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1. Úvod

3D pozemní skenování založené na prostorové polární 
metodě (často nazývané také laserové skenování) je geo-
detická metoda určování prostorových souřadnic bodů, 
obvykle v rámci jednoho skenu v pravidelném úhlovém ras-
tru. Určuje se vždy vodorovný směr, zenitový úhel a šikmá 
délka. Souřadnice jsou v místní soustavě definované počát-
kem, tj. vztažným bodem skeneru a základním (nulovým) 
vodorovným směrem určujícím směr kladné osy X. Mnohé 
skenovací systémy pracují s osami libovolně orientovanými 
v prostoru, a tedy rovina XY není nutně ve skutečnosti 
vodorovná. 
    Významnou charakteristikou skenovacího procesu je 
vysoká rychlost měření, a také neselektivita metody. Přes-
nost měření lze charakterizovat směrodatnými odchylkami 
měření již zmíněných veličin (blíže k 3D terestrickému 
skenování v [1]).
     U běžně prováděných geodetických měření lze při vyšších 
požadavcích na přesnost, než odpovídá jedenkrát provede-
nému měření, běžně zvyšovat počty opakování a aritmetic-

Abstrakt

Původní metoda a algoritmus pro zpřesnění výsledků terestrického 3D skenování, zejména délkové složky měření, metoda 
průměrování opakovaných skenování. Pro testování i další použití byl vytvořen program pro průměrování opakovaných 
skenů za předpokladu stejného nastavení skenování a tím měření z praktického hlediska identických anebo blízkých 
identických bodů. Metoda i program byly testovány s kladným výsledkem.

Increasing of the Accuracy of 3D Scanning by Averaging of Repeated Scans

Summary

The original method and algorithm for specification of results of terrestrial 3D scanning, especially length measurement 
component, method of repeated scans’ averaging. A program for averaging of repeated scan was created for testing and 
further use supposing the same setting of scanning and thereby measurement from practical point of view of identical or near 
identical points. Both the method and the program were tested with positive result.
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kým průměrem získat přesnější výsledky, případně téhož 
dosáhnout měřením nadbytečných veličin a zvýšit přesnost 
vyrovnáním. U 3D skenování to (až na výjimky u některých 
přístrojů firmy Trimble, např. typ GS 200 [2]) není běžně 
možné. Protože však přesnost měřené délky je obvykle u více-
účelových 3D skenerů jedním z limitujících faktorů dosa-
žitelné přesnosti výsledku měření, byla hledána možnost, 
jak tuto nejjednodušší metodu zvýšení přesnosti aplikovat. 
Byly testovány vlastnosti měření skenerem Leica HDS3000 
[3], který je na katedře speciální geodézie Fakulty stavební 
(FSv) ČVUT v Praze k dispozici a ukázalo se, že pokud se 
nezmění nastavení skenování a spustí se další měření, 
skener měří prakticky totožné body (testováno na vzdále-
nost až 50 m, dosažené hodnoty budou dále uvedeny) a lze 
tedy při zachování stejných nastavení provést vícenásobné 
skenování a pro další zpracování využít mračno bodů s niž-
šími směrodatnými odchylkami.
    Byl vytvořen specializovaný program pro zpracování více-
násobných skenů pořízených systémem Leica HDS3000, 
který využívá pro skladování a třídění dat Open Source SQL 
(Standard Query Language) databázový server FireBird ([4]).
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Bohužel se při testování ukázalo, že přes využití sofistiko-
vaných algoritmů je (pravděpodobně) zbytečně univerzální 
a komunikace příliš časově náročná. Proto byla tato cesta 
opuštěna a skladování a další zpracování dat řešeno tak, aby 
se odehrávalo v paměti počítače. Došlo k zásadnímu zrych-
lení (pro porovnání - zpracování deseti souborů o přibližně
33 tisících bodů za přibližně 2 hodiny a 45 minut, resp. 7 mi-
nut a 45 sekund v druhém případě (v prvni verzi programu)).
Výsledky testování a ověřování možností a přínosů jeho vy-
užití jsou zde prezentovány.

2. Popis algoritmu zpracování

Postup práce se pro potřeby průměrování předpokládá tento:

a) Připraví se potřebné nastavení skenování (hlavně hustota
    a rozsah).
b) Opakovaně n-krát se stejným nastavením se provede
    skenování.
c) Skenovaná data se vyexportují, každý sken odděleně
    do jednoho souboru. 

     Skenovaná data, ačkoli jsou při měření vždy získána ve stej-
ném pořadí, si po exportu co do pořadí vzájemně neodpoví-
dají. Kromě toho při měření může z různých důvodů některý 
bod chybět anebo být změřen jinak (měření za ztížených pod-
mínek – déšť, prach, průjezd automobilu, průchod chodce 
apod.). Dalším důležitým faktem je velké množství bodů
v jednom skenu, pohybující se až v řádech miliónů. Proto byl 
navržen algoritmus, jehož základem je zpracování měření 
ve více krocích s využitím souřadnic přepočtených na šikmé 
délky, vodorovné směry a zenitové úhly v místní souřadni-
cové soustavě skeneru.
    Před výpočtem je k dispozici pouze n skenů o obecně růz-
ném počtu bodů, body jsou považovány za neuspořádané. 
Algoritmus je navržen tak, že se postupně pro všechny body 
základního (prvního nebo vybraného) skenu vyhledají odpo-
vídající body z ostatních skenů, tj. vždy maximálně n bodů. 
Z těchto bodů se vždy vypočítá jako výsledek zpracování 
průměr, případně lze provést statistické hodnocení (výpočet 
přesnosti, vyloučení odlehlých měření).

2.1 Přepočet souřadnic na zprostředkující veličiny

Prvním krokem výpočtu je výpočet zprostředkujících hodnot, 
tj. „měřených veličin“, šikmé délky d, vodorovného směru 
φ a zenitového úhlu z v místní souřadnicové soustavě ske-
neru z exportovaných souřadnic jednotlivých bodů X, Y, Z 
podle následujících vzorců. Přímo měřené hodnoty ze ske-
neru získat nelze.

d =     X   + Y   + Z   ,                        (1)

j = arctan         pro X ≠ 0, se zařazením

                            do správného kvadrantu,

  pro X < 0 platí φ = j ± 200 gon, pro X > 0 platí  φ = j,  (3)

z = arccos         pro d > 0 .                      (4)

2.2 Algoritmus vyhledání odpovídajícího bodu

Určené hodnoty šikmé délky a úhlů umožní zjednodušit 
vyhledávací algoritmus. V prvním kroku je nejprve nutné 
vypočítat pro bod základního skenu daného „měřenými“ 
hodnotami d , φ , z  a pro všechny body prohledávaného 
skenu hodnotící číslo h  („úhlová vzdálenost“, i označuje 
jednotlivé nalezené body) a následně vybrat bod s nejnižší 
hodnotou.

                           h  = (φ  – φ )   + (z  – z )  .   (5)

     Takto vybraný bod se zkontroluje, zda vyhovuje kritériím 
vymezeným hodnotami základního bodu a hodnotami Δ,
tj. zda platí následující relace:

               d ϵ (d  – Δd;  d  + Δd) ,  (6)

              φ ϵ (φ  – Δφ;  φ  + Δφ) ,  (7)

                z ϵ (z  – Δz;  z  + Δz) .  (8)

   Pokud relace platí, bod je použit pro další zpracování. 
Vhodným nastavením pro úhlové hodnoty je hodnota menší, 
než byl zvolený krok skenování. Omezení intervalu hodnot 
šikmé délky může být použito pro eliminaci chybně změře-
ných bodů (např. průjezd automobilu apod.), případně může 
být bod vynechán. V algoritmu je uveden zejména pro pří-
padné použití u skenerů, které jsou schopny zachytit a vyhod-
notit více odrazů při jednom měření (např. Riegl LPM-321 3D, 
[5], případně nové přístroje VZ-400 a VZ-1000 téže firmy 
[6], [7]). Prakticky se takto vybírá nejbližší bod, který však 
musí ležet ve výběrovém prostoru vymezeném relacemi (6), 
(7), (8).
    Pro zvýšení rychlosti vyhledávání byl implementován algo-
ritmus zásadně zrychlující vyhledávání odpovídajících si 
bodů v různých skenech. Body jsou při načítání předtříděny 
do struktury čtvercových buněk o rozsahu 0,5 gon x 0,5 gon, 
vyhledávání se pak děje pouze v buňce odpovídající buňce 
daného bodu a v buňkách sousedních (prohledává se tedy 
zorné pole 1,5 gon x 1,5 gon). Kvalitativní efekt je různý
v závislosti na hustotě skenování, za běžných podmínek se 
vyhledávání zrychlí několikasetnásobně, v příkladu popsa-
ném v úvodu se výpočet z doby 7 minut 45 sekund zkrátí
na méně než 1 sekundu. Zároveň byl výpočet paralelizován, 
což přináší další zrychlení výpočtu.

2.3 Výpočet výsledných souřadnic a charakteristik
      přesnosti

Pro každý i-tý bod základního skenu se ze získaných m 
(maximálně n) bodů vypočítá průměr ze souřadnic bodů, 
které mu odpovídají v ostatních skenech (včetně bodu zá-
kladního skenu), podle vzorců:

           X  =            ,   Y  =            ,   Z  =            ,   (9)

kde m ≤ n a  j je proměnná, označující pořadí bodu odpo-
vídajícího i-tému bodu základního skenu z ostatních ske-
nů,  j nabývá hodnot 1 až m. Přesnost výsledných souřad-
nic lze popsat směrodatnou odchylkou jednoho měření s   
či průměru s    (podle [8]):
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Obr. 1 Hlavní formulář programu po načtení dat

Obr. 2 Výsledky výpočtu úhlových kroků
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 v   =  X   – X  ,    s  =                ,    s   =          .       (10)

    Pro další veličiny jsou vzorce obdobné. Tytéž charakteris-
tiky přesnosti je vhodné vypočítat také pro zprostředkující 
veličiny (šikmou délku, vodorovný směr a zenitový úhel), 
kde mohou sloužit zejména jako kontrola přesnosti měření 
přístroje. Je vhodné ještě upozornit na to, že směrodatná od-
chylka průměru vzhledem k systematickým chybám přítom-
ným v měření nepopisuje přesnost výsledku.

3. Popis programu

Program byl zpracován v prostředí Delphi ([9]), což je v sou-
časné době jeden z nejrozšířenějších nástrojů vývojových 
prostředí RAD (Rapid Application Development). 
    Program se skládá z hlavního formuláře a několika doplň-
kových dialogů. Hlavní formulář (obr. 1) umožňuje výběr
souborů pro import souřadnic skenovaných bodů (tlačítko 
„Vybrat soubory“, jména souborů se i s cestou zobrazí
v textové oblasti pod tlačítkem) a jejich následné načtení
do paměti - tlačítka „Načíst data XYZ“ (načítá pouze souřad-
nice) nebo „Načíst data XYZI“ (načítá a následně průmě-
ruje i intenzitu). Po načtení se skeny označené čísly a dal-
šími údaji spolu s počtem bodů zobrazí v pravé dolní části 
formuláře (tabulka s nadpisem „Načtené skeny“). Před načte-

ním je vhodné určit, jaký znak je v souboru desetinný oddě-
lovač (v části „Nastavení“).
     Provedené kroky jsou vždy komentovány textem vypiso-
vaným v levé dolní části formuláře, rozsáhlejší (zejména
výpočetní) pak prostřednictvím protokolu, který se zobrazí 
stiskem tlačítka „Protokol“ (na formuláři vpravo nahoře).
    Před spuštěním výpočtu (tlačítko „Výpočet“ v levé dolní 
části formuláře) je vhodné nastavit parametry v části „Na-
stavení“ (vlevo přibližně uprostřed). Svislý a vodorovný 
úhlový krok jsou hodnoty, které určují velikost vyhledáva-
cího okna vodorovného směru a zenitového úhlu, jako pří-
slušná hodnota Δ se použije vždy polovina zadané hodno-
ty. Tyto hodnoty je možné získat stiskem tlačítka „Vypo-
čítat úhlové kroky“, které na pseudonáhodně vybraném 
vzorku n bodů (n je dáno hodnotou „Počet bodů pro výpo-
čet kroku“, vybírá se z roletového menu 10, 100, 500 nebo 
1 000) zjistí tyto hodnoty z vybraného skenu v tabulce 
vpravo dole a navrhne průměrnou hodnotu pro použití
(obr. 2). Zvolit lze také počet procesorů, po spuštění se
implicitně nastaví na maximální možný. Bylo zjištěno, že 
využití více než tří procesorů na testované konfiguraci 
počítače již nepřináší praktickou úsporu času (zpracování 
dvou skenů o cca 2 mil. bodů na notebooku s procesorem 
Core i5: 1 procesor - 6 min 18 s, 2 procesory - 3 min 30 s,
3 procesory - 3 min 02 s, 4 procesory - 2 min 58 s).
   V protokolu (obr. 3) jsou uvedeny kromě hodnot úhlo-
vých kroků také směrodatné odchylky, vypočtené pomocí 
dalších odpovídajících si bodů z dalších skenů. Při nezna-

√i
Xi

i
P j

i
X

Σ
m – 1

vi X
2

i
X

sX

√ mP



Obr. 5 Uložení bodů

Obr. 4 Průběh výpočtu

Obr. 3 Ukázka části protokolu výpočtu úhlových kroků
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losti vlastností konkrétního skeneru je vhodné zkontrolovat,
zda se směrodatná odchylka neblíží svou velikostí k veli-
kosti kroku, pak totiž další zpracování ztrácí smysl. Ke každé 
hodnotě jsou, pro zlepšení představy, uvedeny hodnoty maxi-
mální (max), minimální (min), průměrné (mean) a kvadra-
ticky průměrné (hmean).
    Dalším nastavením je „Maximální délkový rozdíl“, který 
omezuje vyhledávací prostor co do hloubky (při pohledu
od skeneru). Hodnota se aplikuje kladným i záporným smě-
rem od základního bodu. Lze tak jednoduše odlišit body
v případě skenování přístrojem, který je schopen registrovat
vícenásobné odrazy. Hodnota „Maximální oprava délky“ 

definuje kritérium, při jehož překročení je daná oprava, a tím 
i měření podezřelé z odlehlosti a z dalšího výpočtu, vylou-
čeno. Lze tak jednoduše odfiltrovat nežádoucí průchod 
osoby či dočasné zaclonění jiným předmětem apod. Zá-
kladní sken je pro výpočet vybírán označením v tabulce, 
nelze však nikdy garantovat právě jeho bezchybnost a proto 
bylo implementováno toto testování.
   Po spuštění výpočtu se objeví formulář zobrazující prů-
běh výpočtu spolu s odhadovanou dobou výpočtu (obr. 4).
   Po provedení výpočtu se objeví formulář umožňující 
uložení vypočtených bodů (obr. 5). Lze vybrat formát ulo-
žení (na obrázku vpravo) a zobrazit protokol hodnotící přes-
nost měření (obr. 6). Lze také filtrovat ukládané body zadáním 
minimálního počtu bodů, z nichž vznikl výsledný průměr, filtr 
se použije zaškrtnutím (obr. 5 vlevo). Pro uložení se použije 
jako desetinný oddělovač znak v příslušném políčku nastavení.
     Program je k dispozici v českém a anglickém jazyce, loka-
lizace se přepíná na formuláři (obr. 1) vpravo nahoře. Uživa-
telsky lze velmi snadno přeložením textového souboru vy-
tvořit lokalizaci do libovolného jazyka. Více informací lze 
nalézt na webových stránkách programu [10], kde jej lze 
také zdarma získat v aktuální verzi 2.4.1.

4. Testování využití programu

Myšlenka možného využití průměrování opakovaných skenů 
byla testována v laboratorních podmínkách a na několika 
praktických případech. Výsledky jsou prezentovány dále.

