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Abstrakt

Terénní mapování objektů v krajině je z hlediska GIS jedním z mnoha způsobů získávání dat a zpravidla předchází tvorbě 
jakéhokoliv produktu – ať už se jedná o prostorovou databázi, model nebo mapu. Cílem příspěvku je provést analýzu 
možných technologií získávání geodat uvedených v závěrečných pracích studentů českých vysokých škol a konfrontovat jej 
se zkušenostmi autora. Zvláštní pozornost je věnována využívání mobilního telefonu jako moderního mapovacího pro-
středku. Technologie byly vzájemně komparovány a staly se podkladem pro srovnávací analýzu. Ta poukázala na skuteč-
nosti příznivě i nepříznivě ovlivňující celý proces mapování, na základě nichž byla provedena reflexe chyb a navrhnuta 
potenciální inovace analyzovaných postupů.

Mobile Mapping Technologies Used in the Theses of the Czech Universities Students

Abstract 

From the point of view of GIS, field mapping of objects in the landscape is one of many ways of obtaining data and usually 
precedes the creation of any product – whether it is a spatial database, model or map. The aim of the paper is to analyse 
possible technologies for geodata obtaining mentioned in the theses of students of Czech universities and to confront it 
with the author's experience. Special attention is paid to the use of mobile phone as a modern mapping tool. The technolo-
gies were compared with each other and became the basis for comparative analysis. The analysis pointed out the facts 
favourably and unfavourably affecting the whole mapping process. Based on this, a reflection of errors was performed and 
a potential innovation of the analysed procedures was suggested.

Keywords: mapping technology, mobile mapping, data acquisition, smart device, geodata
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Metody a postup zpracování 

Záměr porovnat technologie pro mapování objektů v kra-
jině byl realizován prostřednictvím srovnávací analýzy, vzá-
jemně konfrontující postupy autora uplatněné při mapo-
vání bodů zájmu a vertikálního dopravního značení s po-
stupy českých autorů – zpravidla studentů.

Referenční technologický postup autora [1] byl nejprve 
(příznivě i nepříznivě) charakterizován vymezením 13 pa-
rametrů, jimiž jsou:
•   P1 – pěší mapování,
•   P2 – „chytrý“ mobilní telefon jako primární technický pro-

středek,
•   P3 – nepřesnost lokalizace,
•   P4 – vliv počasí,
•   P5 – výdrž baterie,
•   P6 – plánování trasy před mapováním, 
•   P7 – využívání doplňkových map (analogových i digi-

tálních),
•   P8 – nedostatečná kapacita uložiště,
•   P9 – offline mapování,
•   P10 – pořizování multimediálního záznamu (fotografie),
•   P11 – pořizování GPS stopy,
•   P12 – programový prostředek Collector for ArcGIS,
•   P13 – programový prostředek ODK Collect.

Studium literatury úzce pojednávající o metodikách ma-
pování objektů v krajině identifikovalo autory, předměty 
mapování a využité technologie mapování (viz tab. 1). 
Publikace obecně pojednávající o dostupných technolo-
giích mapování jsou, v případě shodných či podobných 
postupů, zmíněny pouze v kontextu s analyzovanými tech-
nologiemi.

Úvod

S technologickým vývojem a zejména s příchodem chy-
trých mobilních zařízení dosáhlo tematické mapování no-
vých rozměrů. Tradiční postupy (např. ruční zakreslování 
do mapy) jsou nahrazovány snadnějšími, rychlejšími, efek-
tivnějšími technikami a opírají se o moderní trendy. Dlou-
há léta byly s termínem „mobilní mapování“ spjaty přede-
vším pohybující se dopravní prostředky (automobily či le-
tadla) osazené objemnými senzory. V současnosti se však 
„mobilním prostředkem“ stává i člověk, využívající ke sběru 
dat v terénu přenosná smart zařízení („chytré“ telefony, 
tablety, kamery, náramky, brýle, helmy aj.) a aplikace na 
nich běžící.

Cílem příspěvku je vyhodnotit technologie získávání 
geodat s využitím „chytrých“ mobilních zařízení. Na zákla-
dě rešerše a analýzy možných technologií pro získávání 
geodat uvedených primárně v závěrečných pracích stu-
dentů českých vysokých škol, je čtenář uveden do obecné 
problematiky mapování, kdy je seznámen s mobilními zaří-
zeními jako moderními technickými prostředky sběru dat 
v terénu. Následně jsou zdokumentovány vlastní zkuše-
nosti autora s technologiemi sběru prostorových dat, kte-
ré byly navrženy a uplatněny při mapování objektů v kra-
jině, v letech 2014–2019, jako součásti výuky geografie na 
Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technic-
ké univerzity v Liberci. Uvedené technologické postupy 
jsou vzájemně konfrontovány a staly se podkladem pro 
srovnávací analýzu. Zásadní zjištění, reflexe chyb a poten-
ciální inovace analyzovaných postupů jako způsob lep-
šího využívání technologií, technických a programových 
prostředků jsou shrnuty v závěru.

Rypl, O.: Technologie mobilního mapování...



Tab. 1 Přehled autorů, jejich mapování a využitých technologií (upraveno podle Rypla [1])

Autor Předmět mapování  
Využitá technologie  

Technické prostředky  Programové prostředky  

Brodský [5]  městský mobiliář  tablet se systémem Android 
(Samsung Galaxy Tab 2)  Collector for ArcGIS  

Chmelař [18]  

body zájmu, informace 
 o dopravní infrastruktuře  

(vč. GPS stopy; 
automobilem)  

GNSS moduly (U- blox  EVK -6T,  
U- blox EVK- 6R), antény, kamery, 

videorekordéry, notebooky  
GPSMapEdit  

Jarcovják [21]  parkovací kapacita  zařízení na platformě Android  GIS Cloud  

Kachlík [17]  
urbánní termální 

prostředí  
(automobilem)  

termální kamera (FLIR T440bx),  
zařízení na platformě Android/iOS  FLIR Tools Mobile  

Koblížek [16]  cykloturistika,  
vinařské stezky  

GNSS přijímač  
(Topcon GRS- 1)  ArcPad 10  

Leško [19]  dopravní značení 
(automobilem)  

mobilní telefon  
se systémem iOS (iPhone 5)  

Record my GPS position,  
vlastní návrh aplikace  

Pacina [25]  

geoekologie  
(stožáry, silnice,  

el. vedení, rybníky,  
lesy, pole apod.)  

kapesní GPS přijímač  
(Trimble Juno SB)  Terra Sync Professional  

Pilchová [22]  veřejná zeleň  kapesní GPS přijímač  
(Mio DigiWalker P560)  ArcPad  

Plachý [12]  městský park  
mobilní telefon  

se systémem Android  
(LG Nexus 5)  

mGISmobile  
(vlastní návrh)  

Poskerová [20]  drobné památky  mobilní telefon  
se systémem Android  Collector for ArcGIS  

Procházková [26]  krajina  kapesní GPS přijímač  
(Trimble Juno SC a  GeoExplorer)  TerraSync Professional  

Sedláčková [27]  invazní rostliny  zařízení na platformě Android  Collector for ArcGIS  

Uhrová [24]  břehové linie,  
profily koryta řeky  

totální stanice (Pentax V227N), 
nivelační přístroj (South NL - 20),  
GNSS přijímač (GPSmap 60CSx, 

Topcon Legacy E, HiPer II)  

–  

Váchová [23]  krajina kapesní počítač (ASUS A639)  OziExplorer  
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Současný stav problematiky mobilního mapování 

Escalera, Radeva [2] definují mobilní mapování jako tech-
niku získávání prostorových dat prostřednictvím mobilního 
přístroje. S rozvojem moderních technologií lze mobilním 
přístrojem označit tzv. „smart zařízení“. Pro účely příspěvku 
proto mobilním mapováním rozumíme technologii pro zís-
kávání prostorových dat v terénu, s využitím „smart“ zaří-
zení (například mobilních telefonů) a jejich programového 
vybavení (aplikací), fungující na bázi mobilního GIS.

Hlavním důvodem narůstajícího využití mobilního GIS 
je podle Bílové [3] „snadné pořízení dat, jejich aktualizace

Technologická řešení autorů (uvedených v tab. 1) byla 
analyzována a hodnocena v souladu s vymezenými para-
metry P1–P13. V případě podobnosti s referenčním po-
stupem byl parametr nastaven na hodnotu „1“, v opač-
ném případě „0“. V případě referenčního postupu je každý 
z parametrů roven jedné. Ukazatelem podobnosti je hod-
nota součtu parametrů (suma). Pokud tato hodnota roste, 
zvyšuje se i stupeň podobnosti komparovaného řešení. 

Výstupní tabulka analýzy (uvedená v části 5) porovná-
vá jak alternativní postupy vzhledem k postupu referenč-
nímu, tak i postupy vzájemně, na úrovni vymezených pa-
rametrů.

Rypl, O.: Technologie mobilního mapování...
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Schaefer a Woodyerová [10] upozorňují na nastupující 
trend vybavovat rekreační přijímače a mobilní telefony 
kombinací GPS a GLONASS modulů. Oba polohové systé-
my se podle nich při určování polohy vzájemně doplňují, 
čímž dochází ke zvýšení přesnosti měření.

Bílová et al. [3] rozlišuje dvě základní kategorie sběru dat 
na bázi mobilního GIS, a to: „mobilní GIS“ (ve smyslu pro-
pojení systémů GIS a GPS) a „mobilní GIS bez předem při-
pravených formulářů“. U metodického postupu mapování 
rozlišuje fázi přípravy (zahrnující seznámení se s mapova-
ným územím, odhad časové náročnosti terénních prací, 
volbu dopravního prostředku pro mapování či vhodného 
období pro mapování), sběru dat a fázi kancelářských pra-
cí po návratu z mapování.

Podobné postupy nacházíme popsané u více autorů. 
Například Burian [11] v „procesu mapování“ rozlišuje fáze 
přípravy, mapování a postprocesingu. Plachý [12] popisuje 
tři hlavní (na sebe navazující) etapy „příprava a plánování, 
samotné mapování a zpracování údajů“. Voženílek [13] vy-
užil příkladu geomorfologického mapování k sestavení po-
drobnější osnovy mapování, obsahující kroky: „studium záj-
mového území, příprava prostorových databází, přípravné 
analýzy, nastavení GPS parametrů, kalibrace a plánování 
GPS měření, vlastní geomorfologické mapování s GPS, pře-
vod GPS dat do formátu prostorových databází, navazující 
analýzy, tvorba počítačové geomorfologické mapy“.

Konečný, Kubíček [14] popisují tři odvozená řešení sběru 
geodat v mobilním prostředí. Prvním z nich je offline ře-
šení, které „je představováno aplikací pro sběr dat běžící 
na mobilním počítači“. Ten po dobu práce „není žádným 
způsobem napojen na centrální počítač“, přičemž „data 
jsou předávána v obou směrech dávkově“. Veškerá po-
třebná data jsou uložena v paměti mobilního počítače. 
Druhým řešením je on-line řešení, kdy „na mobilním počí-
tači neběží žádná speciální aplikace, uživatel komunikuje 
přes internetový prohlížeč s aplikací na serveru uvnitř orga-
nizace pomocí mobilního přenosu dat“. Dále uvádějí, že 
„veškeré aplikace a veškerá data jsou uložena na centrál-
ním serveru“. „Veškerá sebraná data jsou okamžitě přená-
šena na server, podkladová data nutná pro sběr dat jsou 
mobilně přenášena na mobilní terminál“, dodávají závě-
rem. Poslední možností je kombinace předchozích dvou 
řešení, kterou autoři nazývají jako „řešení podporující tran-
sakční zpracování dat“. Popisují jej takto: „Na mobilním ter-
minálu běží aplikace, která pomocí mobilního připojení 
s využitím webových služeb komunikuje s centrálním ser-
verem. Potřebná data mohou být v době, kdy nefunguje 
spojení s centrálním serverem, uložena na mobilním termi-
nálu, většina dat je ale uložena na serveru. Při vhodné kon-
figuraci systému jsou data na serveru ukládána automa-
ticky, ve chvílích, kdy funguje spojení.“

Sestava mobilního GIS podle Bílové et al. [3] „obsahuje 
PDA se zabudovanou nebo externě připojenou GPS anté-
nou, popř. záložní baterií“. Software pro práci s geodaty 
představuje zpravidla „odlehčený GIS produkt nebo lze 
využít řady softwarů určených primárně pro GPS navigaci 
(včetně možnosti pořízení pokladových map různého mě-
řítka)“. Sběr dat prostřednictvím nastíněné technologie 
popisuje takto: „Na obrazovce PDA je vykreslena digitální 
mapa území, centrována dle aktuální polohy přijímače, 
kdy po zadání grafické entity (bod, linie, polygon) se mo-
hou ihned vyplňovat popisné údaje (atributy) do předem 
připravených formulářů (zpravidla ve formě rolovacích 
nabídek v rámci každého mapovaného parametru). Pro-
pojení geometrické a atributové složky dat probíhá pří-
mo v PDA.“

a orientace v terénu“. Konstatuje, že „díky propojení s GPS, 
dostupné funkcionalitě GIS (např. posun, přiblížení a od-
dálení mapy, vyhledávání) a aktuálnosti podkladových dat 
je možné snadno aktualizovat data v reálném čase“. Vý-
hodu spatřuje mimo jiné v úspoře času vynaloženého na 
cestování „v případě, že je podporována možnost centrál-
ního řízení prací, sledování jejich průběhu v terénu po-
mocí bezdrátových komunikačních technologií a připo-
jení na internet“.

