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◆ 10. 2. ’07, Litomy‰l – 3. Ples zemûmûfiiãÛ;
místo a ãas konání: SmetanÛv dÛm, 19:00;
pofiadatel: âSGK – poboãka V˘chodní âechy;
info: http://csgk.fce.vutbr.cz

◆ 1. – 3. 3. ’07, Praha – Veletrh GEOS 2007;
místo konání: V˘stavi‰tû LetÀany; pofiadatel:
TERINVEST, spol. s r.o.; info: www.terinvest.com
nebo www.igeos.cz

◆ 8. 3. ’07, Brno – Semináfi Zemûmûfiická dí-
la v územním plánování a stavebním fiádu;
pofiadatel: âSGK; info: geodeti@csvts.cz

◆ 13. 3. ’07, Praha – Semináfi Bodová pole;
pofiadatel: âSGK; info: geodeti@csvts.cz

◆ 22. 3. ’07, Tfiebíã – Semináfi Pozemkové úpra-
vy XIII.; místo konání: Kulturní dÛm Fórum, Masa-
rykovo nám.; pofiadatel: Spolek ZemûmûfiiãÛ Brno;
info: spolzem@email.cz, http://csgk.fce.vutbr.cz

◆ 27. 3. ’07, Praha – G++ (kultovní setkání stu-
dentÛ a pedagogÛ oboru Geodézie a karto-
grafie âVUT); místo a ãas konání: klub Hany
Bany u Kongresového centra (5. kvûtna 1640,
Praha 4) od 18:00; pofiadatel: Studentské
sdruÏení G++; info: kutilluk@fsv.cvut.cz nebo
http://gplusplus.kvalitne.cz

◆ 2. – 3. 4. ’07, Hradec Králové – 10. roãník
konference ISSS 2007 Internet ve státní
správû a samosprávû; místo konání: Kongre-
sové centrum Aldis; pofiadatel: Triada, spol.
s r.o. s fiadou partnerÛ; info: info@isss.cz ne-
bo www.cagi.cz/akcevypis.php?id=376

◆ 6. 4. ’07, Praha – Semináfi Stavební zákon
– dokumentace staveb; místo konání: No-
votného lávka 5; pofiadatel: âSGK; info: geo-
deti@csvts.cz

Diáfi

ÚVODEM

Rok 2007 je rokem velk˘ch zmûn
Na‰e redakce se pfiestûhovala do Vr‰ovic, máme nového mí-
stopfiedsedu rezortu, bude i nov˘ fieditel v˘zkumáku, bude no-
vá vyhlá‰ka, je i CZEPOS za úplatu…, brzy se zmûní i vydava-
tel na‰ich ãasopisÛ… 

Zmûnit by se mûlo i vnímání geomatiky u klasick˘ch ze-
mûmûfiiãÛ. Zmûnou je i bonus pro pfiedplatitele v kaÏdém
ãísle papírového ãasopisu (str. 25). A mûní se i seriál v na‰em
ãasopise… Zmûn bude samozfiejmû více, ale místo na úvodník
schází. Zase narostl obsah a layout úvodní stránky by si proto
zaslouÏil také zmûnu. V‰e chce ale svÛj ãas. 

Snad se ale zmûní pfiístup nûkter˘ch z vás, ktefií si je‰tû
Zemûmûfiiãe radûji pÛjãují a nebo jim »staãí« jen webová po-
doba. Bez tûch va‰ich 378 Kã za pfiedplatné se neobejdeme!

Tento rok bude opravdu pln˘ zmûn a já vám pfieji, aby
to vÏdy byly zmûny k lep‰ímu. R. Petr

Seznam inzerentÛ



Nûkolik my‰lenek z pfiedná‰ky doc. ing. Jifií-
ho ·ímy, CSc., na 42. Geodetick˘ch infor-
maãních dnech v Brnû 10. 11. 2006.

☞ Osmdesátá a devadesátá léta uplynulého století pfii-
nesla do vût‰iny vûdních a inÏen˘rsk˘ch oborÛ pfie-
vratné zmûny díky komputerizaci a elektronizaci mno-
ha ãinností. Tak se zmûnily i náplÀ a zpÛsoby práce
zemûmûfiiãe, pro kterého byly dfiíve klasick˘mi pracov-
ními prostfiedky v˘tyãky, mûfiické pásmo, úhlomûrn˘
pfiístroj a papírová mapa. V souãasné dobû totiÏ dispo-
nuje nov˘mi a vysoce v˘konn˘mi prostfiedky, které
umoÏÀují efektivnû získávat a zpracovávat geoprosto-
rové informace ve formû a obsahu odpovídajícím
specifick˘m poÏadavkÛm nejrÛznûj‰ích jejich uÏivate-
lÛ v informaãním vûku. Jde napfi. o globální systém ur-
ãování prostorové polohy na zemském povrchu pomo-
cí navigaãních druÏic, letecké mûfiické snímkování,
multispektrální a radarové obrazové záznamy zemské-
ho povrchu z kosmick˘ch a leteck˘ch nosiãÛ, detailní
snímkování georeliéfu interferometrick˘m radarem
(LIDAR), digitální pofiizování a zpracování leteck˘ch
snímkÛ, elektronickou tachymetrii, pfiesné zamûfiování
sloÏit˘ch blízk˘ch objektÛ laserov˘m skenováním,
o tvorbu a vyuÏívání základních bází geografick˘ch dat
pro kartografickou vizualizaci a o vytváfiení a aplikaci
geografick˘ch informaãních systémÛ (GIS).

☞ V dne‰ním prostfiedí se profese zemûmûfiiãe jiÏ ne-
mÛÏe vyvíjet a skr˘vat v pohodln˘ch ulitách úzk˘ch

specializací (jako napfi. budování polohov˘ch bodov˘ch
polí, katastrální mûfiení, topografické mapování, sestavi-
telské práce v kartografii aj.), ale musí se stát integro-
vanou profesí, oznaãovanou v fiadû technicky nejvy-
spûlej‰ích zemí jako geomatika, geomatické inÏen˘rství
nebo téÏ prostorové geoinformaãní inÏen˘rství. Mezi-
národní organizace pro normalizaci (ISO) definuje geo-
matiku jako »vûdeck˘ a technick˘ interdisciplinární
obor zab˘vající se sbûrem, distribucí, ukládáním, anal -̆
zou, zpracováním a prezentací geografick˘ch dat nebo
geografick˘ch informací«. Kanadsk˘ ústav geomatiky
(státní orgán zemûmûfiictví, kter˘ byl takto pfiejmeno-
ván v roce 1994) konkretizuje zábûr geomatiky takto:
»Geomatika je vûda a technologie zab˘vající se získává-
ním, anal˘zou, interpretací, distribucí a vyuÏitím geo-
grafické informace. Zahrnuje ‰irok˘ okruh oborÛ, které
mohou b˘t pouÏity spoleãnû k vytvofiení detailního,
av‰ak srozumitelného obrazu fyzikálního svûta a na‰e-
ho místa na nûm. Tyto obory jsou zejména: zemûmû-
fiictví (geodézie a kartografie), dálkov˘ prÛzkum Zemû
(vãetnû fotogrammetrie), globální urãování prostorové
polohy na zemském povrchu a geografické informaãní
systémy.«

☞ Tato koncepce se ujala jiÏ poãátkem devadesát˘ch
let v Kanadû, USA, Austrálii, Velké Británii a Irsku.
V âeské republice byl jako první realizován vysoko-
‰kolsk˘ studijní program Geomatika v roce 1995 na
Západoãeské univerzitû v Plzni (nyní jako prezenãní,
kombinované i doktorské studium). Na evropském
kontinentû dosud pfievládá konzervativní koncepce
individuálního rozvoje a v˘uky tradiãních vûdních
oborÛ (niÏ‰í, vy‰‰í a inÏen˘rské geodézie, kartografie,
fotogrammetrie, topografického mapování, geodetic-
ké astronomie a dal‰ích), pfiiãemÏ rozvoj postupÛ
zpracování a vyuÏití geoprostorov˘ch informací je
pfiedmûtem disciplíny oznaãované zejména ve stfiední
a v˘chodní Evropû velmi frekventovanû jako geoin-
formatika. TûÏi‰tûm geoinformatiky je v‰ak evidentnû
úãelové (tematické) zpracovávání základních
geodat, jejich anal˘za, syntéza, tvorba a vyuÏití geo-
grafick˘ch informaãních systémÛ, a jen okrajovû –
v pfiípadû potfieby – doplnûní, aktualizace ãi zpfiesnûní
základních geodat vznikl˘ch v okruhu oborÛ, které za-
hrnuje geomatika. Potvrzují to i studijní programy ães-
k˘ch vysok˘ch ‰kol, které zaji‰Èují v˘uku geoinformati-
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ky (V·B-TU Ostrava, Pfiírodovûdecká fakulta Univerzi-
ty Karlovy v Praze, Masarykova univerzita v Brnû, Pa-
lackého univerzita v Olomouci, Univerzita J. E. Purky-
nû v Ústí nad Labem a naposledy téÏ Fakulta stavební
âeského vysokého uãení technického v Praze). 

☞ Z pfiedchozího vymezení vypl˘vá jednak jist˘
rozdíl v náplni geomatiky a geoinformatiky a jednak
nutnost ãásteãného prÛniku mezi nimi a informatikou
obecnû, jak se jeví za souãasné situace v âeské
republice. Hlavním úkolem oborÛ sdruÏen˘ch v geo-
matice je získávání (sbûr) a správa základních geo-
prostorov˘ch dat (geodat) a jejich atributÛ s poÏado-
vanou pfiesností a aktuálností. Tato data naplÀují
specializované informaãní systémy (napfi. Informaã-
ní systém katastru nemovitostí) nebo databáze (tri-
gonometrick˘ch a zhu‰Èovacích bodÛ, bodÛ âeské
státní nivelaãní sítû, ZABAGED, GEONAMES a dal-
‰í). K uloÏení, správû a distribuci základních dat jsou
nezbytné prostfiedky, které jiÏ náleÏí do oblasti geoin-
formatiky (báze geodat, technologie GIS a prostfiedky
k interpretaci geodat) a do oblasti obecné informatiky
(technické a programové prostfiedky v˘poãetní a zo-
brazovací techniky, telekomunikaãní sítû).

☞ Prostorem pro geoinformatiku je naplÀování te-
matick˘ch databází, které se neobejde bez znalostí
parametrÛ geodetick˘ch referenãních systémÛ a kar-
tografick˘ch zobrazení, disponibilních bází základních
geodat, ale i bez sbûru dal‰ích geoprostorov˘ch i atri-
butov˘ch dat s ãast˘m pouÏitím technologie GPS
a dálkového prÛzkumu Zemû zamûfieného pfiedev‰ím
na získávání kvalitativních charakteristik pfiedmûtÛ
a jevÛ na zemském povrchu a jejich ãasov˘ch zmûn.
Specifick˘m úkolem geoinformatiky je anal˘za
a syntéza geodat, umoÏÀující pfii aplikaci technologií
geografick˘ch informaãních systémÛ kvalitní pozná-

vání a fundované politické, ekonomické a ekologické
rozhodování o v˘voji územní reality. Dal‰í dÛleÏitou
sloÏkou je vizualizace geodat, která se neomezuje
pouze na tradiãní mapov˘ v˘stup, ale zahrnuje i mo-
derní sofistikované postupy (napfi. 3D modely území
a objektÛ na nûm, animaci scén a virtuální realitu). 

☞ Jaké jsou v˘hledy geomatiky a geoinformatiky
v pfií‰tích dvaceti letech? Oãekává se celková har-
monizace politického a právního prostfiedí v Evrop-
ské unii, která umoÏní vytvofiit evropskou geo-
informaãní infrastrukturu. Geografická data budou
v‰eobecnû pfiístupná (napfi. prostfiednictvím EU-Geo-
portálu), pfieshraniãní v˘mûna geodat bude samozfiej-
mostí. Kombinace bezdrátové technologie a Internetu
zpÛsobí, Ïe geoinformace budou dostupné na libovol-
ném místû a kdykoliv, za cenu odpovídající jejich vy-
hledání, pfienosu a kopírování nebo dokonce zdarma. 