4.1 Testování měření plné sféry v členitém prostředí

Základním limitujícím faktorem využití programu, respek-
tive celé metody zvýšení zejména délkové přesnosti měření
3D skenerem, je přesnost nastavení přístroje v druhém a dal-
ších měřeních, zjednodušeně řečeno, zda přístroj měří to-
tožné body. Tento fakt byl zjišťován v experimentu usku-
tečněném v atriu budovy FSv ČVUT v Praze v době prázd-
nin. Měření uvnitř budovy bylo zvoleno proto, aby byly 
potlačeny zbytečné vlivy poškozující měření, jedná se tedy
o laboratorní prostředí s nelaboratorními objekty. Bylo 
zaměřeno celkem 10 opakovaných skenů plné sféry v čle-
nitém prostředí (viz obr. 7), měřené vzdálenosti byly v inter-
valu 2 m až 31 m. Naskenovaná data byla programem 
zpracována ve dvojí formě – původní naskenované, a také 
po vyčištění od zřejmě chybných bodů a nežádoucích prů-
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Obr. 7 Prostředí experimentu – atrium, FSv ČVUT v Praze

Maximální

Mininimální

Průměrné

Harmonický průměr

Tab. 1 Charakteristiky přesnosti měření dat – neupravená data

0,0188

0,0000

0,0012

0,0016

0,0139

0,0000

0,0012

0,0017

0,0139

0,0000

0,0012

0,0017

0,0256

0,0000

0,0027

0,0030

0,00223

0,00000

0,00051

0,00056

0,00188

0,00000

0,00038

0,00040

10,00

1,00

9,58

9,68

s  /mX s  /mY s  /mZ s  /mD s   /gonW s   /gonZe
Počet
bodů

Maximální

Mininimální

Průměrné

Harmonický průměr

Tab. 2 Charakteristiky přesnosti měření dat – upravená data

0,0171

0,0000

0,0013

0,0016

0,0171

0,0000

0,0012

0,0016

0,0171

0,0000

0,0012

0,0016

0,0242

0,0000

0,0026

0,0029

0,00223

0,00000

0,00051

0,00056

0,00164

0,00000

0,00038

0,00040

10,00

1,00

9,63

9,73

s  /mX s  /mY s  /mZ s  /mD s   /gonW s   /gonZe
Počet
bodů

Obr. 6 Ukázka protokolu po výpočtu
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Počet
průměrovaných

bodů

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tab. 3 Počty průměrovaných bodů ve výsledném mračnu – neupravená data

271

184

210

276

260

318

468

697

1 780

28 945

0,8

0,6

0,6

0,8

0,8

1,1

1,4

2,1

5,3

86,6

193

204

192

229

227

256

349

529

1 374

28 404

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

1,1

1,7

4,3

88,9

Neupravená data Upravená data

Bodů skenu % z celkového
počtu Bodů skenu % z celkového

počtu

Maximální

Mininimální

Průměrné

Harmonický průměr

Tab. 4 Charakteristiky přesnosti měřených dat

0,0033

0,0020

0,0027

0,0027

0,0029

0,0017

0,0023

0,0023

0,0029

0,0017

0,0023

0,0023

0,0044

0,0026

0,0036

0,0036

0,00025

0,00004

0,00011

0,00011

0,00022

0,00006

0,00011

0,00011

51,00

48,00

51,00

51,00

s  /mX s  /mY s  /mZ s  /mD s   /gonW s   /gonZe
Počet
bodů
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chodů osob. Pro porovnání v prvním skenu se počet bodů 
snížil z 33 409 na 31 952. Při standardním zpracování by 
tyto body byly také vyřazeny, měření na prosklené plochy 
je velmi nespolehlivé a změřené body jsou častěji odrazy 
než body skutečné.
   Výsledky zpracování neupravených dat jsou shrnuty
v tab. 1. Výsledky zpracování upravených dat jsou shrnuty 
v tab. 2. Počty bodů, které vznikly průměrem z 1 až 10-ti 
bodů jsou uvedeny v tab. 3.
     Z prezentovaných výsledků vyplývá, že metoda je prakticky 
použitelná. Směrodatné odchylky jednoho měření dosaže-
né v praktických testech jsou uvedeny v protokolech. Pro 
úhlové měření průměrná směrodatná odchylka maximálně 
0,0006 gon představuje směrodatnou odchylku v umístění
v jednom směru 0,1 mm na vzdálenost 10 m. Lze předpoklá-
dat, že měření s požadovanou vyšší přesností nebudou prová-
děna na extrémní vzdálenost, u přístroje Leica HDS3000 lze 
předpokládat vzdálenost 50 m a zde odchylka činí 0,5 mm.
    K výsledkům je ještě vhodné podotknout, že směrodatné 
odchylky směrů a zenitových úhlů jsou nižší nežli přesnost 
jejich měření uváděná výrobcem.

4.2 Testování v malém úhlovém rozsahu
      v laboratorních podmínkách

Proces pořízení testovacích dat byl tvořen sérií padesáti 
opakování jednoho měření provedených uvedeným lase-
rovým skenovacím systémem v prostorách FSv ČVUT.
Jednalo se o zaměření části bílé interiérové příčky. Ske-

nování bylo provedeno ze vzdálenosti 50 m a oriento-
váno kolmo na směr skenování. Zaměřovaná část měla 
rozměry 1 000 mm x 1 000 mm a hustota skenování byla 
250 mm x 250 mm (1 600 bodů).
    Pro představu o kvalitě měření jsou charakteristiky přes-
nosti popisující jednapadesát skenů uvedeny v tab. 4.
    Aby bylo možné posoudit přínos průměrování opakova-
ného skenování, bylo provedeno hodnocení vlivu opakova-
ného naskenování bodu na přesnost jeho zaměření metodou 
prokládání mračen rovinou. Postupně byla vypočtena prů-
měrovaná mračna ze dvou, tří, čtyř, …, n,…, až pade-
sáti jednoho skenu. Takto vzniklým mračnem bodů byla pro-
ložena rovina a určena směrodatná odchylka vzdáleností 
jednotlivých bodů od proložené roviny. Vypočtené hodnoty 
byly graficky znázorněny na obr. 8, z nějž je na první 
pohled patrné, že se zvyšujícím se počtem opakování mě-
ření se snižuje hodnota směrodatné odchylky s   vzdáleností 
bodů od proložené roviny z počáteční hodnoty 0,0040 m
(1 zaměření) až na hodnotu 0,0022 m (51 zaměření). A lze 
tedy prohlásit, že opakovaným zaměřením se zvyšuje přes-
nost v určení jednotlivých bodů. Z grafu je dále patrné, že 
nejvýraznější pokles hodnoty směrodatné odchylky nastává 
v počáteční fázi (5 zaměření) a činí 0,0012 m. Dále (6 – 50 
zaměření) je již pokles poněkud mírnější a činí 0,0006 m. 
Lze konstatovat, že 5 opakovaných zaměření je optimální 
hodnota, kdy nastává poměrně výrazné zvýšení přesnosti 
určení polohy bodu a čas skenování není příliš dlouhý. Při 
dalším měření se sice přesnost dále zvyšuje, ale časová 
náročnost je již vysoká. Vyšší počet opakování než 10 již 
nepřinese žádný praktický efekt.

Smítka, V.–Štroner, M.: Zvýšení přesnosti 3D skenování…
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Obr. 8 Vývoj směrodatných odchylek s   při zvyšování počtu průměrovaných bodů

Obr. 9 Vývoj směrodatných odchylek s   při zvyšování počtu průměrovaných bodůR
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4.3 Testování vlivu průměrování na přesnost
      a kvalitu trojúhelníkových sítí

Průměrování opakovaně zaměřených skenů odstraňuje pře-
vážně náhodnou složku chyby v určení jednotlivých bodů, 
která tvoří šum zaměření. Tento šum pak výrazně ovlivňuje 
kvalitu trojúhelníkových sítí, které jsou při modelování
v oblasti laserového skenování velmi často využívány. Byl 
proto navržen a proveden experiment, při němž bylo posu-
zováno, jakým způsobem ovlivní průměrování opakovaných 
skenů přesnost těchto sítí. Při tomto experimentu byla jako 
zaměřovaný objekt využita replika zmenšené sochy Miche-
langelova Davida. Skenováno bylo z jednoho stanoviska
a celkem bylo provedeno 10 zaměření s hustotou skenování 
2 mm x 2 mm na vzdálenost 10 m. Při zpracování získaných 
dat byla postupně vytvořena mračna metodou průměrování 
jednotlivých skenů. Z bodů těchto mračen byly poté vytvořeny 
trojúhelníkové sítě, které byly mezi sebou následně porov-
návány. Výsledky pak byly znázorněny ve formě hypso-
metrického plánu. Je nutné poznamenat, že trojúhelníkové

sítě nebyly jakýmkoli způsobem upravovány a jedná se o sítě 
z původních měřených dat. Kvalita trojúhelníkových sítí byla 
posuzována na základě velikosti směrodatné odchylky roz-
dílů s  posuzované trojúhelníkové sítě od referenční troj-
úhelníkové sítě, za níž byla zvolena trojúhelníková síť z jed-
noho zaměření. Graficky jsou hodnoty směrodatných odchy-
lek znázorněny na obr. 9. Z grafu je patrné, že hodnota
směrodatné odchylky klesá se stoupající hodnotou n, což je 
počet opakovaných skenů použitých pro metodu průměro-
vání. Pokles hodnoty s  je až do hodnoty n = 5 poměrně 
strmý. Následný pokles je pak jen velmi pozvolný, čímž se 
potvrzuje výsledek testu popsaného v části 4.2.
    Kvalita trojúhelníkové sítě byla také posuzována podle 
počtu otvorů („děr“), které zůstaly po výpočtu trojúhelníkové 
sítě nezaplněny. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tab. 5.
Z tabulky je zřejmé, že se zvyšováním počtu průměrova-
ných skenů počet otvorů radikálně klesá z hodnoty cca 350 
až na hodnotu 6.
   Na obr. 10 (2. str. obálky) je vlevo znázorněn rozdílový 
model mezi dvěma trojúhelníkovými sítěmi vytvořenými
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Počet
průměrovaných

mračen

1 (sken 1)

1 (sken 2)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tab. 5 Kvalita trojúhelníkových sítí

46 949

46 971

46 929

46 916

46 907

46 906

46 898

46 899

46 894

46 890

46 889

46 887

46 885

46 884

46 883

Počet bodů Počet otvorů Počet
trojúhelníků

356

374

112

41

19

10

10

9

6

7

7

7

7

8

6

84 805

83 767

89 706

91 317

91 976

92 392

92 558

92 683

92 735

92 760

92 780

92 845

92 683

92 862

92 861

GaKO 58/100, 2012, číslo 6, str. 008

Geodetický a kartografický obzor
ročník 58/100, 2012, číslo 6128

z neprůměrovaných mračen (sken 1 a sken 2). Vpravo je
poté znázorněn rozdílový model mezi sítí z neprůměrova-
ného mračna (sken 1) a sítí vytvořenou z mračna vzniklého
průměrem ze 14 opakovaných zaměření. Již na první po-
hled je patrné, že rozdíly, jejichž velikosti jsou na obou 
modelech znázorněny v hypsometrické škále, jsou u mo-
delu vlevo nepoměrně větší než u modelu vpravo. Potvrzuje 
se tím fakt, že průměrování opakovaných skenů přispívá
ke zlepšení kvality trojúhelníkových sítí.

5. Závěr

V článku byla prezentována metoda zpřesnění délkového 
měření u metody terestrického 3D skenování a specializo-
vaný program vytvořený pro výpočet a ověření.
   Na základě provedených testování s přístrojem Leica 
HDS3000 lze navrženou metodu a prezentovaný program 
považovat za využitelné, umožňující zvýšit přesnost a spo-
lehlivost délkového měření, a tedy 3D skenování celkově. 
Nastavení programu dále umožňuje automaticky vyloučit mě-
ření, která jsou s velkou pravděpodobností chybná, ať už se 
jedná o hrubé chyby přístroje nebo pohyb rušivých objektů.
   Testování bylo také provedeno na novějších přístrojích 
výrobce Leica, a to ScanStation 2 a ScanStation C10, v obou 
případech byly výsledky obdobné. Rychlost skenování je s tě-
mito přístroji neporovnatelně vyšší (4 000 bodů za sekundu 
HDS3000; 50 000 bodů za sekundu ScanStation 2 i ScanSta-
tion C10), a tedy časové nároky na zvýšení přesnosti jsou 
nižší. (Přístroje byly k dispozici krátce, proto testování ne-
mohlo být provedeno podrobně). Do budoucna je pláno-
váno další testování metody na přístrojích dalších výrobců,
a také na přístrojích využívajících fázový dálkoměr.

Článek byl zpracován v rámci interního grantu ČVUT v Praze 
SGS10/152/OHK1/2T/11 „Ověřování charakteristických para-
metrů terestrických skenovacích systémů za různých podmínek 
v oblasti inženýrské geodézie a stavebnictví“.
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Obr. 1 Princip matematického a fyzického kyvadla

a) matematické kyvadlo b) fyzické kyvadlo

O O

M

M
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a
l

α

Uvedená přesnost platí pro relativní kyvadlová měřeni; jednotka Gal 
je zkratka jména Galilei, 1 Gal = 10   ms   a 1 mGal = 10   ms  .
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Znamená to, že matematické kyvadlo skutečné délky l kýve 
se stejnou dobou kyvu T, jako fyzické kyvadlo s redukova-
nou délkou kyvadla l  .
     V případě, kdy známe redukovanou délku l   kyvadla a změ-
říme dobu kyvu přístroje T, dostaneme jednoduchou úpra-
vou vzorce (1) tvar

g =         l  ,                                   (2)

kde známe všechny neznámé a můžeme tedy přímo určit 
plnou hodnotu tíhového zrychlení g. Určení redukované 
délky kyvadla ovšem představuje obtížný úkol, který mu-
síme vyřešit, když tuto hodnotu potřebujeme získat (abso-
lutní tíhové měření). Nechceme-li získat plnou hodnotu tího-
vého zrychlení, ale bude nám stačit tíhový rozdíl, nemusíme 
se problémem určení velikosti l  znepokojovat. Pro dva body 
a stejný přistroj podle (2) jistě platí

g  =          l  ,   g  =          l  .                     (3)

1. Úvod

Holanďan Christian Huygens (1629−1695) ve své knize 
Horologium Oscillatorium (1673), na základě myšlenek 
Galilea Galileiho, jako první formuloval teorii matematic-
kého a fyzického kyvadla. Odvodil základní vztah pro vý-
počet doby kyvu matematického kyvadla na základě délky 
kyvadla a hodnoty tíhového zrychlení. Hodiny, které roku 
1673 zkonstruoval, byly natolik přesné, že dokázaly indi-
kovat změny tíhového zrychlení (doby kyvu) s přesností
10   ms  . 
   Měření doby kyvu kyvadlových přístrojů představovalo 
zhruba do poloviny 20. století nejpřesnější metodu pro 
určení tíhového zrychlení. Postupným vylepšováním ky-
vadlových přístrojů byla ve 20. století dosažena přesnost 
několik desetin miligalu  .

2. Princip metody

Princip měření vychází z výše zmíněného vztahu pro dobu 
kyvu matematického kyvadla

T = π          .                                 (1)

Dvojnásobek doby kyvu se označuje jako doba kmitu 
kyvadla. Výraz (1) vychází z druhého Newtonova pohy-
bového zákona při předpokladu diferenciálně malých výchy-
lek kyvadla (α  blízké nule).
    Matematické kyvadlo si můžeme představit jako závaží
o hmotnosti M zavěšené na nehmotném rameni délky l (obr. 
1a). To je však prakticky nerealizovatelné, při kyvadlových 
měřeních proto pracujeme vždy s fyzickým kyvadlem, kdy mu-
síme do vztahu (1) dosadit namísto vzdálenosti l hodnotu
l  = J/aM, kde l   je redukovaná délka fyzického kyvadla. M je 
hmotnost kyvadla, a je vzdálenost závěsu od těžiště a J je 
moment setrvačnosti kyvadla vzhledem k ose rotace (obr. 1b). 
 

Historie kyvadlových měření
na území České republiky

Ing. Martin Lederer, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

528.08:528.2

Abstrakt

Kyvadlová měření představovala dlouhou dobu jedinou metodu měření tíhového zrychlení. Historický přehled relativ-
ních kyvadlových měření provedených na území České republiky.

History of Pendulum Measurements on the Territory of the Czech Republic

Summary

Pendulum measurements played a unique role in gravity measurement for a long time. The overview of relative pendulum 
measurements performed on the territory of the Czech Republic.

Keywords: pendulum, measurements, gravity acceleration, history
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Obr. 3 Sterneckův kyvadlový přístroj

Obr. 2 Přehled Sterneckových měření provedených na území ČR a SR
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Úpravou vztahů (3) dostaneme výraz

   g  = g           ,                              (4)

kde se již redukovaná délka kyvadla nevyskytuje a vystačíme 
si pouze s měřenými hodnotami doby kyvů kyvadla a vý-
chozí hodnotou tíhového zrychlení g . Rozdíl g  − g  nám
pak dává hledaný tíhový rozdíl. Uvedený postup, který záro-
veň eliminuje mnoho systematických chyb přístroje, se na-
zývá relativní (kyvadlové) tíhové měření  . Vztah (4) nám 
ukazuje, že relativní kyvadlová měření v podstatě předsta-
vují určení doby kyvu, tedy především přesné měření času 
průchodu kyvadla rovnovážnou polohou. Vzhledem k obsahu 
článku se nebudeme problematice teoreticky více věnovat, 
důkladněji je popis principu kyvadlových měření podán 
například v [12].

