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Diagnostika svislých důlních děl
digitální fotogrammetrií
528.48:528.54

Abstrakt
Kontrola svislých důlních děl patří k velmi obtížným a nebezpečným činnostem důlního měřiče. Bezchybný stav výstroje je nutným
předpokladem pro zajištění vertikální dopravy v jámě. Význam modernizace měřických metod, která vede ke zkracování nutné
výluky v provozu jam a zároveň ke zvyšování bezpečnosti práce. Nástin řešení v grantu GA ČR 105/09/P212, jehož cílem má
být navržení metodiky měření a způsobu zpracování dat svislých důlních děl pomocí jednosnímkové digitální fotogrammetrické
metody.
Diagnosis of Vertical Mining Workings via Digital Photogrammetry
Summary
Inspection of vertical mining workings is one of very demanding and dangerous mining activities of the mining surveyor.
Flawless state of the mining equipment is perquisite for the vertical transport provision in the mining holes. It is essential to
modernise the measuring methods leading to reduction of necessary closures and improvement of work safety. The outline of
solution originates from the grant GA CR 105/09/P212 aiming to suggest the methodology of measurement and data processing
by the medium of single-image digital photogrammetric method.
Keywords: dangerous of mining activities, safety of work, methodology of measurement

1. Úvod
Hornickou činností vznikají v podzemí vytěžené prostory různých rozměrů. Některé z nich ovšem nelze pro jejich
nepřístupnost zaměřit. Do skupiny nepřístupných prostor
se neřadí pouze ty, u kterých nelze měřické signály umístit
na stěny, kterými jsou prostory tvořeny, ale také takové, do
kterých je sice možnost vstoupit, ale signalizace je spojena
s ohrožením života nebo zdraví pracujících (zaměření jam).
Mezi nepřístupné prostory lze také zařadit ty, jejichž zaměření je v důsledku obtížné přístupnosti spojeno s nadměrnou
fyzickou námahou (příčné proﬁly většího rozměru). Přesnost určení jejich tvaru, rozměrů a polohy má však značný
význam pro bezpečnou a hospodárnou hornickou činnost.

Při ověřování stability výztuže důlních děl se získávají cenné podklady pro posouzení odolnosti různých druhů
výztuže a nejhospodárnějšího způsobu vyztužení. Při sledování deformací výztuže byly nejčastěji uplatňovány metody
měření konvergencí dotykovými měřidly různých konstrukcí, při nichž se zjišťoval vývoj vzájemné vzdálenosti dvou
sledovaných bodů s dosti vysokou přesností. Jedna z nevýhod těchto metod byla v tom, že neumožňovaly dostatečnou
představu o celkovém vývoji deformace, poněvadž změna
vzdálenosti dvou bodů je výsledkem posunu libovolným
směrem (možnost zvýšení počtu pozorovaných bodů).
Pro objektivní posouzení deformačního procesu je nejvýhodnější sledovat vývoj celého vnitřního obvodu vyztuženého
důlního díla. K tomu lze s výhodou použít např. metody jed-
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Obr. 1 Způsob zavěšení fotogrammetrické soupravy pod těžní klec

nosnímkové fotogrammetrie. S ohledem na současný útlum
těžební činnosti však klesá poptávka po pravidelném zaměřování stavů důlních děl. Tento fakt může vést k závažným problémům, spojeným s nedokumentovaným vývojem jednotlivých důlních děl. Z tohoto důvodu je důležitá modernizace
měřických metod, která vede ke zkracování nutné výluky
provozu a zároveň ke zvyšování bezpečnosti práce [3].
K velmi významným z tohoto hlediska patří především
problematika určení prostorového průběhu svislých šachet,
kterým je věnován následující text.

světelné roviny je zajišťována uspořádáním lanek závěsů 4,
která fungují jako pantograf. Snímky se pořizují postupně
ve svislých vzdálenostech s intervalem 5–10 m. Aby mohla
být vyhodnocena svislost a přímost jámové výztuže, ale především průvodnic, jsou v celé délce zaměřovaného prostoru
spouštěny nejméně dvě olovnice 8, na nichž jsou v rovině
světelné roviny proﬁlu osvětlena úzká místa 5, která se při
vyhodnocení využívají jako vlícovací body. Za předpokladu
správného urovnání horizontální roviny kamery a osvětlovacího tělesa, se zaměřovaný řez důlního díla promítne na
snímkovou rovinu v poměru daném ohniskovou vzdáleností
objektivu fotogrammetrické kamery a vzdáleností světelné
roviny od roviny snímkové [4].

2. Jednosnímková fotogrammetrická metoda s použitím
olovnic
Při této metodě (obr. 1) se fotogrammetrická komora 3 zavěsí
pod těžní klec 2, tak aby její osa byla svislá. Ve vhodné vzdálenosti pod fotogrammetrickou komorou je zavěšeno bleskové osvětlovací zařízení 6, které v okamžiku expozice snímku
vyzařuje vodorovný svazek paprsků 7 a v dané rovině vytvoří na stěnách výztuže 1 úzkou světelnou stopu. Vodorovnost

3. Testovací zkoušky
Metoda jednosnímkové fotogrammetrie a přístrojové vybavení byly uvedeny do stavu provozní využitelnosti na Báňské
měřické základně Vysoké školy báňské – Technické univerzity (VŠB-TU) Ostrava a ve Vědeckovýzkumném uhelném
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Obr. 3 Měřický snímek šachtice

V rámci disertační práce autorky [1] byla proto navržena
a sestavena nová souprava pro zaměřování svislých důlních
děl pomocí digitální fotogrammetrie. Tato fotogrammetrická
souprava byla odzkoušena ve cvičné šachtici v budově rektorátu VŠB-TU Ostrava.
V této cvičné šachtici (obr. 2) o rozměrech 0,73 x 1,42 m
a hloubce 35 m jsou spuštěny dvě olovnice. Pracovní postup
byl zaměřen na ověření funkcí jednotlivých částí upraveného zařízení a na zjištění přesnosti měření touto metodou. Při
zkouškách byly opakovaně snímány jednotlivé horizonty
dolní části šachtice v délce 20 m s intervalem 1 m.
3.1 S nímkování

Obr. 2 Cvičná šachtice na VŠB-TU Ostrava

ústavu (dnes VVUÚ, a. s.) v Ostravě – Radvanicích po roce
1985. Byla provedena řada úspěšných zaměření jam a prokázána použitelnost metody v různých podmínkách. S ukončením výroby vysoce citlivého ﬁlmového materiálu přišla
potřeba nahradit klasickou analogovou leteckou komoru
komorou digitální.

Pro testovací zkoušky byly použity dva digitální fotoaparáty
Fujiﬁlm FinePix S2 Pro (6,1 MP) a Olympus E-20 (5,2 MP)
z důvodu odzkoušení přesnosti měření v závislosti na rozlišovací schopnosti fotoaparátu. Jako první měřený horizont
byl vždy brán počátek dolní části šachtice. Rozměry tohoto
proﬁlu byly přeměřeny ocelovým pásmem.
Fotoaparátem Fujiﬁlm FinePix S2 Pro byl 20 m úsek
šachtice zaměřen 2x. První série snímků byla pořízena zdola
nahoru, druhá série snímků byla pořízena shora dolů. Ukázka
z pořízených snímků cvičné šachtice je na obr. 3.
Fotoaparát Fujiﬁlm FinePix S2 Pro byl propojen s ovládací jednotkou (notebook) přes vysoce rychlostní rozhraní
IEEE 1394 (FireWire), které umožnilo pomocí speciálního
programu (Camera shooting software) automaticky spouštět expozici a zároveň ukládat snímky přímo na pevný disk
počítače. U tohoto způsobu zapojení byl také otestován bezdrátový přenos pořízených dat na místo zpracování. Pomocí
programu RealVNC byl na dálku ovládán spouštěcí program
v notebooku připevněném na závěsu fotogrammetrické soupravy. V okamžiku expozice bylo možno ihned prohlédnout
pořízený snímek a při kvalitně pořízeném snímku popojet
o horizont výše.
Fotoaparátem Olympus E-20 byla třetí série snímků
pořízena zdola nahoru. Při měření tímto fotoaparátem byla
využita funkce automatického snímání v intervalu 1 minuty
a pořízené snímky se ukládaly přímo na CompactFlash kartu
[2].
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Obr. 4 Znázornění proﬁlů pomocí aplikace Proﬁly

3 . 2 G r a fic ké z pra c ová ní
Pro jednodušší graﬁcké zobrazení proﬁlů šachtice byly v prostředí Microsoft Visual Basic For Application vytvořeny aplikace Proﬁly, Svislost a Primost spustitelné přímo z programu
MicroStation V8.
Aplikace Proﬁly umožňuje graﬁcké znázornění proﬁlů
šachtice zobrazených podle výškových horizontů. Pro porovnání přesnosti je možné odpovídající si proﬁly z jednotlivých
sérií vykreslit přes sebe a barevně odlišit (obr. 4a ve stupních
šedi), vykreslit přes sebe všechny proﬁly celé jámy (obr. 4b
ve stupních šedi), popř. vytvořit „drátěný model“ jámy (obr.
4c ve stupních šedi).
Aplikace Svislost umožňuje znázornění proﬁlu svislosti
zájmových bodů šachtice. Na obr. 5 jsou vykresleny proﬁly
svislosti z jednotlivých sérií měření, pro snadnější porovnání
přesnosti jsou vykresleny přes sebe a rozlišeny ve stupních
šedi. Vzhledem k tomu, že ve cvičné šachtici nejsou žádné
průvodnice ani jiné objekty, byly za zájmové objekty zvoleny
rohy šachtice.
Tyto proﬁly je možné graﬁcky znázornit buď ve směru X,
nebo ve směru Y v měřených horizontech od svislice, která
je vedena zájmovým bodem prvního proﬁlu. Číselná hodnota vedle křivky je velikost odchylky od svislice vyjádřená
v milimetrech.
Znázornění proﬁlu přímosti šachtice je na obr. 6. Grafy
jsou vykresleny po spuštění aplikace Primost. Celý obrázek
se od obrázku svislosti šachtice liší tím, že místo odchylek od
svislice jsou odchylky znázorněny od přímky, spojující body
prvního a posledního proﬁlu. Odchylky jsou opět udávány
v milimetrech.
U klasické jámy kruhového průřezu by se dále zjišťoval
ještě rozměr (poloměr) jámového terče pomocí několika kroků. Nejprve se spočítá místní rozměr šachtice, pak následuje
výpočet poloměru na horizontu a nakonec výpočet poloměru
jámy. Dále je také možno sledovat odchylky ve tvaru jámového terče [1].

Obr. 5 Proﬁl svislosti šachtice

Obr. 6 Proﬁl přímosti šachtice
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Tab. 1 Směrodatné odchylky jednoho měření na výškových horizontech

Obr. 7 Porovnání rozměrů šachtice s projektovaným proﬁlem
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Tab. 2 Směrodatné odchylky jednoho měření na prvním horizontu

3 . 3 P ř e s n o s t mě ře ní
Ke stanovení přesnosti použité metody při vyhodnocování
výztuže šachtice byly pořízeny tři série snímků ve stejných
výškových horizontech. Vzhledem k tomu, že nebyl znám
skutečný rozměr šachtice na měřených horizontech, byla
směrodatná odchylka jednoho měření na horizontu počítána jako směrodatná odchylka aritmetického průměru podle
vzorců
∑vivi
s
(1)
sx
, s
,

n

(n  1)

kde:
sx je směrodatná odchylka aritmetického průměru [m],
s je směrodatná odchylka jednoho měření na horizontu [m],
vi jsou opravy [m].
n počet měření
Vzhledem k tomu, že nás zajímalo, s jakou směrodatnou
odchylkou byly zaměřeny jednotlivé proﬁly, byla směrodatná odchylka jednoho měření počítána pro každý horizont
zvlášť a ∑vivi byla počítána jako suma rozdílů aritmetických
průměrů měřených vzdáleností na jednotlivých horizontech
a zjištěných vzdáleností ze snímků.
Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 1. Z této tabulky je
patrné, že se směrodatné odchylky jednoho měření s pohybovaly v rozmezí 2–10 mm a směrodatné odchylky aritmetického průměru sx byly v rozmezí 1–3 mm.
Větší směrodatné odchylky jednotlivých horizontů mohly být způsobeny nepřesným najetím soupravy na výškový
horizont, rozkmitáním závěsu fotogrammetrické soupravy
nebo nechtěným rozkmitáním drátů olovnic. Protože při
vyhodnocování obvodového zdiva šachtice nejsou žádné
výrazné body, mohou být vyšší směrodatné odchylky způsobeny i tím, že zaměřované body na obvodové zdi šachtice
z jednoho snímku nejsou zpravidla totožné s body zaměřenými na snímku z jiné série. Přestože se maximální hodnota
směrodatné odchylky měření pohybuje kolem 10 mm, je tato
hodnota při vyhodnocování výztuže jámy vyhovující.

