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Abstrakt
Popis experimentu na stanovení přesnosti centrace pomocí optických centrovačů. Hodnocení celkové přesnosti metody optické
centrace i přesnosti vybraných optických centrovačů v rámci experimentu.
Experimental Determination of the Optical Centering Method Precision
Summary
Description of the experiment in centering precision with use of optical plummets. Determination of the precision both of the
optical centering method and some chosen optical plummets.
Keywords: centering methods, optical plummets, the least squares method estimation, statistical tests

1. Úvod
Požadavky na přesnost geodetických prací se v současné
době díky velkému rozvoji technologií a novým postupům
v oblasti stavebnictví a strojírenství rychle zvyšují. Geodézie
(především inženýrská) musí na tyto změny reagovat, proto
hledá nové měřické postupy a využívá moderních měřicích
technologií a programového vybavení.
Pro přesné a nestandardní úkoly geodézie je nutné před
vlastním provedením úkolu provést teoretický rozbor přesnosti. Správné provedení rozboru přesnosti vyžaduje znalost přesností všech veličin vstupujících do výpočtu, které
jsou buď udávány výrobcem přístrojů, anebo jsou určeny
kalibracemi přístrojů, případně jsou používány obecně
uznávané hodnoty směrodatných odchylek daných parametrů. Mezi poslední skupinu hodnot patří i přesnost optické
centrace, která je například v [2] udávána hodnotou 0,7 mm
pro centraci ve všech směrech a pro centraci v jednom směru 0,4 mm.

Cílem práce bylo tedy určení směrodatné odchylky optické centrace, přičemž při pokusu byly použity centrovače
přesných totálních stanic a samostatné centrovače nebo centrovače v trnech pro upevnění hranolu, které umožňují otáčení
centrovače kolem svislé osy (centrovač není pevně umístěn
v třínožce).

2. Měřický experiment
Prvním úkolem bylo zvolit způsob měření a určení přesnosti
centrace. Z několika možných způsobů byl nakonec vybrán
způsob, ve kterém se poloha zcentrovaného přístroje určí
protínáním zpět ze čtyř připojovacích bodů a výpočet souřadnic připojovacích bodů a souřadnic jednotlivých centrací
bude proveden vyrovnáním v programu Gama [1].
Vzhledem k přístrojovému vybavení katedry byl pro měření vybrán přístroj Trimble S6 HP (High Precision, [3]), který
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Obr. 2 Bod č. 101

Obr. 1 Schéma měřické sítě
umožňuje automatické cílení na odrazné fólie, kterými byly
stabilizovány připojovací body. Při testování jiného centrovače než v již zmíněném přístroji Trimble S6 HP byl po zcentrování třínožky centrovač vyměněn za přístroj a zaměřena
osnova směrů na připojovací body.
2 . 1 R o z b o r p ř e snost i pře d m ě ře ní m
Před vlastním rozborem měření bylo nutné nejprve otestovat
možnosti automatického cílení zvoleného přístroje a přesnost tohoto cílení, protože délky záměr jsou v experimentu
maximálně 6,5 m a to je vzdálenost, která neodpovídá standardním podmínkám měření.
Během tohoto testu byly fólie umístěny na místa budoucích
připojovacích bodů a bylo na ně několikrát provedeno měření osnovy směrů ve skupinách. Ze směrodatných odchylek
jednotlivých směrů byla odhadnuta přesnost automatického
cílení. Součástí testu bylo i měření na menší fólie než
60 x 60 mm, předpokladem bylo, že na užší proužek fólie
bude cílení přesnější. Tento předpoklad se nepotvrdil
a z výsledků vyplynulo, že přesnost cílení na fólii 60 x 60 mm
i na poloviční fólii 30 x 60 mm na vzdálenost kolem 6 m je
přibližně stejná a pohybuje se kolem 1,0 mgon ve vodorovném i svislém směru.
Pro experiment byly zvoleny odrazné fólie především
z důvodů, že přesnost automatického cílení na fólii je vzhledem ke vzdálenosti dostatečná a přesnost cílení na hranoly
by byla přibližně stejná.
Potom byl již proveden rozbor přesnosti před měřením,
ve kterém byly vypočteny směrodatné odchylky souřadnic
určovaného bodu (zcentrovaná poloha přístroje). Rozbor
přesnosti byl proveden modelováním v programu Gama.
Úkolem rozboru přesnosti bylo určit, zda je zvolená metoda
dostatečně přesná, a tedy vhodná pro daný pokus.
Pro výpočet byla konﬁgurace bodů zvolena následovně:
čtyři připojovací body jsou pravidelně rozmístěny na kružnici o poloměru 5 m a určovaný bod je ve středu této kružnice. Přesnost měřených veličin (směru a délky) byly zvole-

Obr. 3 Bod č. 102
ny následovně: σϕ = 1,0 mgon a σd = 1,5 mm. Směrodatné
odchylky měřených veličin byly zvoleny na základě výše
popsaného testování automatického cílení na odrazné fólie.
Z výsledku vyrovnání byla určena směrodatná odchylka
souřadnicová určení bodu σXY = 0,1 mm. Z toho vyplývá, že
přesnost určení bodu je dostatečná, aby neovlivnila určení
přesnosti centrace, a je proto možné tento způsob použít pro
určení přesnosti optické centrace.
2.2 M ěřická s íť
Měřická síť pro tento pokus byla vybudována v technickém
podlaží budovy B Fakulty stavební ČVUT v Dejvicích, pro-
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všech měření v rámci experimentu, a tedy s výrazně vyšší
přesností oproti jednotlivému zaměření.
Bod, na který se centruje, je signalizován vyvrtanou dírkou o průměru 1,25 mm v mosazné destičce, která byla
zasazena do podlahy místnosti (obr. 4). Za výrobu a instalaci
všech bodů patří velké poděkování Ing. Květoslavu Holubovi
– technickému pracovníku katedry speciální geodézie.
2.3 Technologický pos tup měření

Obr. 4 Bod č. 105 – centrační značka

Jak již bylo zmíněno dříve, testovaným centrovačem byla
nacentrována třínožka, do které byl poté vložen přístroj Trimble S6 HP (obr. 5). Tímto přístrojem byla následně zaměřena
osnova směrů na připojovací body. Před začátkem měření
byla provedena pečlivá horizontace hlavy stativu a třínožky,
aby během přecentrování nebylo nutné často provádět horizontaci.
Přístroj byl zvolen proto, že umožňuje automatické cílení
i na odrazné fólie. Při tomto cílení přístroj cílí na energetický střed daného cíle, proto lze předpokládat, že při téměř
neměnné poloze přístroje bude cílit na stále stejné místo, což
bylo před vlastním pokusem ověřeno opakovaným měřením
osnovy směrů v pěti skupinách.
Při vlastním měření byly registrovány hodnoty vodorovných směrů, zenitových úhlů a šikmých délek, které byly
dále přepočteny na vodorovné. Přístroj byl stavěn na stativ
takovým způsobem, že výška točné osy dalekohledu byla
mezi 1,5 až 1,6 m, aby výška přístroje odpovídala standardním podmínkám při měření. Atmosférické korekce nebyly zaváděny, při měření byla stále nastavena teplota 20°C.
Vlastní měření osnovy směrů bylo provedeno vždy ve 2 skupinách. Vzhledem k tomu, že jednotlivé centrovače je vždy
pro centraci nutno vkládat do třínožky, zcentrovat a opět je
nahradit totální stanicí, bylo nutné určit také nepřesnost,
která touto manipulací vznikne. Pro každý centrovač bylo
provedeno celkem 51 nacentrování, obdobný počet pokusů byl proveden i při pokusu na vyndání přístroje. Vlastní
centrace probíhala ve dvou krocích, po prvním nacentrování
(posun třínožky po hlavě stativu) byl centrovač otočen o 200
gon a byl proveden posun o polovinu odchylky od centrační
značky.

3. Testované centrovače
Obr. 5 Přístroj Trimble S6 HP během měření osnovy směrů

tože jsou zde stálé atmosférické podmínky a nepředpokládají
se posuny zde umístěných bodů. Síť se skládá ze čtyř připojovacích bodů, které jsou signalizovány odraznými fóliemi, a jedním bodem v podlaze, na který se provádí centrace.
Schéma sítě je na obr. 1.
Body s čísly 101 až 104 v obr. 1 jsou odrazné fólie, které
byly ke stěně připevněny ve výšce přibližně 1 m nad podlahou na otočných destičkách, které umožňují nastavení štítku
kolmo na záměru a zaﬁxování této polohy. Ukázky těchto
stabilizací bodů jsou na obr. 2 a obr. 3. S výjimkou bodu 102
byly použity odrazné fólie o rozměru 60 x 60 mm a na bodě
102 byl použit štítek o rozměru 30 x 60 mm (š x v).
Souřadnice připojovacích bodů nebyly určovány před provedením experimentu, ale až po jeho dokončení s využitím

V rámci experimentu byly testovány optické centrovače uvedené v tab. 1. Měření byla provedena Ing. Janem Vaněčkem
a Bc. Martinem Setničkou.
3.1 P opis centrovačů z hledis ka uživatele
V rámci této kapitoly jsou popsány jednotlivé optické centrovače z hlediska komfortu a subjektivních pocitů uživatele
během centrace.
Optický centrovač v přístroji Trimble S6 HP
Okulár centrovače je umístěn na opačné straně přístroje, než
je klávesnice. Okulár centrovače je pogumovaný. Ostření nitkového kříže se provádí otáčením okuláru a ostření obrazu je
umožněno vytahováním a zasouváním okuláru.
Centrace byla z hlediska uživatele pohodlná, nitkový
kříž i obraz šly velmi dobře zaostřit. Jednou z nevýhod
bylo ostření obrazu vytahováním okuláru z přístroje, kdy
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Tab. 1 Testované optické centrovače

*

Typ centrovače

Zvětšení

Měřič

Centrovač v přístroji Trimble
S6 HP

2,3x

Vaněček
Setnička

Centrovač v adaptéru do třínožky
z trojpodstavcové soupravy
Trimble

2,2x*

Vaněček
Setnička

Centrovač v přístroji Topcon
GPT – 7501

3x

Vaněček
Setnička

Centrovač v adaptéru do třínožky
z trojpodstavcové soupravy
Topcon

2x*

Setnička

Centrovač v adaptéru do třínožky
Leica GZR3

2x

Vaněček

Centrovač v adaptéru do třínožky
SOKKIA AP41

4x*

Vaněček
Setnička

Úprava nitkového kříže

– parametr se nepodařilo zjistit, zjištěno orientační zkouškou.

se během měření někdy okulár zasunul a bylo nutné znovu zaostřit obraz. Tvar nitkového kříže se zdá být vhodný,
pouze v případě menší značky by tuto značku mohl překrývat.
Optický centrovač v adaptéru do třínožky
z trojpodstavcové soupravy Trimble
Centrovač je umístěn v adaptéru do třínožky, který obsahuje
trn – závit pro umístění odrazného hranolu. Adaptér je navíc
osazen trubicovou libelou. Konstrukce okuláru je z tvrdého
plastu, ostření nitkového kříže se provádí otáčením okuláru
a ostření obrazu vytahováním a zasouváním okuláru z těla
adaptéru.
Jako jednu z nevýhod tohoto centrovače nelze opomenout
horší dílenské zpracování okuláru, který se při větším vysunutí (např. zaostření na vzdálenost 1,4 m) trochu viklal. Jako
další nevýhodu můžeme vnímat, že v okuláru je převrácený obraz, což je nestandardní vzhledem k tomu, že všechny
ostatní centrovače obraz nepřevracejí. A nakonec zkoumaný
centrovač měl velkou opravu při otočení kolem osy, což lze
opravit rektiﬁkací centrovače nebo odstranit postupem centrace použitým v tomto pokusu.
Optický centrovač v přístroji Topcon GPT – 7501
Centrovač je v přístroji umístěn ze strany, ostření nitkového
kříže se provádí otáčením okuláru a ostření obrazu otáčením

druhou silnější objímkou, která je umístěna blíže k tělu přístroje.
Centrace tímto centrovačem byla velmi pohodlná, k čemuž
přispělo přesné zaostření obrazu (výhoda oproti ostření
vysouváním okuláru) i vhodný tvar nitkového kříže. Z uživatelského hlediska byl tento centrovač ze všech zkoumaných
centrovačů nejlepší.
Optický centrovač v adaptéru do třínožky
z trojpodstavcové soupravy Topcon
Centrovač je součástí adaptéru do třínožky obsahující otvor
pro umístění trnu dálkoměrného hranolu. Součástí adaptéru
je i přesná trubicová libela. Ostření obrazu se provádí otáčením okuláru centrovače, ostřením nitkového kříže není centrovač vybaven.
Vlastní centrování s tímto centrovačem je pohodlné,
k čemuž přispívá i vhodný tvar nitkového kříže. Obraz nitkového kříže je dobře vidět i přes absenci možnosti ostření.
Optický centrovač v adaptéru do třínožky Leica GZR3
Centrovač je umístěn v adaptéru do třínožky s trnem pro
uchycení odrazného hranolu, adaptér je dále vybaven i přesnou trubicovou libelou. Ostření obrazu se provádí opět vytahováním a zasouváním okuláru a ostření kříže otáčením okulárem.
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Z hlediska uživatele je centrace tímto centrovačem celkem příjemná. Oproti centrovači z trojpodstavcové soupravy Trimble má tento centrovač přesnější ostření obrazu.
Jedinou nevýhodou se může zdát tvar nitkového kříže, obě
nitky jsou sice jemné, ale v případě malé centrační značky můžou nitky značku zakrývat a tím znemožnit přesnější
centraci.
Optický centrovač v adaptéru do třínožky SOKKIA AP41
Tento centrovač v adaptéru do třínožky s trubicovou libelou
má oproti všem ostatním testovaným centrovačům jednu velkou výhodu, zvětšení centrovače je větší, což umožňuje přesnější centraci. Ostření nitkového kříže se provádí otáčením
okuláru a ostření obrazu otáčením druhé, větší objímky. Tvar
nitkového kříže je stejný jako u centrovače trojpodstavcové
soupravy Trimble.
Jak již bylo zmíněno, díky většímu zvětšení je centrace
tímto centrovačem pohodlná. U testovaného centrovače byla
před testováním provedena rektiﬁkace, tudíž neměl prakticky
žádnou opravu po otočení. Z uživatelského hlediska lze tento
centrovač hodnotit jako druhý nejlepší po centrovači v přístroji Topcon GPT – 7501.

4. Výpočty a hodnocení
4 . 1 V y r ov n á n í mě ře nýc h da t
Veškerá provedená měření byla společně vyrovnána metodou nejmenších čtverců, přičemž při vyrovnání volné sítě
byla použita Helmertova podmínka umístění sítě na 4 připojovací body. Přibližné souřadnice připojovacích bodů byly
vypočteny na základě jednoho měření. Vlastní vyrovnání
bylo provedeno v programu Gama-local. Vzhledem k velikosti souboru měření trval výpočet vyrovnání cca 30 minut
na počítači s procesorem Intel Centrino 1,73 GHz a operační
pamětí 1,48 GB, Windows XP.
Pro vyrovnání bylo nutné správně zvolit směrodatné
odchylky měřených veličin, vodorovného směru a vodorovné délky, které byly odhadnuty na základě prvního přibližného vyrovnání. Pro první vyrovnání byla zvolena směrodatná
odchylka vodorovného směru měřeného ve dvou skupinách
σϕ = 1,0 mgon a vodorovné délky σd = 1,5 mm. Na základě
oprav z vyrovnání byly kvadratickým průměrem vypočteny směrodatné odchylky obou měřených veličin na hodnoty σϕ = 0,75 mgon a vodorovné délky σd = 0,5 mm. Další
parametry vyrovnání byly zvoleny následovně, apriorní směrodatná odchylka σ0 = 1 a směrodatné odchylky vyrovnaných veličin byly vypočteny na základě apriorní směrodatné
odchylky. Parametry vyrovnání jsou v tab. 2.