3. Historie kyvadlových měření

3.1 Rakousko-Uhersko

Průkopníkem kyvadlových měření na území tehdejšího 
Rakouska-Uherska (obr. 2) byl český šlechtic Robert Daub-
lebsky von Sterneck (1839−1910), od roku 1862 zaměst-
nanec Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) ve Vídni [3]. 
Tíhová měření prováděl od roku 1881 lehkým kyvadlovým 
přístrojem sestrojeným mechanikem Schneiderem podle 
Sterneckova návrhu. Po roce 1895 byla vyhotovena nová 
modernizovaná verze přístroje (obr. 3), podrobný popis 
přístroje je možno nalézt v [14]. Dobu kyvu určoval koinci-
denční metodou pomocí koincidenčního přístroje rovněž 
vlastní konstrukce. Měření prováděl se svými spolupra-
covníky, jmenovitě jsou zmíněni operátoři Filz, Sterneck,

Hirtl, Křifka a Simony [15]. Výsledky měření byly zapiso-
vány do měřických zápisníků (obr. 4, viz 2. str. obálky).
    V letech 1882 a 1883 provedl Sterneck kyvadlová měření
v dolech na Březových Horách (důl Vojtěch) a v Krušné Hoře 
u Berouna. Na základě měření Sterneck mimo jiné vypočetl 
střední hustotu Země. Později, v letech 1889 až 1895, zamě-
řil dohromady 142 bodů na území Čech, Moravy a Sloven-
ska  , přehled těchto měření je vidět na obr. 2. Kyvadlové 
stanice byly nejprve voleny na trigonometrických bodech 
(většina měření v Čechách a část měření na Jižní Moravě), 
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Vzhledem k tomu, že na našem území byla provedena pouze relativní 
tíhová měření, nebudeme se problematikou absolutních kyvadlových 
měření zabývat.

2)

Celkem Sterneck zaměřil kyvadlovým přístrojem přibližně 544 tího-
vých bodů [3].

3)

3)



Obr. 5 Fechnerův čtyřkyvadlový přístroj

Stejný přístroj byl též zakoupen kolem roku 1925 pro Ústav geodezie 
nižší a vyšší Vysoké školy inženýrského stavitelství ČVUT Praha. 
Přístroj bude zmíněn ještě později.
Určená absolutním tíhovým měření Kühnena a Furchtwänglera v le-
tech 1898-1904.

4)

5)
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chozí hodnotu pak vzal vážený průměr z připojovacích 
měření g = 980 961,1 mGal. Asi v roce 1935 byl přístroj 
upraven k fotografické registraci podle O. Meissera. Nově 
upraveným přístrojem zaměřil v letech 1936 a 1937 osm sta-
nic na Moravě a ve východních Čechách (obr. 6). Přístroj byl 
používán pouze jako jednokyvadlový, kdy postupně kývala 
všechna kyvadla [8], [11]. Měření se účastnil kromě B. Kla-
divy také J. Potoček, J. Mrkos aj. Měřilo se vždy ve smyč-
kách, kdy výchozí a koncový byl bod Brno (sklep brněnské 
techniky). Provedená měření svým charakterem můžeme po-
važovat za zkušební, jejich přesnost se pohybovala kolem
2 mGal [1], [16].
    Během roku 1937 byla na základě požadavku triangulační 
kanceláře ministerstva financí provedena rozsáhlá rekognos-
kace kyvadlových stanic za účelem vybudování čs. kyva-
dlové sítě. Celkem se jednalo o 171 kyvadlových stanic, 83
v Čechách, 48 na Moravě, 30 na Slovensku a 10 na Zakar-
patské Ukrajině. Záměrem bylo vybudovat kostru stanic
s průměrnou vzdáleností cca 50 km, do této sítě by byla 
vložena síť podrobná. O způsobu zaměření podrobné sítě 
nebylo v roce 1940 ještě rozhodnuto, ale v úvahu již přichá-
zelo použití některého z mobilnějších gravimetrů. V úvahu 
přicházely gravimetry využívající astasovaného kyvadla, 
jako byl gravimetr Holweck-Lejayův anebo pravděpodob-
něji některý ze soudobých statických gravimetrů (Thyssenův 
gravimetr, Grafův gravimetr Askania, Nørgaardův gravi-
metr) [13]. Přesnost těchto přístrojů se pohybovala na hladině 
několika desetin miligalu. Druha světová válka veškeré pří-
pravy zastavila a B. Kladivo, J. Potoček i J. Mrkos během 
války zahynuli.

3.3 Druhá světová válka

V letech 1939 až 1943 byla provedena kyvadlová měření
na deseti stanicích v Čechách a na Moravě (obr. 6) [18].

proti povětrnostním vlivům byl přístroj chráněn skládací 
mobilní observatoří. Později byly stanice umisťovány, po-
dobně jako dnes absolutní tíhové body, do suterénů a sklep-
ních místností budov. Výchozím bodem měření byl pilíř
ve sklepní místnosti VZÚ ve Vídni s hodnotou tíhového 
zrychlení g = 980 876 mGal. Tuto referenční hodnotu odvo-
dil Sterneck na základě připojovacích měření na body 
určené absolutním kyvadlovým měřením, a to Vídeň (Opolzer, 
1884), Padova (Lorenzoni, 1885-1886) a Mnichov (Orff, 
1877). Výše uvedená hodnota je pak průměrem z těchto tří 
připojovacích měření. Přesnost měření můžeme, s přihléd-
nutím k [1], [7], [14], [16], očekávat v intervalu 10 až 17 
mGal.

3.2 První republika

Po vzniku samostatného Československa (ČSR) se problemati-
kou kyvadlových měření začal zabývat profesor České vysoké 
školy technické v Brně Bohumil Kladivo (1888−1943) [2]. 
Kolem roku 1922 byl zakoupen Fechnerův čtyřkyvadlový pří-
stroj (obr. 5), který byl vybaven dvěma páry invarových a dvě-
ma páry bronzových kyvadel   . Doba kyvu se určovala koinci-
denční metodou pomoci Sterneckova koincidenčního přístroje.
    První měření provedl v roce 1923 v Geodetickém ústavu 
v Postupimi, kde určil základní charakteristiky přístroje. Jako 
referenční stanice pro ČSR byla zvolena kyvadlová stanice 
na zděném pilíři ve sklepě druhé stolice geodesie České 
vysoké školy technické v Brně [2]. Kladivo ji připojil jak
na Postupim    (1926), tak na Vídeň (1928) [9], [10]. Jako vý-

4)

5)



Obr. 6 Přehled kyvadlových stanic zaměřených na našem území v letech 1920 až 1950
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Měření provedli pracovníci německého Geodetického ústavu 
v Postupimi pod vedením K. Weikena, dalšími observátory 
byli K. Reicheneder, G. Lehman a K. Jung. Na každé stanici 
se měřilo dvěma Fechnerovými čtyřkyvadlovými přístroji
a nezávisle dvěma pozorovateli. Doba kyvu se určovala 
pomocí speciálního fotoregistračního přístroje, kdy byly na 
film zaznamenávány, kromě průchodů kyvadel rovnováž-
nou polohou, také časové značky. Z pracovního prostoru 
přístroje byl odčerpán vzduch na tlak 6 − 13 hPa. Na kaž-
dém bodě se měřilo průměrně 24 hodin. 
    Body byly připojeny na referenční bod ve sklepě Geode-
tického ústavu v Postupimi s hodnotou tíhového zrychlení
g = 981 275,5 mGal. Přesnost měření byla odhadnuta hod-
notami 0,05 až 0,85 mGal [16]. Vysoká přesnost výsledků 
německých měření, která byla výsledkem ověřeného pra-
covního postupu německé měřické skupiny, byla později 
potvrzena porovnáním s měřeními statickými gravimetry. 
Kyvadlová stanice Praha-Strahov, zaměřená K. Weikenem
v roce 1943, byla později vybrána za referenční tíhový bod 
(stanovení hladiny) pro tíhový systém S-Gr57 [4].

3.4 Období po druhé světové válce

Počátek budování gravimetrických základů po skončení 
druhé světové války probíhal živelně. Na měření se podílelo 
několik institucí. Do Státního geologického ústavu Praha 
(SGÚ) se podařilo zakoupit jeden gravimetr Askania Gs4
č. 42. Naopak Zeměměřický úřad (ZÚ) musel vrátit přístroj 
Askania Gs2 č. 12, kterým se ke konci války zkušebně mě-
řilo podél nivelačních pořadů. Pro měření proto využíval 
gravimetr Gs4 č. 38, zapůjčený ze Slovenska od ŠGÚ Bra-
tislava. Na měřeních se též společně s SGÚ Praha účastnil 
VZÚ gravimetrem Gs4 č. 42. Na podzim roku 1947 byl 
zakoupen do ZÚ Nørgaardův gravimetr TNK č. 310 [12], 
[13]. Rokem 1948 pak začalo systematické měření v nově 
budované gravimetrické síti I. a II. řádu [4], [5], [19]. Jak 
je zřejmé z [1], [4], [6], s kyvadlovým měřením se v té době 
počítalo především pro kontrolu měřítka sítě. Pro vybudo-
vání kostry gravimetrické sítě se již s kyvadlovým měře-
ním, na rozdíl od roku 1940 [14], nepočítalo.
   Tradice kyvadlových měření na brněnské technice byla 
násilně přerušena druhou světovou válkou. Kyvadlový pří-
stroj uložený během války v budově techniky byl v této době

poškozen, některá kyvadla byla dokonce ztracena. Po válce 
se aparatura přes Státní ústav geofysikální dostala do Vo-
jenské technické akademie v Brně. Na základě iniciativy
Maxe Wittingera (1906−1972) byla roku 1956 aparatura pře-
vedena do tehdejšího Geodetického a topografického ústavu 
(GTÚ) v Praze. Zde byl přístroj znovu složen a byla prove-
dena rozsáhlá oprava. Z. Šimon z GTÚ byl pověřen nastu-
dováním problematiky kyvadlových měření a následnými 
pracemi, které měly přispět k budování čs. gravimetrických 
základů. Měření měla poskytnout nezávislou kontrolu gravi-
metrické sítě zaměřené statickými gravimetry (Nørgaardův 
gravimetr), obzvláště při měření velkých tíhových rozdílů, 
kde se u statických gravimetrů negativně projeví nejistota
v určení rozměrového koeficientu (převod mezi jednot-
kami přístroje do jednotek tíhového zrychlení), nebo tam, 
kde je příliš dlouhý transport mezi body a vznikla by velká 
nejistota v určení chodu (změna čtení s časem) přístroje.
Roku 1956 odjela měřická skupina z GTÚ v čele s M. Wittin-
gerem do Postupimi, kde byl přístroj během dvou měsíců 
odzkoušen a připraven pro měření. Zahraniční cesty do Postu-
pimi se též zúčastnili S. Holub a M. Burša s přístrojem ČVUT.
    Měření GTÚ probíhala až do roku 1965. Pozornost byla 
soustředěna především na přístrojové zkoušky aparatury a tím 
ke zvýšení její přesnosti. Měřilo se na několika bodech
v areálu Geodetické observatoře (GO) Pecný a na bodech 
rozmístěných podél hlavní gravimetrické základny (Bole-
tice, Praha-Strahov, Tábor, Dolní Dvořiště), vybudované
v roce 1959. Vnitřní přesnost měření dosahovala hodnoty 
0,5 mGal. Laboratorní zkoušky kyvadlového přístroje pro-
vedené na GO Pecný prokázaly značný vliv geomagnetic-
kého pole na měření. Tím byly vysvětleny systematické 
chyby přibližně 2 mGal na polních stanicích B. Kladivy, viz 
[16], [17]. Na referenčním bodě Brno byl totiž přístroj na zdě-
ném pilíři a na polních stanicích na železném válcovitém 
podstavci, který účinek geomagnetického pole zesiloval.
    Přechod od Nørgaardova gravimetru ke gravimetru Gs12, 
spojený s budováním tíhového systému S-Gr64, přinesl vý-
razný posun přesnosti tíhových měření při budování gravi-
metrických základů. Přesnost setinného gravimetru Gs12 
při určovaní velkých tíhových rozdílů (stovky miligal), i při 
přehnané nejistotě z určení rozměrového koeficientu na úrovni 
5.10  , přesahovala přesnost výsledků dosažených kyvadlo-
vým přístrojem. Tato skutečnost vedla k zastavení kyvadlo-
vých měření.
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Obr. 7 Průkopníci budování gravimetrických základů ČR a SR, R. Sterneck (vlevo) a M. Wittinger (vpravo)
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4. Závěr

Kyvadlová měření tvoří významnou a nedílnou součást 
historie gravimetrických prací. Přes dvě stě let měla tato 
metoda výlučné postavení při určování tíhového zrychlení. 
Díky R. Sterneckovi (obr. 7) byla na našem území zamě-
řena síť kyvadlových stanic, která byla ve své době uni-
kátní, a to především rozsahem a kvalitou měřických prací. 
Z historického hlediska se jedná o významné geodetické 
dílo, kterému patří velké uznání.
   Tradice kyvadlových měření započatá R. Sterneckem, 
měla svého pokračovatele v profesoru brněnské techniky 
B. Kladivovi. Měření prováděl Fechnerovým čtyřkyvadlo-
vým přístrojem. Na základě požadavku triangulační kance-
láře ministerstva financí měla vzniknout hustá síť kyva-
dlových stanic, pokrývající rovnoměrně cele území tehdejší 
ČSR, druhá světová válka bohužel veškeré práce přerušila 
a k plánovanému měření již nikdy nedošlo. Během války pro-
běhla na našem území přesná kyvadlová měření, která byla 
provedena německými odborníky z Geodetického ústavu
v Postupimi. Tato měření byla následně po válce využita při 
budování čs. gravimetrických základů. 
   Po válce byla kyvadlová měření obnovena díky M. Wittin-
gerovi (obr. 7) z GTÚ Praha, který chtěl využít přednosti kyva-
dlových měření při budování tíhového systému S-Gr57. 
Měření prováděl Z. Šimon, který se kyvadlovým měřením 
příležitostně věnoval až do roku 1965. Narůstající přesnost 
nových statických gravimetrů ukončila nadvládu kyvadlo-
vých měření, která na našem území trvala přes osmdesát let.
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Obr. 1 Předseda ČÚZK K. Večeře při projevu

Obr. 2 Vystoupení místopředsedy ÚGKK SR Š. Nagye

Obr. 3 Účastníci slavnostního setkání
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V roce 1913 vydal Spolek českých geometrů 1. svazek časopisu 
Zeměměřičský Věstník. Záměrem vydavatelů bylo prostřednictvím 
odborného časopisu povznést publicitu a význam „stavu zeměmě-
řičského“ uveřejňováním vědeckých a odborných článků a sezna-
mování veřejnosti se zeměměřickými pracemi. Myšlenka vydavatelů, 
její naplňování a nepřerušená tradice vydávání časopisu s jeho změ-
nami až do dnešní podoby Geodetického a kartografického obzoru 
(GaKO) dosáhly v letošním roce neuvěřitelné jubileum – 100 let. 
Časopis, který i v dnešní době společně reprezentuje odbornou 
úroveň zeměměřictví a katastru nemovitostí na teritoriu bývalého 
Československa, společně vydávají Český úřad zeměměřický a katas-
trální (ČÚZK) a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky (ÚGKK SR). U příležitosti jubilejního výročí 100 let 
vydávání časopisu uspořádali 24. 4. 2012 v Brně oba vydavatelé 
spolu s redakční radou časopisu a za podpory Slovenskej spoločnosti 
geodetov a kartografov, Komory geodetov a kartografov a firmy 
Bentley Systems ČR, s. r. o., slavnostní setkání. 
      Na setkání přijelo více než 60 účastníků z České republiky i ze Slo-
venské republiky. Význam události pro obor zeměměřictví a katas-
tru i celé akce vyjádřila účast předsedy ČÚZK Ing. K. Večeře (obr. 1) 
a místopředsedy ÚGKK SR Ing. Štefana Nagye (obr. 2). Oba čelní 
představitelé vydavatelů časopisu v úvodu setkání připomněli tra-
dici jeho vydávání ve vzájemné spolupráci obou úřadů. Zároveň 
ujistili účastníky (obr. 3), že ČÚZK i ÚGKK SR budou dále vydávat 
časopis GaKO jako výraz jedné z forem podpory vědecké a odborné 
činnosti oboru v obou resortech. Ve vystoupeních rovněž konstato-
vali, že tvorba časopisu sdružovala v průběhu let mnoho význam-
ných osob českého a slovenského zeměměřictví nejen jako autorů 
odborných článků a příspěvků, ale i těch, kteří se podíleli na zpraco-
vání a vydávání časopisu, ať už v pozicích redaktorů nebo členů re-
dakční rady. Jejich úsilí a vynaloženou práci vysoce ocenili a všem 
poděkovali. 
    Výrazem ohodnocení práce dřívějších i stávajících členů redakční 
rady a redaktorů bylo předání pamětních plaket při příležitosti 100. 
výročí vydávání časopisu GaKO udělených společně předsedkyní 
ÚGKK SR a předsedou ČÚZK. Pamětní plaketu za činnost v re-
dakční radě obrželi za českou stranu Ing. F. Beneš, CSc., prof. Ing. 
M. Cimbálník, DrSc., Ing. J. Čálek, Ing. J. Černohorský, Ing.
B. Delong, CSc., Ing. S. Dokoupilová, doc. Ing. P. Hánek, CSc., Ing. 
J. Jirmus, Ing. H. Kohl, Ing. J. Kouba, CSc., P. Mach, doc. Ing.
Z. Novák, CSc., Ing. S. Olejník, Ing. F. Radouch, Ing. Z. Roulová, 
Ing. V. Slaboch, CSc., doc. Ing. J. Šíma, CSc., Ing. Karel Švarc, Ing. 
J. Vaingát a za slovenskou stranu Ing. R. Daňko, Ing. D. Fičor, prof. 
Ing. J. Hefty, PhD., doc. Ing. I. Horňanský, PhD., Ing. D. Hrnčiar, 
CSc., Ing. I. Ištvánffy, Ing. J. Kadlic, PhD., Ing. K. Leitmannová,

