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Abstrakt

Dvacet let účinnosti zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech ustálilo působnost Zeměměřického úřadu do osmi 
odborných oblastí zeměměřických činností prováděných ve veřejném zájmu. Popis kvalitativních i kvantitativních změn 
pracovních činností a nových výstupů v oblasti geodetických základů, zeměměřických činností na státních hranicích, Základní 
báze geografických dat, tvorby ortofota a výškopisu, tvorby státních mapových děl, standardizace geografického názvosloví 
a vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Výsledky uplatnění nových technologií a přechodu z analogových forem 
na digitální formy. Změny ve vedení spravovaných podkladů, databází a souborů dat. Zpřístupnění dat a služeb uživatelům 
prostřednictvím Geoportálu ČÚZK.

Twenty Years of the Land Survey Office

Summary

20 years of the force of the Act on land surveying and cadastral organizations has stabilized the scope of Land Survey Office 
activities into eight specialized areas of land surveying activities realized in the public interest. Description of both qualitative 
and quantitative changes  of working methods and new outputs in the area of geodetic control, land surveying activities on 
the state border, Fundamental base of geographic data, orthophoto and altimetry creation, state map series administration, 
standardization of geographical names and administration of the Central archives of land surveying and cadastre. The results 
of new technologies utilization and transition from analogue to digital forms. Changes in the management of administered 
documentation, databases and datasets. Data and services making available to the users via ČÚZK Geoportal.

Keywords: geodetic control, CZEPOS,  Database of geodetic points, ZABAGED®, orthophoto, digital relief models, state map
                          series, Geonames, ČÚZK Geoportal
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vymezení zeměměřických činností ve veřejném zájmu, dalo 
podnět ke zřízení správního úřadu pro zeměměřictví s ce-
lostátní působností, tj. Zeměměřického úřadu (ZÚ). ZÚ byl 
zřízen k 1. 6. 1994 zákonem č. 107/1994 Sb., kterým se nove-
lizoval zákon [1].
   ZÚ ve své základní činnosti navazoval na obsaho-
vou náplň a výsledky práce celé řady svých předchůdců. 
Při této příležitosti je vhodné připomenout, že před více 
než sedmdesáti lety byl v roce 1942 založen Zeměmě-
řický úřad Čechy a Morava. Na tento úřad postupně na-
vázala bez přerušení řada devíti nástupnických organi-
zací až po současný ZÚ (obr. 1), které se soustřeďovaly 
na odborné geodetické a kartografické činnosti. V je-
jich náplni práce převažovalo vytváření a vedení nezbyt-
ných geodetických bodů trigonometrických, nivelačních 
a gravimetrických sítí a údajů o nich, topografické ma-
pování a tvorba ostatních mapových podkladů a dalších 
výstupů z činností oboru zeměměřictví v celorepubliko-
vém rozsahu. Vždy se jednalo o činnosti v oboru, které 
byly aktuálně potřebné pro rozvoj společnosti v dané 
době.

           Úvod

Na začátku roku 2013 jsme si připomínali dvacet let účin-
nosti zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrál-
ních orgánech [1], kterým byla 1. 1. 1993 stanovena nová 
struktura orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí. Celá
společnost, včetně oboru zeměměřictví, byla v souvislosti se 
vznikem samostatné České republiky (ČR) v tomto období 
ze společenského hlediska výrazně ovlivněna vytvářením 
nových orgánů státní správy a subjektů soukromé podni-
katelské sféry a z technického hlediska rozvojem informa-
tizace a elektronizace. Výkonem státní správy katastru ne-
movitostí byly citovaným zákonem pověřeny katastrální 
úřady (KÚ) a kontrolou jejího výkonu zeměměřické a katas-
trální inspektoráty. Výkon zeměměřických činností potřeb-
ných z hlediska celospolečenských zájmů tehdy zajišťoval 
Zeměměřický ústav, zřízený v roce 1991. Příprava nového 
zeměměřického zákona, který nabyl účinnosti jako zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů souvisejících s jeho zavedením [2] a jeho 
vykonávací vyhlášky č. 31/1995 Sb. [3], a v něm legislativní
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Obr. 2 Odborné organizační útvary ZÚ v roce 1994
s uvedením počtu zaměstnanců

Zeměměřický úřad – 1994   
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Obr. 1 Přehled vývoje státních institucí pro zeměměřické činnosti
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tace. Druhou hlavní oblastí byly kartografické a polygra-
fické činnosti, které zajišťovalo celkem 87 zaměstnanců
v útvarech oddělení přípravy SMD, odboru redakcí a od-
boru kartografie a polygrafie. V témže roce bylo zahájeno 
naplňování ZABAGED® a budoucí odborné pracoviště vzni-
kalo přeměnou končícího pracoviště Střediska dálkového 
průzkumu Země (DPZ) na odbor ZABAGED se začínajícím 
počtem 11 zaměstnanců. Z dřívějšího období byly sou-
částí organizační struktury sekretariát Názvoslovné komise 
(NK) Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) 
a Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Od sedm-
desátých let 20. století tvořila významnou úlohu automa-
tizace geodetických prací a uplatnění počítačové grafiky, 
zejména pro vedení dřívější evidence nemovitostí. Tyto 
činnosti byly centrálně soustředěné v útvaru výpočetní 
středisko. Výpočetní a grafické práce v tomto středisku  

 

           ZÚ a jeho působnost

V devadesátých letech 20. století se na zajišťování země-
měřických činností podílely mimo ZÚ i KÚ. Sedm KÚ tzv. I. 
typu (KÚ I) zajišťovalo v odborech státního mapového díla 
(SMD) převážnou část tvorby Základních map ČR v měřítku 
1 : 10 000 (ZM 10) a 1 : 25 000 (ZM 25), zcela v jejich působ-
nosti byla tvorba Státní mapy odvozené 1 : 5000 (SMO 5) 
a podílely se i na prvotním naplňování v té době zakládané 
Základní báze geografických dat (ZABAGED®). Vedly také 
9 prodejen map a v Pardubicích bylo druhé polygrafické 
pracoviště resortu. Tehdejších 112 KÚ tzv. II. typu (KÚ II) 
se podílelo na tvorbě základních map ČR vedením tzv. „ky-
vadlové mapy změn ZM 50“ a aktualizaci geografického 
názvosloví. Pracoviště, která vykonávala zeměměřické čin-
nosti, byla v tomto období rozložena po celém území ČR
a včetně všech pracovišť ZÚ to bylo na více než 130 mís-
tech. Nevýhodou tak byla poměrně složitá struktura řízení 
zeměměřických činností a tím i velká náročnost zajištění 
jejich koordinace a jednotnosti při realizaci převážně celo-
státních projektů cestou tak velkého množství samostat-
ných úřadů s nevhodnou podřízeností při souběžné pů-
sobnosti ZÚ.
     V roce 1994 nebyl rozsah zeměměřických činností tak 
široký jako dnes. Výrazně převládaly věcné činnosti v geo-
detických základech a tvorbě SMD včetně tematické karto-
grafické produkce. Organizační struktura ZÚ tehdy logicky 
odpovídala této skutečnosti (obr. 2). Z celkového počtu 
380 zaměstnanců se 122 osob zabývalo pracemi v geode-
tických základech v početně silných odborech triangula-
ce, nivelace a gravimetrie a v oddělení ústřední dokumen-
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Obr. 3 Současná pracoviště ZÚ

Tab. 1 Vývoj počtu zaměstnanců ZÚ

Rok

Počet zaměstnanců

2004

511

2005

486

2006

454

2007

440

2008

435

2009

435

2010

433

2011

411

2012

411

2013

410
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do ZÚ byla delimitována některá pracoviště KÚ I, konkrétně 
odbory SMD, prodejny map a polygrafické pracoviště 
v Pardubicích. Činnosti spojené s aktualizací SMO 5 a je-
jím následným převodem do rastrové formy Státní mapy 
1 : 5000 (SM 5) zůstaly až do dokončení tohoto úkolu
v působnosti KÚ. Tímto opatřením byly do ZÚ soustře-
děny prakticky všechny zeměměřické činnosti ve veřej-
ném zájmu vykonávané v resortu ČÚZK. Současně byly 
vytvořené podmínky pro efektivnější řízení a vykonávání 
prací, jednodušší zavádění moderních technologií do cen-
tralizovanějších pracovišť ZÚ a snížení počtu jeho detašo-
vaných pracovišť. Zde je nutné rovněž uvést podstatný 
přínos a značné zlepšení podmínek pro práci ZÚ přestě-
hováním a soustředěním převážné většiny jeho pracovišť 
z 11 rozptýlených míst po celé Praze do nově postavené 
budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze-Ko-
bylisích v září roku 1999. Současné rozmístění všech pra-
covišť ZÚ znázorňuje obr. 3.
      V rámci uvedené reorganizace a převodů pracovišť se
změnil stav zaměstnanců ZÚ z počtu 427 (včetně 87 za-
městnanců odboru CDKN) v roce 2003 na 511 v roce 2004 
(systemizovaný průměrný přepočtený počet zaměstnanců). 
V následujících letech potom docházelo k redukci počtu za-
městnanců z důvodu ekonomických úspor a zavádění no-
vých technologií. Vývoj počtu zaměstnanců ukazuje tab. 1. 
V roce 2013 má ZÚ přepočtený stav celkem 410 zaměstnanců. 

byly vykonávané na několika postupně užívaných typech 
sálových počítačů. Opětovným zřízením katastru nemovi-
tostí od 1. 1. 1993 místo do té doby vedené evidence ne-
movitostí, s důrazem na vývoj jeho centrálního počítačo-
vého zpracování a následného zavádění lokálního vedení  
na osobních počítačích na KÚ, zesílil jednak význam, ale 
hlavně potřeba odborně a kapacitně výkonného odboru 
centrální databáze katastru nemovitostí (CDKN). Další vý-
voj si vyžadoval tento odbor stále kapacitně a mnohdy i ope-
rativně ekonomicky posilovat, prakticky na úkor oblasti ze-
měměřických činností. Tím se působnost ZÚ v oblasti země-
měřických činností kombinovala s působností v katastru 
nemovitostí. V dalších letech se ukázalo, že i při plnění 
všech věcných úkolů ZÚ a připravovaném zavedení infor-
mačního systému katastru nemovitostí (ISKN) tato kombi-
nace obou působností oboru není optimální.
    Podstatné změny v organizačním uspořádání a působ-
nosti zeměměřických a katastrálních orgánů přinesla re-
organizace resortu uskutečněná k 1. 1. 2004. Jejím smys-
lem bylo jednak přizpůsobit systém KÚ vyšším územním 
samosprávným celkům, tj. vznik 14 KÚ s jejich katastrál-
ními pracovišti, a zároveň vymezit jejich působnost vý-
hradně do oblasti katastru nemovitostí a působnost ZÚ vý-
hradně do oblasti zeměměřických činností ve veřejném 
zájmu. Prakticky to znamenalo, že odbor CDKN byl pře-
veden ze ZÚ do organizační struktury ČÚZK a naopak,
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bodových polí má téměř stoletou tradici. Tyto práce byly 
vždy předmětem činností všech předchůdců ZÚ. Do po-
čátku devadesátých let 20. století byla převažující náplní 
obnova a údržba bodů existujících sítí, aby byly v použi-
telném stavu pro navazující měření. Používané měřické me-
tody a technologie byly založeny na terestrickém měření
a principech tradičních postupů pro triangulační a nivelační 
práce. Výkon činností pro udržení měřicky využitelných bodů 
základních bodových polí stále více negativně omezovaly 
vlivy investiční výstavby, ochrany přírody, obhospodařo-
vání zemědělské půdy, ale i finanční náklady na objemný 
rozsah periodicky vykonávaných prací. Nástupem uplat-
nění technologií globálních navigačních družicových sys-
témů (GNSS) a nových počítačových možností výpočetní 
techniky byla zřejmá nutnost modernizace správy geode-
tických základů tak, aby i nadále plnily funkci prostorového 
etalonu, který podle vybudované úrovně zařízení a po-
skytovaných služeb umožní uživatelům efektivně provádět 
prostorové přiřazení v požadovaném referenčním systému 
na základě dodaných dat a informací, nebo lokalizaci místa 
přímo v terénu převážně geodetickým způsobem. Cíle a zá-
sady modernizace geodetických základů a obsah jejich 
správy byly zapracovány do Koncepce správy geodetic-
kých základů ČR [4]. Obsah správy geodetických základů 
sestává z následujících činností:
•   správa referenčních systémů,
•    vedení správních agend při správě geodetických základů,
•   zajištění provozu Sítě permanentních stanic GNSS ČR –
     CZEPOS,
•   vedení Databáze bodových polí a dokumentačních fondů,
•   údržba a obnova referenčních rámců a realizace praktic-
     kých opatření k jejich ochraně a snadné využitelnosti,
•  sledování změn a určování prostorových charakteristik
     referenčních rámců v čase,
•   mezinárodní spolupráce při začlenění referenčních rámců
    do evropských, resp. světových referenčních systémů
     a uplatňování mezinárodních standardů.

 3.1   Síť permanentních stanic GNSS ČR – CZEPOS
        (graf 1)

V průběhu devadesátých let 20. století se v geodetické 
praxi začala stále více uplatňovat technologie GNSS, která 
do oboru geodézie přinesla zcela zásadní praktické změny 
s obrovským ekonomickým a časovým přínosem. Vždyť

      ZÚ vykonává zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, 
jejichž výsledky podporují výkon nejen státních a samo-
správných institucí, ale i soukromých subjektů, především 
při užití geografických podkladů a informací. Průběžně zvy-
šované nároky většiny uživatelů na přesnější, aktuálnější
a kvalitnější data, podklady a poskytované služby a jejich 
nejčastější uplatnění jako zdrojové podklady pro jimi spra-
vované informační systémy vedly k doplnění tradičně vyko-
návaných činností o další oblasti věcné působnosti. Jednalo 
se o oblasti, ve kterých byla vyvolaná potřeba kvalitativně 
nových digitálních forem vytvářených podkladů, nezbyt-
ných v dnešní době informatické společnosti a rozsáhlého 
užívání geografických informačních systémů (GIS). Zde jed-
noznačně dominuje vznik ZABAGED®. Věcná působnost ZÚ 
v souladu s ustanoveními zákonů [1] a [2] sestává z násle-
dujících oblastí zeměměřických činností ve veřejném zájmu:
•   správa geodetických základů ČR,
•   zeměměřické činnosti na státních hranicích,
•   správa ZABAGED®,
•   vedení ortofotografického zobrazení ČR,
•   vedení výškopisu ČR,
•   tvorba SMD,
•   standardizace geografického názvosloví,
•   vedení ÚAZK.
      Výstupy ze všech oblastí činností jsou zpřístupněné a po-
skytované uživatelům prostřednictvím Geoportálu ČÚZK, 
který rovněž spravuje ZÚ.
     Uplynulých 20 let působnosti ZÚ přineslo mnoho změn
v obsahu náplně ve všech oblastech činností, zavedení mo-
derních technologií, zpřístupnění výsledků a nových výstupů 
pro uživatele. Podrobnější popis vývoje, významných sku-
tečností a dosažených výsledků je uvedený v dalším textu 
po jednotlivých oblastech vykonávaných zeměměřických 
činností.

           Správa geodetických základů ČR

Výkon správy geodetických základů ČR spolu s rozhodová-
ním o umístění, přemístění či odstranění značek základního 
bodového pole, signalizačního a ochranného zařízení a zří-
zení chráněného území bodu bodového pole je v § 3a písm. 
a) a b) zákona [1] výslovně stanoven jako jedna z hlavních 
působností ZÚ. Budování a následná obnova a údržba trigo-
nometrických, nivelačních a tíhových sítí a bodů základních
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GaKO 59/101, 2013, číslo 7, str. 005

Geodetický a kartografický obzor
ročník 59/101, 2013, číslo 7 141

     Na počátku tvořilo CZEPOS celkem 26 stanic ve vzájem-
ných vzdálenostech do 60 km, z toho 22 stanic bylo umís-
těných na budovách KÚ, 3 stanice byly provozované vyso-
kými školami (ZČU v Plzni, VUT v Brně a VŠB – TU Ostrava) 
a 1 stanice VÚGTK na Geodetické observatoři Pecný. V roce 
2006 se konfigurace sítě doplnila o stanici Praha a v roce 
2011 o stanici Polom Vojenského geografického a hydro-
meteorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce. Zrušení ně-
kterých katastrálních pracovišť vyvolalo přemístění tří sta-
nic. V roce 2009 byla instalována stanice Znojmo za stanici 
Moravský Krumlov, v roce 2012 stanice Jeseník za stanici 
Bruntál a v roce 2013 stanice České Budějovice za stanici 
Kaplice. K dalšímu zlepšení poskytovaných služeb a dat 
přispělo rozšíření konfigurace sítě po roce 2008 o 27 pří-
hraničních stanic obdobných sítí v sousedních státech. Sta-
nice byly připojovány postupně podle mezinárodních do-
hod o výměně dat z GNSS uzavřených se zahraničními 
správci ve všech sousedních státech. Současná konfigu-
race CZEPOS sestává z 28 stanic CZEPOS a 27 zahraničních 
stanic (obr. 4). Původní souřadnice stanic sítě v ETRS89 
určil ZÚ v letech 2004 a 2005 měřením technologií GNSS
s postupným připojením na nejbližší pevné body sítě 
DOPNUL. V roce 2009 byly zavedeny zpřesněné souřad-
nice stanic na základě zpracování časových řad observací 
z let 2004 až 2009, které vykonal VÚGTK s navázáním na 
body Sítě permanentních stanic GNSS EUREF (EPN).
     Permanentní stanice byly v rámci plnění veřejné zakázky 
vybaveny přijímači a anténami firmy Leica. Stanice posky-
tují systému vstupní data (měření GNSS) jednak v reálném 
čase formou vteřinových datových paketů, jednak zpětně 
vždy po ukončení každé půlhodiny formou hodinových 
souborů měření. Se zpřesněnými souřadnicemi byly do 
CZEPOS také zavedeny zpřesněné nadmořské výšky antén

ještě koncem osmdesátých let znamenalo pro tehdejší 
Geodetický a kartografický podnik, n. p., určit astrono-
micko-geodetickými metodami geocentrické souřadnice 
φ, λ jednoho bodu s řádově nižší přesností práci skupiny 
pracovníků přibližně na jeden měsíc. V počátečním období 
praktického užívání GNSS pro geodetické účely bylo nutné 
se připojovat na trigonometrické nebo zhušťovací body, na 
kterých už byly určené geocentrické souřadnice v Evrop-
ském terestrickém referenčním systému 1989 (ETRS89)
a k měření užívat minimálně dva přijímače. Tuto podmínku 
odstranilo zřizování permanentních stanic GNSS a posky-
tování jejich služeb pro dnes už zcela převažující určování 
prostorové polohy v reálném čase pomocí GNSS. 
    S cílem vyhovět potřebám geodetické veřejnosti pro 
snadnější užití technologií určování polohy pomocí GNSS 
v praxi a s ohledem na rozmach budování sítí permanent-
ních stanic v okolních státech se ČÚZK v roce 2002 rozhodl 
vybudovat na území republiky státní Síť permanentních 
stanic GNSS ČR – CZEPOS. Koncept sítě CZEPOS defino-
valy dva základní cíle:
•    poskytování služeb a produktů uživatelům k praktickému
     dosažení řádově centimetrové přesnosti určované polohy,
•   plnění funkce referenčního rámce souřadnicových sys-
     témů užívaných na území ČR.
    Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogra-
fický, v.v.i. (VÚGTK), spolu se ZÚ zpracovaly projekt na 
vybudování sítě s návrhem na maximální využití resortní 
infrastruktury WAN pro přenos dat ze stanic navržených 
na budovách KÚ do řídícího centra sítě v sídle ZÚ v Praze. 
Z ekonomických důvodů bylo zadání omezené na kompa-
tibilitu pouze s americkým GNSS NAVSTAR GPS. V roce 
2003 ČÚZK schválil projekt vybudování sítě a jeho realizace 
se uskutečnila ve třech etapách v letech 2004 a 2005.
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Tab. 2 Vývoj počtu uživatelů CZEPOS

