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PrÛvodce ãíslem 5/2006

◆ 4. – 5. 5. ’06, Ostrava – GISáãek – student-
ská soutûÏní konference; pofiadatel: Institut
geoinformatiky, HGF, V·B – TU Ostrava; info:
http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2006/gisa-
cek_06.htm

◆ 4. – 7. 5. ’06, Praha – Svût knihy Praha;
místo konání: PrÛmyslov˘ palác na V˘stavi‰ti
Praha; info: http://svetknihy.cz

◆ 30. – 31. 5. ’06, Kutná Hora – XI. konference
Voda a pozemkové úpravy; info: ZA a PÚ
Kutná Hora, tel.: 327 536 026, Petr.Laznov-
sky@mze.cz  nebo www.vodakh.cz

◆ 1. – 3. 6. ’06, RoÏnov pod Radho‰tûm –
XII. mezinárodní âesko-Slovensko-Polské
geodetické dny; místo konání: rekreaãní zafií-
zení Relax; pofiadatel: âSGK – poboãka Opava;
info: Jan.Machan@cuzk.cz, www.csvts.cz/csgk
nebo www.mikroarea.cz/geodetickedny/

◆ 7. – 9. 6. ’06, Brno – Geoinformatika ve vefiejné
správû; místo konání: Hotel VoronûÏ I.; pofiadatel:
CAGI; info: symma@quick.cz a www.giscagi.cz

◆ 11. – 15. 6. ’06, Praha – Bentley BE Confe-
rence Europe – pfiíleÏitost pro Bentley uÏiva-
tele a jejich manaÏery, ktefií si chtûjí prohlou-
bit své znalosti a lépe tak vyuÏívat Bentley
technologie ve své organizaci; místo konání:
Hotel Hilton; pofiadatel: Bentley Systems; info:
marketing.czech@bentley.com a www.bentley.com/
cs-CZ/Community/Training+Conferences? 

Diáfi

ÚVODEM

Zdafi BÛh
»VzhÛru nad jezírko vede ‰ikm˘, slizk˘ a puklinovit˘ komín. Dlou-
h˘ rozpor nask˘tá moÏnost v˘stupu o deset metrÛ v˘‰e. Komín se
roz‰ifiuje v síÀku, ale dno se opût ztrácí do hlubin. Studna o rozmû-
rech 4 x 4 m padá kolmo dolÛ a tam se bly‰tí vodní hladina. Poz-
dûj‰í prÛzkum, za pouÏití svítící nitky zavû‰ené na pásmu, prokázal
hloubku vody dva metry a dno ‰ikmo se svaÏující do temné hlubi-
ny u jedné strany propasti. Otáãíme pohled vzhÛru. Nad na‰imi
hlavami valí komín nûkam do pryã a pfiímo pfied námi je na druhé
stranû ‰achty zfietelnû viditelná chodba horizontálnû pokraãující
kamsi… Stoupající voda v Leteckém jezírku v‰ak pozdûj‰í vystroje-
ní traverzu nedovolila. On se uÏ nikdo nechtûl koupat. “Jaké tomu
dáme jméno?” Jen kapkami ru‰ené ticho a “bezedná” vodní hlubi-
na nás pfiivedla ke vzpomínce na na‰eho tragicky zesnulého kole-
gu, potápûãe a jeskyÀáfie, My‰áka. Sedûli jsme ti‰e nad vodou
a hledûli do My‰ákovy studny.« (z ãasopisu Krasová deprese)

Toto ãíslo je vûnováno speleologickému mapování. MoÏ-
ná touha navûky zapsat do mapy jeskynû svÛj název vede jesky-
Àáfie pod zem. Mapování pfiírodních podzemních prostor se vût-
‰ina z nás asi ve ‰kole neuãila. Snad to tímto ãíslem Zemûmûfiiãe
alespoÀ pro urãitou základní pfiedstavu napravíme.

Tento t˘den ‰el v televizi dokument, jak âe‰i objevili nû-
kde v Iráku  druhou nejvût‰í solnou jeskyni svûta a dnes je Vel-
k˘ pátek, kdy se otvírají skály. Asi jsem si lep‰í termín pro
úvodník nemohl vybrat.     Caupico. Radek PETR, 14/10/2006

Seznam inzerentÛ
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Nov˘ jeskynní systém
Tento t˘m zaãal jeskyni zkoumat
a dokumentovat, takÏe zanedlou-
ho bylo jasné, Ïe do‰lo k objeve-
ní zásadního podzemního kraso-
vého systému. JelikoÏ se jednalo
o rozsáhlou, bohatû vyzdobenou
jeskyni, byl vchod uzavfien ocelo-
v˘m poklopem. Fakt o existenci
nové jeskynû v âeském krasu byl
pfiísnû utajen, nicménû k ãásteã-
nému úniku informací pfiesto do-
‰lo. ZlatokoÀská skupina pokra-
ãovala v dokumentaãních
a v˘kopov˘ch pracích i v násle-
dujících letech, aby tato ãinnost
byla nûkdy v letech 1992-93
z neznám˘ch dÛvodÛ náhle zcela
ukonãena. Následující léta se
v jeskyni nepracovalo, jak doka-
zovaly kontroly vstupní dutiny.

Zpráva o Ementálu brzy pfie-
rostla v m˘tus, kter˘ se rychle roz-
‰ífiil a jiÏ v polovinû 90. let
o Ementálu sly‰el takfika kaÏd˘ jes-
kyÀáfi v âeském krasu. S tím
i stoupala zvûdavost a ãetné dota-
zy smûfiované k objevitelÛm jesky-
nû, ktefií mlãeli a dodnes mlãí. Dfií-
ve dokonce popírali i samotnou
existenci tohoto jeskynního systé-
mu. Nicménû lokalita, kde se jes-
kynû nachází, byla známa, takÏe
uzávûr vchodu a pozoruhodn˘
systém jeho uzamykání byl podro-
ben zkoumání nejednoho jeskyÀá-
fie, ale i trampÛ zajímajících se, co

poklop do neznámé jeskynû skr˘-
vá. Apely na publikaci vûdeck˘ch
a dal‰ích informací o jeskyni sílily,
nicménû byly marné... 

ProtoÏe ãím dál tím víc sílily
tendence »akãních« jedincÛ, ktefií
problém chtûli fie‰it hrubou silou,
vstoupil do celé vûci v˘zkumn˘
t˘m »Krasová deprese«, jehoÏ
zájmem bylo získat o jeskyni zá-
kladní data, o kter˘ch se domní-
vali, Ïe buì nejsou v Ïádném pfií-
padû dostupná nebo dokonce
neexistují. V srpnu 1999 pak uãi-
nili zbûÏnou prohlídku systému
a relativnû triviální uzamykaní
poklopu zajistili dal‰ím zámkem.
UÏ po první náv‰tûvû jim do‰lo,
Ïe vnikli do zcela zásadní jeskynû
âeského krasu, podávající aktuál-
ní svûdectví o krasov˘ch proce-
sech v nûm probíhajících. ProtoÏe
se v jeskyni minimálnû sedm let
nepracovalo, rozhodli se v polovi-
nû prosince 1999 jeskynní systém
dÛkladnû zdokumentovat. Bylo
zjevné, Ïe v˘sledky pfiedchozích
bádání zlatokoÀské skupiny nebu-
dou publikovány ani v horizontu
pfií‰tích 10 let.

KrádeÏ?
Úãelem jejich zprávy není a ani ne-
mÛÏe b˘t vykrádat ZO âSS 1-04
»Zlat˘ kÛÀ« její objevy. Tento spe-
leologick˘ t˘m provádûl v Ementá-
lu v˘zkum, na nûjÏ mûl mnohem
více ãasu a mohl získat (a zfiejmû
i získal) o jeskyni mnohem více vû-
deck˘ch poznatkÛ, neÏ zjistil druh˘
t˘m bûhem relativnû rychlého prÛ-
zkumu (geologickému v˘zkumu
v jeskyni bylo moÏno vûnovat pou-
ze 50 hodin ãistého ãasu). Cílem
jejich snaÏení bylo podat ostatním
speleologÛm, krasologÛm, biolo-
gÛm a ochranáfiÛm zprávu, co
Ementál skr˘vá (nebo neskr˘vá).

KrádeÏ jeskynû Ementál?

Historie objevu
Na jafie 1981 byl âesk˘ kras po-
stiÏen velkou povodní, Berounka
se rozvodnila katastrofálním zpÛ-
sobem a její hladina dosáhla nû-
kolika metrÛ nad bûÏn˘ stav.
Tehdy se fieka pod obcí Srbsko
pfielila pfies silnici Srbsko – Karl-
‰tejn a voda tekoucí po silnici se
zaãala propadat do jeskynû »Ko-
mora«. ProtoÏe do ní vtékala po-
mûrnû dlouho, neÏ se hladiny vy-
rovnaly, dalo se oãekávat dal‰í,
rozsáhlé pokraãování jeskynû. Po
této události zaãal v jeskyni ko-
pat jeskyÀáfi ze Srbska Zdenûk
Mengler a záhy se prokopal do
dal‰ího pokraãování s jezírkem.
Dál do masivu se jeskynû uzaví-
rala a následující potápûãsk˘ prÛ-
zkum vyznûl negativnû. Od té
doby se tato dutina naz˘vala
»Menglerova jeskynû«, krátce
»Menglerka«. V polovinû osmde-
sát˘ch let, zfiejmû na MenglerÛv
popud, zaãala ZO âeské speleo-
logické spoleãnosti 1-04 Zlat˘
kÛÀ kopat v dutinû vlevo nad
Menglerovou jeskyní. Zpoãátku
se na této lokalitû kopalo asi spo-
radicky, pozdûji, kolem let 1987
aÏ 1988 se prolongaãní práce
zfiejmû rozjely intenzivnûji a brzy
se jeskyÀáfisk˘ t˘m prokopal do
jeskynního systému »Ementál«.
Stalo se tak v roce 1988, za obje-
vitele je povaÏován Zd. Mengler.

Na webov˘ch stránkách obãanského sdruÏení »Krasová depre-
se – spolek pro v˘zkum a dokumentaci podzemních dutin«
jsem na‰el »první pfiedbûÏnou nálezovou zprávu o objevu jes-
kynû Ementál v âeském krasu« (evidenãní ãíslo 2529) autorÛ
R. Broma, J. Bruthanse, M. Kolãavy a M. Pfiibila. Tato jeskynû
je zajímavá z mnoha dÛvodÛ. Jedním z nich je moÏná i fakt, Ïe
byla tak tro‰ku ukradená. Byla to zfiejmû nejrychlej‰í a v tak
krátkém ãase urãitû nejvût‰í mapovací akce amatérsk˘ch jes-
kyÀáfiÛ v âechách. Mapování muselo probíhat v co nejpfiísnûj-
‰ím utajení, v konspiraci a za maskovacích opatfiení. 
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Speleologie je vûda a má nejen
etiku a pravidla specifická pro svÛj
konkrétní obor, ale i etiku a pravi-
dla obecná, vûdecká. Je bûÏn˘m
pravidlem, Ïe se v˘sledky pfiírodo-
vûdeck˘ch bádání zvefiejÀují a ni-
koliv, Ïe se utajují pfied odbornou
i laickou vefiejností. Jistû se dá napfi.
namítnout, Ïe pfiípadné publiková-
ní mÛÏe zv˘‰it poãet nezvan˘ch
osob usilujících o vniknutí do jesky-
nû. Proti vniknutí nezvan˘ch osob
v‰ak existují dostateãné technické
a dal‰í prostfiedky, a riziko vypl˘vají-
cí z publikované informace o jesky-
ni tak nikdy nemÛÏe pfieváÏit ztráty
zpÛsobené dlouholet˘m zatajová-
ním vûdecky v˘znamn˘ch objevÛ.
Navíc platí, Ïe pokud uÏ pronikly
na vefiejnost urãité informace, b˘va-
jí tyto ústní po‰tou deformovány
a zveliãovány. Tlak rÛzn˘ch skupin
na vniknutí do jeskynû je potom
zpravidla vy‰‰í, neÏ by za pfiedpo-
kladu, Ïe byl publikován popis
a mapa jeskynû (tajemno pfiikrá‰le-
né lidskou fantazií láká vÏdy víc,
neÏ fakta zachycená na fotografiích
a mapkách).

Zpráva o celkem 12 stranách
A4 pokraãuje a v ilustrovaném
nepravidelném podzemním ma-
gazínu Krasová deprese ã. 8, ja-
ro 2000, text je doplnûn spous-

tou obrázkÛ, grafÛ a tabulek. Pfií-
padné zájemce o vyãerpávající
informace odkazuji na webové
stránky www.krasovadeprese.net
Naleznete tam geologické po-
známky, popisky krasov˘ch jevÛ
a nálezy kostí, vÏdy lokalizované
pomocí polygonov˘ch bodÛ.

Co tedy ukradli?
Jeskynû Ementál je trojrozmûrn˘
labyrint, skládající se pfiedev‰ím
ze sloÏitû se vûtvících chodeb,
úzk˘ch kanálkÛ a men‰ích dóm-
kÛ. Míra labyrintovitosti je v˘raz-
nû vy‰‰í neÏ v jin˘ch jeskyních
âeského krasu (poãet uzavfien˘ch
okruhÛ/celkov˘ objem jeskynû),
je obdobná jako v jeskyni Arnold-
ka v ãásti »Bludi‰tû«.

Vût‰í prostory jsou jen: Vstupní
dóm, Jezerní dóm I, Draãí dóm,
Dominantní koridor, SuÈov˘ dó-
mek, Balkónov˘ dóm, Písãit˘ dó-
mek atd. Ani tyto prostory v‰ak ne-
jsou pfiíli‰ rozsáhlé a vût‰inou nesou
stopy vzniku z nûkolika men‰ích
prostor, kdy byly roz‰ifiovány boãní
korozí a fiícením podkorodovan˘ch
blokÛ (Draãí dóm, Balkónov˘
dóm). Je zfiejmé, Ïe pfii v˘voji vût‰i-
ny dómÛ se v˘raznû uplatnila koro-
ze pfii hladinû podzemní vody. 
Jeskynû zfietelnû pokraãuje v ne-

zmûnûném rozmûru dále pod sou-
ãasnou hladinu podzemní vody
(souãasná hladina tu netvofií Ïád-
nou jasnou hranici). Obdobnû po-
kraãuje i do údolí Berounky (mnoÏ-
ství vchodÛ uzavfien˘ch sutí).

V‰echno to popsané zÛstalo
na místû v tichu a tmû. Jen zprá-
vu a svûdectví vynesli jeskyÀáfii
na povrch, labyrint popsali a mís-
ta pojmenovali. Pfiesnû jako to
udûlali cestovatelé a objevitelé
(Cook, Holub…), které hnala
touha po neznámu do neprobá-
dan˘ch konãin. Stálo je to pení-
ze, zdraví, Ïivoty. Právû nûkde
zde jsou kofieny kartografie ob-
jevn˘ch cest. Zde nûkde vznikalo
zemûmûfiictví, které zaplÀovalo
»místa se lvy«. Dnes v dobû sate-
litÛ se toto snaÏení pfiesunulo do
podzemí a je to opût o penûzích,
zdraví, Ïivotû a moÏná i nesmr-
telnosti za objevení nûãeho nové-
ho. Toto tfieba v inÏen˘rské 
geodézii nebo v katastru uÏ ne-
známe. Nemûfiíme pro radost,
ale pro obÏivu. Dovolte mi tedy
toto ãíslo ãasopisu Zemûmûfiiã
vûnovat v‰em tûm nad‰en˘m
»zaprasen˘m speleologick˘m mû-
fiiãÛm«. Zdafi BÛh. 

R. Petr (za pouÏití 
www.krasovadeprese.net)



Jeskynû pfiitahovaly ãlovûka 
uÏ od pradávna

Praãlovûk v jeskyních hledal úkryt stejnû jako
dnes trampové nebo bezdomovci. V mládí jsme
s turistick˘m oddílem hledali v podzemí chlapecká
dobrodruÏství. Barrandovka, Koda, Klokoãky, ale
nejvût‰í úspûch u nás dûtí mûly podzemní ‰toly
a lomy s romantick˘mi názvy Amerika, PusÈák ne-
bo JiÏní kfiíÏ nedaleko Karl‰tejna.

Touha dostat se tam, kam se normálnû necho-
dí, nás hnala do prolézání Vy‰ehradsk˘ch kasemat,
Rudolfovy ‰toly, podzemí v ·árce ale i pod Stali-
nem na praÏské Letné. Prolézali jsme na Starém
Mûstû sklepy, chodby i kanály. Sly‰el jsem, Ïe jed-
nou byl i závod na kolobûÏkách v nûjakém zaskru-
Ïovaném toku praÏského potoka v podzemí.

JiÏ od dûtství jsme si tfieba na té Americe za-
kreslovali (dnes musím fiíci znaãnû »expediãním
zpÛsobem«) trasu chodeb a napasovávali to na ZM
1 : 10 000 povrchu, které jsme si jako turistick˘
oddíl (rozumûj jako »socialistická organizace«)

mohli koupit na »geodézii«. Byly to malÛvky, fiekl
bych spí‰e pochodov˘ film, kde jsme si vyznaãova-
li odboãky a místo, kde jsme zaslechli Hágena ne-
bo vidûli netop˘ry. Skuteãné speleologické mapo-
vání mi aÏ do roku 2004, kdy jsem zaãal
pfiipravovat tento ãlánek, zÛstalo utajené.