Ing. Š. Lukáč, doc. Ing. S. Michalčák, CSc., Ing. J. Prandová, Ing. 
V. Stankovský, Ing. B. Tóthová, Ing. J. Vanko a Ing. O. Zahn. Plaketa 
byla udělena též Ing. J. Marekovi za digitalizaci všech ročníků časo-
pisu GaKO. Ocenění přítomní na setkání převzali plaketu osobně.
     U příležitosti jubilea udělil časopisu GaKO děkan Stavební fakulty 
STU v Bratislavě prof. Ing. A. Kopáčik, PhD., Plaketu profesora 
Gála za dlouholetou spolupráci a propagaci výsledků vědecko-od-
borné a pedagogické činnosti kateder odboru geodézia a kartogra-
fia na Stavební fakultě STU v Bratislavě. Na setkání ji v zastoupení 
děkana předal zástupcům redakční rady Ing. J. Ježko, PhD., vedoucí 
katedry geodézie. Obdobně spolupráci s GaKO ocenila i Vysoká 
škola báňská - Technické univerzity v Ostravě a její zástupci Ing.
P. Černota a Ing. H. Staňková, Ph.D., předali redakční radě symbo-
lické dary - kůži (flek či ošliador) a sekyrku (švancaru či fokoš).
   Předsedkyně redakční rady Ing. K. Leitmannová ve své velmi 
poutavé prezentaci připomenula účastníkům zajímavé okamžiky, 
vybrané publikované skutečnosti a údaje z historie vydávání časopisu. 
Informovala také o připravovaném ukončení vydávání časopisu v tiš-
těné formě a plánovaném přechodu na vydávání GaKO v elektronické 
formě od 1. 1. 2013. 
     Další část setkání byla věnovaná vystoupením osobností, které se 
velmi významnou měrou zasloužili v rámci svých funkčních čin-
ností o vedení časopisu na vysoké odborné úrovni a jsou dosud 
častými přispěvateli publikovaných článků. Doc. Ing. J. Šíma, CSc., 
osobními vzpomínkami přiblížil, jak složité bylo publikovat v časo-
pise jeho první odborný článek a jak ve svém profesním vývoji
v dalších letech nejen předkládal čtenářům odborné výsledky své 
práce, ale naopak, z časopisu odborné poznatky i získával. Doc. Ing. 
I. Horňanský, PhD., zaujal účastníky svým zamyšlením o účelu
a funkci časopisu, o udržení odborné úrovně a pohledům na zpraco-
vání časopisu ve smyslu redakčním i přínosu pro čtenáře. Vyvodil na zá-
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Obr. 1 Křest publikace Nejkrásnější horské silnice Slovenska
na stánku Kartografie Praha, a. s., zleva P. Brňo (velvyslanec
Slovenska v ČR), L. Snopko (Slovenský institut v Praze),
D. Kollár (autor) a M. Svobodová (Kartografie Praha, a. s.)Obr. 1 Odpočinková zóna s občerstvením

Obr. 2 Plesající návštěvníci
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kladě svých rozsáhlých zkušeností doporučení, jak přistupovat k zpra-
cování a vydávání časopisu v následujících letech.
    Poslední část programu byla věnována informacím o rozvoji oboru 
zeměměřictví a katastru nemovitostí. Ing. Jiří Drozda z VÚGTK, 
v.v.i., stručně prezentoval obsah Koncepce rozvoje oborů zeměmě-
řictví a katastru nemovitostí 2012 – 2016. Její vyhotovení VÚGTK
v loňském roce garantoval, koordinoval široký kolektiv spolu-
autorů a nyní obsah koncepce upřesňuje na základě připomínek 
odborné veřejnosti. Ing. Š. Nagy poskytl účastníkům rychlý přehled 
koncepcí zpracovaných a schválených v resortu ÚGKK SR, které 
vymezují požadavky na další rozvoj oboru zeměměřictví a katastru 
nemovitostí v SR v nejbližších letech.
    Zástupce vydavatele časopisu Zeměměřič Ing. Radek Petr podpo-
řil vydávání časopisu GaKO v dalších letech a alegoricky porovnal 
rozdíl v účelu a věcném obsahu obou časopisů k televizním progra-
mům Nova a ČT 2.
    Na závěr slavnostního setkání ke 100. výročí vydávání časopisu 
GaKO setrvali účastníci v neformální přátelské rozpravě a všichni 
shodně konstatovali, že GaKO mimo svůj účel spojuje neformálně 
významné osobnosti oboru a jistě bude i v dalším období přispívat
k prohlubování spolupráce a přátelských vztahů zeměměřičů obou 
sousedních států.
    Další fotografie ze setkání jsou na 3. str. obálky.

Ing. Jiří Černohorský,
foto: Petr Mach,

Zeměměřický úřad, Praha

Letošní 7. ples zeměměřičů pořádala dne 28. 1. 2012 pobočka Čes-
kého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) Východní Čechy za orga-
nizační pomoci Katastrálních úřadů (KÚ) pro Pardubický a pro Krá-
lovéhradecký kraj.
   Ples, který navazoval na volební sjezd ČSGK, se konal v nově 
restaurovaných prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové. 
Všechny návštěvníky uchvátily nádherné přilehlé prostory s kle-
nutými stropy, kde byl připraven raut a kde si mohli „plesající“ 
odpočinout a popovídat si (obr. 1). Generálním partnerem plesu
byla společnost Bentley Systems ČR, s. r. o., významným partnerem 
společnost NESS Czech, s. r. o., přispěli i další partneři, ponejvíce
z Východních Čech. Mediálním partnerem plesu byl časopis Země-
měřič, přičemž kulaté sté výročí časopisu Geodetický a kartografic-
ký obzor bylo prezentováno v jednacím sále sjezdu.
    Ač se zdál pěkně vyzdobený taneční sál zpočátku malý, ukázalo 
se, že se tam všichni tanečníci bez problému vešli (obr. 2). K tanci
a poslechu hrál Taneční orchestr StopTimeBand Hradec Králové, 
který se velmi dobře osvědčil již na plese v Litomyšli. Průběh 
plesu zpestřilo dvojí předtančení – Taneční škola Bohemia Chrast
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a moderní tanec v podání skupiny T-Bass. Ani na letošním plese 
nemohlo chybět losování o ceny. První cenou byl pětidenní zájezd
za krásami Itálie, další ceny byly díky sponzorům hodnotné a vy-
brané tak, aby všem, co si je vylosují, udělaly radost. Během plesu
proběhla také soutěž o nejlepší taneční pár. Celým programem 
plesu brilantně prováděl moderátor.

Ing. Jitka Rubešová,
KÚ Pardubice

  

Ve dnech 17. až 20. 5. 2012 se na Výstavišti v Praze-Holešovicích 
konal 18. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy 
2012. Široká čtenářská veřejnost i odborníci tak měli možnost se
v prostorách Průmyslového paláce setkat nejen se svými oblíbenými 
autory, ale i s vydavateli jejich počinů, knihovníky a dalšími zástupci 
oboru a mohli s nimi diskutovat nejen nad aktuálními tématy jejich 
tvorby, ale i dnešní doby. V průběhu čtyř dnů se v jednotlivých čás-
tech areálu střídala četná setkání s autory, autorská čtení, odborné semi-
náře, prezentace novinek či vyhlašování nejlepších titulů.
    Čestným hostem letošního ročníku bylo Rumunsko, které předsta-
vilo, kromě moderně pojatého stánku, více jak 50 kulturních událostí 
(autorská čtení, křty, přednášky, folklorní vystoupení, řemeslný trh, 
výstavy, koncerty, promítání filmů aj.).

MAPY A ATLASY

Veletrh Svět knihy 2012 v Praze
912:43

7. ples zeměměřičů se konal
v Hradci Králové
347.471



Obr. 2 Zástupci vítězných společností s diplomy

Obr. 1 Hodnotící komise při vyhodnocování titulů
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  Hlavními tématy veletrhu byla Literatura černomořské oblasti
a Komiks. Pro téma komiksu byl vytvořen Pavilon komiksu, byla 
vybudována komiksová dílna a vytvořen Comics Point s prodejem 
toho nejzajímavějšího ze současného komiksu.
    V rámci veletrhu proběhla řada udílení cen za mnohé vydavatelské 
počiny v uplynulém roce, např. Mapa roku, TOURMAP, Slovník 
roku, Komiks nás baví! a mnohá další.
    Tradiční součástí veletrhu byly i výstavy, např. Nejkrásnější české 
knihy, Magnesia Litera, Ceny Jiřího Ortena, To nejlepší z ilustrace, 
Slovník roku aj., které i tentokrát obohatily veletržní prostory.
   Své prezentace v podobě stánků s nabídkou nejnovějších titulů 
využily nejen velké vydavatelské domy, ale i menší vystavovatelé. 
Mapovou produkci zastupovala kartografická nakladatelství (obr. 1), 
která nabídla návštěvníkům novinky i oblíbené tituly v podobě atla-
sů, průvodců či map zaměřených na turistiku a cestování.
    Z množství doprovodných akcí návštěvníky zaujala např. diskuze
na téma Internetové pirátství či téma Standardy elektronických knih.
     Souběžně s knižní částí veletrhu probíhal i Svět knihy ve filmu – pře-
hlídka filmové produkce inspirované knižními předlohami světové 
literatury, Svět knihy na jevišti – přehlídka divadelních představení 
inspirovaných vybranou tématikou a Noc literatury – čtení z novi-
nek v netradičních prostorách.
   Již po několik let si veletrh udržuje vysokou oblíbenost, a tak
i s letošní návštěvností byli organizátoři i vystavovatelé spokojeni.

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Kartografická společnost České republiky (KS ČR) vyhlásila v rámci 
prvního dne mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu 
Svět knihy na Výstavišti v Praze-Holešovicích dne 17. 5. 2012 
výsledky 14. ročníku celostátní soutěže kartografických nakladatel-
ství Mapa roku 2011. Vyhlašování výsledků soutěže moderovali 
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., a předseda KS ČR doc. Ing. 
Miroslav Mikšovský, CSc.
    M. Mikšovský v úvodu představil KS ČR a V. Voženílek krátce 
zrekapituloval třináct předchozích ročníků soutěže. Připomenul kri-
téria pro hodnocení nominovaných titulů a představil hodnotící 
komisi, která pracovala v tomto složení (obr. 1): prof. RNDr. Vít 
Voženílek, CSc. – předseda komise, Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., doc. 
Ing. Václav Čada, CSc., Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D., doc. 
RNDr. Jaromír Kaňok, CSc., RNDr. Ladislav Plánka, CSc., Ing. 
Petr Skála, PhDr. Ondřej Roubík a Ing. Zdenka Roulová.
     Komise v tomto ročníku s potěšením zaznamenala po předchozím 
propadu zvýšený počet přihlášených titulů, a tak hodnotila 101 
produkt (od 26 producentů) v pěti kategoriích.
    Hodnotícími kritérii byly: obecné údaje, kompozice mapy, mate-
matické prvky, obsah (úplnost, správnost a aktuálnost), čitelnost, 
kvalita technického provedení, estetický dojem mapy a námětová 
pozoruhodnost. Na základě těchto kritérií vyhodnotila (obr. 2):

Kategorie Samostatná kartografická díla (62 přihlášené tituly):
Vojenské památky ČR 1 : 500 000 (Kartografie Praha, a. s.).

Kategorie Kartografická díla pro školy (9 přihlášených titulů):
Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.).

Kategorie Kartografické výsledky studentských prací
(8 přihlášených titulů):
Časová analýza vývoje parků Filosofické fakulty UP v Olomouci 
(Mgr. Ondřej Sadílek, UP Olomouc).

Kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
(5 přihlášených produktů):
Školní atlas dnešního světa (TERRA-KLUB, o. p. s.).

Kategorie Atlasy, soubory a edice map (17 přihlášených titulů):
Základní mapa ČR 1 : 200 000 (Český úřad zeměměřický a katastrální).

    Hodnotící komise udělila na závěr vyhlášení výsledků soutěže
i jedno zvláštní ocenění, a to společnosti SHOCart, spol. s r. o., za ne-
tradiční způsob propagace kartografie mezi cykloturisty. Vyhlásila 
také výsledek hlasování čtenářů GISportal.cz, jehož vítězem se stala 
internetová mapová aplikace USE-IT Prague 2011 – mapa pro mladé 
cestovatele (Jůzit, o. s.).

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Výsledky mezinárodního festivalu map a průvodců TOURMAP 2012 
byly vyhlášeny dne 18. 5. 2012 v rámci veletrhu Svět knihy v Praze.   
    Mezinárodní festival map a průvodců TOURMAP se v roce 2012 
pořádal již po deváté za velké pozornosti vydavatelů z celého svě-
ta, kteří do něj přihlásili celkem 378 turistických map a 190 turis-
tických průvodců. Mezinárodní účast byla v roce 2012 oproti 
předchozím ročníkům rozšířena také o celou řadu exotických zemí, 
kterými byly například Cape Verde, Papua Nová Guinea a Trini-
dad&Tobago. Se všemi soutěžícími publikacemi bylo možné se 
seznámit v samostatné expozici (obr. 1).
    Tradiční soutěžní kategorie, kterými i v roce 2012 byly Elektro-
nické mapy a průvodce, Turistické průvodce a Mapy a atlasy s turis-
tickým obsahem, byly ještě doplněny o čtyři nestatutární ceny, a to 
o Cenu ředitele festivalu TOURMAP, Cenu FIJETu, Speciální cenu 
České centrály cestovního ruchu a Cenu Ministerstva pro místní roz-
voj za systematickou podporu a propagaci regionů ČR s akcentem 
na dlouholetou spolupráci s agenturou CzechTourism.

Elektronické mapy a průvodce:
1. Portál Tourmapy.cz (World Media Partners, s. r. o.)
2. Cyklotrasy na jižní Moravě (KÚ Jihomoravského kraje)
3. Mapový portál kraje Vysočina (Vysočina Tourism, p. o.)