Vyrovnáním byly určeny souřadnice připojovacích bodů.
Souřadnice a jejich směrodatné odchylky jsou uvedeny
v tab. 3. Směrodatné odchylky souřadnic stanovisek (jednotlivých nacentrování) jsou prakticky shodné pro všechny
pokusy, což vyplývá z téměř totožné konﬁgurace připojení.
Tyto směrodatné odchylky mají velikosti σX = 0,05 mm,
σY = 0,05 mm.
Jak je patrné z velikosti směrodatných odchylek souřadnic
určovaných bodů, jsou tyto směrodatné odchylky menší, než
byly očekávané odchylky v rozboru přesnosti před měřením,
a proto lze vyrovnané souřadnice stanovisek použít pro další
výpočet přesnosti centrace.
Tab. 3 Souřadnice a směrodatné odchylky připojovacích
bodů
č. b.

X/ m

Y/ m

σX / mm

σY / mm

101

43,65763

21,30720

0,02

0,01

102

49,27190

15,17023

0,01

0,02

103

56,29644

18,89223

0,02

0,01

104

50,00012

26,39814

0,01

0,02

Vzhledem k tomu, že naměřená data mohou obsahovat
hrubé chyby, byly všechny soubory naměřených dat testovány na odlehlá měření. Ke statistickému testování byl zvolen
Pearsonův-Sekharův test oprav při neznámé základní směrodatné odchylce. Tento test spočívá v testování jednotlivých
oprav od průměru hodnotou mezní opravy podle [4]. V tomto
případě byly testovány vzdálenosti jednotlivých pokusů od
těžiště, přičemž souřadnice těžiště byly vypočteny aritmetickým průměrem ze všech bodů v daném souboru měření
(jeden centrovač). Testovací kritérium má tvar

p i d p mez .
Mezní vzdálenost pmez se určí ze vztahu:

(2)

kde sp je výběrová směrodatná odchylka polohová podle (4)
a uα,n je kritická hodnota pro Pearsonův-Sekharův test pro
zvolenou hladinu významnosti α a počet opakování měření n, ukázka hodnot je v tab. 4. Vzdálenost bodu od těžiště
a výběrová směrodatná odchylka polohová se vypočtou podle následujících vztahů:

XT  Xi
n

Počet měření

uD , n  s p ,

p mez

pi

Tab. 2 Parametry vyrovnání měření

(1)

4960

sp

¦

2

XT  Xi

i 1

n 1

2

 YT  Yi
n

2



¦Y

T

,

 Yi

i 1

n 1

(3)
2

,

(4)

Počet určovaných bodů

624

Počet neznámých

1868

kde XT, YT jsou souřadnice těžiště.

Počet nadbytečných pozorování

3095

Apriorní směrodatná odchylka jednotková

1

Aposteriorní směrodatná odchylka jednotková

0,91

Tento test byl aplikován na všechny soubory měření. Celkem byla vyloučena dvě měření, obě měření jsou z dat měřených Bc. M. Setničkou, přičemž jedno měření je ze souboru
měření centrovače v přístroji Trimble S6 HP a druhé ze souboru měření centrovače v trnu Topcon.
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Tab. 4 Kritické hodnoty pro Pearsonův-Sekharův test ([4])
α\n

3

4

5

6

7

8

10

15

20

25

30

50

0,05

1,41

1,69

1,87

2,00

2,09

2,17

2,29

2,49

2,69

2,72

2,79

2,99

0,01

1,41

1,72

1,96

2,13

2,27

2,37

2,54

2,80

2,96

3,07

3,16

3,37

Obr. 6 Graﬁcké vyjádření souřadnicových odchylek od těžiště při vyndání přístroje z třínožky, měřič – Vaněček

Obr. 7 Graﬁcké vyjádření souřadnicových odchylek od těžiště při vyndání přístroje z třínožky, měřič – Setnička
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Tab. 5 Přesnost polohy při vyndání a vrácení přístroje do třínožky

4 . 2 V ý p o č e t p ř e s n ost i um í st ě ní pří st roj e
d o tř ín o ž ky
Pokus na vyndání přístroje z třínožky byl proveden dvakrát
dvěma měřiči, jak již bylo zmíněno v úvodu. V prvním případě bylo provedeno celkem 56 pokusů a ve druhém případě
52 pokusy.
Výpočet přesnosti polohy byl proveden na základě odchylek jednotlivých pokusů od těžiště, proto byla nejprve pro
oba soubory měření vypočtena aritmetickým průměrem
těžiště a poté vypočteny rozdíly souřadnic všech pokusů od
těchto těžišť. Souřadnicové odchylky od těžišť jsou znázorněny na obr. 6 a obr. 7.
Už z uvedených grafů lze usuzovat na vysokou stálost
polohy při vyndání a vrácení přístroje do třínožky, které
je samozřejmě žádoucí. Číselné vyjádření přesnosti bylo
vypočteno z oprav od průměru podle vztahů pro směrodatné
odchylky.
Směrodatná odchylka souřadnic v ose X:
n

sX

¦ dX

2
i

i 1

.

n 1

(5)

Směrodatná odchylka souřadnic v ose Y:
n

¦ dY

2

i

sY

i 1

.

n 1

(6)

Směrodatná odchylka souřadnicová:
2

s XY

s X  sY
2

2

.

(7)

V uvedených rovnicích je n počet pokusů v daném souboru
měření a dXi, dYi značí opravy od průměru (těžiště). Hodnoty
výsledných směrodatných odchylek jsou uvedeny v tab. 5.
Z uvedených hodnot je patrná shoda pro oba soubory měření.

Měřič

sX / mm

sY / mm

sXY / mm

n

Vaněček

0,045

0,053

0,049

56

Setnička

0,032

0,067

0,053

52

4.3 V ýpočet přes nos ti optické centrace
Podobně jako v případě výpočtu přesnosti vyndání přístroje
z třínožky, byl i v tomto případě výpočet přesnosti centrace
založen na odchylkách jednotlivých měření od těžiště. Zde
ale bylo k dispozici celkem 10 souborů naměřených dat, kde
každý obsahoval přibližně 51 jednotlivých měření (pouze
měření centrovače SOKKIA Bc. M. Setničky obsahuje 46
pokusů). Pro každý soubor měření bylo vypočteno aritmetickým průměrem těžiště. Z těchto těžišť bylo dále vypočteno celkové těžiště, čímž byly do značné míry vyloučeny
i systematické odchylky jednotlivých centrovačů. Souřadnice celkového těžiště, tedy i souřadnice bodu č. 105, jsou
XT = 50,00040 m YT = 20,00097 m.
Souřadnice těžišť jednotlivých souborů dat a jejich odchylky od celkového průměru jsou uvedeny v tab. 6.
Po výpočtu souřadnic těžišť byly pro všechna měření
vypočteny souřadnicové rozdíly od těžiště, které byly dále
použity pro výpočet směrodatných odchylek centrace jednotlivých centrovačů. Rozdíly souřadnic všech měření od
celkového těžiště dokumentují obr. 8 a 9, kde jsou zobrazena
i těžiště jednotlivých souborů měření. V tab. 6 je pro centrovač v adaptéru Trimble měřiče Setničky znatelný výrazný
posun těžiště v ose X, který může být pravděpodobně způsoben tím, že při měření nebyla dodržena metodika měření. Bc.
M. Setnička pravděpodobně po prvním nacentrování neotočil
centrovač a nezkontroloval centraci.
Směrodatné odchylky přesnosti centrace byly vypočteny opět jako směrodatné odchylky jednoho pokusu z oprav
od průměru (rozdíly souřadnic od těžiště) podle vztahů (5)
až (7). V rámci výpočtu byly určeny směrodatné odchylky

Tab. 6 Souřadnice těžišť jednotlivých souborů dat a odchylky od celkového těžiště
centrovač

měřič

X/ m

Y/ m

dX / mm

dY / mm

Trimble S6

Vaněček

50,00012

20,00074

0,28

0,23

Trimble adaptér

Vaněček

50,00065

20,00079

-0,26

0,18

Topcon GPT – 7501

Vaněček

50,00051

20,00112

-0,11

-0,15

Leica GZR3

Vaněček

50,00049

20,00120

-0,09

-0,23

SOKKIA AP41

Vaněček

50,00036

20,00102

0,03

-0,05

Trimble S6

Setnička

50,00050

20,00116

-0,10

-0,19

Trimble adaptér

Setnička

49,99982

20,00105

0,57

-0,08

Topcon GPT – 7501

Setnička

50,00065

20,00088

-0,26

0,09

Topcon adaptér

Setnička

50,00036

20,00090

0,04

0,07

SOKKIA AP41

Setnička

50,00049

20,00084

-0,09

0,13
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Tab. 7 Vnitřní směrodatné odchylky jednotlivých centrovačů a počty pokusů
centrovač

měřič

sX / mm

sY / mm

sXY / mm

n

Trimble S6

Vaněček

0,18

0,41

0,32

51

Trimble adaptér

Vaněček

0,15

0,17

0,16

51

Topcon GPT – 7501

Vaněček

0,21

0,23

0,22

53

Leica GZR3

Vaněček

0,21

0,28

0,25

51

SOKKIA AP41

Vaněček

0,10

0,12

0,11

51

Trimble S6

Setnička

0,13

0,13

0,13

50

Trimble adaptér

Setnička

0,10

0,15

0,13

51

Topcon GPT – 7501

Setnička

0,13

0,09

0,11

51

Topcon adaptér

Setnička

0,16

0,15

0,15

50

SOKKIA AP41

Setnička

0,24

0,36

0,31

46

Tab. 8 Absolutní směrodatné odchylky jednotlivých centrovačů a počty pokusů
centrovač

měřič

sX / mm

sY / mm

sXY / mm

n

Trimble S6

Vaněček

0,33

0,47

0,41

51

Trimble adaptér

Vaněček

0,30

0,25

0,28

51

Topcon GPT – 7501

Vaněček

0,24

0,28

0,26

53

Leica GZR3

Vaněček

0,23

0,37

0,31

51

SOKKIA AP41

Vaněček

0,11

0,13

0,12

51

Trimble S6

Setnička

0,17

0,23

0,20

50

Trimble adaptér

Setnička

0,59

0,17

0,43

51

Topcon GPT – 7501

Setnička

0,29

0,12

0,22

51

Topcon adaptér

Setnička

0,16

0,16

0,16

50

SOKKIA AP41

Setnička

0,26

0,39

0,33

46

z oprav od absolutního těžiště, které charakterizují celkovou
přesnost daného centrovače, a směrodatné odchylky z oprav
od těžišť jednotlivých souborů měření, které charakterizují
vnitřní přesnost daného centrovače. Hodnoty směrodatných
odchylek vyjadřující vnitřní přesnost pro jednotlivé centrovače jsou uvedeny v tab. 7 a hodnoty směrodatných odchylek
vyjadřující celkovou přesnost jsou uvedeny v tab. 8. V tabulkách jsou uvedeny i počty pokusů, ze kterých byly dané směrodatné odchylky vypočteny.
Z tabulek je zřejmé, že hodnoty směrodatných souřadnicových odchylek vyjadřujících vnitřní přesnost jsou v rozmezí 0,1 až 0,3 mm a hodnoty absolutních směrodatných
souřadnicových odchylek se pohybují v rozmezí 0,1 až
0,4 mm, což odpovídá vysoké přesnosti optické centrace
jako metody i vysoké přesnosti a kvalitě výroby optických
centrovačů.
Z výsledků uvedených v tab. 8 lze také určit, že nejvyšší absolutní přesnost má centrovač SOKKIA AP41 (měřič
Vaněček) a centrovač v trnu Topcon (měřič Setnička), nejnižší přesnost centrovač v přístroji Trimble S6 HP a centrovač v trnu Trimble. Celkovou přesnost současných optických

centrovačů je možné odhadnout kvadratickým průměrem ze
všech určených hodnot směrodatných odchylek souřadnicových uvedených v tab. 8, tento kvadratický průměr má hodnotu 0,29 mm.

5. Závěr
V rámci této práce bylo provedeno celkem 10 testů různých
centrovačů a 2 testy na vyndání přístroje z třínožky, ukázky
na obr. 8 a 9. Ze zpracovaných výsledků vyplývá, že současné optické centrovače jsou velmi přesné a na velmi dobře
vyznačený bod, například na barevně odlišenou vyvrtanou
dírku, lze provést centraci s průměrnou směrodatnou odchylkou souřadnicovou 0,3 mm. S centrovačem SOKKIA AP 41
byla dokonce dosažena směrodatná odchylka 0,1 mm.
Článek byl zpracován v rámci řešení výzkumného záměru
MSM 6840770001 „Spolehlivost optimalizace a trvanlivost
stavebních materiálů a konstrukcí“, dílčí část „Geodetické
monitorování k zajištění spolehlivosti staveb“.
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Obr. 8 Graﬁcké vyjádření souřadnicových odchylek od těžiště, centrovač SOKKIA AP41, měřič – Vaněček

Obr. 9 Graﬁcké vyjádření souřadnicových odchylek od těžiště, centrovač Topcon GPT – 7501, měřič – Setnička
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Reambulace Prahy 1917 –
popis obsahu složky
(084.3):528.9:912

Abstrakt
Popis obsahu inventární jednotky B2/a/17 nazvané „Reambulace královského hlavního města Prahy 1917“ z fondu „Stabilní
katastr, jeho údržba a obnova (1824 až 1957)“, který je uložen v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru. Popis souboru
map je doplněn graﬁckými přehledy georeferencovaných situací, dvoufaktorovou kontingenční analýzou spolu s pokusem
o zhodnocení kvality jejich zaměření.
Updating of Prague 1917 Map Collection – Content Description
Summary
Content description of the inventory item B2/a/17 “Updating of Royal Capital City of Prague 1917 Map Collection” from the
historical collection “The Stable Cadastre, its maintenance and recovery (1824 to 1957)” which is archived in the Central
Archives of Surveying, Mapping and Cadastre of the Czech Republic. Description of map collection is accompanied with
a graphical overview of georeferenced situations, two-factored contingency analysis together with an attempt of their quality
checking.
Keywords: historical cadastre maps, georeferencing, contingency analysis, quality of map

1. Úvod
Tématem článku je reambulace katastrální mapy provedená
od června do října roku 1917 pro katastrální území historického jádra Prahy (I – Staré Město, II – Nové Město, III – Malá
Strana, IV – Hradčany, V – Josefov, VI – Vyšehrad) a pro
pevnostní okrsek1) (VII – Fortiﬁkace), který dnes patří pod
Hradčany.
Soubor situací je uložen v Ústředním archivu zeměměřictví
a katastru (ÚAZK) a je označen inventárním číslem B2/a/17
[1]. Jeho základní popis je uveden na webových stránkách
ÚAZK [2], kde je prezentována i ukázka části listu NM:37,
znázorňující okolí kostela svatého Štěpána na Novém Městě
[3].