Jednou jsem se zúãastnil se speleology náv‰tû-
vy podzemí v âeském krasu nûkde kousek od Srb-
ska. JeskyÀáfii odemkli Ïelezn˘ poklop a na‰e malá
skupinka se nasoukala do skály. Asi nás nováãky
naschvál protáhli tûmi nejvût‰ími plazivkami
a slizké bahno hned odli‰ilo staré zku‰ené kusy od
nás, podzemních uch. SnaÏil jsem se b˘t vÏdy na
ãele skupiny. Lezení s karbidkou na helmû má to-
tiÏ úÏasnou atmosféru. Stejnû pÛsobivá byla
i chvilka v naprostém tichu a tmû. Odmûnou pro
nás byla také náv‰tûva podzemního hlinûného
mûsteãka, moÏná právû toho, o kterém Jaroslav
Foglar psal ve svém románu Modrá hlína a kter˘
jsme si nûkdy v 80. letech kupovali u tajemníka
Speleologické spoleãnosti nûkde na Hradãanech. 
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Pr˘ v podzemí nûkdo udûlal i nû-
jaké protikomunistické postaviã-
ky a minul˘ reÏim se pokusil ces-
tu k tomuto hlinûnému
svobodomyslnému království
znemoÏnit umûl˘m závalem. 

Nevím, co je na tom pravdy.
Vím v‰ak, Ïe jeskyÀáfii jsou zvlá‰t-
ní sorta lidí a Ïe zemûmûfiictví má
v podzemí nezastupitelnou úlo-
hu. V‰em tûmto obûtavcÛm, na-
d‰encÛm a dobrodruhÛm se po-
kou‰ím tímto ãíslem vzdát hold. 

Mapování pfiírodních 
podzemních prostor

Jeskynû náleÏí k nejv˘znamnûj-
‰ím pozoruhodnostem pfiírody.
Jsou dokladem svérázného geolo-
gického v˘voje zemského povr-
chu vázaného na rozpustné hor-
niny. Mají mimofiádn˘ v˘znam
pfiírodovûdeck˘, historick˘
a v souãasné dobû i komerãní.
Vûdní obor, kter˘ se zab˘vá stu-
diem, prÛzkumem a v˘zkumem
jeskyní, je speleologie.

Jedním z hlavních úkolÛ spe-
leologie je dokumentace jeskyní
a souvisejících skuteãností. Zá-
kladní formou dokumentace jes-
kynû je její plán nebo mapa. Ne-
ménû v˘znamn˘m úkolem je
znázornûní prÛbûhu jeskynû
vzhledem k zemskému povrchu
ãi jin˘m krasov˘m jevÛm. Vûd-
ním oborem, zab˘vajícím se mû-
fiením a zobrazováním Zemû a je-
jich ãástí, je nám dobfie známé
zemûmûfiiãství, jehoÏ hlavní sou-
ãást tvofií geodézie – vûda o »mû-
fiení« a kartografie – vûda o »zo-
brazování«.

Speleologick˘m mûfiic-
tvím nazveme ãinnosti souvisejí-
cí s urãováním prostorov˘ch
vztahÛ ve speleologickém pro-
stfiedí. NáleÏí sem nejen práce
mapovací, ale obecnû v‰echny
metody, jejichÏ v˘sledkem je in-

formace o poloze (v geodetickém
smyslu) bodÛ a jevÛ vázan˘ch na
jeskynû a speleologické prostfiedí.
Z geodetick˘ch a kartografick˘ch
metod lze ve speleologickém mû-
fiictví ve znaãné mífie vyuÏít me-
tody dÛlního mûfiictví, inÏe-
n˘rské geodézie, mapování
i fotogrammetrie.

Geodetické metody uÏívané
napfi. v dÛlním mûfiictví ale nemo-
hou b˘t vÏdy v jeskyních plnû vy-
uÏity. Hlavní pfiíãinou je znaãná
ãlenitost jeskynû, ãasté horizon-
tální a vertikální zmûny, rÛzná
prÛchodnost jednotliv˘ch ãástí
jeskynû, poÏadavky na dal‰í za-
bezpeãení mûfiiãÛ, zejména horo-
lezeckou nebo potápûãskou tech-
nikou apod. Naopak pfii mûfiení
v jeskyních nemusí b˘t ve vût‰inû
pfiípadÛ pomÛcky, osvûtlení a pfií-
stroje vybaveny nev˘bu‰nou
úpravou jako v dolech. Naopak se
ve speleologii uÏívají pfiístroje,
metody a postupy specifické pou-
ze pro mûfiení v jeskyních.

Mûfiické práce ve speleologii
mÛÏeme rozdûlit na: 
1) speleologické mapování

(v podzemí i na povrchu) 
2) speciální speleologická mûfiení
3) speciální v˘poãetní a zobrazo-
vací práce

ad 1) Speleologick˘m ma-
pováním nazveme tu ãást spe-
leologického mûfiictví, jehoÏ v˘-
sledkem je mapa nebo plán
jeskynû ãi jiného krasového nebo
pseudokrasového jevu. Speleolo-
gické mapování je nejv˘znamnûj-
‰í a také nejstar‰í z disciplín spe-
leologického mûfiictví.

Speleologické mapování fie‰í
tedy otázky tvorby speleologic-
k˘ch map, tj. vyuÏití existujících
mapov˘ch podkladÛ a jejich dopl-
Àování, pfiípravné práce pro mûfie-
ní, doplnûní bodov˘ch polí na po-
vrchu a vytvofiení mûfiick˘ch
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sítí bodÛ v podzemí, podrobné mapování na povr-
chu i v podzemí, nezbytné v˘poãetní práce a zá-
kladní grafické práce nutné k vytvofiení mapy jesky-
nû ãi propasti. Dále se speleologické mapování
zab˘vá pracemi, jejichÏ v˘sledkem je spoleãné zná-
zornûní podzemních a povrchov˘ch bodÛ (nákres
prÛbûhu jeskynû do mapy povrchu ãi zakreslení vy-
bran˘ch ãástí povrchu do mapy jeskynû).

ad 2) Speciální speleologická mûfiení. Do
této ãásti speleologického mûfiictví zafiazujeme
metody inÏen˘rské geodézie uÏívané pfii vytyãová-
ní rÛzn˘ch proráÏek a pfiípravû rÛzn˘ch technic-
k˘ch projektÛ, fotogrammetrické metody aj. Nû-
kdy se mezi speciální speleologická mûfiení
zafiazují metody mûfiení pod vodou a speciální me-
tody mûfiení propastí, geofyzikální, geologické, ra-
diové a dal‰í metody k urãování prostorov˘ch
vztahÛ mezi jeskynûmi a povrchov˘mi jevy apod.

ad 3) Speciální v˘poãetní a zobrazovací
práce ve speleologickém mûfiictví obsahují v˘po-
ãetní postupy a grafické metody, které nejsou ob-
vyklé pfii speleologickém mapování. Patfií sem v˘-
poãty a metody axonometrického znázornûní
jeskyní a propastí; kartometrie – tj. získávání infor-
mací z map (délkové, smûrové, spádové, plo‰né,
objemové a dal‰í údaje); redukce map do rÛzn˘ch
mûfiítek a jejich generalizace: polygrafické práce;

digitální modely terénu a optimalizaãní postupy
pfii mûfiení a nûkteré dal‰í v˘poãty a metody vãet-
nû tvorby geoinformaãních systémÛ (GIS) a evi-
denãních map krasu ãi základních map krasu.

Historie mûfiení podzemí
Mûfiení a znázorÀování podzemních prostor má
své historické kofieny. Snaha po jejich zobrazení se
poprvé projevuje u kulturních národÛ Stfiedního
v˘chodu. NáplÀ obrazu je v‰ak úmûrná tehdej‰í-
mu vyuÏití, které bylo pfieváÏnû kultovní. Chybí
v nûm v‰echny skuteãnosti, které by nûjak˘m zpÛ-
sobem svûdãily o podzemní pfiírodû.

V zobrazení jeskyní nacházíme prvé známky pfií-
rodovûdeckého pozorování aÏ ve stfiedovûku, ãi spí‰e
v ranném novovûku. Je to úzce spjato s rozvojem
hornictví jako vûdecké disciplíny. Jedny z prvních
map, které mají nesporné pfiírodovûdecké hodnoty,
jsou z r. 1719 od J. Bucholtze (mapa Draãí jeskynû
v Demänové z knihy Mateje Bela Hungaria antiquae
et novae Prodormus) a od V. Süsze z r. 1800 (mapa
Sloupsk˘ch jeskyní pro hrabûte Salma).

Bûhem cílevûdomého bádání v jeskyních, aÈ
jiÏ z dÛvodÛ vlastivûdn˘ch ãi vûdeck˘ch, se vyvi-
nulo i speleologické mapování. Jeho moderní
základy poloÏil prof. Karel Absolon na pfielomu
19. a 20. století. V tûchto tradicích pokraãovali
dal‰í prÛzkumníci krasu – R. Burkhardt, P. Ry‰av˘, 
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Barrandova jeskynû u Srbska (foto z roku 1982)
Zdroj: 61. speleologick˘ CD-ROM

Foto z v˘uky v˘bûrového pfiedmûtu Speleologické mapo-
vání z Ochozské jeskynû v jiÏní ãásti Moravského krasu.
Nyní probíhá v˘uka v jeskyni B˘ãí skála ve stfiední ãásti

Moravského krasu, která je nejvût‰ím mapovan˘m systé-
mem v âR a okolí. Amatérská jeskynû má pfies 30 km
chodeb. V rámci diplomové práce Jana Sirotka (nyní

v Geodisu Brno) byly zpracovávány návaznosti podzemí
Amatérské jeskynû na povrchové krasové jevy. KaÏd˘

rok se vyskytne jedna nebo více diplomov˘ch prací na
Ústavu geodézie VUT v Brnû z krasového prostfiedí.
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J. Vodiãka a ãetní dal‰í. Geologic-
ké a hlavnû geomorfologické
aspekty zavedl do speleologické-
ho mapování R. Kettner (mapo-
vání jeskynû Domica), jehoÏ me-
tody rozvinuli F. Skfiivánek,
V Král, J. Sekyra, A. Droppa,
J. Michovská a fiada dal‰ích.

Speleomûfiictví
Speleologické mapování nemá
dosud obecnû uznávaná pravidla
a normy. Proto v˘sledné mapy
rÛzn˘ch autorÛ se li‰í jak do
pfiesnosti, tak i do podrobností
a zpÛsobÛ zobrazovaného obsa-
hu. Specializace v amatérském
mapování do nedávné doby zcela
chybûla, takÏe v˘sledky mûfiení
se obyãejnû pohybují ve dvou
krajnostech. Mapuje-li speleolog
(geolog, geomorfolog apod.) b˘vá
mûfiick˘ podklad dosti nepfiesn˘,
zato v‰ak obsah mapy z hlediska
krasové morfologie ãi praktické
speleologie b˘vá na v˘‰i. A opaã-
nû, mapuje-li geodet, má jeskynû
pomûrnû pfiesnou mûfiickou síÈ,

neodpovídá v‰ak morfologie
a dosti ãasto chybûjí tûÏko pfií-
stupné partie, mûfiitelné jen za
cenu krajního fyzického v˘konu.

Obdobnû je tomu i se zná-
zornûním jednotliv˘ch objektÛ
a jevÛ zamûfien˘ch v podzemí.
Sjednocovací proces pouÏívan˘ch
mapov˘ch znaãek pro znázornû-
ní morfologick˘ch tvarÛ a pfied-
mûtÛ je‰tû není ukonãen. RovnûÏ
metody poãítaãové grafiky a poãí-
taãové kartografie pfiiná‰ejí nyní
nové poznatky a moÏnosti i do
speleologického mûfiictví.

Vlastní mapování jeskyní,
sestavení a úprava speleologic-
k˘ch map se dûje mnohdy na
amatérské úrovni, ale to nezna-
mená nízkou úroveÀ. Speleolo-
gické mûfiictví se snaÏí pfii uÏití
jednotného znaãkového klíãe pro
vyjádfiení obsahu map a základ-
ních metod uÏívan˘ch pfii mûfiení
jeskyní umoÏnit mapování i spe-
leologÛm, ktefií nejsou geodety.
SloÏitûj‰í metody mûfiení, vyÏa-
dující pouÏití speciálních pfiístro-
jÛ (napfi. teodolitu), pfiedpokládají
samozfiejmû znalost obsluhy

tûchto pfiístrojÛ, ale tûmto meto-
dám se v tomto ãlánku v ãasopi-
su Zemûmûfiiã zámûrnû vyhne-
me. KaÏd˘, kdo chce sestavit
kvalitní speleologickou mapu
(zvlá‰tû sloÏitûj‰ího jeskynního ãi
propasÈovitého systému), pozná,
Ïe nestaãí znát jen metody mapo-
vání, ale k vûrnému zachycení
podzemní morfologie a jejímu
srozumitelnému vyjádfiení je za-
potfiebí cvik, zku‰enost a dobr˘
cit pro orientaci v podzemí.

Nûkteré speleologické 
mûfiické pomÛcky

Mezi svinovací mûfiidla zafiazuje-
me ocelové svinovací metry,
vhodné pro domûfiování krátk˘ch
délek. Jsou sice men‰í neÏ skládací
dfievûné metry, ale rezavûjí a za-
ná‰ejí se blátem. Svinovacím mû-
fiidlem mÛÏeme nazvat i lanko
nebo provázek opatfien˘ uzlíky
nebo znaãkami obvykle po 1 m od
sebe. UÏívají se pfii hrubém mûfie-
ní délek nebo pro rychlou orienta-
ci ãi informaci o mûfiené délce. 

Michal Kolãava odeãítá údaje ze závûs-
ného kompasu (Jeskynû Ementál, âesk˘

kras, k.ú. Srbsko), Foto: Martin Pfiibil

Martin S. si do jeskyní bere i moder-
nûj‰í HW a SW pomÛcky

GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o., Pardubice
Tel./Fax: 466 614 964  Mobil: 777 595 877
e-mail: geodeticke@centrum.cz

WWW.GEOSERVER.CZ

WWW.GEOOBCHOD.CZ



Velmi ãasto tohoto zpÛsobu mûfiení délek pouÏíva-
jí potápûãi pfií mûfiení pod vodou nebo speleologo-
vé pfii mûfiení propastí a komínÛ.

V celkem nedávné dobû byla speleology vyvi-
nuta speciální pomÛcka pro mûfiení délek v jesky-
ních, tzv. topofil. Topofil je cívka nití opatfiená
mûfiícími váleãky a poãítadlem. Mûfiiã pfiiváÏe nit
na poãátek mûfiené délky, vynuluje poãítadlo
(odeãte poãítadlo), natáhne nit na druh˘ konec
délky a odeãte délku na poãítadle. Poté nit odtrh-
ne a nemusí jiÏ mûfiidlo smotávat. PouÏití topofilu
je v˘hodné pfii expedicích, pfii rychlém mûfiení jes-
kynû, pfii mûfiení hloubek propastí, kde smotávání
pásma ohroÏuje bezpeãnost mûfiiãe apod. Dal‰í v˘-
hodou topofilu je, Ïe mÛÏe mûfiit jen jedna osoba,
a to délky i nûkolik desítek ãi stovek metrÛ dlou-
hé. Hlavní nev˘hodou topofilu je jeho malá pfies-
nost, která je zpÛsobena pruÏností nitû, zmûnou

délky nitû vlivem vlhkosti a omezenou pfiesností
mûfiícího systému (pfievodních koleãek a poãíta-
dla). Proto si svÛj topofil kaÏd˘ speleolog musí po-
fiádnû vyzkou‰et na znám˘ch délkách a po mûfiení
zavádût pfiíslu‰né korekce.

Mûfiická kola se v klasické geodézii prakticky
nepouÏívají. Jsou to koleãka rÛzného prÛmûru
opatfiená poãítadlem (obdoba tachometru, kter˘
mûfií délku ujeté dráhy vozidlem). Mûfiick˘mi ko-
leãky b˘vá vybavena policie pro rychlé zamûfiení
situace dopravní nehody. V této podobû mohou
b˘t tato mûfiidla pouÏita pfii sestavování pasportÛ
jeskyní ãi lokalizaci jeskynû (její hrubé zakreslení
do mapy). Pfii expediãních pracích (zejména na
povrchu) se osvûdãuje pro hrub˘ odhad vzdále-
ností krokomûr, kter˘ na principu kyvadélka po-
ãítá otfiesy pfii chÛzi.

V jeskyních se pro mûfiení délek velmi osvûdãu-
je pfiístroj ‰v˘carské firmy LEICA s názvem DISTO.
Pfiístroj umoÏÀuje mûfiit délky od 5 cm do 30 m bez
pouÏití odrazného systému a s odrazn˘m systémem
(terãíkem) aÏ do 200 m. Pfiesnost mûfien˘ch délek je
± 2 mm. Pfiístroj vysílá viditeln˘ laserov˘ paprsek,
kter˘ je souãasnû mûfiícím médiem. RovnûÏ rozmûr
pfiístroje je velmi praktick˘ (15 x 6,5 x 3,5 cm) a je-
ho hmotnost je více neÏ pfiijatelná – asi 240 g. Ce-
na pfiístroje se v souãasné dobû pohybuje kolem
13 000 Kã. Hlavní v˘hodou pfiístroje je viditelná
laserová stopa, která signalizuje pfiesnû místo, kde
se paprsek odráÏí a ke kterému se vlastnû vztahuje
mûfiená délka.