Ke stanovení přesnosti jednosnímkové fotogrammetrické
metody při vyhodnocování výstroje jámy bylo pořízeno 20
snímků v nejnižším (prvním) horizontu. Vzhledem k tomu,
že byl tento horizont přeměřen ocelovým pásmem a tudíž je
znám skutečný rozměr šachtice (obr. 7) na tomto horizontu,
byla směrodatná odchylka jednoho měření na prvním horizontu počítána ze zjištěných skutečných chyb

sx

s
n

,

s

∑εiεi

n

,

(2)

kde:
sx je směrodatná odchylka aritmetického průměru [m],
s je směrodatná odchylka jednoho měření na prvním horizontu [m],
εi jsou skutečné chyby [m].
n počet měření
Směrodatná odchylka jednoho měření byla tedy počítána
pro všechny rozměry na jednom snímku a ∑εiεi byla počítána
jako suma rozdílů skutečných rozměrů na prvním horizontu
a zjištěných rozměrů ze snímků.
Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 2. Z této tabulky
vyplývá, že se směrodatné odchylky jednoho měření s pohybovaly v intervalu 2–4 mm a směrodatné odchylky aritmetického průměru sx byly kolem 1 mm [1].

4. Závěr
Předmětem řešeného projektu je přetvoření fotogrammetrické soupravy tak, aby bylo možné při zaměřování svislých
důlních děl použít nemetrickou digitální kameru. Pro tento
požadavek byl vytvořen nový závěs pro uchycení kamery a upraveno osvětlovací zařízení a propojeno s kamerou
pomocí synchronizačního kabelu. Funkčnost takto nově
sestavené fotogrammetrické soupravy byla odzkoušena ve
cvičné šachtici v budově A na VŠB-TU Ostrava.
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Použitá fotogrammetrická metoda umožňuje získání rozsáhlého souboru informací, které jsou trvale zaznamenány na
měřickém snímku. Data ukládaná v digitální podobě nepodléhají žádným geometrickým změnám způsobeným změnami teploty nebo vlhkosti, což dovoluje opakované proměření
jednotlivých snímků a případně i dodatečné vyhodnocení
jiných parametrů charakterizujících důlní dílo. Navíc lze
dokumentárním způsobem zachytit aktuální technický stav
jámy a umožnit tak komplexní pohled na časový a prostorový průběh deformací v důlním díle.
S implementací této metody do praxe si ovšem souprava
vyžádá mnohonásobné odzkoušení měření na jámě některé
činné šachty a následné inovace soupravy tak, aby bylo možné již během několika desítek minut po projetí měřící soupravy jámou získat představu o aktuálním stavu zaměřeného
díla ve formátu podle požadavků objednavatele. Vzhledem
ke svým malým rozměrům a nízkým pořizovacím nákladům
by se mohla tato metoda aplikovat nejen v jámách důlních
závodů, ale i ve velkoproﬁlových vrtech, větracích komínech
tunelů nebo svislých částech výškových budov (výtahové
a větrací šachtice).
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Abstrakt
Textová část aktualizované stálé výstavy „Vývoj geodézie, kartograﬁe a katastru v českých zemích“, která byla instalována
v budově Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze v červnu 2010.
Permanent Exposition „Development of Geodesy, Cartography and Cadastre in the Czech Lands“ in Prague
Summary
Descriptive part of updated permanent exposition „Development of geodesy, cartography and cadastre in the Czech Lands“
that was opened in the building of the Czech Ofﬁce for Surveying, Mapping and Cadastre in Prague in June 2010.
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28. 6. 2010 byla otevřena v 6. patře budovy zeměměřických
a katastrálních úřadů v Praze-Kobylisích rekonstruovaná
a aktualizovaná stálá výstava Vývoj geodézie, kartograﬁe
a katastru v českých zemích (viz obr. 1 a 2 na 2. str. obálky).
Na 13 digitálně vytvořených panelech – v devíti tematických
celcích ilustruje historii i současnost v názvu uvedených vědních a technických oborů na území Čech, Moravy a Slezska
od poloviny 13. století do roku 2010. Výstava je přístupná
účastníkům odborných akcí (seminářů, workshopů, konferencí) konaných v konferenčním sále Českým úřadem země-

měřickým a katastrálním, Zeměměřickým úřadem, Výzkumným ústavem geodetickým, topograﬁckým a kartograﬁckým,
Nemoforem a dalšími organizátory.
Její textová část, vztahující se převážně k obrazovým
exponátům, může být pro čtenáře Geodetického a kartograﬁckého obzoru inspirací k návštěvě, nebo alespoň jim může
připomenout přínos našich geodetů, topografů, kartografů,
fotogrammetrů a geoinformatiků pro minulou i současnou
společnost.
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1. POČÁTKY ZEMĚMĚŘICTVÍ A POZEMKOVÝCH
EVIDENCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
1253–1278 Za vlády Přemysla Otakara II. byly založeny
desky zemské, ve kterých se též registroval majetek šlechty, svobodných měst, církve a jiné nemovitosti, s nimiž byla
spojována politická práva. Tento panovník stanovil, „aby byli
zvláštní úředníci, kteří by měřili a aby měli přísahu na to
zvlášť vydanou“.
1500 Vladislavské zřízení zemské zavádí sazebník odměn
za práce zeměměřičů takto: 20 pražských grošů za vyměření
lánu pole nebo louky, 30 pražských grošů za vyměření lánu
lesa, 300 pražských grošů za vyměření pásma 1 míle od města a 300 pražských grošů za výjezd a uskutečnění polního
měření.

1763–1768 Provedl abbé Josef Liesganig první stupňové
měření na území Moravy. Pomocí trojúhelníkového řetězce
od Soběšic do Varaždína v Chorvatsku určil délku 1o zemského poledníku.
1763–1768 I. vojenské mapování (josefínské) v měřítku
1:28 800 v Čechách (273 listů), na Moravě (126 listů) a ve
Slezsku (40 listů); rektiﬁkace v letech 1780–1783.
1785 Císař Josef II. nařídil patentem „O reformě daně
pozemkové a vyměření půdy“ zaměření všech jednotlivých
pozemků. Josefský katastr platil pouze v letech 1789–1790
a jeho výsledky převzal v roce 1792 tereziánsko-josefský
katastr. Byl zaveden pojem pozemek a stanovena veřejnost
katastru. Jednotlivé pozemky byly vyměřovány bez vzájemné návaznosti.

1541 Původní desky zemské shořely při požáru Pražského
hradu.
kolem 1550 Matematik, astronom a geodet Tadeáš Hájek
z Hájku již vyměřoval okolí Prahy na základě triangulace.
1599–1601 Dánský astronom Tycho Brahe poprvé určil
zeměpisnou šířku Prahy.
1617 Šimon Podolský z Podolí napsal „Knížku o měrách
zemských“.

2. PRVNÍ MAPY V ČESKÝCH ZEMÍCH
1518 Mikuláš Klaudyán, mapa Čech v přibližném měřítku
1:637 000 s 280 místními jmény, orientována k jihu.
1561 Martin Hellwig, mapa Slezska v přibližném měřítku
1:550 000 s 242 místními jmény, orientována k jihu.
1568 Johann Criginger, mapa Čech v přibližném měřítku
1:683 500 s 292 místními jmény, orientována k severu.
1569 Paulus Fabricius, mapa Moravy v přibližném měřítku
1:288 000 s 347 místními jmény, orientována k severu.
1619 Pavel Arentin, mapa Čech v přibližném měřítku
1:504 000 s 1157 místními jmény a politickým rozdělením
Čech na 15 krajů.
1627 Jan Amos Komenský, mapa Moravy v přibližném
měřítku 1:470 000 s 880 místními jmény, se sítí zeměpisných souřadnic.

4. 19. STOLETÍ A RAKOUSKO-UHERSKÁ
MONARCHIE DO ROKU 1918
1806–1852 II. vojenské mapování v měřítku 1:28 800 (Františkovo), okolí měst mapováno v měřítku 1:14 400. Použito
transverzální válcové zobrazení, výškopis znázorněn šrafami. Z originálních map byly odvozeny mapy v měřítku
1:144 000 (speciální) a 1:288 000 (generální).
1817–1861 Byl vybudován v celé rakouské monarchii (na
území ČR v letech 1824–1843) tzv. stabilní katastr na základě katastrálních triangulačních a podrobných měření. Vyhotoveny katastrální mapy v měřítkách 1:2880 a 1:1440 (ve velkých městech), písemný a vceňovací operát se stanovením
čistého peněžitého výnosu pro účely zdanění. Triangulační
práce v českých zemích (1821–1840) zahrnovaly určení
rovinných souřadnic v nekonformním Cassini-Soldnerově
zobrazení (válcové příčné zobrazení na Zachově elipsoidu)
ve 2 systémech s počátky v bodech Gusterberg a Sv. Štěpán,
a to v sítích I. – III. řádu výpočtem z měřených úhlů, a ve IV.
řádu graﬁcky metodou měřického stolu.
1858 Prof. Karel Kořistka (1825–1906) poprvé použil vrstevnice k zobrazení výškopisu v topograﬁckých mapách (např.
na mapě Prahy a okolí 1:44 000 z roku 1858). Zasloužil se
rovněž o první aplikace pozemní fotogrammetrie v mapování.
1862–1898 vojenská triangulace k určení zeměpisných souřadnic trigonometrických bodů na Besselově elipsoidu s referenčním bodem Hermannskogel u Vídně (I. – III. řád).
1869–1882 Byla provedena reambulace stabilního katastru.
1871 Byl vydán Obecní knihovní zákon (zákon o pozemkových knihách).

3. 18. STOLETÍ V RÁMCI RAKOUSKÉ MONARCHIE

1718 Založena inženýrská škola v Praze.

1872–1889 III. vojenské mapování v dekadickém měřítku
1:25 000, na území ČR v letech 1874–1880. Použito quasi
polyedrické zobrazení (na Besselově elipsoidu) a výsledky
vojenské i katastrální triangulace. Výšky bodů byly určeny
vesměs nivelací, výškopis vyjádřen vrstevnicemi v intervalu
100 až 10 metrů a šrafami.