Kněžínek [4] k technologiím mobilních geografických 
informačních systémů uvádí, že „představují možnost, jak 
získat aktuální a cenově dostupná data, zejména v zasta-
věných oblastech podléhajících velmi častým změnám, 
které není možné klasickými mapovacími metodami za-
chytit“. Pojmy mobilní GIS nebo též mobilní mapování se 
v současnosti podle něho objevují v souvislosti se sběrem 
geografických dat přímo v terénu pomocí mobilních zaří-
zení – jako jsou například kapesní počítače, multimediální 
zařízení a v neposlední řadě také GPS přijímače. I Brodský 
[5] v souvislosti s PDA, tablety a mobilními telefony, jakož-
to prostředky mobilního sběru dat, zmiňuje, že „mají spo-
lečné využití i větší část funkcionality, neboť umožňují 
rychlý a efektivní sběr dat v terénu a disponují především 
GPS přijímačem, dále pak dotykovou obrazovkou s mož-
ností jednoduchého ovládání a práce s daty a v neposlední 
řadě rovněž zpravidla několika možnostmi připojení k dal-
ším zařízením, které se využívají hlavně pro převod poří-
zených dat do počítače k pokročilejšímu zpracování“. Mezi 
další součásti, kterými mohou být zařízení vybavena, lze 
podle něj zařadit například fotoaparát. Stejně tak je možno 
provozovat zařízení s připojením k internetu nebo bez něj.

Klečková [6] zmiňuje, že „nasbíraná geografická data se 
někdy doplňují o další multimediální záznam, nejčastěji 
digitální fotografie“. To podle ní umožňuje získat lepší před-
stavu o charakteru mapované oblasti a zpětnou kontrolu 
získaných dat. V uvedené souvislosti Kněžínek [7] hovoří 
o formátu EXIF, v němž mohou být obsaženy informace 
o značce/modelu fotoaparátu, datu a času pořízení foto-
grafie, informace o místu pořízení fotografie (tedy souřad-
nice GPS) i informace týkající se nastavení fotoaparátu (clo-
na, citlivost, ohnisková vzdálenost apod.). Označuje jej za 
„nejvýznamnější metadatový formát v oblasti digitální fo-
tografie.“

Van Doorn [8] zdůrazňuje rostoucí roli mobilních zařízení 
(chytré telefony a tablety) v korporacích, jejichž oblastí je 
mapování a GIS. Podle autora tento druh zařízení umož-
ňuje podnikům pracovat chytřeji a efektivněji. V této sou-
vislosti zmiňuje trend BYOD (Bring your own device), spo-
čívající v tom, že zaměstnanci ve firmách využívají k pra-
covním účelům vlastní zařízení (např. chytré telefony, ta-
blety a notebooky). K uvedené technologii Tajovský [9] na-
mítá, že vlastní přístroje zaměstnanců často nesplňují hard-
warové požadavky. Data jsou podle něj „méně přesná, pří-
stroje nejsou dostatečně odolné, nemají ochranu proti vlh-
kosti, nevydrží celý pracovní den na jedno nabití, a nejen 
tyto problémy způsobují nepřesnosti při sběru prostoro-
vých dat“. Dále poukazuje na „velkou roli výrobců mobil-
ních telefonů a tabletů (jako např. Samsung, Apple, LG, 
Huawei, ASUS, Acer, Lenovo, Sony, HTC, Microsoft), kteří 
vytvářejí přístroje s různorodou hardwarovou i softwaro-
vou výbavou“. Velkou výhodou těchto přístrojů je „podpo-
ra mobilních sítí (telefonních i datových), díky čemuž mo-
hou konkurovat dražším přístrojům pro sběr dat do GIS“. 
Dále uvádí, že služby založené na získávání polohy jsou 
součástí každého „smart“ telefonu a tabletu, tudíž podle 
něj „vytvářejí nové možnosti pro sběr prostorových dat“.

Rypl, O.: Technologie mobilního mapování...



Obr. 1 Příprava a návrh systému kódů pro mobilní mapování podle Bílové et al. [3]
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ké výuky v terénu rozvíjeno mapování objektů v krajině. 
Tematicky bylo mapování zaměřeno zejména na body záj-
mu (POI). Součástí této spolupráce studentů, akademic-
kých pracovníků a zástupce soukromého sektoru bylo 
i mapování silnic, chodníků, cest a vertikálního dopravní-
ho značení. Technologický postup sběru dat se podle zís-
kaných zkušeností postupně upravoval či inovoval. Tech-
nickým prostředkem byl tablet s operačním systémem 
Android (Lenovo TAB S8-50L), který v pozdější fázi nahra-
dila „chytrá“ mobilní zařízení studentů, zpravidla fungující 
na téže platformě. Mezi programovými prostředky převa-
žovaly aplikace Collector for ArcGIS a ODK Collect.

Sběr dat byl doprovázen dlouhotrvající a občas méně 
přesnou lokalizací, zejména u okamžitého určení polohy 
zařízení, tedy bez možnosti zakreslování do mapy. Obvyklá 
přesnost lokalizace se pohybovala v mezích 10–15 metrů. 
Časový interval  potřebný k lokalizaci činil 5–8 minut. S cí-
lem zrychlit a zpřesnit lokalizaci proto byly místo tabletů 
nasazeny „chytré“ mobilní telefony studentů, jenž navzdo-
ry různorodé hardwarové skladbě dosahovaly přesnosti 
v průměru 3–5 metrů. Přesto čas potřebný k lokalizaci 
poklesl o více než polovinu. V tomto ohledu zmiňovaný 
trend BYOD aplikovaný v geografickému praktiku zásad-
ně přispěl k zefektivnění celého mapovacího procesu.

Dalším omezením byla nedostatečná výdrž baterie mo-
bilního zařízení, jež měla za následek zkrácení pracovní 
doby (pobytu v terénu). Zamýšleným řešením bylo nasa-
zení externích baterií (tzv. powerbanky).

Do mapování se rovněž promítl vliv počasí, který měl za 
následek nečitelnost displeje zařízení ve slunečných dnech, 
v případě deště a v zimě ztížené ovládání. Východiskem 
pro zlepšení čitelnosti displeje byla regulace jasu, u mo-
bilních telefonů studentů jsme se setkali s autoregulací 
zařízení dle aktuálních světelných podmínek.

Fotografování mapovaných objektů (zejména při mapo-
vání POI) občas doprovázela nepříznivá reakce občanů, 
setrvávajících na mapovaném místě. Situace byla řešena 

Někteří autoři navíc popisují, že data lze kromě terénní-
ho sběru získávat i prostřednictvím internetu. Například 
Karasová [15] uvádí „vytěžování pomocí skriptu, transfor-
mace dat nebo také manuální (ruční) přepis dat“. Upozor-
ňuje však, že ne všechny zmíněné možnosti jsou vhodné 
pro laickou veřejnost. Koblížek [16] hovoří o získávání dat 
pomocí internetu v případech, kdy nebylo možné zazna-
menat příslušnou informaci přímo v terénu. Jednalo se 
podle něj „především o některé atributy služeb, jako jsou 
kontakty, e-mailové adresy, webové stránky“.

Bílová et al. [3] popisuje „mobilní GIS bez předem při-
pravených formulářů“ jako alternativu ke sběru dat po-
mocí formulářů. Definuje jej jako systém kódů (viz obr. 1), 
respektive textový řetězec přiřazený každému mapova-
nému prvku. Podle autorky se může jednat o rychlý způ-
sob v případě, že „se nepřepisují opakující se atributy, ale 
pouze jejich změny“. Dále označuje tento systém za ideál-
ní pro práci na kole.

Uplatnění však podle ní najde zejména tehdy, když „ne-
ní k dispozici dotykový displej, tedy při použití turistic-
kých GPS, které zároveň umožňují zadat alespoň 10místný 
textový řetězec (v tomto případě zmiňovaný kód) v rámci 
nejčastěji dostupného pole Comment/Poznámka“. Možné 
úskalí Bílová et al. [3] vidí v nutnosti vyvinout promyšlený 
a významově jednoduchý systém kódů. Při větším množ-
ství dat (řádově stovky záznamů) upozorňuje na zdlouha-
vou práci v případech, kdy „se převod kódu do atributové 
tabulky GIS nezautomatizuje např. pomocí skriptů v libo-
volném programovacím jazyce“.

Několikaleté zkušenosti s mapováním geodat

V letech 2014 až 2019 bylo na katedře geografie, Fakultě 
přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univer-
zity v Liberci ve spolupráci s firmou HERE v rámci praktic-

Rypl, O.: Technologie mobilního mapování...



5.

GaKO 68/110, 2022, číslo 2, str. 005

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 2 37

rou je zařízení schopno určit polohu, a přesnost určení po-
lohy. V případě, že zaměřování a určování polohy trvá ne-
zvykle dlouho, může být celý proces sběru dat výrazně 
zpomalen, což se v konečném důsledku projeví i na cel-
kově nízkém počtu nasbíraných dat. Fotoaparát byl při ma-
pování často využit k pořízení fotografie daného místa 
(objektu). Popsané požadavky kladené na technické pro-
středky pro sběr dat je nutné chápat jako optimální stav. 
Při volbě zařízení je nezbytné posuzovat zařízení z hledis-
ka konkrétního účelu mapování.

Ideální aplikace pro sběr dat by z tohoto pohledu měla:
•   být stažitelná, instalovatelná a spustitelná na zařízeních

s operačním systémem Android nebo iOS,
•   umožňovat mapování tří základních prvků (bodů, linií

a ploch),
•   být stabilní (nemělo by docházet k neočekávaným chy-

bám a pádům při vlastním mapování),
•   být dobře nastavitelná a přizpůsobitelná konkrétnímu 

účelu mapování (např. rozložení formuláře, podmíněná 
viditelnost pole),

•   mít ovládací prvky (jako jsou tlačítka, pole, rozbalovací
nabídky, navigační prvky) uzpůsobené pro práci v teré-
nu, dostatečné velikosti a ovladatelné za nepříznivých 
podmínek,

•   kromě ukládání dat do paměti zařízení disponovat také
možností ukládání dat do cloudového úložiště,

•   mít možnost obohatit klasické databázové údaje o foto-
grafii mapovaného místa, která může být dobrým po-
mocníkem (nejen) při dodatečném doplňování atributů 
u záznamů v databázi a opravě chybně zadaných polí 
a překlepů.

Srovnávací analýza

Na základě srovnávací analýzy bylo zjištěno, že většina 
z analyzovaných autorů provádí terénní sběr dat pěší for-
mou (P1), přičemž ve třech případech za pomoci automo-
bilu – Kachlík [17], Chmelař [18] a Leško [19] – znázorněno 
na obr. 2 vlevo.

Z technických prostředků mírně převažují nad mobil-
ními telefony a tablety ostatní zařízení (např. PDA, totální 
stanice apod.), nicméně nastupující trend „chytrých“ mo-
bilních zařízení je i tak patrný – méně než polovinu tvoří 
mobilní telefony (P2), tablety či nespecifikovaná zařízení 
na platformě Android (viz obr. 2 vpravo). Na základě ana-
lýzy tedy lze rozlišit etapu kapesních GPS přijímačů a PDA 
(zpravidla období před rokem 2015 včetně) a navazující 
etapu chytrých mobilních zařízení (po roce 2015, reflektu-
jící současnost, v grafu odstíny modré). Mobilní telefony 
z analyzovaných autorů explicitně uvádějí Leško [19], Pla-
chý [12] a Poskerová [20].

Nepřesnosti lokalizace (P3) se věnovalo 6 ze 14 auto-
rů, což je bezmála polovina. Tajovský [9] zmiňuje vliv te-
rénu (svahy, skály, stromy) bránící výhledu na oblohu na 
přesnost určení polohy. V nejlepších podmínkách podle 
něj „smart“ přístroje umožňovaly „měřit linie a hranice ploch 
s odchylkou do 3 metrů, ve špatném terénu pak do 6 me-
trů“. Dále uvádí, že „tříminutová měření bodových prvků 
v nejlepším terénu vykazují odchylku 5–15 metrů, ve sva-
hovitém či skalnatém terénu se zákrytem oblohy pak ko-
lem 30–40 metrů“. Podle autora je fixace polohy „smart“ 
zařízení ve srovnání s geodetickými GNSS přístroji vždy 
méně přesná. Jarcovják [21] rovněž hovoří o „nepřesnosti 
mobilního GPS zařízení a zejména špatných podmínkách 

čekáním, až se od daného místa vzdálí, případně byl po-
řízen záběr místa z delší vzdálenosti od místa mapování. 
Při mapování dopravního značení se fotografie staly nosiči 
informace o geografické poloze, za využití metadatového 
formátu EXIF.

Vyzdvihnout lze i využívání analogových map jako (alter-
nativní) orientační pomůcky, které navíc sloužily pro vy-
značování již zmapovaných/prozkoumaných úseků či pro 
zapisování poznámek souvisejících s terénním sběrem 
dat. Někteří studenti alternativně při sběru POI (databáze 
zájmových bodů ) využívali offline mapy v nainstalovných 
aplikacích HERE WeGo nebo Mapy.cz.