☞ V˘voj e-katastru nemovitostí bude smûfiovat
k jedinému informaãnímu systému, kter˘ bude re-
gistrovat jak vlastnická práva k nemovitostem a jejich
omezení, tak i technická data o vlastnících, pozem-
cích, budovách a bytech. V tomto ohledu má âeská
republika v˘znamn˘ náskok. 3D katastr bude v bu-
doucnu registrovat a zobrazovat i podzemní a nad-
zemní objekty charakteru nemovitosti a lokalizovat
je v národním (pozdûji v evropském) geodetickém re-
ferenãním systému. Vedení katastrálního informaãní-
ho systému bude centralizováno, distribuce dat uÏi-
vatelÛm naopak rozpt˘lena do informaãních kioskÛ
místní správy. Evropská pozemková informaãní sluÏ-
ba (EULIS) poskytne elektronické rozhraní umoÏÀují-
cí pfiístup k národním katastrálním informaãním
systémÛm v Evropû. V˘daje na provoz katastrálního
informaãního systému budou plnû kryty pfiíjmy z po-
platkÛ. Takov˘ je celoevropsk˘ trend.
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Narozen 13. 2. 1970 
Bydli‰tû : KromûfiíÏ 
Îenat˘. Dvû dûti, 15 a 10 let. 
Vzdûlání: 
• Stfiední prÛmyslová ‰kola sta-

vební ve Zlínû, obor pozemní
stavitelství 

• Vysoké uãení technické v Brnû,
fakulta stavební, studijní obor
geodézie a kartografie 

Pracovní zafiazení: 
Od roku 1993 do 31. 12. 2003
technick˘ pracovník na KÚ
v KromûfiíÏi – hlavním pracov-
ním zamûfiením digitalizace SGI. 
Dále: 
• poskytování údajÛ z KN vyho-

tovitelÛm GP a potvrzování GP, 
• digitalizace souboru popisn˘ch

informací, 

• vedení správních fiízení pfii
opravách chyb v KN . 

Od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006
fieditel KÚ pro Zlínsk˘ kraj. 
Od ledna 2007 místopfiedseda
âÚZK.

Záliby: 
vysokohorská turistika, ‰achy

NOV¯M MÍSTOP¤EDSEDOU âÚZK JE… ING. KAREL ·TENCEL 



☞ Soukromí zemûmûfiiãi budou muset posky-
tovat komplexní sluÏby zákazníkÛm vãetnû oce-
Àování a nûkdy i zaji‰tûní prodeje nemovitostí.
Mnoho praktick˘ch zemûmûfiick˘ch operací bude
natolik automatizováno, Ïe je budou moci vykoná-
vat lidé bez odborného vzdûlání. Jako pfiíklad lze
uvést pouÏití robotizovan˘ch totálních stanic pro
podrobná mûfiení a systému pozemního laserové-
ho skenování pro zamûfiování budov, ulic, prÛmy-
slov˘ch provozÛ, inÏen˘rsk˘ch dûl a podzemních
objektÛ. Hlavní zmûnou je v˘voj od orientace
na mûfiení k orientaci na informace. Tradiãní
mûfiická zruãnost ustupuje do pozadí a je tfieba ví-
ce zbûhlosti v poãítaãovém a programovém inÏe-
n˘rství. Automatizace uvolÀuje lidskou sílu pro ji-
né produktivnûj‰í a nároãnûj‰í ãinnosti. Praktická
geodézie (zemûmûfiictví) smûfiuje k integraci více
vûdních disciplin (jakoÏto geomatika).

☞ V˘voj teoretické geodézie se soustfiedí na
zdokonalování parametrÛ zemského tûlesa a jeho
tíhového pole a na zpfiesnûní globálních, kontinen-
tálních i národních geodetick˘ch referenãních
systémÛ vãetnû jejich ãasov˘ch zmûn. Globální
polohové systémy dosáhnou milimetrové pfiesnosti
i v geodetick˘ch kinematick˘ch aplikacích. Jejich
souãástí budou husté sítû permanentních stanic
v jednotliv˘ch zemích bûÏnû vyuÏívané inteligent-
ními navigaãními systémy pro navigaci osob, vozi-
del, lodí a letadel v reálném ãase. âasoprostorov˘
aspekt bude typick˘ pro sbûr, zpracování a anal˘zu
geoprostorov˘ch dat vybaven˘ch nejen soufiadni-
cemi x,y,z, ale i ãasov˘m údajem jejich pofiízení.
GPS se stane hlavním nástrojem geodetického sbû-
ru geoprostorov˘ch dat.

☞ Fotogrammetrie dokonãí pfiemûnu od fotogra-
fického snímku k digitálnímu obrazovému zázna-
mu. Velkoformátové digitální letecké mûfiické ka-
mery budou cenovû srovnatelné, ne-li lacinûj‰í,
neÏ souãasné filmové kamery. Prostorová poloha
jednotliv˘ch obrazov˘ch záznamÛ bude odvozová-
na z pfiímo mûfien˘ch prvkÛ vnûj‰í orientace zji‰tû-
n˘ch aparaturou GPS a inerciální mûfiickou jednot-
kou bûhem snímkového letu. Pro tematické
aplikace budou ãasto vyuÏívány multispektrální
a hyperspektrální obrazové záznamy z leteck˘ch
nosiãÛ. Pro detailní modelování georeliéfu a jeho
ãasov˘ch zmûn bude bûÏnû pouÏíván leteck˘ lase-
rov˘ skener (LIDAR). 

☞ Kartografie bude v˘znamnû dotãena rozvojem
informaãních technologií. Zdá se, Ïe produkãní
kartografie bude pfiedev‰ím obsluÏn˘m servisem
pro kartografickou vizualizaci geoprostorov˘ch dat
zpracovávan˘ch technologiemi GIS. Mapa v papí-
rové formû sice neztratí úplnû svÛj v˘znam, ale
bude jen jednou z pomÛcek pro v˘uku, aktivity ve
volném ãase a pro bûÏné vojenské úãely. Jinou,
ãastûj‰í formou budou elektronické mapy a atlasy,
3D modely krajiny, animace, virtuální modely
a inteligentní geoobrazy multimediální povahy. In-
ternet umoÏní rychl˘ pfiístup ke kartografick˘m
produktÛm a stane se tak globálním geoinformaã-
ním systémem. 

☞ Popsané trendy a aplikace geovûd, které úzce
souvisejí s geografick˘mi informaãními systé-
my (GIS) a geoinformatikou, nasvûdãují tomu, Ïe
v budoucnu bude sice men‰í potfieba vysoko‰kol-
sky vzdûlan˘ch geoinformatikÛ, av‰ak s dÛkladn˘-
mi znalostmi citovan˘ch geovûd, aby byli schopni
vidût dovnitfi ãern˘ch skfiínûk firmami dodávan˘ch
software a jen nûktefií (ti nejschopnûj‰í) by mûli
b˘t cviãeni v ovládání nástrojÛ potfiebn˘ch pro
tvorbu a zdokonalování programového vybavení
GIS. Naopak, ‰ir‰í kádr studentÛ jin˘ch vûdních
oborÛ, jako napfi. geografie, zemûdûlství, dopravy,
energetiky a Ïivotního prostfiedí, by mûl b˘t vzdû-
láván ve v‰ech aspektech uÏívání GIS. Vzhledem
k pokraãující poãítaãové gramotnosti dûtí bude
vhodné vytváfiet poãítaãové hry na bázi GIS, které
jim pfiiblíÏí základní poznatky z geografie, karto-
grafie, historie a ekologie. Na v‰ech stupních
vzdûlávání je jiÏ dnes dÛleÏitá v˘chova k etickému
chování pfii vyuÏívání informací a programového
vybavení (respektování autorsk˘ch práv a du‰evní-
ho vlastnictví, netolerování nelegálnû získan˘ch
dat a programÛ).

☞ Závûr: Informaãní revoluce mûní zásadním
zpÛsobem práci zemûmûfiiãe. Pfiená‰í tûÏi‰tû jeho
aktivit z dosud odbornû nároãn˘ch postupÛ sbû-
ru geoprostorov˘ch dat na jejich zpracování,
správu a prezentaci pro potfieby vûdeck˘ch, ad-
ministrativních, právních a technick˘ch operací.
Budoucnost ukáÏe, zda dne‰ní zemûmûfiiã bude
geomatikem nebo geoinformatikem ve smyslu to-
hoto pfiíspûvku.

Doc. ing. Jifií ·íma, CSc.,
ZâU v Plzni
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Pfiedná‰ka doc. ing. Jifiího ·ímy, CSc., Geomatika
a geoinformatika v moderní informaãní spo-
leãnosti na 42. Geodetick˘ch informaãních dnech
v Brnû konãila vûtou: »Budoucnost ukáÏe, zda
dne‰ní zemûmûfiiã bude geomatikem nebo geoin-
formatikem ve smyslu tohoto pfiíspûvku.« Z nûko-
lika my‰lenek, uvefiejnûn˘ch v tomto ãísle Zemû-
mûfiiãe, vypl˘vá dosavadní neujasnûnost shody ãi
rozdílnosti obou disciplín, a proto se autor rozhodl
prozkoumat do vût‰í hloubky, jak to vidí jinde ve
svûtû, a to rozhovory s nûkolika pfiedními odborní-
ky z Francie, Velké Británie a Maìarska, ktefií se
zúãastnili nedávného zasedání v˘boru Evropské
zastfie‰ující organizace pro geografické informace
(EUROGI) v Praze. Zji‰tûné fakty v˘znamnû sou-
hlasí s prÛzkumem frekvence záznamÛ termínÛ
geomatika – geomatik a geoinformatika – geo-
informatik, která byla zji‰tûna 20. 11. 2006 na
vyhledávacích serverech Google, Yahoo a Seznam
(viz tabulku 1 a 2).

Termín geomatika nevznikl, jak se traduje,
v Kanadû, ale »objevil« jej ve tvaru géomatique
na poãátku 70. let uplynulého století Francouz Jean
Denegre (*1942).

Z Francie se zakrátko dostal tento termín do
francouzsky mluvící ãásti Kanady (provincie Qué-

bec) a také v Kanadû bylo vytvofieno anglické sy-
nonymum geomatics, které se rychle roz‰ífiilo do
Spojen˘ch státÛ americk˘ch a odtud do Austrálie,
Tichomofií, Velké Británie a Irska. Ve ‰panûlské
verzi geomática se, spolu s technickou pomocí,
roz‰ífiil tento termín do Stfiední a JiÏní Ameriky.

Pro oblast stfiední a v˘chodní Evropy byl zfiej-
mû rozhodující v˘voj v nûmecky mluvících ze-
mích. Prof. Konecny (TU Hannover) uvádí v ang-
licky psané uãebnici Geoinformation (2002), Ïe
integrovan˘ obor, zaloÏen˘ zejména na globálním
urãování polohy (GPS), dálkovém prÛzkumu Ze-
mû a digitální fotogrammetrii pro sbûr geodat a na
technologii GIS pro manipulaci s tûmito daty a je-
jich v˘stup, v nûkter˘ch zemích oznaãovan˘ jako
geomatika, se naz˘vá geoinformace (nûm. Geo-
information nebo Geo-Information).