1720 Johann Christoph Müller – mapa Čech v přibližném
měřítku 1:132 000 (25 listů) s 10 483 místními jmény.

1873 Robert svobodný pán Daudlebský ze Sternecku zaměřil
geodetickou délkovou základnu u Chebu.

1716 Johann Christoph Müller – mapa Moravy v přibližném
měřítku 1:176 000 (4 listy) se 4000 místními jmény, zobrazuje 6 krajů.
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1876–1879 Odvozena speciální mapa 1:75 000 z map
v měřítku 1:25 000 (110 listů v českých zemích), která byla
jediným mapovým dílem souvisle pokrývajícím české země
až do poloviny 20. století.
1877 Vybudován základní nivelační bod v Lišově v rámci
budování rakousko-uherské sítě přesných nivelací v letech
1873–1896 s referenčním bodem na Mollo Sartorio v Terstu.
1877 Antonín Tichý (1843–1923) vynalezl autoredukční
a logaritmický tachymetr.
1883 Vydán evidenční zákon vyžadující soulad údajů pozemkového katastru se skutečností a s údaji v pozemkových knihách.
1883 Bratři Josef a Jan Fričové založili v Praze továrnu na
výrobu teodolitů, nivelačních přístrojů a tachymetrů.
1889 Robert svobodný pán Daudlebský ze Sternecku provedl první tíhová měření kyvadlovým přístrojem vlastní konstrukce a do roku 1895 určil 142 tíhových bodů v Čechách,
na Moravě a na Slovensku. Zúčastnil se astronomických
měření na bodech evropského stupňového měření v českých
zemích.
1894 František Müller a František Novotný vydali první českou učebnici geodézie.
1896 Bylo zavedeno do katastru používání metrických měr.
1896 František Novotný vydal knihu „Nauka o Rakouském
katastru a knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na
království české“.
1899 Založena Česká vysoká škola technická v Brně.
1910 Založil moravský rodák profesor Eduard Doležal
(1862–1955) ve Vídni Mezinárodní fotogrammetrickou společnost, do jejíž činnosti se aktivně zapojili čeští profesoři
Jaroslav Pantoﬂíček, Josef Petřík, Augustin Semerád, Václav
Láska a František Novotný.
1912 Spolek českých geometrů vytyčil 3 základní cíle:
1. Soustředit všechny zeměměřické organizace do
ústředního úřadu, zahrnujícího
– ředitelství pozemkového katastru,
– triangulační a výpočetní kancelář,
– úřady pro nové měření map,
– výškopisnou službu z Ministerstva veřejných prací,
– agrární operace (scelování).
2. Prodloužení vysokoškolského studia na 8 semestrů
(tj. zrovnoprávnění s ostatními inženýrskými obory).
3. Zařazení zeměměřičů ve veřejné službě na úroveň
ostatních inženýrů.
1913 Založen odborný časopis Zeměměřičský Věstník (měsíčník, nyní Geodetický a kartograﬁcký obzor).
1918 České země se staly součástí Československé republiky.
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5. ČESKOSLOVENSKO MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI
VÁLKAMI
Dědictvím po rakousko-uherské monarchii byla roztříštěnost
veřejných zeměměřických prací do několika resortů:
Ministerstvo ﬁnancí
– pozemkový katastr,
– triangulační kancelář,
– reprodukční ústav (tisk katastrálních map),
– ústřední archiv pozemkového katastru,
– katastrální měřické úřady při okresních ﬁnančních úřadech.
Ministerstvo veřejných prací
– oddělení nivelační,
– oddělení státních hranic.
Ministerstvo zemědělství
– oddělení agrárních operací (scelování).
Ministerstvo spravedlnosti
– pozemkové knihy v soudních okresech,
– oprávnění pro vyhotovování geometrických plánů.
Ministerstvo národní obrany
– Vojenský zeměpisný ústav v Praze (topograﬁcké a kartograﬁcké práce, tisk map).
Oprávnění zeměměřiči
– měření pro projekční a investiční práce (železnice, velká
města, lesnictví, hornictví).
Soukromé kartograﬁcké ﬁrmy
– vydávání školních a turistických map a atlasů.
Soukromý zeměměřický sektor tvořili autorizovaní civilní
technici organizovaní v Inženýrské komoře pro ČSR.
1920–1927 Převzata a zčásti nově zaměřena základní trigonometrická síť Československé republiky I. řádu.
1923 Zahájeno nové vojenské topograﬁcké mapování
1:20 000 v Benešově konformním kuželovém zobrazení
v normální poloze (na Besselově elipsoidu), od roku 1937
v Křovákově zobrazení.
1927 Byl vydán zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém
katastru a jeho vedení (katastrální zákon – účinnost od 1. 1.
1928).
1927 Československá republika se stala členem Mezinárodní
federace zeměměřičů (FIG).
1928–1937 Byla zaměřena a zpracována Jednotná trigonometrická síť katastrální (JTSK) I. řádu. Na základě této sítě
vytvořil a zavedl Josef Křovák (1884–1951) národní souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální
(S-JTSK) s dvojitým konformním kuželovým zobrazením
v obecné poloze, který se používá do dnešních dnů.
1929–1938 Pokračovalo zhušťování rakousko-uherské nivelační sítě (západní části) Ministerstvem veřejných prací
a byly zřízeny 4 nové základní nivelační body.
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1930 Československá republika se stala členem Mezinárodní
fotogrammetrické společnosti (ISP).
1932 Byl vydán návrh Instrukce A (katastrální práce pro
založení katastru).
1933 Byl vydán návrh Instrukce B (katastrální měřické práce
pro vedení pozemkového katastru).

6. PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
(1939–1945)
Část českých zemí (příhraniční oblasti s Německem, Rakouskem a Polskem) byla přičleněna k Německu. V Protektorátu
bylo uskutečněno první částečné soustředění veřejných
zeměměřických prací.
1942 Zřízen Zeměměřický úřad Čechy a Morava s 2000 pracovníky, který soustředil:
– triangulační kancelář z Ministerstva ﬁnancí,
– nivelační oddělení z Ministerstva veřejných prací,
– hraniční oddělení z Ministerstva vnitra (zde od roku
1937),
– Zeměpisný ústav (dříve Vojenský zeměpisný ústav).
Základní aktivity:
– budování geodetických základů,
– tvorba tematických map pro veřejnost,
– tisk map,
– měření státních hranic,
– odborný dozor nad všemi zeměměřickými činnostmi.

1945–1952 Přídělové řízení v pohraničí a revize 1. pozemkové reformy z dubna roku 1919; katastrální měřické úřady
(od roku 1950 zeměměřická oddělení okresních národních
výborů) významně pomáhaly okresním rolnickým komisím;
geodetická dokumentace však zůstala po roce 1948 nedokončena.
1948 Pověřeným ústředním orgánem pro správu zeměměřictví
se stává Ministerstvo ﬁnancí (jeho X. odbor zeměměřický).
1948–1954 Zaměřena Československá gravimetrická síť I.
a II. řádu (607 bodů).
1949 Prof. Emil Buchar zdokonalil Nušl-Fričův cirkumzenitál z roku 1903, který pak byl úspěšně vyráběn ve VÚGTK
a dodán do různých částí světa.
1950 Tzv. střední občanský zákoník již nevyžadoval zápis
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do pozemkových knih a stanovil, že stavba není součástí pozemku.
1950 Začala se vyhotovovat Státní mapa 1:5000 – odvozená
na celém státním území.
1950 Gesce zeměměřictví převedena na Ministerstvo techniky a jemu podřízeny:
– Státní zeměměřický a kartograﬁcký ústav v Praze,
– zeměměřická oddělení krajských a okresních národních
výborů (pro veřejné vyměřování a katastrální práce),
– katastrální měřické úřady byly zrušeny.
1951 Soukromí zeměměřiči zakládají družstvo GEOPLAN,
ze kterého 1. 1. 1953 vznikl národní podnik GEOMETRA.

V působnosti Ministerstva ﬁnancí zůstal pozemkový
katastr a jeho ústřední archiv.

1951 Byl zřízen Vojenský topograﬁcký ústav v Dobrušce
(VTOPÚ) a dále Vojenský kartograﬁcký ústav (VKÚ) v Banské Bystrici, od roku 1974 v Harmanci.

V rámci integrace do německého souřadnicového systému
byly vyhotovovány mapy v měřítkách 1:10 000 a 1:25 000
v Gauss-Krügerově příčném válcovém konformním zobrazení v 6o poledníkových pásech.

1951 Zrušena Vysoká škola technická Dr. Eduarda Beneše
v Brně a zřízeno studium geodézie a kartograﬁe na Vojenské
technické akademii v Brně.

Podle Instrukce A byly vyhotoveny katastrální mapy v celé
Praze a tím zachráněno mnoho zeměměřičů před totálním
pracovním nasazením ve Velkoněmecké říši.

1951 Byla založena Střední průmyslová škola zeměměřická
v Praze.
1952 Zaveden souřadnicový systém 1952 (S–1952) na elipsoidu Krasovského.

7. ČESKOSLOVENSKO PO DRUHÉ SVĚTOVÉ
VÁLCE (1945–1992)
Krátce po skončení 2. světové války bylo dosaženo dvou
ze tří cílů stanovených Spolkem českých geometrů v roce
1912:
1946 Studium geodézie a kartograﬁe bylo zrovnoprávněno s ostatními inženýrskými obory.
1947 Zeměměřiči ve veřejné službě byli postaveni na úroveň ostatních inženýrských profesí.
Činnosti soustředěné za protektorátu v Zeměměřickém
úřadě byly zachovány kromě vyčlenění Vojenského zeměpisného ústavu v Praze pro potřeby obrany státu. Pozemkový
katastr zůstává v působnosti Ministerstva ﬁnancí.

1953 Byla založena Zeměměřická fakulta Českého vysokého
učení technického v Praze (1953–1960). Mezi významné profesory patřili Josef Ryšavý, František Fiala, Pavel Potužák,
Emil Buchar, Josef Böhm a Václav Krumphanzl.
1953–1957 VTOPÚ v Dobrušce za pomoci Geodetického
a topograﬁckého ústavu v Praze (od roku 1954) uskutečnil
celostátní topograﬁcké mapování v měřítku 1:25 000 v souřadnicovém systému 1952.
1954 Byl splněn zbývající a nejdůležitější požadavek
Spolku českých geometrů z roku 1912:
– Zřízena ÚSTŘEDNÍ SPRÁVA GEODESIE A KARTOGRAFIE (ÚSGK) jako ústřední orgán státní správy
zeměměřictví. V čele úřadu stál předseda jmenovaný
vládou Československé republiky. Prvním předsedou
byl Ing. Jaroslav Průša (v letech 1954–1969).
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ÚSGK byly v českých zemích podřízeny tyto orgány a organizace:
– oblastní ústavy geodesie a kartograﬁe společné vždy pro
2 tehdejší kraje,
– okresní měřická střediska společná vždy pro 2 okresy,
– Geodetický a topograﬁcký ústav v Praze,
– Kartograﬁcký a reprodukční ústav v Praze,
– Výzkumný ústav geodetický, topograﬁcký a kartograﬁcký v Praze.

1964 V návaznosti na nový občanský zákoník byl vydán
zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí (užívacích
i právních vztahů) a vyhláška ÚSGK č. 23/1964 Sb.

1955 Byla dobudována Československá astronomicko-geodetická síť.

1965 Antonín Koláčný vyvinul jednotnou soustavu školních
kartograﬁckých pomůcek.

1955–1958 Proběhlo první mezinárodní vyrovnání astronomicko-geodetické sítě.

1966 Vydán Atlas ČSSR (národní atlas).

1955 Byl založen odborný časopis Geodetický a kartograﬁcký obzor navazující na Zeměměřičský Věstník z roku 1913,
Zeměměřický Obzor (1940–1950) a Zeměměřictví (1951–
–1954).
1955–1972 Bylo provedeno topograﬁcké mapování 1:10 000
na celém území státu převážně fotogrammetrickými metodami.
1956–1957 Vybudována Geodetická observatoř na Pecném.
1956–1958 Sceleno asi 15 milionů parcel drobných zemědělců do velkých půdních celků jednotných zemědělských
družstev a státních statků. Byla založena Jednotná evidence
půdy (užívacích vztahů) převážně silami okresních měřických středisek.

1964–1988 Probíhalo komplexní zakládání evidence nemovitostí a zápis aktuálních právních vztahů k nemovitostem.
1965 Vydán Atlas československých dějin a Československý
vojenský atlas.

1966 Byl zakoupen první počítač (ODRA 1003).
1967 Zřízena Kartograﬁe, národní podnik, Praha a Kartograﬁcké nakladatelství, národní podnik, Praha.
1968 Schváleno usnesení vlády č. 327 o používání souřadnicových systémů, které znamená návrat k S-JTSK v civilní
sféře.
1968 Zahájeny práce na tvorbě a vydávání neutajovaných
základních map středních měřítek (1:10 000 až 1:200 000).
1968 Vydán zákon č. 143/1968 Sb., o Československé federaci, vedoucí ke zřízení českého a slovenského ústředního
orgánu geodézie a kartograﬁe.

1958 Byla dobudována Československá jednotná nivelační
síť, od roku 1958 převáděná do výškového systému normálních výšek Balt-po vyrovnání (Bpv).

1969 Byla provedena reorganizace resortu v rámci České
socialistické republiky a zřízeny tyto orgány a organizace:
– Český úřad geodetický a kartograﬁcký (ústřední orgán),
– Geodetický ústav, národní podnik, Praha,
– Výzkumný ústav geodetický, topograﬁcký a kartograﬁcký (VÚGTK) v Praze,
– Oblastní ústavy geodézie a kartograﬁe v Praze a v Brně
s podřízenými středisky geodézie v okresech (agenda
evidence nemovitostí),
– Inženýrská geodézie, národní podnik, v Praze (závody
v Českých Budějovicích, Liberci a Plzni),
– Inženýrská geodézie, národní podnik, v Brně (závody
v Pardubicích a Opavě),
– Kartograﬁe, národní podnik, Praha (od roku 1967),
– Kartograﬁcké nakladatelství, národní podnik, Praha (od
roku 1967).

1960 JTSK byla převedena do souřadnicového referenčního
systému 1942 (S–42).

1969 Zakoupen první automatický kreslící stůl CORAGRAPH.

1960 Změna územního členění státu (zmenšen počet krajů
a okresů), avšak organizační schéma územních orgánů zeměměřictví zůstalo beze změny. V nových krajích byly oblastní ústavy přejmenovány na ústavy geodézie a kartograﬁe
a okresní měřická střediska na střediska geodézie.

1970 Byl zahájen nepřetržitý provoz měření času na Geodetické observatoři na Pecném (GOPE).

1957 Výzkumný ústav geodetický, topograﬁcký a kartograﬁcký byl pověřen ČSAV prováděním základního výzkumu
v oboru geodézie.
1958 Prof. Emil Buchar určil jako první dynamické zploštění
Země na základě pozorování dráhy družice Sputnik 2.
1958 Počátek soustavného měření zeměpisné šířky na Pecném.