Rok

Počet uživatelů

2004

10

2005

148

2006

312

2007

476

2008

664

2009

829

2010

992

2011

1 085

2012

1 150
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     Počet uživatelů CZEPOS stále roste. Na konci roku 2012 
jich bylo registrováno celkem 1 150. Z toho 79 % uživatelů 
je ze soukromého sektoru a 21 % z veřejného sektoru. Vý-
voj počtu uživatelů CZEPOS je uvedený v tab. 2. Uživatelé 
přistupují ke službám a produktům CZEPOS prostřednic-
tvím uživatelských účtů, které jsou zprovozněny přiděle-
ním přístupových práv a v okamžiku registrace uživatele do 
systému. Podporu uživatelů zajišťuje řídící centrum. V pra-
covní době zajišťuje ZÚ stálý dohled nad chodem systé-
mu, mimo pracovní dobu je uživatelům poskytován servis 
na mobilní lince CZEPOS hotline, kde jsou pomocí vzdá-
lené správy řešeny případné problémy uživatelů. Aktuální 
informace a všechny technické parametry systému (souřad-
nice stanic, parametry antén, kalibrační údaje, parametry 
nastavení přijímačů GNSS) jsou publikovány na interneto-
vých stránkách CZEPOS: http://czepos.cuzk.cz.
     V květnu 2012 byl dokončen upgrade hardwaru sta-
nic CZEPOS. V rozsahu celého území ČR jsou nyní k dispo-
zici služby a produkty CZEPOS kompatibilní s běžně do-
stupnými GNSS, tj. americkým NAVSTAR GPS a ruským 
GLONASS. Stanice sítě jsou současně připraveny na pří-
jem signálů v současnosti budovaného evropského sys-
tému Galileo. Koncem roku 2012 byly služby a produkty 
CZEPOS rozšířeny o novou výpočetní službu, která uži-
vateli zajišťuje post-procesní výpočty souřadnic stano-
viska přijímače GNSS na základě zpracování jím dodaných 
observačních souborů.
     Síť CZEPOS je zapojena do iniciatívy EUPOS (European 
Position Determination System), která v současné době
sdružuje státní sítě permanentních stanic zemí střední a vý-
chodní Evropy o celkovém počtu přibližně 450 permanent-
ních stanic. Účelem je zformovat poskytování služeb a pro-
duktů sítí podle jednotných technických standardů při sou-
časném stanovení jednotných pravidel dostupnosti dat. 
V roce 2009 bylo 5 stanic CZEPOS (Rakovník, Liberec, 
Tábor, Pardubice a Frýdek-Místek), které vykazují dlouho-
době pevnou stabilitu, přihlášeno do EPN – Sítě perma-
nentních stanic GNSS Subkomise Mezinárodní geodetické 
asociace pro referenční systémy v Evropě (EUREF), jejímž 
účelem je definovat ETRS89 na území Evropy. Současně sta-
nice vhodně doplňují stávající konfiguraci stanic EPN na 
území ČR. Mezinárodní spolupráce zahrnuje i výměnu dat 
ze stanic CZEPOS a příhraničních stanic sítí sousedních 
států APOS (Rakousko), ASG-EUPOS (Polsko), SAPOS® (Ně-
mecko) a SKPOS (Slovensko). Vyměňována jsou data v reál-
ném čase, přičemž každá strana je oprávněna zahrnout data 
z příhraničních stanic sousedního státu pouze do výpočtu 
plošných korekcí – síťového řešení.

 3.2   Databáze bodových polí (graf 2)

Všechny trvale stabilizované geodetické body v terénu vy-
tvářely, a i v současnosti stále vytváří, geometrický základ 
pro navazující geodetické práce nebo prostorové přiřazení 
geografických podkladů do referenčních souřadnicových 
systémů. S jejich vznikem byly všechny informace o těchto 
bodech dokumentované v analogové formě geodetických

stanic, které zaměřil ZÚ v roce 2008 metodou velmi přesné 
nivelace (VPN) a metodou trigonometrického určení výšek. 
CZEPOS byl zprovozněn v závěru roku 2004 hned po do-
končení první etapy vybudování stanic sítě a do konce 
roku 2006 byl v ověřovacím provozu s bezplatným posky-
továním dat a služeb. Od té doby poskytuje v nepřetrži-
tém provozu standardní služby obvyklé u sítí permanent-
ních stanic GNSS – jednak formou produktů pro zpraco-
vání po skončení měření (post-processing), jednak posky-
továním korekčních dat GNSS v reálném čase formou slu-
žeb ve třech kategoriích (DGPS – diferenční GPS, RTK – kine-
matika v reálném čase a VRS – virtuální referenční stanice). 
    ZÚ také věnoval náležitou pozornost ověřování přes-
nosti služeb a kvalitě monitoringu provozu CZEPOS. Ově-
ření přesnosti služeb CZEPOS bylo provedeno jednorá-
zově (měřicky) v roce 2006, před zavedením do úplného 
provozu. Prováděly ho společně ZÚ a 8 KÚ ve 25 lokali-
tách rozmístěných na celém území ČR uvnitř i vně sítě 
CZEPOS. Testovalo se na přibližně 150 trigonometrických 
bodech o známých souřadnicích v ETRS89. Statistické tes-
tování neprokázalo závislost vypočtených středních chyb 
na délce observace. Obdobným způsobem byly testovány 
nové služby CZEPOS, které byly zpřístupněny uživatelům 
v roce 2009. Měření bylo provedeno pouze v lokalitách 
Praha a Olomouc. Ověření přesnosti potvrdilo, že přes-
nost nových služeb CZEPOS koresponduje s přesností již 
poskytovaných služeb. ZÚ věnuje trvale zvýšenou pozor-
nost rozšiřování a vývoji stávajících systémů permanentních 
kontrol dostupnosti a kvality služeb a produktů CZEPOS 
s důrazem na otevřené zpřístupnění jejich výsledků uživa-
telům. V roce 2010 byl dosavadní monitoring rozšířen 
zprovozněním nových aplikací „Permanentní kontrola přes-
nosti síťového řešení“ a „Monitoring provozu služeb 
CZEPOS“.
    Systém kontroly a monitoringu CZEPOS sestává z ná-
sledujících aplikací:
•   sledování četnosti nedostupnosti síťového řešení CZEPOS –
    cílem je analyzovat nedostupnosti za účelem jejich co nej-
    rychlejší eliminace, zejména v obvyklé pracovní době;
      výsledky jsou ve formě grafů publikovány na webových
    stránkách CZEPOS, aktualizace grafů je prováděna jed-
     nou za měsíc,
•  sledování časových změn souřadnic stanic CZEPOS –
     cílem je vyhodnocování stability stanic zjišťováním roz-
     ptylu souřadnic a nalezení případných trendů a period;
    souběžně monitoring stability stanic pro CZEPOS pro-
      vádí nepřetržitě i VÚGTK v rámci jeho všeobecně posky-
     tované služby pro stanice GNSS,
•   monitoring provozu služeb CZEPOS – cílem je podávat
     uživatelům informaci o aktuální funkčnosti služeb i jed-
     notlivých stanic CZEPOS; monitoring umožňuje zobra-
    zit také historii této funkčnosti grafickou formou, resp.
     formou textového výpisu,
•    permanentní kontrola síťového řešení (vyvinutá ve spo-
    lupráci s ČVUT v Praze) – cílem je umožnit uživatelům 
   získat aktuální informace o vývoji přesnosti služeb
      CZEPOS poskytovaných ve zvolené lokalitě a ve zvolený
     den.
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V roce 1995 byl vytvořen tabulkový formulář nivelačního 
údaje, do kterého byla přenášena data s možností připo-
jení rastrového místopisu. Vývoj databáze v dalších letech 
byl obdobný jako vývoj databáze pro body ZPBP. Vedení
a aktualizace databáze základního výškového bodového 
pole byly však podstatně více provázány se zpracováním 
a výsledky měřických činností při obnově a údržbě bodů 
státních nivelačních sítí I. až III. řádu. V roce 1999 byla tato 
databáze převedena do prostředí MS Windows. 
   Historickým mezníkem je možné označit rok 2004, ve 
kterém byly aplikace pro přímé využití DATAZ a Databáze 
bodů České státní nivelační sítě (ČSNS) uživateli publi-
kovány na internetových stránkách ZÚ. Tím byl založen 
trvalý bezplatný veřejný přístup k údajům o bodech data-
bází, které byly v dalších letech doplněny ke zveřejnění
o údaje ostatních kategorií geodetických bodů a s vystihu-
jící změnou názvu na „Databáze bodových polí“. Nejprve 
byly v roce 2005 do databáze doplněny údaje o bodech 
základního tíhového bodového pole a od roku 2006 po-
stupně doplňovány i body podrobného výškového bodo-
vého pole.  V roce 2009 pak byly doplněny i body podrob-
ného polohového bodového pole (PPBP) prostřednictvím 
dat vedených v ISKN.
     Opakovanou výtkou uživatelů geodetických údajů vůči 
správcům bodových polí dříve bylo, že poskytované údaje 
neobsahují aktuální informace o fyzickém stavu bodů, 
body jsou nedostupné nebo i zničeny. Postupné snižování 
rozsahu mnohaleté periodické údržby a obnovy bodů 
geodetických základů v ZÚ, a totéž v případě zhušťova-
cích bodů na KÚ, tuto skutečnost ještě prohlubovalo. Pří-
nosným řešením problému bylo zavedení aplikace „Hlá-
šení o závadách bodů bodového pole“ v roce 2007, která 
zavedla on-line spolupráci uživatelů databáze se správci 
geodetických bodů. Správci tak mohou aktualizovat in-
formace o stavu poškození geodetického bodu, v ideál-
ním stavu po každém jeho použití při měření v terénu. 
Hlášení převážně od geodetů se rozběhlo a nabralo oče-
kávaný trend. V roce 2012 dosáhl počet spolupracujících 
uživatelů Databáze bodových polí již počtu 1 472, vývoj 
počtu je na obr. 5. Počet došlých hlášení o závadách bodů 
bodového pole dosáhl v témže roce celkového počtu
2 038, jejich vývoj v uplynulých letech je na obr. 6. Hlášení 
závad umožnilo  např. nahradit kapacitně a ekonomicky 
neúnosnou periodickou údržbu bodů ZPBP s mnohale-
tým cyklem tzv. „dynamickou“ údržbou, při které se opra-
vují pouze závady na poškozených trigonometrických bo-
dech v území po triangulačních listech s výskytem četněj-
šího poškození bodů.
     Koncem roku 2012 bylo v Databázi bodových polí evido-
váno celkem:

údajů. Takový registr údajů o bodech geodetických zá-
kladů spravoval ZÚ v tzv. ústřední dokumentaci. Záměr 
vytvořit databázi bodů základního polohového bodového 
pole (ZPBP) s využitím počítačové kapacity sálového počí-
tače EC 1033 ve výpočetním středisku vznikl v druhé polo-
vině osmdesátých let 20. století v odboru triangulace teh-
dejšího Geodetického a kartografického podniku, n. p. Vý-
voj databáze a její naplňování byly následně ovlivněny 
jejím častým přeprogramováním podle změn počítačové 
techniky ze sálového počítače na počítač typu SMEP a poz-
ději na stolní počítače. Databáze byla postupně naplněna 
a od roku 1995 bylo započato s její aktualizací. V dalších 
letech se do ní doplňovaly údaje o správních jednotkách, 
parcelách a jiných změnách vztažených k evidovaným bo-
dům. Údaje v databázi se aktualizovaly o změny zjištěné, 
popřípadě oznámené, ale téměř všechny vyplývaly z vý-
sledků vlastních činností při údržbě nebo přeložkách trigo-
nometrických bodů. Automatizované výstupy z databáze 
se standardizovaly podle uživatelských potřeb – v souhrn-
ném přehledu do formy obvyklého „Geodetického údaje“, 
do výběrových sestav souřadnic trigonometrických bodů, 
případně i v databázi evidovaných zhušťovacích bodů, 
nebo jiných údajů a jako automatizovaný výstup pro vyho-
tovení tiskových podkladů pro tisk mapy „Přehled trigo-
nometrických a zhušťovacích bodů“ v měřítku 1 : 50 000. 
V roce 1997 byla dokončena digitalizace místopisných údajů 
z celého území ČR a všem KÚ I byly předány soubory data-
bázových údajů, včetně výpočetních programů, k jejich 
využití i pro potřeby KÚ. V dalším roce byl dořešen systém 
oboustranného předávání dat mezi ZÚ a KÚ I. Ve stejné 
době začalo ověřování přenosu datových souborů z data-
bází základního polohového i výškového bodového pole 
pro aktualizaci ZABAGED®. V roce 2002 došlo ke koordino-
vanému propojení mezi ZÚ a KÚ I a spolupráci při vedení 
již nově nazývané Báze dat trigonometrických a zhušťova-
cích bodů (s označením DATAZ) na základě schváleného „Ná-
vodu pro databázové vedení a aktualizaci údajů o trigono-
metrických a zhušťovacích bodech“. Teprve po roce 2002 
začala být řešena aplikace pro vydávání údajů o geodetic-
kých bodech přímo z databáze. Ještě po několik let se údaje 
dále vydávaly za úplatu kopírováním z jednou ročně vytiš-
těných geodetických údajů všech trigonometrických bodů.
      V oblasti výškových bodových polí se začalo v roce 1994 
v odboru nivelace a gravimetrie souběžně s tvorbou tech-
nologie a naplňováním báze dat základního výškového 
bodového pole v tzv. informačním souboru ZVP-V. Byla 
vytvořena struktura databázového souboru, který vznikal 
převodem z vypočtených souborů vyhotovených v systému 
nivelačních výpočtů. Ověřena byla i přenosová cesta, vy-
užitelná pro všechny dosud zpracované nivelační pořady. 
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Obr. 5 Počet spolupracujících uživatelů Databáze bodových polí 

Obr. 7 Počet geodetických údajů poskytnutých z Databáze bodových polí v roce 2012

Obr. 6 Počet došlých hlášení o závadách bodů bodového pole
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devším v polohových geodetických základech ČR. Moder-
nizace geodetických základů se nejvíce projevovala v ob-
dobí zavádění souřadnicových systémů. V minulosti taková 
situace nastala např. po souborném vyrovnání Jednotné 
astronomicko-geodetické sítě států východního bloku v ob-
dobí 1975 až 1983 a zavedení systému S-42/83, při kterém 
byly využity rozsáhlé soubory kvalitních pozemních geo-
detických, astronomických a tíhových měření. Koncepce 
modernizace a rozvoje československých geodetických zá-
kladů z roku 1990 již vycházela z přijetí technologie GNSS 
jako zásadního inovačního trendu.
   Rok 1991 se potom stal počátkem období budování 
geodetických základů nového moderního typu, kdy se na 
území bývalého Československa uskutečnilo první měření 
technologií GNSS za účelem budoucí realizace geocent-
rického systému. V rámci kampaně EUREF-CS/H-91 zamě-
řil institut IfAG z Frankfurtu nad Mohanem celkem 6 bodů
(3 na území ČR, 3 na území Slovenska). V následujících 
letech se uskutečnilo další zhuštění Evropského referenč-

•   73 281 center trigonometrických a zhušťovacích bodů,
•   34 245 přidružených bodů,
•   1 313 nivelačních pořadů ČSNS o celkové délce 24 700 km,
•  119 527 nivelačních bodů (z toho 82 589 bodů ČSNS),
•   460 bodů základního tíhového bodového pole. 
Databáze se aktualizuje na základě výsledků měření a ná-
pravných opatření na geodetických bodech, změnových 
údajů přebíraných z ISKN pro body PPBP a hlášení závad 
od geodetů a jiných subjektů. Veřejné zpřístupnění data-
báze, bezplatně a jednoduchým způsobem bez formálních 
náležitostí, bylo užitečným přínosem pro geodetickou praxi. 
Počet geodetických údajů poskytnutých z Databáze bo-
dových polí v roce 2012 znázorňuje obr. 7. 

 3.3   Realizace ETRS89 (graf 3)

Při správě referenčních rámců se vždy zhodnocovaly vý-
sledky technologických inovací, které byly uplatněné pře-
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1991   3 body

NULRAD   10 bodů

Globální transformace
ETRS89 – S-JTSK

Vyhlášení nové realizace 

Vyrovnání a transformace všech bodů
DOPNUL   176 bodů

Zaměření vybraných trigonometrických bodů
1997 - 2006   3 141 trigonometrických bodů

Projekt „Zhuštění“
1996 - 2008   cca 36 000 zhušťovacích bodů

Obr. 8 Postup výběrové údržby trigonometrických bodů

Obr. 9 Permanentní stanice GNSS využité
pro novou realizaci ETRS89
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    EUREF (vyšší kvalita a homogenita přesnosti geodetic-
     tických základů),
•    k měření zejména pro účely katastru nemovitostí je možné 
     užívat moderní technologie GNSS – přitom nevzniká po-
   třeba měnit užívanou realizaci S-JTSK a přecházet na 
     „přesnou“ realizaci S-JTSK (S-JTSK/05).