Hornick˘ sklonomûr – je závûsn˘ pfiístroj
slouÏící k urãování úklonÛ napjat˘ch ‰ÀÛr fyzicky
realizujících po dobu mûfiení urãovanou spojnici
dvou bodÛ. âasto se proto oznaãuje jako závûsn˘
sklonomûr. Pfii mûfiení v jeskyních dbáme na to, aby
‰ÀÛra byla pevnû napjata, sklonomûr v klidu a olov-
nice volnû visela. Pfiesnost odeãtení je asi 10’, v˘ji-
meãnû lep‰í. Pro zv˘‰ení pfiesnosti a vylouãení nû-
kter˘ch konstruktérsk˘ch chyb se sklonomûrem
mûfií 2x s pfievû‰ením (otoãením) sklonomûru.

Mûfiení smûrÛ závûsn˘m 
hornick˘m kompasem

Hornick˘ kompas je pfiístroj velmi star˘ a byl ve
stfiedovûkém hornictví prakticky jedin˘m pfiístrojem
pro spolehlivé zamûfiování dlouh˘ch polygonov˘ch
pofiadÛ. Ve speleologii je uÏíván velmi ãasto.

Koncové body mûfieného smûru spojíme navzá-
jem mûfiickou ‰ÀÛrou. Pokud to stabilizace bodÛ 
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Grádov˘ závûsn˘ sklonomûr a grádov˘ závûsn˘ kompas
z hornické závûsné soupravy firmy »Freiberger 

Präzisionsmechanik« made in GDR (foto: Martin Pfiibil)
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umoÏÀuje, ‰ÀÛru alespoÀ na jed-
nom konci pfiiváÏeme a fiádnû na-
pneme. Pfii mûfiení smûru zavûsí-
me kompas na ‰ÀÛru tak, aby
sever na kompasové krabici
(0° stupnice) ukazoval ve smûru
postupu mûfiení (viz obr.) a uvolní-
me aretaci. Doporuãuje se oznaãit
si severní hák kompasu tak, aby
nedo‰lo k otoãení kompasu. Po
uklidnûní magnetky ãteme nejprve
celé stupnû a minuty na severním
konci magnetky a zapí‰eme je do
zápisníku. Potom ãteme i na jiÏ-
ním konci magnetky celé stupnû
a minuty, zkontrolujeme, zda se
ãtení li‰í o 1800 (mimo malé rozdí-
ly zpÛsobené vlivem mûfiick˘ch
a pfiístrojov˘ch chyb) a zapí‰eme
pouze minuty. Pfii pfiesnûj‰ích pra-
cích kompas opatrnû na ‰ÀÛfie pfie-
vûsíme, aby si háky vymûnily mís-
ta, znovu ãteme na severním
a jiÏním konci magnetky a zapí‰e-
me. Pro urãení magnetického azi-
mutu jsou rozhodující stupnû
odeãtené na severním konci mag-
netky pfii prvním odeãtení. Z mi-
nut udûláme prÛmûr. V rámci prÛ-
mûru mÛÏe dojít i ke zmûnû na

pfiedcházející nebo následující stu-
peÀ. K mûfiení závûsn˘m kompa-
sem potfiebujeme obvykle 3 osoby.

Tvorba mapy jeskynû
V této kapitole se budeme zab˘-
vat vlastní tvorbou mapy jeskynû
od etapy pfiípravy aÏ po její gra-
fické ztvárnûní a pfiípadnou re-
produkci. Nûkteré kapitoly pouze

vyjmenujeme, ale nûkteré si pro-
bereme pro pfiedstavu ‰iroké ze-
mûmûfiické vefiejnosti podrobnûji.

Hlavní etapy tvorby mapy:
1. pfiípravné práce
2. rekognoskace podzemních

prostor
3. volba a urãení mûfiick˘ch bodÛ
4. podrobné zamûfiení podzemních

prostor 

Firma JEDRUCH STANISLAV
nabízí spolupráci geodetick˘m firmám v oblasti
sbûru a zpracování dat pro IS, GIS správcÛ 
distribuãních sítí.
➢ lokalizace kabelov˘ch a potrubních vedení 

s moÏností urãení hloubky uloÏení
➢ lokalizace poruch na kabelov˘ch vedeních
➢ vypracování provozních schémat

Kontakt:
Mokrá 227, 760 01 Zlín, mobil: 608 900 987
e-mail: jedruchst@iol.cz

Studenti VUT v Brnû pfii mûfiení 
hornick˘m kompasem

Martin S. pfii mûfiení dálkomûrem DISTO Mûfiení s geologick˘m kompasem





5. v˘poãetní a zobrazovací práce
6. vyhotovení kartografického originálu
7. zpracování v˘sledného elaborátu a jeho doku-

mentace

Pfiípravné práce
Do pfiípravn˘ch prací mûfiení jeskynû zafiazujeme:
1. získání dostupn˘ch mapov˘ch podkladÛ a geodetic-

k˘ch údajÛ z jeskynû i jejího nejbliÏ‰ího okolí
2. získání informací o jeskyni, jejím charakteru

a specifikách s ohledem na mûfiické práce a je-
jich bezpeãnost

3. stanovení mûfiítka mapy, pfiesnosti mûfiení a ná-
plnû mapy podle pfiístrojového vybavení, rozsa-
hu a pfiístupnosti jeskynního systému a úãelu,
pro kter˘ se mapa vyhotovuje

V˘znamn˘m faktorem pfiípravn˘ch prací je
otázka pfiesnosti mûfiení (stanovení tfiídy pfiesnosti

speleologického mapování). Doposud neexistují
pfiesnostní kritéria, která by jednoznaãnû stanovila
dovolené odchylky pro ten kter˘ druh pouÏité
technologie mûfiení. Kritéria stanovená v dÛlním
mûfiictví jsou pro mûfiení jeskyní pouÏitelná jen
v omezené mífie. Proto dále stanovené tfiídy pfies-
nosti vycházejí spí‰e z moÏností pfiístrojového vy-
bavení speleologick˘ch skupin a tradice, která ve
speleologickém mapování existuje. Pofiadí tfiíd
pfiesnosti je voleno podle zásad uÏívan˘ch v geo-
dézii v souãasnosti.

Tfiídy pfiesnosti se vztahují k polohové meto-
dû urãení mûfiick˘ch bodÛ (mûfiické kostry) a ne
k podrobnému zamûfiení situace jeskynû.
• I. tfiída pfiesnosti – úhly mûfieny vtefiinov˘mi

(dvouvtefiinov˘mi) teodolity, nejlépe s nucenou
centrací, délky na milimetry se zavedením hlav-
ních korekcí. I. tfiída pfiesnosti se pouÏívá pfii
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Mûfiení v Arnoldce v âeském krasu v roce 2001

âasto se musí plazivka nejdfiíve prohrabat, aby jí jesky-
Àáfi alespoÀ prolezl (foto z âefiinky z roku 1972)

Z mûfiení na B˘ãí skále v Moravském krasu

Surveying piece



technick˘ch úkolech v jeskyni (vytyãení prorá-
Ïek apod.).

• II. tfiída pfiesnosti – úhly mûfieny teodolitem
s pfiesností odeãtení na minuty a lep‰í, délky pás-
mem s pfiesností do 1 cm a úãeln˘m zavedením
korekcí délek. Hlavní pouÏití pfii zamûfiování
hlavních tahÛ jeskynûmi.

• III. tfiída pfiesnosti – smûry mûfieny obvykle mag-
neticky (teodolitové busoly, busolní teodolity, zá-
vûsn˘ hornick˘ kompas s opakovan˘m odeãítá-
ním), pfiesnost odeãtení azimutu v desítkách
minut. Délky mûfieny pásmem – obvykle na
1 – 5 cm. Základní metoda pro mûfiení vût‰iny
hÛfie pfiístupn˘ch jeskynních prostor.

• IV. tfiída pfiesnosti – smûry mûfieny kompasem
z ruky (geologick˘ kompas) s odhadem na stup-
nû, dálky pásmem nebo latí s pfiesností na
5 – 15 cm. Boãní chodbiãky, tûÏko pfiístupné
prostory, orientaãní mûfiení.

• V. tfiída pfiesnosti – smûry mûfieny náramkov˘mi
ãi kulov˘mi kompasy a busolami s odhadem na
5° a více, délky mûfiick˘m provazcem, mûfiic-
k˘m kolem ãi topofilem s pfiesností hor‰í jak
25 cm. PouÏití zejména pfii mûfiení pod vodou,
mûfiení propastí a na expedicích.

• VI. tfiída pfiesnosti – k zamûfiení jeskynû je pouÏi-
to nejjednodu‰‰ích pomÛcek, úhly jsou mûfieny
úhlomûrem nebo odhadnuty, délky odhadnuty
pomocí horolezeckého lana ãi krokováním apod.

• VII. tfiída pfiesnosti – do této kategorii jsou zafiaze-
ny plánky a náãrtky nakreslené nejãastûji zpamûti.

Mezinárodní speleologická unie publikovala
v r. 1978 Znaãkov˘ klíã, ve kterém je rovnûÏ uve-
deno 7 stupÀÛ pfiesnosti. Pofiadí je v‰ak obrácené,
tzn. nepfiesnûj‰í je 7. tfiída.

Snahou mûfiiãe by mûlo b˘t, aby mûfiení ménû
pfiesná navazovala na mûfiení pfiesnûj‰í a ne nao-
pak – tedy klasika, která se nûkdy nedodrÏuje i na
povrchu.

Pokraãování pfií‰tû

Vybral , upravil a nûkteré
pasáÏe doplnil Radek Petr

Publikace Jaroslava Hroma-
se a Josefa Weigela je pro

mnohé speleologické zemû-
mûfiiãe jedin˘m zdrojem in-
formací o mapování pfiírod-

ních podzemních prostor.
Pro tento ãlánek bylo ãerpá-

no pfieváÏnû právû z ní.
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Málokterá jeskynû lze snadno zobrazit ve 2D. Labyrint na
dolním obrázku pfiedstavuje ãást Arnoldky. Zdroj pro obû
mapy: 61. Speleologick˘ CD-ROM
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V únoru se v Praze uskuteãnil kaÏdoroãnû pofiáda-
n˘ veletrh cestovního ruchu, kter˘ byl po celé re-
publice propagován jako nejvût‰í veletrh cestovní-
ho ruchu ve stfiední Evropû. Prakticky ve v‰ech
médiích se mÛÏeme doãíst, co se na v˘stavi‰ti
v‰echno událo, jak se Holiday World 2006 vyvedl,
ov‰em srovnáme-li to s podobnou akcí B.I.T. Mila-
no konanou o t˘den dfiíve, nemÛÏeme neÏ fiíci, Ïe
praÏsk˘ »stfiedoevropsk˘« veletrh cestovního ru-
chu za sv˘mi konkurenty silnû pokulhává.

Holiday World Praha
Na ãeské scénû stále pokraãuje a dokonce sílí trend vy-
tváfiení trhacích map. Tyto produkty moc nestojí
a v podstatû ukáÏou to, co kompletní kartografická díla
(mapy skládací). TvÛrci, potaÏmo vydavatelé, si ov‰em
neuvûdomují, Ïe tyto mapové produkty jsou pro vefiej-
nost neatraktivní kusy papíru s jedním obrázkem. Vût-
‰ina trhacích map okamÏitû konãí v odpadkovém ko‰i!
Mnohé kartografické produkty i dnes stále nedodrÏují
pravidla a zásady pro vytváfiení map z pohledu karto-
grafie a zejména potfieb cestovního ruchu.

V posledních letech – a leto‰ní roãník Holiday
World to jen potvrdil – mÛÏeme sledovat trend
v monopolizaci trhu kartografick˘ch spoleãností vy-
tváfiejících turistické mapo-
vé produkty, kaÏdoroãnû
na veletrzích nalezneme
kartografická díla stále se
men‰ícího poãtu firem.
V minulosti skupina nejvût-
‰ích kartografick˘ch sub-
jektÛ dodávala pfiibliÏnû
rovn˘m dílem mapy sv˘m
zákazníkÛm, na leto‰ním
Holiday World se ov‰em
setkáváme s naprostou do-
minancí produktÛ spoleãnosti SHOCart. Zbylé velké
kartografické firmy se utápûjí ve vlastních problé-
mech, ãi pruÏnû nereagují na potfieby sv˘ch zákazní-
kÛ z fiad obecních úfiadÛ a spoleãností podnikajících
v cestovním ruchu. RovnûÏ tak kvalitní marketing
a reklama spoleãnosti SHOCart nese své ovoce.

B.I.T. Milano
Podíváme-li se na evropsk˘ trh s mapami pro
úãastníky cestovního ruchu, nalezneme zde nûko-
lik odli‰ností.

Témûfi kaÏdá obec, kaÏdé sdruÏení, asociace,
subjekt podnikající v oblasti cestovního ruchu,
pouÏívá kartografická díla pro znázornûní zájmo-
vého území a sv˘ch aktivit provádûn˘ch v nûm.
Narozdíl od âeské republiky a potaÏmo stfiedov˘-
chodní Evropy jsou vytváfieny kvalitní plnohodnot-
né mapové produkty zamûfiující se speciálnû na cí-
lového uÏivatele – úãastníka cestovního ruchu.
S trhacími mapami se zde prakticky nesetkáme.

Na evropském trhu s mapami pro úãastníky
cestovního ruchu má témûfi monopol úzká skupi-
na nejvût‰ích kartografick˘ch spoleãností v dané
zemi. V Itálii se tak setkáme s produkty kartogra-
fick˘ch vydavatelsk˘ch domÛ De Agostini Novara
a Touring Club Italiano Milano, jim se snaÏí pouze
konkurovat Legenda Novara (úspû‰nû díky kvalitû
mapov˘ch dûl) a LAC Firenze (je známá díky své
tradiãní kartografické tvorbû). TotéÏ mÛÏeme fiíci
o ostatních státech v západní Evropû.

Srovnání
âesk˘ turistick˘ trh nedisponuje takov˘m kvantem
finanãních prostfiedkÛ jako trh v turisticky vyspûl˘ch
zemích Evropy, ãeské subjekty si proto nemohou
(nebo nechtûjí?) dovolit pofiídit sice draÏ‰í, ale kvalit-

nûj‰í a úãelnûj‰í kartografic-
ké produkty jinak bûÏné na
evropském turistickém tr-
hu s mapami. Lze v‰ak
oãekávat, Ïe v dÛsledku
neustále se zvy‰ující Ïivot-
ní úrovnû v âeské republi-
ce a stfiedov˘chodní Evro-
pû a rostoucí potfiebû
cestování a kvalitnûj‰ích
formách cestování i u nás
bude v brzké budoucnosti

samozfiejmostí vytváfiení a dodávání na trh po v‰ech
stránkách kvalitních, plnû profesionálních a zejména
pro turisty velmi uÏiteãn˘ch produktÛ, které nebu-
dou konãit v ko‰i dvû hodiny po jejich získání.

Na ãeském i svûtovém turistickém trhu s karto-
grafick˘mi produkty bude i nadále viditeln˘ trend mo-
nopolizace, velmi atraktivní vytváfiení mapov˘ch dûl
pro úãastníky cestovního ruchu si mezi sebou rozdûlí
nejvût‰í kartografické subjekty na jednotliv˘ch trzích.

Jakub Zmrzlík
Nezkrácené znûní na www.zememeric.cz, id = 2002

Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
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BRNO (25. 1. 2006): Koncem
ledna pofiádala Fakulta stavební
Vysokého uãení technického
v Brnû 8. odbornou konferenci
doktorského studia s mezinárod-
ní úãastí – Juniorstav 2006, která
je urãena pro v‰echny studenty
doktorsk˘ch studijních programÛ
v prezenãní a distanãní formû
studia z âeské republiky i ze za-
hraniãí. Konference dává dokto-
randÛm moÏnost nejen publiko-
vat a prezentovat v˘sledky své
vûdecko-v˘zkumné ãinnosti, ale
hlavnû se zde otvírá ‰irok˘ pro-
stor k diskusi o aktuálních tren-
dech jednotliv˘ch oborÛ technic-
k˘ch univerzit. Je moÏné také
navázat kontakty s kolegy z do-
mácích i zahraniãních vysok˘ch
‰kol, popfi. navázat spolupráci
s praxí. Jednání byla rozdûlena
do 22 samostatn˘ch sekcí podle
tématu pfiíspûvkÛ. Na Ústavu
geodézie probíhalo jednání ve
dvou sekcích s názvem Teoretic-
ké aspekty geodézie a kartografie
a Praktické aspekty geodézie
a kartografie, jejichÏ organizaci
zaji‰Èovali garanti ing. Leo‰ Brkl
a ing. Jan Králík. Své práce pre-

zentovalo celkem 42 studentÛ-
geodetÛ z âeské republiky, Slo-
venska a Polska. Pro mnohé
z úãastníkÛ to byla jedna z prv-
ních pfiíleÏitostí, kdy mohli pre-
zentovat v˘sledky sv˘ch prací
a »trénovat« tak na dal‰í vystou-
pení a obhajoby sv˘ch aktivit na
jin˘ch, nûkdy i vût‰ích konferen-
cích. Doufejme tedy, Ïe tradice
bude pokraãovat i v dal‰ích le-
tech a doãkáme se devátého roã-
níku Juniorstavu.