1961 Bylo zahájeno technickohospodářské mapování v měřítkách 1:5000, 1:2000 a 1:1000.
1963 Bylo založeno výpočetní středisko v Ústavu geodézie
a kartograﬁe v Praze.
1963 Oldřich Válka vyvinul první funkční automatický koordinátograf řízený děrnými štítky.

1970 Začala se vyhotovovat technickohospodářská mapa
(THM) s využitím automatizace výpočetních a zobrazovacích prací.
1971 Byl vydán zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartograﬁi, kterým byl zrušen katastrální zákon č. 177/1927 Sb.
1972 Zřízeny Krajské geodetické a kartograﬁcké správy jako
územní orgány geodézie a kartograﬁe pro zadávání a kontrolu prací v evidenci nemovitostí, při tvorbě, obnově a údržbě
státních mapových děl, a hospodářské organizace Inženýrská
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geodézie, n. p., Praha a Brno byly rozděleny na národní podniky Geodézie v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Pardubicích, Brně a Opavě a do nich začleněna územně
příslušná střediska geodézie v okresech.
1972–1977 Písemný operát evidence nemovitostí byl uložen
na paměťová média počítačů a zahájeno jeho jednotné počítačové vedení.
1973 Vydána vyhláška č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.
1974 Zaveden institut odpovědného geodeta investora, projektanta a dodavatele vyhláškou č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě.
1976 Zahájilo činnost Mezinárodní středisko pro výzkum
recentních pohybů zemské kůry (ICRCM) ve VÚGTK.
1978 Založeno Středisko dálkového průzkumu Země ve
VÚGTK, v roce 1980 převedeno do Geodetického ústavu,
n. p. Praha.
1979 VÚGTK se přestěhoval do nového objektu ve Zdibech.
1981 Začaly se vyhotovovat Základní mapy ČSSR velkých
měřítek (ZMVM).
1981 Byla zavedena údržba evidence nemovitostí na střediscích geodézie pomocí mikroﬁší.
1983 Sloučením Geodetického ústavu, n. p., Praha a Kartograﬁe, n. p., Praha vznikl Geodetický a kartograﬁcký podnik,
n. p., Praha, od roku 1989 státní podnik.
1983 Dokončeno druhé mezinárodní vyrovnání Jednotné
astronomicko-geodetické sítě jako základu zpřesněného
souřadnicového referenčního systému S-42/83 a vyrovnání
Jednotné nivelační sítě bývalých socialistických států, zahrnující přeměřenou Československou jednotnou nivelační síť
I. řádu.
1989 Sametová revoluce vytvořila předpoklady pro obnovení
soukromého podnikání v oboru geodézie a kartograﬁe.
1990 1. etapa organizační reformy: ve státních podnicích
Geodézie byl ponechán personál a majetek k zabezpečení geodetických a kartograﬁckých prací podnikatelského
a komerčního charakteru; zaměřování geometrických plánů
a vytyčování vlastnických hranic začaly provádět převážně
fyzické nebo právnické osoby (ﬁrmy).
1991 Byl zřízen Zeměměřický ústav v Praze.
1991 V rámci kampaně EUREF/CS-H/91 byly položeny
základy pro vytvoření evropského souřadnicového referenčního systému ETRS89 na území tehdejší ČSFR.
1992 Byl vytvořen právní rámec pro 2. etapu organizační
reformy vydáním zákonů č. 265/1992 Sb., o zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem, č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky a č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. V zákoně č. 264/1992
Sb., kterým se mění občanský zákoník, bylo stanoveno, že
vlastnictví nemovitosti převáděné na základě smlouvy se
nabývá vkladem do katastru.

1992 Bylo provedeno zhuštění základního rámce EUREF
na území tehdejší ČSFR zaměřením 19 bodů nultého řádu
v ETRS89.

8. ČESKÁ REPUBLIKA OD ROKU 1993
Současně se vznikem České republiky byl zákonem č.
359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech,
1. 1. 1993 zřízen Český úřad zeměměřický a katastrální
(ČÚZK) jako ústřední orgán státní správy s těmito podřízenými orgány:
– katastrální úřady v okresech (76, 77 úřadů od roku
1997),
– zeměměřické a katastrální inspektoráty v původních krajích (7),
– Zeměměřický ústav v Praze (od 1. 6. 1994 Zeměměřický
úřad).
ČÚZK je zřizovatelem příspěvkové organizace VÚGTK,
ve Zdibech (od roku 2007 v.v.i., veřejná výzkumná instituce). Státní podniky Geodézie byly postupně privatizovány.
Tím byl naplněn a překonán požadavek Spolku českých geometrů z roku 1912, a to soustředěním do jednoho resortu nejen zeměměřických činností ve veřejném
zájmu, ale i katastru nemovitostí včetně rozhodování
o povolení vkladu vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem do katastru, který nabyl konstitutivního
významu.
1993 Vydána Koncepce digitalizace katastru nemovitostí
v letech 1994–2006.
1993 Zeměměřický ústav (od 1. 6. 1994 úřad) převzal geodetické práce na státních hranicích.
1994 Schválen zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, kterým se mj. zřizuje institut úředně oprávněného zeměměřického inženýra, který ověřuje výsledky zeměměřických prací
realizovaných pro potřeby katastru nemovitostí, budování
podrobných bodových polí, státních mapových děl a při řešení úloh inženýrské geodézie ve výstavbě.
1994 Vydána Koncepce Základní báze geograﬁckých dat
(ZABAGED) na období 1994–2000.
1994 Zahájena digitalizace souboru popisných informací
katastru nemovitostí.
1995 Vybudována Základní geodynamická síť ČR GEODYN.
1995 Bylo vydáno nařízení vlády České republiky č. 116/1995
Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní
mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich
používání.
1996 Zahájena výstavba budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze Kobylisích.
1997 Soubor státních mapových děl byl dovršen vydáním
Mapy České republiky 1:1 000 000.
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1997–1998 Do katastru nemovitostí byly začleněny údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ)
k parcelám zemědělské půdy.
1998 Byla dokončena digitalizace souboru popisných informací katastru nemovitostí.
1999 Zahájena soustavná digitalizace souboru geodetických
informací katastru nemovitostí (katastrálních map).
1999 Dokončena výstavba budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze Kobylisích.

9. NA PRAHU 3. TISÍCILETÍ
2001 Zahájen provoz Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) včetně dálkového přístupu na internetu. Tento
informační systém představuje v současnosti nejrozsáhlejší
a nejvíce používaný informační systém veřejné správy v České republice.
2003 Zahájeno periodické barevné letecké měřické snímkování celého státního území v tříletém intervalu pro tvorbu digitálního ortofota České republiky s rozlišením 0,5 m
v území.

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Zahraniční léto v Českém úřadě
zeměměřickém a katastrálním
061:528

Letošní letní měsíce v Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním
(ČÚZK) byly zpestřeny dvěma významnými návštěvami pro nás
z poměrně exotických států.
Na úvod léta, v červenci, představitelé ČÚZK přivítali čtyřčlennou delegaci z Kapverdské republiky (západní Afrika), vedenou
ministryní pro decentralizaci, bytové otázky a územní rozvoj Sarou
Lopez, která byla doprovázena i dvěma zástupci z velvyslanectví
České republiky (ČR) na Kapverdách. Vzhledem k tomu, že Kapverdská republika je poměrně mladým státem, samostatným od roku
1975, plánuje mimo jiné i vybudování centralizovaného systému
registrace pozemků, který dosud částečně existuje, ale na různých
úrovních, je roztříštěný a nejednotně vedený. Díky tomu, že má podporu Evropské unie, ač není jejím členem, má příslib částečného
ﬁnancování takového projektu. A tak hledá nejlépe fungující katastrální systémy, které by jí mohly sloužit jako vzor. ČÚZK připravil pro delegaci velice bohatý program popisující fungování celého
rezortu zvlášť zaměřený na katastrální systém ČR, jeho vybudování
a fungování. Program byl zajímavý, a v závěrečné diskuzi delegáti
vyjádřili přání další, již konkrétně technicky zaměřené spolupráce
a odborné pomoci z české strany. Ta jim byla předběžně přislíbena,
neboť je potěšitelné, že český Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) má dobré jméno na mezinárodní scéně, a že další státy
budující podobné systémy mají zájem přebírat zkušenosti.

2004 Došlo k reorganizaci resortu ČÚZK s cílem důsledně
oddělit zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu (Zeměměřický úřad s územními pracovišti) od činností v katastru
nemovitostí. V souladu s novým územním rozdělením státu
na 14 krajů (včetně hl. m. Prahy) bylo zřízeno 14 katastrálních úřadů a původně 111 katastrálních pracovišť (105 v roce
2010).
2004 Byla spuštěna bezplatná internetová aplikace Nahlížení
do katastru nemovitostí, která je jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek státní správy.
2006 Dokončeno budování sítě permanentních stanic globálního polohového systému (CZEPOS) zahrnující 27 stanic na
území České republiky.
2006 Naplněna prostorově relační databáze GEONAMES
geograﬁckých názvů a jmen terénních tvarů, vodstva, pozemkových tratí a sídelních jednotek.
2007 Vláda České republiky rozhodla o urychlení procesu
digitalizace katastrálních map s cílem dokončit práce na zbývajících 62 % státního území do roku 2015.
2009 Zahájena tvorba digitálního ortofota České republiky
s rozlišením 0,25 m v území ve spolupráci ČÚZK a VGHMÚř
(Vojenský geograﬁcký a hydrometeorologický úřad).
2010 Zahájeno periodické letecké měřické snímkování území České republiky digitální leteckou měřickou komorou.
2010 Zahájeno letecké laserové skenování pro vytvoření
nového a přesnějšího výškopisu na celém státním území.

Do redakce došlo: 11. 7. 2010

Obr. 1 Delegace z Mongolského geologicko-důlního katastru
V srpnu ČÚZK připravil obdobný program pro návštěvu delegace
z Mongolského geologicko-důlního katastru (Mongolian Geological Mining Cadastre – obr. 1), která byla více zaměřena na technické
otázky a na porovnání toho, co v oblasti katastru již mají a co ne.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o odborníky z geologické sféry,
jejich doménou byl katastr důlní, který je v Mongolsku politicky
podporován a díky tomu je na stejné, ne-li vyšší úrovni než u nás.
To se jedná výhradně o technickou část katastru a nikoli právní.
V oblasti registrace pozemků a práv k nim nemají jednotný systém,
ale systém víceúrovňový. Tato návštěva byla dvoudenní, a tak skupina čtyř mongolských kolegů navštívila ještě Výzkumný ústav geodetický, topograﬁcký a kartograﬁcký, v.v.i., ve Zdibech a seznámila
se s jeho činností a fungováním.
Obě návštěvy ukázaly, že ČR a její katastrální systém jsou na
mezinárodní odborné scéně již velice dobře zapsány a že můžeme
být právem hrdi na to, co zde bylo zejména v posledních desetiletích
postupně vybudováno.
Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Výstava Svět zašlý – Máchův kraj
na starých mapách
371.673:912

Rok 2010 je rokem 200. výročí narození Karla Hynka Máchy
(1810–1836)1), českého básníka, vnímavého poutníka a cestovatele,
jenž si oblíbil působivou krajinu mezi Bělou pod Bezdězem, Českou
Lípou, Mělníkem a Úštěkem. Tu dnes podle něj nazýváme Máchův
kraj. Básník chodíval těmito končinami, byl okouzlen zdejšími kopci, lesy, divokými roklemi, tajemnými zákoutími a četnými rybníky
a není divu, že se tato místa promítla i do jeho díla. Cesty a navštívenou krajinu popisoval ve svém deníku. Do něj i kreslil tamní, či
jinde „hrady spatřené“2).
K Máchovu výročí bylo uspořádáno vícero tematicky zaměřených
výstav. Jednu z nich, věnovanou básníkovým cestám a zmíněné krajině, uspořádala Národní knihovna ČR ve dnech 8. 4. až 6. 6. 2010
pod názvem Svět zašlý – Máchův kraj na starých mapách. Pro
její prezentaci zvolila Galerii Klementinum v Praze, jejíž výstavní
prostor se nachází v nejstarší části jezuitské klementinské koleje,
tzv. Nové koleji (obr. 1 na 3. str. obálky), vybudované v letech 1654
až 1659. Původně Křižovnická chodba s impozantními rozměry
(délka 84 m, šířka 4 m a výška 6 m) bohatě zdobená štuky ze 17.
století a doplněná výjevy ze života řádových světců byla důstojným
prostorem pro výstavu.
Autorem scénáře výstavy byl PhDr. Jan Sobotka, pracovník
Národní knihovny ČR, exponáty pocházely z knihovních sbírek nebo ze sbírek soukromých, byly zapůjčeny z Mapové sbírky
Rakouské národní knihovny ve Vídni, Státním okresním archivem
v České Lípě a Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.
Výstava byla zahájena dne 7. 4. 2010 slavnostní vernisáží.
Návštěvníci mohli zhlédnout na pět desítek map, atlasů, turistických průvodců a dalších dokumentů různého původu, provedení
a stáří, které v mnohé podobě nesly obraz tohoto krásného koutu
české země.
Některé byly představeny v originále, jiné v kopiích a k snadnějšímu studiu dotčené části té které mapy byly zhotoveny zvětšené
výřezy. Vše bylo doprovázeno poutavým komentářem a vysvětlujícími popisky.
Z těchto mnoha map jmenujme alespoň „moderní“ mapu Germanie od Martina Waldseemüllera (1470?–1518/1521)3) z roku 15134)
a nejstarší známou a nejvýznamnější mapu Čech Mikuláše Klaudyána (?–1521/1522) z roku 15185). Po ní mapy téhož území od Johanna