ního rámce (EUREF). V první etapě byla v roce 1992 zamě-
řena síť 0. řádu (NULRAD) s celkovým počtem 19 bodů na 
území Československa (10 v ČR a 9 na Slovensku). Ve druhé 
etapě došlo k dalšímu zhuštění sítě NULRAD doplněním 
bodů tak, aby vzdálenost sousedních bodů přibližně 25 km 
byla souměřitelná s délkou stran trigonometrické sítě I. řádu. 
Tak vznikla síť DOPNUL zaměřená v letech 1993 a 1994 v již 
samostatné ČR, která obsahovala celkem 176 bodů. Tato 
síť byla opakovaně zaměřena ještě v letech 2006 a 2007. 
Vyrovnání a definitivní určení souřadnic bodů sítí zpraco-
val VÚGTK. 
     Vybudování sítě DOPNUL umožnilo pokračovat v dalším 
zhušťování bodů ve dvou rozsáhlých projektech. ZÚ usku-
tečnil projekt „Výběrová údržba trigonometrických bodů“, 
při kterém došlo v období 1997 až 2006 k údržbě bodů je-
jich přestabilizací a k novému zaměření technologií GNSS 
celkem (s doměřením v letech 2007 a 2008) 3 141 trigono-
metrických bodů – v současnosti vedených jako síť výbě-
rové údržby (obr. 8). KÚ uskutečnily v letech 1996 až 2008 
projekt „Zhuštění“, jehož cílem bylo jednak zřídit dosta-
tečně husté bodové pole zhušťovacích bodů mimo lesní 
komplexy, dostupných pro praktická připojovací měření 
GNSS, a zároveň jejich zaměření metodami GNSS využít 
pro realizaci nového referenčního rámce a vytvoření trans-
formačního vztahu mezi ETRS89 a souřadnicovým systé-
mem Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 
Celkem bylo zaměřeno cca 36 000 zhušťovacích bodů na 
celém území ČR.
     Výsledky všech uvedených měřických kampaní spolu
s výstupy z 13 permanentních stanic GNSS EPN, 49 národ-
ních stanic CZEPOS a stanic dalších sítí na území ČR (obr. 9) 
byly dostatečným podkladem pro výpočetní zpracování 
vyrovnáním, popřípadě transformací odborníky VÚGTK, 
ČVUT a ZÚ a pro vyhlášení nové realizace ETRS89 v ČR
k 1. 1. 2011. Praktickým důsledkem byla změna geocent-
rických souřadnic trigonometrických a zhušťovacích bodů 
v ETRS89, vedených v Databázi bodových polí, o hodnotu 
cca 3 cm.
    Realizací se uskutečnil přechod z referenčního rámce 
ETRF1989 na rámec ETRF2000 (Realizace 2005 – R05). Pří-
nosy přechodu na novou realizaci jsou:
•   dosažení homogenity geometrického základu, jehož vliv
    na přesnost měření v porovnání s body trigonometric-
     kých sítí všech řádů lze nyní považovat za zcela minimální,
•   přechod na moderní úroveň geodetických základů ČR
     a jejich zapojení do evropské realizace doporučovanou 
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Od roku 2003 je obnovována novými excentrickými stano-
visky s hloubkovou stabilizací (obr. 12) doplněnou nuce-
nou centrací pro připevnění antény GNSS a žulovou des-
kou pro gravimetrická měření. Síť slouží k systematickému 
sledování změn a určování prostorových charakteristik refe-
renčních rámců v čase. Prostorová poloha bodů geodyna-
mické sítě je sledována opakovaným měřením technologií 
GNSS, VPN a gravimetricky. Plní současně úlohu styčné sítě 
umožňující integraci prostorových, polohových, výškových 
a tíhových geodetických základů. Je připojena do Evrop-
ské jednotné výškové sítě (EUVN). Body mezinárodních sítí 
UELN a EUVN tvoří na území ČR referenční rámec Evrop-
ského výškového referenčního systému (EVRS) umožňující 
určení transformačních vztahů mezi Výškovým systémem 
baltským – po vyrovnání (Bpv) a EVRS. Pro praktické užití 
bude transformace mezi těmito systémy v roce 2013 za-
hrnuta do transformační služby a aplikace Geoportálu 
ČÚZK.
    Gravimetrické práce v tíhových geodetických zákla-
dech představují převážně obnovu bodů České státní 
gravimetrické sítě I. a II. řádu a opakovaná měření ná-
rodní gravimetrické základny Litoměřice – Horní Dvořiš-
tě. Byla dobudována síť 14 absolutních tíhových bodů 
zaměřených zpočátku externími specialisty BEV Wien a poz-
ději, po vybavení mobilním absolutním gravimetrem, 
specialisty VÚGTK. V roce 1995 obnovil ZÚ vybavení pro 
gravimetrická měření pořízením relativního gravimetric-
kého přístroje Scintrex CG 5 a v roce 2005 přístroje La 
Coste-Romberg G-1068. Ke kalibraci gravimetrických pří-
strojů se provádí pravidelná měření na rakouské vertikální 
základně Hochkar, na slovenské tíhové základně Hurba-
novo-Modra a na mikrozákladně Modra-Piesok. Zaměře-
ním spojovacích profilů je gravimetrická síť napojena na 
sítě sousedních států. V současnosti se v ZÚ zpracovávají 
data pro výpočet přesného modelu kvazigeoidu – vztažné 
referenční plochy Bpv a ETRS89. Využitím všech dostup-
ných nejpřesnějších dat se očekává plošné zpřesnění prů-
běhu kvazigeoidu pro území republiky oproti dosud po-
užívanému modelu kvazigeoidu CR-2005 na přesnost do 
dvou centimetrů.
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Vše bez dopadu na praktický výkon navazujících měřic-
kých prací. Největším praktickým přínosem však je sou-
časné vyhlášení globálního transformačního vztahu mezi 
ETRS89 a S-JTSK a naopak, s přesností transformace 2,5 cm. 
Tzv. „zpřesněná transformace“ využívá tabulku odchylek dY 
a dX mezi v praxi užívaným S-JTSK a přesným S-JTSK/05
v pravidelné mřížce bodů velkosti 2 x 2 km. Schéma trans-
formačního postupu je na obr. 10. Podrobný popis zpraco-
vání nové realizace ETRS89 a S-JTSK/05 je uvedený v publi-
kaci VÚGTK [5].
     Zpřesněnou transformaci souřadnic mezi ETRS89 a S-JTSK 
zprovoznil ZÚ v roce 2012 prostřednictvím Geoportálu 
ČÚZK formou webové služby a aplikace zpřístupněné uži-
vatelům pro praktické využití.

 3.4   Ostatní činnosti v geodetických základech

Pravidelná údržba trigonometrických bodů byla reduko-
vána od roku 2008 pouze na trigonometrické body výbě-
rové údržby a po dokončení cyklu prací v roce 2012 byla 
pro další období zastavena z důvodu nerentabilnosti pra-
cí. Údržba bodů byla převedena z periodické na dynamic-
kou, s nápravou pouze poškozených bodů.
    V devadesátých letech 20. století byly práce v nivelač-
ních sítích orientované jenom na dokončení obnovy nive-
lačních pořadů III. řádu, která byla pokračováním dřívější 
obnovy celé ČSNS, a v souvislosti s měřením pro meziná-
rodní opakované nivelace. Téměř po třiceti letech tím byla 
po roce 2000 obnovena ČSNS na území celé ČR. Její další 
systematická obnova již není možná z důvodů kapacitních 
a finančních. V roce 1995 byla ČSNS I. řádu připojena do 
vyrovnání Jednotné evropské nivelační sítě (UELN). V pod-
dolovaných územích s recentní dynamikou byly meto-
dou VPN v opakovaných cyklech přeměřeny zvláštní nive-
lační sítě Kladno, Ostrava, Most, Sokolov a Praha. Od roku 
2005 se nivelační práce orientují na opakované zaměření 
nivelačních spojnic mezi body Základní geodynamické 
sítě ČR (obr. 11). Síť, kterou tvoří 32 bodů, byla zalo-
žena v roce 1995 a prvotně zaměřena technologií GNSS.



Obr. 12 Hloubková stabilizace bodu Základní geodynamické sítě ČR

Obr. 11 Základní geodynamická síť ČR – stav v roce 2012
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Tab. 3 Výše náhrad za přemístění, odstranění nebo poškození bodů základních bodových polí

Rok

Výše náhrad (v tis. Kč)

2004

298

2005

141

2006

201

2007

1 168

2008

786

2009

565

2010

437

2011

604

2012

815

2010 2005 2000 1993 1995 2013 

 
 

 Rakousko – dokončení nového zaměření

Polsko – dokončení HDD

Zahájení prací na st. hranicích

Slovensko – dokončení HDD Slovensko – nepohyblivý průběh st. hranic

  SRN (Bavorsko) – zahájení nového zaměření

  SRN (Sasko) – dokončení nového zaměření

Graf 4
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s Ministerstvem vnitra, které je správcem dokumentár-
ních děl státních hranic. Činnosti na státních hranicích
s jednotlivými státy jsou plně podřízeny vzájemné spolu-
práci s příslušným zahraničním partnerem a musí splňo-
vat podmínky dané smlouvami o státních hranicích se sou-
sedními státy, protokoly z jednání stálých hraničních ko-
misí a jejich technických expertů.
    Původní HDD byla výsledkem rozhraničovacích prací 
uskutečněných po roce 1918 a vykonaných na základě mí-
rových smluv po rozpadu rakousko-uherské monarchie
a vzniku samostatného Československa. Jejich následná 
aktualizace a vedení bylo spojené se změnami území státu 
v průběhu další doby. Dokumentovaný průběh čáry stát-
ních hranic někdy ani nebyl důsledně promítnut do v té 
době vedených pozemkových evidencí. Měřické činnosti
a grafické zpracování dokumentace byly poplatné měřic-
kým postupům dané doby, a tedy v různém provedení
a kvalitě.
   Ukončením existence federativního uspořádání re-
publiky a vznikem samostatné ČR a samostatné Sloven-
ské republiky (SR) k 1. 1. 1993 vznikla nejen praktická, ale 
zejména politická potřeba v krátkém období tří let vy-
značit průběh státních hranic mezi oběma republikami
v terénu a vyhotovit kompletní dokumentární dílo stát-
ních hranic. Souběžně s tím se v polovině devadesátých 
let zvýšil společný zájem se sousedními státy obnovit
a aktualizovat dokumentární díla státních hranic na pod-
kladě nového přesného zaměření státních hranic soudo-
bými měřickými metodami, převést je z analogové do 
digitální formy a dosáhnout jednoznačného určení po-
lohy lomových bodů čáry státních hranic v souřadnicích 
zavedených referenčních systémů. Tento úkol se postupně 
realizoval na všech státních hranicích se sousedními stá-
ty. Nové zaměření celého průběhu státních hranic bude 
dokončeno v roce 2014 na hranicích se Spolkovou re-
publikou Německo (SRN), v části se Svobodným státem 
Bavorsko.

      Významnou pozornost věnuje ZÚ činnostem spojeným
s rozhodováním o umístění, přemístění, odstranění nebo 
zrušení bodů geodetických základů. Vedení těchto správ-
ních agend spolu s řešením porušení pořádku na úseku ze-
měměřictví plní především preventivní funkci při ochraně 
měřických značek včetně signalizačních a ochranných zaří-
zení bodů geodetických základů, s cílem zabránit neúměr-
nému úbytku, poškozování a vědomé likvidaci bodů v te-
rénu. Lze konstatovat, že povědomí o projednání takové 
skutečnosti se správcem značky se zlepšuje a zvyšuje se 
počet oznámení a žádostí o souhlas s odstraněním nebo 
přemístěním bodů. Význam geodetických bodů začínají 
respektovat například stavební úřady, mobilní operátoři, 
investorské organizace při výstavbě obecně nebo při rekon-
strukci silnic a dálnic. Celková výše náhrad za přemístění, 
odstranění nebo poškození bodů základních bodových polí 
v uplynulých letech je uvedena v tab. 3.

           Zeměměřické činnosti na státních hranicích (graf 4)

Vymezení území suverénního státu státními hranicemi je 
jednou ze základních charakteristik jeho existence. Průběh 
státních hranic je závazný a stanovený mezinárodními 
smlouvami o státních hranicích, uzavřenými mezi sou-
sedními státy. Zobrazený je v hraničních dokumentárních 
dílech (HDD), která určují vlastní průběh státních hranic
v terénu. V roce 1993 bylo na základě ustanovení § 3a 
písm. g) zákona [1] provádění zeměměřických činností na 
státních hranicích převedeno z působnosti Geografické 
služby Armády ČR do působnosti tehdejšího Zeměměřic-
kého ústavu. Jedná se zejména o vyhotovování podkladů 
pro aktualizaci dokumentárních děl státních hranic, zamě-
řování změn a vyznačování průběhu čáry státních hranic, 
zeměměřické činnosti při pravidelném přezkušování stát-
ních hranic apod. ZÚ provádí odborné činnosti v dohodě
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Obr. 13 Stabilizace hraničních znaků
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      Od roku 1994 se ZÚ zapojil do prací na státních hranicích 
s Rakouskem a v následujících letech byla hlavní pozornost 
nasměrována na nové zaměření státních hranic v S-JTSK, 
jehož rozsah na české straně v předcházejících letech za-
ostával za postupem zaměření souřadnic lomových bodů 
z rakouské strany v souřadnicovém systému Gauss-Krü-
ger (M-34° východně od Ferra). Zaměření státních hranic 
bylo dokončeno v roce 2007. Od roku 1996 se začalo na 
obou stranách pracovat na tvorbě nového dokumentár-
ního díla podle dohodnutého časového harmonogramu. 
Hraniční mapy jsou na podkladě ortofota. Plnění harmo-
nogramu však začaly komplikovat souběžně vykonávané 
činnosti na dokončení „Třetího společného přezkoušení
a udržování hraničních znaků v terénu“ a od roku 2008 
probíhající „Čtvrté společné přezkoušení a udržování hra-
ničních znaků státních hranic“ spolu s dohodnutou změ-
nou číslování hraničních znaků. Podstatný vliv na plnění 
úkolu měly omezené kapacitní možnosti rakouské strany 
z důvodu priority dokončení obdobných prací na jiných 
rakouských státních hranicích. K tomu přistoupilo i časově 
náročné dořešení z minulosti neuzavřených změn průběhu 
státních hranic postupným vyhlášením platností smluv
o změnách průběhu státních hranic v roce 2004 a 2012. 
Výsledkem všech těchto okolností je stav, že i když práce 
na tvorbě nového dokumentárního díla s Rakouskem pro-
bíhají prakticky již od roku 1996, dílo není dosud dokon-
čené. Potěšitelné je, že technické činnosti zpracování díla 
se v posledních dvou letech podstatně urychlily a lze tak 
očekávat, že hraniční komise se bude v brzké době zabý-
vat reálným termínem dokončení a následným legislativ-
ním procesem vyhlášení jeho platnosti změnou smlouvy 
o státních hranicích. Pro praktické měřické účely je možné 
využívat výsledky polohového určení čáry státních hranic 
z nového zaměření v S-JTSK. Mimo úsek hraničního vod-
ního toku Dyje jsou státní hranice na hraničních vodních 
tocích nepohyblivé. V loňském roce byl XI. hraniční úsek 
na řece Dyji nasnímkován a ZÚ fotogrammetricky vyhod-
notil současný průběh střednice vodního toku, který hra-
niční komise využije k jednání o návrhu na změnu statutu 
hranic na její nepohyblivý průběh. Převod souřadnic do 
ETRS89 se zatím neplánuje, ale lze předpokládat, že uživa-
telská potřeba si toto vynutí v krátké době. 
    Na státních hranicích s Polskou republikou zahájil ZÚ 
práce v roce 1995 pokračováním v již probíhajících čin-
nostech na „Prvním společném komplexním přezkoušení

   Zeměměřický ústav začal provádět zeměměřické čin-
nosti na státních hranicích v roce 1993, a to na hranicích se 
SR. Přitom plnil úkoly stanovené pro tento účel zřízenou 
Společnou česko-slovenskou rozhraničovací komisí. Vzhle-
dem k tomu, že pro tuto hranici neexistovalo dřívější doku-
mentární dílo, bylo důležitým (a ne úplně jednoduchým) 
úkolem společně vyřešit jednoznačný průběh čáry státních 
hranic ze zákresu v platných katastrálních mapách obou 
států a tuto čáru v terénu vytyčit, aniž by došlo k nepro-
jednaným změnám průběhu hranic nemovitostí v terénu. 
Měřické a vyznačovací práce byly dokončené v roce 1994. 
V dalším roce bylo vyhotoveno dokumentární dílo stát-
ních hranic, které vstoupilo v platnost v roce 1996 přijetím 
mezinárodní Smlouvy mezi ČR a SR o společných státních 
hranicích. Práce byly fyzicky i technicky velmi náročné 
vzhledem ke krátkému časovému termínu na jejich splnění 
a prvotnímu vyznačení průběhu hranic v terénu obvyklým 
způsobem hraničních znaků v každém lomovém bodu stát-
ních hranic (obr. 13). V terénu pracovalo 8 smíšených tech-
nických skupin odborných pracovníků z obou států. ZÚ
s pracemi vypomáhali zaměstnanci KÚ v Opavě a Brně. Na 
hraničních vodních tocích byl status pohyblivých státních 
hranic. Práce v terénu i kancelářské práce na rozhraničení 
byly pro ZÚ náročnou, ale velmi dobrou zkušeností pro 
vykonávání prací na státních hranicích i s ostatními státy.
     V období 1998 až 2001 proběhlo v souladu s ustanove-
ními smlouvy o státních hranicích „První společné pře-
zkoušení a zaměření aktuálního průběhu hraničních vod-
ních toků“. V roce 2008 byl dokončený převod souřadnic 
lomových bodů čáry státních hranic z S-JTSK do ETRS89 
na základě nezbytných měření v terénu technologií GNSS 
a následným vyrovnáním, popřípadě transformací souřad-
nic bodů do nového souřadnicového systému. Součástí 
prací pravidelného cyklu „Druhého společného přezkou-
šení státních hranic a odstranění zjištěných nedostatků“
v letech 2004 až 2009 bylo mimo nápravních prací ve vy-
značení hranic provedeno i opětovné kontrolní zaměření 
průběhu hraničních vodních toků. Na základě výsledků za-
měření byla dokladovaná skutečnost účelnosti přechodu 
na status nepohyblivých státních hranic na hraničních vod-
ních tocích. Tento stav je platný od roku 2010 na základě 
schválené změny smlouvy o státních hranicích. Její pří-
lohou bylo nově přepracované celé dokumentární dílo 
státních hranic. Od roku 2012 probíhá na státních hrani-
cích se SR „Třetí společné přezkoušení státních hranic“.
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Obr. 15 Ukázka hraniční mapy ČR – SR
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    Projekt ZABAGED® byl zpracován na základě usnesení
č. 4/1992 bývalé Komise vlády ČR pro státní informační 
systém. Komise projekt následně přijala a databázi schvá-
lila jako součást státního informačního systému ČR. Zájem 
uživatelů o geografická data vyvolal v závěru roku 1993 
rozhodnutí o doplnění projektu ZABAGED® o urychlené 
vyhotovení rastrového kartografického modelu označo-
vaného ZABAGED/2. V průběhu následujícího roku byla 
realizována ZABAGED/2 pro celé území ČR jako rastrová 
podoba momentálního stavu ZM 10. V dalších patnácti 
letech se tento produkt, označovaný později názvem „ras-
trová ZM 10“, stal nejužívanějším produktem ZÚ.
      Významným mezníkem pro vlastní tvorbu databáze byl 
rok 1994. Na základě úkolu z usnesení vlády ČR č. 492/1993 
ze dne 8. 9. 1993 zpracoval ZÚ Koncepci ZABAGED [6], 
kterou předseda ČÚZK schválil 1. 11. 1993. Koncepce byla 
považována za otevřený dokument, který mohl být dále 
doplňován a zpřesňován vzhledem k předpokládané slo-
žitosti organizace prací, vyjasňování obsahu databáze ve 
vztahu k redakční přípravě a očekávané spolupráci se 
správci popisných údajů. Realizace projektu byla zahájena 
systematickou přípravou na úrovni spolupracujících regio-
nálních redakcí na KÚ I a centrální redakce v ZÚ. V etapě 
vektorizace bylo v závěru roku 1994 zpracováno prvních 
104 mapových listů ZM 10, přitom byl hlavní důraz kladen 
na provozní ověření technologie. Tím bylo zahájeno prak-

průběhu česko-polských státních hranic“, které se usku-
tečnilo v období let 1993 až 2004. V rámci tohoto pře-
zkoušení bylo provedeno i nové zaměření průběhu stát-
ních hranic. Jednalo se o odstraňování všech nedostatků ve 
vyznačení, hraniční znaky byly převážně přestabilizovány, 
všechny znaky a nevyznačené lomové body hraniční čáry 
byly zaměřeny a vypočteny jejich souřadnice v S-42/83. 
Současně probíhalo mapování přilehlého pruhu v šířce
50 m po obou stranách hranic pro vyhotovení hraniční 
mapy. Výsledkem všech těchto činností bylo zpracování 
první verze hraničních dokumentů v roce 2005 a jejich 
schválení Stálou česko-polskou hraniční komisí. V letech 
2006 až 2008 navázaly na předcházející přezkoušení práce 
na „Prvním společném ověření stavu a rozmístění hranič-
ních znaků“. Nové dokumentární dílo státních hranic s Pol-
skou republikou bylo dokončené v roce 2011 a v témže roce 
bylo také schválené hraniční komisí. Vstoupilo v platnost 
přijetím na národních úrovních v roce 2012. Průběh stát-
ních hranic na vodních tocích je pohyblivý. Jednání hra-
niční komise i některé technické činnosti zohledňovaly vý-
sledky dosavadních jednání o řešení územního dluhu ČR 
vůči Polské republice z roku 1958. Aktuálně se s polskou 
stranou připravuje převod souřadnic lomových bodů čáry 
státních hranic z S-42/83 do ETRS89 a s tím související ne-
zbytná měření technologií GNSS a výpočetní zpracování.
     Obdobně se od roku 1995 ZÚ zapojil do zeměměřických 
činností na státních hranicích se SRN, a to v části státních hra-
nic se Svobodným státem Bavorsko a následně i se Svo-
bodným státem Sasko. Zpočátku se jednalo o udržovací
a opravné práce na základě úkolů a požadavků Stálé 
česko-německé hraniční komise a samostatných skupin 
koordinátorů ČR a SRN pro práce na společných státních 
hranicích pro jednotlivé části státních hranic. Nové zamě-
ření této poslední státní hranice již v ETRS89 a vyhotovo-
vání příslušných hraničních dokumentů nového dokumen-
tárního díla pro celý průběh státních hranic se SRN bylo za-
hájeno pro část státních hranic se Svobodným státem Sasko 
v roce 2003 s termínem dokončení prací v terénu v roce 2013 
a pro část státních hranic se Svobodným státem Bavorsko
v roce 2009 s termínem dokončení v roce 2014. Průběh 
čáry státních hranic na vodních tocích je pohyblivý. 
     Celková délka státních hranic ČR je 2 322 km. Po dokon-
čení vyhotovení dokumentárního díla pro státní hranice se 
SRN bude jejich celý průběh dokumentovaný formou mo-
derně zpracovaných dokumentů (obr. 14 a 15), ale hlavně 
s polohovým určením hraničních znaků a všech nevyznače-
ných lomových bodů přesnými geodetickými metodami.