Proces mapování do jisté míry omezovala nedostateč-
ná kapacita paměti pro ukládání dat (především foto-
grafií mapovaných míst). Zejména se jednalo o omeze-
nou kapacitu cloudového úložiště Google Drive (při ma-
pování s využitím ODK Collect), což bylo řešeno přesu-
nem dat na univerzitní účet na téže platformě, kde již (teo-
reticky) není kapacita omezena. V případě nedostatečné 
interní paměti mobilního zařízení studentů bylo v někte-
rých případech přistoupeno ke snížení kvality fotografie 
(jednotky případů).

Závěrem je příhodné zmínit občasné pády aplikací, za-
příčiňující ztrátu informací o vytvářeném objektu (bodu) 
– dělo se tak při mapování prostřednictvím tabletu (zaří-
zení fungovala od samého zahájení praktika – roku 2014 
– prakticky bez údržby systému). Za důvod takového pádu 
lze označit nedostatečný výkon zařízení, který by mohl 
být částečně zlepšen jeho optimalizací (omezení aplikací 
běžících na pozadí, případně tovární nastavení systému).
Na základě zkušeností nabytých v průběhu trvání popi-
sovaného praktika byla sestavena kritéria pro výběr tech-
nického i programového prostředku pro mapování. Za 
technický prostředek pro sběr dat v terénu lze považovat 
„chytré“ zařízení, které:
•   je vybaveno integrovaným, případně externím, GNSS

přijímačem (GPS, Galileo, případně kombinací těchto 
s GLONASS) a je s to v kratším časovém úseku a s patřič-
nou přesností určit polohu,

•   disponuje interním úložištěm pro ukládání nasbíraných 
dat, s dostatečně velkou kapacitou,

•   je schopno fungovat dostatečně dlouho na jedno na-
bití, respektive je vybaveno baterií s dostatečnou kapa-
citou a dlouhodobou životností,

•   umožňuje připojení k internetu (Wi-Fi, datové připoje-
ní), např. za účelem ukládání dat do cloudového úložiště,

•   poskytuje vyšší stupeň krytí, tedy je odolné proti nežá-
doucím jevům a situacím (jako např. deštivé počasí, ne-
chtěný pád zařízení), se kterými se při práci v terénu 
můžeme setkat, respektive nastávají (odolnost zařízení 
proti vodě a vlhkosti, proti pádu apod.),

•   disponuje dobře čitelným (podsvíceným) dotykovým 
displejem přiměřené velikosti, v případě dalších ovlá-
dacích prvků je důraz kladen na zajištění optimální ovla-
datelnosti v terénu (dostatečná velikost, zabránění ne-
chtěného stisknutí),

•   neomezuje mapéra při práci, tedy je stabilní (nedochází
k jeho samovolnému vypínání) a neděje se zamrznu-
tí/zasekávání obrazu displeje,

•   je vybaveno fotoaparátem (pokud je to pro konkrétní
účel mapování žádoucí),

•   je doplněno stylusem pro snazší přesné zakreslování 
geometrie sbíraných geodat (což je výhodné zejména 
u ploch a linií).
V souvislosti s GNSS přijímačem je zásadní zopakovat, 

že při mapování v terénu je naprosto stěžejní doba, za kte-
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znáváním zobrazovaného obsahu ve slunečných letních 
dnech. Řeší jej nastavením světlosti displeje na vyšší úro-
veň. Za deštivého počasí Brodský [5] příliš nedoporučuje 
manipulaci s elektronickým zařízením a poukazuje na pro-
blém mokrého displeje, nereagujícího správně na doty-
kové pokyny uživatele.

Výdrž baterie (P5) a její vlivy na proces mapování zmi-
ňuje celkem 5 autorů ze 14 celkových. Podle Bílové et al. [3] 
je častým problémem elektronických zařízení napájení, 
přičemž opakovaně upozorňuje na vysoké energetické 
nároky u sběru dat prostřednictvím PDA s integrovanou 
GPS. Set mobilního GIS podle autorky „zpravidla vydrží 
3–4 hodiny, proto je nutno dobře plánovat měření a mít 
k dispozici záložní akumulátory“. Jako nouzové řešení uvá-
dí solární nabíjení. I Váchová [23] uvádí „malou výdrž PDA“ 
jako jednu z jejich nevýhod a taktéž radí nosit s sebou ná-
hradní baterii. Poskerová [20] hovoří o „vysokých nárocích 
zařízení na využívání baterie“ i na její malou životnost. 
Jako řešení navrhuje využívat powerbanky (což je ve shodě 
s naším doporučením). Brodský [5] považuje vyšší spotřebu 
energie z baterie, její rychlejší vybití a tím pádem „zkrácenou 
pracovní dobu za nedostatečné využití pracovního dne“ 
jako příčinu nastavování nadměrné úrovně jasu displeje.

Kromě návrhu technického a programového zabezpe-
čení mapování je důležitá plánovací část přípravy (P6). 
Podle Brodského [5] hraje velkou roli „způsob rozvržení 
mapování jednotlivých mapovaných oblastí ve zpracová-
vaném území“. Urychlení celého procesu mapování je po-
dle autora možné dosáhnout „zapojením většího počtu 
osob sbírajících data v terénu“. Brodský [5] je názoru, že 
„použití tabletu v kombinaci s pěší chůzí se vyznačuje vel-
kou prostorovou flexibilitou“. Jarcovják [21] rovněž zmi-
ňuje nutnost „naplánovat trasu a navrhnout průběh den-
ního mapování“ před započetím terénních prací. Trasy ma-
pování autor plánoval tak, aby „se prošly všechny ulice 
v dané lokalitě a aby se jedna ulice nemusela procházet 
vícekrát“. Posléze ale dodává, že „ve skutečnosti to bylo 
téměř neproveditelné, proto byly trasy plánovány ales-
poň tak, aby mapování bylo provedeno v nejkratším mož-
ném čase“. Podobnou přípravu dále prováděli Kachlík [17], 
Pilchová [22], Chmelař [18], Plachý [12] a Uhrová [24]. Plá-
nování trasy a vyznačení oblastí je patrné i z pracovního 
listu Paciny [25]. Celkem se jedná o polovinu z analyzova-
ných autorů. Plánování před terénním sběrem dat podle

pro zaznamenání polohy ve městě a v husté zástavbě“. 
Podobné zkušenosti popisují i Pilchová [22] a Brodský [5].
Pilchová [22] se při „zanášení naměřených bodů autolo-
kací GPS“ setkala s „vysokou nepřesností“, projevující se 
odchylkou cca 10 metrů. Jako alternativu uvádí určovat 
geografickou polohu „zákresem přímo do mapy“. Brodský 
[5] doplňuje, že „ruční vkládání polohy bodů může celou 
práci výrazně urychlit, pokud sběratel dat disponuje do-
brými orientačními schopnostmi“. Problém s nepřesností 
GPS polohy zmiňuje i Poskerová [20], když popisuje, že 
„v místech, ve kterých se nacházejí záchytné body (jako 
jsou domy či křižovatky), lze přesnou polohu upravit ruč-
ně“. Problémem však „zůstávají lesní oblasti, ve kterých je 
kvalita signálu GPS horší a nelze přesnou polohu upravit 
podle nějakého bodu“.

Autoři nepřesnost zmiňují přímo v souvislosti s mobil-
ním telefonem (Poskerová [20]) či tabletem (Brodský [5]). 
Přesnost lokalizace se odvíjí dle hardwarové výbavy tako-
vých zařízení, která je spíše různorodá (co výrobce, to typ 
– a co typ, to specifická přesnost). V našem případě pře-
chod z tabletu k mobilním telefonům přesnost zvýšil a lo-
kalizaci zrychlil, u některých autorů se však tak přesnému 
měření nedostalo (i s přihlédnutím k roku vydání práce). 
Můžeme však odhadovat, že s vývojem technologií může-
me očekávat zvyšující se přesnost.

Podle Brodského [5] lze polohovou přesnost dat zařadit 
mezi nevýhody i výhody, přičemž „záleží na schopnostech 
sběratele dat určit přesné místo lokalizace vkládaného 
bodu na mapě, která je k dispozici v jeho zařízení“. Bílová 
[3] nepřímo poukazuje na možnou (ne)přesnost určení 
polohy, když zahrnuje možnost „externě připojené GPS 
antény“ do sestavy mobilního GIS. Jako možnost zvýšení 
přesnosti určení polohy uvádí metodu DGPS.

Tajovský [9] uvádí, že „rozdíl mezi mobilním telefonem 
podporujícím pouze GPS a tabletem s GPS a GLONASS 
byl v jeho případě vždy viditelný“. Výstupy GPS modulu 
(např. tabletu) lze podle Brodského [5] zpřesnit pomocí 
mobilní sítě.

Vliv počasí (P4) na mapování zmiňuje Brodský [5]. Za 
omezující faktor autor považuje „měnící se délku dne a s tím 
spojené změny doby trvání vhodných světelných podmí-
nek pro pořizování fotografií mapovaných objektů“. Ob-
dobně jako my upozorňuje na „drobnou komplikaci“ v pří-
padě lesklého displeje, když varuje před ztíženým rozpo-
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zích autorů (i Rypla [1]) pro tvorbu editovatelné vrstvy prv-
ků využívá komerční nástroj ArcGIS for Developers a na-
hrazuje část přípravy v desktopovém GIS. Klíčovým rozdí-
lem je samotné webové prostředí, které oproti počítačo-
vému programu disponuje omezenými funkcemi, nicmé-
ně zejména pro vytváření vrstev s jednoduchou datovou 
strukturou může být tento postup rychlejší. Palčivým pro-
blémem uživatelů v minulosti bylo získání offline podkla-
dových map pro své projekty v mobilních zařízeních (ro-
zumějme potíže při výběru pracovní oblasti a volby stup-
ně podrobnosti). Na složitost přípravy mj. upozorňuje
i Poskerová [20].

Nikdo z analyzovaných autorů naopak nevyužil pro sběr 
dat aplikaci ODK Collect (P13). Jarcovják [21] hovoří o se-
stavení formuláře prostřednictvím aplikace GIS Cloud. Apli-
kace ODK Collect je na obecné úrovni zmíněna v pracích 
autorů Brovelliové, Minghiniho a Zamboniho (např. [30]).
Kompletní výstup ze srovnávací analýzy je podán pro-
střednictvím tab. 2, zobrazující autory (respektive tech-
nologie mapování) a k nim vztažené hodnoty parametrů 
P1–P13. Je-li hodnota parametru rovna jedné, příslušná 
technologie mapování vykazuje v takovém parametru po-
dobnost s referenčním postupem Rypla [1]. V opačném 
případě je hodnota parametru rovna nule.

Nejvyšší podobnost k referenčnímu postupu mapování 
geodat podle Rypla [1] vykazují autoři Brodský [5] a Po-
skerová [20], kterým bylo na základě srovnávací analýzy 
přiděleno 8, respektive 7 společných parametrů. Brodský 
[5] na rozdíl od Rypla [1] nemapuje prostřednictvím „chy-
trého“ mobilního telefonu a nemapoval v offline režimu. 
Poskerová [20] do metodiky nezařadila opatření řešící zá-
vislost počasí na mapovací proces, nezmiňuje ani pláno-
vání trasy při mapování a využívání doplňkových map. Té-
měř polovinou shodných parametrů jsou ohodnoceny tech-
nologie mapování Jarcovjáka [21], Kachlíka [17] a Pilcho-
vé [22].

Nejvyšší podobnosti napříč pracemi bylo dosaženo u pa-
rametru P9 (offline mapování), P1 (pěší mapování), P10 (po-
řizování multimediálního záznamu), P6 (plánování trasy při 
mapování).

Bílové et al. [3] vyžaduje „promyslet celý postup prací až 
do nejmenších detailů, neboť cílem je efektivní sběr dat 
během co nejkratší doby“.

Doplňkové (analogové i digitální) mapy při mapování 
(P7) kromě nás využívali i Brodský [5], Jarcovják [21], Pacina 
[25] a Procházková [26]. Někteří autoři navíc analogové 
mapy kombinovali s internetovými mapami a street-view, 
případně se omezili pouze na ně (kupříkladu Pilchová [22]). 
I přes přítomnost podkladových dat v přístroji v podobě 
ortofotomapy Procházková [26] při přípravných i terén-
ních pracích přistoupila i k využívání mapy tištěné, neboť 
se domnívá, že „tištěná mapa poskytuje komplexnější po-
hled na krajinu, což je důležité pro vnímání orientace v te-
rénu“. Jarcovják [21] při pracích v terénu využil mobilní apli-
kace Google Maps a Mapy.cz spolu s analogovými mapa-
mi, které mimo jiné sloužili pro „rychlé poznámky v teré-
nu“. Brodský [5] pro úsporu času potřebného k pěší ná-
vštěvě a kontrole mapovaných míst využil možnost jejich 
prohlídky prostřednictvím Google StreetView, případně 
Panorama na portálu Mapy.cz. Taktéž byl vybaven „mate-
riály v podobě map velkého měřítka se zaznačenými body 
a tabulkami obsahující údaje o počtech mapovaných objek-
tů. U Pilchové [22] jsme se setkali s využitím internetových 
map (Mapy.cz, Google Maps).

Žádný z autorů neřešil nedostatečnou kapacitu úložiš-
tě (P8). Váchová [23] pouze zmiňuje, že počet map v zaří-
zení je dán kapacitou paměti zařízení nebo paměťové karty.