Podrobnûj‰í informace je
moÏné najít na WEB stránkách
http://www.juniorstav2006.tk.
âlánky v plném znûní jsou publi-
kovány ve sborníku konference.
Za pouÏití textu ing. Miroslavy Su-
ché, ing. Petra Kalvody a ing. Ladi-

slava Bárty (Ústav geodézie FAST
VUT v Brnû) zpracovala redakce

Historie odborn˘ch doktorsk˘ch
konferencí na FAST VUT v Brnû

1. roãník »Konference doktorandÛ« 
(4. 2. 1999, 26 úãastníkÛ)

První Konference doktorandÛ se usku-
teãnila  u pfiíleÏitosti v˘roãí 100 let od
zaloÏení C. K. ãeské vysoké ‰koly tech-
nické v Brnû, která byla zfiízena císafiem
Franti‰kem Josefem I. 19. záfií 1899.
Jednání probûhlo ve ãtyfiech odborn˘ch
sekcích a byl vydán sborník.
2. roãník doktorské konference

(17. 2. 2000, 45 úãastníkÛ)
Druh˘ roãník se stal samostatnou akcí
úzce zamûfienou na doktorské studium.
Zúãastnili se i první doktorandi ze za-
hraniãí.
3. roãník doktorské konference

(21. 2. 2001, 222 úãastníkÛ)
Tento roãník pfiesáhl rámec ústavu
a stal se celofakultní akcí se ‰irok˘m
zastoupením doktorandÛ v‰ech ústavÛ
vãetnû 43 ze zahraniãí.
4. roãník doktorské konference

(13. – 14. 2. 2002, 260 úãastníkÛ)
âtvrt˘ roãník se snaÏil o úpln˘ pohled
na doktorské studijní programy. Po-
drobné texty byly k dispozici na CD. 
5. roãník doktorské konference

(12. – 13. 2. 2003, 334 úãastníkÛ)
Pát˘ roãník jiÏ komplexnû fie‰il odvût-
ví stavebnictví a obory s ním úzce
související. V tomto roãníku byla popr-
vé zavedena prezentace konference
na internetu. 
6. roãník doktorské konference

(4. – 5. 2. 2004, 450 úãastníkÛ)
Název konference se pro zjednodu‰ení
zmûnil na JUNIORSTAV. 
7. roãník doktorské konference

– JUNIORSTAV 2005
(2. 2. 2005, 500 úãastníkÛ)

Opût byl vydán sborník konference
sestávající z jedenácti dílÛ rozdûlen˘ch
podle hlavních oborÛ. 

Odborná konference doktorského
studia na FAST VUT v Brnû
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Zaujal mû vá‰ ãlánek o moÏnosti
zasílání fotografií trigonometric-
k˘ch bodÛ a nivelaãních znaãek ze
zahraniãí. JelikoÏ jednu takovou fo-
tografii vlastním, a to fotografii tri-
gonometrické vûÏe z pohofií Mun-
tii Tarcu, tak jsem se rozhodl, Ïe
vám ji po‰lu. 

Trigonometrická vûÏ se nachá-
zí cestou z pohofií Muntele Mic
nad mûstem Caransebes smûrem

k chatû Cabana Cuntu v pohofií
Muntii Tarcu. Fotografie je z ro-
ku 2002, kdy jsem je‰tû s jedním
ãlovûkem podnikl cestu po Ru-
munsk˘ch horách (viz http://ru-
munskehory.wz.cz). V pfiíloze
vám dále posílám je‰tû fotografii
observatofie na vrcholu hory Vir-
ful Tarcu (2 190 m n.m.) v jiÏ
zmiÀovaném pohofií Muntii Tar-
cu. Kvalita fotografií není nijak

zvlá‰È dobrá, protoÏe jde o snímky
pofiízené automatem OLYMPUS
TD3 na kinofilm, následnû pfiefo-
cené digitálním fotoaparátem, na-
víc v dobû snímkování nebylo
moc sluneãné poãasí, spí‰e zata-
Ïeno. Pfiesto si myslím, Ïe na
tûch fotografiích je celkem dobfie
vidût, v jakém stavu je signaliza-
ce bodového pole v Rumunsku.

Ing. Miroslav Pelc

Zemûmûfiické postfiehy ze zahraniãí

Posílám fotografii znaãky, kterou
jsem pofiídil na betonové hrázi
u pláÏe v Galwestonu (Texas,
USA). Podrobnûj‰í informace
k této znaãce ponechám jako
kvíz na ãtenáfiích Zemûmûfiiãe.  

S pozdravem Jan To‰ner

ZAJÍMAVOSTI / HISTORIE
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Deformace povoláním se u mne
projevila i pfii na‰em leto‰ním led-
novém putování po Mexiku (Tuã-
ného hit »V‰ichni jsou uÏ v Mexi-
ku...« je více neÏ pravdiv˘ – kdo
tam je‰tû nebyl, jako by ani neexi-
stoval). Nejen, Ïe jsem pfii kaÏ-
dém projíÏdûní podél zemûmûfiic-
ké skupiny ostfiil a nad‰enû
upozorÀoval nezaujaté kamarády
na pfiíslu‰né pfiístroje (dokumenta-
ci nepfiiná‰ím proto, Ïe Mexiãané
obecnû jsou na fotografování po-
nûkud alergiãtí – od krojovan˘ch
indiánÛ aÏ po geodety – a abych
platil mexickému geodetovi za to,

Ïe si odnesu jeho snímek, tak hlu-
boko jsem je‰tû neklesl...), ale na-
víc jsem kolegy nutil k fotografo-
vání rÛzn˘ch sextantÛ a globÛ
v muzeích (napfi. na vedlej‰í stra-
nû – muzeum v Campeche) a rÛz-
n˘ch bodÛ a znaãek na nejrÛznûj-
‰ích místech (vrcholov˘ bod
Sluneãní pyramidy v Teotihuacá-
nu). Jen jsme si kladli otázku, zda
nápis na znaãce oznaãuje smûr
k sousední, Mûsíãní pyramidû, ne-
bo je jen prozaicky umístûn omy-
lem na nesprávné pyramidû...

MAN 
foto: Jifií ·punda a autor

ZAJÍMAVOSTI / HISTORIE
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VÚGTK – NOVINKY ZEMĚMĚŘICKÉ KNIHOVNY

Pod pojmem inteligentní tachymetr se oznaãuje motorizova-
ná totální stanice mûfiící bez odraÏeãÛ za uÏití iteraãních
a zpûtnovazebních technologií pomocí zadaného programu.
Dodateãná digitální kamera roz‰ifiuje podstatnû mûfiick˘ re-
pertoár pro zamûfiování a vytyãování. Tato fotogrammetric-
ká tachymetrie je vyuÏitelná v architektufie, památkové péãi
a archeologii. Heslem high-tech oznaãujeme pak pfiedkláda-
n˘ pfiístroj, heslem low-cost v˘hodu tachymetru napfiíklad
oproti laserovému skenování, protoÏe nedochází k dodateã-
n˘m investicím.

Co je inteligentní tachy-
metrie? 

Pisatel tohoto pfiíspûvku pfiedloÏil
v roce 1988 ãlánek nazvan˘
»Elektronické tachymetry – uni-
verzální pfiístroje budoucnosti?«,
aniÏ by tu‰il, jak se bude dále ta-
chymetr vyvíjet. V tûsné souvis-
losti s pfiijímaãi druÏicov˘ch sig-
nálÛ zÛstal jako pfiedtím tím
prav˘m pfiístrojem pro kaÏdoden-
ní praxi zemûmûfiiãe, architekta
a stavebního inÏen˘ra. Je motori-
zován, dokáÏe mûfiit bez odraÏe-
ãÛ a mÛÏe ho ovládat napfiíklad
notebook. Na rozdíl od speciál-
ních zafiízení, jako jsou skenery,
nevyvolává Ïádné podstatné do-
dateãné náklady a pfii vyuÏití je-
ho inteligenãního potenciálu ho
lze smûle nazvat high-tech.

Dosud nedefinovan˘ pojem
inteligentní tachymetrie se uÏívá
teprve krátce rÛzn˘m zpÛsobem,
jeho funkãností se naopak vyuÏí-
vá jiÏ del‰í dobu a popisují ho
Scherer (1995), Buchmann (1996),
Leica Geosystems (Amberg, viz
Intergeo 2000). Ale definujme
tento pojem takto:

Inteligentní tachymetrie za-
hrnuje fiízení totální stanice pro-
gramem vytvofien˘m pro zamûfie-
ní a vytyãení vyhledan˘ch bodÛ

na objektu, pfii ãemÏ navzájem
navazují cyklicky obû funkãní
vlastnosti – zamûfiení a vytyãení
iterativními postupy. To umoÏÀu-
je vytváfiet automatizované mû-
fiické postupy.

I kdyÏ lze vytváfiet mnohé
v˘sledky tachymetrického mûfie-
ní staveb z mnoÏiny bodÛ získa-
n˘ch laserov˘m skenováním ne-
bo z fotogrammetrick˘ch
snímkÛ, je vytyãování na samot-
ném objektu vyhrazeno pouze
inteligentnímu fiízení. 

Prostfiedky pro zamûfio-
vání architektury a vy-
tyãování na objektech

âinnosti popsané v dal‰ích od-
stavcích vyvinuli v programu
TOTAL na Ruhrské univerzitû
v Bochumi (Juretzko, 2000). 

Skenování po vrstvách
¤ezy se obvykle pfii libovolném
stanovisku definují na objektu
napfi. jako vodorovné nebo svislé.
Zadá se do programu tolerance
pro maximální odlehlost v˘sled-
né kfiivky, napfi. 5 mm, tím se mi-
nimalizuje poãet iterací u hlad-
‰ích povrchÛ. Dále se vloÏí
poÏadovaná vzdálenost po sobû
jdoucích bodÛ, napfi. 3 cm. Tuto
metodu popsali Buchmann
(1996), Wiedemann (2003)
a Wurm (2004). 

Pfiesné zji‰tûní pfiímo nemûfii-
teln˘ch hran a lomÛ

Pfii laserovém skenování tu zb˘vá
jen odhad, laserov˘ svûteln˘ bod
se umístí na hranu, zde se po za-
mûfiení pfiibliÏného okolí lomov˘
bod automaticky spoãítá. 

Inteligentní tachymetr a digitální
kamera: low-cost ale high-tech

Novinky zemûmûfiické knihovny
ã. 6/2005 obsahují:

Novinky Zemûmûfiické kni-
hovny ã. 6/2005

FRIED, G.: Systém informace
o pÛdû v Bavorsku – zdroj geo-
grafick˘ch dat pro hospodáfiství,
vûdu, bavorskou správu a obãana 
KLEIN, G.: Sledování SAPOS®

– stanice v Bavorsku
KILLET, F.: Jednotn˘ evropsk˘
geodetick˘ soufiadnicov˘ a vztaÏ-
n˘ systém: Pfiíprava vhodného
transformaãního softwaru 
BARNES, H.: Krat‰í historie o ãase
SCHERER, M.: Inteligentní ta-
chymetr a digitální kamera: low-
cost ale high-tech
PANTALEAO, E.: Systém zalo-
Ïen˘ na znalosti pro definici
kartografického jazyka

NZK v papírové podobû lze objed-
nat na adrese: odis@vugtk.cz

nebo:    VÚGTK – ODIS,
250 66 Zdiby 98,

NZK v elektronické podobû najdete
na http://www.vugtk.cz/nzk

informuje
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Zachycení skryt˘ch bodÛ
Bylo vyvinuto extrapolaãní mûfiít-
ko na lati. Patentované mûfiítko
lze podle místních pomûrÛ pro-
dluÏovat. Jeho segmenty umoÏ-
Àují jednoznaãné urãení pomocí
vzdálenostního kódu, kter˘ pro-
gram zpracuje.

Plo‰né mûfiení 
trojrozmûrn˘ch objektÛ 

Program vyuÏívá trojrozmûrného
modelování a probíhá zcela auto-
maticky. 

Automatické vytyãování 
bodÛ a ãar

To navazuje na zásady uvedené
v pfiedchozím bodû, inteligentní
tachymetrií je umoÏnûno bezpro-
blémové vytyãování fiezÛ v defino-
vané rovinû pfiíslu‰ného objektu. 

Fotografická tachymetrie

Úzké spojení tachymetru s digitál-
ní kamerou zde vytvofiilo pojem
fotografická tachymetrie. Jedná se
v‰ak o víc neÏ o obvyklou aplika-
ci soufiadnic ve fotogrammetrii.
Má souvislost i s pozdûji uvede-
n˘m termínem video-tachymet-
rie. V tabulce se pokusíme sefiadit
rozliãné návaznosti tachymetru
a digitální kamery: 

Vyhlídky do budoucna

Pfii praxi se vyÏaduje mimo jiné
napfiíklad:
➤ obsluha totální stanice zcela

pomocí notebooku,
➤ na stavbû pracovat pouze s pfii-

rozen˘mi body co pevn˘mi
body,

➤ u totální stanice si uchovávat
pro dokumentaci vhodné body
pro pfiípadná dal‰í doplÀování
a pozdûj‰í práce a

➤ ovûfiovat si na místû správnost
a úplnost v˘sledkÛ.
Tak byl pfiístroj Leica

TCRM doplnûn o tfii kamery,
dvû rÛznû ‰irokoúhlé jsou za-
budovány v tûlese dalekohledu.
Video – totální stanice se zabu-
dovan˘mi kamerami se dosud
nedodávají, první totální stani-
ce bez odraÏeãÛ (Scherer
1995) není na trhu. 

Michael Scherer
Z ãasopisu AVN Allg. Vermess.-
Nachr., roã. 111, ã. 10 (2004),

pfieloÏil pro Novinky 
zemûmûfiické knihovny 

6/2005 (VÚGTK)  
J. Rambousek (zkráceno)

Ve‰ker  ̆sortiment pro zemûmûfiiãe
pfiímo na Vá‰ stÛl z Va‰eho PC
Internetov˘ a zásilkov˘ obchod
http://www.geusware.cz
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a jednu pfiehledovou mapu, které
znázorÀuje rozmístûní parcel v fie‰e-
ném území (viz obr. 3). Aplikace

PROLAND podporuje oba typy v˘-
stupÛ. U podrobn˘ch snímkÛ uÏiva-
tel postupnû zobrazuje jednotlivé
parcely; mÛÏe tak snadno vybrat
vhodnou polohu snímku. Pfiehledo-
vá mapa se generuje zcela automa-
ticky. Samozfiejmostí je moÏnost
automaticky doplnit k v˘stupÛm
dal‰í údaje, napfi. rozpisku (razítko).

Kontroly
Nezbytnou souãástí funkce pro
projektování nového rozmístûní
pozemkÛ je kontrola mapy návr-
hu. Tato kontrolní funkce dokáÏe
najít a pfiípadnû i automaticky od-
stranit fiadu dílãích nesrovnalostí,
které se pfii tak komplikované ãin-
nosti, jakou navrhování nov˘ch
pozemkÛ bezesporu je, mohou
velmi snadno vyskytnout. Kontro-
la také zaji‰Èuje, Ïe mapu návrhu
bude moÏné po doplnûní ãísel bo-
dÛ, vnitfiní kresby a dal‰ích ne-
zbytn˘ch prvkÛ akceptovat jako
novou digitální mapu.

Oãíslování parcel
Aplikace PROLAND podporuje
automatické oãíslování novû na-
vrÏen˘ch parcel souvislou fiadou
nov˘ch nepodlomen˘ch ãísel
stejnû jako ruãní pfiifiazení parcel-
ních ãísel, které se uplatní v pfií-
padû pfiidûlení dal‰ích podlomení
k existujícím kmenov˘m ãíslÛm.
Aplikace umoÏÀuje vytvofiit srov-
návací tabulku obsahující pracov-
ní a nová parcelní ãísla pro celé
území i pro jednotlivé vlastníky
a listy vlastnictví.

Aplikace PROLAND v nové
verzi reaguje na typické poÏadav-
ky projektantÛ pozemkov˘ch
úprav, ktefií s aplikací rostou a sv˘-
mi pfiipomínkami dokáÏí ovlivnit
smûrování dal‰ího v˘voje.

Michal Votoãek, Ivo Lindovsk˘
GEPRO, spol. s r.o.

A N D pro kaÏdého
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·etfiení obvodÛ
Nedílnou souãástí komplexních
pozemkov˘ch úprav je ‰etfiení hra-
nic pozemkÛ na obvodu pozemko-
vé úpravy a hranic nesmûÀova-
n˘ch pozemkÛ, coÏ jsou pozemky,
u kter˘ch pfii pozemkov˘ch úpra-
vách dojde pouze k obnovení sou-
boru geodetick˘ch informací. Apli-
kace PROLAND umoÏÀuje
automaticky generovat seznamy
vlastníkÛ, které je tfieba pozvat
vãetnû uvedení pfiedpokládaného
data ‰etfiení a seznamu dotãen˘ch
parcel. Kromû toho generuje soupi-
sy nemovitostí pro zji‰Èování prÛ-
bûhu hranic podle poÏadavkÛ ka-
tastrálních pracovi‰È (viz obr. 1).