2. Popis obsahu složky
Výsledek reambulace je uložen ve dvojitých deskách a obsahuje celkem 193 očíslovaných listů, plus dva spíše pomocné
výkresy na průhledném papíře (jeden přilepený na rubu listu NM:62, druhý přilepený na list NM:82) a dva dodatečně
vložené nečíslované listy (jeden z prosince 1917 týkající se
území Hradčan a druhý ze září 1922 pro pevnostní okrsek).
Základní listy jsou číslovány v rámci katastrálních území
vždy od jedné a všechny mají rozměr 34 × 42 cm, kromě
listu Fortiﬁkace:04 zobrazujícího situaci okolí bastionu XIX,
1)

Na katastrálních mapách Prahy označován také jako „pevnostní obvod“, „pevnostní okršlek“, „fortiﬁkační obvod“, „fortiﬁkační distrikt“
nebo i „fortiﬁcations district“. Je to území, na kterém se nacházelo
městské opevnění a které bylo pod správou vojenských a nikoliv civilních úřadů. V popisované Reambulaci tvoří situace zaměřené na tomto
území skupinu s názvem „VII – Fortiﬁkace“, přestože obsahují spíše
zaměření budov a jiných objektů na místě původního opevnění a nikoliv opevnění samotného.

na kterém stojí Kramářova vila – k němu byly přilepeny
dvě další části, aby bylo možné situaci zakreslit v měřítku
1:500.
Soubor situací nepokrývá souvisle území vymezených
katastrálních území, ale zakreslena jsou pouze místa, na kterých došlo ke změně oproti stavu zaznamenanému na tehdy aktuálně používané katastrální mapě. Mělo by se jednat
o mapu z roku 1903 [4], ale není jisté, zda byla k dispozici,
protože některé rukou zakreslované změny na mapě z roku
1887 [5] jsou datovány až rokem 1911. Katastrální území
Vyšehradu bylo zaměřováno zvlášť a z historických důvodů
není součástí katastrální mapy Prahy ([4] ani [5]). Pro Vyšehrad jsou tedy změny zakreslovány patrně oproti katastrální
mapě z roku 1879 [6].
Na jednom listu se nachází jedna nebo více situací a případně ještě i detailní zákres (schodiště, dvorky, výklenky…).
V některých případech jsou však situace na listu umístěny tak
blízko u sebe, že není zcela zřejmé, kde jedna končí a druhá
začíná. U každé situace je odkaz na jeden z devatenácti listů katastrální mapy Prahy, případně na jeden ze tří listů pro
katastrální území Vyšehradu. Odkazovaná katastrální mapa
byla zaměřena v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském (viz např. [7]), kde se území historické Prahy
nachází podle kladu listů ve sloupci OC III a vrstvách 15 a 16.
Konkrétně levý horní roh (na Pohořelci, přibližně v místech
Keplerovy ulice) je na listu OC III 15, sekce ci a pravý dolní
roh (na Karlově) na listu OC III 16, sekce bf. Sekce byly dále
rozděleny na čtyři kvadranty a očíslovány od 1 do 19 (po
řádcích, počínaje levým horním rohem). Následně byl přidán
ještě list 20 pro připojené katastrální území Vyšehradu (které
částečně zasahuje i na listy 18 a 19).
Jednotlivé situace jsou vyhotoveny v různých měřítkách
od 1:200 až po 1:1 440 a pokrývají odlišně rozsáhlá území
– například jedna situace zobrazuje území celého Albertova nebo nábřeží mezi Štefánikovým a Hlávkovým mostem;
naproti tomu jeden situační nákres byl věnován i detailu
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pomníku K. H. Máchy na Petříně. Na všech situacích jsou
uvedena parcelní čísla. Na velkém procentu jsou i čísla popisná budov a jména majitelů (kromě dodatečně vloženého listu
pro Hradčany a některých přeškrtnutých – viz níže). Obvykle
jsou situace orientovány k severu (respektive byly kresleny
ve stejné orientaci jako na původní katastrální mapě), ale nelze se na to spolehnout (možné je pootočení z důvodu ušetření
místa na listu). Zejména u detailů jsou uváděny i měřené délky a v některých případech i změřené úhly.
Do zakreslených situací byly dále zanášeny změny na
základě ohlašovacích listů. V takovém případě je u situace uveden odkaz na ohlašovací list a položku. Změny byly
zakreslovány červeně, nejsou však datovány. Mezi situacemi
je i několik rozpracovaných a následně přeškrtnutých. U některých zjistil kreslič chybu během rýsování a situaci nakreslil
znovu. U dalších se zdá být zákres v pořádku a důvod nedokončení není zřejmý.

parcelních čar) porovnáním s katastrální mapou Prahy z roku
19254) [9] a katastrální mapou Vyšehradu [6]. Na obr. 1 (viz
2. str. obálky) jsou znázorněny pozice všech situací v odstínu
podle jejich příslušnosti do katastrálního území.
Protože se jedná o dílčí situace, není jejich součástí rám
podle kladu listů nebo jiná jednoznačná identiﬁkace polohy.
Situace byly proto georeferencovány nalezením identických
bodů mezi zpracovávanou situací a referenční mapou. Formou optimalizační úlohy minimalizující součet odchylek
pro identické body byly následně hledány nejlepší parametry
aﬁnní transformace. Jako referenční mapa mohla být prozatím z technických důvodů použita pouze Jednotná digitální
mapa Prahy (JDMP) ve verzi z roku 2005 [10]. V posledním sloupci tab. 1 je proto uveden počet situací, pro které
se podařilo na referenční mapě nalézt alespoň tři identické
body, a situace mohla tak být georeferencována. Georeferencovány byly i nedokončené situace, které však nevykazovaly
významnou chybu v zakreslení5). Celkem bylo úspěšně georeferencováno 394 situací. U zbývajících 30 situací zatím
nebylo možné s jistotou určit alespoň tři identické body.

3. Pokryté území
Dále budou rozebírány situace v souboru podle různých
aspektů – příslušnosti do katastrálního území, jejich autora,
měřítka atp. Kromě tabulek shrnujících počty situací byly
vyhotoveny i orientační mapky znázorňující polohu jednotlivých situací na plánu Prahy, navíc za použití různých
barevných odstínů podle zvoleného kritéria. Graﬁcké výstupy v tomto textu byly vytvořeny v aplikaci RamaGeo vyvinuté speciálně pro katalogizaci a zpracování rastrových map
v rámci projektu PRAHA4D – viz [8].
3 . 1 Č le n ě n í p o d le ka t a st rá l ní c h úz e m í
Počty listů a situací podle katastrálních území shrnuje tab. 1.
U všech situací bylo možné zjistit jejich přibližnou polohu
na základě uvedených čísel parcel (nebo charakteristických

Tab. 1 Počty listů a situací v členění podle katastrálních území
Číslo

Katastrální
území

Počet
listů

Počet
situací

Počet situací
úspěšně
georeferencovaných

I

Staré Město

48

94

91

II

Nové Město2)

85

153+1

145+1

III

Malá Strana

27

82–1

76–1

IV

Hradčany3)

13+1

38+1

32+1

V

Josefov

2

5

4

VI

Vyšehrad

11

35

30

VII

Fortiﬁkace3)

7+1

15+1

14+1

–

Celkem

195

424

394

3.2 Členění podle vypočteného měřítka
Situace na číslovaných listech jsou v měřítkách od 1:360 do
1:1 440, zvlášť stojí dodatečně vložená situace týkající se
území Hradčan, která je v měřítku 1:200. Měřítko není však
vždy výslovně uvedeno, proto bylo určeno až zpětným výpočtem podle rozměrů výkresu, kvality skenování (DPI – dotsper-inch, bodů na palec) a podle reálné velikosti zakresleného
území. Proto bylo možné měřítko určit pouze u výše zmíněných 394 situací, které se podařilo úspěšně georeferencovat.
Počty situací podle vypočteného měřítka jsou v tab. 2.
Většina situací je v měřítku 1:500 (jde obvykle o jednotlivé domy nebo jejich detaily) a v měřítku 1:720 (domovní
bloky a náměstí). V měřítkách 1:1 000 a 1:1 440 jsou zakreslena větší území – jako je Albertov, Petřín, nábřeží Na Františku, nábřeží v Petrské čtvrti, dnešní Masarykovo nádraží
nebo okolí výhybny Vyšehrad.
Ve třetím sloupci tabulky je přibližná plocha území, které
situace daného měřítka v součtu pokrývají. Jde však pouze
o přibližné vyjádření, protože georeferencován byl vždy celý
Tab. 2 Počty georeferencovaných situací podle měřítka

*

Měřítko

Počet
situací

Přibližná plocha [ha]*

1:200

1

0,2

1:360

11

1,6

1:500

238

215,7

1:720

127

273,1

1:1 000

6

22,5

1:1 440

11

137,5

Celkem

394

650,6

součtové rozdíly v tabulkách jsou způsobeny zaokrouhlováním

2)

Do souboru pro Malou Stranu na list MS:19 byla zařazena i situace
u Národního divadla nacházející se na území Nového Města (patrně
proto, že je na mapovém listu číslo 13 katastrální mapy, stejně jako
velká část Malé Strany).
3)
V souboru pro Hradčany a pro pevnostní okrsek je do každého vložen
navíc jeden neočíslovaný list.

4)
5)

Na které jsou, na rozdíl od katastrálních map [4] a [5], čísla parcel
uvedena.
Například škrtnuté pouze z důvodu chybně napsaného názvu ulice
– viz list SM:06, kde byla ulice pojmenována omylem jako „Konviktská“ místo správného „Betlémská“.
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Tab. 3 Počty situací podle autorů
ID

Jméno

Titul

A

Novotný6)

B

Podpis

Situací

Georeference

Plocha [ha]

c. k. vrchní
geometr

110+3

100+2

97,0+0,5

Brandl6)

c. k. vrchní
geometr

87+3

79+2

189,5+0,5

C

Mužík

c. k. evidenční
geometr

122

117

131,6

D

Prokop

c. k. vrchní
geometr

97

91

225,9

E

Hinterleitner

–

1 (vložený list)

1

0,2

F

?

–

1 (vložený list)

1

4,3

výřez obdélníkového tvaru z původního listu a ne celá jeho
plocha musí být vyplněna mapovou kresbou. Situacemi skutečně pokryté území bude tedy o něco menší, odhadem o 15
až 30 %. V graﬁcké podobě je dělení situací podle měřítka
znázorněno na obr. 2 (viz 2. str. obálky).
3 . 3 Č le n ě n í p o dl e a ut orů
Listy jsou podepsány autorem, který je vyhotovil. Podle podpisů bylo rozpoznáno celkem šest různých osob – viz tab. 3.
Čtyři autoři (A až D) se podíleli na číslovaných listech, zbývající dva (E a F) vytvořili každý jeden dodatečně vložený
list. U jména autora je obvykle i jeho hodnost – nejčastěji
„c. k. vrchní geometr“ nebo „c. k. evidenční geometr“. Na
základě upozornění lektora byly podpisy porovnány se jmény geometrů v Zeměměřičském věstníku [11], kde je uvedena krátká soudobá aktualita7) o provedení zde popisované
reambulace Prahy. Kromě geometrů Novotného (A) a Brandla (B), jejichž podpisy byly čitelné, tak mohli být identiﬁkováni i zbylí dva – Mužík (C) a Prokop (D). Z předchozích
odstavců [11] a podpisů lze dále odvodit plná jména takto:
Ing. Josef Novotný, Ing. Jan Brandl, František Mužík8) a Ing.
Josef Prokop9).

Obr. 4 Počty zaměřených situací podle autorů
V případě listu Josefov:02 jsou jako autoři podepsány osoby dvě – Novotný + Brandl10). Naproti tomu list číslo SM:42
není podepsán vůbec. Podle rukopisu se však zdá, že jej
vyhotovil geometr Brandl. Dodatečně vložený list pro území Hradčan vytvořil geometr Hinterleitner11). Na dodatečně
vloženém listu pro pevnostní okrsek se nepodařilo odvodit
jméno z podpisu v pravém dolním rohu. Podle informace v levém dolním rohu je však pravděpodobné, že situaci
zaměřili Antonín Kubr a Alois Pšenička za denní mzdu 30
K(č).
Na obr. 3 (viz 2. str. obálky) jsou zaměřené situace obarveny podle jejich autora. U základního týmu geometrů (A až
D) je počet zaměřených situací přibližně vyrovnaný, i když
geometr Mužík (C) situací zaměřil nejvíce – jak je i vidět
z frekvenčního diagramu na obr. 4.

6)

Tři situace na listu Josefov:02 (z nichž dvě se podařilo georeferencovat) byly zaměřeny společně geometry Novotným a Brandlem.
Zpráva však hovoří o „reambulaci celé Prahy I. – VI.“ a výslovně tedy
nezmiňuje pevnostní okrsek, přestože v něm zaměřené situace jsou ve
vypracovaném materiálu číslovány samostatně.
8)
U geometra Mužíka se nepodařilo zjistit, zda měl oprávnění používat
titul „inženýr“. Podle „Císařského nařízení o oprávnění užívati stavovského označení »Ingenieur«“ (Zeměměřičský Věstník – ZV, 1917, č. 3,
s. 28) a debaty, která se v odborných kruzích následně rozvinula (viz
ZV 1917, č. 5, s. 60, 1918, č. 2, s. 30, 1918, č. 4, s. 60…), se o titul
muselo žádat a ten se přiznával žadatelům s minimálně osmiletou praxí
a složenou státní zkouškou.
9)
Citovaný text v ZV obsahuje i drobnou nepřesnost – J. Prokopa označuje (na rozdíl od J. Novotného a J. Brandla) pouze za „geometra“,
přestože podle informace na listech byl už v roce 1917 „vrchním
geometrem“.
7)

10)

Zajímavostí je, že zatímco J. Novotný i J. Prokop se podepisovali vždy
včetně titulu „inženýr“, tak J. Brandl titul v podpisu neuváděl. Jedinou
výjimkou je výše zmíněný list Josefov:02 vypracovaný ve dvojici, kde
se nejprve podepsal J. Novotný (jako obvykle včetně titulu) a za této
situace přidal titul před jméno i J. Brandl.
11)
Součástí podpisu je vedle příjmení i další text. Podle expertního
názoru může jít o (úřední) titul – zkratku končící na „Rat“ (rada).
V databázi pobytových přihlášek pražského policejního ředitelství
(1850–1914), která je k dispozici na webových stránkách Národního
archivu (http://www.nacr.cz/C-fondy/digi_policejni_prihlasky.aspx),
je uveden Johann Hinterleitner, rok narození 1854, bydliště Dejvice
č. p. 244, kam se i s rodinou přistěhoval dne 25. 5. 1908. Jde o jediného Hinterleitnera v databázi. Její obsah však končí rokem 1914 a také
není příliš pravděpodobné, že by člověk s titulem „rada“ ve svých 63
letech zaměřoval v prosinci v terénu budovu.
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Tab. 4 Počty situací podle měsíce vyhotovení
Měsíc

Počet
situací

Z toho situace
georeferencované

Plocha [ha]

červen

1

1

4,2

červenec

122

115

163,2

srpen

123

117

170,4

září

128

116

131,5

říjen

48

43

176,6

prosinec

1

1

0,2

září 1922

1

1

4,3

Obr. 6 Počty situací podle měsíce zaměření
(bez dvou dodatečně vložených listů)

3 . 4 Č le n ě n í p o d le m ě sí c e z a m ě ře ní
Kromě podpisu autora je na každém listu i měsíc a rok vyhotovení. Očíslované listy základního souboru byly všechny
vyhotoveny od června do října 1917. Vložený list pro Hradčany pak v prosinci 1917 a vložený list pro pevnostní okrsek
až v září 1922. V tab. 4 jsou počty situací a přibližná celková
zaměřená plocha (pouze v případě úspěšně georeferencované
situace). Na obr. 5 (viz 2. str. obálky) jsou pak znázorněny
situace barevně odlišené podle měsíce zaměření.
Jak z tab. 4, tak i z graﬁckého vyjádření na obr. 6 je vidět,
že po „vzorovém“ zaměření v červnu 1917 následovaly celkem vyrovnané počty zaměřených situací v červenci, srpnu
a září. V říjnu byl doměřován zbytek – viz také kontingenční
analýza vztahu mezi autorem a měsícem zaměření situace
dále v textu.