Dvanáct ze čtrnácti analyzovaných autorů využilo offline 
řešení sběru dat (P9), které tak jednoznačně dominuje 
(viz diagram na obr. 3). Sedláčková [27] popisuje využití 
jak offline, tak online řešení. Pouze online sběr dat prová-
děl jeden z analyzovaných autorů.

Připojování multimediálního záznamu (fotografií) ke 
geodatům uvádí Brodský [5], Poskerová [20], Jarcovják [21], 
Sedláčková [27], Koblížek [16]. V případě Chmelaře [18], 
Leška [19] a Kachlíka [17] se jedná o videozáznam. Para-
metr P10 tedy splňuje 8 ze 14 prací.

Záznam GPS stopy (P11) při mapování provádějí Chme-
lař [18] a Váchová [23]. První z autorů [18] GPS stopu ma-
povacího vozidla zaznamenává „souběžně na dva note-
booky připojené přes rozhraní USB k GNSS modulům 
U-blox“. Váchová [23] hovoří o „záznamu Tracku (trasy 
pohybu)“ v souvislosti s aplikací OziExplorer. V referenč-
ním postupu Rypla [1] byla využita aplikace GeoTracker 
pro zařízení na platformě Android.

Využívání aplikace Collector for ArcGIS (P12) bylo zjiš-
těno u tří autorů – Brodského [5], Poskerové [20], Sedláč-
kové [27]. Druhá jmenovaná [20] při přípravných pracích 
aplikace Collector for ArcGIS rozlišovala kroky: založení 
geodatabáze, tvorba tříd prvků, definice domén, publika-
ce na ArcGIS Online, tvorba podkladové mapy a nastavení 
aplikace. Krok tvorby webové mapy (zařaditelný mezi pu-
blikaci na ArcGIS Online a tvorbu podkladové mapy) popi-
suje jen zběžně. Tajovský [28] uvádí podobný postup jako 
Poskerová [20], přičemž jej obohacuje o definici vztahů mezi 
třídami (tzv. „Relationship Class“) a plně se věnuje i části prá-
ce v prostředí ArcGIS Online (tvorba mapy, volba podkla-
du, symbologie, uložení a sdílení). Využití datových domén 
při přípravě aplikace (respektive geodatabáze) zmiňuje na-
příklad Sedláčková [27]. Uvádí, že domény „ocení i správce 
geodatabáze, jelikož se minimalizuje počet chyb při zadá-
vání, kdy snadno napíšete nechtěnou mezeru před slovem 
nebo si nemůžete vzpomenout, zda hodnoty máte zadávat 
s diakritikou, nebo bez ní“, s čímž se lze plně ztotožnit.

Alternativní postup při přípravě aplikace Collector for 
ArcGIS aplikuje Vorlová [29], která na rozdíl od předcho-
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Tab. 2 Výsledky srovnávací analýzy
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Brodský [5]  1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 8 
Poskerová [20]  1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 7 
Jarcovják [21]  1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 
Kachlík [17]  0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6 
Pilchová [22]  1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 
Procházková [26]  1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 
Váchová [23]  1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 
Chmelař [18]  0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4 
Leško [19]  0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 
Plachý [12]  1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 
Sedláč ková [27]  1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 
Uhrová [24]  1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 
Pacina [25]  1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 
Koblížek [16]  1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

Σ  11 3 6 4 5 8 6 0 13 8 2 3 0 69 

Rypl [1]  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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zařízení (po roce 2015). Můžeme se domnívat, že sjedno-
cení dvou – do jisté míry – technologicky rozdílných etap 
může částečně ovlivňovat výsledky v části analýzy hod-
notící použití technického prostředku sběru dat, nicméně 
je důležité konstatovat, že i přes to existují u zkoumaných 
parametrů napříč etapami podobnosti a jejich zahrnutí 
do analýzy přispělo k potvrzení či rozvinutí prezentova-
ných poznatků.

Porovnáme-li zmíněné dvě etapy z hlediska programo-
vého, zjistíme, že postupně dochází ke změně přístupu ve 
vývoji aplikací – namísto tradičních uzavřených systémů 
závislých na platformách se v současnosti preferují distri-
buované služby vyznačující se vysokou interoperabilitou. 
Dochází tak ke zjednodušování samotného procesu pří-
pravy aplikace a zajištění její snadného nasazení v terénu, 
nebo ke slučování více aplikací pod jednu zastřešující 
(např. v případě ESRI je trojice aplikací Collector, Tracker 
a Explorer nahrazena ArcGIS Field Maps). Samozřejmostí 
je rovněž práce v online režimu, orientace na cloud a s tím 
spojená možnost sdílení geodat například na úrovni sku-
pin uživatelů a jejich dostupnost kdykoliv a kdekoliv.

Závěr

Při konfrontaci s realitou (analyzovanými pracemi) bylo zjiš-
těno, že sběr dat se většinově realizuje pěší formou a bez 
využití dopravního prostředku. Dále bylo poukázáno na 
nastupující trend „chytrých“ mobilních zařízení (mobilních 
telefonů, tabletů, či blíže nespecifikovaných zařízení na 
platformě Android), k jejichž využívání se hlásí 6 ze 14 ana-
lyzovaných autorů (bezmála poloviční podíl prací). Nej-
vyšší podíl dohromady připadl ostatním zařízením různo-
rodé skladby (jako jsou PDA, totální stanice apod.). Rov-
něž byla u analyzovaných autorů zjištěna drtivá převaha 
offline řešení, přičemž s online sběrem dat se setkali pou-
ze dva autoři.

Nutno si uvědomit, že v širokém poli zkoumaných prací 
se promítl rychle plynoucí technologický vývoj v oblasti 
mobilních zařízení. Pohledem nad analyzovanými pracemi 
lze rozlišovat dvě etapy z hlediska využitých technických 
prostředků – etapu kapesních GPS přijímačů a PDA (zpra-
vidla období před rokem 2015 včetně) a podstatně hard-
warově i softwarově vyspělejší etapu chytrých mobilních 

Rypl, O.: Technologie mobilního mapování...



KNĚŽÍNEK, K.: Využití fotografií k lokalizačním a kontrolním účelům 
v mobilním mapování [online]. Brno, 2009. Diplomová práce. Masary-
kova univerzita. Přírodovědecká fakulta. [vid. 14. 11. 2019]. Dostupné z: 
https://is.muni.cz/th/ry9rt/knezinek_diplomova_prace.pdf.
BRODSKÝ, J.: Využití mobilního mapování ve městech [online]. Brno, 2017. 
Diplomová práce. Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. [vid. 
19. 2. 2019]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/w8axl/DP_-_Jan_Brod-
sky.pdf.
KLEČKOVÁ, K.: Metody sběru dat pomocí mobilních GIS. In: RŮŽIČKA, J. 
ed. Sborník konference GIS Ostrava 2002 [online]. Ostrava: Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita Ostrava, 2002. ISSN 1213-239X. Dostup-
né z: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2002/Sbornik/Refera-
ty/kleckovar.htm.
KNĚŽÍNEK, K.: Poziční zařazení fotodokumentace do geodatabáze [online]. 
Brno, 2006. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Přírodovědecká fa-
kulta. [vid. 14. 11. 2019]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/ka160/ba-
kalarka.pdf.
VAN DOORN, M.: Have Accuracy, Will Travel. In: GPS World [online]. 4. 10. 
2015 [vid. 2. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.gpsworld.com/ha-
ve-accuracy-will-travel/.
TAJOVSKÝ, J.: Možnosti sběru dat pro GIS pomocí mobilních prostředků [on-
line]. Brno, 2016. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Přírodovědec-
ká fakulta. [vid. 19. 2. 2019]. Dostupné z: https://theses.cz/id/2ny68e/.
SCHAEFER, M.-WOODYER, T.: Assessing absolute and relative accuracy of 
recreation grade and mobile phone GNSS devices: a method for infor-
ming device choice. Area [online]. 2015, roč. 47, č. 2, s. 185-196 [vid. 17. 1. 
2020]. ISSN 0004-0894. Dostupné z: https://researchportal.port.ac.uk/portal/-
files/11612468/Assessing_absolute_and_relative_accuracy_post_print.pdf.
BURIAN, L.: Postprocessing v mobilním mapování krajiny [online]. Olo-
mouc, 2009. Bakalářská práce. Univerzita Palackého. Přírodovědecká fa-
kulta. [vid. 29. 3. 2020]. Dostupné z: http://www.geoinformatics.upo-
l.cz/dprace/bakalarske/burian09/.
PLACHÝ, T.: Implementace GIS nástroje pro mobilní počítačová zařízení 
[online]. Brno, 2015. Diplomová práce. Vysoké učení technické. [vid. 28. 11. 
2019]. Dostupné z: https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/52315.
VOŽENÍLEK, V.: GPS v rukou geomorfologů. GEOinfo. 2000, roč. 7, č. 4, s. 14-15.
KONEČNÝ, M.-KUBÍČEK, P.: Mobilní sběr prostorových dat pro mapování 
v reálném čase. In: Geografická data v informační společnosti. Zdiby: 
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2007. ISBN 
978-80-85881-28-8.
KARASOVÁ, L.: Metodika pro doplňování bodů do databáze Smart Points 
of Interest [online]. Plzeň, 2018. Diplomová práce. Západočeská univer-
zita. Fakulta aplikovaných věd. [vid. 28. 11. 2019]. Dostupné z: https://d-
space5.zcu.cz/handle/11025/31485.
KOBLÍŽEK, T.: Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek [online]. 
Brno, 2014. Diplomová práce. Vysoké učení technické. [vid. 28. 11. 2019]. 
Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/30305243.pdf.
KACHLÍK, P.: Podpora tématického mapování prostřednictvím náčrtového 
vstupu na mobilních prostředcích [online]. Brno, 2014. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. [vid. 12. 11. 2019]. 
Dostupné z: https://is.muni.cz/th/ub5rr/Diplomova_Prace_Kachlik.pdf.
CHMELAŘ, L.: Tvorba silniční sítě v digitálních mapách pro autonavigaci 
[online]. Praha, 2015. Bakalářská práce. České vysoké učení technické. 
[vid. 7. 2. 2019]. Dostupné z: http://gama.fsv.cvut.cz/~cepek/proj/b-
p/2015/lukas-chmelar-bp-2015.pdf.
LEŠKO, V.: Mapování dopravního značení za pomoci metod zpracování 
obrazu [online]. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické. 
[vid. 28. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_-
prace_soubor_verejne.php?file_id=115168.
POSKEROVÁ, D.: Dokumentace drobných památek pomocí mobilního mapová-
ní na území obce Morávka [online]. Ostrava, 2016. Bakalářská práce. Ostrav-
ská univerzita. [vid. 14. 11. 2019]. Dostupné z: https://theses.cz/id/rvmhvo/.
JARCOVJÁK, D.: Mapování, analýza a vizualizace parkovací kapacity města 
Olomouce [online]. Olomouc, 2016. Diplomová práce. Univerzita Palac-
kého. [vid. 12. 8. 2019]. Dostupné z: https://theses.cz/id/izdq6e/jarco-
vjak_dp.pdf.

RYPL, O.: Technologie pro mapování založena na využití dat pro naviga-
ce. Liberec, 2020. Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci. Fa-
kulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.
ESCALERA, S.-RADEVA, P.: Fast Greyscale Road Sign Model Matching and 
Recognition. In: Artificial Intelligence Research and Development. IOS Press, 
2004. ISBN 978-1-58603-560-0.
BÍLOVÁ, M. et al.: Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury ČR. 
Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 978-80-244-2062-2.

GaKO 68/110, 2022, číslo 2, str. 009

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 2 41

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

Ve vztahu k analyzovaným technologiím mapování lze 
hovořit o následujících poznatcích a doporučeních:
•   Alternativou k určování polohy autolokací je ruční vklá-

dání polohy bodů přímo do mapy, což může při dostat-
ku orientačních schopností mapéra přispět k urychlení 
celého mapovacího procesu.

•   V případě mapování objektů reprezentovaných plocha-
mi a liniemi lze hovořit o zakreslování jejich geometrií 
prostřednictvím stylusu.

•   Reálnou možností zvýšení přesnosti polohy je využití 
DGPS nebo zpřesnění výstupu GPS modulu pomocí mo-
bilní sítě. Ke zpřesnění a zrychlení měření může rovněž 
pomoci „správná volba chytrého mobilního zařízení“ 
(telefonu) z mozaiky prostředků s různorodým technic-
kým i programovým vybavením.

•   Při nevyhovujících světelných podmínkách a s tím spo-
jené nečitelnosti displeje (například v letních sluneč-
ných dnech) je řešením zvýšit úroveň jasu displeje. No-
vější mobilní zařízení však disponují automatickou re-
gulací jasu.

•   Potížím s nedostatečnou kapacitou baterie lze zamezit 
využitím externích baterií (tzv. powerbank), případně 
vyzkoušet solární dobíjení.

•   Urychlení celého procesu mapování je možné dosáh-
nout zapojením většího počtu osob sbírajících data v te-
rénu.

•   Vyzdvihnout lze i doplňující mapy jako alternativní po-
můcky sloužící pro vyznačování zmapovaných/prozkou-
maných úseků nebo pro zapisování poznámek souvise-
jících s terénním sběrem dat. Mimo to poskytují kom-
plexní pohled na mapované území.

•   Odolnost mobilního zařízení (proti nežádoucím pádům, 
proti vodě) lze zvyšovat pořízením přídavného krytu 
(pouzdra) či folie/temperovaného skla na plochu dis-
pleje.