NáplÀ oboru geoinformatika (nûm. Geoin-
formatik) pak definuje prof. D. Grünreich, prezi-
dent Spolkového úfiadu pro kartografii a geodézii
(Frankfurt a. M.) v uãebnici Kartographie (2002)
jako »obor, kter˘ se zab˘vá teoriemi datového mo-
delování, ukládáním, správou a zpracováním geo-
dat (Geo-Daten) a v˘vojem odpovídajících metod
(zejména GIS) a k tomu potfiebné informaãní a ko-
munikaãní techniky«. Z nûmecky mluvících zemí
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TABULKA 1
GEOMATIKA verzus GEOINFORMATIKA

Termín Google Yahoo Seznam stav 20. 11. 2006 Termín Google Yahoo Seznam
geomatics (angl.) 1 900 000 1 600 000 139 000 4 : 1 geoinformatics (angl.) 467 000 170 000 32 000
Geomatik (nûm.) 243 000 62 100 17 000 1 : 3 Geoinformatik (nûm.) 803 000 71 500 56 100
géomatique (franc.) 846 000 243 000 58 900 30 : 1 géoinformatique (franc.) 27 300 848 2 010
geomática (‰pan.) 287 000 67 900 20 300 9 : 1 geoinformática (‰pan.) 31 100 1 640 2 340
geomaatika (eston.) 12 000 1 100 790 1 : 1 geoinformaatika (eston.) 12 100 1 020 824
geomatyka (pol.) 972 530 642 1 : 1,5 geoinformatyka (pol.) 12 900 859 969
geomatika 26 200 3 690 2 030 1 : 2,6 geoinformatika 71 400 25 300 5 090
(rÛzné evropské jazyky) (rÛzné evropské jazyky)
geomatika (jen ãesky) 10 900 498 1 : 5 geoinformatika (jen ãesky) 45 000 2 565 
maìarsk˘ speciální spoleãn˘ termín térinformatika (doslova prostorová informatika) 155 000 97 400 10 980

TABULKA 2
GEOMATIK verzus GEOINFORMATIK

Termín Google Yahoo Seznam stav 20. 11. 2006 Termín Google Yahoo Seznam
geomatician (angl.) 1 300 243 200 30 : 1 geoinformatician (angl.) 24 12 13
Geomatiker (nûm.) 20 300 1 290 1 570 1,1 : 1 Geoinformatiker (nûm.) 18 200 160 1 500
géomaticien (franc.) 40 100 10 700 3 050 ← abs. géoinformaticien (franc.) 0 4 0
geomático (‰pan.) 526 161 216 3 : 1 geoinformático (‰pan.) 184 102 48
geomatyk (pol.) 14 8 4 1 : 7 geoinformatyk (pol.) 289 58 24
geomatik (jen ãesky) zamûÀuje se s nûm. Geomatik 128 1 : 3 geoinformatik (ãesky) zamûÀuje se s Geoinformatik 387
maìarsk˘ speciální spoleãn˘ termín térinformatikus (doslova prostorov˘ informatik) 1 180 338 396



Uplynulo jiÏ více neÏ tfii sta let od chvíle, kdy se
Christian Josef Willenberg obrátil na rakouského
císafie s Ïádostí o podporu návrhu na zahájení ve-
fiejné v˘uky inÏen˘rství zde v Praze. Byla to histo-
rická ambice. A je tomu pfiesnû 300 let ode dne,
kdy císafi Josef I. s tímto návrhem vyjádfiil svÛj
souhlas… Dovolte mi k tomu fiíci pár slov jako
prezidentu republiky, jako jednomu z va‰ich kole-
gÛ, jako vysoko‰kolskému profesorovi i jako – od
vãerej‰ka – ãestnému doktorovi va‰í ‰koly.

ZaloÏení âVUT pfied tfiemi sty lety bylo
událostí, která byla sv˘m v˘znamem pro ná‰
národ srovnatelná se zaloÏením Karlovy uni-
verzity v polovinû 14. století. Domníváme-li se,
Ïe zaloÏení Karlovy univerzity, tohoto prvního vy-
sokého uãení na sever od Alp a na západ od R˘na,
zafiadilo ãesk˘ stát k centrÛm evropské vzdûlanosti
(a tehdej‰í ãeské spoleãnosti umoÏnilo vyuÏívat je-
jích plodÛ a pfiispívat k nim), troufám si fiíci, Ïe
i vznik va‰í ‰koly patfiil k událostem, které se spo-

âeské vysoké uãení technické oslavilo 300 let

se termín geoinformatika roz‰ífiil do okolních stfie-
do- a v˘chodoevropsk˘ch zemí (viz tabulku 3), za-
tímco (jak ukazuje tabulka 1) ve francouzsky a ‰pa-
nûlsky mluvících zemích se pouÏívá jen ojedinûle
a v anglicky mluvících zemích rovnûÏ s niÏ‰í frek-
vencí neÏ pfiíslu‰ná synonyma termínu geomatika.

Podobné pomûry lze identifikovat i ve frekvenci
v˘skytu termínÛ pro oznaãení pfiíslu‰né profese –
geomatik a geoinformatik. Termín geomatik ab-
solutnû pfievládá ve francouz‰tinû a angliãtinû, za-
tímco geoinformatik v˘raznû pfievládá v nûmãinû,
ãe‰tinû a pol‰tinû. Popsané problémy nemají Maìafii,
protoÏe pro vûdní a technickou disciplínu zahrnující
náplÀ geomatiky i geoinformatiky, mají jeden spoleã-

n˘ název – térinformatika (doslova: prostorová in-
formatika). Maìarsk˘ zemûmûfiiã 21. století tedy bu-
de prostorov˘m informatikem (térinformatikus),
coÏ je bezpochyby elegantní fie‰ení shora nastolené-
ho problému.

(j‰)
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TABULKA 3 – Prohledávací server Google 2. 12. 2006
Zemû Termín verzus Termín 

geomatika geoinformatika
âeská republika 10 900 1 : 5 45 000
Slovenská republika 153 1 : 9,6 1 470
Chorvatsko 542 1 : 2,3 1 240
Slovinsko 63 1 : 3,4 214
Litva 97 1 : 3,1 299
Nizozemsko 13 1 : 8,3 108
Rusko 5 abs. → 1 370
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lupodílely na té ohromné spoleãenské a ekonomic-
ké pfiemûnû, která pfietvofiila ãeské zemû v prÛmy-
slovû vyspûlou zemi a ãesk˘ národ v moderní ev-
ropsk˘ národ. ¤íci to takto silnû není nadsázkou.

Pfiesto si to dnes málo uvûdomujeme a málo
pfiipomínáme. Úspû‰ná emancipace ãeského
národa úzce souvisela s jeho povznesením
ekonomick˘m. Souvisela s industrializací ães-
k˘ch zemí a s vytvofiením na‰í moderní prÛmyslo-
vé civilizace. To bylo – do znaãné míry – dílem
velmi poãetné ãeské technické inteligence, vycho-
vané právû va‰í ‰kolou. âeskou zemi a ãesk˘ ná-
rod ve svûtû v moderní dobû tolik neproslavily in-
telektuální v˘boje v oblasti humanitních oborÛ
(aniÏ bych chtûl jakkoliv sniÏovat v˘znam nûkte-
r˘ch jejich svûtovû v˘znamn˘ch reprezentantÛ),
ale invence, tvofiivost a organizaãní schopnost ães-
k˘ch technikÛ a inÏen˘rÛ, které ãeské v˘robky,
stroje, technologie a investiãní celky uãinily zná-
m˘mi na v‰ech kontinentech. Technická kvalifi-
kace v nejrÛznûj‰ích prÛmyslov˘ch oborech,
‰ífiená pÛvodnû zcela dominantnû va‰í ‰ko-
lou, do dne‰ních dnÛ zÛstává jednou z hlav-
ních komparativních v˘hod na‰í zemû a je
oceÀována jak na‰imi partnery v zahraniãí, tak za-
hraniãními investory, ktefií právû kvÛli ní k nám
pfiicházejí investovat.

âeské vysoké uãení technické je i institucí,
která umoÏnila a umoÏÀuje stovkám ãi dokonce
tisícÛm posluchaãÛ ze v‰ech kontinentÛ získávat
u nás nejen ‰piãkovou kvalifikaci, ale i poznávat
na‰i zemi a Ïivot u nás a získávat k nám touto ces-
tou celoÏivotní vazby. I to je nesmírnû dÛleÏit˘
pfiíspûvek jak pomoci jin˘m zemím, jak se s nimi
pfiátelit a jak na‰i zemi propagovat v zahraniãí. Pfii
sv˘ch zahraniãních cestách se s va‰imi absolventy
setkávám ãasto a potvrzuji si pfiitom, jaká to byla
a je z na‰í strany cenná investice.

âVUT mûla – díky povaze vûdních oborÛ, kte-
ré pûstuje – to ‰tûstí, Ïe v období totality nebyla
tolik izolována od v˘voje svûtové vûdy a Ïe
nebyla tolik decimována ideologicky motivovanou
perzekucí jako tomu bylo v humanitních oborech.
O to snaz‰í proto bylo – po obnovení demokracie
v na‰í zemi – navázat na nejlep‰í tradice ‰koly
a znovu ji zafiadit mezi úspû‰né a renomované
technické univerzity, a to i ve svûtovém srovnání.

Dnes pfied vámi stojí úkol nikoliv pouze rozví-
jet technické vûdní obory na ‰piãkové svûtové
úrovni, nalézat vhodn˘ prostor ke specializaci,
prozíravû vybírat nosné perspektivní obory, hospo-
dárnû vyuÏívat vÏdy omezené finanãní prostfiedky,
nejnovûj‰í vûdecké poznatky vhodn˘mi formami
zprostfiedkovávat studentÛm, ale úkolem je
i úãinná propagace technick˘ch oborÛ v mla-
dé generaci. Je tfieba uãinit technické vzdûlání
pro studenty atraktivním a je tfieba je motivovat
k volbû povolání v technick˘ch oborech, v nichÏ
je navíc valná vût‰ina studentÛ – na rozdíl od obo-
rÛ humanitních – schopna nalézt perspektivní za-
mûstnání. I to patfií k úkolÛm vysoké ‰koly souãas-
nosti…

Vãera jsem se sv˘m ãestn˘m doktorátem stal do
jisté míry souãástí va‰í ‰koly. VáÏím si toho. Postave-
ní, které si âVUT vydobyla, je mimofiádné. Pfieji va‰í
vysoké ‰kole, aby se jí dafiilo i v dal‰ích letech.

Václav Klaus, 18. ledna 2007
Poznámka redakce: Pokud se nûktefií na‰i ãtenáfii
domnívají, Ïe âVUT vûnujeme pfiíli‰ prostoru (viz
tfieba státnice v Zemûmûfiiãi ã. 10/2006 atd.) tak
slibujeme, Ïe pokud V. Klaus promluví k 300 le-
tÛm jiné ãeské technické ‰koly, také jeho pfiíspû-
vek otiskneme v Zemûmûfiiãi (pokud bude je‰tû
vycházet). Pokud budou i z jin˘ch V· ochotni do
ãasopisu pfiispívat, budeme jen rádi.
Foto: web âVUT
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GEODÉZIE / HISTORIE
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Úvod a nejstar‰í historie

Tunely patfií k prestiÏním inÏen˘r-
sk˘m dílÛm, v nichÏ se vûrnû zr-
cadlí vzdûlanostní, technická,
ekonomická, politická (pfiíp. ideo-
logická) a organizaãní úroveÀ lid-
ského spoleãenství a jeho aktuální
potfieby (zejména vodohospodáfi-
ské, dopravní, zásobovací, obran-
né) v dobû vzniku. 

V˘stavba se provádí buì bez
naru‰ení nadloÏí hornick˘m zpÛ-
sobem, jehoÏ soudob˘m vrcholem
je pouÏití nové rakouské tunelova-
cí soustavy s vertikálním nebo ho-
rizontálním ãlenûním (viz obr. 1,
metro Ládví), nebo v otevfiené r˘-
ze (viz obr. 2, metro Smíchovské
nádraÏí), která se po dokonãení
díla zasype. Podstatnou podmín-
kou úspû‰ného projektování a v˘-
stavby je geodetické zaji‰tûní pro-
storového umístûní a vedení
stavby. Urãení smûru a délky osy
a pfiev˘‰ení jejích koncov˘ch bo-
dÛ se provádí dvûma zpÛsoby. 