           Správa ZABAGED® (graf 5)

Záměr vytvořit v resortu ČÚZK kvalitní soubor digitálních 
geografických dat, který by podpořil rozvoj aplikací tech-
nologií GIS, vznikl v roce 1991 v tehdejším Zeměměřic-
kém ústavu. Cílem záměru bylo vybudovat ZABAGED® 
jako topologicko-vektorový topografický model území 
ČR se zvolenou podrobností, umožňující jednak výhle-
dově počítačovou generalizací odvodit soubory geogra-
fických dat všech nižších úrovní podrobnosti, jednak i per-
spektivní propojení geografických dat s geodetickými daty 
připravovaného katastru nemovitostí. Tvorba ZABAGED® 
vycházela ze zásady, že výchozím podkladem prostoro-
vých dat jsou komplexně obnovené tiskové podklady
ZM 10 a k naplnění databáze dochází jejich skenováním
a vektorizací.
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redakce v ZÚ, např. zákresem hranic geomorfologických 
jednotek, hranic základních sídelních jednotek apod. Pro-
cesy spojené s digitalizací a vektorizací zajišťovala praco-
viště ZÚ, kde se skenovali tiskové podklady ve vysoké kva-
litě (obr. 16) na jednom z nejpřesnějších plošných skenerů 
v republice (norský plošný skener FB III) s hardwarovým 
rozlišením 1 016 dpi. V závěru roku 1996 bylo zahájeno 
zpracování popisů modelů ZABAGED/1 metadaty podle 
struktury popisu navržené na základě připravovaného sou-
boru evropských norem pro geografické informace. Vzhle-
dem k aktuálnosti a větší jednoduchosti bylo upřednost-
něno zpracování metadat pro rastrové produkty. Přes po-
měrně uspokojivé nasazení provozní technologie naplňo-
vání databáze dost značný problém v organizaci prací způ-
sobovalo (přibližně až do roku 2000) prolínání praktic-
kých činností při naplňování databáze s neustálým řeše-
ním vývojových problémů, které pro ZABAGED® řešil téměř 
výhradně sám ZÚ, maximálně spolu s dodavatelem hard-
warových a softwarových celků při jejich zavádění do pro-
cesů zpracování dat a vedení databáze. Takovým příkladem 
bylo např. zavedení produktu MGE GeoData Manager
v roce 1999 za účelem zdokonalení správy ZABAGED® jako 
bezešvé databáze celorepublikového rozsahu. V té době 
ještě nebyly dostatečné zkušenosti ze zakládání obdob-
ných databází na území ČR. Nemalé starosti způsobovala 
také problematika digitalizace a zdokonalování poměrně

tické naplňování ZABAGED®. V roce 1995 již došlo k pro-
voznímu rozvinutí procesů redakční přípravy podkladů i sa-
motného naplňování databáze. Další vývoj technologie se 
zaměřil na odzkoušení postupu pro zpracování výškopisu 
a tvorby terénního modelu, byl zpracován nástin hlavních 
charakteristik procesu aktualizace databáze a nástin doře-
šení zpracování intravilánů v projektu, které byly pro uživa-
tele dočasně nahrazovány rastrovou formou ZABAGED/2.
     Rozběh naplňování databáze si vyžádal úpravu harmo-
nogramu územního postupu obnovy ZM 10, kterou v té 
době prováděly v téměř celém rozsahu KÚ I. Současně 
bylo nutné částečně upravit obsah ZM 10, aby se přiblížil 
k požadovanému obsahu ZABAGED®. Redakční přípravu 
podkladů pro vektorizaci provádělo 7 regionálních praco-
višť na KÚ I a centrální redakce v ZÚ. Jejich práce byla me-
todicky usměrněna vydáním Návodu pro redakční přípravu 
ZABAGED/1 pod č. j. ZÚ 124/1996-36. V roce 1996 se pro 
redakční přípravu po předcházejících problémech již sta-
bilizoval tým pracovníků v celkovém počtu 28 na KÚ I a 7 
v ZÚ. Z plánovaného dalšího postupu naplňování databáze 
ale bylo zřejmé, že rozsah prací a kapacita pro redakční 
přípravu se musí v dalších letech zvýšit.
     Charakteristickým rysem počáteční tvorby ZABAGED/1 
bylo neustálé hledání a zpřesňování obsahu databáze, 
který by vyhovoval jako základní zdroj geografických dat pro 
většinu uživatelů, a zároveň by výhledově umožnil zpětně 
vytvořit kartografický obraz územní reality. Původní před-
stavy o těsné spolupráci se správci tematických dat se po-
stupně ukázaly složitější, než se všeobecně očekávalo. První 
popis konceptuálního modelu územní reality ZABAGED/1 
představoval Seznam jevů zobrazených v ZABAGED/1 [7]. 
Seznam byl rozčleněn do osmi samostatných částí. K jed-
notlivým jevům byly vždy přiřazeny kódy, převážně pře-
vzaté z databáze DIGEST, nebo modifikované pro potřeby 
ZABAGED/1. Typy jevů a jejich atributy byly stanoveny pře-
devším s ohledem na obsah ZM 10. K ustálení obsahu data-
báze a její tvorby však bylo nutné seznam jevů následně 
přepracovat a doplnit. Toto provedl ZÚ vydáním Katalogu 
objektů ZABAGED/1 [8] v prosinci 1995 a následně ČÚZK 
vydáním Seznamu objektů zobrazených v ZABAGED/1 [9].
    Od roku 1996 se rozběhlo naplňování databáze plným 
provozním tempem, které dosahovalo v dalších letech roz-
sah převodu do vektorové formy až 1 000 mapových listů 
polohopisu a přibližně 600 mapových listů výškopisu roč-
ně. Redakční přípravu prováděla pracoviště na všech KÚ I. 
Na výsledky jejich práce navazovalo pracoviště centrální
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    Druhý cyklus plošné aktualizace již trval necelé 4 roky 
(2006 až 2009). V režimu plošné aktualizace byly do data-
báze zaneseny všechny zjištěné změny z celého území 
republiky. Důležitou událostí v roce 2006 bylo zavedení 
nové technologie pro správu a aktualizaci ZABAGED®. 
Technologie byla vyvinuta ve spolupráci ZÚ a firmy Berit, 
a. s. Po jejím ověření, vyladění celého systému a zaškolení 
pracovníků byly aplikovány principy centrální databáze
s on-line přístupem pracovníků odboru sběru dat ZABAGED 
z detašovaných pracovišť ZÚ (obr. 18 a 19). Využita byla 
třívrstvá architektura systému. V roce 2007 se práce s no-
vým produkčním systémem stabilizovala a jeho výkon-
nost již umožňovala aktualizovat třetinu území ČR ročně. 
Součástí aktualizace bylo i zpracování změn geografic-
kých jmen pro Geonames.
    Postupně se začínala rozvíjet průběžná aktualizace ve 
spolupráci s externími správci, ale zatím bez systematič-
tějšího režimu. V roce 2008 byly zahájené práce na inte-

zastaralého výškopisu v souvislosti s obnovou fotogram-
metrického vybavení všech pracovišť KÚ I a ZÚ na začátku 
roku 1998 v rámci projektu pomoci švýcarské vlády, ale
i snaha o co nejrychlejší využívání schopností dodané tech-
niky (stanice HPW 770 Helawa, analytické vyhodnocovací 
stroje SD 2000 a digitální SD 3000 pro pracoviště v Pardu-
bicích a Liberci). V té době se již jednalo o řešení aktuali-
zace databáze s jejím zahájením v roce 2000, a tedy o urych-
lené zvládnutí tvorby ortofot pro aktualizaci. K tomu při-
stoupil vývoj tehdy ještě od ZABAGED® neoddělitelné pro-
blematiky – ověřování tvorby ZM 10 digitální technologií 
z dat databáze. Z důvodu velkého objemu prací byla od-
ložena část vektorizace polohopisu v intravilánech měst
a obcí převážně do období po roce 2000 a s výpomocí ex-
terních dodavatelů (např. Geodis Brno, a. s., Geodézie Libe-
rec, a. s.). V roce 1998 bylo ukončeno označování rastrové 
formy ZM 10 jako ZABAGED/2 a její další vedení bylo pře-
vedeno do věcně správné oblasti kartografických činností.
     V roce 2000 byla databáze naplněna pro území celé re-
publiky s tím, že v prostorech intravilánů v ní byly zachy-
ceny pouze liniové objekty, aby databázi bylo možné 
užívat pro analytické účely. K úplnému prvotnímu napl-
nění ZABAGED® došlo na konci března roku 2004, po němž 
odpovídal obsah ZABAGED® kvalitou a přesností obsahu 
ZM 10 z důvodu jejího kartografického obrazu území jako 
primárního zdroje dat. Od roku 2000 se v souvislosti s ak-
tualizací a zpřesňováním polohopisu databáze a součas-
ným zahájením tvorby ZM 10 digitální technologií právě
z dat databáze obrátil dosavadní vztah tohoto produktu. 
ZABAGED® se začala rozvíjet samostatně s aktualizací, bez 
závislosti na kartografické činnosti. Hlavní cíle jejího rozvoje 
pro další období byly specifikovány v Koncepci 2. etapy 
vývoje ZABAGED [10].
    První cyklus plošné aktualizace databáze se uskutečnil
v letech 2000 až 2005 se záměry zaregistrovat vzniklé 
změny v terénu a zároveň zpřesnit polohopis, jehož kvalita 
odpovídala zobrazení v ZM 10 (obr. 17). Hlavním informač-
ním zdrojem pro aktualizaci databáze byla ortofota, která 
již ZÚ produkoval (viz část 6). V tomto období už bylo ne-
zbytné rozvíjet spolupráci s externími správci dat (Výzkum-
ným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., 
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Centrem doprav-
ního výzkumu, v.v.i., Geofondem, Českým geologickým 
ústavem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR atd.) K tomu ZÚ 
uzavíral s příslušnou institucí dohodu o spolupráci a vý-
měně dat v oblasti geografických informací. Ani tato spolu-
práce však často nevedla ke splnění požadavků ZÚ, protože
u jeho partnerů nebyla ještě dostatečně rozvinutá tvorba 
GIS nebo požadovaná data nebyla plně k dispozici. Na-
opak, ZABAGED® svým obsahem pomáhala u některých 
partnerů tyto problémy řešit. Správa databáze přecházela
z dosavadní struktury databáze po tzv. technických projek-
tech (sadách vektorových dat s adresářovou strukturou 
uložení dat, kde území jednoho mapového listu ZM 10 od-
povídají dvě vektorové sady – polohopis a výškopis) na no-
vou strukturu souvislé bezešvé databáze pro celé území 
státu s možností budoucí aktualizace ve víceuživatelském 
režimu. Na metodickém řízení a v organizaci prací na ve-
dení databáze se pozitivně projevily změny v organizační 
struktuře resortu ČÚZK uskutečněné k 1. 1. 2004. Do pů-
sobnosti ZÚ se dostala pracoviště odborů SMD bývalých 
KÚ I. V organizační struktuře ZÚ se stala odbory, později 
odděleními sběru dat ZABAGED, které od té doby vykoná-
vají aktualizaci databáze. Všechny činnosti na ZABAGED® 
tím byly soustředěny do působnosti ZÚ a byla na ně vyčle-
něna celková kapacita 196 zaměstnanců.
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Obr. 19 Práce v aplikačním programovém
vybavení ZABAGED® 

Tab. 4 Přehled rozsahu plošné aktualizace ZABAGED®

Rok

Počet mapových listů ZM 10

2004

1 076

2005

592

2006

1 135

2007

1 300

2008

1 602

2009

1 305

2010

1 517

2011

1 350

2012

1 350

Tab. 5 Stav průběžné aktualizace vybraných objektů ZABAGED®

Typ objektu ZABAGED®

Budovy - nově zapsané do ISKN

Definiční bod adresního místa

Silnice, dálnice

Křižovatka mimoúrovňová, úrovňová,

uzlový bod silniční sítě, 

most, podjezd a tunel (na evidované silnici, dálnici)

Železniční přejezd, železniční trať

Železniční stanice, železniční zastávka

Heliport

Letiště, obvod letištní dráhy, osa letištní dráhy

Ulice, definiční bod náměstí

Hranice správní jednotky a katastrálního území,

definiční bod správního celku

Maloplošné a velkoplošné zvláště chráněné území 

Rozvodnice

Bod polohového bodového pole

Bod základního výškového bodového pole

Elektrárny – solární (výkon nad 0,5 MWp)

Poskytováno uživatelům od Cyklus aktualizace / rok

červenec 2013

duben 2013

červenec 2013

červenec 2013

červenec 2013

leden 2013

leden 2013

prosinec 2012

červenec 2013

červenec 2013

prosinec 2012

prosinec 2008

prosinec 2012

prosinec 2012

červenec 2012

4x

4x

2x

2x

2x

1x

1x

1x

průběžně

2x

1x

1x

1x

1x

1x
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    Proces plošné aktualizace databáze v třetím cyklu (2010 
až 2012) se již dostal do rutinního optimalizovaného reži-
mu, ve kterém jsou polohopisná i výškopisná data kontro-
lována při využití ortofot a terénního topografického še-
tření. Přehled rozsahu plošné aktualizace v posledních le-
tech je uvedený v tab. 4.
      V roce 2011 byl úspěšně dokončen tříletý projekt harmo-
nizace dat ZABAGED® a německé databáze ATKIS, který se 
uskutečnil v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přes-
hraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 
financovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Cí-
lem projektu bylo sjednocení zobrazení čáry státních hra-
nic a dosažení spojitosti vybraných liniových prvků přechá-
zejících státní hranice v jejich reprezentacích v datových sa-
dách obou databází. V současnosti pokračuje ZÚ v harmo-
nizaci dat databáze na hranicích se Svobodným státem 
Bavorsko a totéž se připravuje se zeměměřickými úřady 
zbývajících sousedních států.
    V roce 2013 se činnosti spojené s aktualizací a správou 
databáze zaměřují zejména na:
•   redukci rozsahu plošné aktualizace v dalším zahájeném 
     cyklu na přibližně 700 mapových listů ZM 10,
•    systematickou spolupráci s externími správci pro zvýšení 
      aktuálnosti vybraných objektů databáze (aktuální stav je
     v tab. 5),

graci databáze Geonames se ZABAGED®, která se ukázala 
jako nezbytná pro modernizaci a zjednodušení vedení geo-
grafických jmen v obou databázích a pro jejich využití při 
automatizované tvorbě kartografických děl. Integrace byla 
dokončena v roce 2011.

Černohorský, J.: Dvacet let Zeměměřického úřadu



Obr. 20 ZABAGED® – polohopis 2D

Obr. 21 ZABAGED® – výškopis 3D

 

 

2010 2005 2000 1993 1995 2013 

 

 LMS 1998 - 2001
analogové černobílé, po lokalitách,
velikost pixelu nejednotná – 0,50 m

Přechod na dvouletý cyklus LMS 

LMS analogové barevné, tříletý cyklus
měřítko snímku 1 : 23 000, velikost pixelu 0,50 m

LMS analogové barevné
měřítko snímku 1 : 16 700, velikost pixelu 0,25 m 

LMS digitální barevné
velikost pixelu 0,25 m 
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nější činností ZÚ a v současnosti je databáze definována 
jako vektorový digitální geografický model území ČR, který 
spravuje ZÚ. Obsahuje informace o sídlech, komunikacích, 
rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jed-
notkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu a prv-
cích terénního reliéfu. Její součástí jsou i vybrané údaje o geo-
detických bodech na území ČR. Má charakter GIS integrují-
cího prostorovou složku vektorové grafiky s topologickými 
relacemi objektů a složku atributovou, obsahující popisy
a další kvalitativní a kvantitativní informace o jednotlivých 
geografických objektech, popřípadě sloužící jako integrační 
klíč do databáze správců daného objektu. V současnosti je 
v ZABAGED® vedeno 123 typů geografických objektů s více 
než 350 typy atributů. Polohopisné objekty jsou vedené
v 2D databázově (obr. 20) a výškopisné objekty jsou spra-
vované v 3D souborově (obr. 21).