•   Stabilitu mobilního zařízení lze zlepšit optimalizací ope-
račního systému, tedy omezením aplikací běžících na po-
zadí, obnovou do továrního nastavení nebo aktualizací 
na novější verzi systému.

•   Moderní technologie přinesly i možnost ukládat data do
cloudového úložiště.
Mobilní telefon, tak jako i jiná zařízení, má svoje před-

nosti i nevýhody. Jak bylo výše zdokumentováno, jedná 
se jen o dílčí prvek technologie, který je možné při mobil-
ním mapování využít. Užitečnost „smart“ zařízení při te-
rénním sběru dat je však nevyvratitelná. Do budoucna lze 
dále sledovat potenciál mobilních sítí a jejich využití při 
sběru dat – zmínit lze například technologii fúzování 5G 
signálu s GNSS zaručující přesnější lokalizaci (viz např. [31]).

Příspěvek vychází z bakalářské práce Oldřicha Rypla [1], vy-
pracované pod vedením doc. RNDr. Branislava Nižnanského, 
CSc., na katedře geografie, Fakultě přírodovědně-humanitní 
a pedagogické Technické univerzity v Liberci, a obhájené 
v roce 2020.
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Datová sada vrstevnic se základním intervalem 1 metr.

Vrstevnice jsou odvozeny z DMR 5G.

Sada je doplněna o spádovky, popisky a jejich masky. 

Prostřednictvím atributů jsou rozlišeny zdůrazněné
vrstevnice i úseky, které nejsou běžně zobrazeny.
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Vrstevnice jsou určeny především pro tvorbu map
velkých měřítek.

Využívají se také pro vizualizaci nad ortofotem nebo
nad výškopisnými modely.
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Obr. 1 Účastníci semináře v přednáškovém sále

Obr. 2 Ředitel ZÚ K. Brázdil (vpravo) přivítal účastníky,
vlevo P. Dvořáček

Informační systém zeměměřictví – 
seminář pro uživatele produktů 
Zeměměřického úřadu
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telé odborů a vedoucí samostatných oddělení Zeměměřické sekce. Po krátkém 
úvodním vystoupení ředitele ZÚ, Ing. Karla Brázdila, CSc. (obr. 2), ve kterém 
nejprve přivítal všechny účastníky a stručně je seznámil s účelem semináře, 
převzal řízení programu ředitel Zeměměřické sekce Ing. Petr Dvořáček. Poslu-
chače uvedl do problematiky informací o východiscích a motivacích, které vedly 
ZÚ ke zpracování nové Koncepce. Poté již předal slovo prvnímu přednášející-
mu, kterým byl Ing. Jan Řezníček, Ph.D. Ten v prezentaci o geodetických zá-
kladech a službě CZEPOS zdůraznil zejména pokroky, kterých bylo dosaženo ve 
správě databáze bodových polí a v transformacích souřadnic, upozornil také na 
možnosti webových služeb, jež jsou uživatelům k dispozici v této oblasti. Ná-
sledovalo vystoupení Ing. Josefa Knapíka, ředitele Zeměměřického odboru Par-
dubice, pracoviště, jehož hlavní pracovní náplní je zpracování dat z leteckého 
měřického snímkování a laserového skenování. Jeho přednáška byla zaměřena 
především na to, jaká pozornost je věnována soustavnému zlepšování kvality 
ortofotografického zobrazení území České republiky a jak probíhá aktualizace 
výškopisu. Největší pozornost byla v uplynulém období věnována dalšímu zvý-
šení rozlišení ortofota, od roku 2021 je zpracováváno s velikostí pixelu 12,5 cm. 
Ing. Knapík také upozornil na významný pokrok v oblasti správy výškopisu, ne-
boť pro celé území ČR bylo právě dokončeno zpracování datové sady vrstevnic 
se základním intervalem 1 m. V první části programu před přestávkou dostala 
ještě prostor pro prezentaci RNDr. Jana Pressová, ředitelka odboru ZABAGED. 
Posluchači se zájmem vyslechli její informace o aktualizaci, zpřesňování a zkva-
litňování obsahu databáze ZABAGED®. V přednášce byly nastíněny i perspek-
tivy dalšího rozvoje správy databáze, kde do budoucna se bude zřejmě uva-
žovat s rozšiřováním do 3D prostoru.

Přestávku mezi programovými bloky využili mnozí účastnící nejen k malé-
mu občerstvení, ale také k osobním setkáním a debatám, o které byli v pře-

Zeměměřický úřad (ZÚ) uspořádal 7. 10. 2021 seminář s názvem Informační 
systém zeměměřictví. Účelem semináře bylo seznámit účastníky s novinkami 
v pořizování, správě, aktualizaci a poskytování geodetických a geografických 
informací a mapových podkladů z produkce ZÚ. Semináře s tímto názvem a ob-
dobnou náplní se konaly v uplynulých letech již několikrát, obvykle jednou za 
dva roky. Převážnou část pozvaných účastníků (obr. 1) tvoří zástupci organi-
zací, které patří již k uživatelům zmíněných produktů, případně projevují zá-
jem využívat tato data a služby. Z velké části se jedná o organizace z různých 
resortů státní správy, spolu s nimi to jsou zástupci správců technické nebo 
dopravní infrastruktury, případně reprezentanti firem, které pro své projekty 
zpracovávají nad podklady získávané od resortu zeměměřictví a katastru. V oje-
dinělých případech jsou účastníky rovněž zástupci veřejné správy, obcí, měst 
nebo krajů, pro ně ovšem připravuje ZÚ samostatné prezentační akce, ty se 
konají obvykle na krajské úrovni, každoročně se jedná o dva až čtyři semináře 
v sídlech jednotlivých krajů. 

Místem konání všech dosud pořádaných seminářů o Informačním systému 
zeměměřictví byl konferenční sál budovy zeměměřických a katastrálních úřa-
dů v Praze – Kobylisích, předposlední seminář se konal v roce 2017. V roce 
2019, kdy se plánovalo podle dvouletého schématu uspořádat další seminář, 
připravil ZÚ několik setkání s uživateli, na kterých byly prezentovány přede-
vším novinky z činnosti v oblasti rozvoje kartografie a zpracování nové podoby 
státního mapového díla. Proto bylo tehdy rozhodnuto posunout seminář s šir-
ším tematickým zaměřením až na rok 2020. Zdálo se to být i vhodné s ohledem 
na současně dokončovanou Koncepci rozvoje zeměměřictví v působnosti ZÚ na 
léta 2021 až 2025. Termín konání byl stanoven na říjen, v důsledku podzimní 
vlny pandemie Covid-19 a omezujících opatření pro pořádání hromadných 
akcí však byl seminář před zamýšleným datem odvolána a odložen na poz-
dější dobu. V průběhu roku 2021, kdy v letních měsících došlo k určitému 
zlepšení situace, bylo rozhodnuto přípravy na seminář obnovit. Přestože bylo 
nutné vypořádat se s některými úpravami s ohledem na složitější podmínky 
vyplývající z protiepidemických opatření, podařilo se nakonec program semináře 
uskutečnit v předem zamýšleném rozsahu.

Vzhledem k tomu, že při přípravě programu posledního semináře byl kla-
den důraz především na zprostředkování informací o zmíněné Koncepci roz-
voje zeměměřictví, přednášejícími byli na rozdíl od předchozích let pouze zá-
stupci ZÚ – vedoucí pracovníci jednotlivých odborných pracovišť úřadu, ředi-
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Obr. 4 Prezentace J. Volné

Obr. 3 P. Jindrák a státní mapové dílo

Návštěva redakční rady GaKO na 
výstavě v Národním technickém 
muzeu v Praze

Při příležitosti návštěvy redakční rady GaKO 
na výstavě Jak se měří svět konané 30. 6. 
2021 – 27. 2. 2022 v Národním technickém 
muzeu (NTM) v Praze, vznikl 19. 10. 2021 roz-
hovor jejího předsedy Ing. Karla Raděje, CSc. 
s vedoucím oddělení exaktních věd a geodé-
zie v NTM Ing. Antonínem Švejdou.

GaKO 68/110, 2022, číslo 2, str. 013

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 2 45

pomněla účastníkům podmínky poskytování dat a rovněž se krátce zmínila 
o problémech s otevřenými daty. To, že je tato záležitost bedlivě sledovaná 
a vyvolává zájem uživatelů, se projevilo i v závěrečné diskuzi semináře, ve které 
se k problému vrátil ještě jednou také Ing. Brázdil, CSc. 

Diskuzí byl program semináře zakončen. Seminář potvrdil potřebnost pořá-
dání takovýchto setkání, při kterých účastníci dostanou přehledné a užitečné 
informace přímo od zpracovatelů dat. Všichni zúčastnění vyjádřili zájem o to, 
aby podobně orientované semináře byly organizovány i nadále.

Ing. Petr Dvořáček,
foto: Petr Mach,

Zeměměřický úřad

Můžete nám krátce představit NTM a v něm místo oddělení exaktních věd?
 
NTM je největší českou institucí specializovanou na sbírky technického cha-
rakteru. Bylo založeno v roce 1908 z iniciativy profesorů české techniky. O dva 
roky později muzeum otevřelo první expozice v renesanční budově Schwarzen-
berského paláce na Hradčanech. Mezi světovými válkami se sbírky muzea roz-
růstaly, a proto bylo rozhodnuto o postavení vlastní budovy. Stavba probíhala 
v letech 1938 až 1941 v Praze na Letné, kde sídlí muzeum dodnes. Mezitím se 
muzeum přestěhovalo do barokní stavby pražské Invalidovny. Do nové budovy 
se mohlo postupně přesunovat až kolem roku 1950. Muzeum se postupně rozví-
jelo až do sametové revoluce roku 1989, kdy získalo celou budovu pro své účely. 
V novém miléniu byla zahájena stavební rekonstrukce budovy a v roce 2011 
bylo muzeum znovu otevřeno. Od samého počátku je součástí muzea tzv. 
geodetická skupina, dnešní oddělení exaktních věd. U jejího zrodu stál geodet 
František Fiala, který daroval muzeu svou soukromou sbírku map a tří set geo-
detických přístrojů a stal se vedoucím geodetické skupiny. Oddělení exaktních 
věd má dnes pevné místo ve struktuře muzea a uplatňuje se ve vědecké, sbír-
kové, expoziční a výstavní činnosti. 

dešlé době značně ochuzeni. Čas přestávky bylo možné rovněž věnovat účasti 
v malé soutěži s geografickou tematikou.

Ve druhé části semináře vystoupili se svými prezentacemi zbývající zástupci 
ZÚ. Nejprve to byla prom fil. a hist. Irena Švehlová s přednáškou o standardizaci 
geografických jmen. Zmínila se především o návaznosti databází Geonames 
a ZABAGED®, mezi jiným připomněla práce na rozšiřování databáze Jména světa 
a upozornila na inovaci webové aplikace pro publikaci této databáze. Zejména 
odbornou veřejnost mohla zaujmout také informace o činnosti související se 
sběrem historických geografických jmen. Poté vystoupil Ing. Přemysl Jindrák 
(obr. 3) s přednáškou o státním mapovém díle. Podstatná část jeho prezentace 
se zaměřila na podání informací o koncepčních záměrech v oblasti mapové 
tvorby ZÚ, kde hlavním úkolem je dokončení nového souboru základního stát-
ního mapového díla pro veřejné užití v měřítkové řadě  1 : 5 000 až 1 : 250 000. 
Nové mapové dílo by mělo být publikováno od roku 2023. O činnosti a rozvojo-
vých záměrech Ústředního archivu zeměměřictví a katastru promluvil jeho ve-
doucí RNDr. Miroslav Kronus. V první řadě uvedl, že mimořádná pozornost bude 
věnována v blízké budoucnosti hlavně budování digitálního archivu. Dále ob-
jasnil význam a poslání aplikace pro vyhledávání a zpřístupňování archiválií 
Vademecum. Na konci svého vystoupení ještě neopomněl uvést zajímavou 
informaci o pokračujícím zpracování bezešvé a georeferencované mapy stabil-
ního katastru území Čech. Jedná se o projekt řešený prostřednictvím Technolo-
gické agentury ČR, po jeho dokončení bude mapa publikována na Geoportálu 
ČÚZK. Závěrečné dvě přednášky byly věnovány poskytování dat a služeb ZÚ. 
Nejprve vystoupil Ing. Pavel Šidlichovský s informacemi o nejnovějších apli-
kacích pro publikaci a analýzy dat produkovaných ZÚ, mezi jiným připomněl 
třeba možnosti pro hlášení chyb pomocí zvlášť vytvořené aplikace a ukázal 
i způsoby vytvoření mapových kompozic v Geoprohlížeči kombinací několika 
prohlížecích služeb.  Zmínil se i o problematice širšího otevírání dat. ZÚ vývoj 
v této oblasti pozorně sleduje, po technické stránce se na to již připravuje, 
poskytování otevřených dat ve větší míře však uvázlo především na tom, že 
ještě neprošla celým schvalovacím procesem novela zeměměřického zákona, 
která by měla tuto záležitost řešit z právního hlediska. Program přednášek 
uzavřela vedoucí obchodního oddělení ZÚ Mgr. Jana Volná (obr. 4), která při-

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST



Budova NTM (zdroj: www.ntm.cz) K. Raděj (vlevo) a A. Švejda

Historické geodetické přístroje a pomůcky
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Mezi nejdůležitější přístroje patří Jakubova hůl z doby kolem roku 1700. 
Tato jednoduchá úhloměrná pomůcka se používala k určení zeměpisné šířky 
a měření úhlové vzdálenosti dvou bodů na Zemi i na nebi. Jakubovu hůl tvoří 
tyč s posuvnými pravítky. Její název pochází z biblického příběhu hebrejského 
patriarchy Jakuba v knize Genesis.