1)

Heslo Mácha Karel Hynek in: KOLEKTIV: Malá československá
encyklopedie IV., Praha 1986, s. 40.
http://hrady.hyperlink.cz/macha.htm
3)
Údaje o roku narození a smrti se různí. Roky (1470–1518) uvádí
KUPČÍK, Ivan: Alte Landkarten – Von der Antike bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts, Dausien, Hanau 1984, s. 39, (1470?–1518)
LINDNER, Klaus: Zwischen Oder und Riesengebirge – schlesische
Karten aus fünf Jahrhunderten, AHKV, Weissenhorn 1995, s. 158,
(1470?–1518/1521) JANCZAK, Julian: Zarys dziejów kartograﬁi
śląskiej do końca XVIII wieku, IŚ w O, Opole 1976, s. 40; KUPČÍK,
I.: Vývoj mapového zobrazení českých zemí na mapách poutnických
cest do poloviny 16. století. In: Rozpravy Národního technického
muzea v Praze – Z dějin geodézie a kartograﬁe 8. Praha, NTM 1995,
s. 36, (1480?–1521?) Heslo Waldseemüller (Hylacomylus), Martin. In:
Meyers Kleines Lexikon 3. Leipzig, BIAG, 1934, s. 2389.
4)
Údaje k této mapě a mapám níže dle průvodce výstavou Svět zašlý –
– Máchův kraj na starých mapách. Praha, NK 2010. Nestránkováno,
autor neuveden.
5)
O autorovi a mapě viz například: ŠIMÁK, Bohuslav: Klaudianova
mapa Čech z roku 1518. Praha 1950, nestránkováno; ROUBÍK,
František: Soupis map českých zemí, svazek I., Praha, SNÚ 1951,
s. 20–23; KUCHAŘ, Karel: Mapy českých zemí do poloviny 18.
století. In: Vývoj mapového zobrazení Československé republiky I.,
Praha, ÚSGK 1959, s. 9–13, 54; MUCHA, Ludvík: Nejstarší mapa
Čech – Ke 460. výročí Klaudyánovy mapy, Lidé + země č. 5, Praha,
Academia 1978, s. 214–217; TÝŽ, Mikuláš Klaudyán a jeho mapa
Čech z roku 1518. Geograﬁcké rozhledy, 1992, č. 2–3, s. 33–34;
SEMOTANOVÁ, Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí,
Praha, Nakladatelství Libri 2001, s. 61–62, 248.
2)

(Jana) Crigingera (1521–1571)6) z roku 1568 ve vydání Abrahama
Ortelia (1527–1598)7) v roce 1570 a od Egidia či Aegidia (Jiljího)
Sadelera (1570–1629)8) v podobě, jak ji v roce 1620 vydal Joannes,
tedy Johannes (Jan) Janssonius (1588–1664)9. Nelze nezmínit mapy
od Johanna Georga Mauritia (Jana Jiřího Mořice) Vogta (1669–
–1730)10) z roku 1712 a Johanna Christopha (Jana Kryštofa) Müllera
(1673–1721)11) z roku 1720. Byly vystaveny i mapy českých krajů
nebo mapy jiných částí této historické země. Například pruská
vojenská mapa z roku 1778 (obr. 2 na 3. str. obálky), rukopisná mapa
Kokořínska z roku 1809 a mapa severního příhraničí z roku 1833.
Obě poslední zpracoval Franz Jacob Heinrich (František Jakub Jindřich) Kreibich (1759–1833)12). Mladší z nich vydal tiskem Marco
Pietro Guilio (Marek Petr Julius) Berra (1784–1853)13).
Autor výstavy vybral nejenom takřka obecně dobře známé raně
novověké mapy, ale již méně nebo málo známé mapy 2. poloviny 19.
a 1. poloviny 20. století. Jejich tvůrci byli nejenom široce působící
Karel Emanuel Kořistka (1825–1906)14), ale i místní kartografové
jako například Josef Matouschek (1867–1945)15) a další. Výsledkem
byly mapy samostatné, ale i mapy jako součást různých turistických
průvodců nebo jiných publikací (obr. 3 na 3. str. obálky).
Právě tato regionální, byť mladá, mapová tvorba se jevila jako
mimořádně přitažlivá.
K výstavě byl vydán velký jednolistový složený průvodce s ukázkami map a se zajímavým komentářem k nim.
Návštěvník výstavy si tak odnesl nejenom skvělý zážitek z prohlídky map a publikací, ale i poučení a případně i materiál, který
je její trvalou připomínkou, k němuž je možno se stále vracet a ze
kterého je možno mnohé čerpat.
Výstava si plně zasloužila tuto zmínku, neboť o jejím úspěchu
a kladném návštěvnickém ohlasu svědčí i její týdenní prodloužení.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

MAPY A ATLASY
90. výročí institucionálního založení
Mapové sbírky Univerzity Karlovy
v Praze
(084.3):371.673:528.9

Staré mapy, plány, atlasy a glóby jsou nádhernými výtvarnými díly,
v nichž nalézáme spojení uměleckých projevů, vědeckosti, manuální
zručnosti a vyspělé technologie. Kartografové historicky navazovali
na díla svých předchůdců, snad i proto je vyvíjena výrazná snaha
o uchování rukopisů, předloh, originálů a tisků map. Také z tohoto
důvodu významný český kartograf prof. RNDr. Václav Švambera
usiloval o vytvoření instituce, která by byla vnímána jako odborné a kulturní centrum s významným kartograﬁckým bohatstvím.
V listopadu roku 1920 byla jeho zásluhou na Přírodovědecké fakultě (PřF) Univerzity Karlovy (UK) v Praze zřízena Ministerstvem
školství a národní osvěty Státní sbírka mapová Republiky Českoslo-

6)

SEMOTANOVÁ, Eva: Atlas zemí Koruny české, Praha, Skřivan 2002,
s. 171.
DRÁPELA, Milan, Václav: Vývoj moravské kartograﬁe. [Habilitační
práce.] Nepublikováno. Brno 1994, s. 132.
8)
K tomu viz heslo Sadeler, 3. S. Jiljí (Egidius). Ottův slovník naučný,
Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí., XXIV, Praha 1904,
s. 477; KUCHAŘ, K.: Mapy (jako pozn. 5), s. 58.
9)
DRÁPELA, M., V.: Vývoj (jako pozn. 7), s. 129.
10)
SEMOTANOVÁ, E.: Atlas (jako pozn. 6), s. 177.
11)
SEMOTANOVÁ, E.: Atlas (jako pozn. 6), s. 175.
12)
MUCHA, Ludvík: František Jakub Jindřich Kreibich, Lidé a země
č. 8, Praha 1959, s. 356.
13)
DRÁPELA, M., V.: Vývoj (jako pozn. 7), s. 141.
14)
DRÁPELA, M., V.: Vývoj (jako pozn. 7), s. 130.
15)
Viz průvodce výstavou (jako pozn. 4).
7)
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Obr. 1 Návštěva v Mapové sbírce UK

venské. Soustředil v ní fondy Geograﬁckého ústavu fakulty, značné
množství mapových listů z válečného archivu ve Vídni, které připadly Československu po rozpadu Rakousko-Uherska a kartograﬁcké archiválie různých knihoven.
V díle Václava Švambery pokračovali další ředitelé sbírky. Ve třicátých letech 20. století stojí za zmínku významné práce na atlase
reprodukcí starých národních map – Monumenta Cartographica,
spolupráce na Atlasu Republiky Československé a na přípravě
výstavy světové kartograﬁe. Po vzniku Československé akademie
věd v roce 1952 byla mapová sbírka včleněna do Geograﬁckého
ústavu ČSAV, ale v roce 1993 se vrací zpět do péče PřF UK. I když
tak mapová sbírka nebyla vždy organizační součástí této fakulty, je
s ní a její budovou na Albertově č. 6 v Praze spjata svým umístěním
i funkčností po celou dobu své existence.
V Mapové sbírce na PřF UK je celý svět jako na dlani. Kromě
toho, že tu jsou staré mapy, cenné pro vědecké využití, jsou to také
mnohdy originální a velice pracná výtvarná díla, která by jistě oslovila i naprostého laika. Archivní fondy byly rozšiřovány akvizicemi
zahraniční produkce a povinnými výtisky map od domácích institucí
a ﬁrem. Po druhé světové válce připadly Státní sbírce mapové nejdříve fondy map Německé univerzity, později byl fond obohacen
i kartograﬁckými archiváliemi Národního muzea. Ve sbírkových
fondech jsou zařazeny originály a faksimilie kartograﬁckých výtvorů. Snad nejhezčí kartograﬁcké výtvory představují mapy atlasů ze
16., 17. a 18. století se jmény kartograﬁckých velikánů jako jsou
Mercator, Ortelius, Blaeu, Delisle, Homann, Seutter, ale též i mapy
zhotovené představitelem kartograﬁe na území našeho státu – Janem Kryštofem Müllerem. Mezi atraktivní exponáty patří i globy
a z nich např. Cellův nafukovací globus z roku 1831.
Kulturní odkaz neocenitelné hodnoty poskytuje podklady pro
výzkumnou a studijní činnost i pro širší kulturní účely (obr. 1). Svoji činnost Mapová sbírka uskutečňuje s přesahem i na jiné fakulty
a univerzitní pracoviště. Mapový fond slouží ke studiu územních
celků, pro srovnávání znázorněného území a různých objektů
v časové řadě. Je využíván obory i mimo Přírodovědeckou fakultu.
Kartograﬁcké archiválie bývají také vděčným podkladem pro různé
prezentace. Sbírkový fond je úměrně obohacován i o soudobé produkty. Jen tak může být zachována jeho kontinuita pro další generace. Kromě akviziční činnosti je pozornost soustředěna na katalogizaci fondu a na digitalizaci kartograﬁckých předloh. Pracoviště je
nápomocno podpoře širokého spektra uživatelů s důrazem na magisterské a doktorandské studium, výzkumné a odborné úkoly, rovněž
tak i prezentaci celé fakulty a UK.

Mapová sbírka UK není jen jednou z řady institucí obsahujících
kartograﬁcké archiválie, ale patří mezi několik nejvýznamnějších
sbírek svého druhu v naší republice.
Ing. Petr Janský, CSc.,
Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Z ČINNOSTI ORGÁNOV
A ORGANIZÁCIÍ
20 rokov Slovenskej spoločnosti
geodetov a kartografov
061:528