Pokud to umoÏÀuje tvar
a pfiehlednost terénu, lze volit
pfiímé vytyãení osy tunelu po po-

vrchu. Pfiitom se získá téÏ pod-
klad pro vytvofiení podélného
profilu nadloÏí a definování vzta-
hÛ k nejbliÏ‰ímu okolí. Tento po-
stup je v˘hodn˘, lze-li nalézt
v terénu jeden nebo více bodÛ ve
svislé rovinû osy pfiímého tunelu
tak, aby byla zaji‰tûna pfiímá vidi-
telnost mezi nimi a na koncové
body osy. V principu se jedná
o tradiãní uãebnicovou úlohu vy-
tyãení pfiímky pfies pfiekáÏku, kte-
rou je moÏno fie‰it i bez znalosti
pfiesné délky zámûr. V mezileh-
l˘ch bodech byly zpravidla
v hloubeny svislé ‰achty, slouÏící
k vûtrání díla, dopravû materiálu
a muÏstva a poskytující v˘hod-
nou moÏnost raÏby protiãelbou
v krat‰ích úsecích. 

Ve druhém pfiípadû se vyty-
ãuje nepfiímo:
• z bodÛ polygonové sítû,
• z bodÛ trigonometrické sítû

(speciální místní nebo státní),
• z bodÛ urãen˘ch metodou GPS.

PouÏití nûkteré z uveden˘ch
moÏností do znaãné míry závisí
na konfiguraci terénu a pfiístrojo-
vém vybavení, v˘znamn˘ vliv

ov‰em také má samotn˘ rozvoj
tuneláfisk˘ch metod a techniky
obecnû. Po celou tfiítisíciletou
historii tuneláfiství se zmínûné
metody v˘stavby a vytyãování
(s pochopitelnou v˘jimkou GPS)
kombinují. 

V následujícím textu bych
chtûl postupnû zmínit nejv˘raz-
nûj‰í historické reprezentanty tu-
neláfiského a vlastnû i mûfiického
umûní z na‰í civilizaãní oblasti.
Pfiitom nebudu stroze terminolo-
gicky odli‰ovat tunel a ‰tolu pod-
le prÛfiezu vût‰ího, pfiíp. men‰ího
neÏ  16 m2. Formálním v˘chodis-
kem je práce [1] a literatura v ní
uvedená. âtenáfie prosím o sho-
vívavost, protoÏe se v Ïádném
pfiípadû nejedná o historicky pod-
loÏen˘ v˘bûr a o technicky pfies-
né a úplné studie, ale jen o sou-
hrn informací, které si uÏ
u sv˘ch zdrojÛ nûkdy odporují.
Doufám v‰ak, Ïe i pfiesto ãtenáfii
pfiiblíÏí tuto velmi zajímavou ãást
technick˘ch ãinností a snad ho
i potû‰í nebo pfiivedou k zamy‰le-
ní nad prací na‰ich pfiedchÛdcÛ.
(Mimochodem: fiecké »technó«,
od nûhoÏ je mezinárodnû odvo-
zeno slovo technika, znamená
v pfiekladu umûní.)

Semiramidin tunel

Pfiímé vyt˘ãení bylo pouÏito pfii
v˘stavbû (snad) nejstar‰ího tune-
lu v na‰em kulturním okruhu,
nedochovaného Semiramidina
tunelu z 9. stol. pfi.n.l. podcháze-
jícího v Babylonu fieku Eufrat.
Ohlédnûme se nejprve krátce do
historie.

Babylon (v pfiekladu Brána
boÏí) leÏí v dne‰ním jiÏním Irá-
ku, asi 88 km jiÏnû od Bagdádu.
Byl zaloÏen v dobû akkadské fií-

Tunely, ‰toly a vytyãování – 1. díl
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‰e, v 16. st. pfi.n.l. se stal nejvût-
‰ím mûstem svûta (viz obr. 3). Pa-
novník Chammurabi v období
své vlády 1792 – 1760 pfi.n.l. byl
znám pfiedev‰ím jako ochránce
obchodníkÛ a obchodních tras,
sepsal  základy babylonského prá-
va. V Babylónu bylo i centrum
tzv. novobabylónské fií‰e, zaloÏe-
né v roce 625 pfi.n.l. Nejvût‰í
rozkvût se datuje do doby vlády
krále Nabukadnesara II.
(604 – 562 pfi.n.l.). Z tohoto ob-
dobí pocházejí zbytky královské-
ho paláce a také základy 90 met-
rÛ vysokého zikkuratu –
starobabylonského chrámu v po-
dobû stupÀovité pyramidy. Mno-
h˘mi vûdci a historiky je zikkurat
povaÏován za inspiraci biblick˘ch
pfiíbûhÛ o babylonské vûÏi, pfii je-
jíÏ stavbû do‰lo ke zmatení jazy-
kÛ (viz obr. 4, P. Brueghel /Breu-
ghel/, 1563). Po dobytí  Kyrem II.
Velik˘m v roce 539 se Babylon
stal hlavním mûstem Persie, roku
331 pfi.n.l. se ho zmocnil Alexandr
Velik˘. Na pfielomu letopoãtu
mûsto zaniklo. 

BabyloÀanka Semiramis
(Sammuramat), vdova novoasyr-
ského krále ·am‰i-Adada V., si na

poãátku vlády (809 – 782) svého
syna Adadniráriho III. podrÏela
znaãn˘ politick˘ vliv. ¤ecká tradi-
ce ji pfiisuzuje stavbu tzv. visu-
t˘ch zahrad Semiramidin˘ch (viz
obr. 5), povaÏovan˘ch za jeden
ze sedmi divÛ antického svûta.
Podle písemného svûdectví dûje-
pisce Diodora Sicula (2. – 1. st.
pfi.n.l, autor 40dílné historie svû-
ta, nazvané Bibliotheke, z níÏ se
dochovalo 14 svazkÛ) iniciovala
i v˘stavbu zmínûného tunelu.
Byl dlouh˘ 900 m s profilem

4 x 5 m, spojoval královsk˘ palác
s Jupiterov˘m chrámem. Byl sta-
vûn – v období sucha po doãas-
ném pfieloÏení toku fieky Eufrat
‰ífiky 200 m – v otevfieném v˘ko-
pu z cihel, spojovan˘ch asfaltem.
Podle zlomkÛ zpráv byl profil
uzavfien (tehdy unikátní) klen-
bou. Pfieãnûlková (nepravá) klen-
ba byla známa v Egyptû a Orien-
tû od nejstar‰ích dob, valená
klenba a oblouk (polokruhov˘,
segmentov˘) se napfi. v fieckém
a fiímském stavitelství vzácnû
pouÏívaly v 6. – 5. stol. pfi.n.l.,
zobecnûly aÏ v inÏen˘rsk˘ch
stavbách (vodovody, kanalizace,
mosty) ve 4. stol. pfi.n.l. a ve
v‰ech formách se roz‰ífiily v dobû
císafiství, tedy po roce 30 pfi.n.l.
Na obr. 6 je zachycen klenut˘
aquadukt v Caesarii (dne‰ní Izrael),
vystavûn˘ za Héróda Velikého,
krále Judeje (37 – 4 pfi.n.l.).

(Há)

Literatura:
[1] HÁNEK, P. – JANÎUROVÁ, I.: Z historie vytyão-

vacích sítí tunelÛ. Sborník IV. vûdecko-odborné
konference Geodézia a banské meraãstvo 2006 –
Geo-Mine Surveying 2006. Tatranská Lomnica,
ISM, SBS, SDMG, 2006, Proceedings of abstract
s. 23, CD. 

[2] STREIT, J.: Tunely v‰ech dob a svûtadílÛ. Praha,
nakladatelství Synek 1946.

6

4

3 5



RŮZNÉ

12

v‰ak práce zemûmûfiiãÛ dot˘ká no-
v˘ stavební zákon. Nad ním jsme
se se‰li mnohokrát, vyuÏívali jsme
i pfiipomínky a pomoc âÚZK.

Co zásadního pro geodety se
zmûnilo podle vás s nov˘m
stavebním zákonem?

Podstatnû vzrostl v˘znam
technické mapy a jejího

digitálního ekvivalen-
tu pro územní plán,
jeho dokumentaci
a udrÏování. Rov-
nûÏ dokumentace
skuteãného prove-
dení stavby bez geo-
detické sloÏky je ne-

moÏná. Osobnû si v‰ak
nejvíce váÏím faktu,

Ïe renomé
geodetické

vefiej-
nosti
na

pfiíslu‰ném odboru MMR se
v dobû projednávání stavebního
zákona velmi zv˘‰ilo.

...a co se nepodafiilo prosa-
dit, aã to tfieba technicky bylo
propracováno? Proã? 
Nepodafiilo se odstranit nejvût‰í
slabinu katastru nemovitostí, kte-
rou je omezená moÏnost resortu
ovûfiovat listiny, které se do ka-
tastru zapisují formou záznamu.
Potfiebná novela zákona byla pfii-
pravena jiÏ pfied ‰esti lety, ale vlá-
da ji dosud nepfiedloÏila. ProtoÏe
jsem pfiesvûdãen, Ïe tento stav
musí nûkomu vyhovovat, nechci
to dále rozvádût. 

Jaké pozornosti se v Poslane-
cké snûmovnû tû‰í ná‰ obor? 
Ono vlastnû nejde ani o obor.
Spí‰e mne vÏdy vydûsilo, kdyÏ
byl ke schválení pfiedloÏen ná-
vrh, kde nemovitost tfieba v cent-
ru Prahy byla oznaãena jen orien-
taãním ãíslem v ulici ãi na
námûstí. To byla ‰ance. Ale nûjak
postrádám ve spoleãnosti vÛbec
potfiebu pfiesné a jednoznaãné
polohové lokalizace v soufiadni-
cích. Musím v‰ak vÏdy pfiem˘‰-
let, zda si za to sami nemÛÏeme
opoÏdûnou digitalizací katastrál-
ních map. Pak by kaÏd˘ dal‰í po-
ãin byl duplicitou, a ten kdo by
takov˘ zámûr mûl zaplatit, by si
to jistû rozmyslel.

Byl jste asi jedin˘ geodet
v Parlamentu, takÏe i v tomto
ohledu tam ná‰ obor nebyl
zrovna siln˘, Ïe?
Není to pravda.V minulém obdo-
bí jsme byli ve Snûmovnû dva.
Kromû mne je‰tû ing. Ivo Vykydal
z Olomouckého kraje, kter˘ se
ale vûnoval spí‰ záleÏitostem soci-

S komunisty se nemluví, s geodety ano

Zemûmûfiická komora vás na
Setkání geodetÛ 2006 chváli-
la, Ïe jste se v Poslanecké
snûmovnû aktivnû angaÏoval
v »zemûmûfiické legislativû«.
O co konkrétnû ‰lo?
Pfiednû bych chtûl podûkovat zá-
stupcÛm Komory. Bûhem ãtyfi let,
které jsem proÏil v Poslanecké
snûmovnû, jsem mohl z po-
zice místopfiedsedy V˘boru
pro vefiejnou správu, regio-
nální rozvoj a Ïivotní
prostfiedí pomûrnû v˘-
raznû ovlivnit podobu
zákonÛ, které se dot˘-
kají i ãinnosti zemûmûfii-
ãÛ. ·lo hlavnû o zaãlenû-
ní problematiky vûcn˘ch
bfiemen do v‰ech novel
zákonÛ energetic-
k˘ch, z oblasti
sítí a podob-
nû. Nejví-
ce se

O dnes jiÏ b˘valém poslanci ing. Franti‰ku Bene‰ovi (KSâM) se
loni v Zemûmûfiiãi nûkolikrát velmi kladnû psalo v informacích
KGK o zemûmûfiické legislativû v PSP âR.  Ing. Bene‰e si pama-
tuji jako námûstka v GKP. Celou dobu od 17. listopadu 1989
jsem si myslel, Ïe právû on vydal pokyn nepou‰tût studenty s je-
jich svûdectvím pfies vrátnici GKP v Praze na Letné. (¤editel
GKP ing. Mik‰ovsk˘ byl zrovna dlouhodobû nemocn˘). Tehdy
jsme s Pavlem Zahajsk˘m (dnes stále Kartografie Praha) protáh-
li studenty do podniku sklepem pfies NTM a stfiedisko foto-
grammetrie. AÏ nyní jsem se dozvûdûl, Ïe ing. Bene‰  se studen-
ty také diskutoval a dokonce nav‰tívil i centrum OF na Letné. 