           Vedení ortofotografického zobrazení ČR (graf 6)

V  minulosti byly na bývalých pracovištích ZÚ i KÚ letecké 
měřické snímky a stereofotogrammetrické metody použí-
vány převážně při tvorbě a obnově základních map ČR, 
nejvíce pro měřítka 1 : 10 000 a 1 : 50 000. Využití ortofoto-
grafického zobrazení území nebylo možné, protože orto-
fota byla vedena v utajovaném režimu a tím bylo kompli-
kované jejich používání v civilní sféře. Po roce 1990, kdy 
byla tato formální překážka odstraněna, došlo k zásadnímu 
obratu a volné využívání ortofotografického zobrazení se 
stalo nejfrekventovanějším výstupem fotogrammetrie s roz-
sáhlým uplatněním v řadě agend a oblastí veřejné správy 
a s rozvojem internetu i v běžném životě společnosti. 
Ortofota nahradila v celé řadě případů klasické mapové 
podklady v mapových kompozicích, které vyžadují věrné 
zobrazení územní reality. Vybavení fotogrammetrickou 
technikou a zahájení tvorby ortofot již v roce 1998 umož-
nilo zahájit aktualizaci ZABAGED® od roku 2000. V té době, 
a ještě v souběhu s dokončováním prvotního naplnění 
databáze, se ortofoto stalo zdrojem rychle dostupných 
aktuálních prostorových dat pro identifikaci změn poloho-
pisného obsahu ZABAGED®. 
    Letecké měřické snímkování (LMS) bylo a dosud je po-
řizováno prostřednictvím soukromých firem na základě 
veřejné obchodní soutěže. V období 1998 až 2001 bylo 
území republiky nasnímkováno nesystematicky po blocích

•    rozšíření prací pro zpřesňování geometrické polohy evi-
     dovaných objektů a zkvalitnění obsahu ZABAGED®,
•   rozvoj meziresortní spolupráce za účelem dosažení plat-
      formy u vybraných objektů ZABAGED® (např. u vodních
     toků) jako referenční vrstvy ve státní správě.
Veškeré činnosti spojené se správou ZABAGED® vykonává 
v roce 2013 celkem 109 zaměstnanců ZÚ.
     Správa ZABAGED® se za dobu dvaceti let stala nejvýznam-
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Obr. 22 Územní postup LMS a zpracování Ortofota ČR
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Vývoj kvalitativních parametrů ortofota od roku 2003 byl 
následující:
•    2003 až 2008 – analogové LMS, měřítko snímku přibližně
    1 : 23 000, velikost pixelu 0,50 m,
•   2009 – analogové LMS, měřítko snímku 1 : 16 700 , veli-
     kost pixelu 0,25 m,
•   od 2010 – digitální LMS v RGB a NIR pásmu, užití nového
    výškopisu z dat leteckého laserového skenování (LLS),
     velikost pixelu 0,25 m.
     S narůstajícím zájmem na zkrácení tříletého cyklu z dů-
vodů užití ortofota s aktuálnějším obrazem stavu území
a aktuální potřebou snímkování pro Národní inventarizaci 
lesů v ČR rozhodl ČÚZK po dohodě s Ministerstvem země-
dělství a Ministerstvem obrany zkušebně přejít v letech 
2012 a 2013 na dvouletý cyklus LMS a tvorby Ortofota ČR 
v územním rozsahu poloviny území ČR ročně. Požadavky 
spolupracujících resortů a dalších uživatelů podporují tuto 
změnu, takže zkrácený cyklus bude i v následujících dvou 
letech zachován. Ortofoto ČR se stalo jedním z nejužíva-
nějších výstupů z produkce ZÚ. Jeho polohová přesnost
charakterizovaná střední souřadnicovou chybou cca 0,50 m, 
aktuálnost a vypovídací schopnost dostatečně vyhovují 
většině uživatelů v požadované kvalitě pro užití v GIS, jako 
obecný geografický podklad a v mnoha dalších aplikacích. 
    ZÚ se aktivně zapojil, na základě společného Technic-
kého projektu digitalizace historických leteckých měřic-
kých snímků a Realizační dohody mezi VGHMÚř a ZÚ o spo-
lupráci při digitalizaci leteckých měřických snímků uzav-
řené v roce 2011, do naplňování projektu na založení digi-
tálního archivu leteckých měřických snímků. Dílčí kapa-
citou a skenery na skenování leteckých měřických snímků 
se podílí na digitalizaci snímků vzniklých za celou dobu 
snímkování území republiky a archivovaných ve VGHMÚř.

vymezených kladem Základní mapy ČR v měřítku 1 : 50 000 
(ZM 50), s respektováním územního postupu při obnově 
mapy ZM 10 na KÚ a pro využití analytických fotogram-
metrických metod při naplňování ZABAGED®. Skenování 
leteckých měřických snímků prováděl KÚ I v Pardubicích. 
Po testování a ověřování technologie zpravování ortofot 
byla jejich tvorba zahájena v ZÚ a na KÚ I v Pardubicích na 
fotogrammetrických stanicích HPW 770 Helawa a proces 
aerotriangulace na KÚ I v Liberci na fotogrammetrické sta-
nici SD 3000. V roce 2002 bylo pro území celé ČR vyhoto-
veno ortofoto v černobílém provedení z analogového LMS 
s nehomogenním rozlišením obrazového pixelu, ale pře-
vážně s velikostí  0,50 m v území. Další periodickou tvorbu 
ortofot v ČR podpořil požadavek Ministerstva zeměděl-
ství, které ortofoto používalo jako zdroj informací pro zave-
dení kontrolního informačního systému produkčních/půd-
ních bloků (LPIS) s tříletou aktualizační periodou pro agendu 
poskytování dotací zemědělcům z fondů Evropské unie.
    Od roku 2003 byla zahájena meziresortní spolupráce 
Ministerstva obrany, Ministerstva zemědělství a ČÚZK na 
periodickém barevném LMS ČR v souvislé ploše jedné 
třetiny území republiky pro tvorbu barevného Ortofota ČR 
jako standardního produktu zeměměřických činností ve 
veřejném zájmu. Územní postup LMS a navazujícího zpra-
cování Ortofota ČR je na obr. 22.
    Na tvorbě Ortofota ČR se podílejí ZÚ v rozsahu 2/3
a VGHMÚř v rozsahu 1/3 ročně zpracovávaného území. 
Obě pracoviště využívají stejnou technologii tvorby. Celý 
proces tvorby sestává z etap plánování LMS, signali-
zace vlícovacích bodů, LMS, přejímky a kontroly LMS, 
aerotriangulace, ortogonalizace, barevného vyrovnání, 
mozaikování, kontroly geometrie, kontroly barevnosti a re-
tuše, uložení v datovém úložišti a distribuce uživatelům.
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Laserové skenování pásma „Střed“ 

Laserové skenování pásma „Západ“

Laserové skenování pásma „Východ“

Zkušební skenování, příprava projektu

Dohoda o spolupráci ČÚZK, Ministerstva obrany a Ministerstva zemědělství
technické a organizační zajištění projektu, testovací skenování

Obr. 23 Původní výškopis ZABAGED®

Obr. 24 Zdokonalený výškopis ZABAGED®
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V roce 2007 proběhlo ověření přesnosti LLS na lokali-
tách Sobotka a Dobruška, které vyloučilo účelnost sou-
časného leteckého snímkování a skenování území. V roce 
2008 zpracoval ZÚ samostatný Projekt tvorby nového 
výškopisu území ČR [11] z dat LLS. Realizace projektu 
byla založena na meziresortní spolupráci ČÚZK, Mi-
nisterstva obrany a Ministerstva zemědělství. Dohoda

Proces digitalizace je nezbytným krokem v uskutečnění zá-
měru na vybudování národního digitálního archivu letec-
kých měřických snímků, který by z území celé republiky 
spravoval nejen historické, ale i všechny nové snímky z LMS 
v digitální formě. Snímky tím najdou další uplatnění pro 
stereofotogrammetrické vyhodnocení v jiných aplikacích.

           Vedení výškopisu ČR (graf 7)

Až do roku 1994 bylo jediným zobrazením výškopisu ČR 
jeho vyjádření ve vrstevnicích jako součást obsahu map 
středních měřítek. Technicky byl vedený v jedné vrstvě 
tiskových podkladů. Jeho původ byl  převážně z fotogram-
metrického vyhodnocení reliéfu terénu při topografickém 
mapování v období počátku druhé poloviny 20. století. 
Přepracováním Topografické mapy v měřítku 1 : 10 000 po 
roce 1971 do formy ZM 10 se jednalo o nejpodrobnější 
plošné zobrazení výškopisu celého území republiky a prak-
ticky ve stejné kvalitě a přesnosti bylo využité i jako výš-
kopisná složka při tvorbě SMO 5. Digitalizací vrstevnic
z tiskového podkladu ZM 10 pro naplňování výškopisné 
složky ZABAGED® (obr. 23), postupným přiřazováním nad-
mořských výšek k vrstevnicím a jejich dílčí zpřesnění a aktua-
lizace fotogrammetrickými metodami společně s doplňo-
váním terénních hran, náspů, břehů apod. vznikl digitální 
soubor zdokonaleného výškopisu (obr. 24). V něm byly 
vrstevnice uloženy jako 3D objekty. Výhodou bylo, že tento 
výškopis již mohl být využíván v počítačových aplikacích, 
ale v kvalitativních parametrech byl stále podobný pů-
vodní analogové formě. Množící se požadavky uživatelů, 
kterým nevyhovoval výškopis vyjádřený ve formě vrstev-
nic, vedly ZÚ k přepracování zdokonaleného výškopisu 
ZABAGED® na odvozený model ve formě pravidelné sítě 
bodů (grid) 10 x 10 m o souřadnicích X, Y, Z. Mřížový mo-
del vyhověl sice jiným praktickým potřebám, ale kvalita-
tivní zlepšení parametrů ani on nemohl přinést.
   Podmínky ke zpracování nového výškopisu pro ČR 
vytvořily až nové metody výškopisného mapování teré-
nu, a to z dat LLS. Společenská poptávka z široké oblasti 
činností byla v roce 2006 impulsem pro přípravu záměru 
nového výškopisného mapování ČR, které by dosahovalo 
vyšší kvality, homogenity a aktuálnosti výškopisných dat. 
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Obr. 25 Ukázka modelu DMR 4G

Obr. 26 Ukázka modelu DMR 5G

Obr. 27 Ukázka modelu DMP 1G

Obr. 29 Pokrytí území modelem DMR 1P

Obr. 28 Pokrytí území modelem DMR 5G
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ného letadla. Poslední pásmo „Východ“ je v současnosti 
téměř celé naskenované a zbylých několik bloků bude do-
končeno letos v období po sklizni zemědělských plodin.
      V roce 2013 tak budou pořízena data LLS pro celé území 
ČR a neprodleně doplněna data DMR 4G ze zbývající tře-
tiny území ČR. V následujících třech letech bude pokračo-
vat zpracování výškopisných modelů DMR 5G a DMR 1P. 
Stav jejich zpracování je na obr. 28 a 29. ZÚ se od roku 
2010 rovněž věnuje testování výškopisných dat a ověřo-
vání dat v různých aplikacích GIS a v kartografii, a to ve 
spolupráci s externími pracovišti VGHMÚř, ZČU v Plzni,
s Přírodovědeckou fakultou UK v Praze a VÚGTK. Od roku 
2012 ZÚ připravuje využití DMR 5G pro nové kartogra-
fické zpracování vrstevnic pro měřítko 1 : 10 000 a jejich 
uplatnění i pro SM 5.

o spolupráci při tvorbě digitálních databází výškopisu 
území ČR byla podepsána 15. 1. 2009. Ještě téhož roku 
byly naskenovány tři prostory, vzhledem k termínu do-
dávky zařízení až v listopadu. Ministerstvo obrany zajišťuje 
pro projekt LLS fotogrammetrickou verzi letadla L-410 
FG a zpracování dat v rozsahu ¼ území ve VGHMÚř, Minis-
terstvo zemědělství zajistilo pronájem laserového skeneru  
a ČÚZK koordinuje plnění projektu a zpracování výško-
pisných dat v ZÚ.
     Výsledkem budou nové výškopisné modely:
•   Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G) ve formě
   mříže 5 x 5 m s úplnou střední chybou výšky 0,30 m
    v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu (před-
     běžné automatizované zpracování dat), termín dokon-
     čení – na začátku roku 2014 (obr. 25),
•   Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) ve formě
     nepravidelné sítě bodů s úplnou střední chybou výšky 
    0,18 m v odkrytém terénu a 0,30 m v zalesněném te-
      rénu (finální poloautomatizované zpracování dat), ter-
     mín dokončení – konec roku 2015 (obr. 26),
•   Digitální model povrchu 1. generace (DMP 1G) ve for-
   mě nepravidelné sítě bodů s úplnou střední chybou
     výšky 0,70 m, termín dokončení – v průběhu roku 2016
     (obr. 27).
    Vlastní tvorba nového výškopisu z dat LLS s hustotou 
větší než 1 bod/km   se rozběhla v ZÚ v roce 2010 na jeho 
odborném pracovišti v Pardubicích. V tomto roce pro-
běhlo LLS pásma „Střed“, zpracování DMR 4G z tohoto 
pásma a bylo zahájeno zpracování DMR 5G. V roce 2011 
pokračovalo plnění projektu naskenováním pásma „Západ“ 
a zpracováním DMR 4G z tohoto pásma a plynule pokra-
čovaly rozběhnuté práce na náročném zpracování DMR 
5G. V roce 2012 bylo pořizování dat skenováním přeru-
šeno z důvodu neodkladné generální opravy používa-
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Tab. 6 Vývoj počtu zaměstnanců v oblasti kartografie
             a polygrafie

Rok

Počet 

1993

230

1999

204

2000

161

2001

149

2004

102

2013

79
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Jako zdroj informací byly využívány letecké měřické snímky 
a další zdroje. ZM 50 byla udržována ve spolupráci s KÚ II 
způsobem zaznamenávání změn do tzv. „kyvadlové mapy 
změn ZM 50“ a jejich překreslováním v ZÚ do tzv. „eviden-
ční mapy“. Cyklus aktualizace byl pětiletý a periodický. Na 
podkladě ZM 50 bylo zpracováno a vedeno několik druhů 
tematických mapových děl. 
     Kartografická produkce v resortu ČÚZK je zaměřena na 
tvorbu SMD, která byla vymezena v roce 1996 nařízením 
vlády č. 116/1995 Sb. [12]. Vydávané mapové tituly stano-
vuje ČÚZK v ročně vydávaném Edičním plánu ČÚZK, který 
připravuje a koordinuje ZÚ s potřebami obnovy a aktuali-
zace SMD. Zavádění inovací a modernizace technologií 
tvorby mapových děl umožňovaly postupně snižovat cel-
kový počet zaměstnanců v oblasti kartografie a polygrafie
v resortu ČÚZK. Vývoj počtu zaměstnanců v činnostech 
tvorby map středních měřítek (bez tvorby SMO 5/SM 5) ve 
vybraných letech je uvedený v tab. 6.
   Zakládání ZABAGED® a rozsah jejího naplnění spolu
s naplňováním databáze Geonames umožnily v roce 2000 
zahájit v ZÚ tvorbu ZM 10 digitální technologií, která byla 
předtím v průběhu tří let vyvíjena a ověřována ve spolu-
práci s externím dodavatelem. Přechod z tradiční karto-
grafické tvorby na digitální technologii znamenal vyna-
ložit obrovské úsilí všech zaměstnanců ZÚ na pracovišti
v Sedlčanech při práci s aplikačním programovým vyba-
vením. V roce 2001 byl nahrazen dosavadní tisk ZM 10
z klasicky zhotovených tiskových podkladů tiskem z tis-
kových podkladů vytvořených digitální technologií vizua-
lizace dat ZABAGED®. V dalších letech se tato technologie 
rozšířila na tvorbu dalších mapových děl (2002 – ZM 50, 
2004 – ZM 25 a ZM 100). Byla modernizována podoba ma-
pového obrazu základních map. Zavedení digitální tech-
nologie tvorby SMD centrálně v ZÚ umožnilo uskutečnit 
„Program útlumu kartografických a polygrafických prací
v resortu ČÚZK v letech 2001 až 2005“ ze dne 5. 10. 2000, 
č. j. 4858/2000-22. KÚ I postupně omezovaly tyto práce
a jejich úplné převedení do ZÚ bylo dokončeno v rámci již 
zmíněné změny organizační struktury v resortu ČÚZK v roce 
2004. Výjimkou byly práce na převodu SMO 5 na SM 5 na

     Dokončení nového výškopisného mapování z dat LLS je 
zásadní kvalitativní změnou v této oblasti po více než pa-
desáti letech setrvávajícího stavu. ZÚ se již začíná zabývat 
způsoby aktualizace nebo lokální obnovy modelů pro 
udržení dosažené kvality, popřípadě vedení výškopisných 
dat formou založení celorepublikové databáze.  

           Tvorba SMD (graf 8)

Původ současných SMD středních měřítek se datuje do 
období 1953 až 1957, ve kterém bylo ve spolupráci civil-
ních a vojenských organizací provedeno topografické ma-
pování v měřítku 1 : 25 000 novým měřením spolu s še-
třením v terénu a využitím letecké fotogrammetrie. Stej-
nými technologickými postupy na něj navázalo v období 
1957 až 1968 topografické mapování v měřítku 1 : 10 000 
celého území tehdejšího Československa. Zásadní dopad 
na kartografickou tvorbu mělo vládní usnesení č. 327 ze 
dne 18. 9. 1968 „o používání souřadnicových systémů a geo-
detických a kartografických materiálů na území ČSSR“. 
Tímto usnesením bylo stanoveno užívání dosavadních 
geodetických a kartografických děl, tj. i topografických 
map, pro potřeby obrany státu v ozbrojených silách ČSSR 
a v civilní sféře nově vytvořených kartografických děl
v S-JTSK od měřítka 1 : 5000, byť s celou řadou omezení 
jejich užívání. Pro obecné publikování kartografických děl 
bylo podmínkou zpracování na „vhodně“ upraveném kar-
tografickém podkladu.
      Vládní usnesení č. 327/1968 dalo podnět k realizaci pro-
jektu, ve kterém byla pro potřeby národního hospodářství 
a státní správy vytvořena celá měřítková řada nedeformo-
vaných map pro služební účely – základních map střed-
ního měřítka v souboru od měřítka 1 : 10 000 do měřítka 
1 : 200 000 v odlišném kladu mapových listů, optimalizo-
vaném pro tvar území republiky. Vyhotovení nových základ-
ních map středního měřítka bylo dokončeno v roce 1988 
zpracováním ZM 10 pro celé území státu. Po dokončení 
tvorby základních map byl proces údržby a obnovy ZM 10 
a ZM 50 prováděný odděleně, samostatnou technologií 
zvlášť pro každé měřítko. Na tvorbu ZM 50 navazovala 
tvorba základních map menších měřítek.
   V roce 1993 tvorbu ZM 10 a ZM 25 zajišťoval ZÚ
a všechny KÚ I, ZM 50 a mapová díla menších měřítek 
zpracovával jenom ZÚ. Technologie tvorby byly založené na 
grafických postupech zpracování kresbou a rytinou. Prů-
měrná délka cyklu údržby ZM 10 byla 9 let a byla prová-
děna výběrovým způsobem v závislosti na četnosti změn. 
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Tab. 7 Přehled vytištěných mapových titulů

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

794

38 

6

838
96

934

907

95

9

1

1 012
81

1 093

559

157

50

7

773
111

884

718

172

50

13

953
122

1 075

823

182

50

24

1 079
133

1 212

851

167

35

1 053
130

1 183

200

10

30

240
51

291

812

51

25

2

19

909
84

993

976 

96 

60 

10 

1 142 

100 

1 242 

1 132

273

69

22

1 496
100

1 596

ZM 10

ZM 25

ZM 50

ZM 100

ZM 200

ZM celkem
Ostatní mapové tituly 

Celkem 
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     Významným úkolem v rámci mezinárodní spolupráce je 
aktivní účast ZÚ na projektech sdružení evropských ma-
povacích služeb EuroGeographics v rozsahu a termínech 
stanovených jejich koordinátory. Jedná se o projekty:
•   EuroRegionalMap (ERM) – bezešvou topografickou data-
      bázi Evropy v podrobnosti odpovídající měřítku 1 : 250 000.
     Projekt se zpracovává od roku 2003, ČR se zapojila v roce
     2005. V roce 2012 se projektu zúčastnilo 35 evropských
     zemí. Databáze obsahuje 8 tematických vrstev (hranice,
     vodstvo, komunikace, sídla, názvosloví, ostatní prvky,
    půdní pokryv a body zájmu).
•  EuroGlobalMap (EGM) – bezešvou topografickou
   databázi Evropy v podrobnosti odpovídající měřítku
   1 : 1 000 000. Projekt se zpracovává od roku 2002, ČR
     se účastní od počátku projektu. V roce 2012 se projektu 
   zúčastnilo 38 evropských zemí. Databáze obsahuje 6
     tematických vrstev (hranice, vodstvo, komunikace, sídla,
     názvosloví a výškopis). 
•   EuroBoundaryMap (EBM, dříve SABE) – bezešvou topo-
    grafickou databázi správních hranic Evropy v podrob-
    nosti odpovídající měřítku 1 : 100 000. Projekt se zpra-
     covává od roku 1992, ČR se zapojila v roce 1997. V roce
     2012 se na něm podílelo 41 evropských zemí. Databáze
      obsahuje administrativní členění až do úrovně nejmen-
     ších správních jednotek. Všechny úrovně jsou provázány
     se systémem statistických administrativních jednotek
    NUTS a LAU, používaným Evropským statistickým úřa-
     dem EUROSTAT.
    ZÚ dále spolupracuje na výměně kartografických pod-
kladů se sousedními státy (pro zobrazení přesahu mapo-
vého obrazu do jejich území) a dalších geografických pod-
kladů na základě dohod o spolupráci a výměně geogra-
fických podkladů uzavřených mezi ČÚZK a partnerskými 
úřady sousedních států.
    Samostatným vývojem prošla tvorba SMO 5 (graf 9), 
dnes vedená jako SM 5. Její první vydání pochází z polo-
viny 20. století a její zpracování včetně obnovy a údržby 
prováděly předchůdci KÚ, resp. po roce 1993 KÚ. Nedo-
statkem tohoto SMD byla především jeho neaktuálnost
z důvodu velké pracnosti a kapacitní náročnosti na jeho 
aktualizaci. Útlum mapování pro obnovu katastrální mapy, 
která tvoří polohopisný podklad mapy způsobil, že některé 
listy SMO 5 nebyly aktualizované až 20 let a průměrný cy-
klus aktualizace byl více než deset let. Zpracování výtisků 
cestou kopírování tiskových podkladů polohopisu a výš-
kopisu na dvojbarevný papír a vyvolávání čpavkovým pro-
cesem rovněž neměly v době digitálních technologií dlou-
hodobou perspektivu. Poměrně rozšířené užití mapy pro 
projekční a jiné účely v hospodářské sféře (lesnictví, ener-