Grafické v˘stupy
Velmi uÏiteãn˘m nástrojem pro jed-
nání s vlastníky jsou grafické pfiehle-
dy stávajících i novû navrÏen˘ch
parcel. Tyto pfiehledy by v ideálním
pfiípadû mûly znázorÀovat tvar par-
cel konkrétního vlastníka a jejich
rozmístûní v rámci fie‰eného území.
Takov˘ v˘stup ov‰em u typick˘ch
pozemkov˘ch úprav vyÏaduje for-
mát tisku A1 nebo vût‰í, proto je
jednodu‰‰í vyhotovit více v˘tiskÛ na
bûÏn˘ch kanceláfisk˘ch tiskárnách
formátu A4 nebo A3, které zahrnují
podrobné snímky mapy (viz obr. 2)
znázorÀující jednotlivé parcely

Druhá ãást ãlánku o nejnovûj‰í verzi systému PROLAND pfii-
ná‰í jednak chybûjící ãást názvu systému v titulku (tiskafisk˘
‰otek se nevyh˘bá ani redakci Zemûmûfiiãe), pfiedev‰ím se
v‰ak vûnuje informacím o moÏnostech a novinkách v systému.

Reklamní 
ãlánek firmy:

GEPRO, spol. s r. o.
·tefánikova 52, 150 00 Praha 5
tel.: 257 089 811, fax: 257 089 838
http://www.gepro.cz

ZEMĚMĚŘIČ 5/2006
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jsou v elektronické podobû navíc
aktivní.

Elektronická databáze na in-
ternetu také firmám umoÏÀuje
editaci vlastních údajÛ (pomocí
pfiístupového kódu pfiidûleného
kaÏdé firmû pfii zfiízení její pre-
zentace), coÏ zaruãuje aktuálnost
informací, adres, kontaktÛ i pro-
vádûn˘ch ãinností. Îádn˘ papíro-
v˘ katalog nemÛÏe na zmûny
v telefonech a adresách reagovat
pruÏnûji neÏ centrální evidence
s moÏností vlastní editace. Fir-
mám, které si jiÏ kód nepamatují,
ho na vyÏádání za‰leme e-mai-
lem. Stejnû tak ho dáme na vûdo-
mí firmám novû do katalogu za-
fiazen˘m.

Dal‰í v˘hodou elektronické
podoby je moÏnost okamÏité
elektronické komunikace mezi
firmou a zákazníkem. Zájemce
o geodetické sluÏby mÛÏe jedním
dopisem elektronické po‰ty oslo-
vit nûkolik firem najednou
a z do‰l˘ch odpovûdí si vybrat
nejv˘hodnûj‰í nabídku.

Provoz elektronického kata-
logu byl pÛvodnû zdarma. Od
druhého pololetí roku 2002 v‰ak
za uvedení v elektronickém kata-
logu na internetu úãtujeme sym-
bolick˘ zfiizovací poplatek ve v˘‰i
50 Kã. Pokud má ov‰em firma
zájem kromû základních informa-
cí do databáze vloÏit i heslovitû
obory své ãinnosti, musí si pfiipla-
tit. Pro uvedení jedné aÏ pûti ãin-
ností je tfieba zaplatit ke zfiizova-
címu poplatku navíc 100 Kã

(celkem tedy 150 Kã), pro uve-
dení více neÏ pûti ãinností ãiní
pfiíplatek 400 Kã (celkem tedy
450 Kã). V prvním pfiípadû lze
ãinnosti nahradit struãnou indivi-
duální textovou informací v roz-
sahu maximálnû 80 znakÛ, v pfií-
padû druhém lze touto informací
ãinnosti doplnit. âinnosti se vybí-
rají z pfiipraveného standardního
seznamu.

Jak má tedy postupovat
firma, aby se její prezentace
objevila v elektronickém ka-
talogu na internetu? 
1. Po‰tou nebo e-mailem (lépe

formou pfiílohy – dokument
WORD) za‰le na adresu redakce
(Zemûmûfiiã, Ostrovského 3,
150 00 Praha 5 nebo na re-
dakce@zememeric.cz) údaje
pro prezentaci (název firmy
nebo jméno jejího majitele, ad-
resa, telefon, fax, mobil, e-mail,
URL), svoje IâO a DIâ (pouze
pro úãely fakturace) a vybere
si, zda jí tyto základní údaje
staãí, nebo bude-li potfiebovat
roz‰ífiení o ãinnosti, resp. struã-
nou individuální textovou in-
formaci v rozsahu maximálnû
80 znakÛ (je tfieba rozli‰it dvû
cenové kategorie: 1 – 5 ãinnos-
tí nebo více neÏ 5 ãinností). 

2. Na základû tûchto informací
redakce pfiipraví prezentaci fir-
my na internetu a za‰le firmû
fakturu.

3. Po uhrazení faktury redakce
sdûlí firmû její pfiístupov˘ kód
pro vlastnoruãní editaci údajÛ.
Co ãeká firmy, které jiÏ

v elektronickém katalogu na
internetu jsou? 

V‰em za‰leme do konce
kvûtna tohoto roku zálohovou
fakturu na 100 Kã + DPH. Po-
kud nedojde k zaplacení této zá-

Katalog geodetick˘ch firem na webu

Ti‰tûn˘ Katalog firem vy‰el v ro-
ce 2000 a posléze vzhledem
k pfieãíslování telefonních linek
Telecomu znovu v záfií 2002 ja-
ko souãást dvojãísla 8+9/2002.
Díky nûmu tedy mûly firmy moÏ-
nost dát vefiejnosti na vûdomí mi-
mo jiné svá nová telefonní ãísla.
Katalog vy‰el v nákladu cca
10 000 v˘tiskÛ a byl distribuo-
ván na v‰echny obecní, mûstské,
okresní a obvodní úfiady, vût‰ím
stavebním a projekãním firmám,
realitním kanceláfiím, lesním spo-
leãnostem, notáfiÛm, advokátním
kanceláfiím apod. Samozfiejmû jej
obdrÏeli v‰ichni pfiedplatitelé
a inzerenti. V katalogu bylo uve-
deno, Ïe v jeho elektronické po-
dobû na internetu si firmy mo-
hou data o sobû prÛbûÏnû
aktualizovat.

KaÏdá firma se v Katalogu
prezentuje sv˘mi základními
údaji: název firmy nebo jméno je-
jího majitele, adresa, telefon, fax,
mobil, e-mail, URL. Firmy jsou
v katalogu územnû ãlenûny pod-
le nového uspofiádání krajÛ a ob-
cí s roz‰ífienou pÛsobností.

Katalog v elektronické podo-
bû je zdarma provozován na in-
ternetu od roku 1997. V souãas-
né dobû v nûm lze vyhledat
firmu dle jejího názvu ãi dle ãin-
ností, kter˘mi se zab˘vá v rámci
svého pÛsobi‰tû (pokud má firma
tyto ãinnosti uvedené). Odkazy
na vlastní firemní stránky, kde
b˘vají uvedeny dal‰í informace
uÏiteãné pro uÏivatele internetu,

Katalog geodetick˘ch firem je databáze zdarma pfiístupná ve-
fiejnosti na adrese www.zememeric.cz/katalog. ZaloÏení nové-
ho záznamu o firmû v databázi (zfiizovací poplatek) je zpoplat-
nûno ãástkou 50 Kã, umístûní firmy v katalogu (udrÏovací
poplatek) pak ãiní 100 Kã/roãnû. Firmy si pfiitom mohou vzdá-
len˘m pfiístupem editovat své údaje a udrÏovat je aktuální.
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lohové faktury v termínu, bude
firma staÏena z katalogu geo-
detick˘ch firem. 

Pokud má firma zájem
o úpravu svého stávajícího zázna-
mu (uvedení nebo zv˘‰ení poãtu
uvádûn˘ch ãinností), je tfieba
s roãním poplatkem 100 Kã za-
platit je‰tû pfiíslu‰n˘ pfiíplatek
(100 resp. 400 Kã). DaÀov˘ do-

klad samozfiejmû vystavíme na
celkovû zaplacenou ãástku.
V‰em, kdo zaplatí takto zv˘‰e-
nou platbu, redakce automaticky
zvedne kategorii prezentace (zv˘-
‰í poãet ãinností).

Dále Ïádáme v‰echny firmy
v katalogu, aby si zkontrolovaly
své údaje a aktualizovaly záznam
(i kdyby byl v pofiádku), neboÈ

bûhem léta budeme databázi
»ãistit« také podle data poslední
aktualizace.

Tato akce by mûla probûh-
nout do konce srpna, aby od záfií
mohl b˘t aktualizovan˘ Katalog
geodetick˘ch firem znovu propa-
gován jako lehce dostupn˘ zdroj
strukturovan˘ch informací o ze-
mûmûfiick˘ch sluÏbách.

ZEMĚMĚŘIČ 5/200624

• V‰echny geodetické práce
• Poloho- a v˘‰kopisná mûfiení
• Práce v KN obecnû

– geometrické plány
– vytyãení hranic pozemkÛ
– záborové elaboráty

• InÏen˘rská geodézie obecnû
– vytyãení inÏen˘rsk˘ch dûl
– mûfiení jefiábov˘ch drah
– mûfiení deformací a posunÛ
– kalibrace nádrÏí
– Ïelezniãní geodézie, speciální práce
– geodetické a kartografické práce 

pro stavbu a projekt
– zamûfiení skuteãného stavu objektÛ

• âinnost úfiednû oprávnûného zemûmûfiického
inÏen˘ra (OG)

• Úãelové mapování
• Základní mapy

– závodÛ

– sídli‰È
– Ïeleznic
– dálnic

• Digitalizace a vektorizace map
• Speciální geodetické práce

– v podzemí
– pod vodou

• PrÛmyslová geodézie
• Fotogrammetrické práce
• Letecké snímkování
• Pozemní snímkování
• Dálkov˘ prÛzkum Zemû
• DÛlnûmûfiické práce
• âinnost hlavního dÛlního mûfiiãe
• Geodetické práce v geologickém prÛzkumu
• DruÏicová geodézie
• Lesnická geodézie
• Pozemkové úpravy
• Práce v bodov˘ch polích
• Práce s GPS

• Kartografické nakladatelství
• Kartografické práce
• Distribuce map a atlasÛ
• Mûfiení pro GIS / MIS / LIS
• Digitální mapové podklady
• Prodej zemûmûfiického technického vybavení
Servis pfiístrojÛ

– geodetick˘ch
– fotogrammetrick˘ch

• Prodej fólií, pauz. papírÛ aj. 
Poradenství

– v geodézii
– v katastru nemovitostí

• Soudní znalec 
• Odhad nemovitostí
• Pfiekladatelská a tlumoãnická ãinnost v G+K
• Metrologie
• Topografické práce
• SW pro GIS / MIS /LIS 
• SW pro geodézii a katastr

���
Mají geodeti patrona?

VáÏení kolegové, mám je-
den dotaz – jakého máme
my geodeti vlastnû patrona?
Pokud mají horníci sv. Bar-
boru, fiidiãi sv. Kry‰tofa, »ti
od vody« sv. Jana Nepomuc-
kého – co máme my? Îe by
se na na‰i profesi zapomnû-
lo? Dûkuji za odpovûì.

Jana Skrbková 
(Jana.Skrbkova@cuzk.cz)

���

V˘zva v‰em geodetÛm 
– absolventÛm kombinované formy studia 

Obracíme se na v‰echny kolegy geodety, ktefií by se 
rádi pfiihlásili ke zkou‰kám na úfiední oprávnûní, 

jsou absolventy dálkového (kombinovaného) studia 
zemûmûfiického smûru, mají dostateãnou praxi v oboru
(i více neÏ 10 let), ale nesplÀují nesmyslnou podmínku

zákona o 5 letech praxe po absolvování studia, 
jinak fieãeno, v zákonû se na nû zapomnûlo. 

Chtûli bychom vás v‰echny dotãené oslovit, abychom
spoleãnû mohli provést kroky ke zmûnû v˘‰e zmínûného

ustanovení zákona. Îádáme v‰echny, ozvûte se!¨

Kontaktní e-mail: krausi@seznam.cz 

Seznam ãinností:
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jedná o mnohem komfortnûj‰í pro-
stfiedí pro práci s v˘kresy, rastry
a ostatními dokumenty. Pro jejich
správu byla vytvofiena aplikace
Správce systémÛ, která umoÏÀuje
snaz‰í manipulaci nejen s doku-
menty, ale i definicí systému,
a umoÏÀuje také zadávat a kontro-
lovat prÛbûh nûkter˘ch ãinností
t˘kajících se zpracovávané zakáz-
ky. V˘raznû se také, díky jinému
pfiístupu k databázi, zrychluje vût-
‰ina funkcí pracujících s databází.

Vylep‰ení nastává i v moÏnosti
editovat databázové údaje, a to pfií-
mo z v˘kresu (kliknutím na pfiíslu‰-
n˘ element), nebo pomocí externí-
ho editoru databáze (pro sloÏitûj‰í
zásahy do dat). V‰echny dÛleÏité
protokoly jiÏ jsou vedeny ve formá-

tu HTML a dokonalej‰í je také
moÏnost kresby DKM v POZEM
pro následn˘ export do struktur
katastru nemovitostí (dokreslování
‰ipek k parcelním ãíslÛm, kresba
hranic vy‰‰ích správních celkÛ,
kresba dal‰ích prvkÛ mapy). 

Samozfiejmû, Ïe ve‰kerá
funkãnost pfiedchozích verzí zÛ-
stává zachována. Nová verze
POZEM v8 v‰ak navíc obsahuje
funkci, která kompletnû pfievede
lokalitu z pfiedchozí verze do
verze nové, a proto bude moÏné
ihned pokraãovat v práci na po-
zemkové úpravû ve vy‰‰í verzi.

Vám uÏivatelÛm pfiejeme, aby
se vám nová verze líbila a hlavnû
vám pfiinesla dal‰í ulehãení a zefek-
tivnûní práce na pozemkov˘ch
úpravách.

Ing. Jan Vorlíãek
metodick˘ vedoucí 

projektu POZEM

POZEM v novém kabátû, nad MSTN v8

Aplikaãní nadstavba POZEM pro
zpracování komplexní pozemkové
úpravy, která je jiÏ na trhu nûkolik
let, dosud existovala pouze nad
star˘m formátem DGN. DÛvod
byl nejen v jiÏ zmínûném poma-
lém ‰ífiení formátu v8, ale i opoÏ-
dûné distribuci levnûj‰ích variant
produktÛ firmy Bentley, taktéÏ vy-
uÏiteln˘ch coby platforma (napfi.
Bentley PowerMap). Nyní, na jafie
2006 cítíme, Ïe jiÏ nastal nejvy‰‰í
ãas na to, aby POZEM 8.00
(POZEM nad nov˘m formátem
DGN) spatfiil svûtlo svûta. 

Jednoduchost, 
rychlost, komfort

A co tedy nová verze uÏivateli pfii-
nese? V prvé fiadû moÏnost vyuÏí-
vat v‰echna vylep‰ení Micro-
Station v8 pfii pouÏívání funkcí
POZEM. Toto se t˘ká hlavnû dyna-
mického nájezdu na prvky pfii kres-
bû i pfii oznaãování prvkÛ ve v˘kre-
su, lep‰í práce s vrstvami, moÏnosti
vyuÏít historii v˘kresu, uÏivatel-
sk˘ch práv k v˘kresÛm, ale také
vût‰í stability v˘kresu DGN, zru‰e-
ní omezení poãtu vrcholÛ u útvaru
(dfiíve maximálnû 101 vrcholÛ),
velikosti v˘kresu, poãtu vrstev atd.

Co se t˘ãe vlastní funkãnosti
POZEM v8, mÛÏeme fiíci, Ïe se

KdyÏ pfied 4 roky uvedla firma Bentley na trh novou verzi
MicroStation, asi sama nepfiedpokládala, jak pomalé a po-
zvolné bude její roz‰ífiení na ãeském trhu. Pfiíãinou k tomu-
to faktu byla hlavnû zmûna formátu DGN, kter˘ pfiestal b˘t
kompatibilní s v˘kresy vytvofien˘mi v pfiedchozích verzích
(samozfiejmû, Ïe v nové verzi je moÏnost konverze do nové-
ho formátu DGN, ale není moÏná jeho pfiímá nativní pod-
pora). V˘razná vylep‰ení, která nov˘ formát DGN pfiinesl,
proto dlouho nenacházela uplatnûní pfii práci v prostfiedí
MicroStation. Nicménû doba se posunula a v‰e se pomalu
zaãíná mûnit ve prospûch nov˘ch technologií, a tedy i no-
v˘ch verzí MicroStation.