S ing. Bene‰em jsem se bûhem vydávání Zemûmûfiiãe
setkal je‰tû nûkolikrát a vÏdy jsme skonãili u politického té-
matu. AÈ to jiÏ byla invaze vojsk, politické procesy nebo
skuteãnost, Ïe komunistick˘ hrdina Julius Fuãík si u mé ba-
biãky schoval pistoli a pak ji udal gestapu a ona ‰la za to do
koncentráku. Nepodafiilo se mi dokázat ing. Bene‰ovi zrÛd-
nost komunistické diktatury a poslanec Bene‰ dál zÛstal ko-
munistou. Spousta lidí v na‰em oboru a resortu vnímá ex-
poslance Bene‰e za slu‰ného ãlovûka, tak jsem se odhodlal
k rozhovoru o geodézii, ale trochu i politice. Jinak dál zÛstá-
vám vûrn˘ názvu na‰eho rozhovoru.  R. P.

ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2007
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álním a zahraniãní politiky. Tak
k tomu do‰lo dûlbou pÛsobnosti
v rámci poslaneck˘ch klubÛ. Ale
pokud ‰lo o záleÏitosti z oboru,
bylo snadné se dohodnout. Stejnû
pfiirozené byly i domluvy s nûkte-
r˘mi poslanci, ktefií mûli praxi
z funkcí starostÛ mal˘ch obcí. Je
zfiejmé, Ïe v tomto prostfiedí mají
zemûmûfiiãi a na‰e práce pomûr-
nû dobrou pozici i povûst. 

Jste také dlouholet˘ zastupi-
tel Prahy 8 a pr˘ jste i pomá-
hal prosadit, aby se budova
katastrálních a zemûmûfiic-
k˘ch úfiadÛ postavila právû
u vás. Chtûla nás Praha 8?
Ano chtûla. Od samého poãátku
byl velk˘ zájem Mâ Praha 8
o umístûní budovy katastrálních
úfiadÛ. Zprostfiedkoval jsem k to-
mu i nûkolik setkání starosty Pra-
hy 8 s vedením âÚZK. Praha 8
nabízela v rámci privatizace do-
konce budovu na Palmovce – po
nûjakém v˘zkumném ústavu, ale
cílem vedení rezortu bylo posta-
vit budovu moderní a novou. Na
komisi obecního majetku pak by-
la pochopitelnû doporuãena
i souãasná lokalita. Asi to byla
dobrá volba. Pro mne urãitû, pro-

toÏe to mám od domovních dvefií
do zamûstnání jen sedm minut
pû‰ky, a to se mohu i loudat a po-
slouchat kaÏdé ráno kosy.

Studoval jste u profesora Bu-
chara na âVUT. Jak jste si
pfiedstavoval svoji zemûmû-
fiickou dráhu? Byl jste tehdy
jiÏ kádrová rezerva?
Ano, v krouÏku geodetické astro-
nomie nás bylo jen ‰est a spoleã-
nû jsme proÏili v Ústavu astrono-
mie na Karlovû námûstí dva roky.
ProtoÏe rozfiazování bylo tehdy

striktnû podle prospûchu, bylo to
studium kvalitní. Vzpomínám, Ïe
na závûr nám profesor Buchar fie-
kl, Ïe uÏ toho umíme dost, aby-
chom se dále neuãili do ‰uplíku,
ale fie‰ili úkoly, které pfiinese Ïi-
vot. Na Katedfie vy‰‰í geodézie
jsem dûlal tfii roky pomocnou vû-
deckou sílu, dva roky pak pfiímo
u profesora Buchara. O jedno
místo jsme se tehdy dûlili s Anto-
nínem Zemanem. Pravda je, Ïe
jsem si pfiedstavoval, Ïe se budu
v praxi vûnovat vûdecké dráze -
v oblasti vy‰‰í geodézie a je‰tû
spí‰e z geodetické astronomie.
Kádrové rezervy pfii studiu neby-
ly, do praxe jsme nastoupili na
umístûnky a vybírali jsme si místa
v pofiadí podle prospûchu bûhem
studia. Myslím, Ïe jsem si volil ja-
ko druh˘, po Janu Koubovi, takÏe
na mne vy‰lo místo co nejblíÏe
Praze – na stfiedisku ve Voticích.

Byl jste na vojnû u geodetÛ
a kam jste nastoupil po jejím
absolvování?
Majora v záloze jsem dostal v ro-
ce 1991. Byl jsem zafiazen do
funkcí v toposluÏbû, ale to aÏ bû-
hem snad ‰esti cviãení. Základní

Gratulace k ‰edesátinám pfiedsedy âÚZK

Na oslavách firmy Hrdliãka
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sluÏbu jsem proÏil na VAAZ v Br-
nû a ve Vy‰kovû, kde jsem velel
ãetû nováãkÛ. Ta byla sloÏena ze
ãlenÛ posádkové hudby Brno
a z fotbalistÛ Dukly Vy‰kov. 
A ihned po ukonãení ZVS jsem
koncem ãervence 1968 nastoupil
do podniku, kde jsem dosud.
Tehdy se jmenoval Kartgeofond,
sídlil v Bratislavû a já ‰el do po-
boãky v Praze. Jak jsem jiÏ fiíkal,
chtûl jsem dûlat geodetickou as-
tronomii a to bylo moÏné jenom
zde. Zaãínal jsem v‰ak jako tech-
nik a vedoucí ãety na polních
pracích v nivelaci a do ní jsem se
po roãním pÛsobení u astronomÛ
(fieditel ing. Hronek splnil, co slí-
bil) v roce 1972 zase vrátil.

Ve 30 letech jste pr˘ byl vy-
hlá‰en nejlep‰ím pracovní-
kem resortu. To byl rok 1974,
tedy krátce po stranick˘ch
provûrkách na poãátku
70. let. Pamatujete si 21. sr-
pen 1968? Schvaloval jste in-
vazi? Urãitû jste se k tomu
musel také nûjak vyjadfiovat.
Máte dobré informace. 21. srpen
1968 mne zastihl pfii mûfiení le-
gendárního nivelaãního pofiadu IJ
– mûfiil ho dfiíve také profesor
Böhm a pak o nûm psal ve sv˘ch
skriptech a uãebnicích – Tábor –

Praha. Na ten den se tedy pama-
tuji velmi dobfie. Mûfiení jsme
ukonãili ráno na nivelaãním bodû
u Ïelezniãního nadjezdu v Tomi-
cích. Myslím, Ïe svÛj postoj jsem
tehdy zapsal do nivelaãního zápis-
níku, kter˘ je docela urãitû je‰tû
nûkde v archivu uloÏen, a ne-
mám na nûm co mûnit. A víte, Ïe
jste jeden z prv˘ch, kdo se mne
ptá, zda jsem schvaloval invazi? 

Pokud v‰ak jde o onu dobu,
pak vûfite, Ïe jsem mûl pfied svat-
bou (oÏenil jsem se v roce 1969),
dva roky jsem studoval angliãtinu
na Univerzitû 17. listopadu (!),
stavûl jsem svépomocí byt, kter˘
jsme dokonãili v roce 1973, za-
ãal jsem studovat externí aspiran-
turu u prof. Böhma, v roce 1974
se nám narodila první dcera,
publikoval jsem v GaKO, pfiipra-
vili jsme tehdy ZNS Praha, jako
základ pro v˘stavbu metra (a pfie-
nést normální v˘‰ky pod povrch
Zemû není elementární úloha),
mûli jsme moÏnost podílet se na
pfiípravû technologie pro meziná-
rodní opakované nivelace, které
byly zahájeny také v roce 1974,
takÏe si mÛÏete vybrat, co bylo
pfiíãinou toho, Ïe jsem tehdy sku-
teãnû byl vyhlá‰en nejlep‰ím pra-
covníkem resortu. Do KSâ jsem
pak vstoupil v roce 1976.

Tak co jste tedy napsal do toho
nivelaãního zápisníku o vstupu
cizích armád na na‰e území?
Tím, Ïe jste následnû vstoupil
do Strany, tak jste asi byl orien-
tován »probreÏnûvsky«.
Pfieãetl jsem si v‰e v zápisníku,
kter˘ je souãástí svázaného ope-
rátu dodatku nivelaãního pofiadu
IJ z roku 1968, kdyÏ jsem v roce
1995 vybíral vhodné body pro
zaloÏení základní geodynamické
sítû âR – GEODYN. Je tam uve-
deno, Ïe na protest proti okupaci
jsme pfieru‰ili práci. A pokud jde
o druhou ãást dotazu, pak odmí-
tám jakoukoliv pfiívlastkovou ori-
entaci. JiÏ jsem uvedl, Ïe jsme Ïi-
li po roce 1970 se standardními
starostmi mladé rodiny, dûlal
jsem práci, která mne bavila a za-
brala plnû mÛj ãas, zaãal jsem
trénovat mladé hokejisty v Bohe-
mians, do‰lo i ke zfietelnému
uvolnûní v mezinárodní politice,
coÏ jsem velmi silnû vnímal.
Ameriãané a Sovûti se nav‰tívili
v kosmu a v Helsinkách byla pode-
psána v roce 1975 dohoda OBSE.
ReÏisér Menzel natoãil u nás do-
ma pohodov˘ film Na samotû
u lesa, kter˘ vystihuje tu dobu
i hodnoty, které uznávám. Îivot-
ní zku‰enosti a materialistická di-
alektika, jako metoda poznávání

Skoro inÏen˘fii J. âáslavsk˘, I. Popov, A. Zeman, F. Bene‰
(Staré Mûsto, Jeseníky, asi 1965)

Antonín Zeman a Franti‰ek Bene‰ – jak je neznáte, 1965
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svûta, pak rozhodly o tom, Ïe
jsem docela pfiirozenû neodmítl,
kdyÏ mi bylo nabídnuto, abych
vstoupil do KSâ.

Do posledních parlament-
ních voleb jste ‰el jako praÏ-
sk˘ lídr KSâM, ale byl jste vy-
krouÏkován preferenãními
hlasy pro Dolej‰e a Exnera.
Není vám líto, Ïe vy – mnoh˘-
mi v na‰em oboru povaÏova-
n˘ za je‰tû slu‰ného ãlovûka -
jste se do Snûmovny nedo-
stal, ale tfieba b˘val˘ poslanec
FS a bachafi  JUDr. Vondru‰-
ka, u nûhoÏ je dokázáno, Ïe
t˘ral politické vûznû, tam
pro‰el? Nechystá KSâM nûja-
ké zdrsnûní politického boje?
Na takto formulovanou otázku
nebudu odpovídat.

Jak dnes hodnotíte Listopad 89? 
Dobu, kterou jsme zaÏili, nemo-
hu hodnotit. Bylo by to nefér,
protoÏe fiadu souvislostí neznáme
a ani ãasov˘ odstup nedovolí,
abychom vylouãili ono »kdyby«.
Proto jen velmi struãnû – zmûny
byly potfiebné, ztráty zbyteãné.
Ale jen jako perliãku: JestliÏe si
pamatuji dobfie na srpen 68, pak
si stejnû dobfie pamatuji na odpo-
ledne 17. listopadu 1989. Byli
jsme totiÏ na Elektrofakultû
âVUT a poprvé ovûfiili vyuÏití
rozkódovan˘ch signálÛ GPS pro
pfiesné geodetické mûfiení.