Výrazné zmeny spoločenskej atmosféry v novembri 1989 uvoľnili
priestor demokracii a pluralite názorov. Táto spoločenská premena niesla všetky znaky revolučných premien a bola predovšetkým
skúškou charakterov. Neraz v revolučnej eufórii boli tendencie rúcať
a rušiť všetko, čo bolo dovtedy – aj to pozitívne. Aj existencia vedecko-technických spoločností, ktoré v minulosti dokázali odolávať
politickým vplyvom, bola ohrozená.
Treba s uznaním oceniť aktivity reprezentácie vedecko-technickej
komunity, ktorá sa snažila nájsť správne a úplné miesto v zmenených spoločenských podmienkach. Dňa 17. 3. 1990 sa v Bratislave
zišli zástupcovia odborných sekcií a skupín, aby položili spoločný
organizačný základ nového združenia zastrešujúceho všetky technické disciplíny. Bol založený a následne aj zaregistrovaný Zväz
slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS), ako organizácia zastrešujúca všetky odborné vedecko-technické spoločnosti
na Slovensku. Neskôr boli odborníci zo všetkých oblastí vedy a techniky vyzvaní, aby zakladali svoje spoločnosti a slobodne deklarovali
svoje kolektívne členstvo v ZSVTS.
Iniciatívy v oblasti geodézie a kartograﬁe sa ujali uznávané osobnosti, a to Pavol Kmeťko a Tibor Bartovic. Využili svoje skúsenosti
a k spolupráci prizvali i mladších kolegov – Juraja Vališa a Eduarda
Matáka, neskôr aj Andreja Vojtičku a Milana Mešťana. Tento prípravný výbor urobil návrh stanov a zorganizoval zakladajúci zjazd
novej spoločnosti.
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Zjazd sa konal 13. 9. 1990 v Bratislave, v malej zasadačke terajšieho Istropolisu. Zúčastnilo sa na ňom 85 zástupcov z celého
Slovenska – z rezortu geodézie a kartograﬁe, zo škôl, armády, ale
aj z iných organizácií. Zjazd schválil stanovy, názov vznikajúcej
spoločnosti – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK)
a zvolil jej orgány – sedemčlenný výkonný výbor (VV) a trojčlennú
revíznu komisiu.
Predsedom VV sa stal E. Maták (Krajská správa geodézie a kartograﬁe – KSGK – Banská Bystrica), podpredsedom J. Vališ (Výskumný ústav geodézie a kartograﬁe v Bratislave – VÚGK). Ako
členovia VV boli zvolení Karol Fartel (Vojenský kartograﬁcký ústav
Harmanec), M. Mešťan (KSGK Banská Bystrica), Ján Prosuch (Riaditeľstvo železníc SR), Štefan Lukáč (Stavebná fakulta Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave) a Štefan Priam (VÚGK). Za
predsedu revíznej komisie bol zvolený A. Vojtičko (Slovenský úrad
geodézie a kartograﬁe), za jej členov Lýdia Fašiangová (Geodézia,
š. p., Žilina) a Milan Paulík (KSGK Košice).
Súčasne sa aktivizovalo aj deväť dovtedy existujúcich pobočiek
pôsobiacich v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Nový funkcionársky aktív od začiatku pripravoval a organizoval rôzne
semináre, putovné výstavy novej meracej techniky a technológií PC,
prednáškové turné odborníkov zo zahraničia a pod. Nezanedbal ani
medzinárodnú spoluprácu.
Významným dátumom sa stal 16. 2. 1993, keď bola SSGK na
zasadnutí Stáleho výboru Medzinárodnej federácie geodetov (FIG)
v New Orleanse (USA) prijatá za riadneho člena FIG. Návrh na prijatie predniesol J. Vališ aj v mene Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK). Obidvom nástupníckym organizáciám bolo zarátané
členstvo vo FIG od roku 1927, keď sa jej členom stal bývalý Spolek
československých zeměměřičů. Neskôr na pozvanie SSGK navštívili Slovensko aj najvyšší predstavitelia FIG – prezident prof. Peter
Dale (UK) v októbri 1997 a v októbri 1999 a prezident Robert W.
Foster (USA) v apríli 2001.
Na pozvanie VV SSGK sa v dňoch 2. a 3. 10. 1993 zišli v Bobrovníku (okres Liptovský Mikuláš) zástupcovia geodeticko-kartograﬁckých spoločností zo strednej Európy – z Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Litvy a Slovenska. Spoločne deklarovali snahu
o vzájomné kontakty a spoluprácu.
V spolupráci s ČSGK bolo prijaté rozhodnutie v trojročnom cykle pokračovať v organizovaní konferencií o evidencii nehnuteľností
(EN). Prvýkrát sa pod ich záštitou uskutočnil jej IV. ročník – bolo
to v Žiline 20. až 22. 10. 1992 pod názvom „Celoštátna konferencia
o EN“. V ďalších rokoch sa názov menil na „Konferenciu o katastri nehnuteľností“, „Katastrálnu konferenciu“, či „Medzinárodnú
konferenciu o katastri nehnuteľností“. V dňoch 9. až 11. 9. 2010 sa
v Karlových Varoch konal (súbežne so zasadnutím 7. komisie FIG)
v poradí už jej X. ročník.
Významným počinom bola iniciatíva VV SSGK za založenie
tradície každoročných Medzinárodných slovensko-poľsko-českých
geodetických dní. Prvé sa konali v dňoch 16. až 19. 5. 1995 v Žiline.
Okrem ochoty k vzájomnej spolupráci zohrala svoju úlohu i blízkosť
troch slovanských jazykov a blízkosť historického vývoja geodézie
a katastra. O túto tradičnú akciu s rotujúcim hostiteľstvom prejavila
v roku 2010 odborná verejnosť mimoriadny záujem už šestnásty raz.
Každoročne sa tak na odborných prednáškach a exkurziách stretáva
okolo 200 geodetov z troch krajín. SSGK bola organizátorom I. slovensko-poľsko-českých geodetických dní v Žiline (1995), IV. v Tatranskej Lesnej (1998), VII. v Bratislave (2001), X. v Piešťanoch
(2004), XIII. v Liptovskom Jáne (2007) a XVI. v Tatranskej Lomnici (2010).
SSGK spolupracuje s Komorou geodetov a kartografov, Úradom
geodézie, kartograﬁe a katastra SR, Slovenským zväzom geodetov
a Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartograﬁe.
SSGK si svoju pozíciu upevnila aj medzi ostatnými spoločnosťami
združenými v ZSVTS. Zo stanov ZSVTS vyplýva, že predsedovia
jednotlivých členských organizácií sa stávajú členmi rady ZSVTS.
Tá si zo svojho stredu volí ďalších reprezentantov. Tak bol predseda
VV SSGK E. Maták v období 1990 až 2006 členom rady ZSVTS,
v rokoch 1993 až 2004 členom predsedníctva ZSVTS a v rokoch
1999 až 2005 viceprezidentom ZSVTS. Rovnako súčasný predseda
VV SSGK Dušan Ferianc je od 24. 4. 2009 členom predsedníctva
ZSVTS a od 22. 4. 2010 aj viceprezidentom ZSVTS pre vzdelávanie
a medzinárodné aktivity.
Aktivity SSGK za uplynulých 20 rokov by nemali medzi odbor-

nou verejnosťou taký úspech a uznanie, nebyť obetavej práce funkcionárov pobočiek v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove
a v Košiciach. Tohtoročné jubileum je výzvou a zároveň i záväzkom
pre ďalšiu generáciu geodetov, aby udržali a rozvíjali činnosť profesie i na poli vedecko-technickej osvety aj v budúcnosti.
Ing. Eduard Maták,
Liptovský Mikuláš
(v rokoch 1990 až 2006 predseda VV SSGK)

DISKUZE, NÁZORY, STANOVISKA
Diskuze k článku „Nový přístup
k testování a hodnocení kvality map“
528.7

Vážená redakce GaKO,
v čísle 9/2010 jsem se se zájmem začetl do článku kolektivu
autorů z ekonomicko-správní fakulty Univerzity Pardubice na téma
Nový přístup k testování a hodnocení kvality map. Jelikož by kvalitní mapa měla být prvořadým cílem mé práce i práce mých kolegů,
doufal jsem v nové informace z akademické půdy. Bohužel, řada
nejasností a v některých případech si troufnu říci i omylů, které byly
v článku uvedeny, celý dojem zničila.
Rozhodně nelze autorům nepřiznat snahu o moderní přístup
k hodnocení tištěných map. Je pravdou, že tištěné mapy na jednu
stranu jsou zatlačovány digitálními (příkladem může být pokles
zájmu o papírové autoatlasy a naopak nárůst zájmu o navigační přístroje), na druhou stranu se bez nich v některých případech
opravdu asi neobejdeme. Tímto případem jsou právě například
turistické mapy, které si autoři zvolili jako bod svého zájmu. Pro
testování zvolili mapy různých nakladatelství, ale ze stejné oblasti,
aby výsledky byly měřitelné. Kvitoval jsem postup testování, který
eliminoval možnost „učit se z předchozích chyb“. S tímto přístupem
jsem se setkal poprvé a považuji ho za velmi přínosný.
Ač nerad, nyní bych přistoupil k meritu věci, proč vlastně tento příspěvek píši. Článek bohužel obsahuje řadu nejasností a chyb,
které mohou pramenit buď z neznalosti (autory neznám, nevím
tedy, zda mají vzdělání v oboru kartograﬁe), nebo ze snahy článek
zestručnit. Prvním problémem je samotné tvrzení, že byly testovány
analogové mapy. Toto tvrzení není přesné, neboť sami autoři uvádějí, že pro některé operace byly mapy naskenovány. Tím došlo k situaci, že některé úkoly byly řešeny nad mapou analogovou a některé
nad mapou digitální (byť zdrojem byla testovaná analogová mapa).
Na první pohled se může jednat o banalitu, ale přístup k mapě na
papíře a na počítači je prostě podle mého názoru jiný. Ke škodě je
i skutečnost, že v textu není zmíněno, které úlohy byly prováděny
nad jakou podobou mapy. Právě fakt, zda se úloha provádí nad papírem nebo u monitoru může mít velký vliv na výsledek. U digitální
mapy mi chybí naprosto zásadní údaje, jakými jsou např. rozlišení
při skenování (z vlastní zkušenosti vím, že běžně používané rozlišení 300-400 dpi je pro mapu nedostatečné), jak velké bylo zobrazené
území, v jakém měřítku byla mapa zobrazena, bylo možno použít
zoom či nikoliv apod.
Dalším nedostatkem tohoto článku či studie je samotný počet
testujících hodnotitelů. Šest účastníků mi přijde málo, i když tento
nedostatek mohl být dán nízkým rozpočtem na projekt a autoři si
prostě nemohli z ekonomických důvodů provést hodnocení s větším
počtem účastníků. Pokud ale hodnotitelů bylo pouze šest, pak mi
přijde trochu nešťastné uvádět, že některé negativní stránky mapy
byly „často hodnoceny“. V počtu šesti respondentů je slovní spojení
„často hodnoceny“ zavádějící. V článku samotném rovněž naprosto postrádám nějaké informace o těchto hodnotitelích. Je nesmírně
důležité, zda testovali lidé ve věku kolem dvaceti let, či šedesátníci.
Asi by měli být hodnotitelé rozděleni i podle pohlaví. Informace
o četnosti práce na PC mi – vzhledem k tomu, že se jedná o test
analogové mapy – přijde v dotazníku irelevantní.
Samostatnou kapitolou jsou testové otázky. Nechci zde analyzovat jejich vhodnost pro testování, na to nemám znalosti, vhodnost
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pro zjištění kvality mapy si však ohodnotit dovolím. S některými
z nich bych měl sám problémy, a to si o sobě troufám tvrdit, že se
v mapách orientuji. Např. v otázkách 1, 11 a 12 se vyskytuje příkaz
„nalezněte v blízkosti obce …“. Co to znamená v blízkosti obce? To
je 500 metrů, 10 kilometrů? Nikde není deﬁnováno. V otázce č. 2 má
hodnotitel nalézt řeku, která protéká Trutnovem. Kromě řeky Úpy
(předpokládám, že správná odpověď) městem protéká i říčka Ličná,
odpověď může být tedy nejednoznačná. Úloha č. 6 je zavádějící.
Úkol „Za pomoci mapy vyslovte název nemoci, jejíž léčení získalo
Janským Lázním světovou proslulost“ splnit nelze. Pravděpodobně
měli autoři na mysli doprovodný text k mapě. Nakonec mi nezbývá
než doufat, že jednou psané Janské Lázně (správně) a jindy Jánské
lázně (s dlouhým „á“ a malým „l“) je chybou textu tohoto článku
a v testových otázkách byl název obce uváděn správně.
Zajímavé je, že se autoři nezabývali očividnými odchylkami jednotlivých map, které vyšly najevo při hodnocení. I toto totiž znamená kvalitu mapy – zda znázorňuje opravdu to, co je pravda. Mám tím
na mysli např. odlišnou polohu informačních středisek (viz úlohy
č. 7 a 10). Rovněž poloha centra obce Harrachov (otázka č. 9) se
podle autory uváděných souřadnic liší až o devatenáct minut zeměpisné délky, což ve skutečnosti znamená rozdíl v poloze o cca 23 km
(!), pro srovnání vzdálenost mezi centry měst Hradec Králové a Pardubice je o 3 km kratší. Bohužel jsem neměl k dispozici všechny
testované mapy, abych mohl konstatovat, kde je chyba, zda na mapě
(a na které) nebo na straně chybného odečtu zeměpisných souřadnic
autory článku.
Závěrem si dovolím ještě poznámku, která s odborným obsahem
textu přímo nesouvisí, přesto mne překvapila. Autoři se zmiňují,
že článek vznikl za podpory Grantové agentury České republiky
a názvy grantů znějí „Využití geoinformačních technologií pro
detekci míst ve městě s vysokou rizikovostí pro tělesně postižené“
a „Testování a hodnocení použitelnosti informačních systémů veřejné správy“. Použít pro detekci rizikových míst ve městech turistické
mapy a měřítko 1:50 000 mi přijde – diplomaticky řečeno – velmi
zvláštní. Také by mě zajímalo, zda hodnotitelé byli tělesně postižení
(nebo alespoň část z nich), když už je grant směřován k této skupině obyvatel. U druhého grantu je zase zarážející, že pro testování
a hodnocení GIS veřejné správy byly použity mapy soukromého
sektoru, nikoliv mapy veřejné správy.
RNDr. Ing. Michal Traurig,
Zeměměřický úřad, Praha