KÚ. Digitální produkční linka tvorby SMD byla zcela dokon-
čena doplněním digitálního tiskového stroje DICOPRESS 
500 na pracovišti ZÚ v Sedlčanech v roce 2003. Tiskový 
stroj umožnil ukončit ekologicky zatížené „mokré“ poly-
grafické procesy a provádět tisk velkého počtu mapových 
titulů operativně v malých tiskových nákladech a ve velmi 
krátkých časech. Důsledné užití datových souborů zdrojo-
vých databází a digitální technologie tvorby zvýšily pro-
dukci vydávaných SMD na více než dvojnásobný počet 
titulů ročně. O této skutečnosti vypovídá tab. 7 s přehledem 
vytištěných mapových titulů v posledních deseti letech
v souladu s Edičními plány ČÚZK. Z praktických důvodů 
užití papírových výtisků základních map ČR, které byly
v dlouholeté tradici vydávané pouze v nesloženém archo-
vém provedení, byla od roku 2005 doplněna jejich pro-
dukce o formu složené mapy s oboustranným potiskem
s názvem „TOPOMAPA“.
     Základní mapy ČR středních měřítek v měřítkové řadě 
mimo měřítko 1 : 200 000 byly přepracované digitální tech-
nologií pro celé území ČR v období 2000 až 2009 a na pře-
pracování navázala jejich obnova. Jako zcela nové mapové 
dílo byla v roce 2008 vyvinuta Mapa obcí s rozšířenou pů-
sobností (MORP) v měřítku 1 : 50 000. Celé území obce
s rozšířenou působností je vždy zobrazeno na samostat-
ném mapovém listu. Kvalitu vydávaných základních map 
ČR potvrdilo ocenění ZM 25 na 23. mezinárodní kartogra-
fické konferenci ICA (Mezinárodní kartografická asociace) 
v roce 2007 v Moskvě – udělení bronzové plakety v kate-
gorii „Topografické mapy“.
      Novou etapu tvorby SMD vydávaných v působnosti ČÚZK 
představuje přechod z digitální technologie postavené na 
grafickém prostředí Microstation s využitím nadstaveb MGE 
na zdokonalenou formu digitální technologie soustředě-
nou do Informačního systému SMD na platformě ArcGIS. 
Řešení a příprava nového aplikačního systému byla zahá-
jena v roce 2007 ve spolupráci s firmou T-MAPY, spol. s r. o. 
Implementace a pilotní ověřování systému proběhly v roce 
2009 a v následujícím roce byla provozně zahájena tvorba 
kartografických děl v novém systému. Jsou v něm uplat-
něny moderní trendy databázové kartografie, vícenásobné 
reprezentace, zachování vazeb na zdrojové databáze, aktua-
lizace změnovými daty ze zdrojových databází, moduly 
pro plánování, řízení a kontrolu tvorby mapových děl atd. 
Kartografická díla z produkce ZÚ se vytváří z průběžně 
vedených kartografických databází DATA 10, 50, 200 a 500 
(obr. 30). Systém tvorby mapových děl se dále vylepšuje 
uplatněním výsledků jiných činností, především nového 
výškopisu území ČR (např. stínovaný reliéf, nové zpraco-
vání vrstevnic).
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Obr. 30 Schéma produkce kartografických děl ZÚ
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Technologie je založena na maximálním automatizova-
ném zpracování mapy kapacitou přibližně tří pracovníků. 
Schéma tvorby mapy je na obr. 31.
     V návaznosti na postup digitalizace katastrální mapy je 
již pro 52 % území ČR poskytována nová podoba SM 5, 
koncipovaná jako automatická vizualizace vybraných typů 
objektů odvozených z převzatých dat katastrální mapy
a již uvedených databází. Aktualizace této mapy se před-
pokládá v půlročním intervalu. Zpracování pro celé území 
ČR je odvislé od dokončení digitalizace katastrální mapy. 
Nová podoba SM 5 (obr. 32) je přes Geoportál ČÚZK po-
skytována uživatelům od roku 2010 prostřednictvím pro-
hlížecí webové mapové služby (WMS) jako souborová data 
a jako tisky ve dvou variantách barevnosti.

getika, stavebnictví) vyvolalo potřebu převodu SMO 5 do 
digitální formy skenováním spolu s její obnovou. Převod 
do rastrové podoby označované jako SM 5 byl zahájen
v roce 2001 a ukončen v roce 2007. Všechny práce na ob-
nově a digitalizaci prováděly KÚ, které s dokončením pro-
jektu převodu do rastrové podoby práce na SM 5 ukon-
čily. Poskytování datových sad rastrové SM 5 pak bylo pře-
vedeno do ZÚ včetně zajištění požadavků na tisky mapy.
    Další vedení nebo obnova SM 5 modifikovanými po-
stupy bývalé údržby mapy nebylo rentabilní. Z tohoto 
důvodu ZÚ vyvinul vlastními odbornými pracovníky novou 
technologii tvorby SM 5 s využitím dat digitální katastrální 
mapy (DKM) a v ZÚ vedených ZABAGED®, Geonames, Data-
báze bodových polí a datových sad výškopisu (vrstevnic).
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Obr. 31 Schéma tvorby nové podoby SM 5

Obr. 32 Ukázka nové podoby SM 5
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vyhlášky ČÚZK [3]. V oboru zeměměřictví a katastru ne-
movitostí jsou činnosti spojené se standardizací geogra-
fického názvosloví zabezpečovány ZÚ v rámci správy da-
tabáze Geonames a ZABAGED® a KÚ v rámci obnovy sou-
boru geodetických informací katastrálního operátu.
     NK byla zřízena 12. 8. 1971 rozhodnutím předsedy teh-
dejšího Českého úřadu geodetického a kartografického.  
Ve své činnosti navázala na NK (kartografickou) při Ústřední 
správě geodézie a kartografie zřízenou v roce 1954. Podle 
statutu současná NK ČÚZK spolupracuje ve věcech stan-
dardizace se zeměměřickými a katastrálními orgány, minis-

           Standardizace geografického názvosloví (graf 10)

Mezi zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu patří po-
dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona [2] „standardizace jmen nesí-
delních geografických objektů z území ČR a jmen sídelních
a nesídelních geografických objektů z území mimo ČR“. 
Postupy při standardizaci geografického názvosloví a pů-
sobnost NK ČÚZK jako poradního orgánu ČÚZK ve věci 
standardizace geografického názvosloví užívaného ve SMD 
a doporučeného k užívání v dalších kartografických dí-
lech zpracovaných nebo vydávaných v ČR stanoví § 11
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Obr. 34 Databáze Geonames do roku 2004
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   V dalším období se ukazovalo nevyhovující vedení 
Geonames jako databáze popisu ZM 10 a částečné dupli-
citní vedení geografických jmen a názvů v ZABAGED®, což 
bylo pro uživatele dále nejednoznačné a tím neúnosné. 
ZÚ proto v roce 2008 přistoupil po náročné etapě přípravy 
k zahájení integrace databáze Geonames se ZABAGED®.
V rámci této integrace bylo zavedeno nové aplikační vyba-
vení a provedena změna ve vedení databáze (obr. 35 a 36). 
Integrace byla dokončena v roce 2010 a jejím výsledkem je:

terstvy a ústředními orgány státní správy ČR, pracovišti Aka-
demie věd ČR, vysokými školami a s jinými vědeckými a od-
bornými institucemi. Součástí organizační struktury ZÚ je 
sekretariát NK ČÚZK, který vykonává odborné, technické 
a administrativní činnosti týkající se standardizace názvo-
sloví, v současnosti se jedná již o jeho aktualizaci a násled-
nou dokumentaci.
    Od konce osmdesátých let 20. století přes deset let NK 
prakticky nepracovala. Její činnost se vrátila do běžného 
pracovního režimu v roce 1997 vydáním nového statutu 
[13] a jmenováním nových členů komise. NK ČÚZK má 
celkem 19 členů a schází se zpravidla dvakrát ročně. Ve 
své činnosti vychází z příslušných doporučení Organi-
zace Spojených národů (OSN) ve věcech standardizace.
V rámci své působnosti zejména zpracovává zásady pro 
úpravu a užívání geografického názvosloví z území ČR 
spolu s převodem (přepisem) názvosloví z území mimo 
ČR, předkládá ČÚZK návrhy geografických jmen ke stan-
dardizaci, zpracovává názvoslovné publikace k uveřejňo-
vání standardizovaného geografického názvosloví, podává 
odborné informace, posudky, návrhy a vysvětlení ve vě-
cech standardizace a metodicky podporuje činnosti KÚ 
spojené se standardizací. V publikované řadě Geografické 
názvoslovné seznamy OSN – ČR byly od roku 1993 vy-
dány tři názvoslovné publikace.
    Vlastní standardizace geografického názvosloví a jeho 
dokumentace je průběžná činnost, která je vykonávaná 
od doby založení NK. Standardizace se týkala geografic-
kých jmen vedených na ZM 10. Dokumentace byla až do 
roku 1997 vedena na kartách písemnou formou jako rej-
střík ručně psaných seznamů geografických jmen po ma-
pových listech ZM 10 (obr. 33). V roce 1996 byl zpracován 
Prováděcí projekt na vyhotovení databáze geografických 
vlastních jmen, který byl v následujícím roce schválen. Po 
dodání aplikačního programového a technického vyba-
vení pro pracoviště sekretariátu NK ČÚZK probíhal po celý 
rok 1997 zkušební provoz programu spojujícího rastrové 
podklady tehdejší ZABAGED/2 s databází Oracle. V násle-
dujících letech byla databáze postupně naplňována. Vý-
sledkem standardizační činnosti od roku 1997 je databáze 
geografických jmen ČR Geonames, spravovaná sekreta-
riátem NK ČÚZK v působnosti ZÚ. Digitalizace názvosloví 
probíhala po mapových listech ZM 10 s tím, že v databázi 
bylo geografické jméno vedeno v počtu jeho výskytů na 
mapovém listu a lokalizováno souřadnicemi definičního 
bodu jeho umístění na mapě (obr. 34). Hlavním účelem 
takto vedené databáze bylo zajistit digitální vstup geogra-
fického názvosloví do již připravované digitální techno-
logie tvorby ZM 10. Databáze Geonames byla naplněna
v roce 2004.
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Obr. 35 Geonames – bodová referenční vrstva

Obr. 36 Grafická data Geonames a ZABAGED®
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•  atributy objektů charakteru geografického jména
    v ZABAGED® podléhají schvalovacímu procesu v Geo-
     names,
•   kartografické umístění geografického jména je řešeno
    až v rámci kartografické tvorby, nikoliv v rámci Geonames,
•   geografická jména jsou vkládána vždy pouze jednou,
     nikoliv v počtu výskytů v mapě,
•   geografické jméno má vždy prostorovou složku.
      Od roku 2011 probíhá druhá plošná aktualizace Geona-
mes. Aktualizace je prováděna z důvodů vazby na terénní 
práce topografů ZÚ. Časově, místně a s ročním rozsahem 
je vázána na plošnou aktualizaci dat ZABAGED®. Souběžně 
probíhá aktualizace databáze z podkladů zasílaných KÚ 
pro kontrolu geografického názvosloví při digitalizaci ka-
tastrální mapy. V rámci spolupráce s KÚ aktualizuje ZÚ 
Geonames ročně v rozsahu větším než 1 000 katastrálních 
území.
    Zájem o data Geonames roste. Uživatelům jsou posky-
tována buď v podobě samostatných výstupů z databáze 
ve formě rastrových nebo vektorových dat, nebo formou 
síťových služeb prostřednictvím Geoportálu ČÚZK. Uplat-
nění se zvyšuje s postupným topologickým zpřesňováním 
objektů a s aktuálností poskytovaných dat. Mimo běžné 
užití v GIS, územním plánování, integrovaném záchran-
ném systému apod. nacházejí geografická jména častější 
uplatnění v mapových portálech a webových aplikacích 
pro vyhledávání geografických objektů v území. V roce 
2012 pokračovala spolupráce s konsorciem mezinárod-
ního projektu sítě evropských webových služeb EuroGeo-
Names (EGN). Poskytnutá modifikovaná data Geonames
v požadované kvalitě jsou interně dostupná ve zjednodu-
šené prohlížecí službě EGN a k jejich poskytování veřej-
nosti dojde po realizaci přechodu na zjednodušený model 
služby v druhé polovině roku 2013. 

           Vedení ÚAZK (graf 11)

ÚAZK je se zřetelem na zvláštní povahu uchovávaných 
archiválií specializovaným archivem ve smyslu § 80 odst. 2 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů. Jeho významné postavení 
mezi ostatními archivy a mapovými sbírkami spočívá v tom,
že v něm uložené archiválie podávají chronologický a vy-
čerpávající obraz o činnosti státních civilních i vojenských 
geodetických a kartografických orgánů v minulosti a ČÚZK 
v současnosti. ÚAZK uchovává přehled o kartografických 
dílech a pozemkových evidencích, která v minulosti do 
současnosti zobrazovala území Čech, Moravy a Slezska

•   vznik databáze pojmenovaných objektů,
•   obsah databáze se již nevztahuje ke konkrétní mapě,
•   data Geonames se vztahují ke geografickým objektům
   a splňují jedno z hlavních kriterií datových specifikací
     INSPIRE,
•   geometrická reprezentace některých objektů Geonames
   odpovídá poloze geografického objektu vedeného
   v ZABAGED®, k němuž je jméno připojeno; jména
      Geonames bez vazby na objekty ZABAGED®, především
    pomístní jména a některé místní názvy, jsou v Geonames
     vedena s vlastní zjednodušenou geometrií,
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Obr. 37 Mapová hala ÚAZK – rok 1998

Obr. 38 Badatelna a mapová hala ÚAZK – rok 2000
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uloženy v původních, převážně vysokých dřevěných regálo-
vých stěnách, a prakticky neposkytovala vyhovující pod-
mínky pro odbornou archivní činnost archivářů i badatelů 
(obr. 37).
     Zcela radikální změnu přineslo přestěhování ÚAZK do 
archivních prostor pro tento účel vybudovaných v nové bu-
dově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze-Koby-
lisích v roce 2000 (obr. 38). Uložení archiválií ve dvou pros-
torných halách, samostatná badatelna a nové pracoviště 
archivářů vytvořilo podmínky požadované pro vedení spe-
cializovaného archivu, umožnilo přehledné uložení archi-
válií, jejich odborné zpracování a rozvinutí odborné čin-
nosti ÚAZK ve vztahu k badatelům i laické veřejnosti trva-
lým zpřístupňováním na internetu a popularizací nejzají-
mavějších archiválií účelovými akcemi a publikacemi.
     Součástí archivu je jeho depozitář na zámku v Libočanech. 
Zámek byl v roce 1966 převeden do správy a užívání tehdej-
šího Kartografického a geodetického fondu v Bratislavě, po-
bočky v Praze. Po téměř třiceti letech užívání se budova do-
stala do stavu nevhodného až kritického pro uložení archi-

v hranicích historických i současných politických celků. 
Hlavní náplní jeho činnosti je přejímání a evidence obo-
rových archiválií, jejich archivní zpracování, systematická 
digitalizace skenováním a jejich zpřístupňování odborné
i široké laické veřejnosti.  
     Předchůdce ÚAZK, Ústřední archiv geodézie a kartogra-
fie, byl zřízen z Ústřední mapové a listinné dokumentace 
v roce 1971. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 
bylo v rámci archivní rozluky převezeno unikátní archivní 
bohatství z vídeňského Centrálního archivu pozemkového 
katastru do Ústředního archivu katastrálních map při minis-
terstvu financí v Praze, od roku 1928 již jako Ústředního 
archivu pozemkového katastru. Tím byl založen základ spe-
cializovaného archivu, který v průběhu dalších let existo-
val jako součást různých podniků a ústavů podle organi-
začních změn ve vývoji státních oborových a resortních 
institucí. Až do roku 1999 bylo pracoviště ÚAZK umístěno 
v budově Ministerstva financí na Dražického náměstí v Pra-
ze, tj. v prostorách původního umístění archiválií v „mapové 
hale“. Hala již byla přeplněná archiváliemi, které byli navíc
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Tab. 8 Zpřístupňování archiválií badatelům

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122003

696

1 516

6 891

326

11

611

1 724

6 640

265

21

819

1 707

7 502

290

12

724

1 409

6 376

250

16

539

1 146

4 243

236

15

403

796

3 170

304

11

335

691

2 813

906

8

340

675

2 895

983

8

284

597

2 573

508

10

549

1 301

4 836

886

6

Počet badatelů

Počet badatelských
návštěv

Počet vyhotovených
kopií archiválií

Počet archiválií
objednaných písemně

Počet exkurzí
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a nové mapy z území České republiky“ ve Varšavě. Výstava 
byla připravována ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Pol-
sku a s firmou Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, 
S. A., v jejíchž prostorách se výstava koná. 
     Od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2013 probíhá v ČR generální in-
ventura Národního archivního dědictví. Týká se všech archivů 
a v nich uložených archiválií. ÚAZK v současnosti plní úkol 
prováděním fyzických kontrol inventárních jednotek v sou-
ladu s pokyny k inventarizaci vydanými Ministerstvem vni-
tra, odborem archivní správy a spisové služby.