Reklamní 
ãlánek firmy:

HSI spol. s r.o.
Vítkova 8, 186 00 Praha 8
tel.: 224 809 511, fax: 224 809 512
e-mail: info@hsi.cz
www.hsi.cz
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Královská hvûzdárna, domov greenwichského míst-
ního ãasu a linie nultého poledníku, je jedním z nej-
dÛleÏitûj‰ích historick˘ch vûdeck˘ch míst na svûtû.
ZaloÏil jej Karel II. v roce 1675 a podle mezinárod-
ního v˘nosu je úfiedním v˘chodiskem pro kaÏd˘ no-
v˘ den, rok a tisíciletí (mûfieno úderem pÛlnoci od
nultého poledníku). 

Vyhlá‰ení Mezinárodní v˘zvy v kvûtnu 2004
znamená zahájení jednoho z nejvíce vzru‰ujících
období v historii královské hvûzdárny. Mezinárod-
ní v˘zva je iniciativa vedoucí k shromáÏdûní jed-
noho milionu liber na úãely projektu âas a Pro-
stor, ambiciózní pfiestavby lokality, která zahrnuje
nové planetárium, nové v˘stavní prostory a vzdû-
lávací centrum. 

Hvûzdárna, souãást National Maritime Muse-
um, je jedním z nejznámûj‰ích prvkÛ Maritime
Greenwich – od roku 1997 patfií mezi svûtová dû-
dictví UNESCO. Náv‰tûvníci hvûzdárny mohou
stát na v˘chodní a západní polokouli souãasnû,
kdyÏ se postaví kaÏdou nohou na jednu stranu
nultého poledníku – stfiedu svûtového ãasu a pro-

storu. Galerie hvûzdárny vysvûtluje mimofiádné
úkazy ãasu, prostoru a astronomie, planetárium
nechá náv‰tûvníky prozkoumat nebeské divy a ve
Flamsteed House, pÛvodní budovû Christophera
Wrena, se nachází jediná lond˘nská vefiejná came-
ra obscura. 

Charles II. jmenoval v bfieznu 1675 Johna Flam-
steeda sv˘m prvním královsk˘m astronomem.
Hvûzdárna byla postavena pro zlep‰ení navigace
na mofii a »nalezení tak potfiebn˘ch délek míst« –
pfiesn˘ch pozic na v˘chod a na západ astronomic-
k˘m zpÛsobem – vzhledem k tomu, Ïe na mofii
b˘vá zemû z dohledu. K tomu neoddûlitelnû patfii-
lo i pfiesné mûfiení ãasu, díky kterému se hvûzdár-
na stala v 19. století obecnû proslavenou.

Pfii ne‰tûstí na mofii v roce 1707 zemfielo pfies
2 000 lidí, coÏ vyvolalo vût‰í poptávku po spoleh-
livûj‰ích zpÛsobech navigace. V roce 1714 Parla-
ment ustanovil skupinu expertÛ, Board of Longitu-
de, a nabídl tuãnou odmûnu 20 000 £ (dnes
zhruba 2 000 000 £) komukoliv, kdo vyfie‰í pro-
blém nalezení délky na mofii. Trvalo témûfi 60 let,
neÏ byla cena udûlena. Nakonec ne‰lo o Ïádného
slavného astronoma, vûdce nebo matematika, ale
o Johna Harrisona, málo známého tesafie z Yorks-
hire, kter˘ se pfie‰kolil na hodináfie. 

Harrisonovo H4 zmûnilo navigaci navÏdy.
V‰echny ãtyfii jeho prÛkopnické ãasomûfiiãe jsou
v plném provozu na ukázku v Harrisonovû galerii
– vrcholu prohlídky hvûzdárny.

Královská hvûzdárna je také sídlem svûtového
nultého poledníku = délka 0° 0' 0''. KaÏdé místo
na Zemi je zamûfieno pomocí délky na v˘chod ne-
bo západ od této linie. Linie sama o sobû dûlí v˘-
chodní a západní polokouli Zemû – stejnû jako
rovník oddûluje severní a jiÏní polokouli.

HISTORIE

Greenwich – Historie královské hvûzdárny

Greenwichská Královská hvûzdárna

John Flamsteed
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Nult˘ poledník je definován polohou velkého
teleskopu »Transit Circle« v Poledníkové budovû
hvûzdárny. Tu nechal postavit v roce 1850 George
Biddell Airy, 7. královsk˘ astronom. Nitkové kfiíÏe
v okuláru Transit Circle pfiesnû definují svûtovou
zemûpisnou délku 0°. 

Od konce 19. století slouÏil Greenwichsk˘ nul-
t˘ poledník jako soufiadnicov˘ podklad pro kalkula-
ci greenwichského místního ãasu. Pfied tím mûlo té-
mûfi kaÏdé mûsto na svûtû svÛj vlastní místní ãas.
Neexistovaly Ïádné národní nebo mezinárodní kon-
vence k urãování, jak by mûl b˘t ãas mûfien, kdy
den zaãíná a konãí, nebo jak dlouhá by mûla b˘t
hodina. Vzhledem k obrovské expanzi Ïeleznice
a komunikaãních sítí bûhem 50. a 60. let 19. století
se celosvûtová potfieba mezinárodní normy ãasu sta-
la nutností.

Greenwichsk˘ poledník byl vybrán za Svûtov˘
nult˘ poledník v roce 1884, kdy se 41 zástupcÛ

25 zemí setkalo ve Washingtonu na Mezinárodní
poledníkové konferenci. Na jejím konci Green-
wich získal titul Délky 0° v hlasování s 22 hlasy
pro a jedním proti (San Domingo, Francie a Brazí-
lie se zdrÏely). Existovaly dva hlavní dÛvody pro
vítûzství:
1. USA si jiÏ vybralo Greenwich jako základnu pro

svÛj vlastní systém národního ãasového pásma.
2. 72 % tehdej‰ího svûtového obchodu záviselo na

námofiních mapách, které uÏívaly Greenwich
jako nult˘ poledník. 

Rozhodnutí bylo v podstatû zaloÏené na argu-
mentu, Ïe urãením Greenwiche jako délky 0°
vzniknou komplikace nejmen‰ímu poãtu lidí. Pro-
to se Greenwichsk˘ nult˘ poledník stal stfiedem
svûtového ãasu a v˘chodiskem kaÏdého nového
dne, roku a tisíciletí.

V roce 1960, krátce po pfiesídlení Královské
Greenwichské hvûzdárny (RGO) do Herstmonceux
(a pozdûji do Cambridge), byl Flamsteed House
svûfien do péãe National Maritime Museum
a v období pfií‰tích sedmi let byly i zb˘vající budo-
vy na tomto místû pfievedeny pod musejní správu.
Byly zde umístûny sbírky vûdeck˘ch, zvlá‰tû astro-
nomick˘ch pfiístrojÛ. Následné uzavfiení RGO
v Cambridge v fiíjnu 1998 znamenalo, Ïe je Green-
wich nyní znovu znám˘ jako Královská hvûzdárna.

Podle www.nmm.ac.uk zpracoval MAN

HISTORIE

HarrisonÛv námofiní ãasomûfiiã H4

Linie Nultého poledníku na Královské hvûzdárnû
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37 – Îivnobanka,
Na Pfiíkopû 858/20,

Praha 1 

Na fasádû budovy Îivnobanky se
nachází na postava uãence s kni-
hou a glóbem ãi armilární sférou.

38 – Peter Beron,
PasáÏ âNB, Praha 1

V prÛchodu mezi âeskou národní
bankou a Slovansk˘m domem je pa-
mûtní deska vûnovaná bulharskému
encyklopedistovi Petru Beronovi to-
hoto znûní (text je i v bulhar‰tinû):

39 – Masarykovo nádraÏí,
Praha 1

Pfii vstupu na nádraÏí z Hybern-
ské ulice je moÏno spatfiit kovo-
vou pamûtní desku. Mezi textem
a datem je vyryta mapa znázor-
Àující evropsk˘ a americk˘ konti-
nent. 

Zemûmûfiické památky v âR (díl 16.)
Praha – centrum

TOUTO BRANOU PRO·LO PO ROCE 1848
STATISÍCE âESK¯CH ÎEN, MUÎÒ A DùTÍ,

KTE¤Í HLEDALI NOV¯ DOMOV 
NA DRUHÉM B¤EHU ATLANTIKU.

JEJICH PAMÁTCE A PODÍLU NA ROZVOJI
AMERICKÉHO KONTINENTU
VùNUJÍ OBâANÉ REPUBLIKY 

U P¤ÍLEÎITOSTI
500. V¯ROâÍ OBJEVENÍ NOVÉHO SVùTA.

12. fiíjna 1992

40 – Franti‰ek Palack˘,
Palackého 7, Praha 1

Franti‰ek Palack˘ (1798 – 1876)
– autor »Dûjin národa ãeského
v âechách a na Moravû« navrhl
v roce 1847 mapu âech jako do-
plnûk svého Popisu království
âeského. Mapa zobrazovala âe-
chy ve 14. století. Mapa byla do-
plnûna Josefem Kalouskem
o území Kladska a Îitavska a vy-
jmutím Chebska v roce 1874.
Mûfiítko mapy je 1 : 525 000.
Mapa byla vyryta v roce 1875
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a vy‰la s ãesk˘m a latinsk˘m ko-
mentáfiem v roce 1876.

V Praze Ïil Palack˘ v dne‰ní
Palackého ulici ã. 7, kde se na-
chází památník historika a filoso-
fa Franti‰ka Palackého a advoká-
ta a poslance Franti‰ka Ladislava
Riegra. Oba byli v˘znamné osob-
nosti ãeské kultury období národ-
ního obrození v 19. století. Na
domû jsou pamûtní desky. Nad
vchodem do budovy je bysta
a pamûtní deska

ZDE ÎIL A ZEM¤EL FRANTI·EK PALACK¯

41 – Josef Mánes,
Studio Ypsilon, 

Spálená 16, Praha 1

Malífi Josef Mánes provedl v˘zdo-
bu orloje. Jeho pamûtní deska se
nachází ve foyeru divadla Studio
Ypsilon ve Spálené ulici.

42 – Christian Doppler,
Karlovo nám. 20, Praha 2

Na desce, která se nachází na bu-
dovû obvodního soudu pro Prahu 4
a mûstského soudu v Praze, jsou

uvedena chybná data. Christian
Doppler zemfiel r. 1853 a pfied
objevením principu Ïil v Dlouhé
ulici.

V DOMù âP. 4-II, KTER¯ STÁVAL 
NA TOMTO MÍSTù, ÎIL A BÁDAL 

P¤ED UVE¤EJNùNÍM SVÉHO
SVùTOZNÁMÉHO PRINCIPU (1842), 

NA NùMÎ BUDUJE DNE·NÍ ASTROFYZIKA, 
VùHLASN¯ UâENEC
KRISTIAN DOPPLER,

PROFESOR MATHEMATIKY A PRAKTICKÉ 
GEOMETRIE NA TECHNICE V PRAZE.

NARODIL SE R. 1803 V SOLNOHRADù, 
ZEM¤EL R. 1854 V BENÁTKÁCH.

43 – PraÏsk˘ loket,
Novomûstská radnice,

roh Karlova nám. (ãp. 23)
a Vodiãkovy ul., Praha 2

Dfiívûj‰í délkové jednotky byly
odvozeny z rozmûrÛ lidského tû-
la a proto se délkové jednotky
stejného názvu li‰ily místo od
místa. âastou délkovou jednot-
kou byl napfi. loket, kter˘ byl
umísÈován na viditelném místû,
zpravidla na námûstích, kde byl
ãil˘ obchodní ruch. Proto byla po

Velké francouzské revoluci pfiija-
ta univerzální délková jednotka
odvozená z rozmûru Zemû jako
desetimiliontá ãást kvadrantu Ze-
mû. V prÛbûhu ãasu se definice
metru mûnila. Nejprve jako vzdá-
lenost rysek mezinárodního plati-
niridiového prototypu. Dal‰í pak
na základû vlnové délky záfiení
kryptonu 86 k souãasné definici,
která zní: metr je délka, kterou
urazí svûtlo ve vzduchoprázdnu
za 1/299 792 458 sec. 

ETALON
(B¯VALÁ MÍRNÁ MÍRA)

PRAÎSKÉHO LOKTE, ZVANÉHO âESK ,̄
JENÎ BYL STANOVEN ZA KRÁLE P¤EMYSLA
OTAKARA II. V ROCE 1268, Mù¤Í 591,4 MM.

ZDE SI MOHLI KUPCI CEJCHOVAT
(D¤ÍVE CIMENTOVAT) SVÉ D¤EVùNÉ LOKTE.

BYL ZDE ZAZDùN PROTO, ABY KAÎD¯
MAJE K TOMU P¤ÍSTUP VOLN ,̄ JISTOU
MÍRU TOHO LOKTE PRAÎSKÉHO SOBù

VZÍTI MOHL.

ZEMĚMĚŘIČ 5/2006
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44 – Franti‰ek Palack˘,
(pomník)

Palackého nám., Praha 2

Autorem pomníku je Stanislav
Sucharda (1866 – 1916). Socha
je jeho vrcholn˘m dílem.

45 – Albert Einstein,
Lesnická 7, Praha 5 

Pobyt v˘znamného fyzika pfiipo-
míná v Praze nûkolik pamûtních
desek. V˘znamn˘ fyzik pfiijel do
Prahy 15. dubna 1911 a ubyto-
val se na Smíchovû v dne‰ní Les-

nické ulici ã. 7. Na budovû se na-
chází pamûtní deska s bystou
a textem:

ZDE ÎIL A PRACOVAL
V LETECH 1911 – 1912

ALBERT EINSTEIN

46 – Albert Einstein,
Viniãná 7, Praha 2

V LETECH 1911 – 1912
PÒSOBIL V TÉTO BUDOVù
JAKO UNIV. PROFESOR

ALBERT EINSTEIN
1879          1955

47 – Národní muzeum,
Václavské nám. 68, 

Praha 1

Národní muzeum bylo zaloÏeno
v roce 1818 a stalo se sídlem nej-
v˘znamnûj‰í vûdecké a kulturní
instituce ãeského národního ob-
rození a je dnes nejvût‰ím mu-
zeem âeské republiky. Ve sv˘ch
depozitáfiích má pfies 13 milionÛ
sbírkov˘ch pfiedmûtÛ. Budovu
Národního muzea postavil archi-
tekt Josef Schultz v novorene-
sanãním stylu v letech 1885 aÏ
1890 a byla otevfiena v roce
1891. Sochafiskou a malífiskou v˘-
zdobu provedli pfiední umûlci.
V muzeu i na jeho budovû je fiada
pfiipomínek na osoby mající vztah
k zemûmûfiictví a astronomii. 

Socha u hlavního vchodu
symbolizuje pfiírodní vûdy. V ni-
kách do Mezibranské ulice jsou
sochy VII Astronomie a VIII Geo-
grafie od Bernarda Seelinga z ro-
ku 1881. V Panteonu jsou sochy
Franti‰ka Palackého a Jana Amo-
se Komenského a bysty (11)
J. Ressla, (13) F. J. Gerstnera,

Deska v Lesnické ulici 
Deska ve Viniãné ulici 
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(19) J. Mánesa, (28) V. Hollara.
V Panteonu byly je‰tû sochy
B. Bolzana a T. Hájka. U hlavní-
ho schodi‰tû jsou medaile Rudol-
fa II. a Josefa II.

Pamûtní desky na obvodu
muzeu nesou jména: smûrem do
Václavského námûstí: (9) Kfii‰Èan
z Prachatic, (13) Rudolf II., (15)
Jifií Agricola, (22) Tadeá‰ Hájek.
Smûrem do Mezibranské ulice:

(24) Tycho Brahe (mylnû napsá-
no Tycho de Brahe), (25) Bachá-
ãek, (27) Jessenius, (28) Kepler,
(33) Komensk˘, (34) Marcus
Marci. Smûrem do Legerovy uli-
ce: (40) Stepling, (42) Tesánek,
(47) Heanke, (50) Gerstner, (51)
M. David, (54) Bolzano, (58)
Doppler. Smûrem do Vinohrad-
ské ulice: (67) Palack˘.

Fyzik a astronom jezuita Jan
Tesánek (1728 – 1788) zavádûl
na universitû spoleãnû se Steplin-
gem Newtonovo uãení.

Tadeá‰ Hájek z Hájku se se-
známil s Brahem v roce 1575

v ¤eznû. Oba se zúãastnili koru-
novace pozdûj‰ího Rudolfa II., na
krále fiímského. Mezníkem roz-
voje astronomie v Praze se stala
nová hvûzda (supernova) z roku
1572. Hájek ji sledoval v Praze
a daleko odtud Brahe. Dále to
byla kometa objevená v roce
1577. Na sloupech je vidût stopa
po stfielbû v srpnu 1968.

·tuková v˘zdoba na zadní
stranû budovy zobrazuje: (9) gló-
bus, lebku antilopy a Kavkazana,
(10) okfiídlené sluneãní hodiny,
hlavu Ïirafy a Turka.

(joh)
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Bûlehrad (22. – 24. 2. 2006): V hlavním mûstû
státu Srbsko a âerná hora se konala tfietí meziná-
rodní konference a v˘stava firem a v˘robcÛ ãin-
n˘ch v oblasti oborÛ geodézie, kartografie, foto-
grammetrie a geomatika INTERGEO EAST
(pfiedchozí roãníky se uskuteãnily v roce 2004
v Bûlehradû a v roce 2005 v Záhfiebu). 