OSOBNÉ SPRÁVY
K sedemdesiatinám
doc. Ing. Imricha Horňanského, PhD.
92.Horňanský:528

Dňa 18. 9. 2010 sa v dobrom zdraví a v plnom pracovnom nasadení
zaradil medzi sedemdesiatnikov doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
riaditeľ kancelárie predsedu Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra
(ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) a člen redakčnej rady Geodetického a kartograﬁckého obzoru (GaKO). Je to dobrá príležitosť
obzrieť sa späť a pripomenúť si jeho celoživotnú profesijnú dráhu.
Jubilant je rodákom z Bratislavy. Tu aj študoval – najskôr na jedenásťročnej strednej škole, na ktorej zmaturoval s vyznamenaním
v roku 1957, potom na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej (SVŠT), kde ukončil štúdium zememeračského inžinierstva v roku 1962, tiež s vyznamenaním.
Aj po absolvovaní vysokoškolského štúdia ostal verný Bratislave.
Jeho prvým pracoviskom bol Ústav geodézie a kartograﬁe (1962 až
1967), odkiaľ prešiel do Inžinierskej geodézie, n. p. (1968 až 1972),
a neskôr do Geodézie, n. p. (1973 až 1982). Na týchto pracoviskách
vykonával rôzne druhy prác a prešiel rozličnými stupňami riadenia
(vedúci meračskej čaty, samostatný plánovač, technológ, výrobný
inžinier, prevádzkový inžinier, vedúci prevádzky inžinierskej geodézie, vedúci prevádzky evidencie nehnuteľností), vďaka čomu získal
bohaté praktické skúsenosti a široký odborný rozhľad. To v spojení
s jeho organizačnými schopnosťami prispelo k tomu, že v roku 1982

dostal ponuku pracovať ako vedúci sekretariátu predsedu Slovenského úradu geodézie a kartograﬁe (SÚGK – od 1. 1. 1993 ÚGKK SR).
Poznatky, ktoré získal počas takmer 5-ročného pôsobenia v tejto
funkcii, mohol vo väčšej miere uplatniť už ako námestník predsedu
SÚGK, ktorým sa stal 1. 2. 1987.
Viacročná činnosť na rôznych úsekoch a úspešné vykonávanie
zverených funkcií boli dobrým predpokladom na to, aby bol 1. 7.
1989 uznesením vlády SSR vymenovaný za predsedu SÚGK. V tejto funkcii zotrval do 21. 8. 2002. V pracovnom pomere na ÚGKK
SR potom ešte pokračoval ako referent koncepčných a strategických
činností do 31. 1. 2003.
Po odchode z ÚGKK SR sa doc. Horňanský stal vedeckovýskumným pracovníkom Katedry mapovania a pozemkových úprav SvF
Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave s pedagogickým úväzkom (od 1. 9. 2003). Tu prednášal predmety katastrálne
mapovanie a kataster nehnuteľností. Nebol to však jeho prvý dotyk
s pedagogickou činnosťou. Už predtým prednášal vo Výskumnom
ústave geodézie a kartograﬁe na kurzoch pre zodpovedných geodetov (1971 až 1985), na postgraduálnom (1973 až 1976), ale aj dennom (1989/1990, 1992 až 1998) štúdiu odboru geodézia a kartograﬁa (GaK) na SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 STU). Pôsobenie na SvF STU
ukončil v januári 2006, keď odišiel do Moskvy, aby sa ako kľúčový
expert na kataster a registráciu práv zúčastnil na projekte technickej
pomoci pre Spoločenstvo nezávislých štátov „Land and Property
Policy Reform II“ (Reforma v oblasti pozemkov a nehnuteľností).
Po ukončení prác na projekte sa 1. 11. 2007 vrátil na ÚGKK SR
– tentoraz na odbor medzinárodných vzťahov ako štátny radca. Od
1. 11. 2009 zastáva funkciu riaditeľa kancelárie predsedu ÚGKK
SR.
Ing. Horňanský vždy dbal o svoj odborný rast. V roku 1970 absolvoval kurz automatizácie vedecko-technických výpočtov v geodézii
a prípravný kurz pre zodpovedných geodetov (ZG). V roku 1971
získal oprávnenie vykonávať funkciu ZG a v roku 1973 oprávnenie
na overovanie geodetických prác V rokoch 1972 až 1975 absolvoval
prvý beh postgraduálneho štúdia odboru GaK na SvF SVŠT, v roku
1986 získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied a v roku
1993 bol po obhájení habilitačnej práce vymenovaný za docenta pre
odbor geodézia.
Doc. Horňanský aktívne pracoval a pracuje v mnohých odborných komisiách, výboroch a radách, z ktorých uvedieme aspoň
niektoré: názvoslovná komisia SÚGK/ÚGKK SR (od roku 1970),
terminologická komisia SÚGK (1970 až 1989), komisia pre štátne
záverečné skúšky a obhajoby diplomových prác na odbore GaK SvF
SVŠT/STU (1980 až 1999), komisia pre štátne záverečné skúšky
inžinierskeho štúdia a komisia na obhajoby diplomových prác na
odbore GaK SvF STU (1999 až 2002), komisia na obhajoby dizertačných prác z vedného odboru geodézia SvF SVŠT/STU (1990 až
2002), vedecká rada SvF SVŠT/STU (1990 až 1997), vedecká rada
STU (1997 až 2003), správna rada Slovenského pozemkového fondu (1992 až 2004), Slovenská akadémia inžinierskych vied (od roku
2000), redakčná rada GaKO (1978 až 1988 a opäť od roku 2008)
atď. Zo zahraničných aktivít spomeňme členstvo v riadiacom výbore CERCO (Európsky výbor predstaviteľov geodeticko-kartograﬁckých inštitúcií – 1996 až 1998) a v riadiacom výbore spoločenstva
EuroGeographics (2001 a 2002). Od roku 2002 je národným delegátom Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov v 7. komisii
FIG (Medzinárodná federácia geodetov) so zameraním na kataster
nehnuteľností a spravovanie pozemkov.
Veľmi bohatá je publikačná činnosť doc. Horňanského. Je autorom 3 monograﬁí a spoluautorom ďalšej, napísal 2 vysokoškolské
učebné texty a vypracoval slovenskú technickú normu STN 73 0401-2.
Okrem toho publikoval 17 prác v zahraničných časopisoch a viac
ako 300 prác v zborníkoch z odborných podujatí, v domácich odborných a vedeckých časopisoch (najmä v GaKO, kde patrí k najplodnejším autorom článkov – 78, z toho 10 v spoluautorstve), v dennej
a inej periodickej tlači. Doc. Horňanský reprezentoval náš rezort aj
na mnohých zahraničných konferenciách a sympóziách, kde predniesol vyše 50 príspevkov.
Aktívne sa zúčastňoval aj na tvorbe zákonov z oblasti geodézie,
kartograﬁe a katastra [zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, zákon Slovenskej
národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v SR, zákon
Národnej rady (NR) SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
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zákon), zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom, zákon NR SR č. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartograﬁi a zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov].
Doc. Ing. I. Horňanský, PhD., je náročný nielen k svojim spolupracovníkom, ale hlavne voči sebe. Aj preto sa mu podarilo v živote
dosiahnuť tak veľa. Oceňujeme jeho dlhoročnú záslužnú prácu a úsilie o rozvoj slovenskej geodézie a kartograﬁe a do budúcnosti mu
želáme ešte veľa činorodých rokov, veľa inšpiratívnych námetov na
písanie ďalších článkov, ale hlavne dobré zdravie, vitalitu a pohodu
v kruhu kolegov, priateľov a rodiny.

NEKROLÓGY
Nad čerstvým hrobom prof. Ing.
Antona Suchánka, CSc.
92.Suchánek:528

Ešte sme mali v živej pamäti jeho významné životné jubileum 85 rokov,
keď 20 dní po ich dovŕšení náhla smrť
prerušila dňa 14. 5. 2010 životnú dráhu prof. Ing. Antona Suchánka, CSc.
Najbližší príbuzní, rodina, zástupcovia
Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave, Stavebnej fakulty (SvF)
STU v Bratislave, organizácií rezortu
Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra
Slovenskej republiky, priatelia a známi
sa s ním rozlúčili v obradnej sieni bratislavského krematória dňa 24. 5. 2010.
Na smútočnom obrade sa so zosnulým rozlúčil dekan SvF STU
v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., ktorý v rozlúčkovom
príhovore vysoko ocenil jeho pedagogickú, organizátorskú a vedeckovýskumnú činnosť a pripomenul medzníky jeho plodného života.
Prof. Ing. Anton Suchánek, CSc., sa narodil 24. 4. 1925 v Bohuniciach (dnes časť obce Pruské), okres Ilava. Stredoškolské štúdium absolvoval na Gymnáziu v Trenčíne (1941 až 1946). Odbor
zememeračského inžinierstva skončil na Fakulte špeciálnych náuk
(FŠN) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave
v roku 1950 a nastúpil pedagogickú dráhu ako asistent a tajomník
Ústavu praktickej geometrie FŠN SVŠT. V rokoch 1951 až 1954
bol interným vedeckým ašpirantom u prof. Ing. Dr. techn. Pavla
Potužáka, DrSc., na Zeměměřické fakultě Českého vysokého učení technického v Prahe, kde získal aj vedeckú hodnosť kandidáta
technických vied. 1. 3. 1954 sa vrátil na SVŠT a nastúpil ako odborný asistent na Katedru mapovania a pozemkových úprav Fakulty inžinierskeho staviteľstva (FIS). 1. 9. 1954 prešiel na Katedru
geodetických základov (KGZ) FIS (od roku 1960 SvF) SVŠT. 1. 9.
1956 bol vymenovaný za docenta pre odbor geodézia a 1. 8. 1964
za riadneho profesora.
Prof. Suchánek, CSc., vykonával od 1. 12. 1955 do 31. 7. 1958
tajomníka KGZ FIS SVŠT, od 1. 8. 1958 do 30. 9. 1978 viedol KGZ
FIS/SvF SVŠT a v rokoch 1959 až 1966 bol aj vedúcim výskumného pracoviska Astronomicko-geodetického observatória. Mal podstatný podiel na vedecko-pedagogickom budovaní uvedených dvoch
pracovísk. V rokoch 1959 až 1965 (tri funkčné obdobia) vykonával
akademickú funkciu prodekana FIS/SvF SVŠT a od roku 1974 do
1. 2. 1990, t. j. do odchodu do dôchodku, pôsobil v akademickej
funkcii prorektora pre rozvoj a investičnú výstavbu SVŠT.
Prof. Suchánek, CSc., bol autorom 6 dočasných vysokoškolských
učebníc (skrípt) a známej monograﬁe „Polygonometria so základnicovou latou“ (Bratislava, SVTL 1957). Bol školiteľom vedeckých
ašpirantov (dnes doktorandov) z vedného odboru geodézia, špecializácia technická a teoretická geodézia. Vychoval celý rad dnes už
významných pedagogických, vedeckých a vedúcich pracovníkov
v odbore geodézia a kartograﬁa. Veľkú pozornosť venoval modernizácii výučby. Do učebných plánov štúdia nášho odboru zaviedol
už v akademickom roku 1957/1958 predmet elektronické meranie,
ktorý spočiatku aj prednášal. Sústavne pracoval na modernizácii

učebných plánov a vytváral podmienky na zavedenie nových predmetov, ako technika geodetických výpočtov, programovanie, kozmická geodézia a ďalšie.
Rozsiahla bola činnosť prof. Suchánka v posudzovaní výskumných, habilitačných, kandidátskych a doktorských dizertačných
prác a bol členom komisií na obhajoby doktorských a kandidátskych dizertačných prác z vedného odboru geodézia. Bol vedeckým redaktorom alebo lektorom celého radu vedeckých i pedagogických geodetických knižných publikácií. Viac rokov pôsobil ako
člen: kolégia ministra školstva, Národného komitétu geodetického
a geofyzikálneho pri ČSAV, kolégia astronómie, geodézie, geofyziky a meteorológie pri SAV, kolégia predsedu Slovenského úradu
geodézie a kartograﬁe (SÚGK), vedeckej rady Výskumného ústavu
geodézie a kartograﬁe v Bratislave a v iných vedeckých a odborných inštitúciách a orgánoch. Mal veľmi úzke kontakty s geodetickou praxou.
Vedeckovýskumná činnosť prof. Suchánka bola vyjadrená desiatkami vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných
časopisoch, ako aj vo viacerých referátoch na domácich a zahraničných konferenciách a sympóziách. Bol zodpovedným riešiteľom
8 výskumných úloh, ktorých realizačné výstupy mali na zreteli potreby praxe.
Veľmi významná bola činnosť prof. Suchánka, CSc., aj vo vedecko-technickej spoločnosti (VTS), kde v rokoch 1968 až 1978 vykonával vedúce funkcie, a to člen Slovenského výboru pre geodéziu
a kartograﬁu Česko-slovenskej (ČS) VTS, predseda Slovenského
výboru Geodeticko-kartograﬁckej spoločnosti Slovenskej VTS,
predseda Česko-slovenského výboru geodetického a kartograﬁckého ČSVTS a člen predsedníctva Ústrednej rady ČSVTS.
Výrazom ocenenia jeho zásluh, dlhoročnej, obetavej a úspešnej
práce pre odbor geodézia a kartograﬁa, SvF i SVŠT bol celý rad
ocenení a vyznamenaní. Boli mu udelené: „Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie a kartograﬁe“ (SÚGK 1968), viaceré čestné
uznania a plakety ČSVTS, „Zlatá medaila SVŠT“ (1975), „Zaslúžilý
pracovník rezortu SÚGK“ (1979) a iné. V roku 2002 pri príležitosti
50. výročia KGZ SvF STU mu dekan SvF STU v Bratislave udelil
„Plaketu akademika Bellu“ za dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť.
Prof. Ing. Anton Suchánek, CSc., bol uznávaný pedagóg, ktorý
sa svojím, jemu osobitným, spôsobom prejavu zapísal do vedomia
stoviek poslucháčov. Jeho pamiatka bude pre slovenskú geodéziu
a kartograﬁu trvalá. Patrí jej česť a naše uznanie.