MAPY A ATLASY

TOURMAP 2012

Mapa roku 2011
912:43

912:43



Obr. 1 Samostatná expozice s přihlášenými tituly
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Turistický průvodce:
1. Soubor průvodců Cyklotrasy na jižní Moravě (Jihomoravský kraj)
2. Kam na výlety s kočárkem – Morava (Albatros Media, a. s.)
3. Průvodce Tyrolskem (Marco Polo, s. r. o.)
Ceny poroty: kolekce průvodců Křížem krážem po… (nakladatelství
    Fragment) a průvodce Merian live! Izrael (vydavatelství Jan Vašut)

Mapy a atlasy s turistickým obsahem:
1. Podzemí, Technické památky a Vojenské památky ČR (Kartografie
    Praha, a. s.)
2. Karlovy Vary bez bariér (Infocentrum Karlovy Vary)
3. Cyklotrasy Sokolovsko (Mětský dům kultury Sokolov a Sokolovské
    infocentrum)
Cena poroty: Kolekce map ČCCR – CzechTourism (agentura Czech-
    Tourism)

Cena ředitele festivalu TOURMAP:
Mapa United States Lighthouses Illustrated Map & Guide (americké
    nakladatelství Bella Terra Publishing)

Cena FIJET:
Soubor maďarských map Szarvas Faragó (András Szarvas)

Speciální cena CzechTourism:
Mapa památek – Mladá Boleslav a okolí (Infocentrum Mladá Boleslav)

Cena Ministerstva pro místní rozvoj (za systematickou podporu
a propagaci regionů ČR s akcentem na dlouholetou spolupráci s agen-
turou CzechTourism):
Toulavá kamera (Freytag&Berndt)

Ing. Petr Skála,
Asociace novinářů a publicistů

píšících o cestovním ruchu,
Praha

Začátkem roku 2012 vyšlo přepracované a rozšířené 2. vydání 
publikace doc. Ing. Pavla Hánka, CSc. „Data z dějin zeměměřic-
tví – 25 tisíc let oboru“. Zároveň připomínáme, že 1. vydání této 
knížky v nakladatelství Klaudian Praha, spol. s r. o., v roce 2000 
neslo název „250 století zeměměřictví (Data z dějin oboru)“ a vyšlo

ve skromnější podobě u příle-
žitosti zasedání FIG v Praze.
   Nové vydání je rozšířeno 
především o informace o změ-
nách, ke kterým došlo v oboru 
po roce 1990 jak v oblasti stát-
ního řízení zeměměřické služ-
by, tak i v soukromém sektoru 
v důsledku nástupu nových tech-
nik a technologií v geodézii,
ve fotogrammetrii a dálkovém 
průzkumu, v topografii, určo-
vání polohy systémem GPS,
v digitalizaci a geoinformatice. 
Poskytuje tak bezprostřední, čti-
vý a zajímavě prezentovaný pře-
hled událostí, které ovlivňovaly 
světový a domácí vývoj země-
měřictví od starověku až po sou-
časnost. Touto knihou je naší ve-
řejnosti zprostředkován grafic-

ky vydařenou formou přehled historických etap vývoje zeměměřictví. 
     Tento vývoj je podán s historickým nadhledem formou stručných, 
chronologicky řazených hesel, se zdůrazněním jeho významu a místa 
v dějinách lidstva - se vztahy a  vazbami na téměř všechny podstatné 
oblasti lidské činnosti. Rozšíření lidského rodu z jeho kolébky na ce-
lou planetu Zemi, s počátky a rozvojem výstavby sídlišť, doprav-
ních sítí, s úlohami v navigaci pozemní a námořní, spjatost s bytím, 
osudy a filozofií, se vznikem a rozvojem katastru, s významem 
zeměměřictví v dějinných válečných střetech – které požadovaly
a podporovaly vznik oboru, přičemž zároveň trvale podněcovaly 
jeho vývoj. Historie oboru je prezentována daty a osobnostmi od nej-
starší doby a starověku, přes středověk, novověk a jeho bouřlivým 
rozvojem v 20. a 21. století. 
    Hlavní význam publikace pro čtenáře spočívá v tom, že poskytuje
i zájemcům - neprofesionálům přehled o geometrických, astronomic-
kých a fyzikálních základech, používané technice a lidech - země-
měřičích, podněcuje tak jejich zájem o tuto oblast a také jistě vyvolá 
úctu k zeměměřictví historickému a tím zároveň i uznání významu 
zeměměřictví pro současnou civilizaci. Cenná je také skutečnost, že 
autor v rejstřících věcný, osobní-jmenný a výrobců postihuje také 
vývoj, přínosy zeměměřictví a zeměměřičů českých zemí, vynikají-
cích osobností teorie a praxe. Ilustrace v textu a doplňující obrazová 
dokumentace v závěru publikace jsou názorné a vhodně vybrané; 
zvláště pak ilustrace historické s uvedením jejich pramenů a daného 
období vzniku a jejich působení.
     Lze předpokládat, že publikace vyvolá zájem i mezi mládeží - je 
totiž odrazem nejenom historie zeměměřictví, ale také historií jedné 
z potřeb samotného lidstva. Je také dokladem toho, že zasvěcený a za-
jímavý výklad je podmíněn jak znalostmi, tak i soustavnou angažo-
vaností v oboru v rámci daných společenských podmínek - což je 
případ autora publikace, který kromě toho, že jako pedagog je
v každodenním styku s mládeží, také často informuje čtenáře časo-
pisů Geodetický a kartografický obzor a Zeměměřič o osobnostech
a významných událostech zeměměřického oboru. 
     Druhému vydání publikace přejeme, aby se stala součástí knihovny 
každého zeměměřiče a všech těch, kteří se o historii, techniku a me-
tody zeměměřictví zajímají. Mohla by se také stát inspirací nebo
i příkladem pro zpracování odborných příruček o historickém vývoji 
dalších oborů lidské činnosti a pro zpracování rozsáhlejšího kom-
plexního díla o současném zeměměřictví a geoinformatice, navazu-
jícího na Šimákovu populární „Pojďte s námi měřit zeměkouli“
a na další, již novější úspěšná autorská díla.
    Vzhledem k orientaci a odborným zájmům čtenářů bude vhodné 
pokračovat nejenom v dalších aktualizacích obsahu dosud vydaných 
publikací o zeměměřictví pro široký okruh čtenářů jako je tato, ale
i v přípravě a zpracování již zmiňovaného popularizačního díla o svě-
tovém vývoji zeměměřictví a jeho oborech, technice a technologiích 
v geodézii, topografii, fotogrammetrii, kartografii, geoinformatice, 
o jejich službách společnosti z pohledu jak světového, tak i domácí-
ho. Možná by bylo vhodné v podobných publikacích českých autorů 
věnovat poněkud více prostoru informacím o událostech a počinech, 
které se v našem oboru odehrály i na území Slovenska (případně Pod-
karpatské Rusi) v průběhu 68 let období společného státu. 

MAPY A ATLASY

LITERÁRNÍ RUBRIKA
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Kniha obsahuje celkem: 
- 163 stran (v 1. vydání 75), 
- 153 reprodukcí (v 1. vydání 75), 
- 512 záznamů ve jmenném rejstříku (v 1. vydání 482), 
- 340 záznamů ve věcném rejstříku (v 1. vydání 292), 
- 538 chronologicky řazených hesel (v 1. vydání 452) 
v několika kapitolách: 
Nejstarší doby a starověk 30 hesel (v 1. vydání 29), 
Středověk 31 (v 1. vydání 29), 
Novověk 241 (v 1. vydání 234),
20. století 236 (v 1. vydání 160).

    Poděkování si zaslouží redakce časopisu Zeměměřič za pěknou 
grafickou úpravu a vzorný tisk publikace. Objednávky publikace 
jsou možné na www.zememeric.cz/objednavky.
     Kniha v pevné vazbě a výpravném grafickém provedení je nejen 
vhodným dárkem při životních i pracovních jubileích, ale odborní-
kům i laikům umožňuje poutavou formou chronologicky zarámovat 
jejich vědění.

Ing. Drahomír Dušátko,CSc.,
Praha

3. 6. 1932 se narodil doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., významný 
a uznávaný odborník, specialista a expert v oboru kartografie. Téměř 
celá jeho životní a odborná dráha je spojena s Prahou, která je jeho 
rodištěm. Reálné gymnázium v Praze na Vinohradech absolvoval
v roce 1950, Zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze v roce 1954.
Na Fakultě stavební (FSv) ČVUT v Praze pak v roce 1967 získal 
formou externí aspirantury titul kandidáta technických věd (CSc.). 
   Po absolvování vysokoškolského studia byl zaměstnán jako 
sestavitel a technický redaktor map v Kartografickém a reproduk-
čním ústavu v Praze. V letech 1956-70 pracoval v různých funkcích 
na ÚSGK (od roku 1969 ČÚGK) v oboru kartografických a polygra-
fických technologií, technicko-hospodářského mapování a při řízení 
vědecko-technického rozvoje. V roce 1961 působil jako expert pro 
kartografii v Albánii. V letech 1971-82 zastával funkci technicko-
-výrobního náměstka v Kartografii, n. p., Praha. Po organizační změně 
se stal v roce 1982 výrobním náměstkem Geodetického a karto-
grafického podniku (GKP), n. p. Od 1. 2. 1986 byl ředitelem 
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického 
ve Zdibech. V roce 1987 se vrátil do GKP, s. p., jako podnikový 
ředitel a působil zde do roku 1990. V letech 1991 a 1992 byl technic-
ko-výrobním náměstkem v Kartografii Praha, a. s. 
     Na podzim roku 1992 nastoupil na katedru mapování a kartogra-
fie FSv ČVUT. Roku 1993 se habilitoval pro vědní obor kartografie 
a DPZ jako docent. Externě působil v letech 1992-2000 na Přírodo-
vědecké fakultě UK a od roku 1993 též na Fakultě aplikovaných věd 
Západočeské univerzity v Plzni. Obsáhlá i úspěšná je jeho mnoha-
letá činnost v národních i mezinárodních odborných společnostech. 
Je zakládajícím členem stálé komise Mezinárodní kartografické 
asociace (ICA) pro technologii výroby map, po roce 1989 byl jejím 
místopředsedou a od roku 1991 po další čtyřleté období předsedou; 
od roku 1993 je předsedou Kartografické společnosti České republiky
a od roku 2009 jejím čestným členem. Roku 1997 mu bylo ve Stock-
holmu  uděleno čestné členství v ICA. Byl mj. také členem Vědecké 
rady a poté Akademického senátu FSv ČVUT v Praze a Vědecké 
rady VÚGTK ve Zdibech. Je dlouholetým členem Terminologické 
komise ČÚZK. Za pedagogickou činnost mu byla udělena Felbe-
rova medaile 2. stupně (2002) a 1. stupně (2007). Získal i nejvyšší 
rezortní ocenění (1976), zlatý odznak ČSVTS (1986) i státní vyzna-
menání Za vynikající práci (rovněž 1986).

    Velmi bohatá je jeho publikační činnost, zahrnující tři vysoko-
školské i středoškolské učebnice, pět dalších v zahraničí vydaných 
publikací a více než 250 článků a odborných referátů, z toho 60 
publikovaných v zahraničí.
    K osmdesátinám přejeme doc. M. Mikšovskému, kromě dobrého 
zdraví a osobní i rodinné pohody, ještě hodně sil a nápadů ve pro-
spěch naší odborné kartografické a geografické společnosti.

Výročí 50 let:

30. 4. 2012 – JUDr. Ivana Mizerová, ředitelka Katastrálního pra-
coviště (KP) Tábor Katastrálního úřadu (KÚ) pro Jihočeský kraj. 
Narodila se v Táboře. Studium na Právnické fakultě UK v Praze 
ukončila v roce 1986 státní závěrečnou zkouškou a v roce 1987 státní 
rigorózní zkouškou. Poté, až do roku 1990, pracovala jako podniková 
právnička v ZVVZ Milevsko, s. p., v letech 1990 až 2002 na Měst-
ském úřadě v Táboře; od roku 1991 byla vedoucí odboru správy 
majetku města. Od 1. 7. 2002 byla jmenována ředitelkou KÚ, dnes 
KP, Tábor. Je významně zapojena do práce v městské samosprávě
v Táboře. V současné době je členkou kontrolního výboru zastupi-
telstva města a předsedkyní bytové komise rady. Mezi její aktivity 
patří také aktivní sport a cestování.

5. 5. 2012 – Ing. Ladislav Novák, ředitel Katastrálního praco-
viště (KP) Sušice Katastrálního úřadu (KÚ) pro Plzeňský kraj. 
Rodák ze Sušice (okres Klatovy) ukončil v roce 1984 studium oboru 
geodézie a kartografie na FSv ČVUT v Praze. Poté nastoupil do re-
zortu ČÚGK, nyní ČÚZK, do provozu mapování n. p. Geodézie 
Plzeň. V roce 1990 přešel na detašované pracoviště, nyní KP, Su-
šice. Od roku 1999 byl jeho vedoucím (v rámci KÚ Klatovy), od 1. 1. 
2004 je ředitelem samostatného KP.

20. 6. 2012 – Ing. Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany. Rodák
z Piešťan. Po skončení  odboru  geodézia a kartografia na Stavebnej 
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1987 
nastúpil do Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Bratislava, kde vyko-
nával práce spojené s tvorbou základnej mapy veľkej mierky. 1. 1. 
1993 prešiel do Katastrálneho úradu v Bratislave, kde v rámci odboru 
nového mapovania viedol oddelenie mapovania v Piešťanoch a v Trna-
ve. V roku 1993 začal podnikať ako živnostník a vykonával geode-
tické práce pri zabezpečovaní podkladov na stavbu diaľnice, pri budo-
vaní testovacieho autodromu Volkswagen a pri tvorbe účelových máp 
rôznych mierok. Od roku 2002 je v terajšej funkcii. Okrem toho je  
členom Rady a Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska a po-
slancom Trnavského samosprávneho kraja.  Od 6. 8. 2010 je spoloční-
kom geodetickej firmy GK Cuma, s. r. o. V minulosti bol známy ako 
reprezentant Česko-Slovenska v jachtingu.

Výročí 55 let:

8. 4. 2012 – Ing. Bc. Jarmila Novotná, ředitelka Katastrálního pra-
coviště (KP) Kolín Katastrálního úřadu (KÚ) pro Středočeský kraj. 
Narodila se v Praze. Po studiu na SPŠ zeměměřické v Praze (matu-
rita v roce 1976) vystudovala obor geodézie a kartografie na FSv 
ČVUT v Praze a zakončila ho státní závěrečnou zkouškou v roce 1981. 
Od roku 1982 pracuje v rezortu ČÚGK, resp. ČÚZK. Prošla všemi 
pracemi na středisku Geodézie v Českém Brodě, které se později 
přestěhovalo do Kolína. Od roku 1994 byla ředitelkou KÚ Kolín,
po organizační změně od roku 2004 pokračuje jako ředitelka KP.
V roce 2007 dokončila studium oboru katastr nemovitostí na Práv-
nické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a získala titul Bc. 

12. 6. 2012 – Ing. Jiří Vrána, ředitel Katastrálního úřadu (KÚ)
pro Jihočeský kraj. Narodil se v Žatci (okres Louny). Přestěhoval
se do Jindřichova Hradce, kde dokončil základní školu a absol-
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voval v letech 1972-76 Gymnázium Vítězslava Nováka. Láska k orien-
tačnímu běhu a příprava podkladů pro tyto mapy ho přivedla ke stu-
diu oboru geodézie a kartografie na FSv ČVUT v Praze (1976-81). 
Od nástupu do praxe v roce 1981 pracuje v organizacích rezortu 
současného ČÚZK. V letech 1981 až 1988 pracoval na provoze 
speciálních prací Geodézie, n. p., České Budějovice, nejdříve při 
vytyčování komunikací a mostů a od roku 1983 na JE Temelín, 
kde měl na starosti terénní úpravy a zakládání staveb. Od roku 
1987 zajišťoval činnosti odpovědného geodeta dodavatele pro chla-
dící věže na JE Temelín. V roce 1988 přešel jako zhodnocovatel ZMVM 
do oddělení fotogrammetrie, od roku 1991 byl jeho vedoucím (od roku 
1992 v rámci KÚ v Českých Budějovicích), následně pak vedou-
cím oddělení přepracování katastrálních map a ZABAGED .
Od roku 2002 byl jmenován zástupcem ředitele tohoto KÚ, od roku 
2004 pak ředitelem technické sekce a od 1. 1. 2010 ředitelem KÚ 
pro Jihočeský kraj.

20. 6. 2012 – Ing. Jarmila Urcikánová, prednostka Vojenského katas-
trálneho úradu Bratislava. Narodila sa v Bánovciach nad Bebravou. 
Po skončení odboru geodézia na Strednej priemyselnej škole sta-
vebnej v Žiline v roku 1976 pokračovala v štúdiu popri zamestnaní 
na odbore geodézia a  kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej 
vysokej školy technickej v Bratislave, ktoré skončila v roku 1985. 
Prax začala v roku 1976 v Geodézii, n. p., Žilina, v oddiele eviden-
cie nehnuteľností vo Zvolene. V rokoch 1978 až 1983 vykonávala 
mapovacie práce v oddiele mapovania v Banskej Bystrici. V roku 
1984 prešla do Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej 
Bystrici, kde pôsobila najskôr ako vedúci odborný referent – špecia-
lista a v roku 1991 bola vymenovaná za vedúcu Strediska geodézie 
vo Veľkom Krtíši. V roku 1993 vykonávala funkciu riaditeľky Správy 
katastra Veľký Krtíš Katastrálneho úradu (KÚ) v Banskej Bystrici. 
V roku 1994 prešla do KÚ v Bratislave  do funkcie vedúcej oddelenia 
zápisu práv k nehnuteľnostiam. V roku 1995 prišla do Úradu geodé-
zie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) do tech-
nického katastrálneho odboru ako odborná referentka. V rokoch 1998 
až 2002 pôsobila v podnikateľskej sfére ako komerčná geodetka.
V roku 2003 sa vrátila do ÚGKK SR do katastrálneho odboru, kde 
ako štátny radca do 31. 7. 2008 uplatňovala bohaté praktické skú-
senosti pri riešení špecifických otázok katastra nehnuteľností a bola 
gestorkou viacerých výskumných a vývojových úloh. 1. 8. 2008 prešla 
do Ministerstva obrany SR do terajšej funkcie.