Po neúspû‰né kandidatufie
do snûmovny jste se vrátil do
ZÚ, kde jste byl dfiíve jako ve-
doucí odboru nivelace a gra-
vimetrie. Co tam dnes dûláte?
Musím poznamenat, Ïe ten ná-
vrat, aã jsem s ním pfiíli‰ nepoãí-
tal, proã to nepfiiznat, byl docela
pfiirozen˘. Za pfiijetí v ZÚ musím
podûkovat, v‰em, kolegÛm i ve-

dení. Pracuji tedy v odboru, od-
kud jsem odcházel. I v dobû, kdy
jsem byl ve Snûmovnû, jsem v‰ak
kontakt s oborem nepfieru‰il. Re-
cenzoval jsem nûkterá skripta
a podílel jsem se na pfiípravû
technick˘ch pfiedpisÛ právû pro
nivelaãní mûfiení a zpracování je-
ho v˘sledkÛ. V tom pokraãuji.
Kromû toho, Ïe jsem se zapojil
do rutinního procesu tvorby báze
dat âSNS, se snaÏím zv˘‰it
ochranu nejv˘znamnûj‰ích geo-
detick˘ch bodÛ, právnû i infor-
movaností vefiejnosti. Od loÀské-
ho roku jsem ãlenem Rady âSGK
a od ledna 2007 jsem byl jmeno-
ván vedoucím redaktorem GaKO.

AngaÏujete se také u otázce
m˘tného. Dokonce o tom
mluvíte jako o trestném ãinu.
Pfieci levicová vláda schválila
koncepci CZEPOSu, kdy bu-
de tento systém referenãních
stanic vyuÏíván i pro kamio-
novou dopravu, a levicová
vláda pak pfiijala bránovou
metodu KAPSCH. Va‰e kriti-
ka tedy mífií do vlastních – le-
vicov˘ch fiad. Proto jste nepo-
dal trestní oznámení?
Otevfiel jste problém, kter˘ by vyÏa-
doval samostatné pojednání. Od sa-
mého zaãátku jsem kritizoval po-
stup pfiípravy. Nejvíce mne ‰tvalo,
Ïe vefiejnost byla informována tak,
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jako bychom nemohli b˘t v nûãem
»nej«. A tím CZEPOS je. MÛÏete se
pfiesvûdãit, kolik interpelací jsem
podal na premiéra – vláda schvalo-
vala zadání a podle mne mûla jiÏ
pfiímo zadat satelitní systém, a na
ministra dopravy, za v˘bûr druhé
nejdraÏ‰í firmy. Trochu vyãítám
specialistÛm z V·, Ïe se do kampa-
nû zapojili pozdû. Ale snad to neby-
lo marné – satelitní navigace urãitû
zvítûzí brzy i u nás. A tak mám do-
jem, Ïe se jako obvykle vlk naÏere
a koza zÛstane celá. Trestní ozná-
mení jsem nepodal, soudím, Ïe ve-
fiejná poslanecká interpelace mûla
b˘t podnûtem, na kter˘ mohlo stát-
ní zastupitelství reagovat. A hlavnû
–mám velmi ‰patné zku‰enosti
s pfiedchozími podnûty, které se t˘-
kaly znám˘ch pfiíbûhÛ bytov˘ch
druÏstev Kavãí skála v ¤íãanech, 
H-Systém a SBD Svatopluk. Z jed-
nání, které jsem v tûchto kauzách
vedl na fiadû úrovní s »orgány ãin-
n˘mi v trestním fiízení« jsem si od-
nesl poznatek, Ïe pofiád se ãlovûk
uãí a vÏdy mÛÏe b˘t pfiekvapen.
A taky, Ïe jedna a jedna nejsou dvû,
pfiestoÏe se to tak pí‰e.

Co vás nejvíce tû‰í a naopak
mrzí ve va‰í geodetické praxi?
Tû‰í mne, a trochu to souvisí
i s odpovûdí na pfiedchozí otázku,

Ïe po roce 1990, kdyÏ se spojova-
ly geodetické základy na celém
území Evropy, jsme byli pfiiprave-
ni. Urãitû jsme nehráli druhou li-
gu. Napfi. ná‰ systém normálních
nadmofisk˘ch v˘‰ek doporuãila
komise EUREF v roce 1995 k roz-
‰ífiení pro cel˘ kontinent. Urãitû
to souvisí s v˘teãnou kvalitou na-
‰eho odborného ‰kolství, aÈ stfied-
ního ãi vysok˘ch ‰kol, a také
s existencí VÚGTK a pracemi jeho
specialistÛ. Napfi. Geodetická ob-
servatofi na Pecném má v odborné
evropské vefiejnosti v˘teãné reno-
mé. Z geodetick˘ch základÛ mÛ-
Ïeme nabídnout metriku a mûfiic-
ká data pro studium geodynamiky
i pro pfiesnou lokalizaci.

Za úspûch povaÏuji také to,
Ïe se v roce 1987 podafiilo vrátit
do resortu centrální databázi ka-
tastru nemovitostí, kterou mûl
provozovat podnik PVT, a Ïe
jsem tomu také mohl trochu po-
máhat. VÏdyÈ co by byl dnes
âÚZK bez katastru?

A tím pfiecházím k tomu, co
mne netû‰í. Podcenil jsem prosa-
zení druÏicov˘ch technologií do
m˘tného. Myslel jsem, Ïe je to
tak evidentní, Ïe se to prosadí sa-
mo. Chybí mi také digitální ka-
tastrální mapa. Mám za to, Ïe
jsme mûli b˘t dÛslednûj‰í a prosa-

dit v polovinû 90. let, aby byly
metodou GPS zamûfieny soufiad-
nice pûti lomov˘ch bodÛ kaÏdé-
ho katastrálního území a ne
zhu‰Èovací body. Pak by byla
transformace pÛvodních digitali-
zovan˘ch map jednoznaãná.
MoÏná ale je‰tû není pozdû. Z di-
gitálních katastrálních map by
pouh˘m v˘bûrem byly urãeny je-
dineãné soufiadnice kaÏdého
pfiedmûtu na zemském povrchu.
Nikdo by (snad) nemûfiil nic po-
druhé, duplicitnû. A ti‰tûná mapa
by byla jen jedním z úãelov˘ch
v˘stupÛ z této databáze. Objek-
tivní realita totiÏ existuje v pfiíro-
dû a v‰e ostatní mÛÏe b˘t jen je-
jím zobrazením, nikoliv naopak.

Kdyby se zamûfiily lomové bo-
dy k.ú., tak by mûl radost ur-
ãitû nejenom Václav âada se
svoji transformací. Bylo by to
úÏasné pro zpfiesnûní závaz-
né polohy velkomûfiítkov˘ch
map KN. To by byl konec »gu-
mov˘ch geometrákÛ«. ·koda.

Pfieji vám hodnû geodetic-
k˘ch úspûchÛ a aÈ kosi, které
ráno cestou do práce rád po-
sloucháte, vyzobou u nás
v‰echny tfie‰niãky (oba se usmí-
váme). Dûkuji za rozhovor.

Radek PETR

BEW Wien : ZÚ Praha = 4 : 4
(S. Olejník, F. Bene‰, A. Hrabû, J. Kunssberger)
VídeÀ, 1993 – zde jsou poãátky UELN, EUVN i CZEPOSu

V srpnu 2002 jsem pfiivezl ze slovenské Prahy (okr. Luãenec)
nejen ‰ek, ale skuteãn˘ch 30 000 Sk jako dar Praze, postiÏené

povodní. V‰e jsem pfiedal námûstku primátora J. Paroubkovi.
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Ve dnech 4. – 6. 10. 2006 Ústav geodézie Fakulty
stavební VUT v Brnû zahájil kurzy v rámci progra-
mu celoÏivotního vzdûlávání urãeného pro staveb-
ní praxi a vefiejnou správu. Prvním otevfien˘m
kurzem byl »Semináfi z GPS«, po kterém byla
dlouhodobû nejvût‰í poptávka mezi odbornou ze-
mûmûfiickou vefiejností.

V roce 2006 byl zahájen provoz sítû perma-
nentních stanic CZEPOS, která by v blízké budouc-
nosti mûla garantovat jednotn˘ referenãní rámec
geodetick˘ch základÛ v âR. CZEPOS je spravován
Zemûmûfiick˘m úfiadem (ZÚ) âeského úfiadu ze-
mûmûfiického a katastrálního (âÚZK). Poskytuje
datové produkty pro tzv. postprocessing i mûfiení
v reálném ãase pro urãení prostorové polohy pro-
stfiednictvím GPS. Geodetická odborná vefiejnost
vyuÏívá v souãasnosti sítû CZEPOS pro urãování
geodetick˘ch bodÛ bodového pole a podrobné mû-
fiení. ·ir‰í vefiejnost (záchranná sluÏba, hasiãi, dis-
peãerské spoleãnosti, dopravci, aj.) mohou z CZE-
POS vyuÏívat produkty DGPS pro zpfiesnûní své
navigaãní polohy na úroveÀ lep‰í 1 m.

Cenovou dostupností a progresivností techno-
logie se GPS roz‰ífiilo v˘raznû do praxe. Tato
technologie z hlediska teoretick˘ch znalostí je pro
odbornou praxi i ‰ir‰í vefiejnost zcela nov˘m feno-
ménem a proto vyvstal z jejich fiad tlak a poÏada-
vek na do‰kolování v této oblasti. UÏivatelé GPS
se jiÏ nespokojují pouze s pasivní obsluhou apara-
tur GPS jako »ãern˘ch skfiínûk«, ale chtûjí o tech-
nologii vûdût více, aby ji mohli maximálnû vyuÏít.
Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brnû po-
fiádá kaÏdoroãnû v únoru semináfie s mezinárodní
úãastí, na kter˘ch jsou prezentovány poznatky,
jak z oblasti vûdecké, tak i z oblasti zemûmûfiické
praxe. V roce 2007 se uskuteãní jiÏ 10. roãník to-
hoto semináfie.

Z prÛzkumu zájmu odborné vefiejnosti vyply-
nulo, Ïe uÏivatelé GPS chtûjí mít ucelenûj‰í zá-
kladní znalosti, zejména teoretické, z oblasti GPS.
Kurz celoÏivotního vzdûlávání (CÎV) »Semináfi
z GPS« nabízí moÏnost v rámci 24 v˘ukov˘ch ho-
din tyto znalosti ucelenû získat. Kurz je urãen pfie-
dev‰ím pro uÏivatele GPS, ktefií si chtûjí doplnit
teoretické znalosti základních principÛ a souvislos-
tí této druÏicové technologie. Je rovnûÏ urãen i za-

ãáteãníkÛm, ktefií si pravû pofiídili GPS a nebo plá-
nují pofiízení této technologie. Kurz prohlubuje
znalosti i odborn˘m pracovníkÛm, ktefií pfiebírají
v˘sledky mûfiení GPS, aÈ uÏ pro potfieby katastrál-
ní dokumentace a/nebo pro potfieby inÏen˘rské
praxe. Zkrátka jde o ucelené základy GPS, pfii-
ãemÏ po jejich absolvování se absolvent kurzu
podstatnû rychleji prakticky zorientuje v proble-
matice korektního urãení prostorové polohy
v platn˘ch státních soufiadnicov˘ch systémech, ze-
jména v S-JTSK a dal‰ích souvislostech.

Kurz CÎV »Semináfi z GPS« zahrnuje celkem
24 v˘ukov˘ch hodin, z nichÏ 2/3 tvofií teoretické
pfiedná‰ky a 1/3 pfiipadá na praktickou v˘uku
zpracování dat GPS (v˘poãet vektoru a pfievod do
S-JTSK). Kurz je plnohodnotn˘m pfiedmûtem akre-
ditovaného studijního programu vysoko‰kolského
studia ohodnocen˘ 3 kredity, zakonãen˘ zápoãtem
a vydáním osvûdãení o jeho absolvování.

Prvního kurzu se zúãastnilo 6 úãastníkÛ,
4 úãastníci z KÚ pro Zlínsk˘ kraj a 2 úãastníci
z privátní zemûmûfiické sféry. Lektorsk˘ t˘m kur-
zu zahrnoval 6 lektorÛ pod vedením odborného
garanta prof. ing. Otakara ·vábenského, CSc. Do
t˘mu byl kooptován i zástupce Zemûmûfiického
úfiadu ing. Pavel Taraba.
Absolventi:
• Ing. Rostislav Vavfiina (KÚ pro Zlínsk˘ kraj)
• Ladislav Spálovsk˘ (KÚ pro Zlínsk˘ kraj)
• Petr Danûk (KÚ pro Zlínsk˘ kraj)
• Ing. Robert Valcháfi (KÚ pro Zlínsk˘ kraj)
• Ing. Daniel Svoboda (Daniel Svoboda, Hustopeãe)
• Ing. Milada Osinová (THEODAT BRNO, s.r.o.)