Další unikátní přístroj je zrcadlový sextant uložený ve stojanu. Byl majet-
kem císaře Napoleona I. Jeho topografická kancelář byla vybavena kresličský-
mi potřebami a měřickými přístroji, které se ztratily při tažení v Německu v roce 
1813. Sextant získal jako válečnou kořist ruský důstojník, od něhož byl za-
koupen pro pražskou polytechniku, později byl předán do NTM.

Cenné jsou i přístroje domácí výroby od firem Josef a Jan Frič, Srb a Štys 
a také Meopta. Z dílny bratří Fričů pochází teodolit Duplex, důlní přístroj z let 
1884–1885, kterému patří světové prvenství v použití skleněného vodorovné-
ho kruhu k měření úhlů. Závod Srb a Štys produkoval mezi světovými válkami 
úplný sortiment geodetických přístrojů a pomůcek pro civilní i vojenské použití 
a dosáhl významných exportních úspěchů.

Jsou mezi vystavenými přístroji pouze staré unikáty?

Výstava obsahuje jak staré přístroje, tak i moderní aparatury. Mezi nimi i dva 
cirkumzenitály. To je originální český přístroj z 20. století k současnému měření 
zeměpisné délky a šířky metodou stejných výšek hvězdy nad obzorem. Vyvinuli 
jej prof. František Nušl, ředitel hvězdárny na Ondřejově a její zakladatel a vý-
robce přesných přístrojů Josef Frič. V šedesátých a sedmdesátých letech minu-
lého století vyvíjeli nové verze cirkumzenitálu také konstruktéři ve Výzkumném 
ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech. Ve výstavě 
jsou představeny i moderní přístroje jako digitální nivelační přístroj a totální 
stanice. Na úplném konci vývoje současné techniky je skenovací totální stanice 
Trimble SX10 pro mapování a inženýrskou geodézii. Tento univerzální přístroj

Jaké vědecké obory jsou zastoupeny v oddělení exaktních věd?

Oddělení exaktních věd obsahuje fondy astronomie, geodézie, matematiky 
a fyziky a čítá 4 500 trojrozměrných exponátů. Kromě exaktních věd je v oddě-
lení zastoupena jedna specifická sbírka – hudební automaty jako jsou flaši-
nety, polyfony, orchestriony a hrací skříňky, které mají zcela odlišný charakter 
od ostatních sbírek. Jedna věc je však s exaktními vědami spojuje, hudební 
strojky jsou také založeny na vědecké disciplíně. Díky programování jsou na 
hracích válcích, kotoučích, pásech a dalších nosičích zapsané hudební skladby.
Sbírkové fondy astronomie a geodézie doplňují pomůcky mechanické výpočetní 
techniky ve sbírce matematiky. Jedná se o jednoduchá počítadla, logaritmická 
pravítka a dále ruční a elektrické kalkulačky. Další sbírkou je fyzika, která obsa-
huje demonstrační pomůcky ze školních kabinetů a přístroje praktického vy-
užití jako jsou mikroskopy, váhy, míry, barometry, teploměry, stejně tak ana-
lytické přístroje – spektrometry a dozimetry. Jsou v ní zastoupeny i původní 
české vynálezy, polarograf nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského z roku 
1924 a prototyp zařízení na výrobu kontaktních čoček Otto Wichterleho z roku 
1961. Samostatným fondem je mapová sbírka, která obsahuje 13 000 inven-
tárních jednotek, což znamená více než třicet tisíc map a atlasů. Mapová sbírka 
dokumentuje především mapový obraz českých zemí od 16. století do sou-
časnosti, změny hranic a správního rozdělení našeho území.

Jaké historické období pokrývají sbírky z oblasti geodézie?

Geodézie je největší sbírkou oddělení exaktních věd a obsahuje přes 1 800 
geodetických přístrojů. Je také nejlepší sbírkou geodézie u nás a patří k vý-
znamným v Evropě. Přístroje pocházejí z průběhu dlouhých pěti staletí, byly
vyrobeny v rozmezí let 1585–2015. Téměř všechny jsou z Evropy, výjimkou je 
několik pomůcek z Asie a Spojených států. Jedná se o přístroje vyrobené nebo 
používané při geodetických měřeních u nás. Základ sbírky tvoří geodetické pří-
stroje z doby založení muzea. Významným činem byl nákup renesančních pří-
strojů na aukci v Amsterdamu v roce 1911. Největší akvizicí celé historie muzea 
byl převod sbírky 450 zeměměřických a astronomických přístrojů z Fakulty 
stavební ČVUT v sedmdesátých letech 20. století díky historikovi zeměměřictví 
doc. Emanuelu Procházkovi. Jádro sbírky tvoří měřické přístroje (teodolity, tachy-
metrické a nivelační přístroje, dálkoměry), kartografické a fotogrammetrické 
pomůcky. 

Jaké exponáty výstavy Jak se měří svět považujete za jedinečné?

Teodolit Heinricha Stolleho z roku 1616 se dochoval jako jeden z nejstarších 
geodetických přístrojů na světě. Patří do pomyslné sbírky přístrojů z pražských 
dílen Erasma Habermela a Josta Bürgiho z přelomu 16. a 17. století, které jsou 
uloženy v cizích sbírkách. Teodolit vyrobil H. Stolle, pražský mechanik na cí-
sařském dvoře a Bürgiho společník. Kromě měření úhlů sloužil teodolit k vý-
počtu goniometrických funkcí a jako sluneční hodiny. 
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Bürgiho sextant z roku 1600

Současná měřická technika

Letecká fotogrammetrická komora
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u nás. Další vystavené přístroje jsou heliometr, pasážníky a především daleko-
hledy. K významným instrumentům výstavy patří tubus Clarkova osmipalco-
vého dalekohledu, který byl v minulosti instalován jako hlavní dalekohled 
Ondřejovské hvězdárny. Pochází z dílny Alvana Clarka v Bostonu, který se pro-  
slavil stavbou největších refraktorů světa. Objektiv Clarkova dalekohledu z roku 
1858 slouží v jednom dalekohledu v Ondřejově dodnes a patří tak k nejdéle 
používaným vědeckým přístrojům u nás. Mezi zajímavé přístroje patří meteo-
rická kamera, která fotografovala v roce 1959 první pád meteoritu na světě, 
který byl podle snímků později nalezen u Příbrami. Meteorit se tak stal světo-
vým unikátem a dnes je uložen v Národním muzeu v Praze.

Co Vás přivedlo k Vaší práci zaměřené na historii? Náhoda či promyšlený plán?

Vždy jsem se zajímal o historii, líbily se mi staré přístroje a rád jsem zkoumal, 
jak se vyvíjejí. Velkým impulzem pro mě byla diplomová práce na historické 
téma při ukončení studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze. A potom přišla 
nabídka práce v oddělení exaktních věd v NTM, kterou jsem přijal. Musím říci, 
že práce v oblasti historie zeměměřictví a astronomie mě naplňuje a beru ji 
i jako svého koníčka. Rád pracuji se sbírkami měřických přístrojů, kde jsou 
uloženy jak staré, tak i moderní přístroje. Zde platí známé rčení, že historie 
začíná včerejším dnem. A tak se snažím budovat a dále rozšiřovat sbírky sta-
rých i nových přístrojů a jsem vděčný za každý přírůstek do sbírky, nebo tip na 
něj. Touto cestou bych chtěl poprosit všechny čtenáře GaKO o spolupráci a ak-
tivní pomoc při doplňování sbírek NTM. Pokud je nějaký přístroj nadbytečný, 
nepotřebný nebo zastaralý, může rozšířit muzejní sbírky.

Děkuji za rozhovor.

Ing. Karel Raděj, CSc.,
VÚGTK, v. v. i.,

foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad

vznikl spojením totální stanice a laserového skeneru. Umí měřit data s vysokou 
rychlostí, až 26 600 bodů za sekundu v rozsahu do 600 m. Ve výstavě jsou také 
představeni zástupci nejmodernějších astronomických a geodetických apa-
ratur. Ty se pohybují na oběžné dráze a poskytují údaje nejen pro astronomii 
a zeměměřictví, ale i pro další obory. Jedná se o družice Gaia a GPS, které jsou 
prezentovány na výstavě jako modely. Astrometrické družici Gaia se podařilo 
zaměřit asi miliardu hvězd a dalších astronomických objektů a dále pokračuje 
ve své misi. Podle jejích pozorování se vytváří trojrozměrný katalog Galaxie 
Mléčná dráha. Družice GPS je součástí systému 32 satelitů, který poskytuje 
navigační údaje přijímačům kdekoli na Zemi.

Jak vypadá astronomická část výstavy?

Této části dominují astrometrické přístroje používané k měření úhlových vzdá-
leností mezi hvězdami a dalšími objekty na obloze. Prvním exponátem je kopie
sextantu slavného Dána Tychona Brahe, který završil svoji kariéru jako císařský 
astronom v letech 1599–1601 v Praze na dvoře Rudolfa II. Brahe pozval do 
Prahy matematika Johanna Keplera, který propočetl Tychonova přesná pozo-
rování a formuloval zákony o pohybu planet. Později Kepler vydal Rudolfinské 
tabulky udávající polohu všech známých nebeských těles a navrhl astronomický 
dalekohled používaný v astronomických a geodetických přístrojích dodnes. Re-
nesanční vědec a astronom Tadeáš Hájek z Hájku byl organizátorem vědeckého 
života na dvoře Rudolfa II. Hájek spolu s Brahem, Keplerem, lékařem Janem 
Jesseniem, matematiky Johnem Dee a Mikulášem Ursem a konstruktéry pří-
strojů Bürgim, Habermelem a Stollem tvořili v Praze neformální středisko vědy 
vysoké úrovně. Nejcennějším přístrojem skupiny je Bürgiho sextant z roku 1600, 
kterým prováděl Kepler kontrolní pozorování Marsu při dvou následujících opo-
zicích této planety v letech 1602 a 1604. Bürgiho sextant patří díky Keplerovu
užití k měření mezi nejlepší exponáty NTM a nejdůležitější vědecké přístroje
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Obr. 1 Budova Slovenského múzea máp

Obr. 2 Časť expozície „Ručne maľované mapy“
a „Ako z krajiny vznikne mapa?“

Obr. 3 Časť expozície o kartografických zobrazeniach

Slovenské múzeum máp

MAPY A ATLASY
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verziu práce kartografa, keď sa mapy v minulosti kreslili ručne tušom. Je tu sku-
točne mnoho zaujímavých, interaktívnych aj historických exponátov, ktoré návštev-
níci za tri roky, ako sme múzeum otvorili, úprimne obdivujú a radi sa k nám 
vracajú.“

Vzácne mapové diela, v minulom storočí tajné
V múzeu sa nachádzajú aj mapové diela z vojenského mapovania, ale i zaují-
mavé zbierkové predmety 20. storočia. Atlas Nemeckej spolkovej republiky 
obsahuje 85 tajných mapových listov, ktoré slúžili pre armádu. Je dosť podrob-
ný, keďže mierka jednotlivých máp je 1 : 100 000. Pri tvorbe atlasu sa vychád-
zalo z rôznych topografických podkladov spracovaných vojenskou topografic-
kou službou.

Vojenský zemepisný ústav v Banskej Bystrici sa stal nosnou kartografickou 
a polygrafickou kapacitou topografickej služby Československej armády, kde sa 
tvorili topografické aj reliéfne mapy. „Neskôr sa tento ústav premenoval na Vo-
jenský kartografický ústav, Harmanec. Vyrábali sa tu mapové podklady pre česko-
slovenskú a neskôr slovenskú armádu, ktoré boli v tých časoch tajné. Zaujímavý-
mi mapami, z ktorých sú nadšení návštevníci ešte dnes, sú reliéfne plastické mapy. 
Takýchto máme u nás v múzeu osem. Jedna z reliéfnych máp skoro celého územia 
Slovenska z roku 1980 bola taktiež tajná.“

Spoločnosť CBS spol, s.r.o. v roku 
2016 odkúpila kartografickú sekciu 
z bývalého štátneho podniku Vojen-
ského kartografického ústavu (VKÚ), 
Harmanec. So získaním mapových 
podkladov pre turistické mapy, od-
kúpením loga a značky VKÚ, obdržala aj kartografické pomôcky, ktoré sa vy-
užívali pri práci aktualizácie a výroby vojenských mapových diel v začiatkoch 
20. storočia. Preto v rámci sociálnej zodpovednosti sa rozhodla priblížiť svet 
kartografie aj širokej verejnosti zdriadením Slovenského múzea máp (obr. 1) 
v Banskej Bystrici (www.MuzeumMap.sk).