Výročí 60 let:

12. 4. 2012 – Ing. Karel Čtvrtečka, ředitel Katastrálního úřadu (KÚ) 
pro Ústecký kraj. Narodil se v Ústí nad Labem, kde v letech 1967-70 
vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu. V letech 1970-72 
absolvoval nástavbové studium geodézie a kartografie na SPŠ v Duch-
cově, zakončené maturitou. Po dvouleté základní vojenské službě
začal studovat v roce 1975 obor geodézie a kartografie na FSv 
ČVUT v Praze. Studium dokončil v roce 1981. Od roku 1972 
pracuje v resortu ČÚGK, nyní ČÚZK. V letech 1972-79 pracoval
na Středisku geodézie (SG) v Ústí nad Labem jako technik v oddíle 
evidence nemovitostí. V letech 1980-83 byl vedoucím oddílu evi-
dence nemovitostí a geometrických plánů na SG v Teplicích. V roce 
1984 se stal zástupcem vedoucího SG v Teplicích, v letech 1985 až 
1992 byl jeho vedoucím. V roce 1993 byl jmenován ředitelem KÚ
v Teplicích, kde působil až do konce roku 2003. Od 1. 1. 2004 byl 
jmenován ředitelem KÚ pro Ústecký kraj. V roce 1989 získal úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v roz-
sahu § 13 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 200/1994 Sb. V letech 1993 
a 1994 absolvoval dvousemestrální studium „Právní vztahy k nemo-
vitostem“ na Právnické fakultě UK v Praze.

15. 4. 2012 – Ing. Alexander Géryk, ředitel Katastrálního pracoviště 
(KP) Prostějov Katastrálního úřadu (KÚ) pro Olomoucký kraj. Na-
rodil se v Hranicích na Moravě (okres Přerov). Vystudoval Střední 
všeobecně vzdělávací školu v Prostějově (maturita v roce 1970)
a obor geodézie na SPŠ stavební (maturita v roce 1974). Do zaměst-
nání nastoupil 1. 8. 1974 na Středisko geodézie (SG) Prostějov, kde, 
přes řadu organizačních změn, pracuje dosud. Při zaměstnání vystu-
doval obor geodézie a kartografie na FAST VUT Brno. Dálkové stu-
dium ukončil státní závěrečnou zkouškou v roce 1990. Od 1. 2. 1983 
byl vedoucím oddílu, od 1. 9. 1989 vedoucím SG Prostějov, od 13. 1. 

1993 ředitelem KÚ v Prostějově a od 1. 1. 2004 je ředitelem KP 
Prostějov.

15. 4. 2012 – Ing. Vítězslav Musil, ředitel Katastrálního pracoviště 
Olomouc Katastrálního úřadu (KÚ) pro Olomoucký kraj. Narodil se 
v Přerově, rodina pochází z Oseka nad Bečvou (okres Přerov). Vystu-
doval Střední všeobecně vzdělávací školu v Přerově (maturita v roce 
1970) a poté obor geodézie a kartografie na Fakultě stavební (FAST) 
VUT Brno (státní zkouška v roce 1975). Od ukončení školy pracuje 
v rezortu ČÚGK, nyní ČÚZK. Nejprve, v letech 1975-93, na Stře-
disku geodézie v Přerově, od r. 1993 na KÚ v Olomouci. Od 1. 1. 
2005 je v současné funkci. V letech 1996-2008 působil jako externí 
učitel oboru zeměměřictví a katastr nemovitostí na SPŠ stavební
v Lipníku nad Bečvou. Od roku 2001 je členem státních zkušebních 
komisí na FAST VUT Brno. V období 1990-2003 působil též jako 
soudní znalec v oboru zeměměřictví. Dosud se věnuje šachové hře 
na závodní úrovni.

16. 5. 2012 – Ing. Ján Dobeš, CSc., člen Dozornej rady developer-
skej spoločnosti Grunt, a. s., Bratislava a ďalších a. s. Rodák zo Strán-
skeho, dnes časť tejto obce je súčasťou mesta Rajecké Teplice 
(okres Žilina). Odbor geodézia a kartografia (GaK) skončil na Sta-
vebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave s vyznamenaním v roku 1976. V tomto roku nastúpil do Geo-
dézie, n. p., Žilina, kde ako vedúci meračskej čaty vykonával tech-
nicko-hospodárske mapovanie a špeciálne práce inžinierskej geodé-
zie. Od 1. 1. 1982 vykonával funkciu vedúceho oddielu mapovania. 
V rokoch 1979 až 1982 externe vyučoval na Strednej priemyselnej 
škole stavebnej v Žiline geodetické predmety. 1. 4. 1982 prešiel
do Slovenského úradu geodézie a kartografie, kde ako vedúci od-
borný referent – špecialista plánovacieho oddelenia koordinoval geo-
detické a kartografické práce a vykonával činnosti na úseku plánu 
vecných úloh. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal
v roku 1986. Po vytvorení útvaru hlavného geodeta rýchlodráhy
v Geodetickom ústave (GÚ), n. p., Bratislava prešiel 1. 7. 1986
do tohto ústavu, kde metodicky usmerňoval a pripravoval techno-
lógie geodetického zabezpečenia prípravy a plánovanej výstavby 
rýchlodráhy v Bratislave. 1. 1. 1988 bol vymenovaný za námestníka 
riaditeľa GÚ, n. p. (od 1. 7. 1989 Geodetický podnik, š. p., a od 1. 1. 
1991 Geodetický a kartografický ústav). V tejto funkcii pôsobil
do 31. 1. 2004. Od 1. 2. 2004 pôsobí v spoločnosti Grunt, a. s., Brati-
slava. Bol vedúcim autorského kolektívu publikácie „Presné lokálne 
geodetické siete" (Bratislava, VÚGK 1990). Ďalej je autorom a spolu-
autorom vyše 10 odborných prác. Bol členom komisie na obhajoby 
diplomových prác študijného odboru GaK SvF Slovenskej technic-
kej univerzity (STU) v Bratislave a v rokoch 2000 až 2003 členom 
vedeckej rady SvF STU. V rokoch 1999 až 2001 absolvoval 4 semes-
tre štúdia na Ústave súdneho znalectva SvF STU. Od roku 2001 je 
znalcom v oceňovaní nehnuteľností. V roku 2002 mu dekan SvF STU 
udelil Plaketu profesora Gála za dlhoročnú spoluprácu so SvF STU.

19. 5. 2012 – doc. Ing. Ladislav Husár, PhD., pedagogický zamest-
nanec Katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty 
(SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Narodil 
sa v Bratislave. Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na SvF 
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 
1975 nastúpil na KGZ SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 STU) ako asistent, 
neskôr odborný asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických 
vied získal v roku 1986. V rokoch 1994 až 1997 vykonával funkciu 
zástupcu vedúceho KGZ. Za docenta pre odbor geodézia a kartogra-
fia bol vymenovaný 8. 7. 2009. V pedagogickej a vedeckovýskum-
nej činnosti sa zameral najmä na oblasti: geodetická astronómia, 
kozmická geodézia a globálny systém určovania polohy. Prednáša 
predmety: sférická astronómia a kozmická geodézia (pre 1. stupeň), 
kozmická geodézia a metrológia v geodézii (pre 2. stupeň). Je auto-
rom 1 a spoluautorom 4 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt), 
autorom 35 odborných a vedeckých prác (z toho 9 v zahraničných 
časopisoch a v zborníkoch) a referoval na 7 konferenciách. Je vedú-
cim projektu VEGA s názvom „Analýza a modelovanie relativis-
tických efektov v globálnych navigačných družicových systémoch
s cieľom spresnenia geodetických meraní“, ďalej je spoluriešiteľom 
5 výskumných úloh, 2 grantových úloh a 4 projektov VEGA. Má 
rozsiahlu expertíznu a projektovú činnosť (50) a úspešnú spolu-
prácu s praxou. Je členom komisie pre doktorandské štúdium od-
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boru geodézia a kartografia a pedagogickej a vedeckovýskumnej 
komisie Akademického senátu SvF STU. V poslednom čase sa ve-
nuje otázkam formovania nebeského a terestrického referenčného 
systému modernými kozmickými technikami a efektom teórie rela-
tivity v globálnej geodézii.

Výročí 70 let:

5. 4. 2012 – Ing. Jan Sejk, bývalý ředitel Zeměměřického a katas-
trálního inspektorátu (ZKI) v Praze, jeden ze zakladatelů slavné 
Jazzové sekce. Narodil se v Mladé Boleslavi. Studium zeměměřic-
tví na FSv ČVUT v Praze ukončil státní závěrečnou zkouškou v roce 
1964. V roce 1965 absolvoval postgraduální kurz o pozemkovém 
právu na Právnické fakultě UK a v roce 1969 pak dvousemestrální 
kurz pro vedoucí pracovníky. V roce 1965 nastoupil do tehdejšího 
Oblastního ústavu geodézie v Praze, na pracoviště v Mladé Boleslavi. 
Zde působil, po organizační změně na středisku geodézie (SG), až 
do roku 1983 jako geodet, vedoucí čety, vedoucí geodet-specialista 
a vedoucí oddílu. V roce 1983 nastoupil do útvaru řízení kontroly
a jakosti prací na podnikovém ředitelství Geodézie, n. p., Praha. 
Souběžně byl přechodně pověřen řízením SG Kutná Hora. V letech 
1985-90 byl vedoucím SG Praha-západ. Po krátkém působení na ředi-
telství Geodézie Praha a Geodetické a kartografické správě Praha 
přešel v roce 1993 do nově vzniklého ZKI v Praze, nejprve do funkce 
zástupce ředitele. V roce 1997 převzal funkci ředitele. Od 1. 10. 
2002 do 31. 12. 2003 byl ředitelem Katastrálního úřadu (KÚ) Praha-
-město. Od 1. 1. 2004 se vrátil do funkce ředitele ZKI v Praze, a v té 
působil až do odchodu do důchodu 31. 12. 2007. I poté ještě vy-
pomáhá v odborných činnostech na KÚ pro Středočeský kraj.

13. 5.2012 – Ing. Jan Kroupa, bývalý ředitel Katastrálního úřadu 
(KÚ) pro Plzeňský kraj. Narodil se v Třeboni (okres Jindřichův Hra-
dec). V roce 1959 maturoval na Jedenáctileté střední škole v Klad-
ně. Odborné vzdělání v oboru geodézie a kartografie získal studiem 
zeměměřického směru na FSv ČVUT v Praze v letech 1959-64. 
Profesní dráhu zahájil v roce 1964 jako technik v Ústavu geodézie
a kartografie v Plzni. Po absolvování základní vojenské služby pů-
sobil v nástupnických organizacích postupně jako technik a vedoucí 
polního oddílu mapování (Inženýrská geodézie Plzeň a Geodézie,
n. p., Plzeň), pracovník útvaru řízení výroby (Geodézie, n. p., Plzeň), 
vedoucí odboru řízení (Krajská geodetická a kartografická správa pro 
Západočeský kraj v Plzni), statutární zástupce ředitele (KÚ Plzeň-
-město). Do funkce ředitele KÚ Plzeň-město byl jmenován k 1. 1. 
1997, v letech 2004 až 2007, kdy odešel do důchodu, byl ředitelem 
KÚ pro Plzeňský kraj. Několik let (až do roku 2008) působil jako 
externí učitel fotogrammetrie, geodetického počtářství a matematiky 
na Střední průmyslové škole stavební v Plzni, a je zde také čestným 
členem odborného poradního sboru. Byl také aktivním funkcioná-
řem plzeňské pobočky ČSGK.

31. 5. 2012 – Ing. Eva Vodanská. Rodáčka z Bratislavy, kde i štu-
dovala. Po skončení Jedenásťročnej strednej školy (1959) pokračo-
vala v nadstavbovom štúdiu odboru geodézia na Strednej priemy-
selnej škole stavebnej (1959 až 1961), pričom v roku 1960 nastúpila 
do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od 1. 7. 1960 Ústav 
geodézie a kartografie) v Bratislave. Počas pôsobnosti na tomto 
ústave prešla viacerými druhmi terénnych aj konštrukčných prác.
V roku 1967 skončila popri zamestnaní zememeračské inžinierstvo 
na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. V rokoch 
1968 a 1969 pracovala v Inžinierskej geodézii, n. p., Bratislava ako 
redaktorka máp. V máji 1969 prešla do Slovenskej správy geodézie 
a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), 
kde ako samostatná odborná referentka a od roku 1976 vedúca od-
borná referentka pracovala do roku 1983 v oblasti koordinácie geo-
detických a kartografických prác a technických predpisov. V rokoch 
1983 až 1992 pracovala v Správe geodézie a kartografie  v Bratislave 
ako vedúca: oddelenia technickej dokumentácie, oddelenia na koordi-
náciu a technického a kontrolného odboru. Od 1. 1. 1993 do 31. 8. 
1994 bola riaditeľkou odboru katastra a kontroly a od 1. 9. 1994
do 23. 7. 1996 zástupkyňou prednostu Katastrálneho úradu (KÚ)
v Bratislave. Od 24. 7. 1996 do 31. 12. 2001 bola vedúcou oddele-
nia riadenia a metodiky katastra nehnuteľností, koordinácie a infor-
matiky katastrálneho odboru Krajského úradu v Bratislave. Od 1. 1. 
2002 do 30. 9. 2004, t. j. do odchodu do dôchodku, vykonávala

funkciu zástupkyne prednostky a vedúcu kancelárie prednostky KÚ 
v Bratislave.

6. 6. 2012 – Ing. Jozef Brziak. Narodil sa v Poltári. Po stredoškol-
ských štúdiách v roku 1961 nastúpil do Geodetického ústavu v Bra-
tislave, kde do roku 1965 pracoval v prevádzke mapovania. V rokoch 
1966 a 1967, ako vedúci meračskej čaty, pokračoval v mapovacích 
prácach a v prácach pozemnej fotogrametrie v Ústave geodézie
a kartografie v Bratislave. Ďalej od roku 1968 v Inžinierskej geodé-
zii, n. p., Bratislava a od roku 1973 v Geodézii, n. p., Bratislava vyko-
nával práce inžinierskej geodézie. V roku 1973 skončil popri zamest-
naní štúdium odboru geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej fa-
kulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratisla-
ve. V Geodézii, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Bratislava prešiel potom 
rôznymi funkciami – od vedúceho meračskej čaty až po ekonomic-
kého námestníka riaditeľa. Od 1. 10. 1989 do 30. 4. 1991 pôsobil
vo funkcii námestníka predsedu Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie (SÚGK), pričom sa aktívne podieľal na príprave a realizácii 
komplexného projektu reštrukturalizácie rezortu SÚGK. 1. 5. 1991 
sa stal riaditeľom Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) 
Bratislava. V tejto funkcii, ktorú vykonával do 31. 8. 2003, sa za-
slúžil o to, že GKÚ od roku 1993 dostalo do svojej náplne práce
na štátnej hranici. Od 1. 9. 2003 do 31. 1. 2004, t. j. do odchodu
do dôchodku, pôsobil v oddelení kontroly a zvláštnych úloh GKÚ. 
V rokoch 1980 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium (PGŠ) od-
boru GaK na SvF SVŠT a v rokoch 1984 až 1987 PGŠ informačné 
a kontrolné systémy organizácií na Fakulte riadenia Vysokej školy 
ekonomickej v Bratislave. Bol členom viacerých odborných rezort-
ných komisií, členom komisie na obhajoby diplomových prác od-
boru GaK SvF Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave 
a členom odbornej komisie pre skupinu odborov stavebníctvo a GaK 
pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky. V rokoch 1991 až 1995 externe vyučoval na Stred-
nej priemyselnej škole geodetickej (od 1. 9. 1993 Stredná geodetická 
škola) v Bratislave geodetické predmety. V roku 2002 mu dekan SvF 
STU v Bratislave udelil Plaketu profesora Gála za dlhoročnú spolu-
prácu so SvF STU.