4. Kontingenční analýza
Pouze pro zajímavost jsou v následujících odstavcích uvedeny ukázky tabulek četností pro vybrané dvojice atributů. Při
jejich přípravě byl použit systém LISp-Miner [12].
4 . 1 A u to r a mě s íc z a m ě ře ní si t ua c e
Pro první analýzu byla vybrána dvojice atributů autor a měsíc
zaměření situace. Pro jednotlivé možné kombinace je spočítána jejich četnost. Výsledná kontingenční tabulka je na obr. 7
a platí, že čím světlejší odstín, tím vyšší hodnota četnosti pro
danou kombinaci hodnoty v řádku a ve sloupci. Vlevo je
tabulka s absolutními hodnotami četnosti, vpravo pak tabulka
s relativními četnostmi pro jednotlivé měsíce (sloupce).

Obr. 7 Četnosti situací podle autora a měsíce zaměření,
vlevo v absolutním vyjádření, vpravo relativně v rámci
měsíce (sloupce)

Obr. 8 Četnosti pro vztah mezi autorem a měřítkem mapy
(relativní četnosti pro měřítka – sloupce)

Čirou spekulací lze odvodit, že vedoucím týmu byl Novotný (A), který také provedl zaměření první situace v červnu
1917. V červenci následně přidělil svým kolegům území (viz
obr. 3, 2. str. obálky) a i když sám také měřil, tak pouze menší
počet situací (21). V srpnu patrně odjel Brandl (B) na letní byt, protože nezaměřil ani jednu situaci. Proto jej musel
Novotný zastoupit a v srpnu sám zaměřit 59 situací, což je
nejvyšší počet zaměřených situací v jednom měsíci ze všech
autorů (48 % situací zaměřených v srpnu). Po návratu musel
Brandl napracovat zameškaný čas a nejvíce ze všech geometrů zaměřoval ještě v říjnu (16 situací).
4.2 A utor a měřítko
Podobně byla zkoumána závislost mezi autorem a měřítkem
mapy. V úvahu bylo vzato pouze 394 úspěšně georeferencovaných situací, u kterých mohlo být měřítko vypočteno.
Výsledná kontingenční tabulka je na obr. 8. Na levé straně
jsou uvedeny četnosti v absolutní hodnotě – například geometr Brandl zaměřil celkem 14 situací v měřítku 1:720. Na
pravé straně jsou pak relativní četnosti pro jednotlivá měřítka.
Z obou tabulek je vidět, že zatímco geometři Novotný (A),
Brandl (B) a Mužík (C) se zaměřovali spíše na zákresy detailů ve velkých měřítkách, tak geometr Prokop (D) zaměřoval
spíše větší území v menších měřítkách – je autorem nejvíce
situací v měřítku 1:1 440 (celkem šesti, což představuje 55 %
ze všech situací 1:1 440) a i nejvíce situací v měřítku 1:720
(46 situací, což je 36 % ze všech situací 1:720).
4.3 M ěs íc zaměření a měřítko
Konečně byly spočítány četnosti pro kombinace měsíce
zaměření a měřítka mapy (v úvahu bylo vzato opět pouze 394
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Obr. 9 Četnosti pro vztah mezi měsícem zaměření
a měřítkem (relativní četnosti pro měřítka – sloupce)

Jako přehnaně velké jsou zakresleny různé výstupky
v půdorysech staveb (sloupy, portály atp.) – zejména na čelních fasádách budov. Na základě zkušeností s georeferencováním map z přibližně stejné doby a podobného měřítka
z jiných archivních fondů (například Ministerstva železnic
1918 až 1938 [13]) lze spatřit rozdíl v tom, že při hledání
identických bodů na situacích reambulace se lze obvykle
více spolehnout na přesně zakreslené rohy budov, ale naopak méně na přesně zakreslené parcelní hranice sousedních
domů13).
Kvalita zaměření každé situace je posuzována podle střední polohové chyby (Mp) vypočtené z odchylek identických
bodů po transformaci, a to podle následujícího vztahu:
n

úspěšně georeferencovaných situací). Výsledek je na obr. 9,
kde na levé straně vidíme četnosti v absolutní hodnotě a na
pravé straně četnosti relativní, pro jednotlivá měřítka. Jediná
vypozorovaná zajímavost spočívá v tom, že situace v měřítku
1:1 440 byly zaměřovány spíše až v říjnu (55 % z nich), zatímco velké detaily v měřítku 1:360 spíše v červenci (82 %).

5. Kvalita zpracování situací
Jak již bylo uvedeno, byla pro georeferencování situací
použita metoda identických bodů, která je ze své podstaty
subjektivní a záleží na tom, které identické body se podařilo na zpracovávané a referenční mapě nalézt. Zároveň jsou
výsledky ovlivněny volbou referenční mapy, kterou je zmiňovaná JDMP se stavem pro rok 2005.
Proto mohou být zde prezentované výsledky pouze orientační a v žádném případě není cílem jakkoliv hodnotit kvalitu
práce jednotlivých geometrů, kteří před téměř sto lety situace
zakreslovali. Naopak jim patří dík za to, že právě i na základě
jejich práce je nyní možné studovat historii Prahy a využívat výsledky jejich snažení k cílům, o kterých nemohli mít
tenkrát ani tušení. V neposlední řadě je třeba mít na paměti,
že práce probíhaly v roce 1917, v době vrcholící první světové války. A patrně už není možné zjistit, jakým problémům
(pracovním i osobním) museli v té době autoři zároveň čelit.

Mp

¦ (dX

2
i

 dYi 2 )

i 1

n 1

,

kde
• dXi, dYi … jsou odchylky v x-ové respektive y-ové souřadnici pro i-tou dvojici identických bodů;
• n … je počet dvojic identických bodů nalezených pro danou
situaci.
Obr. 10 (viz 2. str. obálky) byl vytvořen tak, že odstín
reprezentuje střední polohovou chybu (Mp) každé z georeferencovaných situací (viz také škála).
Na obr. 11 jsou zobrazeny četnosti Mp podle zvolených
intervalů. Pro úspěšně georeferencované situace je průměrná
hodnota Mp rovna 0,94 m, minimální hodnota 0,08 m a maximální 5,44 m a směrodatná odchylka je 0,70 m (viz také
tab. 5).

Obr. 11 Četnosti střední polohové chyby podle zvolených
intervalů

5 . 1 K va lita o b e c ně
Kvalita jednotlivých situací kolísá mezi hranicemi technických možností a graﬁcké přesnosti ručně vyhotoveného
výkresu až po situace evidentně chybně zaměřené/zakreslené, kde je chyba pozice významných bodů větší než deset
metrů nebo evidentně špatně zakreslen úhel nároží. Je možné, že některé zjištěné chyby jsou způsobeny snahou uspořit
místo. Vzdálenější objekty totiž mohly být záměrně zakresleny bez dodržení správné vzdálenosti vyplývající z měřítka
(a eventuálně opatřeny pouze vzdáleností v číselném vyjádření). Takové situace zůstávají zatím ve skupině 30 situací,
které se nepodařilo úspěšně georeferencovat a do následující
analýzy nebyly zahrnuty12).

5.2 Chyby podle autorů

12)

13)

Výjimku představuje list NM:49, který zobrazuje situaci okolí budovy
Muzea hlavního města Prahy spolu s blokem domů mezi ulicemi Na
Florenci a Na Poříčí. Budova muzea spolu s bývalým kavárenským
pavilonem je oproti domovním blokům v obou ulicích posunuta a pootočena. V tomto případě bylo možné list jednoznačně rozdělit na dvě
situace a každou georeferencovat zvlášť s uspokojivou přesností. Ve
všech tabulkách v tomto textu je tento fakt zohledněn a pro list NM:49
se počítají dvě situace.

V tab. 5 jsou uvedeny opět počty situací vypracovaných jednotlivými autory, tentokrát doplněné o výpis hodnot střední
polohové chyby Mp pro daného autora – průměrné, minimální
a maximální hodnota Mp a směrodatné odchylky. Zaměřená
plocha i Mp jsou počítány pouze pro úspěšně georeferencované situace. V tab. 5 jsou samostatně uvedeny hodnoty pro
situace zaměřené společně geometry Novotným a Brandlem.
Tři situace na nepodepsaném listu SM:42 jsou zvlášť.
Z tab. 5 i z obr. 12 lze vypozorovat, že ze základního
týmu A až D podával nejstabilnější výkon geometr Mužík
Na železničních situačních výkresech 1:1 000 jsou obvykle zakresleny i budovy v okolí tratí, ale logicky nepatřily mezi hlavní objekty
zájmu při zaměřování (a tím méně, čím dále od osy kolejí se nacházejí). Proto obvykle není roh budovy vhodný jako identický bod pro
georeferencování. Naproti tomu jsou v situačních výkresech tratí pouličních drah (tramvají) v měřítku 1:720 poměrně přesně zakreslené
hranice sousedních domů (např. v uliční řadě) a to i v případě, že
netvoří významný zlom ve směrovém průběhu ulice.
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Tab. 5 Střední polohová chyba Mp podle autorů
ID

Jméno

Počet situací

Georeference

Plocha [ha]

∅

Min

Max

Směrodatná
odchylka
sx [m]

Střední polohová chyba – Mp [m]

A

Novotný

110

100

97,0

1,04

0,17

5,44

0,88

B

Brandl

87

79

189,5

0,99

0,10

4,49

0,68

C

Mužík

122

117

131,6

0,69

0,18

1,72

0,32

D

Prokop

97

91

225,9

1,09

0,14

4,52

0,71

E

Hinterleitner

1

1

0,2

0,08

0,08

0,08

0,00

F

?

1

1

4,3

4,23

4,23

4,23

0,00

A+B

Nov.+Bran.

3

2

0,5

0,67

0,45

0,89

0,22

–

nepodepsaný

3

3

1,4

0,62

0,45

0,76

0,13

–

Celkem

424

394

650,4

0,94

0,08

5,44

0,70

Tab. 6 Střední polohová chyba Mp podle měřítka mapy
Měřítko

Počet situací

Plocha [ha]

∅

Min

Max

Směrodatná
odchylka
sx [m]

Střední polohová chyba – Mp [m]

1:360 a větší

12

1,8

0,42

0,08

0,97

0,26

1:500

238

215,7

0,79

0,14

4,52

0,51

1:720

127

273,1

1,22

0,17

5,44

0,91

1:1 000

6

22,5

1,31

0,60

2,36

0,59

1:1 440

11

137,5

1,23

0,41

2,65

0,65

Celkem

394

650,6

0,94

0,08

5,44

0,70

(C) – směrodatná odchylka pouze 0,32 m – a zároveň dosáhl i nejnižší průměrné chyby zaměření – jeho průměrná Mp
je pouze 0,69 m (oproti cca jednomu metru u zbývajících
třech geometrů). Horší výsledky u geometra Prokopa (D)
jsou způsobeny zejména tím, že zaměřoval spíše rozsáhlejší
území v menších měřítkách – viz také kontingenční analýza
část 4.
5.3 Chyby podle měřítka mapy
V tab. 6 je přehled velikostí chyb zaměření podle měřítka
mapy. Na obr. 13 je rozdělení četností chyb v graﬁckém vyjádření. Projevuje se logický předpoklad, že se zmenšujícím se
měřítkem roste absolutní hodnota chyby zaměření – nejsvětlejší odstíny jsou přibližně na diagonále kontingenční tabulky, což je lépe patrné na relativních četnostech pro jednotlivá
měřítka (tabulka vpravo).

Obr. 12 Autor × interval střední polohové chyby
(relativní četnosti pro autory – řádky)

5.4 Chyby podle katastrálního území
V tab. 7 je uvedena další charakteristika – porovnání chyby zaměření v členění podle katastrálních území. Kvalita
zaměření různých katastrálních území se liší (od 0,67 m pro
Josefov až po 1,20 m pro pevnostní okrsek). Největší výkyvy v kvalitě jsou u Nového Města, Vyšehradu a pevnostního
okrsku.

Obr. 13 Měřítko × interval střední polohové chyby
(relativní četnosti pro měřítka – řádky)
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Tab. 7 Střední polohová chyba transformace Mp podle katastrálního území

∅

Min

Max

Směrodatná
odchylka
sx [m]

97,3

0,78

0,18

5,44

0,58

145

329,3

1,10

0,17

5,08

0,82

81

76

90,2

0,70

0,18

1,78

0,36

Hradčany

39

33

35,3

0,93

0,08

2,40

0,51

Josefov

5

4

2,3

0,67

0,45

0,89

0,16

Vyšehrad

35

30

35,9

1,15

0,10

4,49

0,82

Fortiﬁkace

16

15

60,2

1,20

0,14

4,23

0,96

Celkem

424

394

650,5

0,94

0,08

5,44

0,70

Katastrální
území

Počet situací

Staré Město

94

91

Nové Město

154

Malá Strana

Georeference

Plocha [ha]

Střední polohová chyba – Mp [m]

Tab. 8 Střední polohová chyba Mp podle měsíce zaměření (bez vložených listů)
Měsíc

Počet situací

Georeference

Plocha [ha]

∅

Min

Max

Směrodatná
odchylka
sx [m]

Střední polohová chyba – Mp [m]

červen

1

1

4,2

2,15

2,15

2,15

0,00

červenec

122

115

163,2

1,13

0,10

5,08

0,91

srpen

123

117

170,4

0,89

0,18

3,58

0,48

září

128

116

131,5

0,78

0,18

2,45

0,42

říjen

48

43

176,6

0,90

0,14

5,44

0,85

Celkem

422

392

645,9

0,93

0,10

5,44

0,63

1917 a souhrnně označovaných jako operát Reambulace
královského hlavního města Prahy, který je nyní uložen
v ÚAZK. Díky úspěšnému georeferencování většiny zakreslených situací bylo možné jak graﬁcky znázornit pokryté
území, tak i poukázat na závislost dosažené přesnosti zaměření podle různých kritérií.
Poděkování: Pracovníkům badatelny ÚAZK za jejich vstřícnost, ochotu a pomoc při orientaci ve fondech. RNDr. T. Grimovi, Ph.D. za rady a připomínky.
Obr. 14 Měsíc zaměření × interval střední polohové chyby
(relativní četnosti pro měsíce – řádky)

Článek vznikl jako součást nezávislého projektu PRAHA4D.