Ing. Ján Kukuča, DrSc.,
nositeľ Pribinovho kríža I. triedy,
nás navždy opustil
92.Kukuča:528

Čas neúprosne ide dopredu a my v každodenných starostiach ani nemyslíme
na to, ako nás vedie po ceste vymeranej osudom a Prozreteľnosťou. V živote
sú však okamihy, keď si uvedomíme,
že naše žitie má pozemskú mieru. Toto nám znova pripomenul aj deň 12. 7.
2010, keď tíško prekročil hranicu svojho života Ing. Ján Kukuča, DrSc. Najbližší príbuzní, zástupcovia organizácií
rezortu Úradu geodézie, kartograﬁe
a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) a Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ako aj priatelia
a známi sa s ním rozlúčili dňa 19. 7. 2010 v obradnej sieni domu
smútku Martinského cintorína v Bratislave.
V úvode smútočného kresťanského obradu sa so zosnulým rozlúčil doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., riaditeľ kancelárie predsedu
ÚGKK SR, ktorý v rozlúčkovom príhovore pripomenul jeho životnú dráhu a vysoko ocenil jeho odbornú, organizátorskú, publikačnú
a vedeckovýskumnú činnosť. V závere smútočného obradu aj Mons.
Ján Formánek, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy, ocenil
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jeho ľudské, kresťanské a občianske vlastnosti a poďakoval mu za
významnú pomoc a spoluprácu pri reštitúciách majetku rímskokatolíckej cirkvi.
V tichej spomienke si v zhustenom rade pripomeňme významné
medzníky jeho plodného života.
Ing. Ján Kukuča, DrSc., sa narodil 10. 9. 1922 v Haluziciach, okres Nové Mesto nad Váhom. Stredoškolské štúdium absolvoval na
Štátnom gymnáziu v Novom Meste nad Váhom v roku 1944 a zememeračské inžinierstvo na odbore špeciálnych náuk Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1948 s vyznamenaním. V tomto roku nastúpil do štátnej zememeračskej služby.
Najskôr pracoval v Povereníctve techniky. Potom v zememeračskom
oddelení technického referátu Krajského národného výboru v Prešove (1949 a 1950), v Slovenskom zememeračskom a kartograﬁckom
ústave v Bratislave (1950 až 1953), v Geodetickom, topograﬁckom
a kartograﬁckom ústave v Bratislave (1954 až 1956) a v Geodetickom ústave v Bratislave (1957 až 1963). Na týchto pracoviskách
získal široký odborný rozhľad, teoretické vedomosti a bohaté praktické skúsenosti najmä v novom (katastrálnom) meraní, vo veľmi
presnej nivelácii, v triangulácii a ako inšpektor technickej kontroly
vo väčšine špeciálnych geodetických prác.
Záujem o pokrok v geodézii pritiahol J. Kukuču k vedeckej práci.
Na základe konkurzu prešiel 1. 2. 1963 do Ústavu teórie merania
(ÚTM – teraz Ústav merania) Slovenskej akadémie vied (SAV)
v Bratislave, kde pôsobil do 28. 2. 1970. Tu v mimoriadne krátkom
čase vypracoval a 14. 9. 1965 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu
a získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied. Jeho hlavnou
vedeckovýskumnou činnosťou v ÚTM bola analýza meracích metód z aspektu teórie chýb meraní, pričom využíval moderné metódy
teórie pravdepodobnosti, matematickej štatistiky a vyrovnávacieho
počtu.
Ing. Kukuča, CSc., bol 1. 3. 1970 vymenovaný za riaditeľa novovytvoreného Výskumného ústavu geodézie a kartograﬁe (VÚGK)
v Bratislave. Mal mimoriadne zásluhy na vybudovaní a vypracovaní
koncepcie vedeckovýskumnej činnosti tohto jediného pracoviska
vedeckovýskumnej základne v odbore geodézie a kartograﬁe v SR.
Trvale rozvíjal spoluprácu s pracoviskami Československej akadémie vied (ČSAV) a SAV, s katedrami odboru geodézia a kartograﬁa
(GaK) SvF SVŠT a zapojil VÚGK do medzinárodnej spolupráce.
Na základe významných výsledkov v základnom i aplikovanom
výskume, ku ktorým prispel on sám ako zodpovedný riešiteľ alebo
koordinátor výskumných úloh, bol v decembri 1978 VÚGK predsedníctvom SAV poverený vykonávať funkciu školiaceho pracoviska na výchovu vedeckých pracovníkov (teraz doktorandov) vo
vednom odbore geodézia, špecializácia teoretická geodézia a technická geodézia. Riaditeľ VÚGK bol vedúcim školiaceho pracoviska
a zároveň školiteľ. Vychoval 4 vedeckých pracovníkov.
Popri náročnej vedúcej funkcii sa i naďalej venoval vedeckej
práci. Paleta jeho vedeckovýskumnej činnosti bola široká. S mimoriadnou sústavnosťou sa venoval najmä rozvoju meracích metód
a ich matematickoštatistickej analýze a interpretácii v geodézii, matematickej optimalizácii geodetických sietí (GS), teórii matematického spracovania a presnosti polohových GS, ako aj koncepčným
a prognostickým otázkam rozvoja geodézie po vedeckej i aplikačnej
stránke. 14. 12. 1978 obhájil doktorskú dizertačnú prácu z vedného
odboru geodézia a získal vedeckú hodnosť doktora technických vied
(DrSc.), ako prvý a doteraz jediný geodet v rezorte geodézie a kartograﬁe v SR.
Osobitne treba oceniť publikačnú a prednáškovú činnosť Ing.
Kukuču, DrSc. Bol spoluautorom známej geodetickej príručky
„GEO-TOPO“, ktorá vyšla v dvoch vydaniach (Bratislava, Alfa
1963 a 1969) a monograﬁe „Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii a geofyzike“ (Bratislava, Veda 1982), ktorej anglická verzia vyšla v koedícii s vydavateľstvom Elsevier (Holandsko) v roku 1987.
Ďalej bol autorom publikácie „NAŠA ZEM – jej meranie a zobrazovanie“ (Bratislava, Veda 1986). Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 12 výskumných správ a 70 vedeckých a odborných prác (niektoré v spoluautorstve), z toho 9 v zahraničných
časopisoch, resp. vo svetových jazykoch. Okrem toho publikoval
desiatky ďalších prác (štúdií) a recenzií. Úspešne referoval na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách a sympóziách, kde
predniesol 20 referátov. Jeho práce a odborné referáty sa vyznačujú
teoretickou náročnosťou, ale majú na zreteli potreby praxe. Výsledky jeho prác sú citované v našej i v zahraničnej literatúre a využí-

vajú sa v riešení základných teoretických problémov polohových
GS. Známy bol i ako popularizátor geodézie a kartograﬁe v tlači
a v rozhlase. Jeho meno je uvedené v životopisnej encyklopédii
WHO is WHO v Slovenskej republike (Zug, Švajčiarsko 2006).
Ing. Kukuča, DrSc., aktívne pracoval v mnohých orgánoch u nás
i v zahraničí. Bol členom kolégia predsedu Slovenského úradu geodézie a kartograﬁe (SÚGK), tajomníkom koordinačnej rady pre
diaľkový prieskum Zeme, členom Národného komitétu geodetického a geofyzikálneho pri ČSAV a vedeckého kolégia SAV pre vedy
o Zemi a vesmíre, predsedom komisie na obhajoby doktorských
dizertačných prác z vedného odboru geodézia (do 31. 12. 1990),
členom komisie na obhajoby kandidátskych dizertačných prác a komisie odboru GaK vedeckej rady SvF SVŠT, predsedom komisie
pre štátne záverečné skúšky na odbore GaK SvF SVŠT, členom pracovnej skupiny Kozmická fyzika organizácie Interkozmos, pracovných skupín Medzinárodnej geodetickej asociácie, Medzinárodnej
federácie geodetov a iných. V rokoch 1969 až 1986 bol členom a od
1. 1. 1978 podpredsedom redakčnej rady Geodetického a kartograﬁckého obzoru. Bol súdnym znalcom z odboru geodézie a kartograﬁe. Externe prednášal na postgraduálnom štúdiu odboru GaK SvF
SVŠT. Oponoval veľký počet dizertačných a habilitačných prác, výskumných správ, odborných a vedeckých článkov.
Funkciu riaditeľa VÚGK vykonával do 31. 12. 1987 a do dôchodku odišiel 1. 10. 1988.
Zásluhy Ing. Kukuču, DrSc., boli viackrát vyzdvihnuté. Za úspešnú organizátorskú, vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť získal
celý rad vyznamenaní a ocenení. Boli mu udelené: rezortné vyznamenania všetkých stupňov, „Pamätná medaila SAV“ (1978), „Pamätná medaila SVŠT“ (1980), „Zlatá čestná plaketa SAV Dionýza Štúra“ za zásluhy v prírodných vedách (1982), „Zlatá medaila
SVŠT“ (1982), „Strieborná čestná plaketa SAV“ za zásluhy o spojenie vedy s praxou (1987), „Pamätná medaila dekana SvF STU“
pri príležitosti 70. výročia začatia výučby geodézie a kartograﬁe na
SvF STU (2008) a štátne vyznamenanie „Pribinov kríž I. triedy“
(2010).
Ing. Ján Kukuča, DrSc., bol čestným, skromným a obetavým
človekom s vysoko vyvinutým zmyslom pre spravodlivosť, s veľmi jemným a taktným, no pritom náročným prístupom ku každému zamestnancovi. Navždy odišiel. Ťažko sa píšu tieto slová. Sme
ochudobnení o významného geodeta. Uchováme si však jeho odkaz,
ktorému zasvätil celý život – ďalej rozvíjať geodéziu. Jeho stopu nikto nezmaže. Česť jeho pamiatke!

OZNÁMENÍ
Globální navigační satelitní systém
v geodetické praxi
Ústav geodézie Stavební fakulty VUT v Brně pořádá pravidelný
seminář Globální navigační satelitní systém v geodetické praxi
ve čtvrtek 3. 2. 2011 od 9,30 hod. do 15,30 hod. v posluchárně D
182, Veveří 95, Brno.
Prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.,
FAST VUT v Brně

Oprava:
V GaKO 2010/9 v článku Novák, P. aj.: Metodika konstrukce syntetických map potenciální zranitelnosti podzemních vod pro území
České republiky má být na str. 192 správný text: Příspěvek vznikl za podpory projektů NAZV QH 82096, QH 82098 a VZ MZE
0002704902.
Redakce se omlouvá.
V GaKO 2010/9 v článku Grim, T.: Plán opevnění zámku v Hradci
nad Moravicí z 18. století ze sbírek Státní knihovny v Berlíně na str.
194 bylo nedopatřením uvedeno: … pod názvem Mohra Flu. Správné znění je: … pod názvem Mohra Fluß.
Autor se omlouvá.
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Obrázky k článku Grim, T.–Mach, P.: Výstava Svět zašlý – Máchův kraj na starých mapách

Obr. 1 Výstavní prostor – Nová kolej

Obr. 2 Pruská vojenská mapa z roku 1778

Obr. 3 Průvodce okolím Mšena