           Poskytování služeb a dat – Geoportál ČÚZK

Ve všech oblastech činností v působnosti ZÚ vznikají vý-
sledky, které jsou poskytovány bez omezení všem jejich 
uživatelům. Seznam poskytovaných produktů a mapových 
děl původně obsahoval Ceník produktů ZÚ, ve kterém byly 
popsané i licenční podmínky jejich užití. Později tuto funkci 
plnil Katalog produktů ZÚ. Produkty byly poskytované pře-
vážně poštou na základě objednávek. K prodeji kartogra-
fické produkce existovalo na území ČR 9 prodejen map při 
KÚ I. Nové možnosti propagace a zpřístupňování všech 
produktů přineslo v roce 2000 zřízení internetových strá-
nek všech orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí, 
dostupných na adrese www.cuzk.cz. Až do roku 2004 se 
výsledky poskytovaly v tištěné formě nebo jako soubory 
dat předávané na dostupných technických nosičích. 
      V roce 2004 byly zahájené přípravné práce pro spuštění 
systému obchodní evidence a vyřizování objednávek na 
data SMD, ortofoto a ZABAGED® a jejich poskytování pro-
střednictvím webových služeb. V závěru roku byl již ově-
řován testovací provoz nového systému. V roce 2005 ZÚ 
zprovoznil na internetu Geoportál ZÚ (obr. 39), prostřed-
nictvím kterého zajistil zpřístupňování produktů cestou 
obchodního modulu a metadat o jednotlivých produk-
tech. Podstatná vylepšení Geoportálu ZÚ se uskutečnily
v roce 2006. Byly rozšířeny možnosti dostupnosti infor-
mací o produktech, provedena lokalizace Geoportálu do 
anglického jazyka, u většiny datových sad byly doplňo-
vány náhledy jednotlivých mapových listů a rozšiřován 
počet datových sad přístupných v aplikaci Geoprohlížeč 
Metadata. Do nabídky byly začleněny datové sady císař-
ských povinných otisků stabilního katastru, do obchodního 
modulu potom možnost objednávky tisku této mapy na 
zakázku. V závěru roku 2006 byl zahájen zkušební provoz 
publikování archivních dat na internetu. Do prostředí Geo-
portálu byla implementována prohlížečka archiválií z ÚAZK. 
Další vývoj Geoportálu pokračoval průběžně každý rok za 
účelem rozšiřování nabídky a služeb uživatelům.

válií. Z toho důvodu musel ZÚ v roce 1994 přistoupit k zahá-
jení její celkové rekonstrukce za účelem definitivního do-
budování depozitáře a pracoviště archivářů s termínem 
dokončení 1996, což se i povedlo. V rámci rekonstrukce 
byla vyměněna celá střešní krytina a klempířské prvky, udě-
lána nová fasáda, upraven interiér, do zdiva zabudována 
izolace proti vlhkosti atd. V rámci komplexnosti oprav byla 
v závěrečné etapě zaměřena pozornost i na úpravu a revi-
talizaci přilehlé zahrady. Přes tyto všechny opravy a péči
o budovu depozitáře není možné v ní vytvořit a udržet opti-
mální a dnes požadované podmínky pro uložení archiválií 
a dlouhodobě podmínky pro akreditaci specializovaného 
archivu. 
   Přibližně přes půl milionu specifických archiválií ulo-
žených v ÚAZK je součástí Národního archivního dědictví 
ČR. Jsou rozděleny do 22 fondů a 7 sbírek. Na konci roku 
2012 se jednalo celkem o 1 239 běžných metrů archiválií 
a 29 214 evidenčních jednotek. Odborná činnost ÚAZK 
sestává z přejímání a systematického zpracování archi-
válií, jejich popisu a doplňování záznamů do interní da-
tabáze archivu. Archiv doplňuje sbírky a fondy pouze pře-
bíráním nebo darováním. Takovým zdrojem je například 
posuzování vnějších skartací prováděných pro ZÚ a KÚ po-
dle jejich požadavků.
     Ročně se tak doplní do archivu přibližně 3 000 archiválií. 
V roce 2005 publikoval ÚAZK na internetových stránkách 
ZÚ přehledný seznam spravovaných archiválií po jednot-
livých fondech a sbírkách jako informační systém archivu 
(ISAR). Velkou pozornost věnuje archiv zpřístupňování archi-
válií zejména na internetu. Systematické skenování archi-
válií bylo zahájeno v roce 2006 digitalizací archivního sou-
boru císařských povinných otisků Čech, Moravy a Slezska 
a do konce roku 2008 byly ještě naskenovány soubor topo-
grafických sekcí třetího vojenského mapování a Sbírka map 
a plánů do roku 1850. Rychlá publikace těchto archivních 
souborů na internetu vzbudila velice příznivý ohlas u bada-
telů, ale i laické veřejnosti. Systematicky skenované archi-
válie jsou zpřístupněny v aplikaci Prohlížení archiválií na 
adrese http://archivnimapy.cuzk.cz/, která je dostupná ze 
stránek ZÚ nebo Geoportálu ČÚZK. Digitalizace dalších 
souborů archiválií pokračuje plynule a ročně se naskenuje 
přibližně 15 000 mapových podkladů. V současnosti je digi-
talizována téměř čtvrtina archiválií. Zpřístupňování archi-
válií badatelům v badatelně, kde je možné studovat archi-
válie z originálů, je sumarizováno pro období posledních 
deseti let v tab. 8.
   Zájem o archiv uspokojují jeho zaměstnanci i formou 
exkurzí, pořádáním seminářů nebo zpravidla dvou tema-
tických výstav ročně pro zaměstnance KÚ v Praze a pozva-
nou odbornou veřejnost. Velký pozitivní ohlas vyvolala
od března 2013 probíhající výstava ze sbírek ÚAZK „Staré 
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Obr. 39 Geoportál ZÚ – rok 2005

Obr. 40 Geoportál ČÚZK – rok 2010

Obr. 41 Schéma základního členění Geoportálu ČÚZK
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      V roce 2009 došlo k další zásadní změně. Geoportál ZÚ 
se změnil na Geoportál ČÚZK, který se stal vstupní bránou  
a přístupovým místem k datům a službám celého resortu 
zeměměřictví a katastru. Geoportál ČÚZK byl ponechán ve 
správě ZÚ. Od května 2010 jsou datové sady a služby po-
skytované uživatelům v novém uspořádání a grafickém pro-
vedení Geoportálu ČÚZK. Zásadním způsobem byl upra-
ven jeho vzhled a uživatelské rozhraní (obr. 40). Hlavními 
funkcemi Geoportálu ČÚZK jsou informace o produktech 
resortu ČÚZK, poskytování síťových služeb a umožnění 
objednávat produkty, data a služby cestou internetového 
obchodu. Uživateli je nabízený buď přímý přístup k jed-
notlivým aplikacím, nebo je nasměrován k informacím
o jednotlivých datových sadách, síťových službách či pro-
blematice INSPIRE. Členění webových stránek Geoportálu 
ČÚZK je na obr. 41. Dílčí úpravy, doplňování a zlepšování 
funkčnosti Geoportálu ČÚZK průběžně pokračují v reakci 
na potřeby uživatelů, rozšiřování druhů produktů a zavá-
dění technických inovací v resortu ČÚZK.
      Data a služby poskytované prostřednictvím Geoportálu 
ČÚZK jsou významnou součástí národní infrastruktury pro-
storových dat. Protože podle zákona [2] poskytuje ZÚ mimo 
jiné základní prostorová data z území ČR pro infrastrukturu 
pro prostorové informace v Evropském společenství, musí 
postupně plnit požadavky Směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 3. 2007 o zřízení Infra-
struktury pro prostorové informace v Evropském spole-
čenství (INSPIRE), včetně souvisejících právních předpisů 
a technických prováděcích pokynů. V tomto smyslu již 
publikuje informace a data pro datové prvky vrstev „vod-
stvo“ a „zeměpisná jména“. 
    Úroveň vykonávání zeměměřických činností ve veřejném 
zájmu v ZÚ na konci roku 2012 charakterizuje přehled vý-
stupů, které ZÚ poskytuje prostřednictvím Geoportálu 
ČÚZK (tab. 9). Je až neuvěřitelné, k jakému rozšíření posky-
tovaných produktů došlo za období dvaceti let, když v roce 
1993 se jednalo pouze o tištěná SMD a geodetické údaje.

Černohorský, J.: Dvacet let Zeměměřického úřadu



Tab. 9 Přehled o formách poskytování výstupů ze zeměměřických činností a služeb ZÚ v roce 2012
             (žlutě  – výstupy dostupné v roce 1993)

Poskytovaná prostorová data

SM 5 vektor 

SM 5 rastr 

ZM 10 

ZM 25 

ZM 50 

ZM 100 

ZM 200 

MČR 500 

MČR 1M 

Data200 

Ortofoto ČR 

ZABAGED® polohopis 

ZABAGED® výškopis – vrstevnice 3D 

ZABAGED® výškopis – grid 10 x 10 m 

Výškopis DMR 4G 

Výškopis DMR 5G 

Výškopis DMP 1G

Správní a katastrální hranice 

Geonames 

Databáze bodových polí 

INSPIRE zeměpisná jména (GN) 
INSPIRE vodstvo (HY) 

Souborová
data

x 

x 

x 

x 

x 

- 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x    

x 
x 

Tištěná forma

x    

x    

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

- 

x    

- 

- 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 
- 

WMS WMTS WFS
ArcGIS
Server

Síťové služby

x 

x 

x 

x 

x 

- 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

- 

- 

- 

- 

x 

x 

x 

x 
x 

- 

- 

x 

x 

x 

- 

x 

x 

x 

- 

x 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

x 

- 

- 

- 

- 

-

x 

x 

- 

- 
- 

- 

- 

x 

x 

x 

- 

x 

x 

x 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

1)

3)

3)

3)

4)

2)

2)

2)

1) Z území, kde již byla provedena digitalizace katastrální mapy.
2) Tisk na zakázku na velkoformátové tiskárně.

Poznámky: 3) Z území, kde již byla zpracována data z doposud provedeného LLS.
4) Výdej souborových dat v případě hromadných objednávek. 

12.

Zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrál-
ních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce správy geodetických základů ČR. Praha, ČÚZK, č. j. 50/2008-22 
ze dne 28. února 2008.
KOSTELECKÝ, J. aj.: Realizace S-JTSK/05 – varianta 2. Technická zpráva 
VÚGTK, v.v.i., č. 1153/2010. 29 s. GO Pecný 2010.
Koncepce Základní báze geografických dat (ZABAGED). Praha, ČÚZK, č. j. 
5005/1994-1 ze dne 1. listopadu 1994.
Seznam jevů zobrazených v ZABAGED/1. Praha, ČÚZK, č. j. 6093/1994-22 
ze dne 30. prosince 1994.
Katalog objektů ZABAGED/1. Praha, ZÚ, č. j. 2459/1995-36, prosinec 1995.
Seznam objektů zobrazených v ZABAGED/1. Praha, ČÚZK, č. j. 4926/1996-22.
Koncepce 2. etapy vývoje Základní báze geografických dat (ZABAGED). 
Praha, ČÚZK, č. j. 1209/1999-1 ze dne 1. dubna 1999.
Projekt tvorby nového výškopisu území České republiky. Praha, ZÚ 1997.
Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční 
systémy,  státní mapové díla závazná na celém území státu a zásady jejich 
používání, ve znění pozdějších předpisů.
Statut Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrál-
ního. Praha, ČÚZK, č. j. 1319/1997-22 ze dne 25. března 1997.
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           Závěr

Vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu v ob-
dobí uplynulých dvaceti let přinesl celou řadu změn, které 
zohledňovaly trvalou snahu ZÚ o zavádění nových tech-
nologických možností, ale také reagovaly na stále nároč-
nější požadavky uživatelů výsledků ve všech oblastech vy-
konávaných činností. Dosažený stav jistě opravňuje kon-
statovat, že ZÚ naplňuje své poslání správního úřadu ze-
měměřictví s celostátní působností v rozsahu, který po-
krývá povinnosti uložené zákonem [1], zejména pro po-
třeby veřejné správy.
    Účelem článku bylo připomenout v souhrnném pře-
hledu skutečnosti a události, které popisovaný vývoj nej-
více ovlivnily a popsat stav dosažený v předcházejících 
letech. Tyto informace se s postupujícím časem zapomí-
nají. Pokud nejsou dokladované v archivovaných doku-
mentech, potom se dalším generacím nevratně ztrácejí. 
Je dále na čtenářích a jiných zainteresovaných osobách 
v oboru zeměměřictví, aby svými informacemi a pamětí 
minulých let uvedené skutečnosti dále doplňovali, popří-
padě upřesnili. ZÚ bude takový přístup vítat pro podrobné 
dokladování věcného, organizačního i technologického 
vývoje samostatně v každé oblasti zeměměřických čin-
ností ve veřejném zájmu.
     Rozsah článku pro publikaci v Geodetickém a kartogra-
fickém obzoru neumožňuje uvést další zajímavé podrob-
nosti a časová data. I přes některé obsáhlejší statě nebylo 
možné popsat obrovské množství výsledků ZÚ dosaže-
ných v úsilí o vývoj a postup prací při zajišťování jeho věcné 
působnosti. Podrobnější informace jsou uvedené ve výroč-
ních zprávách, které každý rok ZÚ publikuje na svých inter-
netových stránkách.

Černohorský, J.: Dvacet let Zeměměřického úřadu



Obr. 1 Výstava posterů

Obr. 1 Z průběhu konference

Konference EGU 2013 ve Vídni

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ XIX. mezinárodní slovensko-
-polsko-české geodetické dny 
v Trenčianských Teplicích
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Ve dnech 16. až 18. 5. 2013 se konal v Trenčianských Teplicích XIX. ročník Mezi-
národních slovensko-polsko-českých geodetických dnů. Jednalo se již o tradiční 
setkání slovenských, polských a českých geodetů. Tato konference má národní 
specifikum – jednacími jazyky jsou stále slovenština, polština a čeština. Zúčast-
nilo se jí 145 posluchačů z řad odborné veřejnosti (obr.1). Program konference 
byl rozdělen do čtyř tématických celků. 
       V první části se účastníci dozvěděli o dosažených výsledcích v národních re-
sortech. Druhá část byla zaměřena na problematiku státních hranic. V dalších 
částech se příspěvky zabývaly aktuálními problémy ve vybraných činnostech
v oboru a zároveň byly představeny nadstandardní práce studentů a dokto-
randů z univerzit. Není možné popsat všechny zajímavé referáty, proto jsou
v následujícím textu uvedeny jen některé z nich.

 
      Na úvod vystoupili zástupci státních správ zeměměřictví a katastru ze Slo-
venské republiky (SR), Polské republiky (PR) a České republiky (ČR). Předsedkyně 
Úřadu geodézie, kartografie a katastru (ÚGKK) SR Ing. Mária Frindrichová na-
příklad informovala o změnách ve struktuře státní správy katastru, spočívající
v začlenění pod okresní úřady k 1. 10. 2013. 
     Velké pozornosti se těšil druhý blok přednášek s příspěvky o dokumentaci
a zaměřování státních hranic. Příspěvek Ing. Petra Šlahora a Ing. Mateje Bady
z Ministerstva vnitra SR pojednával o problémech způsobených proměnlivým 
průběhem hraničních čar uprostřed hraničních vodních toků. Hraniční doku-
mentární díla vyhotovená podle mezinárodních smluv nejsou většinou jednotná 
a z toho vyplývají důsledky pro vedení příhraničních pozemků v katastru. Zmí-
něna byla zejména problematická hranice probíhající korytem řeky Dunaje.
      V dalším referátu Ing. Tomáš Kodýtek z Katastrálního úřadu pro Jihomorav-
ský kraj se sídlem v Brně informoval o řešení změny státní hranice mezi ČR a SR 
po roce 1993, kdy bylo nutné vyjasnit vlastnictví k pozemkům přičleněným
k ČR z důvodu napřímení toku řeky Moravy a s tím související změnou státní 
hranice. Složité bylo vypořádat se s rozdrobenou držbou za stavu velkého 
počtu podílů zapsaných vlastníků, a to zejména v urbariátech. Obtížné bylo též 
zjistit správný obsah zápisů v pozemkových knihách vedených v maďarštině.
    V následujícím bloku přinesl osvěžení referát Ing. Štefana Lukáče z STU
v Bratislavě, který vyzdvihl význam a tradici Báňské a později i lesnické aka-
demie v Banské Štiavnici. Tato akademie, založená před 250 lety, byla ze-
jména ve druhé polovině 18. a v průběhu 19. století nositelkou vědy a po-
kroku nejen v oblasti hornictví a hutnictví, ale i ve vícero technických a příro-
dovědných odvětvích. Teprve později vznikaly podle jejího vzoru další školy
v Evropě, např. Báňská akademie ve Freiburgu nebo Polytechnika pro výchovu 
inženýrů v Paříži. Akademie byla z rozhodnutí uherské vlády ještě v roce 1918 

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Konference EGU (European Geosciences Union) se koná každoročně ve Vídni
a v letošním roce probíhala ve dnech 7. až 12. 4. Konference je věnována vědám 
o Zemi a její součástí je i sekce zaměřená na geodézii.
      V bloku věnovaném geodetickým a geodynamickým programům střední 
Evropy A. Caporali představil CEGRN (Central European GNSS Geodyna-
mic Reference Network), měřické kampaně na obnovu této sítě, kterých se 
účastní celkem 13 zemí včetně České republiky (ČR), a zmínil snahu o propojení 
s EPN (EUREF Permanent Network). Autoři dalších příspěvků popisovali na-
příklad vliv sněhové pokrývky na multipath v souvislosti s měřením GNSS
(J. Hefty), vývoj kvazigeoidu pro ČR (O. Nesvadba), vertikální pohyby povrchu 
ve střední Evropě (J. Šimek) a využití GNSS v seismologii (J. Kostelecký).
       Vývoj teoretické geodézie přiblížili autoři referátů týkajících se referenčních 
rámců, gravitačního pole, dynamiky nebo rotace Země ve spojení s používa-
nými matematickými metodami a analýzami časových řad. Příspěvky byly vě-
novány určování parametrů rotace Země pomocí družicových technik jako 
VLBI (Very Long Base of Interferometry), GNSS nebo pomocí dat z družice GRACE. 
Nové mise dávají další data, pomáhají zpřesňovat průběh tíhového nebo mag-
netického pole a poskytují globální pohled na konkrétní problematiku, např. 
klimatické změny.
       Velký prostor byl vyhrazen problematice Mezinárodního terestrického refe-
renčního rámce (ITRF), přípravě pro vyhlášení jeho další realizace i jeho využití 
ve vědě a v souvisejících aplikacích. Autoři příspěvků se soustředili rovněž na 
zjišťování systematických chyb v ITRF a jejich eliminaci, která pomůže tuto rea-
lizaci zlepšit. Příspěvky popisovaly zdroje chyb v případě absolutní kalibrace 
antén, analyzovaly geocentrické souřadnice získané z metod GNSS nebo časové 
řady měření GNSS. Účelem takových rozborů je nalézt a vyřešit zdroje chyb, což 
vede ke zlepšení modelů a postupů zpracování dat. Referenční systémy jsou ne-
postradatelné pro popis geometrie a pohybu Země a jiných vesmírných objektů
a je třeba mít jejich shodnou definici, případně zajistit mezi nimi převodní vztah.

      V sérii přednášek o přesných algoritmech a aplikacích v GNSS byli účastníci 
konference seznámeni s modelováním v GNSS, potenciálem multi-GNSS, metodou 
PPP (Precise Point Positioning), kalibrací, novými nebo vylepšenými aplikacemi 
pro zpřesnění v GNSS (zpřesnění drah, chodu hodin) nebo s řešením ambiguit. 
Dále měli také příležitost seznámit se s prvními výsledky z družicových systémů 
BeiDou a Galileo. Systém Galileo má od prosince 2012 k dispozici 4 družice.
      Konferenci EGU doprovázela rozsáhlá výstava posterů (obr. 1).

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



Obr. 2 M. Frindrichová a K. Bujakowski podepisují
memorandum o porozumění (foto: Ing. Miroslav Roháček, GKÚ)

Obr. 3 Lázeňská dvorana – Kursalón

Obr. 1 Účastníci pracovního setkání (zleva W. Schäffer,
T. Kulhánek, J. Pressová, M. Riemensperger, M. Javůrková,
P. Stejskal, P. Šidlichovský, I. Degelmann a A. Kamhuber)

Pracovní setkání zástupců geografických 
databází ZABAGED   a ATKIS   proběhlo
v Českých Budějovicích

®®
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(obr. 3). Součástí konference byl i slavnostní galavečer s vystoupením folklorního 
souboru z Trenčína. Konference umožnila účastníkům řadu podnětných setkání, 
výměnu odborných názorů a navázání nových kontaktů. Poděkování za zda-
řilou a skvěle připravenou akci patří zejména slovenským pořadatelům v čele
s předsedou Slovenské společnosti geodetů a kartografů Ing. Dušanem Feriancem.

Článek vznikl s podporou projektu OPVK Podpora tvorby národní sítě kartografie 
nové generace – NeoCartoLink, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0010.