Múzeum je jedinečné nielen obsahom svojich expozícií, ale najmä formou, 
akou je zriadené. Návštevníkom umožňuje nazrieť do sveta geografie a karto-
grafie netradičnými interaktívnymi formami. Nájdete v ňom bohatú minulosť 
a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území, ale aj tradičné i mo-
derné postupy, ktorými sa mapy vytvárajú. Vďaka výdobytkom špičkových tech-
nológií a interaktívnych didaktických pomôcok pre vzdelávanie návštevníci zistia, 
aká zábavná môže byť geografia. Múzeum je určené pre návštevníkov rôznych 
vekových kategórií. Ako náhrada vyučovacej hodiny geografie slúži múzeum 
žiakom zo základných škôl, ako príjemné spestrenie turistiky a dozvedenia sa 
skutočných tajov v oblasti kartografie môže zažiť aj bežný turista či návštevník, 
ktorý práve navštevuje kultúrne inštitúcie na strednom Slovensku. Fanatici, ktorí 
obľubujú mapové diela a ich tvorbu sa dozvedia viac o histórii bývalého karto-
grafického ústavu sídliaceho v Harmanci.

Napriek menším priestorovým rozmerom je táto inštitúcia popularizačno- 
-vzdelávacou a kultúrno-technickou atrakciou s nadregionálnym významom 
(obr. 2, 3, 4 a 5). V múzeu návštevník strávi pokojne aj dve hodiny bez rozdielu 
na vekovú kategóriu.

„Možno sa na prvý dojem zdá, že je to u nás maličké a tak do dvadsiatich 
minút to má návštevník prezreté. Avšak, ako sa hovorí, nesúď človeka podľa 
zovňajšku, nevieš čo sa skrýva v jeho vnútri. Tak nejak je to aj v našom múzeu. 
Prehliadka bežne trvá približne 45 minút. No niekedy návštevníkov daný zbier-
kový predmet či určitá téma zaujme natoľko, že prehliadka sa natiahne aj na 
75 minút.

V múzeu sa nachádzajú rôzne typy ručných kartografických pomôcok, ktorý-
mi sa samotné mapy v minulosti vytvárali. Nájdete tu aj vzácne originálne ma-
pové diela z čias Rakúsko-Uhorska či mapy zo súčasnej doby v podobe maľova-
ných máp. Keď sa niektorí návštevníci zamyslia nad tým, aká bola náročná práca 
kartografa, do detailov skúmajú originálne kresby, kde sa napr. terén znázorňo-
val šrafovaním. Tí mladší návštevníci si majú možnosť vyskúšať zjednodušenú 
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Obr. 6 Interaktívny prvok v podobe
pieskového modelu krajiny

Obr. 5 Vývoj mapovania na Slovensku

Obr. 4 Časť expozície o geodézii

Vďaka novej 360° technológii
virtuálnej reality môže svoj
región vidieť z neba každý
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Vydavateľstvo CBS vydalo doposiaľ 
stovky publikácií v dvoch knižných edí-
ciách. Slovensko z neba a Čarovné Slo-
vensko. Letecké fotopublikácie pouka-
zujú na jednotlivé regióny Slovenska, 
mestá a ich priľahlé obce z vtáčej per-
spektívy. Najväčšia edícia leteckých kníh na svete bude čoskoro kompletná 
a každá jedna obec na Slovensku bude mať svoju leteckú fotografiu. Vydava-
teľstvo má dcérsku spoločnosť aj v Zlíne, v Českej republike, kde sa taktiež vy-
tvárajú knihy z neba a čarovné knihy, v ktorých čitateľ nájde umelecké zá-
bery od miestnych fotografov.

Keďže vydavateľstvo je aj leteckou spoločnosťou, v minulom roku začalo 
pracovať na tzv. 360 stupňových videomapách. Tieto videomapy umožnia divá-
kom preletieť ponad svoj región, či zaujímavé turistické miesta z pohodlia do-
mova. 360 stupňové videomapy si môže pozrieť ktokoľvek a kdekoľvek. Posú-
vaním myšou na počítači, alebo pohybom smartfónu do akejkoľvek strany 
uvidíte celú krajinu z každého uhla pohľadu, dokonca aj priamo pod sebou. 
Úplnosť a kompaktnosť zážitku týchto dokumentárnych filmov dotvára karto-
grafický popis nad jednotlivými objektmi v krajine a príjemne nahovorený 
komentár.

Prvé boli Vysoké Tatry
Prvou 360 stupňovou videomapou bol prelet ponad Vysoké Tatry (obr. 1) 
https://www.youtube.com/. Pod sebou ste mohli obdivovať horské doliny, 
vrchy, tatranské štíty a plesá.

Prvým turistickým regiónom z pohľadu vtákov bolo Stredné Slovensko. 
Región stredného Slovenska sa už môže pochváliť špeciálnou novinkou v po-
dobe leteckého dokumentárneho filmu. 360 stupňová videomapa ponúka le-
tecké zábery nielen na mesto Banská Bystrica (obr. 2), významnú banskú obec 

Nie je pieskovisko ako pieskovisko
Múzeum je miestom, kde vlastnými rukami môžete prenášať hory, ktoré vy-
tvoríte v pieskovom modeli krajiny (obr. 6). Doliny vzápätí môžete premodelo-
vať na tok rieky, ktorý ústí do jazera. Prvý a zatiaľ stále jediný pieskový model 
krajiny s rozšírenou realitou na Slovensku je nielen zábavná hra v piesku, ale aj 
didaktická pomôcka pri vyučovaní.

Náhrada vyučovacej hodiny
Expozícia je veľmi vhodná pre školy, nakoľko svojou interaktivitou nahradí aj 
vyučovanie zo školských lavíc. „Deťom niekedy nestačí vysvetliť učivo len v triede 
a kreslením na tabuľu. Učivo si skôr zapamätajú, keď si môžu niečo vyskúšať, 
chytiť do ruky či vyrobiť. U nás v múzeu majú takýchto možností niekoľko. Či je to 
modelovanie krajiny v pieskovom modeli alebo vyskúšanie si práce kartografa. 
Pomocou originálnych kartografických pomôcok môžu vytvoriť mapu, ako sa 
robila v minulosti, či naučiť sa obsluhovať počítačový program, pomocou ktorého 
sa vytvára  mapa v súčasnosti.“

Múzeum je kultúrnou inštitúciou, kde návštevníci neprídu len na prehliad-
ku s odborným výkladom. Je to miesto, kde sa rodiny s deťmi zabavia na dlhý 
čas, v prípade záujmu im vysvetlíme, ako sa robí letecké fotografovanie celého 
Slovenska, môžu sa preletieť nad Vysokými Tatrami či regiónom Stredného Slo-
venska pomocou virtuálnych okuliarí a dokonca v podnikovej predajni, ktorá je 
súčasťou múzea nájdu aj vhodné darčeky pre svojich blízkych, známych, či 
kolegov.

Mgr. Andrea Farkašová,
CBS spol, s.r.o.
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Obr. 1 Ukážka z videomapy – Vysoké Tatry z neba

Obr. 2 Banská Bystrica počas letu

Rodák ze Suchého Vrbného (okres Čes-
ké Budějovice) se narodil 1. 11. 1931. 
Po maturitě na gymnáziu vystudoval 
obor zeměměřictví s fotogrammetric-
kou specializací na Vojenské akademii 
v Brně (1955). Poté byl zaměstnán v od-
dělení triangulace v Geodetickém a to-
pografickém ústavu v Praze. V roce 1956 
se zúčastnil půlroční zahraniční akce 
v Albánii. V letech 1961-1976 pracoval 
jako výzkumný pracovník v oboru foto-
grammetrie ve VÚGTK v Praze. V letech 
1967-1969 byl na stipendijním pobytu 
ve fotogrammetrické sekci National Re-
search Council of Canada v Ottawě.

Prof. Ing. Zbyněk Maršík, DrSc.
oslavil 90 let

OSOBNÍ ZPRÁVY*
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Španiu Dolinu, či turistami navštevované Kremnické vrchy a Starohorské vrchy 
https://www.youtube.com/. Najpokročilejšia technológia virutálnej reality pro-
paguje tento región úplne celý netradičným spôsobom, a to za dvadsaťdva minút.

Vďaka svojej interaktivite a netradičnej forme prezentácie podporuje domáci 
cestovný ruch, keďže videomapu si môže pozrieť ktorýkoľvek návštevník.

Originálna prezentácia regiónu
Jedinečnosť v 360° videomapách je podpora propagácie regiónov. Preto súčas-
ťou videomapy sú aj obce i mestá, vzdelávacie inštitúcie či zariadenia cestov-
ného ruchu. Dané lokality a objekty turizmu sú vyznačené kartografickým po-
pisom. Videomapa nezachytáva len jednotlivú obec, ale aj jej polohu v okolitej 
prírode. Takto si vie divák predstaviť možnosti celej lokality a mať všetky infor-
mácie o svojich cieľoch v rámci letnej či zimnej turistiky pokope. Úplnú infor-
movanosť dopĺňa nahovorený text prezentujúci to, čo všetko počas letu nad 
regiónom divák vidí.

Medzi novinky patrí 360 stupňová videomapa Bielej Oravy, Krivánskej 
Malej Fatry, Demänovskej doliny a Západných Tatier-Roháčov. V príprave je aj 
mesto Komárno a jeho okolie, ktoré má obrovský potenciál pre rozvoj turizmu.

Mgr. Andrea Farkašová,
CBS spol, s.r.o.

MAPY A ATLASY



Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD. sa na-
rodila 1. 2. 1952 sa v Bratislave. Na Sta-
vebnej fakulte Slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave študovala archi-
tektúru a po ukončení štúdia v roku 1976 
nastúpila ako projektantka do Urbionu 
– Štátneho inštitútu urbanizmu a územ-
ného plánovania. V roku 1992 krátko 
pôsobila v Slovenskom úrade urbanizmu 
a architektúry (dnes Slovenská agen-
túra životného prostredia), a od roku 
1993 pracovala na Ministerstve život-
ného prostredia Slovenskej republiky 
(MŽP SR) vo funkcii samostatnej od-

Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD.
– životné jubileum Předseda Českého úřadu zeměměřic-

kého a katastrálního (ČÚZK) Ing. Karel 
Večeře se narodil 23. 2. 1962 v Litomyšli 
(okres Svitavy). V letech 1977-1981 vy-
studoval Střední průmyslovou školu sta-
vební ve Vysokém Mýtě a v roce 1981 
zahájil vysokoškolská studia na Vyso-
kém učení technickém v Brně. V letech 
1982-1986 pak studoval obor geodézie 
a kartografie na Fakultě stavební (FSv) 
ČVUT v Praze. Po ukončení studia na-
stoupil v Geodézii, s. p., Pardubice, kde 
se nejprve věnoval novému mapování 
a v roce 1990 se stal vedoucím provozu

Ing. Karel Večeře – 60 let
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Za predsedníčku ÚGKK SR bola vymenovaná 21. 8. 2002. Počas jej pôsobe-
nia v tejto funkcii sa naplno rozbehla obnova výpočtovej techniky na katastrál-
nych úradoch v súvislosti so spustením Katastrálneho portálu, ktorý bol uve-
dený do prevádzky v roku 2004. Zaslúžila sa o rekonštrukciu viacerých budov 
rezortu po celom Slovensku, najmä na Chlumeckého ulici 2 a 4 a v Ružovej 
doline 27, čím sa vytvorili podmienky k vzniku iba dvoch pracovísk (budov) re-
zortu ÚGKK SR v Bratislave. Za jej pôsobenia so spustením elektronizácie ka-
tastra nehnuteľností a iných opatrení sa podarilo rezortu dostať rozhodovanie 
o vklade práv do katastra nehnuteľností do zákonných lehôt. Funkciu predsed-
níčky vykonávala do 31. 10. 2006. V roku 2010 na Ústave manažmentu Slo-
venskej technickej univerzity (STU) obhájila dizertačnou prácou v oblasti cien 
nehnuteľností vedeckú hodnosť philosophiae doctor – PhD.

Po odchode z rezortu ÚGKK SR pôsobila na úrade Bratislavského samo-
správneho kraja, kde ako medzinárodná koordinátorka projektu Európskej únie 
zabezpečila podklady pre výstavbu Cyklomosta slobody. Od 1. 11. 2011 do 
17. 7. 2012 bola riaditeľkou odboru štátnej stavebnej správy a územného plá-
novania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Do dôchod-
ku odišla 18. 7. 2012.

Po roku 1989 bola 5 volebných období komunálnou poslankyňou v mest-
skej časti Bratislava - Dúbravka a 2 volebné obdobia v meste Bratislava. V súčas-
nosti v rámci možností opatrení počas pandémie Covid-19 spolupracuje s Fa-
kultou architektúry a Ústavom manažmentu STU.

Ing. arch. Jelene Hudcovskej, PhD. srdečne blahoželáme k jej životnému 
jubileu, prajeme veľa zdravia, rodinnej pohody, veľa optimizmu a spokojnosti.

technologických služeb. V období 1991-1992 byl vedoucím výpočetního stře-
diska Krajské geodetické a kartografické správy v Pardubicích a od roku 1993 
zastával funkci zástupce ředitele Katastrálního úřadu v Pardubicích.

V prosinci 1993 se stal místopředsedou ČÚZK. Do jeho působnosti patřilo 
věcné, ekonomické a metodické řízení katastrálních úřadů a zeměměřických a ka-
tastrálních inspektorátů. Podílel se na koncepci digitalizace katastru nemovi-
tostí, řídil projekt digitalizace souboru popisných informací v letech 1994 až 
1999, spoluvytvářel informační politiku resortu, řídil projekt informační sys-
tém katastru nemovitostí (ISKN), včetně jeho propagace na veřejnosti. Podílel 
se na přípravě řady dalších koncepčních záměrů schvalovaných vládou či země-
dělským výborem Poslanecké sněmovny, např. řešení problémů plynoucích 
z nedokončeného přídělového a scelovacího řízení či na zpracování Výhledové 
studie resortu zeměměřictví a katastru v ČR do roku 2010.