17. 6. 2012 – Ing. Milan Mešťan. Rodák z Kremnice (okres Žiar nad 
Hronom). Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Sta-
vebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 
1964 nastúpil do Strediska geodézie (SG) v Žiari nad Hronom, deta-
šované pracovisko v Banskej Štiavnici, Ústavu geodézie a kartografie 
v Žiline (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave a od roku 
1973 Krajská správa geodézie a kartografie – KSGK – v Banskej 
Bystrici). Tu, v regióne s veľmi zložitým operátom evidencie nehnu-
teľností (EN), prešiel tvrdou školou odbornej praxe na úseku EN
a vyhotovovania geometrických plánov. V roku 1967 sa stal vedú-
cim SG v Žiari nad Hronom a 1. 1. 1979 bol vymenovaný do funkcie 
riaditeľa KSGK v Banskej Bystrici. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bol 
prednostom Katastrálneho úradu (KÚ) v Banskej Bystrici a od 24. 7. 
1996 do 31. 12. 2001 bol vedúcim katastrálneho odboru Krajského 
úradu v Banskej Bystrici.  Od 1. 1. 2002 do 31. 7. 2004, t. j. do od-
chodu do dôchodku, bol opäť prednostom KÚ v Banskej Bystrici. 
Pôsobil ako súdny znalec z odboru geodézia a kartografia. Významná 
bola jeho dlhoročná činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Je 
nositeľom rezortných vyznamenaní.

Výročie 75 rokov:

4. 4. 2012 – Ing. Stanislav Strečanský. Narodil sa v Dubovanoch 
(okres Piešťany). Maturoval na Jedenásťročnej strednej škole v 
Piešťanoch v roku 1955. V roku 1956 nastúpil do Oblastného ústavu 
geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie
a od roku 1968 Oblastný ústav geodézie) v Bratislave. V rokoch 1959 
až 1965 študoval popri zamestnaní odbor zememeračského inžinier-
stva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej 
(SVŠT) v Bratislave a v rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh 
postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia (GaK) na SvF 
SVŠT. Na uvedených pracoviskách vykonával najmä všetky druhy 
prác v evidencii nehnuteľností (EN). V rokoch 1969 až 1982 vykoná-
val funkciu vedúceho Strediska geodézie Bratislava-mesto. V rokoch 
1975-1978 a 1983-1984 pracoval ako odborný poradca pre práce 
súvisiace s tvorbou národného katastra v Kubánskom ústave geodé-
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zie a kartografie v Havane. V roku 1985 prešiel do Geodézie, n. p. 
(od 1. 7. 1989 š. p.), Bratislava, kde vykonával funkciu zástupcu 
vedúceho prevádzky a neskôr vedúceho prevádzky EN. 6. 4. 1990 
bol na základe výsledkov volieb vymenovaný za riaditeľa Geodézie, 
š. p. (od 1. 5. 1992 Geodézia Bratislava, a. s.). Od 1. 1. 1997 do 30. 6. 
2002, t. j. do odchodu do dôchodku, bol generálnym riaditeľom tejto 
akciovej spoločnosti a od 1. 5. 1992 do 14. 5. 2004 aj predsedom
jej predstavenstva. Bol predsedom Zamestnávateľského zväzu geodé-
zie a kartografie (1990 až 2003), členom kolégia predsedu ÚGKK SR 
a zakladajúcim členom Komory geodetov a kartografov, v ktorej bol 
podpredsedom (od 22. 3. 1996 do 19. 2. 1997) a predsedom (od 20. 2. 
1997 do 10. 3. 2000) predstavenstva. Ďalej bol členom komisie
na obhajoby diplomových prác študijného odboru GaK SvF Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave a aktívnym členom Termino-
logickej komisie ÚGKK SR. Je spoluautorom Terminologického slov-
níka geodézie, kartografie a katastra (Bratislava 1988).

24. 4. 2012 – doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc., rodák z Ostravy, 
pedagog Vysoké školy báňské (VŠB) - Technické univerzity (TU) 
Ostrava. Po maturitě na Vyšší průmyslové škole strojní (1956) 
absolvoval obor důlní měřictví na Hornicko-geologické fakultě (HGF) 
VŠB (1961) a nastoupil jako hlavní důlní měřič u Geologického 
průzkumu ve Zlatých Horách. V roce 1965 přešel jako odborný 
asistent na katedru důlního měřictví VŠB. Od roku 1975 vedl před-
nášky z geodézie, důlního měřictví, speciálních měřických metod
a fotogrammetrie. Byl garantem předmětu „Zaměřování a mapování 
lomů“, pro který připravil osnovy a vydal skripta. V letech 1980 a 1983 
pracoval jako zahraniční expert v Mongolsku, kde vedl a vykonával 
měřické práce při geologickém průzkumu a těžbě nerostů. V roce 1990 
byl jmenován docentem pro obor důlní měřictví a zvolen vedoucím 
katedry. Od roku 1991vykonával funkci proděkana HGF po dvě 
funkční období do roku 1997. V letech 1997 a 1998 byl předsedou 
akademického senátu (AS) HGF a místopředsedou AS VŠB-TU 
Ostrava. Současně rozvíjel přednášky a cvičení z fotogrammetrie, 
především po akreditaci oboru inženýrská geodézie. Své bohaté 
zkušenosti horolezce, lyžaře, turistického průvodce využil při vzniku 
nového bakalářského oboru „geovědní a montánní turismus“, ve kte-
rém garantoval předměty „teorie turismu“ a „technika služeb 
cestovního ruchu“. Kromě pedagogické práce byl řešitelem řady vý-
zkumných grantů. V roce 2002 odešel do důchodu, ale dále externě 
zajišťoval výuku ve výše uvedeném oboru až do roku 2006. Jako 
školitel vychoval několik doktorandů, oponoval řadu kandidátských, 
doktorských disertačních a habilitačních prací, předsedal nebo byl 
členem komisí pro habilitační práce a je mezinárodně uznávaným 
odborníkem v oboru důlní měřictví a geodézie. Jeho přínos oboru 
byl oceněn udělením „Medaile rektora Polytechniky v Petrosani – 
Rumunsko“ (1995), „Spady górniczej“ při příležitosti 10. kongresu 
ISM v Krakově (2000) a „Pamětní medaile akademika Františka 
Čechury“ Společností důlních měřičů a geologů v roce 2005.

30. 4. 2012 – Ing. Jiří Vostřel, profesor odborných předmětů Střední 
průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) v rodné Praze. Po maturitě 
na karlínském gymnáziu se roku 1955 zapsal na Zeměměřickou fa-
kultu ČVUT v Praze. Po absolvování krátce pracoval v Agroprojektu 
v Písku, po vojenské prezenční službě nastoupil k rezortnímu pod-
niku Geodézie Praha. Od roku 1967 byl vedoucím oddílu odpověd-
ných geodetů na výstavbě sídlišť, při rekonstrukci Národního di-
vadla a při výstavbě metra. Na SPŠZ působil v letech 1988 až 2000, 
do důchodu odešel v roce 1999.

18. 6. 2012 – Ing. Karel Cejnar, bývalý ředitel Katastrálního úřadu 
(KÚ) v Pardubicích, rodák z Třebechovic pod Orebem (okres Hra-
dec Králové). Po maturitě na jedenáctiletce v Hradci Králové studo-
val na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 
1960. Poté nastoupil do Ústavu geodézie a kartografie v Pardubicích 
na Středisko geodézie (SG) v Chrudimi. Zde pracoval zpočátku jako 
vedoucí čety, dále byl vedoucím rajonu, oddílu a v roce 1972 se stal 
vedoucím tohoto SG. V roce 1974 byl jmenován ředitelem Krajské 
geodetické a kartografické správy pro Východočeský kraj. V první 
etapě transformace resortu na počátku devadesátých let se stal zástup-
cem ředitele této správy. Při zřízení katastrálních úřadů byl jako 
uznávaný odborník v katastru nemovitostí jmenován od 1. 1. 1993 
do funkce ředitele KÚ, ve které působil až do odchodu do důchodu 
7. 7. 2000. V důchodu žije ve Filipově na Vysočině.

Výročie 80 rokov:

29. 4. 2012 – Ing. Pavol Iľlo. Rodák z Prešova. Po skončení odbo-
ru zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva 
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958 nastúpil 
do Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Prešove (od roku 1960 
Ústav geodézie a kartografie a od roku 1968 Oblastný ústav geodézie
v Bratislave). Na viacerých pracoviskách týchto ústavov vykonával
a riadil práce v oblasti evidencie nehnuteľností (EN) v rôznych funk-
ciách: zástupca vedúceho strediska geodézie (SG), vedúci oddielu, 
výrobný a prevádzkový inžinier. 1. 1. 1973 prešiel do Krajskej správy 
geodézie a kartografie v Košiciach ako vedúci oddelenia na koordináciu 
prác a neskôr vykonával funkciu vedúceho SG (od roku 1979 v Barde-
jove a od 1. 1. 1988 v Prešove). 1. 1. 1993 bol vymenovaný za riaditeľa 
Správy katastra Prešov Katastrálneho úradu v Košiciach. Túto funkciu 
vykonával do 31. 12. 1994, t. j. do odchodu do dôchodku.

13. 5. 2012 – Ing. Tibor Prvý. Narodil sa v Trnave. Po absolvovaní 
zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slo-
venskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1957 nastúpil 
do Hydroprojektu (neskôr Hydroconsult, š. p.) Bratislava, projekčno-
-inžinierskej, poradenskej a dodávateľskej organizácie zaoberajúcej 
sa pozemnými a vodohospodárskymi stavbami. Tu ako vedúci geo-
detickej skupiny až do roku 1976 vykonával práce na viacerých 
vodných dielach, pri príprave regulácií vodných tokov, na závlaho-
vých kanáloch na Žitnom ostrove a pri vytyčovaní vodovodných a ka-
nalizačných sietí vo viacerých mestách. Po nadobudnutí odborných 
skúseností bol vysielaný do zahraničia, kde pracoval prakticky ne-
pretržite od roku 1977 až do roku 1991 na zabezpečovaní geodetic-
kého prieskumu, na spracovávaní podkladov a vytyčovaní hydro-
technických diel a priemyselných zón. Najskôr to bolo v Alžírsku, 
potom v Guinejskej republike a neskôr 5 rokov pri výstavbe naj-
väčšej alžírskej priehrady Hammam Meskoutine. V roku 1986 vyty-
čoval na Ukrajine 350 km plynovodu. Po takmer 15 rokoch práce
v zahraničí vykonával funkciu hlavného geodeta na vodných die-
lach Žilina a Selice. Súčasne sa podieľal na príprave malých vod-
ných elektrární na riekach Hron a Váh. Do dôchodku odišiel 31. 8. 
1996, ale naďalej zmluvne zabezpečuje pre Hydroconsult (od 1. 11. 
2009 súčasť Vodohospodárskej výstavby, š. p.) rôznu prieskumnú 
činnosť a súčinnosť pri realizácii rôznych projektov. Aj v súčasnosti 
je aktívnym členom Komory geodetov a kartografov.

Výročie 85 rokov:

13. 4. 2012 – Ing. Ludvík Pozníček. Rodák z Přeseky (dnes časť mesta 
Třeboň v okrese Jindřichův Hradec – Česká republika). Zememeračské 
inžinierstvo, špecializáciu kartografia, študoval na Vojenskej akadémii 
Antonína Zápotockého v Brne. Do rezortu nastúpil 1. 10. 1961 do Ústa-
vu geodézie a kartografie v Bratislave ako vedúci reprodukčného 
útvaru. Neskôr pracoval v Inžinierskej geodézii, n. p., a v Geodézii, n. p., 
Bratislava, najmä v oblasti reprografie. Od februára 1982 do konca 
akademického roka 1986/1987 prednášal na vysokej škole v Tunise 
(Tuniská republika) kartografiu a topografické mapovanie. Má zásluhy 
na rozvoji užitej kartografie a na vzniku reprografie v rezorte Sloven-
ského úradu geodézie a kartografie. Do dôchodku odišiel 12. 10. 1987.
    
Výročie 90 rokov:

13. 6. 2012 – Dr. techn. Ing. Anton Daniel. Narodil sa v Nitre.
Po skončení zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych 
náuk Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 
1945 nastúpil ako asistent do Ústavu aplikovanej matematiky SVŠT.
V roku 1948 prešiel do Ústavu vyššej geodézie SVŠT. V roku 1949
získal titul doktora technických vied (Dr. techn.). V roku 1950 pri-
šiel na Strednú priemyselnú školu stavebnú (SPŠS) v Bratislave, kde 
sa zaslúžil o vybudovanie odboru geodézia. Bol vedúcim predmeto-
vej komisie geodézie až do odchodu do dôchodku, t. j. do 20. 4. 1987. 
S jeho menom je spojená výchova stredných technických kádrov v geo-
dézii a kartografii na Slovensku. Je autorom príručiek „Základy geo-
dézie“, „Logaritmické počítadlo“ a dvoch desiatok odborných a po-
pulárnych prác. Ďalej je spoluautorom 4 učebníc pre SPŠS a jednej 
dočasnej vysokoškolskej učebnice (skrípt). Je nositeľom vyznamenaní.

    B l a h o ž e l á m e !
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Z ďalších výročí pripomíname:

4. 4. 1932 – pred 80 rokmi sa narodil v Naháči (okres Trnava) prof. 
Ing. Jaroslav Abelovič, CSc. Po absolvovaní zememeračského inži-
nierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva (FIS) Slovenskej 
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1957 začala 
jeho pedagogická činnosť na Priemyselnej škole stavebnej a zeme-
meračskej v Košiciach. V septembri 1958 prišiel na Katedru geode-
tických základov FIS (od roku 1960 Stavebná fakulta – SvF) SVŠT 
(od 1. 4. 1991 Slovenská technická univerzita – STU) v Bratislave 
ako asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal
v roku 1970. Za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 10. 
1976 a za profesora 1. 2. 1991. V akademickej funkcii prodekana 
SvF SVŠT/STU, ktorú vykonával od decembra 1989 do 31. 1. 1994, 
venoval veľkú pozornosť modernizácii výučby. V pedagogickej čin-
nosti sa venoval predmetom vyrovnávací počet, geodetické siete
a vyššia geodézia. Bol autorom a spoluautorom 14 dočasných vyso-
koškolských učebníc (skrípt), vysokoškolskej príručky „Meranie
v geodetických sieťach“ a takmer 70 vedeckých a odborných prác. 
Bol známy aj ako prednášateľ, organizátor a odborný garant konfe-
rencií a seminárov, najmä z  oblasti geodetických sietí a testovania 
diaľkomerov na geodetickej základnici v teréne a od 1. 1. 1987
do mája 1996 ako člen redakčnej rady nášho časopisu. Popri peda-
gogickej činnosti sa zapájal aj do riešenia výskumných úloh (VÚ). 
Bol zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom 11 VÚ, a to najmä 
na úseku budovania presných miestnych sietí v oblastiach dynamiky 
svahových pohybov. Pozoruhodné výsledky dosiahol aj v oblasti rie-
šenia problémov metrológie v geodézii. Realizačné výstupy týchto
VÚ našli uplatnenie v praxi. Bol školiteľom vedeckých ašpirantov
a doktorandov, členom viacerých odborných a vedeckých komisií
a mal rozsiahlu posudkovú činnosť. Aktívne pracoval ako predseda 
Slovenského zväzu geodetov a má veľké zásluhy na založení Komory 
geodetov a kartografov, ktorej bol krátko aj prvým predsedom. Zomrel 
18. 5. 1996 v Bratislave.

4. 4. 1922 – pred 90 rokmi sa narodil v Hybiach (okres Liptovský 
Mikuláš) Ing. Daniel Lenko. Zememeračské inžinierstvo absolvo-
val na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej 
(SVŠT) v Bratislave v roku 1946. V júli toho roku prišiel natrvalo 
do Bratislavy a nastúpil do Katastrálneho meračského úradu. Neskôr 
pracoval vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom 
zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topogra-
fickom a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave. Počas pô-
sobnosti na týchto ústavoch prešiel viacerými druhmi terénnych aj kon-
štrukčných prác, pričom získal široký odborný rozhľad. 1. 4. 1958 
bol pozvaný do Správy geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) 
do funkcie vedúceho kartograficko-polygrafického oddelenia. Po územ-
nej reorganizácii SGKS v roku 1960 prešiel do Ústavu geodézie
a kartografie (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie), kde pracoval 
vo vedúcich funkciách. V roku 1966 získal na Vysokej škole ekono-
mickej druhý titul – ekonomický inžinier. Od 15. 7. 1968 bol členom 
pracovnej skupiny na vytvorenie Slovenskej správy geodézie a karto-
grafie (SSGK) a v roku 1969 bol uznesením vlády SSR vymeno-
vaný do funkcie námestníka riaditeľa SSGK (od 1. 7. 1973 námest-
níka predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie). V tejto 
funkcii do 31. 1. 1987 uplatňoval odborné vedomosti, organizačné
a riadiace schopnosti a zaslúžil sa o rozvoj geodézie a kartografie
na Slovensku. Bol predsedom alebo členom viacerých komisií, 
pracovných skupín, redakčných rád (RR) a pod. V rokoch 1969 až 
1975 bol najskôr zástupcom vedúceho redaktora a neskôr podpred-
sedom RR nášho časopisu. V rokoch 1960 až 1971 prednášal na od-
bore geodézia a kartografia Stavebnej fakulty SVŠT ekonomiku a ria-
denie geodetických a kartografických prác. Bol autorom 1 a spolu-
autorom 2 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt) a autorom 
42 odborných prác. Referoval na viacerých domácich konferenciách 
a seminároch. Bol nositeľom viacerých vyznamenaní. 1. 4. 1987 
odišiel do dôchodku. Zomrel 3. 4. 2009 v Bratislave.