Ing. Miroslav Matějík, Ph.D.   ,
Ing. Jelena Vitásková, Ph.D.   ,

Ing. Miloš Cibulka, Ph.D.   ,
Ústav geoinformačních technologií,

Ústav aplikované a krajinné ekologie,
Mendelova univerzita v Brně

V Českých Budějovicích se ve dnech 28. a 29. 5. 2013 uskutečnilo česko-ně-
mecké (bavorské) pracovní setkání zástupců dvou významných státních geo-
grafických databází – ZABAGED® (Základní báze geografických dat) a ATKIS® 
(Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem).
      Hlavním cílem setkání byla praktická prezentace způsobů a postupu aktuali-
zace a sběru dat ZABAGED® včetně využívání terénních topografických prací. Dal-
ším významným tématem bylo pokračování ve spolupráci na harmonizaci geo-
grafických prvků v oblasti státních hranic.
       Setkání bylo organizováno Zeměměřickým úřadem, odbory sběru dat ZABAGED 
v Praze a v Českých Budějovicích, které zastupovali Jana Pressová, Pavel Stejskal, 
Tomáš Kulhánek a Julius Tomaško. Z odboru správy ZABAGED se harmonizací na 
společné státní hranici zabývali Pavel Šidlichovský a Milada Javůrková. Za bavor-
skou stranu se z Landesamt für Vermessung und Geoinformation zúčastnili Werner 
Schäffer, Martin Riemensperger, Ingrid Degelmann a Agnes Kamhuber (obr. 1).

zrušena. Dnes se na jejím místě nachází Střední průmyslová škola Samuela
Mikovíniho, na které je jedním z řady vyučovaných oborů i zaměření geodézie, 
kartografie a katastr. Vystoupení přednášejícího bylo doplněno záběry z dopro-
vodných akcí oslav 250. výročí založení Báňské akademie, které se uskutečnily 
v říjnu 2012.
       Ze studentských prací zaujal příspěvek Bc. Ľubice Ilkovičové z STU v Bratislavě, 
který analyzoval rozdíly mezi dvěma globálními navigačními družicovými sys-
témy (GNSS) GPS a GLONASS na bodech Sítě permanentních stanic GNSS EUREF. 
Měření probíhalo v letech 2011 až 2013 a bylo vyhodnoceno s použitím 
softwaru Bernese. Cílem práce byl popis zpracování měření z GNSS tak, aby byla 
dosažena maximální přesnost měření na permanentních bodech, včetně porov-
nání obou systémů a eliminování systematických vlivů. 
     Ve vystoupení s názvem Nová výškopisná data pro GIS v ČR od Ing. Karla 
Brázdila z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se poslední den poslu-
chači seznámili se současným stavem velkoplošného leteckého laserového ske-
nování na území ČR. Současně byl nastíněn i nejbližší záměr vývoje skenova-
cích prací. Přednášející prezentoval zejména výsledky analýz přesnosti a kva-
lity výškopisných dat a problematiku jejich zpracování.
      Společné setkání na XIX. mezinárodních slovensko-polsko-českých geode-
tických dnech využili předsedkyně ÚGKK SR Ing. M. Frindrichová a hlavní 
geodet Polska dr inż. Kazimierz Bujakowski k podpisu memoranda o poro-
zumění (obr. 2). V něm se zavázali ke spolupráci a poskytování vzájemného 
přístupu k prostorovým datům, jehož cílem je harmonizace dat v příhraniční 
oblasti. Obě zúčastněné strany mají právo používat zpřístupněná data na tvorbu 
a obnovu jimi vydávaných oficiálních map a na spravování GIS.
       Konference se konala v krásném prostředí lázní Trenčianske Teplice, v repre-
zentační a zajímavě řešené lázeňské dvoraně postavené v roce 1892 – v Kursalónu
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1)
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Obr. 2 J. Tomaško předvádí zaměření cesty

Obr. 1 Zástupkyně MV E. Kubátová

Konference Geoinformace ve veřejné 
správě – GIVS 2013

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
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v Národní infrastruktuře pro prostorové informace, zajištěním jednotných závaz-
ných datových zdrojů, které budou za stejných podmínek k dispozici občanům, 
firmám a veřejné správě, bude podpořena konzistence a transparentnost vý-
konu veřejné správy.
       Blok o základních registrech uvedl příspěvek „Sdílené služby ve veřejné správě“, 
jehož autor Ondřej Felix z MV připomněl úlohu základních registrů a uvedl 
zkušenosti z jejich používání. Převážná většina dalších příspěvků se týkala Regis-
tru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN). Posluchači si vyslechli od 
zástupců rezortu ČÚZK novinky, které souvisejí se správou RÚIAN a s poskyto-
váním údajů z tohoto registru. Zástupci z řad komerčních subjektů i uživatelů
z prostředí veřejné správy nabídli informace o řešeních, která usnadňují a roz-
šiřují možnosti využití tohoto veřejně dostupného zdroje validních informací. 
Pozornost v tomto bloku byla ovšem věnována také přednáškám o novinkách
v poskytování informací z katastru nemovitostí, zajímavé byly i příklady ze zpra-
cování projektů geografických informačních systémů (GIS) pro veřejnou správu 
na úrovni kraje.
       Blok o implementaci INSPIRE zahájil svým vystoupením zástupce České re-
publiky v Evropském výzkumném centru (JRC) Robert Tomas. Posluchači získali 
množství informací o současném stavu uplatňování Strategie Evropské komise pro 
údržbu a implementaci INSPIRE v členských státech. Jiří Poláček z ČÚZK potom 
informoval o roli INSPIRE při budování NIPI. Další příspěvky, jejichž autory byli opět  
převážně reprezentanti rezortu ČÚZK, se věnovaly konkrétním příkladům pří-
nosů směrnice na správu, poskytování a užití prostorových dat a služeb. Některé 
prezentace se zase zaměřily na dílčí problémy implementace INSPIRE. Zástupce 
Zeměměřického úřadu Pavel Vaniš tak například seznámil posluchače s úskalími, 
se kterými se lze setkat při harmonizaci dat na státních hranicích.

      V dalších tematických blocích příspěvků představili přednášející širokou škálu 
témat, která odrážejí různorodé využití geoinformatiky pro podporu veřejné 
správy. Účastníci konference si tak mohli třeba vyslechnout zkušenosti z využití 
GIS při pasportizaci, evidenci a efektivní správě majetku, představeny byly rovněž 
různé příklady zpřístupnění informací o území za pomoci geoportálových řešení, 
pozornost byla věnována také Open Source projektům nebo problematice celo-
životního vzdělávání. S velkým zájmem se setkal blok věnovaný autorskému 
právu v geoinformatice.
       O tom, že přednesené referáty účastníky zaujaly, svědčí i bezprostřední reakce 
z řad posluchačů, kteří v průběhu jednání vznášeli řadu dotazů, připomínek
a komentářů, živá diskuze se odehrávala i o přestávkách v kuloárech. Účastníci 
konference GIVS 2013 tak zcela určitě odcházeli obohaceni o mnohé podněty, 
které mohou přispět svým dílem k dalšímu zkvalitnění činnosti veřejné správy. 
      Podrobnější informace o konferenci je možné získat na:
http://www.cagi.cz/konference-givs-2013.

 Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha
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       Setkání proběhlo v pozitivním duchu a předvedení terénních prací se konalo 
za hezkého a slunného počasí.
       Celé dva dny byly vyplněny přátelskou atmosférou plnou praktických ukázek 
s četnými dotazy (obr. 2). Bavorští účastníci, především W. Schäffer, který je 
zodpovědný za topografickou aktualizaci ATKIS® na části území Bavorska, ocenili 
jednodušší, a tím i rychlejší proces aktualizace ZABAGED®, kdy český topograf 
je zároveň i operátorem, který změny přímo online zanáší do databáze. Zá-
roveň ocenili kontroly kvality dat ZABAGED® na několika úrovních a zaujalo je 
současné cílené zaměření na zvýšení geometrické přesnosti prvků ZABAGED®
s využíváním stereofotogrammetrického vyhodnocování leteckých měřických 
snímků a dat leteckého laserového skenování, resp. dat digitálního modelu 
terénu 5. generace (DMR 5G).

RNDr. Jana Pressová,
Zeměměřický úřad, Praha

Willembergův sál Domu ČSVTS na Novotného lávce v Praze hostil ve dnech
27. a 28. 5. 2013 účastníky 6. výroční konference GIVS 2013. Konferenci 
uspořádala Česká asociace pro geoinformace (CAGI), letos pod záštitou Minis-
terstva vnitra (MV) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Téměř stovka od-
borníků měla opět možnost vyměnit si nejnovější poznatky z oblasti geoinfor-
matiky. 
        Tento rok byla věnována zvýšená pozornost několika oblastem, kde dochází 
k nejdynamičtějšímu vývoji. V první řadě se jednání zaměřilo na problematiku 
budování Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI), další obšír-
něji pojednávanou oblastí byly základní registry a Digitální mapy veřejné správy  
a chybět nemohl ani zvláštní prostor pro záležitosti týkající se implementace 
směrnice INSPIRE.
      V prvním bloku přednesla zástupkyně MV Eva Kubátová (obr. 1) příspěvek
o aktuálním stavu záměru MV vypracovat v těsné spolupráci s centrálními orgány 
státní správy – MŽP, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem obrany, 
Ministerstvem dopravy  a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK), 
ve vazbě na klíčové strategické dokumenty, strategii rozvoje NIPI. Záměr 
předpokládá, že ministr vnitra by měl nejpozději v únoru 2014 předložit ke 
schválení vládě návrh rozvoje infrastruktury pro prostorové informace (Geo-
InfoStrategie). Jak v příspěvku zaznělo, GeoInfoStrategie bude účinným ná-
strojem koordinace a integrace jednotlivých aktivit subjektů veřejné správy
i komerční sféry v oblasti prostorových informací. Implementací GeoInfoStrategie 



Obr. 1 Finálový zápas v minifutbale medzi GKÚ Bratislava
a SK Nitra skončil až v penaltovom rozstrele

Obr. 2 Finálový zápas v plážovom volejbale
GKÚ Bratislava – SK pre hlavné mesto SR Bratislavu

Obr. 3 Rastislav Pastorčík (GKÚ Bratislava) jasne viedol
už pár metrov po štarte

Letné športové hry 2013 rezortu 
ÚGKK SR 

Z ČINNOSTI ORGÁNOV
A ORGANIZÁCIÍ

České vydání Komenského mapy 
Moravy
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1)

2)

3)

ÚAZK je pracovištěm Zeměměřického úřadu v Praze. O archivu viz blíže: GRIM, T.-KOSTKOVÁ, 
P.-KRONUS, M.-ŘÍMALOVÁ, J.: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Praha, Zeměměřický 
úřad 2007, s. 3–7. 
Dle Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 Nivnice? – 15. 11. 1670 Amsterdam). Viz DRÁPELA, M. V.: 
Vývoj moravské kartografie. [Habilitační práce.] Brno 1994, s. 41 a 130. Nepublikováno.
Viz Geodetický a kartografický obzor, 58, 2012, č. 8, s. 191 a 3. strana obálky.
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hlavné mesto SR Bratislavu (6), SK Nitra (5), GKÚ Bratislava (4), SK Žilina (4), 
SK Banská Bystrica (3) a SK Trenčín (3).
Výsledky:
•    minifutbal: 1. GKÚ Bratislava, 2. SK Nitra, 3. SK Banská Bystrica, 
•    plážový volejbal: 1. GKÚ Bratislava, 2. SK pre hlavné mesto SR Bratislavu,
      3. ÚGKK SR, 
•    stolný tenis – ženy: 1. Lýdia Boháková (SK Nitra), 2. Jarmila Balgová (SK
      Trenčín), 3. Mária Kanitrová (SK pre hlavné mesto SR Bratislavu), 
•   stolný tenis – muži: 1. Vladimír Macko (SK Žilina), 2. Peter Haľama (SK
      Žilina), 3. Tomáš Rosina (SK Nitra), 
•   beh na 3 000 m – ženy do 45 rokov: 1. Katarína Lukyová (SK pre hlavné 
     mesto SR Bratislavu), 2. Anna Haferová (SK Trenčín), 3. Anna Gregorová
      (SK Nitra), 
•     beh na 3 000 m – muži do 45 rokov: 1. Rastislav Pastorčík (GKÚ Bratislava),
       2. Marek Kostolanský (SK pre hlavné mesto SR Bratislavu), 3. Martin Hulina
      (SK Banská Bystrica), 
•   beh na 3 000 m – ženy nad 45 rokov: 1. Jarmila Balgová (SK Trenčín),
      2. Irena Czikhardtová (SK pre hlavné mesto SR Bratislavu), 3. Alena Lup-
      táková (SK Žilina), 
•     beh na 3 000 m – muži nad 45 rokov: 1. Ivan Zelený (SK Banská Bystrica),
      2. Ondrej Teraj (SK Prešov), 3. Anton Stochla (SK Košice), 
•    bowling – ženy: 1. Dana Šindlerová (GKÚ Bratislava), 2. Eva Kadlečíková
      (SK Trnava), 3. Zuzana Urbanová (SK Nitra), 
•   bowling – muži: 1. Miroslav Vesteg (VÚGK Bratislava), 2. Michal Valluš
      (SK pre hlavné mesto SR Bratislavu), 3. Vladimír Čahoj (SK Žilina).
     Na záver organizátori poďakovali všetkým účastníkom za účasť, fair play
a obdivuhodné športové výkony, ktoré podávali aj napriek nepriaznivému 
počasiu. Účastníci odchádzali domov s dobrým pocitom nielen z dosiahnu-
tých výkonov, ale aj zo stretnutia s ostatnými kolegami z rezortu. Veríme, že 
toto športové stretnutie zamestnancov rezortu nebolo posledné a dalo základ 
novej tradícii.

Ing. Martin Králik,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK)   uchovává 2 výtisky Komen-
ského    mapy Moravy   . 

V dňoch 30. a 31. 5. 2013 zorganizoval Úrad geodézie, kartografie a katastra 
(ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) pre zamestnancov rezortu letné športové hry. 
Zúčastnili sa na nich športové tímy jednotlivých správ katastra v sídlach krajov 
(ďalej len SK), Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) Bratislava, Výskum-
ného ústavu geodézie a kartografie (VÚGK) a ÚGKK SR. Pozvanie prijali aj hostia
z Českej republiky – Český úřad zeměměřický a katastrální reprezentovalo 
futbalové mužstvo. Celkovo sa na športových hrách zúčastnilo 214 zamestnan-
cov rezortu. Dejiskom podujatia bolo účelové zariadenie Kancelárie Národnej 
rady SR Častá-Papiernička, ktoré sa nachádza v malebnom prostredí chránenej 
krajinnej oblasti Malé Karpaty približne 40 km severovýchodne od Bratislavy.
     Program hier bol mimoriadne bohatý a niektorí účastníci sa museli poriadne 
obracať, aby stihli všetky disciplíny, do ktorých sa prihlásili. Všetky zápolenia sa 
totiž uskutočnili v prvý deň podujatia, druhý bol určený už len na relax a cestu 
domov. Kto práve nešportoval, povzbudzoval svojich kolegov, a tak vznikla 
počas súťaží výborná divácka kulisa. A to aj napriek upršanému počasiu. Súťa-
žilo sa v piatich disciplínach: v minifutbale (obr. 1), plážovom volejbale (obr. 2), 
stolnom tenise, bowlingu a cezpoľnom behu na 3 000 m (obr. 3). Oficiálne 
vyhlásenie výsledkov sa konalo na večernom raute v priestoroch spoločenskej
sály. Poháre za umiestnenie v jednotlivých disciplínach si z rúk predsedníčky
ÚGKK SR Márie Frindrichovej najčastejšie preberali reprezentanti SK pre 

Z ČINNOSTI ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ

1)

2) 3)



Obr. 1 Výřez z Komenského mapy Moravy

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

DRÁPELA, M. V.: Vývoj (jako pozn. 2), s. 43, podrobně s. 151-176.
DRÁPELA, M. V.: Vývoj (jako pozn. 2), s. 183.
Má inventární číslo I- 1-194.
DRÁPELA, M. V.: Vývoj (jako pozn. 2), s. 198.
Pocházel z Žebráku, úplné datum jeho smrti je 30. 10. 1689, místo zřejmě Praha. DRÁPELA, 
M. V.: Vývoj (jako pozn. 2), s. 126.
DRÁPELA, M. V.: Vývoj (jako pozn. 2), s. 57.
Thomas Johan Pessina de CZECHOROD (19. 12. 1629 Počátky – 3. 8. 1680 Praha). Viz 
DRÁPELA, M. V.: Vývoj (jako pozn. 2), s. 132.

11) Dnes leží v Polsku a jeho název zní v polském jazyce Baborów. Viz Základní mapa ČR 1 : 50 000 
15-14 Krnov, rok 2011. Na mapě popisované v Geodetickém a kartografickém obzoru, 58, 
2012, č. 8, s. 191 a 3. strana obálky toto sídlo nenalezneme. Jsou zde i další rozdíly. Pro 
možnost srovnání předkládáme ukázku z téhož prostoru. Poznámka autora.
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z mapové kresby, tak i z mapové legendy. Navíc jsou však zakresleny hranice 
moravských krajů. Názvosloví je ale pouze české, byť místy zkomolené. V ně-
kterých případech to jsou dokonce počeštěné německé názvy. Tak například na 
historickém Opavsku původní název městečka v českém jazyce Bavorov, ně-
mecky Bauerwitz, je zde vypsán jako Paurwicze   . Sama mapa v tomto pro-
vedení není vůbec tím nejlepším obrazem Moravy a jejího okolí, je ale zajímavá 
tím, že má původ v mapě Jana Amose Komenského, byla vytvořena uvedeným 
českým rytcem a na domácí české půdě.
       Je vytištěna v černé barvě na jemném, stářím zhnědlém papíře. Jako příloha 
byla mapa složená a v minulosti zřejmě často rozkládána a opět skládána. Na 
několika místech je proto v překladech roztržená. Dnes je uchovávána jen roz-
ložená. Uvedená poškození jsou však opravitelná a při opatrném zacházení 
další zhoršení jejího stavu nehrozí.
    Stabilizace a odborné ošetření je ale potřebné. Je to národní mapová 
památka a zaslouží si náš zájem, péči a ochranu. 
      Patří k tomu nejlepšímu v ÚAZK.

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

MAPY A ATLASY

      Dosud nejstarší známé vydání z roku 1624    následovala četná vydání další. 
Až na jedno se všechna uskutečnila mimo hranice Čech, Moravy a Slezska a mnoho 
z nich nese jméno autora původní předlohy   . 
       Ve sbírkách ÚAZK je uložena mapa, která je onou výjimkou, právě ona jediná 
byla vydána na domácí české půdě (obr. 1). Je také tou, která naopak jméno 
Jana Amose Komenského nenese. Je datována rokem 1677   , do měděné tis-
kové desky ji podle jiné mapy tohoto autora   vyryl pražský rytec Samuel 
Dworžak (? – 1689)    a byla zpracována jako příloha knihy Mars Moravicus   , 
kterou sepsal vlastenecký kněz Tomáš Jan Pešina z Čechorodu (1629 – 1680)    . 
      Mapa má čtyřřádkový název v latinském jazyce MORAVIAE//olim Regnum//
nunc//Marchionatus. Ten je vypsán vpravo dole v malé kartuši dozdobené zem-
ským znakem, tj. šachovanou moravskou orlicí a neuměle vyvedenými posta-
vami dávného i tehdejšího obyvatele země Markomana a Moravana (v latin-
ském jazyce Marcomanus a Moravus). Zobrazuje území Moravy, samostatného 
slezského opavského knížectví a příhraničí okolních zemí. Obsah mapy je při-
bližně shodný s jinými vydáními Komenského mapy Moravy a je zřejmý jak
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