V deseti jednacích sekcích bylo bûhem tfií dnÛ
pfiedneseno celkem 73 pfiíspûvkÛ a v˘stavy se zú-
ãastnilo celkem 88 vystavovatelÛ (z v˘znamn˘ch
namátkou jmenujme Topcon, Trimble, 3D GEO,
Atlas, Bentley, HP, OCÉ, SETL apod.) z 21 zemí
svûta (vãetnû USA, âíny, Ruska, âR, ·védska, Irá-
ku, zemí Balkánského poloostrova atd.). Vysoké
uãení technické v Brnû reprezentovali tfii odborní
asistenti Ústavu geodézie a jedna studentka pátého
roãníku Fakulty stavební zamûfiení InÏen˘rská geo-
dézie studijního programu Geodézie a kartografie.

V rámci konference zaznûlo mnoho pfiíspûvkÛ
na témata ryze vûdecké povahy. Je tfieba ov‰em
konstatovat, Ïe tûÏi‰tû fiady referátÛ a vût‰í ãásti
diskuze leÏelo v rovinû kaÏdodenní odborné praxe.
Aktuálním problémem zemí jihov˘chodní Evropy
(a nejen tohoto regionu) je zejména budování vûro-
hodné evidence nemovitostí a s tím souvisejících
nástrojÛ státní správy. Dal‰í tématick˘ okruh pfiiro-
zenû vytvofiila skuteãnost, Ïe v regionu je intenziv-
nû budována a uvádûna do praxe síÈ permanent-
ních GPS stanic. V neposlední fiadû se diskutuje
o dal‰ích otázkách, jmenujme alespoÀ inerciální
systémy ve fotogrammetrii, územní plánování nebo
systémy a moÏnosti vzdûlávání v ‰ir‰ích evrop-
sk˘ch souvislostech. Zamûstnanci Ústavu geodézie
Fakulty stavební pfiednesli dva pfiíspûvky (Digital
cadastral maps – accuracy analysis a Integration of
orientation systems and cameras in photogrammet-
ry – tests, calibrations).

V ãase mezi jednáními sekcí bylo dostatek pro-
storu pro náv‰tûvu veletrhu. Mimo u nás standard-
nû zastoupené firmy a znaãky bylo velmi zajímavé
seznámit se s produkty pro nás exoticky pÛsobících
firem z Ruské federace, âíny apod. Obecnû je zají-
mavou zku‰eností z vût‰iny podobn˘ch akcí v tom-
to koutû Evropy, jak se svûtové i regionální znaãky
a firmy snaÏí prosadit na pomûrnû volném trÏním
prostoru zemí regionu, které velmi rychl˘m tem-
pem obnovují svoji infrastrukturu a snaÏí se dohnat
»západní ãást kontinentu«. Tento konkurenãní boj

je patrn˘ i z nûkter˘ch konferenãních pfiíspûvkÛ
a zejména z diskuze, oficiální i kuloárové a samo-
zfiejmû dominuje v˘stavním expozicím a neformál-
ním hovorÛm veden˘m napfi. v rámci spoleãenské-
ho rautu. V tomto kontextu je moÏná ‰koda, Ïe
zastoupení ãesk˘ch komerãních firem bylo praktic-
ky neznatelné (toto konstatování lze bohuÏel podle
zku‰eností autorÛ zev‰eobecnit na vût‰inu podob-
n˘ch akcí v prostoru jihov˘chodní Evropy). V rám-
ci veletrhu mûly své stánky i nûkteré vysoké ‰koly.
Z pohledu autorÛ se jako zajímavé jeví seznámení
se zástupci Siberian State Academy of Geodesy in
Novosibirsk, coÏ je nejstar‰í a nejvût‰í vysoká ‰kola
Sibifiské autonomní oblasti Ruské federace. V sou-

INTERGEO EAST

Za âR moc firem nevystavovalo. 
Vlajka zde visela vlastnû jen kvÛli spoleãnosti 

EGS z Brna a nám, nûkolika akademikÛm.

Mezi pro nás exotické v˘robce pfiístrojÛ patfiili FSUE PA –
Ural Optical Mechanical Plant z Jekatûrinburgu nebo

ãínsk˘ Tianjin SETL Survey Equipment Co. Ltd.
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ãasné dobû na ní studuje okolo 9 000 studentÛ
v ru‰tinû a 200 studentÛ ze zahraniãí v angliãtinû.
Ze strany zástupcÛ této ‰koly byla naznaãena moÏ-
nost budoucí spolupráce.

Mimo odborn˘ rámec stála prohlídka Bûlehra-
du, zejména historické ãásti. Znaãnû depresivnû,
tak jako pfied dvûma roky pfii první náv‰tûvû, pÛso-
bí stále patrné následky války Severoatlantické ali-
ance proti Srbsku, které jsou nejen vidût na budo-
vách, ale i cítit v du‰ích místních lidí (ve vztahu
k âR nejde o nepfiátelství, spí‰ o údiv a lítost....).
Z vyhlídky na citadele lze obdivovat soutok Duna-
je a Sávy. Pochopitelnû zbyl i ãas na náv‰tûvu
místního domácího pivovaru a ochutnání ãetn˘ch

místních specialit z mlet˘ch mas, stejnû tak jako
místních kvalitních vín. Pfiedjarní Bûlehrad pÛsobí
ponûkud ‰ed˘m, om‰el˘m a unaven˘m dojmem.
Ale vûfime, Ïe jako jiné metropole Balkánu, tohle
mûsto brzo naváÏe na svou nedávnou slávu. Na
závûr lze celou akci hodnotit jako úspû‰nou a ne-
zb˘vá neÏ se tû‰it na její zopakování. 
Více na: www.intergeo-east.com

Zdenûk Fi‰er, Jifií Vondrák, 
Josef Podstavek, ·árka Bene‰ová

Autorsk˘ kolektiv:
Ing. Zdenûk Fi‰er, odborn˘ asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysoké-
ho uãení technického v Brnû. Pfiedná‰ející pfiedmûtu Mapování, vyuãující pfied-
mûtÛ Katastr nemovitostí, Geodézie. Telefon 541 147 212, fax 541 147 218, mail:
fiser.z@fce.vutbr.cz;
Ing. Jifií Vondrák, Ph.D., odborn˘ asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vy-
sokého uãení technického v Brnû. Pfiedná‰ející pfiedmûtu Geodézie, vyuãující
pfiedmûtÛ Mapování a Aplikovaná optika. Telefon 541 147 215, fax 541 147 218,
mail: vondrak.j@fce.vutbr.cz;
Ing. Josef Podstavek, asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého
uãení technického v Brnû. Vyuãující pfiedmûtÛ Fotogrammetrie a Mapování. Tele-
fon 541 147 216, fax 541 147 218, mail: podstavek.j@fce.vutbr.cz;
·árka Bene‰ová, studentka 5. roãníku zamûfiení InÏen˘rská geodézie oboru
Geodézie a kartografie a Fakultû stavební Vysokého uãení technického. Mail:
BenesovaS@study.fce.vutbr.cz, sarkabenes@seznam.cz.

Cestovali jsme soukrom˘m spolehliv˘m automobilem ·koda Felicia kombi LXi (rok v˘roby 1995) a celkovû najeli 1 580 km po
pomûrnû slu‰n˘ch silnicích. Po navyknutí si na tamní systém dopravy jsme díky fiidiãskému umûní Josefa Podstavka a ãásteã-
nû díky toleranci místních obyvatel (vãetnû policie) k cizí registraãní znaãce nemûli váÏnûj‰í problém ãi nepfiíjemn˘ záÏitek. 

Jednací sekce: Land management and cadastral, 
National spatial data infrastructure, Photogrammetry, 
Photogrammetry and state cartography, Modern techno-
logies in geodesy, Satellite technologies, Satellite techno-
logies and education, Education and organization of national
institution, Case studies, State cartography and case studies. 

PROLAND pro kaÏdého
mûl b˘t název ãlánku v Zemûmûfiiãi 4/06 na
str. 22, ale redakãní ‰otek pfii exportu stránek
pro tiskárnu ãlánek pfiejmenoval na stroh  ̆»PROL«.
Omlouváme se tímto spoleãnosti GEPRO i ãte-
náfiÛm a oceÀujeme vtip se kter˘m inzerent
pojmenoval pokraãování informací o této
úspû‰ném aplikaci z oblasti pozemkov˘ch úprav
– naleznete opût na str. 22. Dûkujeme  redakce
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NNNaa  SSjjeezzdd  ââSSGGKK  ssee  ss jjee lloo   jjeenn  3399  ãã lleennÛÛ  SSvvaazzuu
Veãefie po obûdû

Ke Svazu velmi pfiívûtivé vystoupení mûl první muÏ
ãeského katastru a zemûmûfiictví, Karel Veãefie, kter˘
obûdem nasycen˘m úãastníkÛm sjezdu pfiiznal, Ïe si
nedovede ãinnost oboru pfiedstavit bez âSGK. »Úfiad
bude tuto organizaci podporovat, neboÈ patfií k tûm,
jeÏ mÛÏe upravovat na‰e zámûry. Jsem otevfien˘ k to-
mu, aby tato spolupráce pokraãovala,« prohlásil Karel
Veãefie ve svém projevu, v nûmÏ nechybûlo ani podû-
kování za ãinnost Svazu i jeho aktivních poboãek.
Pfiedseda Úfiadu potvrdil, Ïe témûfi v‰echny právní
normy t˘kající se zemûmûfiictví a katastru, jsou rov-
nûÏ pfiedávány k pfiipomínkám odborníkÛm Svazu.
Pak jde jen podle pfiedsedov˘ch slov o to, jaké mají
odborníci pracující mimo resort pfiesvûdãující argu-
menty ke sv˘m navrhovan˘m úpravám. 

Volba nového pfiedsedy Václava ·andy
Sjezd zvolil i novou jedenáctiãlennou Radu, do které
nekandidoval dlouholet˘ úfiadující pfiedseda Petr Po-
lák a kontrolní komisi, v jejíÏ kandidátce se Poláko-
vo jméno objevilo. Bylo novinkou, Ïe mezi navrho-
van˘mi kandidáty Rady bylo ponûkud více osob, neÏ
je ãlenÛ Rady a mezi nimi bylo více osob pracujících
mimo resort âÚZK a akademické instituce. Skuteã-
nost, Ïe na kandidátce do Rady byla jen jedna Ïena,
kterou navíc úãastníci sjezdu pozitivnû nediskrimi-
novali, a tak moÏná i proto Zina Matu‰ková nepro‰la
do Rady, není moc pro zemûmûfiiãe – muÏe lichoti-
vé. Rada âSGK je od února 2006 pánsk˘m klubem
s jin˘m pfiedsedou – Václavem ·andou. Znám˘ od-
borník orientující se nejvíce v inÏen˘rské geodézii si-
ce pfiipomíná na první pohled roztrÏitého profesora,
ale skuteãnû jen na první pohled. S dal‰í nelichoti-
vou skuteãností spojenou s volbou Rady, kterou pro-
vedlo jen 39 ãlenÛ Svazu, se bude muset novû zvo-
len˘ pánsk˘ klub vypofiádat jinak, neÏ tvrzením, Ïe
Radu vlastnû volil kaÏd˘ asi dvacát˘ ãlen Svazu. 

Petr Skála,  foto: Ivo Krãmáfi

BRNO (25. 2. 2006): Osm˘ sjezd âSGK se ko-
nal poslední únorovou sobotu v Brnû, a to bohuÏel
za minimální úãasti ãlenské základny, aãkoliv se
shromáÏdûní mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ z ãlenÛ. Pro-
gram nepostrádal zajímavé momenty a do‰lo pfii
nûm i k zajímav˘m setkáním. 

Ve svûtû má ãeské zemûmûfiictví
dobré jméno 

PfiestoÏe se zemûmûfiická vefiejnost s témûfi v‰emi
dÛleÏit˘mi zprávami hodnotícími období mezi
sjezdy Svazu mohla jiÏ seznámit na (mimo jiné)
svazov˘ch webov˘ch stránkách nebo v pfiedcho-
zím vydání Vûstníku, je vhodné se ke sjezdu je‰tû
vrátit nûkolika poznámkami. 

Z pfiíspûvkÛ pfiítomn˘ch hostÛ i ãlenÛ Svazu se
ostatní úãastníci sjezdu dozvûdûli pfiíli‰ nezdÛrazÀo-
vané informace. âeské zemûmûfiictví má v porov-
nání se svûtem velmi dobrou úroveÀ. To vypl˘vá
napfiíklad z jednání veden˘ch na odborn˘ch sekcích
FIGu, ale i z jin˘ch porovnání. Málo se ví, Ïe tuto
povûdomost ve svûtû ‰ífií právû Svaz, a to i jménem
státní správy a ostatních odborn˘ch sdruÏení. Ostat-
nû o propagaci oboru se hovofiilo hned pfii nûkolika
vystoupeních a v hlavní mezisjezdové zprávû.

34 ZEMĚMĚŘIČSKÝ VĚSTNÍK 5/2006
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PPPrrooggrraamm  ãã iinnnnoosstt ii   ââSSGGKK  nnaa  oobbddoobbíí   22000066  aaÏÏ   22000088
• odborná úãast na XIII. mezinárodních slovensko-

polsko-ãesk˘ch geodetick˘ch dnech na Slovensku
2007 – ve spolupráci s SSGK, SGP a âÚZK

• odborná úãast na IX. mezinárodních polsko-ães-
ko-slovensk˘ch geodetick˘ch dnech v Polsku
2008 – ve spolupráci s SSGK, SGP a âÚZK

1. Odborné akce
a) Mezinárodní akce

• pfiíprava a organizace XII. mezinárodních ãesko-
slovensko-polsk˘ch geodetick˘ch dnÛ v RoÏnovû
pod Radho‰tûm ve dnech 1. aÏ 3. ãervna 2006
– ve spolupráci s SSGK, SGP a âÚZK

DDDrruuhh˘̆  pp lleess  zzeemmûûmmûûfifi iiããÛÛ
BRNO (25. 2. 2006): V loÀském roce se v Ná-
rodním domû na praÏsk˘ch Vinohradech konal
1. ples zemûmûfiiãÛ. Na tuto úspû‰nou spoleãen-
skou akci ãesk˘ch geodetÛ navázal leto‰ní 2. ples
zemûmûfiiãÛ. Pofiadatelé vyuÏili toho, Ïe v sobotu
dne 25. 2. 2006 v brnûnském hotelu Avanti pro-
bûhl 8. sjezd âeského svazu geodetÛ a kartografÛ,
na kter˘ pfiijela i fiada hostÛ a ples uspofiádali ve
stejn˘ den ve velkém spoleãenském sále sousední-
ho moderního hotelu Bobycentrum. 

Pofiadateli byli spoleãnû KÚ pro Jihomoravsk˘
kraj se sídlem v Brnû, Spolek zemûmûfiiãÛ Brno
a âSGK. Akci sponzorovala spoleãnost Geodis Br-
no, s.r.o. Mezi více neÏ dvûma sty úãastníky byli
i vedoucí pfiedstavitelé Úradu geodézie, kartogra-
fie a katastra Slovenskej republiky, âÚZK, pofiada-
telsk˘ch organizací a sponzora plesu. 

Uvítáním úãastníkÛ a krátk˘m slavnostním
proslovem zahájil ples fieditel KÚ pro Jihomoravsk˘
kraj ing. Josef Kamera. Pak následoval bohat˘ pro-
gram uvádûn˘ Jaroslavem Brychem. Souãástí pro-
gramu bylo pfiedtanãení, pfiehlídka dámské módy
minul˘ch století, vãetnû decentních ukázek tehdej-
‰ího dámského spodního prádla, vystoupení dua
kouzelníkÛ a imitátora. K tanci v hlavním sále
hrála AJ Capella Brno. V salónku si pfiíznivci mohli
poslechnout pravou moravskou Cimbálovou muzi-
ku Milovice s primá‰em Janem Kynûrou. O pÛlno-
ci probûhlo losování tomboly a ti, ktefií mûli ‰tûstí
si odnesli hodnotné ceny. Ples se líbil a nejvytrva-
lej‰í páry tanãily je‰tû hodinu po pÛlnoci.

Uspofiádáním prvních dvou plesÛ vzniká
hezká tradice setkávání zemûmûfiické vefiejnosti
nejen pfii pracovních pfiíleÏitostech, ale i pfii kul-
tivované spoleãenské zábavû. Vûfiíme, Ïe bude
v pfií‰tím roce, nejspí‰ zase v Praze, pokraãovat.
OrganizátorÛm a sponzorovi patfií podûkování za
hezk˘ veãer.