11. 4. 1922 – pred 90 rokmi sa narodil v Dobrej (dnes časť obce 
Trenčianska Teplá v okrese Trenčín) JUDr. Ing. Jozef Gallo. 
Štúdium zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave skončil 13. 12. 
1946. V rokoch 1945 až 1949 študoval na Právnickej fakulte (PF) 
Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Vo februári 1949 bol

zo štúdia vylúčený. V roku 1947 nastúpil do zememeračskej kan-
celárie v Trenčíne. Po jej zrušení v roku 1951 prešiel do zememe-
račského oddelenia Stavoprojektu Bratislava, v roku 1953 do n. p. 
Geometra v Bratislave a v roku 1954 do Oblastného ústavu geo-
dézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie)
v Bratislave. Tu pracoval najskôr v kontrolnom útvare, potom ako 
vedúci oddelenia projektu a prevádzkový inžinier. V roku 1968,
v rámci rehabilitácie, bol rozhodnutím dekana PF UK zaradený
do 5. ročníka. V roku 1970 skončil štúdium na PF UK ako promo-
vaný právnik a v roku 1972 po rigoróznej skúške získal titul JUDr. 
V rokoch 1968 až 1972, ako pracovník Oblastného ústavu geodé-
zie v Bratislave, pokračoval vo funkcii prevádzkového inžiniera
a od roku 1969 vykonával funkciu technológa a právnika metodika. 
V rokoch 1973 až 1979 bol vedúcim prevádzky evidencie nehnu-
teľností (EN) Geodézie, n. p., Bratislava a od 1. 4. 1979 až do od-
chodu do dôchodku, t. j. do 12. 11. 1985, pracoval v oddiele EN
v Trenčíne. Bol zodpovedným riešiteľom 1 výskumnej úlohy a spo-
lupracoval na technologických postupoch z oblasti EN. Bol čle-
nom Terminologickej komisie Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie a lektoroval články pre náš časopis. Zomrel 24. 6. 1996
v Trenčíne.

21. 4. 1912 – před 100 lety se narodil Ing. Jindřich Macháček, 
významný železniční geodet. Začátkem 30. let 20. století absolvoval 
na ČVUT v Praze zeměměřická studia a krátce působil jako asistent 
prof. F. Fialy. V roce 1936 nastoupil u Železniční stavební správy
v Žilině, kde prošel bohatou praxí. Po válce a po krátkém přerušení 
nastoupil počátkem 50. let minulého století do organizace SUDOP 
(Státní ústav dopravního projektování). Byl jedním z průkopníků 
důsledného uplatňování metod analytické geometrie v souřadnicích 
státní sítě při řešení a vytyčování geometrické polohy koleje a dráž-
ních zařízení.

27. 4. 1912 – před 100 lety se narodil Ing. Jaroslav Zoula, dlouho-
letý vedoucí fotogrammetrického provozu tehdejšího Geodetického 
ústavu (GÚ) v Praze. Zeměměřickou kvalifikaci získal na Vysoké 
škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Po studiích pracoval v růz-
ných odvětvích zeměměřické praxe, od katastrální měřické služby 
až po fotogrammetrii v GÚ. Zasloužil se o úspěšné zvládnutí foto-
grammetrického mapování v měřítku 1 : 10 000. Jeho publikační
i přednášková činnost byla velmi bohatá. Zemřel 8. 5. 1996.

5. 5. 1947 – před 65 lety se v Praze narodil doc. Ing. Jan Jandourek, 
CSc. Roku 1966 maturoval na SPŠ zeměměřické v Praze, v roce 1971 
absolvoval studium geodézie a kartografie na FSv ČVUT v Praze.
Do roku 1975 působil jako geodet Dopravních podniků hl. m. Prahy. 
Poté přešel na katedru geodézie a pozemkových úprav FSv ČVUT, 
kde byl od roku 1990 zástupcem vedoucího katedry. Roku 1984 obhá-
jil kandidátskou práci na téma vyrovnání sítí, aplikovatelných pro blo-
kovou tachymetrii. V roce 1991 byl jmenován docentem na pod-
kladě habilitační práce „Řešení účelových geodetických sítí“. Toto 
téma bylo základem jeho odborné pedagogické a vědecké činnosti. 
Je autorem či spoluautorem 6 vysokoškolských skript a řady časopi-
seckých publikací a přednášek. Zemřel 28. 10. 2000 v Praze.

6. 5. 1922 – před 90 lety se v Praze narodil PhDr. Ivo Čáslavka, 
absolvent studia historie, geografie a národopisu na Univerzitě Kar-
lově. V roce 1955 přešel z nakladatelství Orbis do rezortu tehdejší 
Ústřední správy geodézie a kartografie, kde pracoval ve funkci vedou-
cího kartografického oddělení. V řadě vedoucích funkcí pracoval
i v Kartografii Praha. Do důchodu odcházel z funkce vedoucího 
Ústředního archivu geodézie a kartografie a tajemníka sekretariátu 
Názvoslovné komise ČÚGK. Zemřel 25. 4. 1988 v Praze.

7. 5. 1887 – před 125 lety se ve Škvrňanech (dnes součást Plzně) 
narodil akademik prof. Ing. Dr. František Čechura, profesor geo-
dézie a důlního měřictví na Vysoké škole báňské (VŠB) v Příbrami. 
Na VŠB v Příbrami absolvoval obor horního a hutního inženýrství
a poté pracoval na železorudných dolech v Nučicích. V roce 1919 
obhájil dizertační práci „Výpočet připojovacího trojúhelníka“ a byl 
promován doktorem montánních věd. V roce 1920 byl jmenován 
presidentem republiky mimořádným a v roce 1927 řádným profeso-
rem geodézie a důlního měřictví na VŠB v Příbrami. V období 1920 
až 1957 byl přednostou stolice (vedoucím katedry) důlního měřictví
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a geodézie. V letech 1945-50 byl rektorem a v tomto období mu
připadl úkol organizovat výuku v Ostravě, kam byla VŠB přemís-
těna. Jeho zásluhou byla v roce 1951 zřízena samostatná speciali-
zace důlního měřictví. Mezi jeho významné zásluhy patří zavedení 
výuky praktické geofyziky, zejména její využití v oblasti geolo-
gického vyhledávání ložisek nerostných surovin. Po roce 1946 
přistoupil k práci na nedokončeném kompendiu Důlní měřictví 
(díl I. - III., 1948-69). Navrhl některé úpravy přístrojů a pomůcek 
pro praktická měření v dole i na povrchu. Jeho vědecká a pedago-
gická práce je uložena především v 91 vědeckých pojednáních, 
učebnicích a skriptech. Za svoji celoživotní práci byl jmenován
v roce 1954 řádným členem Čs. akademie věd. Zemřel 7. 8. 1974 
v Ostravě.

9. 5. 1937 – pred 75 rokmi sa narodil v Píle (okres Žarnovica) doc. 
Ing. Jozef Mičuda, PhD. Po skončení zememeračského inžinier-
stva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva (od roku 1960 Stavebná 
fakulta – SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratis-
lave v roku 1960 nastúpil ako asistent na Katedru geodetických 
základov (KGZ) SvF SVŠT. V rokoch 1964 až 1969 externe predná-
šal predmet spracovanie nameraných hodnôt na Prírodovedeckej fa-
kulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1975 prednášal 
predmet teória chýb a vyrovnávací počet a neskôr aj geodetické 
siete na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 
Slovenská technická univerzita – STU). Vedeckú hodnosť kandidáta 
technických vied získal v roku 1979 a za docenta pre odbor geodé-
zia bol vymenovaný 1. 9. 1981 na základe habilitačnej práce z roku 
1980. Bol školiteľom doktorandov. Od 15. 1. 1990 do 31. 1. 1997 
bol vedúcim KGZ SvF STU a od 1. 2. 1997 do 31. 1. 2000 zástup-
com vedúceho KGZ. Jeho pedagogická činnosť bola dokumentova-
ná spoluautorstvom 4 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt) 
a 1 vysokoškolskej príručky. Ďalej bol autorom a spoluautorom 45 
odborných a vedeckých prác a referoval na domácich konferenciách 
a seminároch. Popri pedagogickej činnosti sa aktívne zapájal do rie-
šenia výskumných úloh (VÚ), a to na úseku budovania bodových 
polí pre železnice na Slovensku a budovania miestnych sietí. Bol 
zodpovedným riešiteľom 1 a spoluriešiteľom 5 VÚ. Významný bol 
aj jeho podiel na budovaní metrologického laboratória KGZ. Do dô-
chodku odišiel 30. 6. 2003. Výrazom ocenenia jeho pedagogickej, 
organizačnej a vedeckovýskumnej činnosti boli vyznamenania „Strie-
borná medaila SVŠT“ (1987) a „Medaila SvF STU“ (1999) za dlho-
ročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť. Pri príležitosti 50. 
výročia vzniku KGZ v roku 2002 mu dekan SvF STU udelil Plaketu 
profesora Gála za príspevok k rozvoju KGZ. Zomrel 2. 7. 2005
v Bratislave.

16. 5. 1922 – před 90 lety se ve Dvoře Králové nad Labem (okres 
Trutnov) narodil Ing. Stanislav Holub, CSc. Po maturitě na Státním 
reálném gymnáziu v Kutné Hoře nastoupil v roce 1941 do triangulač-
ního oddělení Zeměpisného úřadu (ZÚ) ministerstva vnitra. V roce 
1948 byl přeřazen do oddělení astronomie a gravimetrie tehdejšího 
ZÚ. V letech 1945-50 absolvoval při zaměstnání zeměměřický směr 
Vysoké školy speciálních nauk ČVUT. Od roku 1947 působil v Ústavu 
astronomie a geofyziky této školy, v roce 1950 se stal odborným 
asistentem, v roce 1956 pak vědeckým pracovníkem nově vzniklé 
Observatoře astronomie a geofyziky. Od roku 1957 přednášel, 
hlavně geofyziku. V roce 1956 provedl měření zemské tíže v Harzu 
(Německo) a důležité připojení Prahy na Postupim (výchozí bod 
světové tíhové soustavy). Výsledky obhájil jako kandidátskou 
práci v roce 1960. Mnoho závažných článků publikoval nejen
v geofyzikálních sbornících, ale i publikacích VÚGTK a zahranič-
ních časopisech. Do důchodu odešel v roce 1985. Zemřel 23. 10. 
2004.

16. 5. 1927 – před 85 lety se narodil v Roubanině (okres Blansko) 
Ing. Mojmír Kouřil, absolvent oboru zeměměřického inženýrství 
na Vysokém učení technickém, Brno. Po studiích působil v družstvu 
Geoplán, po sjednocení zeměměřické služby od roku 1954 v růz-
ných podnicích rezortu ČÚGK, mj. i jako vedoucí Střediska geodé-
zie v Moravské Třebové a ve Svitavách a od roku 1972 byl ředi-
telem Krajské geodetické a kartografické správy pro Jihomoravský 
kraj. Od roku 1979 až do 31. 10. 1988 byl ředitelem bývalé Geodé-
zie, n. p., Brno. Koncem roku 1988 odešel do důchodu. Zemřel
v roce 2009. 

30. 5. 1917 – před 95 lety se v Praze narodila RNDr. Olga Kudrnov-
ská, CSc. Absolvovala studium geografie a výtvarné výchovy na Kar-
lově universitě a na ČVUT v Praze. V letech 1946-50 působila jako 
asistentka kartografie na Přírodovědecké fakultě UK, potom jako vě-
decká pracovnice ve Státní sbírce mapové, začleněné později do Geo-
grafického ústavu ČSAV. Specializovala se na morfometrii a dějiny 
kartografie, zvláště dílo K. Kořistky. Podílela se rovněž na zpracování 
mezinárodního terminologického slovníku kartografie ICA (Mezi-
národní kartografická asociace), byla aktivní účastnicí Sympozií
z dějin geodézie a kartografie NTM v Praze. Zemřela 13. 5. 2003.

1. 6. 1907 – pred 105 rokmi sa narodil v Boleráze (okres Trnava) prof. 
Dr. techn. Ing. Dr. h. c. Peter Danišovič. České vysoké učení tech-
nické v Prahe absolvoval v roku 1932. V rokoch 1939 až 1947 pôsobil 
na odbore inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave. 1. 10. 1939 bol vymenovaný za mimoriadneho 
profesora a 14. 2. 1944 za riadneho profesora pre odbor staviteľstvo
a vodné hospodárstvo. S jeho menom sa spája projektovanie a výstavba 
veľkých vodných stavieb na Slovensku. Vyvrcholením jeho dlhoroč-
nej práce v Hydroconsulte Bratislava bola jeho alternatíva Sústavy 
dunajských vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Ako popredný vodo-
hospodársky odborník podporoval niektoré oblasti špeciálnych geo-
detických prác, a tým významne prispel k ich rozvoju. Napríklad bol 
priekopníkom pri zavádzaní merania posunov a pretvorení priehrad
a ich podložia. Pričinil sa významnou mierou o to, aby sa z podnetu 
bývalej Československej akadémie vied začalo so sledovaním recent-
ných vertikálnych pohybov Podunajskej nížiny. Bol vzorom príklad-
nej spolupráce s geodetmi. Zomrel 9. 7. 2011 v Bratislave, pochovaný 
je v Boleráze.

1. 6. 1952 – pred 60 rokmi vznikla Katedra geodetických základov 
(KGZ) Fakulty stavebného a zememeračského inžinierstva (od aka-
demického roku 1960/1961 Stavebnej fakulty – SvF) Slovenskej 
vysokej školy technickej (od 1. 4. 1991 Slovenskej technickej uni-
verzity – STU) v Bratislave. KGZ vznikla spojením Ústavu vyššej 
geodézie, Ústavu užitej geodézie, Ústavu pozemkového katastra, 
Ústavu pozemkových úprav a Rektifikačnej siene a je jednou z troch 
odborných katedier štúdia odboru geodézia a kartografia na SvF STU. 
Na tomto štúdiu zabezpečuje výučbu v celej oblasti teoretickej (zá-
kladnej) geodézie rozčlenenej do predmetov: družicová, fyzikálna, 
globálna a kozmická geodézia. Okrem toho zameriava svoju pozor-
nosť aj na výučbu manažmentu priestorových informácií, priestoro-
vého modelovania geografických informačných systémov,  metrológie 
v geodézii a niektorých hraničných oblastí, ktorým je potrebné z hľa-
diska vývoja vedy a techniky venovať pozornosť.

8. 6. 1892 – před 120 lety se v Praze narodil prof. Ing. Dr. Antonín 
Štván, bývalý profesor praktické geometrie a geodézie na VUT
v Brně. Po studiích na ČVUT v Praze pracoval v Bosně - Hercegovi-
ně, později v Triangulační kanceláři a Ústřední správě pozemkového 
katastru na ministerstvu financí. Zasloužil se o nové měření Hlučín-
ska, zastával řadu dalších funkcí v katastrální měřické službě a v roce 
1947 byl povolán na VUT v Brně. Jako pedagog byl velmi pečlivý
a přísný. Jeho publikační činnost byla velmi bohatá, napsal 86 od-
borných pojednání a 7 skript pro posluchače VUT. Dlouhá léta byl 
členem redakční rady našeho časopisu. Zemřel v roce 1964.

25. 6. 1912 – před 100 lety se narodil Ing. Karel Česák, absolvent 
zeměměřického studia Vysoké školy speciálních nauk ČVUT v Praze. 
Po praxi v katastru a dalších oborech se stal vedoucím ateliéru geo-
dézie při bývalém Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy. Zasloužil 
se o sjednocení a budování podkladů pro projekční práce a o zvýšení 
prestiže naší profese v rámci ostatních inženýrských specialistů. 

29. 6. 1937 – před 75 lety se narodila Ing. Alena Rottová, dřívější ve-
doucí kartografického provozu Kartografie, a. s., Praha. V roce 1960, 
po absolvování kartografické specializace oboru geodézie a karto-
grafie FSv ČVUT v Praze, nastoupila do tehdejšího Kartografického 
a reprodukčního ústavu v Praze. V tomto a nástupnických organiza-
cích setrvala po celou aktivní dráhu; byla sestavitelkou nebo odpo-
vědnou redaktorkou mnoha náročných kartografických publikací 
(např. části Národního atlasu Československa). Přednášela na vzdělá-
vacích kurzech kartografických kresličů a učňů. Do důchodu odešla
v roce 1992, zemřela 8. 7. 2010 v Praze.

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
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