5.5 Chyby podle měsíce zaměření
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Pro zajímavost je uvedena ještě poslední charakteristika – porovnání chyby zaměření v členění podle měsíce zaměření situace (pouze pro základní soubor situací) – viz tab. 8 a obr. 14.
Kvalita zaměření situací se postupně zlepšuje, i když ne
příliš výrazně. A navíc by to mohlo být způsobeno relativně velkým počtem situací zaměřených v září, které se vůbec
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MAPY A ATLASY
Výstava Staré plány a veduty Prahy
do roku 1850 v Ústředním archivu
zeměměřictví a katastru v Praze
(025.17):371.67:930.25

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK)1) představuje část
svých sbírek také prostřednictvím jednodenních tematických výstav.
Jsou určeny především odborné veřejnosti z resortu Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního, vysokých škol a dalších vědeckých
institucí. Poslední z nich se uskutečnila dne 10. 12. 2010 a měla
název Staré plány a veduty Prahy do roku 18502) (obr. 1 a 2).
Praha, jako hlavní město Čech a českého státu, se v průběhu staletí objevila na řadě těchto graﬁckých výtvorů. Některé z nich ÚAZK
i vlastní, ty nejstarší však většinou jen jako reprodukce a faksimile.
Jejich informační hodnota tím ale není o nic menší a badatelům jsou
předkládány k jejich plné spokojenosti.
Vedutu chápeme jako přímý nebo perspektivní, většinou panoramatický pohled na krajinu či sídlo (zpravidla město). Mnohdy jsou
představena i prostranství mezi zástavbou. Kresba je takřka vždy
doplněna popisem přímo v příslušném obrazu, nebo číslicemi či
písmeny tamtéž. K nim se pak váže vysvětlující popis umístěný již
mimo kresbu. Veduty jsou jistým přechodem mezi obrazem krajiny
či sídla a pohledovou mapou a plánem. Četné veduty jsou sice jen
povšechné, neúplné a také velmi nepřesné, mnohé jsou však naopak
úplné, velmi detailní a přesné, mají pak zcela mimořádnou dokumentární hodnotu a jsou nezastupitelným pramenem vědeckého
výzkumu. ÚAZK uchovává reprodukce tištěných vedut (pohledů)
Prahy od Jana Kozla (? – ?)3) a Michala (Michael) Peterleho (1527

1)

ÚAZK je pracovištěm Zeměměřického úřadu v Praze. O archivu viz
blíže: GRIM, Tomáš–KOSTKOVÁ, Pavla–KRONUS, Miroslav–ŘÍMALOVÁ, Jitka: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Praha
2010, s. 3–7. Též viz: http://archivnimapy.cuzk.cz.
2)
Celkově to byla v prostorách ÚAZK již sedmá výstava. Po výstavě
nových přírůstků do ÚAZK (20. 6. 2008), viz Geodetický a kartograﬁcký obzor 54/96, 2008, č. 12, s. 252–254, následovaly výstavy: 90.
VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO
STÁTU (31. 10. 2008), MAPY HVĚZDNÉ OBLOHY A NEBESKÝCH TĚLES (29. 5. 2009), HORA ŘÍP NA MAPÁCH (19. 6. 2009),
UKRADENÉ MAPY (20. 11. 2009) a 50 LET SOUBORU MAP POZNÁVÁME SVĚT (5. 11. 2010).
3)
Lze předpokládat, že místem narození a smrti byla Praha. Poznámka
autora. Uváděn též jako Johannes Caper. Viz: http://www.konrad-verlag.de/graphik/Einzeldarstellungen/GrVe%204400/GrVe%20440.html.

Annaberg – 1588 Praha)4) z roku 1562, Pražského hradu a Prahy
z Letné od Františka (Frans, Franz) Hogenbergha (1535 Mechelen –
1590 Kolín nad Rýnem)5) z roku 1572, dvoudílnou reprodukci veduty Prahy od Filipa van den Bossche (? – ?) a Jana (Johann) Wechtera
(? – ?) ve vydání Jiljího (Egidius) Sadelera (1570 Antverpy – 1629
Praha)6) z roku 1606 a reprodukci veduty Prahy od Václava Hollara
(1607 Praha – 1677 Londýn)7) z roku 1636.
Co je plán města je známo. Zjednodušeně je to zmenšený pravoúhlý průmět malé části zemského povrchu a s ním spojených objektů do roviny8). Ve sbírkách ÚAZK jsou také reprodukce a faksimile
několika starých rukopisných novověkých plánů Prahy nebo jejích
částí. Vzpomeneme alespoň ty nejvýznamnější.
Především plán větší části Starého Města a Židovského Města
pražského z doby okolo roku 1640, jako autor je uváděn Matouš
Unger (1603 Praha – 1664 Praha?)9), plán části Malé Strany s osadou sv. Petra v Rybářích z roku 1678 od Samuela Globice z Bučína (Bučiny) (1618? Praha – 1693 Praha)10), plán Pražského hradu
a části Hradčan z poloviny 18. století neznámého autora, plán Prahy
z roku 1791 (obr. 3, viz 3. str. obálky), jeho iniciátorem byl František
Antonín Leonard (Franz Anton Leonhard) Herget (1741 Andělská
Hora u Karlových Varů – 1800 Praha)11) a kreslil ho Jan (Johan(n))
Oppelt (? – ?) a nakonec je to například plán Prahy z roku 1816,
který vytvořil Josef Jüttner (1775 Bernartice – 1848 Praha)12).
ÚAZK pečuje i o původní výtisky starých plánů Prahy.
Uvedeme dva: plán Prahy z počátku 18. století od Gabriela Bodenehra (1673 Augsburg – 1765 Augsburg?)13) a z roku 1845 od Jana
(Johann) Lotha (1816 Nymburk – 1899 Dundee)14).
Stručně k nim poznamenáme: starší z nich je nadepsán PRAAG
a zachycuje všechny tehdejší části města. Je částečně půdorysný
i pohledový. To se týče především kresby gotického i barokního
opevnění, některých budov, Karlova mostu, nezastavěných částí Prahy a jejího okolí. Takto jsou naznačeny i výškové poměry.
Má heraldickou výzdobu, nese znaky pražských měst. Jeho popis
je německý. Ten se váže k místopisu, ale nalezneme zde i obecné
informace o městě. I když byl tento plán velmi nepřesný, základní
informace poskytoval a mohl tak docela dobře sloužit svému účelu.
Jen s malými úpravami se dočkal dalších vydání.
4)

KUCHAŘ, Karel: Naše mapy odedávna do dneška. Praha 1958, s. 126.
K jeho osobě viz též heslo Petrle Michal in: Ottův slovník naučný.
Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí., XIX. Praha 1904,
s. 623.
5)
LINDNER, Klaus: Zwischen Oder und Riesengebirge – schlesische
Karten aus fünf Jahrhunderten. AHKV, Weissenhorn 1995, s. 160.
Stejně tak KUPČÍK, Ivan: Alte Landkarten – Von der Antike bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts. Dausien, Hanau 1984, s. 111. Týž jej označuje i za vydavatele. Místo narození Mechelen (rok narození neurčitě
před rokem 1540 a místo úmrtí Kolín nad Rýnem (Köln am Rhein) viz:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Frans_Hogenberg.
6)
Viz heslo 3) S.(adeler) Jiljí in: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí., XXII. Praha 1904, s. 477; LAZAROVÁ, Markéta, LUKAS, Jiří: Praha. Obraz města v 16. a 17. století.
Praha 2002, reprodukce a text k č. 16.
7)
Úplné datum jeho narození a smrti je 13. 7. 1607 a 25. 3. 1677. Viz:
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Hollar.
8)
K tomu viz: VEVERKA, Bohuslav: Topograﬁcká a tematická kartograﬁe. Praha 1997, s. 14.
9)
Úplné datum jeho smrti je 8. 4. 1664. PERLÍK, R. Romuald: K dějinám hudby a zpěvu na Strahově až do první pol. XVIII. století. Cyril,
roč. L, č. 4., 5., 6., Praha 1924, s. 33; http://cyril.psalterium.cz/nahled.
html?id=6751&PHPSESSID=6677c32e04a9864778d17b7bfca370b0;
KUCHAŘ, K.: Naše (jako pozn. 4), s. 128.
10)
Úplné datum jeho smrti je 6. 12. 1693. URBÁNKOVÁ, Vlasta: Osobnosti české kartograﬁe I. Praha 1984, diplomová práce, s. 34. K jeho
osobě srovnej BÍLKOVÁ, Eva: Samuel Globic z Bučína a zeměměřictví v Čechách v 2. polovině 17. století. Historická geograﬁe 32, Praha
2003, zvláště s. 35 a 39.
11)
Viz doprovodný text s. 3 a 5. Úplné datum jeho narození a smrti je
6. 11. 1741 a 1. 10. 1800.
12)
Viz heslo Jüttner Josef in: Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí., XIII. Praha 1898, s. 706; http://
cs.wikipedia.org/wiki/Josef_J%C3%BCttner. Úplné datum jeho narození a smrti je: 12. 9. 1775 – 27. 4. 1848.
13)
Úplné datum jeho narození a smrti je 8. 2. 1673 a 21. 8. 1765. Viz: http://
www.barron.co.uk/Portrait+Reference+Library/Surnames+A+to+E/
Bodenehr+Gabriel+1673-1765.
14)
HOKŮV, Tomáš: Jan Loth a česká kartograﬁe XIX. století. Praha
1988, diplomová práce, s. 107 a 157. Úplné datum jeho narození
a smrti je 23. 6. 1816 a 2. 4. 1899.
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Na tuto výstavu budou navazovat dvě další – Plány Prahy od roku
1850 do roku 1918 a Plány Prahy od roku 1918 podnes.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

OZNAMY
Zmena v redakčnej rade

Obr. 1 Z výstavy v ÚAZK

Rozhodnutím predsedníčky Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra
Slovenskej republiky (ÚGKK SR) zo dňa 11. 4. 2011 s účinnosťou
od 18. 4. 2011 bol z funkcie člena redakčnej rady (RR) Geodetického a kartograﬁckého obzoru (GaKO) odvolaný doc. Ing. Imrich
Horňanský, PhD.
Zároveň bola týmto dňom za členku RR vymenovaná Ing. Katarína Leitmannová, riaditeľka odboru geodézie a medzinárodných
vzťahov ÚGKK SR.
K tejto zmene došlo v súvislosti so skončením pracovného pomeru doc. I. Horňanského na ÚGKK SR. Predsedníčka ÚGKK SR
v ďakovnom liste ocenila nielen jeho dlhoročné pôsobenie v RR, ale
aj to, že ako jeden z najproduktívnejších autorov odborných článkov
prispieval k napĺňaniu obsahu časopisu.
Redakcia a RR GaKO tiež ďakujú doc. Ing. Imrichovi Horňanskému, PhD., a oceňujú jeho aktívny prínos k skvalitňovaniu odborného
obsahu GaKO. Do ďalšieho života mu želajú osobnú pohodu, dobré
zdravie a pevne veria, že sa s ním budú naďalej stretávať na stránkach
GaKO, či už ako s autorom, alebo lektorom odborných článkov.

19. kartografická konferencia
v Bratislave
Kartograﬁcká spoločnosť (KS) Slovenskej republiky (SR), Kartograﬁcká společnost (KS) Českej republiky (ČR) a Stavebná fakulta
(SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave usporiadajú v dňoch 8. a 9. 9. 2011 v Bratislave
19. KARTOGRAFICKÚ KONFERENCIU.
Ústredným mottom konferencie je
„Kartograﬁa a geoinformatika vo svetle dneška“.

Obr. 2 Z výstavy v ÚAZK

Mladší plán nese název Situations-Plan//von//PRAG// … Vyšel
poprvé v roce 1845, půdorysně zobrazuje město Prahu v hradbách
a jeho nejbližší okolí. Perspektivní kresbou je naznačen jen řetězový
most přes řeku Vltavu. Z důvodů zachování zvoleného formátu je
odděleně umístěn Vyšehrad. Je připojena i mapa okolí Prahy vymezená kruhem do vzdálenosti 3 hodin chůze od městských bran. Plán
zdobí 12 pohledů na vybrané stavby, užitečné byly seznamy úřadů
a zařízení pro jednotlivé části města.
Závěr výstavy doplnily barevné reprodukce kresebných pohledů
na Prahu od různých umělců 19. století. Návštěvníci tak měli před
sebou jednoznačný doklad o tehdejší podobě města.
Výčet vystavených starých plánů a vedut není úplný, pouze
naznačuje rozsah výstavy.
Více bude sděleno v samostatném tisku, který je o této části sbírek
ÚAZK připravován.

Tematický obsah konferencie je rozdelený do týchto hlavných
okruhov:
– tematická kartografia a geoinformatika,
– trendy v súčasnej kartograﬁi,
– digitálne mapovanie na potreby kartografie,
– štandardizácia a legislatíva v kartografii,
– výchova (vzdelávanie) v kartografii.
Súčasťou konferencie bude aj komerčná výstava kartograﬁckých
vydavateľstiev a iných fyzických a právnických osôb.
Odborným garantom konferencie je doc. RNDr. Ján Feranec,
DrSc., vedúci vedecký zamestnanec oddelenia kartograﬁe a geoinformatiky Geograﬁckého ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Miesto konania konferencie: SvF STU v Bratislave (Radlinského 11).
Prípravný výbor konferencie, ktorého predsedom je doc. Ing. Jozef
Čižmár, PhD., predseda KS SR a pedagogický zamestnanec Katedry
mapovania a pozemkových úprav (KMPÚ) SvF STU v Bratislave,
vydá zborník referátov, v ktorom je možnosť inzercie a reklamy, ako
aj CD. Okrem toho redakcia Kartograﬁckých listov (KL) pripravuje
číslo (ročník) 19 (2011) so zameraním na obsah konferencie. Aj náš
odborný a vedecký časopis chce pozdraviť rokovanie kartografov
tým, že č. 8 venuje vybraným príspevkom.
Účastnícky poplatok za osobu je: 70 € – člen KS SR a KS ČR,
80 € – nečlen, 15 € – študent 1. a 2. stupňa vysokých škôl. V poplatku sú zahrnuté: náklady na organizovanie konferencie, zborník refe-
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rátov a CD, ročenka KL, 2011, č. 19, občerstvenie, obed (dvakrát)
a spoločenský večer. Účastníci konferencie dostanú aj časopis Geodetický a kartograﬁcký obzor, 2011, č. 8.
Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sám.
Podrobné informácie možno získať na adrese:
Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.,
alebo Ing. Róbert Fencík, PhD.
KMPÚ SvF STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava 1
Telefón: 02-5927 4347,
02-5927 4352
e-mail: jozef.cizmar@stuba.sk,
robert.fencik@stuba.sk
Ing. Ján Vanko,
Bratislava

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
Výročie 85 rokov:
3. 3. 2011 – Ing. Ján Bačík. Narodil sa v Piešťanoch. Po skončení
zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1950 nastúpil do Slovenského zememeračského a kartograﬁckého ústavu (SLOVZAKÚ)
v Bratislave, kde vykonával práce fotogrametrického mapovania na
Pohroní. V rokoch 1951 až 1953 vykonával základnú vojenskú službu, počas ktorej sa podieľal na mapovaní vojenského výcvikového
priestoru. Po jej skončení sa vrátil do SLOVZAKÚ (od 1. 1. 1954
Geodetický, topograﬁcký a kartograﬁcký ústav – GTKÚ), detašovaného pracoviska v Modre-Harmónii, kde ako vedúci kartograﬁckého
oddelenia pracoval na tvorbe Štátnej mapy 1:5 000 – odvodenej. Od
1. 1. 1957 v Kartograﬁckom a reprodukčnom ústave (KRÚ) v Modre-Harmónii, od roku 1963 v Bratislave (ktorý vznikol rozdelením
GTKÚ), vo funkcii hlavného inžiniera riadil vyhotovovanie vydavateľských originálov topograﬁckých máp 1:25 000, tvorbu odvodených máp 1:50 000 a neskôr aj tvorbu máp pre školy a verejnosť. Od
roku 1968 pôsobil v Kartograﬁi, n. p., Bratislava (vznikla z KRÚ a 1.
1. 1970 bola premenovaná na Slovenskú kartograﬁu, n. p.) ako vedúci redakčno-zostaviteľského strediska a od roku 1975 do 3. 3. 1986,
t. j. do odchodu do dôchodku, ako vedúci kartograﬁckej prevádzky.
Do dôchodku odišiel na vlastnú žiadosť, s cieľom pokračovať v štúdiu
dejín kartograﬁe. Je autorom rukopisov Dejiny kartograﬁe Slovenska
v zrkadle globálnych dejín kartograﬁe a Písmo v mapovom obraze,
pre ktoré sa však dodnes nenašiel vydavateľ.