V únoru 2002 jej vláda jmenovala předsedou ČÚZK. Ve funkci předsedy pro-
sadil reorganizaci resortu do současného krajského uspořádání katastrálních 
úřadů, které se pozitivně projevilo zlepšením parametrů poskytovaných služeb, 
zejména zrychlením vkladového řízení. V roce 2007 se zasadil o přijetí opatření 
k urychlení digitalizace katastrálních map vládou České republiky (ČR). Jejich 
realizace přinesla zvýšení počtu dokončovaných katastrálních území na více než 
tisíc ročně a díky tomu byla jejich digitalizace dokončena v roce 2017. V elek- 

Od ledna 1976 působil na Fakultě stavební (FAST) Vysokého učení technic-
kého (VUT) v Brně, kde na katedře (nyní ústavu) geodézie vyučoval předmět 
fotogrammetrie. Od roku 1977 byl docentem, v roce 1980 obhájil doktorskou 
disertační práci, získal titul doktora fyzikálně-matematických věd a byl jmeno-
ván profesorem pro obor geodézie a fotogrammetrie. Deset let (1980-1990) 
byl proděkanem FAST pro obor geodézie a kartografie. Je autorem řady vědec-
kých a odborných článků, z nichž mnohé byly publikovány v zahraničních a me-
zinárodních odborných časopisech. Vypracoval také několik vysokoškolských 
skript, u dalších byl spoluautorem.

V letech 1978-1992 byl předsedou Čs. fotogrammetrického komitétu, v kte-
rém vykonával za Čs. vědeckotechnickou společnost styk s Mezinárodní spo-
lečností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země (ISPRS). V roce 1991 byl 
spoluzakladatelem samostatné Společnosti (československé) pro fotogram-
metrii a dálkové snímání, kde byl předsedou do roku 1992.

V roce 1997 přešel z Brna na Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Na této škole byl odborným garantem pro nově vzni-
kající studijní obor Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, vyučoval zde 
předměty Geodézie, Fotogrammetrie a Užitá kartografie. Svou činnost na Jiho-
české univerzitě ukončil v roce 2004 a odešel do důchodu.

Již v důchodu zpracoval spolu se svou manželkou (zemřela v roce 2017) 
rozsáhlou publikaci Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje, která vyšla knižně v roce 2007. Ve svých 
devadesáti letech se těší relativně dobrému zdraví (kromě bolesti kloubů) 
a přeje všem mladším kolegům z oboru geodézie a kartografie mnoho úspěchů.

Za redakci GaKO přejeme jubilantovi životní pohodu a i nadále pevné zdraví.

bornej referentky a od roku 1999 vo funkcii vedúcej oddelenia územného plá-
novania obcí odboru územného plánovania. Metodicky usmerňovala územné 
plánovanie slovenských obcí, riadila cezhraničnú územnoplánovaciu spolu-
prácu na hraniciach SR s Poľskou republikou a s Maďarskou republikou, gesto-
rovala obstarávanie územných plánov veľkých územných celkov a prác pre 
Pracovné spoločenstvo podunajských krajín, ako aj tvorbu, aktualizáciu a ges-
torstvo Programu obnovy dediny v SR a spolupracovala na príprave právnych 
predpisov v gescii MŽP SR.

Prednášala v oblasti legislatívy. Osobitne iniciatívne sa venovala prípravám 
pre geografický informačný systém (GIS) územného plánovania, pôsobila ako
„úradník - zástupca SR“ v Európskom pracovnom spoločenstve na rozvoj vi-
dieka a obnovu dediny, kde vykonávala funkciu predsedníčky pracovnej sku-
piny pre Územné plánovanie a výstavbu Medzivládnej komisie pre slovensko- 
-poľskú spoluprácu a bola členkou Monitorovacieho výboru pre SAPARD. Spo-
lupracovala s tvorcami základnej vrstvy GIS v Geodetickom a kartografickom 
ústave Bratislava, s pracoviskami katastra nehnuteľností, najmä so Správou 
katastra Bratislava IV a v neposlednom rade so samotným Úradom geodézie, 
kartografie a katastra SR (ÚGKK SR), najmä v rámci legislatívnych procesov. 

OSOBNÍ ZPRÁVY



Ing. Kamil Klečka se narodil 14. 7. 1927 
Růženě a Eduardovi Klečkovým v Hra-
nicích na Moravě jako druhorozený syn. 
Otec byl důstojníkem Československé 
armády a v té době učil na Vojenské 
akademii v Hranicích. Matka byla v do-
mácnosti. Otec jako voják z povolání 
měnil často svoje působiště, a proto 
syn Kamil navštěvoval obecnou školu 
v Brně, Ružomberoku a Trenčíně, gym-
názium pak v Trenčíně, Hranicích a v Pra-
ze. Od malička byl oporou svojí matce, 
pomáhal doma všude, kde bylo třeba. 
Učil se velmi rychle a vše ho zajímalo. 

Plk. v.v. Ing. Kamil Klečka zemřel
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bylo roku 2002 také požehnáno k 50. výročí zlaté svatby a o 10 let později ke 
svatbě diamantové.

Po celý profesní život bylo jeho služební zařazení stále negativně ovlivňo-
váno tím, že nebyl členem Komunistické strany. Jeho otec, který zastával vy-
sokou funkci v intendanční službě, byl jako bývalý příslušník Vládního vojska, 
po odmítnutí vstoupit do Komunistické strany, nežádoucí. V rámci čistek v pade-
sátých letech byl jeho otec neoprávněně obviněn a odsouzen k nepodmíněné-
mu odnětí svobody na 5 let. Kamil se tedy při studiu a práci staral ještě o matku 
a musel odložit i svoji svatbu. Později byl jeho otec rehabilitován. 

Po poválečné reorganizaci armády v nastoleném novém totalitním režimu, 
byla jeho přihláška na Vojenskou inženýrskou akademii zamítnuta. Kamil Klečka 
se tedy přihlásil na roční studium do vojenské Topografické školy v Dobrušce. 
Ukončil ji s výtečným prospěchem. V roce 1954 zahájil studium na Vojenské 
technické akademii v Brně, katedře geodézie a kartografie. Do Dobrušky do-
jížděl během studií pouze na víkend. V té době se manželům narodili syn Kamil 
(*1954) a dcera Iva (*1957).

Studia na Vojenské akademii ukončil s vyznamenáním a byl přidělen do 
Vojenského topografického ústavu Dobruška do fotogrammetrického odboru.

V roce 1962 byl převelen k nově utvořenému 5. geodetickému odřadu, jako 
náčelník prvního geodetického oddělení.

V roce 1966 byl vyzván k účasti v konkurzu o přijetí na katedru geodézie 
a kartografie Vojenské akademie v Brně. Byl vybrán a ustanoven učitelem na této 
katedře a  za své výborné pedagogické výsledky získal i několik vyznamenání.

V roce 1974 na základě politických opatření nemohl jako nestraník předná-
šet na fakultě. Nepopřel také svůj nesouhlas se vstupem okupačních sovětských 
vojsk na naše území a byl z armády propuštěn. Po propuštění z armády na-
stoupil jako geodet v podniku Geofyzika Brno, kde pracoval od roku 1974 až do 
odchodu do důchodu v roce 1989. Za odpovědnou práci byl několikrát oceněn. 
Po revoluci byl Ing. Kamil Klečka rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka.

Plukovník Ing. Kamil Klečka byl od svého mládí také aktivním sportovcem 
a až do svých 85 let i sportovním funkcionářem. Věnoval se od mládí sportovní 
gymnastice, lehké atletice a košíkové. Ve dvaceti letech získal titul armádního 
Mistra republiky v košíkové. Na Vojenské akademii v Hranicích trénoval lehkou 
atletiku s Emilem Zátopkem a Jiřím Poděbradem. V roce 1948 se zúčastnil ar-
mádního vystoupení na posledním Všesokolském sletu v Praze a v roce 1955 
byl ustanoven vedoucím 200 cvičenců na bradlech, zúčastnil se s nimi první 
Spartakiády v Praze. Od roku 1966 pracoval stále v dobrovolných funkcích Čes-
kého volejbalového svazu jako člen Sportovně technické komise a Komise roz-
hodčích krajského volejbalového svazu i jako aktivní rozhodčí volejbalu. 

Inženýr Kamil Klečka byl člověk, který si okamžitě dokázal získat úctu, přá-
telství a lásku. Byl vždy pro své okolí rádcem, zastáncem a oporou. V tichosti 
naslouchal potřebám druhých a pomohl vždy dříve, než byl požádán. Zájmy ro-
diny upřednostňoval před vlastními zájmy a pohodlím. Byl klidný, rozvážný 
a tolerantní. Do posledních dní svého života si udržel neuvěřitelně bystrou 
paměť a skvělou rétoriku.

Až do svého odchodu byl neustále optimistický a nesmírně kurážný. Nikdy 
si rodině na nic nestěžoval a své utrpení snášel v tichosti. Do posledních dní byli 
Kamil se svou manželkou neustále spolu. Usměvavý, vlídný, obklopen svými 
dětmi, vnukem a pravnoučaty. Jeho krédem byl citát Johanna Wolfganga Goethe, 
který pronesl na oslavě svojí diamantové svatby: „Láska je jako bohatství. Je stvo-
řena k tomu, aby byla utrácena. A správné utrácení je obohatit všechny kolem sebe.“

Vždy říkal, že život je krásný jako diamant, ale občas i stejně tvrdý. Zároveň 
však plný báječných okamžiků a vzpomínek, ze kterých Kamil Klečka žil až do 
konce. 

Plk. v.v. Ing. Kamil Klečka zemřel v úterý 28. 12. 2021 ve věku 94 let. 

tronické formě je v současnosti dostupná většina údajů katastru nemovitostí, 
včetně služeb dálkového přístupu a nahlížení do katastru nemovitostí. Ve dru-
hé dekádě svého letos již 20letého působení ve funkci předsedy se zasloužil 
o přijetí nového katastrálního zákona, účinného od roku 2014, který byl přijat 
v souvislosti s celkovou rekodifikací soukromého práva. Státní správa země-
měřictví a katastru nemovitostí zajišťuje také důležité zeměměřické produkty 
a služby, které spoluvytvářejí národní geoinformační infrastrukturu.  

V roce 2015 absolvoval Ing. Karel Večeře podle nového zákona o státní služ-
bě výběrové řízení na předsedu ČÚZK. Svou pozici obhájil a 24. 2. 2016 byl 
vládou ČR znovu jmenován do této funkce. Od roku 2002 je členem Vědecké 
rady FSv ČVUT v Praze, angažoval se v činnosti sdružení NEMOFORUM, působil 
v prezídiu Pozemkového fondu a dalších veřejných funkcích. Je častým předná-
šejícím na mnoha odborných konferencích zaměřených nejen na zeměměřictví 
a katastr nemovitostí, ale také na eGovernment a na trh s nemovitostmi. Za 
přínos k rozvoji trhu s nemovitostmi jej v roce 2007 ocenila výroční cenou 
Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi. 

Jeho dlouhodobým záměrem bylo zajistit fungování spolehlivého transpa-
rentního katastru nemovitostí i základní geoinformační infrastruktury, se kte-
rými budou spokojení jak vlastníci nemovitostí, tak veřejná správa, poskytova-
telé hypoték, investoři i další uživatelé. Tento dlouhodobý záměr, se kterým se 
Ing. Karel Večeře ujímal před 20 lety své funkce, se mu stále daří plnit. V době 
jeho působení vzrostla prestiž i povědomí o rezortu a v současné době patří 
resort k jednomu z nejlépe digitalizovaných úseků státní správy. 

Přejeme mu proto stále mnoho sil pro pokračující rozvoj oboru zeměměřic-
tví a katastru nemovitostí v ČR, který bude i v dalších letech ve znamení postu-
pující digitalizace.

Již v 15 letech dokázal autobusem svážet i dělníky do práce v dolech. 
V březnu 1939, po vzniku Slovenského státu, se rodina přestěhovala z Tren-

čína do Hranic a později do Prahy. V první polovině roku 1945 byl spolu se svým 
o 2 roky starším bratrem totálně nasazen u Technische Nothilfe v Humpolci 
a Havlíčkově Brodě.  

Přál si být lékařem, ale z finančních důvodů šel po válce ve šlépějích otce 
a po maturitě byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích, kterou ukončil 
v roce 1948. Ve svých 21 letech byl přidělen do Ružomberoku jako velitel Roty
těžkých zbraní. O rok později byl přeložen do Nitry. Ještě v tomtéž roce absol-
voval kurz velitelů ženijních čet s výtečným prospěchem. V roce 1950 byl usta-
noven do funkce velitele baterie a velitele poddůstojnické školy DPÚ (dělostře-
lectva pěšího útvaru). V roce 1951 se jako zástupce velitele přehlídkového pra-
poru účastnil první vojenské přehlídky na Letenské pláni v Praze. 

Svoji budoucí manželku Jaroslavu poznal v Praze na Vánoce v roce 1950. 
Oddáni byli 30. 8. 1952 v chrámu sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. Tam jim  
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