Pfiejeme absolventÛm úspû‰nou praxi s GPS.
Pracovi‰tû Ústavu geodézie Fakulty stavební

VUT v Brnû pfiipravuje i kurz GPS pro pokroãilé,
kter˘ bude navazovat na základní kurz a pÛjde
hloubûji do nûkter˘ch aktuálních problémÛ tech-
nologie GPS zejména do pfiesn˘ch aplikací.

Dal‰í kurz CÎV »Semináfi z GPS« bude otev-
fien 29. – 31. 1. 2007, tradiãní brnûnsk˘ Semi-
náfi GPS – konference se uskuteãní 1. 2. 2006.
Podrobnûj‰í informace budou zvefiejnûny na
http://www.fce.vutbr.cz.

Ing. Jifií Bure‰, Ph.D.
Ústav geodézie, FAST VUT v Brnû

CeloÏivotní vzdûlávání pro stavební praxi a vefiejnou
správu na VUT v Brnû zaãalo »Semináfiem z GPS«
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Tyto mapy tvofií jeden z histo-
ricky nejcennûj‰ích a v souãas-
nosti i badatelsky nejvyuÏívanûj-
‰ích archivních souborÛ. Aplikace
umoÏÀuje orientaci v mapov˘ch
listech pomocí jejich náhledÛ
a dále podrobné prohlíÏení mapy
spolu s informacemi o pÛvodním
názvu katastrálního území a roku
mapování. UÏivatel má téÏ k dis-
pozici originální legendu s volbou
ãeského pfiekladu. 

KaÏdé katastrální území sta-
bilního katastru je zobrazeno
v prÛmûru na ãtyfiech mapov˘ch
listech nejednotn˘ch rozmûrÛ
(v ojedinûl˘ch pfiípadech více neÏ
tfiiceti). Jako základní jednotka
pro v˘bûr se v pfiehledové mapû
aplikace zobrazují hranice, pÛ-
vodní ãesk˘ název a ãíslo katast-
rálního území stabilního katastru.

Skenování probíhá v pofiadí
podle názvu katastrálního území,
zpfiístupnûné mapy proto pokr˘vají
celé území âech ostrÛvkovitû. Pro-
zatím jsou k dispozici mapy v roz-
sahu pfiibliÏnû 40 % území âech
(cca 14 000 mapov˘ch listÛ). Do
konce roku 2007 by mûly b˘t po-
kryty celé âechy a bude zahájeno
skenování map Moravy. Celé úze-
mí âeské republiky na historick˘ch
mapách stabilního katastru (tj. cca
50 000 mapov˘ch listÛ) plánuje Ze-
mûmûfiick˘ úfiad zpfiístupnit do
konce roku 2008. Pokud není pro
urãité katastrální území císafisk˘
otisk dochován, bude v závûru ske-
novacích prací nahrazen rovnocen-
nou náhradou, napfi. originální ma-
pou stabilního katastru.

Detailní informace o tom,
které mapy jsou jiÏ dostupné, na-
bízí aplikace GeoprohlíÏeã Meta-
data pomocí metadatové sluÏby:
63811 – Císafiské otisky – âechy.
Pfiístupná naskenovaná katastrální

Císafiské povinné otisky stabilního katastru âech
Zemûmûfiick˘ úfiad zpfiístupnil 2. fiíjna 2006 vefiejnosti his-
torické mapy na internetu. Aplikace, dostupná na adrese
http://historickemapy.cuzk.cz/, umoÏÀuje bezplatné prohlíÏení
archiválií Ústfiedního archivu zemûmûfiictví a katastru (ÚAZK).
Prozatím jsou pfiístupná data z postupného skenování Císafi-
sk˘ch povinn˘ch otiskÛ stabilního katastru âech (1824 – 1843). 



KATASTR / KARTOGRAFIE

19ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2007

území jsou oznaãena zelenou, pfii-
pravovaná pak rÛÏovou barvou. 

Pro v˘bûr lokality slouÏí sou-
ãasné pfiehledové mapy v mûfiít-
ku 1 : 1 000 000 a 1 : 500 000,
nebo je moÏno vyuÏít historickou
pfiehledovou mapu, ve které se
sice vzhledem k historick˘m ná-
zvÛm orientuje ponûkud hÛfie,
nicménû pÛsobí daleko efektnûji. 

K v˘bûru katastrálního území
slouÏí vektorová mapa pÛvod-
ních hranic katastrálních území
doplnûná archivními evidenãní-
mi ãísly. Vzhledem k ãasovému
odstupu hranice ani názvy území
jiÏ neodpovídají souãasn˘m. 

Po stisku tlaãítka mÛÏete
v mapû kurzorem vybírat poÏado-
vaná území. Kliknutím lze vybrat
jedno, taÏením kurzoru i více ka-
tastrálních území. Ve spodní ãásti
okna se pak zobrazují náhledy jed-
notliv˘ch mapov˘ch listÛ. Jako
první náhled se zobrazí pfiehledka
rozmístûní jednotliv˘ch mapov˘ch
listÛ v rámci pfiíslu‰ného katastrál-
ního území (pokud je k dispozici). 

Poklepem na náhledy se zo-
brazí pfiíslu‰né mapy s moÏností
detailního prohlíÏení v samostat-
n˘ch oknech. Pomocí tlaãítek mÛ-
Ïete otisk prohlíÏet v detailech od-
povídajících skuteãné velikosti.
Posunem kurzoru nad obrázkem
legendy se zobrazují náhledy ãástí
legendy. Poklepem na obrázek le-
gendy se zobrazí originální legen-
da ve skuteãné velikosti s moÏ-
ností volby ãeského pfiekladu. 

V Obchodním modulu Geo-
portálu ZÚ je rovnûÏ moÏno objed-
nat data a tisky z dat tûch souborÛ,
které jsou jiÏ naskenované a tudíÏ
dostupné v této aplikaci pro prohlí-
Ïení. Jedná se o originální data ze
skenování, neupravovaná a bez
ochrann˘ch znakÛ, vhodná pro
publikování v tiskové kvalitû.
Dle webu âÚZK zpracoval –man–
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Geografická knihovna PfiF ve spolupráci s Ma-
povou sbírkou UK pfiipravila v˘stavu v cyklu
150 let Geografie na UK k nedoÏitému stému
v˘roãí profesora Karla Kuchafie (1906 – 1975).

V pravdûpodobnû posledním ãlánku profesora
Kuchafie mÛÏeme vyãíst autorÛv odkaz:

„Myslím, Ïe kartograf má ãte-
náfiÛm obrazu krajiny stvofiit »pev-
nou pÛdu pod nohama«. Hlav-
ním, doufám, Ïe pfiechodn˘m
defektem mnoha dne‰ních map je,
Ïe neposkytují tuto pevnou pÛdu,
podklad ãi podstavu pro speciální
nebo tematick˘ obsah. âtenáfi mapy se velmi ãas-
to propadá do neurãita mezi vrstevnicemi, zvlá‰È
kdyÏ jich je tak málo, Ïe samy nemodelují onen
Ïádan˘ substrát.“

Název v˘stavy tedy odráÏí a dokumentuje pro-
fesorovu celoÏivotní snahu vytváfiet estetická, sro-
zumitelná a originální kartografická díla.

Karel Kuchafi se narodil roku 1906 v rodinû
stfiedo‰kolského profesora ãeského a nûmeckého
jazyka. Od roku 1924, kdy nastoupil jako student
geografie a pfiírodopisu na univerzitu, prakticky aÏ
do své smrti v roce 1975 zÛstal spjat s Geografic-
kou sekcí Pfiírodovûdecké fakulty UK. V roce 1935
se habilitoval prací Jezera v˘chodního Sloven-
ska a Podkarpatské Rusi a stal se nejmlad‰ím
docentem pfiírodovûdecké fakulty UK. 

Podnikal studijní cesty do tehdy málo probá-
dané Albánie a následnû publikoval a tvofiil mapy
z této nám dosud velmi neznámé zemû. Popisoval
napfi. albánské komunikace postupnû nahrazující
karavanní stezky.

Za nacistické oku-
pace byl sluÏebnû pfii-
dûlen Státní hvûzdárnû
a poté Státnímu ústavu
geofyzikálnímu. Zde
vytvofiil fiadu pozoru-
hodn˘ch map z fronto-
v˘ch linií. Tyto originál-
ní dokumenty nalezené
v depozitáfiích Mapové
sbírky UK budou vÛbec
poprvé vefiejnû vystave-
ny. Za války vytvofiená
kniha Kapitoly z nauky o mapách se stala zákla-
dem na‰ich prvních vysoko‰kolsk˘ch uãebnic geo-
grafické kartografie: Pfiehledu kartografie (1946)
a ZákladÛ kartografie (1953).

Po návratu na univerzitu v roce 1945 pfievzal
téÏ vedení Státní mapové sbírky, které dal nov˘ ob-
sah a koncepci a zásadnû roz‰ífiil její fondy. V letech
1946 – 1957 redigoval odborníky vysoce cenûn˘
ãasopis Kartografick˘ pfiehled s podnázvem ãa-
sopis pro teoretickou i uÏitou kartografii.

Mezi na‰í nej‰ir‰í vefiejností pováleãné genera-
ce je profesor Kuchafi znám jako autor ‰kolních ze-
mûpisn˘ch atlasÛ a pfiíruãních i nástûnn˘ch map.
Melantrich vydal pro dûti KuchafiÛv Svût na dva-
náctistûnu.

V roce 1950 bylo znárodnûno nakladatelství
Melantrich a jím pfiipravované projekty, napfi. Ze-
mûpis mapou, slovem, obrazem, nebyly reali-
zovány. Na vefiejnost se pak jiÏ nedostal KuchafiÛv
Cestovní atlas âeskoslovenska. Nevy‰la ani
pfiipravovaná administrativní se‰itová mapa repub-
liky, ani malé anglické vydání Velkého atlasu.

Dal také první podnûty k pfiípravû druhého ães-
koslovenského národního atlasu (stál v ãele re-
dakãní rady do r. 1962), kter˘ pak za jeho v˘razné
spolupráce vy‰el r. 1966. Vedl lektorskou radu
dvou ‰kolních zemûpisn˘ch atlasÛ âeskoslovenska
a byl ãlenem redakãních ãi lektorsk˘ch rad âesko-
slovenského vojenského atlasu, Atlasu ãesko-
slovensk˘ch dûjin, ‰kolního Atlasu svûta i star-
‰ího Politicko-hospodáfiského atlasu svûta.

Pozornost je vûnována i unikátní historické karto-
grafické edici Monumenta cartographica Bohemiae.

»Pevnou pÛdu pod nohama« – v˘stava k 100. v˘roãí
narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchafie
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Praha (17. 5. 2006): Vûdecká konference na PfiF
UK v Praze na Albertovû probûhla ve tfiech blo-
cích. Následovala slavnostní vernisáÏ v˘stavy
k 100. v˘roãí narození prof. Karla Kuchafie s ná-
zvem »Pevnou pÛdu pod nohama«, která trvala do
poloviny ãervna. 

Úãastníci si poté prohlédli zrekonstruovanou geo-
grafickou knihovnu, katedru kartografie a mapovou
sbírku. Vzpomínkám kolegÛ a ÏákÛ na profesora Ku-

chafie pfiedcházely pfiíspûvky doc. Muchy o Ïivotû
a díle prof. Kuchafie a doc. Mik‰ovského o práci
v Národním kartografickém komitétu. Doc. âapek
pfiipomenul KuchafiÛv pfiínos matematické kartogra-
fii a kartometrii, doc. Mucha pojal Kuchafie jako glo-
bografa a doc. Jánsk˘ jako limnologa. O ãesk˘ch ze-
mích na mapách stfiední Evropy do konce 17. století
a o jejich typologickém ãlenûní pohovofiil Dr. Kup-
ãík. Pozoruhodn˘ byl pfiíspûvek Mgr. ZdeÀka Kuãery
z gymnázia v Nymburku (viz str. 28), kter˘ hovofiil
o probíhající v˘stavû »To nejlep‰í ze star˘ch map
– svût – Evropa – âechy – Jiãínsko«. Fundované vy-
stoupení jeho ÏákÛ, stfiedo‰kolsk˘ch studentÛ, pak pa-
mûtníky pfiesvûdãilo, Ïe historická kartografie nezanikne. 