(duben, květen, červen)
Výročí 50 let:
29. 4. 2011 – Ing. Bohuslava Mičková, ředitelka Katastrálního
pracoviště Nový Jičín Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj. Narodila se v Novém Jičíně. Vystudovala geodézii na Střední
průmyslové škole stavební v Brně (maturita 1980) a následně obor
geodézie a kartograﬁe na VUT FAST v Brně (1984). Ihned po ukončení vysokoškolského studia nastoupila do resortu, dříve ČÚGK, na
Středisko geodézie v Novém Jičíně. Od roku 1992 působila jako
vedoucí detašovaného pracoviště ve Valašském Meziříčí a od roku
1997 byla ředitelkou Katastrálního úřadu (KÚ) ve Vsetíně. Od roku
2001 je v současné funkci.
6. 6. 2011– Ing. Milan Talich, Ph.D., místopředseda Rady
Výzkumného ústavu geodetického, topograﬁckého a kartograﬁckého (VÚGTK), v.v.i., ve Zdibech. Rodák z Mostu. V roce 1984
ukončil studium geodézie a kartograﬁe na FSv ČVUT v Praze. Po
studiu nastoupil do oddělení inženýrské geodézie VÚGTK. Zde od
roku 1987 pracoval v Mezinárodním centru pro recentní pohyby
zemské kůry, zabýval se zpracováním geodetických sítí a problémy geodynamiky. V letech 1992 a 1993 absolvoval studijní pobyt
v Institutu pro aplikovanou geodézii ve Frankfurtu nad Mohanem
(IfAG), kde mj. zpracovával českou, slovenskou a maďarskou část

sítě GPS Evropského referenčního systému EUREF-CS/H. Od roku
1995 se zabývá informatikou v Odvětvovém informačním středisku (ODIS) VÚGTK. Od roku 2003 až do 31. 3. 2011 byl jeho
vedoucím. Byl autorem projektu a zodpovědným řešitelem úkolu
automatizace knihovnických prací v Zeměměřické knihovně®. Nyní se věnuje tvorbě znalostních a informačních systémů se zaměřením na webové informační systémy. V roce 2002 obhájil na FSv
ČVUT doktorskou disertační práci Informační systémy pro on-line
poskytování odborných geodetických informací a jejich tvorba. Je
spoluautorem monograﬁe Geodetické referenční systémy v České
republice (ČR) a autorem cca 35 odborných publikací. Je členem
Státní zkušební komise pro závěrečné zkoušky doktorského studia
na oboru geodézie a kartograﬁe FSv ČVUT v Praze, školitelem doktorského studijního programu Geomatika Fakulty aplikovaných věd
ZČU v Plzni, národním delegátem ČR v Radě evropských zeměměřičů (CLGE), členem odborné skupiny FIG a členem EGU (European Geosciences Union). Dále je místopředsedou ČSGK, členem
představenstva KGK a recenzentem Grantové agentury ČR.
Výročie 55 rokov:
7. 4. 2011 – Ing. Jozef Ornth, riaditeľ geodetickej ﬁrmy ORNTH,
spol. s r. o., Banská Bystrica. Rodák zo Zvolena. Po skončení štúdia
odboru geodézia a kartograﬁa na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1980 nastúpil do Stredoslovenských vodární a kanalizácií. Tu vykonával viaceré druhy geodetických prác. Od roku 1990 je komerčným geodetom, v roku 1992
založil geodetickú ﬁrmu ORNTH, spol. s r. o., a stal sa zástupcom
ﬁrmy SOKKIA Co., Ltd., na Slovensku. Má oprávnenie na overovanie geodetických a kartograﬁckých činností v oblasti inžinierskej
geodézie. Prezentuje novú meraciu techniku a progresívne technológie na výstavách pri príležitosti odborných geodetických podujatí.
11. 4. 2011 – Ing. Miroslav Minářů, ředitel Katastrálního pracoviště
(KP) Dačice Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Pelhřimovský
rodák, vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Praze
a obor geodézie a kartograﬁe na FSv ČVUT v Praze. Studium ukončil v roce 1981 a 3. 8. 1981 nastoupil na Středisko geodézie (SG)
v Pelhřimově n. p. Geodézie České Budějovice. Zde pracoval do
konce října 1983. Od 1. 11. 1983 do 31. 8. 1992 byl zaměstnancem
organizace Drupos, středisko Dačice. 1. 9. 1992 se vrátil do resortu
ČÚGK (dnes ČÚZK), když nastoupil na detašované pracoviště SG
v Dačicích. Od 1. 1. 1993 byl jeho vedoucím. V souvislosti s organizačními změnami resortu je od 1. 1. 2004 ředitelem KP Dačice.
17. 4. 2011 – Ing. Hana Jantošovičová, ředitelka Katastrálního pracoviště Uherský Brod Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Narodila
se ve Zlíně. Studium geodézie a kartograﬁe ukončila v roce 1980 na
Stavební fakultě SVŠT v Bratislavě. Ve stejném roce nastoupila do
projektové organizace PIO TEXING Trenčín, kde se věnovala přípravě podkladů pro výstavbu, vytyčování staveb, kontrolním měřením v inženýrské geodézii a vyhotovování účelových map. V roce
1993 nastoupila do resortu ČÚZK na současné pracoviště. V roce
1999 se stala jeho vedoucí, od roku 2004 je v současné funkci.
Výročí 60 let:
6. 4. 2011 – Ing. Oldřich Chmelík, ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu (ZKI) v Pardubicích. Narodil se v Jaroměři,
okres Náchod. Po absolvování Střední průmyslové školy stavební
v Náchodě, obor pozemní stavitelství, vystudoval FSv ČVUT v Praze, obor geodézie a kartograﬁe. Po studiu nastoupil v roce 1975 do
Geodézie, n. p., Pardubice, do provozu mapování, po dvou letech
přestoupil do provozu speciálních prací a osm let vykonával geodetické činnosti v inženýrské geodézii, např. na výstavbě elektrárny
ve Chvaleticích. Plnil funkci odpovědného geodeta investora a byl
vedoucím pracoviště. V roce 1985 se stal zaměstnancem Krajské
geodetické a kartograﬁcké správy v Pardubicích. Prováděl kontrolní činnost při mapování, kontrolu geodetických prací a přejímání
výsledků geodetických prací na zakázku státu. Od 1. 1. 1993 je
zaměstnancem ZKI v Pardubicích. Věnoval se dohledu na ověřování výsledků zeměměřických činností pro správu a vedení katastru
nemovitostí, potvrzování geometrických plánů a digitalizaci souboru geodetických informací. Od 1. 4. 1996 působil ve funkci zástupce
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ředitele ZKI, od 1. 1. 2003 je jeho ředitelem. Je členem zkušební
komise pro získání úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností. Aktivně se zabývá zeměměřickými činnostmi
při pozemkových úpravách, které jsou využívány pro katastr nemovitostí.

geodaetica, Bulletin Géodésique, Journal of Geodesy a Studia
geophysica et geodaetica. Je členem Americké geofyzikální unie,
Newyorské akademie věd, Jednoty českých matematiků a fyziků,
tajemníkem Českého národního komitétu geodetického a geofyzikálního a předsedou jeho geodetické sekce.

5. 5. 2011 – prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., viz osobní zpráva
v GaKO, 2011, č. 5, s. 121–122.

16. 5. 2011 – Ing. Ján Dubáš. Rodák z Bžian (okres Stropkov).
Odbor geodézia a kartograﬁa (GaK) skončil na Stavebnej fakulte
(SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave
v roku 1972. V roku 1973 nastúpil do Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989
š. p.), Prešov – oddiel evidencie nehnuteľností (EN) Humenné. 1. 1.
1977 bol preradený do oddelenia prípravy výroby. V rokoch 1979 až
1986 vykonával funkciu vedúceho oddielu EN v Prešove-Solivare.
V rokoch 1980 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium odboru GaK na SvF SVŠT. V rokoch 1986 až 1990 vykonával funkciu
vedúceho konštrukčnej prevádzky. Ako skúsený odborník prešiel
1. 1. 1991 do Krajskej správy geodézie a kartograﬁe v Košiciach
do funkcie vedúceho prevádzky tvorby a obnovy operátov. Od 1. 1.
1993 do 23. 7. 1996 bol riaditeľom odboru obnovy katastra (OK)
Katastrálneho úradu v Košiciach. Od 24. 7. 1996 do 30. 4. 2008, t. j.
do odchodu do dôchodku, bol vedúcim odboru OK Katastrálneho
ústavu v Žiline, pracovisko v Prešove.

30. 5. 2011 – Ing. Jozef Kokoška, ředitel Katastrálního pracoviště
(KP) Karviná Katastrálního úřadu (KÚ) pro Moravskoslezský kraj.
Narodil se v Zázrivé, okres Dolný Kubín (Slovenská republika).
Vystudoval obor pozemní stavby na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě (maturita 1970) a obor geodézie a kartograﬁe na
FSv ČVUT v Praze (1976). Ihned po ukončení vysoké školy nastoupil na Středisko geodézie (SG) Ostrava n. p. Geodézie Opava, kde
postupně pracoval jako technik, vedoucí oddílu evidence nemovitostí a odpovědný geodet investora i dodavatele. 1. 7. 1986 se stal
vedoucím SG v Ostravě. Od 1. 1. 1991 přešel jako důlní měřič do
organizace IMGE (Inženýring měřictví, geologie a ekologie) OKD,
a. s. 1. 11. 1993 se vrátil do resortu ČÚZK, když byl jmenován ředitelem KÚ (dnes KP) v Karviné.
Výročie 65 rokov:
5. 5. 2011 – Ing. Eva Valachová, vedúca oddelenia obnovy katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu odboru centrálneho katastra nehnuteľností Geodetického a kartograﬁckého ústavu Bratislava.
Narodila sa v Bratislave. Po absolvovaní odboru geodézia a kartograﬁa na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1968 nastúpila do Oblastného ústavu geodézie
v Bratislave – Stredisko geodézie Bratislava-mesto, kde pracovala
v oblasti evidencie nehnuteľností (EN). 1. 1. 1973 prešla do Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Bratislava, kde sa ako pracovníčka
automatizačného strediska zaoberala automatizáciou prác na úseku
EN. 1. 1. 1991 nastúpila do Správy geodézie a kartograﬁe v Bratislave do funkcie vedúcej oddielu automatizácie. V tejto funkcii pokračovala aj od 1. 1. 1993, keď bol zriadený Katastrálny úrad (KÚ)
v Bratislave. Od 1. 1. 1995 do 23. 7. 1996 bola vedúcou oddelenia
automatizovanej tvorby máp (ATM) KÚ. Od 24. 7. 1996 do 31. 12.
2007 bola vedúcou oddelenia ATM Katastrálneho ústavu v Žiline,
pracovisko v Bratislave. V terajšej funkcii je od 1. 1. 2008.
10. 5. 2011 – prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., viz osobní zpráva
v GaKO, 2011, č. 5, s. 122.
14. 5. 2011 – RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc. Rodák z Brna, absolvent Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze. Po studiu
geodézie, geodeticko-astronomické specializace, na FSv ČVUT
v Praze byl přijat na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity
Karlovy (UK), kterou absolvoval v roce 1976 v oboru matematika. Po složení rigorosních zkoušek získal na UK v roce 1982 též
doktorát přírodních věd. V roce 1987 obhájil doktorskou disertaci, ve které úspěšně spojil své obsáhlé poznatky z obou vědních
oborů. Od roku 1970 pracuje ve Výzkumném ústavu geodetickém,
topograﬁckém a kartograﬁckém (VÚGTK), v.v.i., ve Zdibech.
Svou činnost zahájil na Geodetické observatoři Pecný a řadu let se
zabýval astrometrickými observacemi při sledování zemské rotace
a družicovými observacemi v rámci provozní sítě kosmické triangulace. V těžišti jeho zájmů však byly vždy otázky matematických
základů geodézie, zejména otázky fyzikální geodézie, teorie tvaru Země a určování jejího tíhového pole. Této problematice, které
věnoval přes 60 svých prací, se v oddělení geodetických základů
a geodynamiky VÚGTK též převážně věnuje, v posledních letech
i za podpory Grantové agentury ČR. V letech 1985 a 1990 mu
bylo uděleno stipendium Alexander von Humboldtovy nadace,
které absolvoval v Geodetickém ústavu univerzity ve Stuttgartu.
Od roku 1979 aktivně působí v Mezinárodní geodetické asociaci
(IAG), která mu v roce 1991 jako ocenění jeho práce udělila čestný
titul „fellow IAG“. Je členem výkonného výboru IAG a od roku
1995 též presidentem 4. sekce IAG (Obecná teorie a metodologie). V ČR zorganizoval pod patronací této společnosti několik
úspěšných mezinárodních symposií. Patří mezi členy redakčních
rad několika mezinárodních vědeckých časopisů: Manuscripta

