vedoucím oddělení rozvoje vědy a techniky a dlouhodobých koncepcí. Za jeho podíl na prosazování automatizace v oboru zeměměřictví a katastru mu bylo v roce 1986 propůjčeno státní vyznamenání „Za vynikající práci“. V roce 1990 byl na základě výsledků konkurzního řízení jmenován
ředitelem VÚGTK ve Zdibech. Pustil se do řešení aktuálních problémů VÚGTK,
které se objevily zejména v počátečním období transformace celé společnosti.
Patří k jeho zásluhám, že se ústav vypořádal s úkoly plánů vědeckovýzkumných
prací i v nových tržních podmínkách. Ve VÚGTK v té době vznikly nové technologie pro práce v základních bodových polích, katastru nemovitostí i v inženýrské geodézii a metrologii. A to včetně softwarového vybavení a digitalizace
všech činností i map. Ředitelem VÚGTK byl až do roku 1998, kdy odešel do důchodu.
Velmi významnou roli hrála v životě M. Rouleho spolková činnost, za níž získal řadu ocenění na republikové úrovni. V letech 1968 až 1983 byl předsedou
odborné skupiny fotogrammetrie při Městském výboru Společnosti geodézie
a kartografie ČSVTS v Praze, od roku 1983 byl členem Čs. národního komitétu pro
fotogrammetrii a DPZ při ISPRS. V letech 1967 až 1989 se každoročně zúčastňoval mezinárodních soutěží zeměměřičů „Geodesia Rallye“, několikrát zvítězil
v Čechách, v Polsku, v Maďarsku i v bývalé NDR.
V letech 1987 až 1998 byl členem vědecké rady VÚGTK. Každoročně až do
roku 2002 pracoval v komisi pro státní závěrečné zkoušky na ČVUT. Do roku
1998 byl členem kolegia předsedy ČÚZK a místopředsedou České společnosti
pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země. V roce 1994 byl zvolen do předsednictva Asociace výzkumných organizací ČR (AVO) a v letech 1998 až 2003 do
Rady Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK). V předsednictvu AVO velmi
účinně obhajoval zájmy a potřeby oboru, v roce 2010 byl zvolen předsedou
Správní rady AVO a v ČSGK byl od roku 2007 členem Odborné komise katastru
nemovitostí.
Rozsáhlá byla také jeho publikační činnost, která je doložena více než
padesáti různými, většími či menšími, pracemi odborného charakteru. Odchod
M. Rouleho je ztrátou nejen pro jeho přátele, ale pro celou odbornou komunitu.
Čest jeho památce!
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