Jifií Rydval, foto: Jaroslav ·vec
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• odborná úãast na 42. aÏ 44. geodetick˘ch in-
formaãní dnech v Brnû v letech 2006 aÏ 2008
– ve spolupráci se Spolkem zemûmûfiiãÛ Brno
a âÚZK

• pfiíprava a organizace X. mezinárodní konfe-
rence »Geodézie v dopravû« v roce 2008
v âeské republice – ve spolupráci s SZG

• pfiíprava a organizace IV. mezinárodní konfe-
rence »Katastr nemovitostí« v 2007 v âeské
republice – ve spolupráci se SSGK a âÚZK

b) Národní akce
• propagace âSGK na mezinárodních veletrzích

geodézie, kartografie a geoinformatiky GEOS
• organizace semináfiÛ »Aktuální problémy inÏe-

n˘rské geodézie« v 04/2006 aÏ 04/2008
u pfiíleÏitosti stavebních veletrhÛ v Brnû

• organizace semináfiÛ »Zemûmûfiická díla v územ-
ním plánování a stavebním fiádu« v letech 2006
aÏ 2008

• organizace semináfiÛ s tématy zemûmûfiick˘ch
ãinností v KN – 1x roãnû

2. âinnost odborn˘ch skupin
a) Odborná skupina katastru nemovitostí

• zvolení nového pfiedsedy a spoluúãast na pfií-
pravû a organizaci odborn˘ch akcí v oblasti ka-
tastru nemovitostí

• vytvofiení platformy pro ‰ir‰í odbornou diskusi
o rozvoji informaãního systému katastru ne-
movitostí

b) Odborná skupina inÏen˘rské geodézie
• spoluúãast na pfiípravû a organizaci odborn˘ch

akcí
• spoluúãast na pfiipomínkov˘ch fiízeních k no-

velám právních pfiedpisÛ o zemûmûfiictví a ze-
mûmûfiick˘ch ãinnostech ve v˘stavbû

• spoluúãast na publikacích uveden˘ch v od-
stavci 5. programu

3. âinnost ve FIG
• úãast pfiedstavitelÛ Komitétu pro FIG na FWW

2006 aÏ 2008
• ãinnost národních delegátÛ Komitétu pro FIG

v komisích FIG
• úãast národních delegátÛ Komitétu pro FIG na

vybran˘ch odborn˘ch akcích FIG v rozsahu dis-
ponibilních finanãních prostfiedkÛ

• spolupráce Komitétu pro FIG s druh˘m národ-
ním ãlenem FIG, âeskou spoleãností certifikova-
n˘ch odhadcÛ

4. âinnost v CLGE
âSGK se bude i nadále aktivnû spolupodílet na ak-
tivitách KGK v CLGE, kde KGK zastupuje celou
ãeskou zemûmûfiickou profesi jak v soukromém,
tak ve státním sektoru.

5. Publikace, elektronické informace,
propagace

• Zemûmûfiiãsk˘ vûstník jako pravidelná ãást ãaso-
pisu Zemûmûfiiã vydavatele Klaudián Praha, s.r.o.

• Naplnûní webovské stránky âSGK daty v plném
rozsahu, aktualizace dat a správa ve prospûch
ãlenÛ a v redukovan˘ch datech ve prospûch
ostatních zemûmûfiiãÛ

• Zemûmûfiické v˘kony – ceny, pfiedpisy, normy,
komentáfie – v rozsahu a obsahu pfiimûfieném
v˘voji právního fiádu âR

• Sborníky referátÛ odborn˘ch akcí
• Spoluúãast na aktualizaci publikace uvedené

v odstavci 2.2.8
• 2. kapitola »âesk˘ch zemûmûfiiãÛ 20. století«

byla poskytnuta redakci Zemûmûfiiãe k pfievede-
ní biografick˘ch údajÛ do webové databáze.

6. Spolupráce s âÚZK 
a ostatními resortními správními

úfiady
• vzájemná v˘mûna informací
• úãast v pfiipomínkov˘ch fiízeních k novelám

právních pfiedpisÛ
• vyuÏití a podpora resortních odborníkÛ jako lek-

torÛ na odborn˘ch akcích
• dal‰í formy jednotlivû úãelovû dohodnuté s pfied-

sedou âÚZK nebo fiediteli úfiadÛ

7. Spolupráce s odborn˘mi 
spoleãnostmi

a) KGK – Zemûmûfiická komora: spoleãn˘ sekreta-
riát, vzájemná v˘mûna informací, podpora ãin-
nosti v CLGE

b) Kartografická spoleãnost âR, Spoleãnost dÛl-
ních mûfiiãÛ a geologÛ, âeská spoleãnost pro fo-
togrammetrii a dálkov˘ prÛzkum, âeská asocia-
ce pro geoinformace – vzájemná v˘mûna
informací, obnova instituce stálého v˘boru
pfiedsedÛ

c) Spolupráce s CAGI na úrovni spoleãného sekre-
tariátu pfiípadnû souãinnosti na pofiádání odbor-
n˘ch akcí 

Petr Polák



T¤EBÍâ (4. 4. 2006): První dubnové úter˘ se
v tfiebíãském kulturním stfiedisku Fórum uskuteã-
nil uÏ dvanáct˘ roãník semináfie Pozemkové úpra-
vy. Jeho organizace se opût úspû‰nû zhostil Spolek
zemûmûfiiãÛ Brno a Pozemkov˘ úfiad v Tfiebíãi za
podpory Katastrálního úfiadu pro Vysoãinu.

Leto‰ní roãník zaznamenal jednu z rekordních ná-
v‰tûvností: celkem 350 úãastníkÛ si vyslechlo desítku
zajímav˘ch pfiíspûvkÛ, mimo jiné od renomovan˘ch
odborníkÛ Ústfiedního pozemkového úfiadu Minister-
stva zemûdûlství âR ing. Kamila Kaulicha a ing. Jany

Pivcové. S velk˘m zájmem se setkal referát JUDr. Ale-
ny Klikové z brnûnské Právnické fakulty Masarykovy
univerzity, kter˘ pojednával o novém správním fiádu.

Na doprovodné v˘stavû i v sále se prezentova-
ly firmy Gepro, HSI, Geus, VÚGTK, GB-Geodézie
Brno a Aquasys. V‰echny pfiítomné pfiivítal jmé-
nem mûsta Tfiebíãe místostarosta ing. Radek âíhal.
Náv‰tûva památek UNESCO se potom za pûkného
sluneãného poãasí stala vítan˘m zpestfiením poby-
tu v Tfiebíãi pro nejednoho úãastníka.

Text a foto: Ivo Krãmáfi
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JUDr. Alena Kliková z Právnické fakulty MU Brno pfied-
nesla referát o novém správním fiádu.

Druhá pfiedná‰ka byla vyhrazena jako jiÏ tradiãnû
ing. Kamilu Kaulichovi z ÚPÚ MZe, kter˘ se zab˘val
problematikou fie‰ení pfiídûlÛ pfii KP

Ing. Jana Pivcová pfiednesla pfiíspûvek o financování
pozemkov˘ch úprav z fondÛ EU a doplnila jej fotogra-
fiemi z realizovan˘ch akcí.

Úãastníky pozdravil a krátk˘ referát pfiednesl ing. Moj-
mír Procházka, pfiedseda âeskomoravské komory po-
zemkov˘ch úprav
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1556 – jáchymovsk˘ lékafi a pfiíro-
dopisec Georgius Agricola (vlast-
ním jménem Georg Bauer) vydal
knihu De re metallica, libri XII
(Dvanáct knih o hornictví a hut-
nictví), která je povaÏována za nej-
star‰í evropské úplné a souvislé dí-
lo tûchto vûdních a technick˘ch
disciplín. Obsahuje i pasáÏe o dÛl-
ním i povrchovém mûfiictví, me-
chanice a ãásteãnû i chemii.

1806 – ve Vídni byl zaloÏen
Topografick˘ ústav c.k. gene-
rálního ubytovacího ‰tábu. Sou-
ãástí byla triangulaãní kanceláfi
a oddûlení pro mapování, redak-
ci, kresbu a rytí a od roku 1811
téÏ pro prodej map. Po zavedení
litografie r. 1818 byl roz‰ífien na
Topograficko-litografick˘
ústav. Po slouãení s milánsk˘m
Instituto geografica militare, zalo-
Ïen˘m 1800 (viz), vznikl 1839
znám˘ Vojensk˘ zemûpisn˘
ústav ve Vídni (VZÚ).

1806 – byly zahájeny práce v ra-
kouské katastrální trigonome-
trické síti se 4 základnami, vede-
né kapitánem a pozdûj‰ím
generálem Ludvíkem Augustinem
Fallonem. Prakticky se mûfiení
uskuteãÀovalo aÏ po roce 1824.

1816 – poruãík Josef Jüttner (po-
zdûj‰í generál), uznávan˘ rakous-
k˘ kartograf, vyhotovil 1. moder-
ní trigonometrickou síÈ Prahy
a pozdûji i znám˘ plán Grundriss
der künigl. Hauptstadt Prag. 

Autorem grafické triangulace
z roku 1840 je Adalbert Urbas. 

1856 – první dobrovolné scelo-
vání pozemkÛ na na‰em území,
jeden z poãátkÛ pozemkov˘ch
úprav. Stalo se tak v moravské

obci Záhlinice v kromûfiíÏském
okrese podle projektu organizáto-
ra a propagátora Franti‰ka Skopa-
líka. Projekt byl schválen minis-
terstvem vnitra 1858, realizací
ubylo aÏ 60 % parcel a dopravní
vzdálenosti poklesly na polovinu.
Do roku 1883 bylo scelování
provedeno v dal‰ích 16 obcích.

1896 – v˘nosem ministerstva kultu-
ry a vyuãování ã. 13051 z 22. února
bylo zavedeno na vysok˘ch technic-

k˘ch ‰kolách ãtyfisemestrální samo-
statné zemûmûfiické studium,
zamûfiené k potfiebám katastru
a ukonãené I. státní zkou‰kou, pro-
bíhající podle fií‰ského zákona
ã. 224. Historicky prv˘m ãesk˘m
absolventem se stal dne 1. 1. 1898
– vedle sv˘ch 7 kolegÛ – Josef Luke‰
z Pejfiimova. Zku‰ební komisi vedl
prof. Franti‰ek Müller. Na âeské vy-
soké ‰kole technické v Brnû se kona-
la státní zkou‰ka poprvé 12. 7. 1902
za pfiedsednictví prof. Josefa Liãky.

1896 – v Rakousku-Uhersku by-
la poprvé zavedena jednotná sta-
bilizace trigonometrick˘ch
bodÛ 1. fiádu dvûma moÏn˘mi
zpÛsoby.

1936 – prof. Pavel PotuÏák vydal
v âeské matici technické na‰i
první uãebnici Základy letecké
fotogrammetrie.

Doc. ing. Pavel Hánek, CSc.
Z knihy 250 století zemûmûfiictví
(posledních pár v˘tiskÛ lze dosud
koupit v na‰í redakci – cena
73,50 Kã + po‰tovné)

VOLNÁ
MÍSTA

na Webu Zeměměřiče i v našem časopisu!

■ Hledáme geodeta/-ku pro praco-
vi‰tû v Plzni. Zpracování geometric-
k˘ch plánÛ vítáno. Kontakt na e-mail:
vedeni@gsp-plzen.cz.

■ Geodetická spoleãnost se sídlem
v Plzni hledá geodeta (S·, V·) pro
mûfiické práce v oblasti inÏen˘rské
geodézie a katastru nemovitostí.
Kontakt na tel.: 377 237 343 nebo
e-mail: georeal@georeal.cz. 

■ Katastrální úfiad pro Olomouck˘ kraj
vypisuje v˘bûrové fiízení na obsazení
místa fieditele KP ·umperk. BliÏ‰í in-
formace na tel.: 585 552 111, úfied-
ních deskách úfiadu a www.cuzk.cz.
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SECOND
HAND

na Webu Zeměměřiče i v našem časopisu!

■ Prodám dálkomûry RecElta 15
(4x baterie, nabíjeãka, kabel RS
232, 2x hranol, teleskopická tyã,
stativ) za 80 000 Kã; Trimble 3303
(E45R) – nepouÏívan  ̆ (2x baterie,
nabíjeãka, kabel, 1x hranol, tele-
skopická tyã, stativ) za 120 000 Kã.
Kontakt na tel.: 606 425 332.

■ Prodám legální verzi programu
Koke‰-VEKTOR. Cena dohodou.
Kontakt na tel.: 728 528 157.

»Kulatá« v˘roãí z dûjin ãeského zemûmûfiictví

Stabilizace trigonometrického bodu
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➤ Geodynamika, inÏinierska geo-
dézia, deformaãné merania
a dal‰ie aplikované aspekty
v geodézii 

➤ DruÏicová, kozmická a astro-
nomická geodézia 

➤ Geodetické siete a spracovanie
geodetick˘ch meraní 

2. Geografické informaãné
systémy (GIS) 

➤ História a súãasné trendy v GIS 
➤ Modely dát a ‰truktúr 
➤ 3D vizualizácia priestorov˘ch dát 

➤ Plánovanie a projektovanie GI
technológií 

➤ Digitálna kartografia 
3. Kataster nehnutelností 
➤ Legislatíva, organizácia a aktuál-

ne problémy v KN
➤ Katastrálny základ a katastrál-

ne systémy 
➤ 3D kataster – perspektívy vyuÏitia 
➤ Aplikácie katastrálnych dát 

Jednanie potvrdilo nutnosÈ
medzinárodnej v˘meny skúse-
ností medzi akademickou, sú-
kromnou a ‰tátnou sférou. Kon-
ferencia umoÏnila prezentovaÈ
v˘sledky prác doktorandov
a mlad˘ch pracovníkov.

OceÀuje sa ‰iroká ‰kála pred-
nesen˘ch príspevkov (ão vypl˘va
z názvu konferencie), ãím vzni-
kol priestor pre získanie veºkého
mnoÏstva nov˘ch informácií na
rozdiel od úzko ‰pecializovanej
konferencie.

Odporúãa sa aj v budúcnosti
organizovaÈ takto koncipovanú
konferenciu s roz‰írenou zahra-
niãnou úãasÈou s intervalom raz
za dva roky.

Konferencia bola pripravená
na vysokej odbornej a organizaã-
nej úrovni, za ão treba poìako-
vaÈ organizátorom, celému ko-
lektívu Ústavu geodézie a GIS
Fakulty BERG TU v Ko‰iciach
a sponzorovi – firme GEOMETRA
Ko‰ice.

Geodetick˘ podzim na Slovensku

Diáfi – pokraãování
◆ 19. – 21. 9. ’06, Tatranská Lomnica

– 4. roãník vedecko-odbornej kon-
ferencie s medzinárodnou úãasÈou
a 13. konferencia âeskej spoloã-
nosti dÛlních mûfiiãÛ a geologÛ;
místo konání: Kongresové centrum
ACADEMIA; pofiadatel: âeská spo-
leãnost dÛlních mûfiiãÛ a geologÛ
a TUKE; info: sona.molcikova@tu-
ke.sk nebo www.fberg.tuke.sk

Konferencia bola zorganizována na
TU v Ko‰iciach Ústavom geodézie
a GIS. Témy predná‰ok zahrnuli ‰i-
rok˘ okruh aktuálnej problematiky,
s vysokou úrovÀou príspevkov. 

Tematické zameranie konfe-
rencie bolo:
1. Geodézia a kartografia
➤ Legislatíva, organizácia a v˘-

chova v odbore geodézia
a kartografia 

➤ Metódy, technológie a prístroje 
➤ Kartografické aspekty geodézie 

âasopis Zemûmûfiiã je pravideln˘m partnerem odborn˘ch
akcí slovensk˘ch geodetÛ a kartografÛ. V roce 2006 na‰e ãte-
náfie zveme 19. – 21. záfií do Vysok˘ch Tater na 4. roãník vû-
decko-odborné konference s mezinárodní úãastí a 13. konfe-
renci âeské spoleãnosti dÛlních mûfiiãÛ a geologÛ.

24. – 26. fiíjna loÀského roku probûhla v Podbanském
v Tatrách odborná konference Geodetické siete a priestorové
informacie a 13. – 14. fiíjna 2004 se v Herºanech uskuteãnila
3. vûdecko-odborná konference s medzinárodní úãastí Aktuál-
ne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nov˘ch podmien-
kach EU. Profesor Vladimír Sedlák z TUKE nám k tomu napsal:



Pfiedstavujeme vám 
novou Leica GNSS technologii 
(GPS a GLONASS)

Pfiidejte si druÏice GLONASS
do svûtovû nejv˘konnûj‰ího GPS
systému. Zredukujete prostoje
a zv˘‰íte produktivitu zejména
v mûstské zástavbû a zarostlém
území, kde stromy blokují urãit˘
poãet druÏic. JiÏ prokázaná spoleh-
livost Systému 1200 se tak zvy‰uje
o dal‰í úroveÀ díky podpofie GNSS
pomocí technologií SmartTrack+
a SmartCheck+.

Leica GX1230 GG / ATX1230 GG: 
GNSS GPS a GLONASS technologie

• Dodateãná mûfiení ze v‰ech druÏic systému
GLONASS

• Jako první na svûtû provádí fázové zmírnûní vlivu
vícecestného ‰ífiení signálu (multipath)

• SmartTrack+ a Smartcheck+ pro nejlep‰í RTK
v˘sledky

• Plnû kompatibilní s totálními stanicemi TPS1200
SmartStation

• MoÏnost pov˘‰ení na budoucí GNSS signály
(GPS L5 a Galileo), GPS L2C jiÏ v základu.

Kontaktujte nás k provedení ukázky!

Leica GNSS Technologie
Investice do budoucna

GEFOS a.s., Zastoupení Leica Geosystems pro âR
Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – LibeÀ

tel.: 283 842 620, fax: 283 842 621
E-mail: obchod@gefos.cz, http://www.gefos.cz/leica