8. 6. 2011 – Ing. Jozef Timko. Narodil sa v Prešove. Po absolvovaní odboru geodézia a kartograﬁa (GaK) na Stavebnej fakulte
(SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave
v roku 1970 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave
– Stredisko geodézie Dunajská Streda, kde vykonával a riadil práce v oblasti evidencie nehnuteľností (EN). 1. 1. 1973 prešiel do
Geodézie, n. p., Bratislava ako vedúci oddielu EN pre okres Bratislava-vidiek. V rokoch 1976 až 1979 absolvoval postgraduálne
štúdium odboru GaK na SvF SVŠT. V rokoch 1979 až 1987 bol
vedúcim prevádzky EN. 1. 1. 1988 bol vymenovaný za technického
námestníka riaditeľa Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Bratislava
a 1. 11. 1989 za výrobného námestníka riaditeľa Geodézie Bratislava, š. p. (od 1. 5. 1992 a. s.). Od 1. 1. 1997 do 30. 6. 2002 bol vo
funkcii obchodno-výrobného riaditeľa Geodézie Bratislava, a. s.,
a od 1. 7. 2002 do 18. 5. 2006 bol jej generálnym riaditeľom. Od
roku 1992 bol aj podpredsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Geodézia Bratislava a od 24. 4. 2003 predsedom Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartograﬁe. Aj tieto funkcie vykonával
do 18. 5. 2006, t. j. do odchodu do dôchodku. Je nositeľom rezortného vyznamenania.
Výročí 70 let:
14. 4. 2011 – Ing. Václav Skoupý, narozený v Praze. Absolvent
Střední průmyslové školy zeměměřické a dálkového studia oboru
geodézie a kartograﬁe FSv ČVUT v Praze (1969). Nastoupil do
oddělení geodetických základů a astronomie na Geodetické observatoři Pecný bývalého Geodetického a topograﬁckého ústavu, která
roku 1965 přešla do Výzkumného ústavu geodetického, topograﬁckého a kartograﬁckého. Je stále samostatným vědeckým pracovníkem v oboru geodetické astronomie, publikoval i na stránkách Geodetického a kartograﬁckého obzoru.
20. 4. 2011 – Ing. Emil Lakota. Rodák z Dúžavy (dnes časť okresného mesta Rimavská Sobota). Po skončení Priemyselnej školy
stavebnej a zememeračskej v Košiciach v roku 1960 nastúpil do
Ústavu geodézie a kartograﬁe v Žiline – Stredisko geodézie (SG)
v Rimavskej Sobote. Po polročnom pôsobení v SG odišiel do
Vojenského topograﬁckého učilišťa v Bratislave. Od jeho skončenia
v roku 1963 pôsobil v odborných útvaroch bývalej Česko-slovenskej armády. Od roku 1971 pracoval vo Vojenskom kartograﬁckom
ústave (VKÚ) Banská Bystrica, od roku 1974 VKÚ Harmanec.
V rokoch 1975 až 1979 absolvoval odbor geodézia a kartograﬁa na
Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne. Vo VKÚ prešiel
rôznymi stupňami riadenia od staršieho geodeta, cez náčelníka
kartograﬁckého oddielu a prevádzky, po zástupcu náčelníka VKÚ
– hlavného inžiniera (1988). Od 1. 7. 1989 do 31. 1. 2002 vykonával
funkciu zástupcu riaditeľa – výrobného a obchodného námestníka
VKÚ, š. p. Od 1. 2. 2002 do 31. 12. 2003 bol výrobným a obchodným riaditeľom VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec. Do dôchodku
odišiel 31. 1. 2004.
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29. 4. 2011 – doc. Ing. Michal Badida, PhD. Narodil sa v Trnave
pri Laborci (okres Michalovce). Zememeračské inžinierstvo skončil
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1964 s vyznamenaním. V tomto roku nastúpil do Ústavu
geodézie a kartograﬁe v Prešove, kde ako vedúci meračskej čaty
vykonával práce najmä v oblasti inžiniersko-priemyselnej geodézie.
V roku 1968 prešiel do Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava, závod
v Prešove, kde ako vedúci meračského oddielu v Michalovciach (od
1. 1. 1969) viedol vyhotovovanie mapových podkladov Východoslovenskej nížiny, ako aj špeciálne práce inžinierskej geodézie. V roku
1973 bol vymenovaný za technicko-výrobného námestníka riaditeľa
a od 1. 1. 1986 za riaditeľa Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.),
Prešov. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku
1985 a za docenta bol vymenovaný v roku 1988. Po transformácii
Geodézie, š. p., Prešov na akciovú spoločnosť v roku 1992 sa stal
jej generálnym riaditeľom a neskôr riaditeľom Geodézie – Východ,
a. s., ktorá zanikla. Niekoľko rokov externe prednášal na Fakulte
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity
v Košiciach. Do dôchodku odišiel 30. 6. 2009.
1. 5. 2011 – plk. Ing. Bohuslav Haltmar, rodák z Vikýřovic, okres
Šumperk. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Lipníku
nad Bečvou, v letech 1959–62 topograﬁcký obor Ženijního technického učiliště v Bratislavě a nastoupil do Vojenského topograﬁckého ústavu v Dobrušce jako topograf. V letech1965–69 studoval
geodetický obor Vojenské akademie AZ v Brně a v letech 1981–83
absolvoval dálkové studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Od roku 1969 pracoval jako geodet v geodetickém odřadu v Opavě, v září roku 1971 se stal náčelníkem oddělení ofsetového tisku
ve Vojenském zeměpisném ústavu (VZÚ) v Praze. V roce 1984 se
stal náčelníkem reprodukčního odboru VZÚ. Po čtyřletém působení na topograﬁckém oddělení Generálního štábu byl jmenován od
1. 9. 1989 náčelníkem VZÚ. Z této funkce odešel do zálohy v červnu
1992. V témže roce založil společnost TOPOGRAF a jako jednatel
v ní působí dosud.
4. 5. 2011 – prof. Ing. Josef Novák, CSc., rodák ze Slavkova u Opavy. V roce 1963 absolvoval obor důlní měřictví na Hornicko-geologické fakultě (HGF) Vysoké školy báňské (VŠB, od 1. 1. 1995
VŠB–TU) v Ostravě a do roku 1966 pracoval jako důlní měřič
u Uranových dolů Příbram. V roce 1966 nastoupil jako pracovník
pro vědu a výzkum na katedru důlního měřictví VŠB, od roku 1974
pracoval jako odborný asistent, v roce 1988 byl jmenován docentem
pro obor důlní měřictví a v roce 2001 profesorem pro obor geodézie
a důlní měřictví. Podílel se mj. na projektu dobývání pod centrem
města Ostravy a na monograﬁi Vzory důlních map pro povrchové
nerudné doly. Vyučoval v základních předmětech katedry a oborových předmětech geometrie ložisek a vlivy poddolování. Jako
vědecký tajemník katedry zajišťoval studentskou vědeckou odbornou
činnost v oboru důlní měřictví a ochrana životního prostředí. V roce
1979 obhájil kandidátskou disertační práci a v roce 1996 obhájil
habilitační disertační práci. V roce 1991 byl jmenován vedoucím
katedry geodézie a důlního měřictví. Zasloužil se o modernizaci
výuky, zavádění výpočetní techniky, digitálních měřických přístrojů a posílení výuky fotogrammetrie. Je autorem nebo spoluautorem
desítek odborných, jubilejních a životopisných článků a referátů na
domácích i mezinárodních konferencích a kongresech. S rozvojem
oboru souvisí i jeho angažovanost nejen v akademické sféře – člen
vědecké rady HGF a Fakulty stavební VŠB-TU, školitel a předseda
oborové rady doktorského studia oboru důlní měřictví, člen státních
zkušebních komisí inženýrského studia na HGF, stavebních fakultách ČVUT Praha a VUT Brno a Fakultě BERG TU v Košicích, ale
i v profesních organizacích – dlouholetý předseda Rady Společnosti
důlních měřičů a geologů, člen zeměměřické oborové rady ČR, člen
výboru České matice technické a na mezinárodním poli člen presidia
ISM (Mezinárodní společnosti důlních měřičů) za ČR, člen pracovní
komise č. 1 a 4 ISM. Je rovněž znalcem pro základní obor těžba,
odvětví těžba uhlí, hlavní důlní měřič a má oprávnění k ověřování
zeměměřických činností. Je mezinárodně uznávaným odborníkem
v důlním měřictví, což bylo oceněno na 10. kongresu ISM 2000
v Krakově udělením „Śpady górniczej“, v roce 2005 získal „Pamětní
medaili akademika Františka Čechury“ Společnosti důlních měřičů
a geologů a v roce 2006 resortní medaili „Jiřího Agricoly za zásluhy
o české hornictví“.

8. 5. 2011 – Antonín Stryhal, bývalý ředitel Katastrálního pracoviště (KP) Ústí nad Labem. Pochází z Brna, kde vystudoval obor
geodézie na Střední průmyslové škole stavební v roce 1959. Po
maturitě nastoupil do bývalého Oblastního ústavu geodézie a kartograﬁe v Liberci na Středisko geodézie (SG) v Ústí nad Labem, kde
pracoval až do odchodu do důchodu v roce 2006 (s výjimkou čtyřletého působení na SG v Děčíně). V období od 1. 7. 1995 až do 31. 12.
2003 zastával funkci ředitele Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem,
po reorganizaci resortu od 1. 1. 2004 KP Ústí nad Labem.
13. 5. 2011 – Ing. Jiří Kohout, bývalý ředitel Katastrálního pracoviště (KP) Praha-východ. Ve svém rodišti, v Praze, vystudoval
v roce 1959 Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po dvouleté praxi v Oblastním ústavu geodézie a kartograﬁe v Českých
Budějovicích a po základní vojenské službě nastoupil v roce 1963
do Ústavu geodézie a kartograﬁe v Praze. V roce 1966 přešel do
pražského Agroprojektu, kde byl pět let projektantem. V té době
úspěšně absolvoval dálkové studium oboru geodézie a kartograﬁe
na FSv ČVUT v Praze. V roce 1971 se vrátil do resortu na Středisko geodézie (SG) v Benešově. Od té doby bylo jeho působení
trvale spjato s manažerskou činností. Po krátkodobém zastupování
vedoucího tohoto pracoviště byl ustanoven do funkce vedoucího SG
v Benešově (1971–80), dále byl výrobním náměstkem ředitele Geodézie, n. p., Praha (1980–83) a jejím ředitelem (1983–90), zástupcem ředitele Geodetické a kartograﬁcké správy v Praze (1990–92)
a od 1. 1. 1993 do roku 2007, kdy odešel do důchodu, byl ředitelem
Katastrálního úřadu (od 1. 1. 2004 KP) Praha-východ.
22. 5. 2011 – Ing. Jiří Kučera, bývalý vedoucí odboru kartograﬁe
a polygraﬁe Zeměměřického úřadu (ZÚ) v Praze, rodák z Lomnice
nad Popelkou, okres Semily. Kartograﬁckou specializaci na oboru
geodézie a kartograﬁe FSv ČVUT v Praze absolvoval v roce 1964.
Do roku 1976 pracoval v tehdejším Kartograﬁckém a reprodukčním
ústavu jako provozní inženýr. Po vynuceném odchodu působil v Projektovém ústavu hl. m. Prahy, kde se vypracoval na funkci hlavního
geodeta. V roce 1990 se stal náměstkem Geodetického a kartograﬁckého podniku, s. p., v Praze. Po jeho rozdělení byl od počátku
roku 1991 ředitelem nově vzniklého s. p. Kartograﬁe Praha (později
Kartograﬁe Praha, a. s.). Od roku 1998 až do roku 2005, kdy odešel
do důchodu, působil na shora uvedené funkci v ZÚ. Z jeho mimopracovních aktivit, kromě zapojení do výuky na vysokých školách
a činností v zájmových organizacích geodetů a kartografů, je třeba
připomenout mnohaleté působení ve vrcholovém managementu TJ
Sparta Praha.
20. 6. 1941 – Ing. Bohuslav Volný, bývalý ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu (ZKI) v Brně. Rodák z Borovníku
(okres Žďár nad Sázavou) ukončil v roce 1959 studium geodézie na
Střední průmyslové škole stavební a nastoupil do praxe k tehdejšímu Oblastnímu ústavu geodézie a kartograﬁe v Opavě. V roce 1964
přešel na Středisko geodézie (SG) Brno-venkov. Od roku 1970 dálkově studoval obor geodézie Fakulty architektury a pozemního stavitelství Vysokého učení technického v Brně, promoval roku 1976.
Od roku 1978 zastával funkci zástupce vedoucího SG Brno-město.
V letech 1991 a 1992 byl vedoucím odboru dohledu a inspekce na
ředitelství bývalé Krajské geodetické a kartograﬁcké správy v Brně.
V období 1993-99 zastával funkci zástupce ředitele, po té až do
31. 12. 2006, kdy odešel do důchodu, byl ředitelem ZKI v Brně.
Výročí 75 let:
6. 4. 2011 – Ing. Stanislav Hakl, bývalý ředitel Katastrálního úřadu
v Litoměřicích. Rodák z Rokytnice nad Rokytnou (okres Třebíč).
Vystudoval Zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze v roce 1958.
Nastoupil na Okresní měřické středisko (OMS) v Mnichově Hradišti, po reorganizaci okresů byl přeložen do Litoměřic. Během aktivní
služby vykonával veškeré práce (evidence nemovitostí, geometrické
plány, mapování, vytyčovací práce ve stavebnictví, sledování sesuvů
půdy). Postupně prošel všemi funkcemi na OMS, středisku geodézie (SG) a katastrálním úřadě (KÚ), včetně vedoucího SG a ředitele
KÚ. Do důchodu odešel 31. 5. 1998, ale nadále pracoval na KÚ až
do 31. 12. 2003 a poté vykonával pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových v Ústí n. Labem agendu z oblasti katastru
nemovitostí.
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22. 4. 2011 – doc. Ing. Jiří Šíma, CSc., viz osobní zpráva v GaKO,
2011, č. 5, s. 121.
11. 6. 2011 – Ing. Rudolf Hlavatý. Rodák z Rastíc (dnes časť obce
Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda). Stredoškolské štúdium absolvoval na Vojenskej škole Jana Žižku z Trocnova v Spišskej Novej
Vsi. V roku 1957 nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave, kde
ako technik a neskôr vedúci meračskej čaty vykonával mapovacie
práce. V roku 1964 skončil popri zamestnaní zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave. V roku 1966 prešiel do Ústavu geodézie a kartograﬁe
v Bratislave a v roku 1968 do Inžinierskej geodézie, n. p., závod
v Bratislave (od roku 1973 Geodézia, n. p.). Na týchto pracoviskách vykonával funkcie vedúceho oddielu mapovania a inžinierskej
geodézie (IG) a vedúceho prevádzky IG. Od roku 1977 vykonával
funkciu technického námestníka riaditeľa a od 1. 1. 1988 funkciu
riaditeľa Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Bratislava. Vo funkcii
riaditeľa bol do 5. 4. 1990. V rokoch 1990 až 2002, t. j. do odchodu
do dôchodku, bol riaditeľom Ústavu nevidiacich v Báhoni (okres
Pezinok). Je nositeľom rezortných a iných vyznamenaní.
27. 6. 2011 – prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD. Narodil sa v Košiciach. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte
inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1959 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie
a kartograﬁe (od roku 1960 Ústav geodézie a kartograﬁe) v Žiline, kde pracoval v oblasti fotogrametrie, od roku 1961 ako vedúci
oddielu. V roku 1962 prešiel na Katedru geodézie a geotechniky
(od roku 1994 Katedra geodézie – KG) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy (od roku 1990 Stavebná fakulta – SvF) Vysokej
školy dopravnej (VŠD, od roku 1980 Vysoká škola dopravy a spojov – VŠDS a od 23. 10. 1996 Žilinská univerzita – ŽU) v Žiline
ako odborný asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied
získal v roku 1969, za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný
v roku 1983 na základe habilitačnej práce v roku 1975 a za profesora 10. 6. 1997. Od 1. 5. 1990 do 30. 6. 2000 vykonával funkciu
vedúceho KG SvF VŠDS/ŽU. Zaslúžil sa o zavedenie diplomových
prác z odboru železničná geodézia na VŠD (už od roku 1969). Bol
školiteľom doktorandov a v roku 1992 založil na SvF VŠDS bakalárske štúdium so zameraním na kataster nehnuteľností. Je autorom
1 monograﬁe, 1 vysokoškolskej učebnice, autorom 6 a spoluautorom
3 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt) a spoluautorom 3
knižných publikácií. Ďalej je autorom 72 a spoluautorom 30 vedeckých a odborných prác, z toho 22 v zahraničných časopisoch. Z jeho
pôvodných prác si zasluhuje pozornosť: kontrola geometrickej polohy koľaje pre zvýšené traťové rýchlosti, určovanie priestorovej polohy horninových diskontinuít, meranie účinkov banskej činnosti na
železničné objekty a geometria koľaje. Výsledky vedeckovýskumnej
činnosti zhrnul do 19 výskumných správ, z toho 2 grantové úlohy,
ktoré orientoval hlavne na rezort dopravy a boli realizované v praxi.
Bohatá bola aj jeho expertízna a posudková činnosť. Mal viacročné kontakty so zahraničnými vysokými školami. Záslužná bola aj
jeho činnosť vo Fotogrametrickom komitéte. V rokoch 1998 až 2008
pôsobil ako člen skúšobnej komisie Komory geodetov a kartografov
a od 27. 3. 2009 je jej čestným členom. Do dôchodku odišiel 30. 6.
2001, ale pedagogickú činnosť vykonával až do 30. 6. 2008.

9. 6. 2011 – prof. Ing. Ivo Černý, CSc. Rodák z Plzně ukončil v roce
1954 studium oboru důlní měřictví na Vysoké škole báňské (VŠB)
v Ostravě a začal vyučovat na katedře důlního měřictví základní
předměty katedry. V roce 1958 odešel do praxe v Ostravsko-karvinském revíru (OKR). Jako externí pracovník přednášel na VŠB
důlní měřictví, důlní geometrii, geometrii ložisek, vyšší geodézii,
důlní mapování a předpisy a měřickou přístrojovou techniku. V roce
1960 jako první v oboru důlní měřictví obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Rozbor chyb a určování dovolených odchylek
u polygonálních pořadů“. V září roku 1985 nastoupil jako vědeckovýzkumný pracovník na Báňskou měřickou základnu VŠB a od července 1986 do roku 1996, kdy odešel do důchodu, byl jejím ředitelem. V roce 1987 byl jmenován docentem a v roce 1989 profesorem
pro obor důlní měřictví. Od roku 1992 má svou inženýrskou kancelář, která řeší celou řadu prací spojených s vlivy poddolování na
povrchu. Je autorem 99 odborných a vědeckých prací, které publikoval v zahraničních i domácích časopisech a sbornících. Vypracoval
řadu studií o vlivech dobývání na povrch pro doly OKR i v jiných
revírech a byl řešitelem grantových úkolů. Je stálým členem komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací. Je předsedou výkonné rady Moravskoslezské hornické
společnosti ČSVTS a organizátorem pravidelných mezinárodních
konferencí Hornická Ostrava. Za zásluhy o obor byl v roce 1996
vyznamenán „Zlatou pamětní medailí VŠB“, v roce 2001 medailí
„Jiřího Agricoly“ a v roce 2005 „Pamětní medailí Akademika Františka Čechury“ Společnosti důlních měřičů a geologů.
Blahopřejeme!
Z ďalších výročí pripomíname:
1. 4. 1926 – pred 85 rokmi sa narodil v Paderovciach (dnes časť
obce Jaslovské Bohunice v okrese Trnava) doc. Ing. Viliam Magula, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1952 nastúpil do Krajskej
vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave. V roku 1963
prešiel na Katedru geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT ako
asistent. V rokoch 1964 a 1965 absolvoval postgraduálne štúdium na
Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1972 a za docenta pre odbor
geodézia bol vymenovaný 1. 12. 1974 na základe habilitačnej práce.
V rokoch 1975 až 1980 vykonával akademickú funkciu prodekana
SvF SVŠT pre odbor geodézia a kartograﬁa a v rokoch 1977 až 1986
bol vedúcim KG SvF SVŠT. Bol autorom 5 odborných a vedeckých
prác, spoluautorom vysokoškolskej učebnice Geodézie 1 (Praha,
GKP 1985) a 3 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt). Aktívne sa zapájal do riešenia výskumných úloh najmä v oblasti štúdia
vplyvu prostredia na presnosť výsledkov geodetických meraní. Do
dôchodku odišiel 7. 7. 1987. Zomrel 20. 6. 1997 v Bratislave.
2. 4. 1936 – před 75 roky se v Novém Městě na Moravě (okres Žďár
nad Sázavou) narodil Ing. Jaroslav Jankovský. Obor geodézie
a kartograﬁe vystudoval na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze
(1959) a pak pracoval na Středisku geodézie ve Žďáru nad Sázavou,
od roku 1971 jako jeho vedoucí. V této funkci přetrval až do své
předčasné smrti 15. 9. 1988.

Výročí 80 let:
26. 5. 2011 – Ing. Aleš Hašek, rodák z Prostějova, dřívější šéfredaktor a náměstek ředitele Kartograﬁe Praha. Po absolvování Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze roku 1954 prošel bohatou praxí na
různých kartograﬁckých pracovištích resortu včetně Výzkumného
ústavu geodetického, topograﬁckého a kartograﬁckého v letech
1967–72 a na bývalém ČÚGK (1972–75). Je jedním z tvůrců souboru základních map středních měřítek. Od roku 1976 do roku 1992
byl hlavním redaktorem Geodetického a kartograﬁckého podniku
a později Kartograﬁe Praha, a. s., kde pod jeho vedením byla vydána
řada nových kartograﬁckých děl a edic. Dlouhá léta byl předsedou
odborné skupiny pro kartograﬁi tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti, organizátorem nebo garantem mnoha odborných akcí, spoluzakladatelem tradice celostátních kartograﬁckých
konferencí. Soustavně spolupracoval i s oborem geodézie a kartograﬁe FSv ČVUT v Praze.

3. 4. 1931 – před 80 roky se narodil v Jičíně Ing. Zdeněk Cerman,
absolvent zeměměřické fakulty ČVUT v Praze, dlouhodobý pracovník resortu. Prošel bohatou praxí a různými vedoucími funkcemi;
naposledy byl vedoucím Střediska geodézie v Liberci. Zemřel
20. 3. 2004 v Liberci.
10. 4. 1766 – pred 245 rokmi sa narodil v Sedličnej (dnes časť obce
Trenčianske Stankovce v okrese Trenčín) Ján Lipský, popredný
uhorský kartograf slovenského pôvodu na začiatku 19. storočia.
Študoval v Lučenci, v Trenčíne, v Bratislave a na Vojenskej akadémii vo Viedenskom Novom Meste (Rakúsko). Ako 17-ročný
kadet sa zúčastnil prác 1. vojenského mapovania v Rakúsko-Uhorsku. Neskôr ako dôstojník (dosiahol hodnosť plukovníka) vykonával
katastrálne mapovanie. Bol autorom Generálnej mapy Uhorského
kráľovstva vrátane územia Slovenska (Mappa generalis regni Hungariae. Budapešť 1804 až 1806) v mierke 1:469 472, ktorú tvorí 12
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mapových listov, z toho 3 listy predstavujú legendu. Geograﬁcké
názvy sú v reči miestneho obyvateľstva, teda aj slovenské. Okrem
tohto priekopníckeho diela vypracoval a v roku 1810 vydal tlačou
plán Budína a Pešti. Zomrel 2. 5. 1826 v rodnej Sedličnej, kde je aj
pochovaný.
15. 4. 1926 – před 85 roky se narodil ve Zlivu (okres České Budějovice) Ing. Václav Čáp, dřívější vedoucí pracovník resortu. Naposledy pracoval ve funkci technicko-výrobního náměstka ředitele
v Geodézii České Budějovice. Záslužná byla i jeho práce v Československé vědeckotechnické společnosti. Zemřel 4. 6. 2004.
18. 4. 1911 – před 100 roky se narodil Ing. Vladislav Sachunský.
Studia zeměměřictví na Vysoké škole speciálních nauk v Praze
dokončil v roce 1933. Do března 1939 pracoval ve státní zeměměřické službě na Slovensku, v období Protektorátu v Čechách,
v Zeměměřickém úřadu. Díky své aktivní činnosti se stal v roce
1949 jeho přednostou. Po zřízení Ústřední správy geodézie a kartograﬁe v roce 1954 byl jmenován náměstkem předsedy. V této funkci
působil až do roku 1966, kdy přešel jako ředitel do Výzkumného
ústavu geodetického, topograﬁckého a kartograﬁckého v Praze. Zde
působil až do odchodu do důchodu v roce 1972. Od roku 1955 do
30. 6. 1972 zastával funkci vedoucího redaktora a předsedy redakční
rady časopisu Geodetický a kartograﬁcký obzor, byl členem zkušební komise pro závěrečné zkoušky zeměměřického inženýrství na
ČVUT aj. Zemřel 9. 10. 2001 v Praze.
21. 4. 1931 – pred 80 rokmi sa narodil v Lipovej (okres Jeseník
– Česká republika) Ing. Břetislav Kelnar. Po štúdiách zememeračského inžinierstva na Vysokej škole technickej a na Vojenskej technickej akadémii Antonína Zápotockého v Brne nastúpil v roku 1955
do Geodetického, topograﬁckého a kartograﬁckého ústavu v Bratislave. Tu pracoval na úseku geodetických výpočtov a od 6. 4. 1956
v polygraﬁckej prevádzke. Odvtedy sa venoval kartograﬁi (Kartograﬁcký a reprodukčný ústav v Modre-Harmónii, od roku 1963 v Bratislave; Kartograﬁa, n. p., Bratislava; Slovenská kartograﬁa, n. p.
a š. p., Bratislava), kde prešiel rôznymi funkciami.V rokoch 1964
až 1966 externe vyučoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej
v Bratislave a v rokoch 1986 až 1989 na odbore geodézia a kartograﬁa (GaK) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý
beh postgraduálneho štúdia odboru GaK SvF SVŠT a v roku 1982
mu bol priznaný kvaliﬁkačný stupeň samostatný vedecko-technický
pracovník. Zapájal sa do riešenia výskumných úloh (VÚ). Bol zodpovedným riešiteľom 5 a spoluriešiteľom ďalších VÚ. Známy bol
tiež ako autor alebo spoluautor článkov na stránkach nášho časopisu
a v zborníkoch. Do dôchodku odišiel 31. 12. 1991. Zomrel 9. 3.
1992 v Bratislave.
14. 5. 1916 – před 95 roky se v Praze narodil Ing. Ondřej Jeřábek, CSc., bývalý odborný asistent katedry mapování a kartograﬁe
FSv ČVUT v Praze, v letech 1981-83 vědecký pracovník Laboratoře dálkového průzkumu Země při katedře fyziky. Zeměměřická
studia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT ukončil (po znovuotevření vysokých škol) roku 1945. Ve válečných letech byl důlním
měřičem ve Staňkově u Domažlic a zaměstnancem triangulačního
oddělení protektorátního Zeměměřického úřadu. Po absolvování se
stal asistentem prof. Potužáka na Ústavu praktické geodézie ČVUT
a věnoval se především fotogrammetrii. Aktivně pracoval v Československé vědeckotechnické společnosti a v Komisi pro dějiny
věd a techniky a významně publikoval. Po mnoho let spolupracoval
s naším časopisem, kde pečoval o rubriku Z geodetického a kartograﬁckého kalendáře. Byl předsedou ediční rady České matice technické, aktivním členem Klubu přátel Národního technického muzea
v Praze. Do vysokého věku vedl kursy jógy pro seniory. Zemřel
31. 12. 2004 v Praze.
14. 5. 1946 – pred 65 rokmi bol nariadením Slovenskej národnej
rady (SNR) č. 67/1946 Zb. nariadení SNR zriadený Fotogrametrický ústav pre Slovensko (FOTÚS) v Bratislave. Vznikol z fotogrametrického vymeriavania Ministerstva ﬁnancií, ktoré bolo zriadené
už v roku 1943. Úlohou FOTÚS bolo vyhotovovať pozemné a letecké meračské snímky na území Slovenska a z nich fotogrametrickými
metódami vyhotovovať katastrálne mapy, polohopisné a výškopisné
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mapy a mapy každého druhu a všetkých mierok na potreby štátneho
a civilného mapovania, plánovania a vymeriavania. V roku 1950 bol
spolu s ďalšími geodetickými inštitúciami zlúčený do Slovenského
zememeračského a kartograﬁckého ústavu v Bratislave.
17. 5. 1881 – pred 130 rokmi sa narodil v Gočove (okres Rožňava) akademik prof. PhDr. Dr. h. c. Jur Hronec, DrSc., významný
slovenský matematik a pedagóg. Autor prvých slovenských vysokoškolských učebníc matematiky pre poslucháčov Slovenskej vysokej
školy technickej (SVŠT) v Bratislave. Zaslúžil sa o rozvoj vysokých
škôl na Slovensku. Bol prvým rektorom SVŠT a pôsobil na odbore
špeciálnych náuk, kde bolo oddelenie zememeračského inžinierstva.
Akademickú funkciu rektora vykonával v akademických rokoch
1938 až 1940, 1945/1946 a akademickú funkciu prorektora SVŠT
v rokoch 1940/1941 a 1946/1947. Zomrel 1. 12. 1959 v Bratislave,
pochovaný je v Gočove.
23. 5. 1931 – před 80 roky se v Hluboši (okres Příbram) narodil Ing.
Jaroslav Matys. Po ukončení studií zeměměřického inženýrství
v roce 1955 na Vojenské technické akademii AZ v Brně nastoupil do
rezortu geodézie a kartograﬁe a po celou dobu své aktivní činnosti
až do odchodu do důchodu zůstal věrný odvětví kartograﬁe. Postupně pracoval v rezortních organizacích a orgánech: KRÚ Modra-Harmónia, ÚSGK v Praze, Kartograﬁe Praha, Geodézie, n. p., Praha.
Měl velkou zásluhu na rozvoji výroby plastických map (Slovenska,
Vysokých a Nízkých Tater, účelových map) vzniklých potištěním
termoplastických fólií a za tepla vylisovaných dle modelu terénu ve
vakuové skříni. V letech 1994–96 se zúčastnil jako expert na obnově
a tvorbě hraničních map mezi Českou republikou a Německem pro
Ministerstvo vnitra. Zemřel v roce 2004.
15. 6. 1911 – před 100 roky se v Dačicích (okr. Jindřichův Hradec)
narodil Ing. Ladislav Kadeřábek, absolvent Vysoké školy speciálních nauk ČVUT v Praze z roku 1934. Pracoval v oblasti katastru
a dřívější evidence nemovitostí. V letech 1962–67 byl ředitelem
Oblastního ústavu geodézie a kartograﬁe (OÚGK) v Plzni, další tři
roky ředitelem OÚGK v Praze. Po roce 1970, kdy byl této funkce zbaven, až do odchodu do důchodu v roce 1971, pracoval ve
Výzkumném ústavu geodetickém, topograﬁckém a kartograﬁckém
v Praze. Zemřel 27. 2. 1983 v Praze.
16. 6. 1936 – před 75 roky se v Českém Brodu (okres Kolín) narodil
Ing. Jaroslav Hlubuček. Po absolvování studia geodézie a kartograﬁe na FSv ČVUT v Praze nastoupil v roce 1960 na Oblastní ústav
geodézie a kartograﬁe v Českých Budějovicích. Po třech letech přešel do n. p. Inženýrská geodézie Praha (od roku 1973 Geodézie,
n. p., Praha). Byl pověřen funkcí vedoucího oddílu, který prováděl
geodetické činnosti na inženýrsko-dopravních stavbách a podílel se
rovněž na tvorbě Technické mapy Prahy 1:5 000. V osmdesátých
letech minulého století se stal zástupcem ředitele tehdejší Geodetické a kartograﬁcké správy pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu.
Po té přešel do Institutu městské informatiky Praha, kde byl až do
roku 1997 zaměstnán na tvorbě Jednotné digitální mapy Prahy. Byl
dlouholetým aktivním členem a funkcionářem Společnosti geodézie a kartograﬁe tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti a Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK), u jehož zrodu
v lednu 1990 stál a kde až do roku 1997 působil střídavě ve funkci
předsedy revizní komise nebo člena Rady ČSGK. Pracovní aktivity
ukončil v roce 1998. Zemřel 15. 9. 2001 v Praze.
24. 6. 1911 – před 100 roky se v Praze narodil Ing. Vladimír Forman, který celý svůj život zasvětil rozvoji geodetických metod
jako výkonný a řídící pracovník resortu geodézie a kartograﬁe.
Po vystudování zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze
nastoupil v roce 1933 do státní zeměměřické služby na Slovensku. V roce 1937 byl přeložen do bývalé Triangulační kanceláře
Ministerstva ﬁnancí v Praze. Po jejím začlenění do Zeměměřického
úřadu v době okupace zde pracoval jako triangulátor, v roce 1948
se stal vedoucím provozu triangulace. Po zřízení Ústřední zprávy
geodézie a kartograﬁe pracoval od 1. 5. 1954 do 16. 11. 1966 jako
technolog pro obor astronomie, gravimetrie a nivelace. Poté působil v Geodetickém a kartograﬁckém fondu, později Geodetickém
ústavu, až do odchodu do důchodu v roce 1974. Zemřel 9. 12. 1987
v Praze.
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K článku Grim, T.: Výstava Staré plány a veduty Prahy do roku 1850 v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze

Obr. 3 Výřez plánu Prahy od Františka Antonína Leonarda Hergeta z roku 1791 (orientace k západu)