Pfiíjemn˘m pfiekvapením bylo i pfieãtení dopi-
su, kter˘ organizátorÛm konference poslal syn, ta-
ké Karel Kuchafi, pÛsobící jako velmi renomovan˘
fyzik v Salt Lake City, Utah v USA. (zs)
Více o osobnosti prof. Kuchafie naleznete na
www.zememeric.cz/osobnosti.

Stoleté v˘roãí narození prof. Dr. Karla Kuchafie 

Pfii pátrání po nejstar‰ích mapách na‰ich zemí se
Kuchafiovi podafiilo objevit fiadu dosud neznám˘ch
map, mezi nimi i nejstar‰í mapu Moravy. Z tûchto
dílãích prací pfiipravil r. 1960 k vydání edici Mo-
numenta cartographica Bohemiae, Moraviae,
Silesiae atque Slovaciae, jejíÏ nátisk vysoce oce-
nil v ãasopise Revista Geografica Italiana (1960)
profesor fiímské univerzity R. Almagià, jeden z nej-
vût‰ích znalcÛ historie kartografie. BohuÏel zÛsta-
lo u tfiiceti zku‰ebních nátiskÛ. Tehdej‰í vedení
nakladatelství Academia se rozhodlo nevydat toto
unikátní dílo, coÏ oficiálnû zdÛvodnilo nedostat-
kem papíru!

Profesor Karel Kuchafi zaãínal jako fyzick˘ geo-
graf-limnolog, byl autorem sociálnû geografick˘ch

studií, cel˘ Ïivot se pak vûnoval kartografii, zvlá‰tû
historické. V jeho osobû, jako by se vzájemnû har-
monicky rozvíjely stûÏejní geografické obory. 

Díky laskavosti a velkorysosti syna profesora
Kuchafie, jenÏ Ïije a pracuje od roku 1968 ve Spo-
jen˘ch státech americk˘ch, získala knihovna pfií-
stup k cenn˘m a naprosto ojedinûl˘m fotografiím
z rodinného archivu. Pfiedstavují nám dal‰í roz-
mûr, lidskou tváfi, této jedineãné osobnosti.

V˘stava se uskuteãnila v pfiedsálí Geografické
knihovny PfiF UK od 3. 5. 2006 do 16. 6. 2006.

Mgr. Eva Novotná, autorka v˘stavy
Poz. red.: V˘roãí narození profesora Kuchafie bylo
vûnováno i Sympozium z dûjin geodézie a karto-
grafie (viz str. 40).



ZAJÍMAVOSTI / HISTORIE

§ 1
V‰echny grunty, kteréÏto v okrsku
hranic leÏí, musejí tak, jak oni dle
toho, v hlavním nauãení pfiedepsa-
ného zpÛsobu sepsané byly, v jed-
nom ãase se mûfiiti, byÈ by oni
vrchnostenské, poddané, farní, neb
kostelní, oseté, neb aÏ pokavad ne-
oseté, aneb zcela pusté byly, a do-
mácím neb cizím drÏitelÛm patfiily.

§ 2
Od tûch se jenom vyjímají po‰-
tovské a komerciální silnice, ja-
koÏ také jiné v‰eobecné cesty,
polní cesty, vejvozé a neuÏiteãné
bfiehy, fieky, potoky, a mrtvá ka-
meniska, na kter˘chÏ nic neros-
te, a poslednû pro sedláky k vy-
mûfiení pfiíkr˘, aneb velk˘ okrsek
mající kopce, lesy a vysoké hory,
kteréÏto skrz pfiisaÏné zemûmûfii-
ãe se vymûfiovati budou.

§ 3
PonûvadÏ vymûfiení jedn˘m ãa-
sem a spisováním, a vy‰etfiením
v˘nosu na gruntech, a pÛdách,
o kter˘chÏ se jedná, pfied sebe
vzato b˘ti musí, tak se táÏ práce
skrze osoby k tomuto jednání
vesmûs nafiízené konati bude.
Onen, kter˘Ï v obci to vymûfio-
vání vede, a psáti umí, jest k to-
mu zfiízen, ty v kaÏdé vymûfiené
linii obsahující sáhy, a stfievíce
zapsati. Zde se pamatuj, Ïe on ty
stfievíce jenom jakoÏto rozdrobe-
ny dílové sáhy zapsati má, totiÏ:
místo 1 stfievíce = 1/6 sáhy.

2 = 1/3
3 = 1/2
4 = 2/3
5 = 5/6

Pfiíãina tohoÏ dále dole v ãlánku
31 se vyjádfií.

§ 4
TomuÏ mûfiení pfiítomné osoby mu-
sejí dobfie na to pozorovati, aby se
v tom mûfiení Ïádné chyby, aneb
podvodu nestalo. ProãeÏ v‰ichni pfii
konci denního vymûfiení vÏdycky
sami sebe podepsati musejí, ponû-
vadÏ v‰ichni za dokonalost a ãisto-
tu vymûfiení spolu státi musejí.

§ 5
Vymûfiování musí dle toho pofiád-
ku konáno b˘ti, jak on pfii spiso-
vání gruntÛ pfiedepsán jest.

§ 6
K vymûfiování potfiebné náãiny
jsou:
první: dfievûná rakauzská sáha
druhá: mûfiící fietûz, neb provaz,

neb oprátka
tfietí: dva kolky k natahování pro-

vazu, neb provazokoly.
ãtvrté: ‰est nebo osm pfiím˘ch ty-

ãek, neb bydel
páté: deset dfievûn˘ch hfiebíkÛ a
‰esté: papír, inkoust, plaj‰tift a linyal.

§ 7
Ta dfievûná sáha musí cemento-
vaná, a v stfievíce, a dole, jakÏ
obyãej jest, rozdûlena b˘ti.

§ 8
¤etûz mûfiící, aneb provaz musí na
deset sáh dlouh˘ b˘ti. ¤etûzy mají
bez toho obyãejnû tu zdélku. Pro-
vazu ale se táÏ délka dle dfievûné
sáhy následovn˘m zpÛsobem udû-
luje: vezme se provaz asi od
11 sáh, ten se v oleji nebo koloma-
zi smoãí, aby se v ãas mokrého po-
vûtfií tÛze nesbûhl, neb neztratil,
a pfii such˘m ãasu velmi nezd˘lil.
Na obou koncích téhoÏ provazu
udûlá se smyãka. Skrze touÏ smyã-

ku prostrãí se na jeden, dva nebo
tfii stfievíce dlouh˘ kÛl, a natáhne
se tenÏ provaz na náleÏitû rovné
pÛdû, aniÏ velmi slabû, aniÏ velmi
silnû, n˘brÏ tak, aby rovnou linii
uãinil, coÏ se také pfii samém mû-
fiení pozorovati musí. Potom se ty
dva kole v zemi upevní a poloÏí se
táÏ dfievûná sáha c. d. takov˘m
zpÛsobem podle provazu na zem,
aby jeden konec téÏ sáhy zrovna
s prostfiedkem téhoÏ kolu a, se
srovnával, na druhém konci d.
udûlá se ãára a noÏem v zemi,
aneb se tam spí‰e noÏe do zemû
zastrãí, nebo kteréÏto nejlep‰í jest,
pfiiváÏe se pfii tom konci nit pevnû
okolo toho provazu, aneb se ta nit
skrze ten provaz prostrãí, na zna-
mení, Ïe zde první sáha pfiestává.
KdyÏ je toto po kaÏdé sáze uãiní,
tak se skrz to rozdûlení celého
provazu do desíti sáhÛ obdrÏí, coÏ
pfii mûfiení velmi pohodlno jest.
Jak se tímÏ znamenáním první sá-
hy zacházelo, tak se taky s ostatní-
mi dûje. Praveno bylo, Ïe se sáha
podle provazu poloÏiti musí, nebo
kdyÏ se ta sáha podle provazu jen
z polovice svobodnû drÏí, a s jejím
druh˘m koncem znamení na zemi
se dûlá, délka provazu vût‰ím dí-
lem ke ‰kodû drÏitele krat‰í neÏ
10 sáhÛ vypadá. Je‰tû jedno jest
k pozorování, ponûvadÏ provaz,
byÈ by taky v oleji nebo kolomazi
smoãen byl, skrz mokrost se pfiece
o nûco zkrátí, jest tedy zapotfiebí,
aby se do téhoÏ provazu, dfiív, neÏ
se jeho délka ustanoví, nûkolik
uzlÛ neb suku udûlalo. Nalézá se,
Ïe by ten provaz ãasem se zkrátil,
jeden, neb taky dva z tûch uzlÛ se
rozváÏou, skrze kteréÏto ten pro-
vaz vÏdy svou náleÏitou délku ob-
drÏeti mÛÏe, tak jak naproti tomu

Nauãení, kterak vymûfiování gruntu 
od obce ve skuteãnosti konáno b˘ti má
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ZAJÍMAVOSTI / POZEMKOVÉ ÚPRAVY

t˘Ï provaz skrácen b˘ti mÛÏe,
kdyÏ se do nûho uzel udûlá, neb
skrz ten jiÏ udûlan˘ uzel, dfievo,
neb klínek prostrãí.

...

§ 13
S mûfiícím fietûzem se bez pochy-
by jistûj‰í mûfiení dotáhne, neÏ
s provazem. PonûvadÏ ale jakorka
vûc nemoÏná jest, tak velk˘ poãet
fietûzÛ v tom k mûfiení ustanove-
n˘m krátk˘m ãasu zjednati, a zho-
toviti, a proto nejvíce obce pfiinu-
cené budou, provazu potfiebovati,
tedy sice tudto následovnû vÏdyc-
ky jen mûfiící provaz jmenován,
a zpÛsob, dle kterého tenÏ provaz
potfiebován b˘ti má, vyjádfien bu-
de, v‰ak ale to v‰echno jmenovitû
pozorovati se musí, kdyÏ se grunty
s fietûzem mûfiiti chtûjí.

§ 14
Aby mûfiení správnû, jistû a spû‰nû
se konalo, jest sedm osob zapotfie-
bí, totiÏ: jedna v psaní zbûhlá, kte-
rá ten zmûfien˘ poãet sáh zapisova-
ti musí, dva muÏi, ktefií tûch ‰est
nebo osm tyãek, neb bydel nosí,
a vystrkují, dva jiní, ktefií provaz
natahují (provazotahaãi) a s nimÏ
budou mûfiiti museti, a dva nûco
dospûlej‰í chlapci (kolkonosiãi),
ktefií tûch deset kolkÛ v mi‰ku, neb
v zástûfie, neb v ko‰ku doná‰eti,
a je v opatrnosti míti budou. Vrch-
nosten‰tí úfiedníci a obce musí si
na tom záleÏeno nechati, k téÏ prá-
ci nejschopnûj‰í z obce, aneb ze
sousedství vyvoliti.

...

§ 19
Pfii tom sedlsk˘m vymûfiování ob-
zvlá‰tû na to pfiichází, aby v‰ech-
no tak skrovnû, jak moÏná, se mû-
fiilo, coÏ k oãekávání jest, jestliÏe
t˘Ï pfiedepsan˘ zpÛsob dokonale
pozorován bude. ProãeÏ ti tomuÏ

mûfiení pfiítomní rychtáfiové, pfií-
seÏní, star‰í a z obce vyvolení po-
zor dáti musejí, aby délka provazu
pfied mûfiením dÛleÏitû vy‰etfiená
a vypravená byla, aby provaz
v mûfiení skrovnû v rovném pfií-
mûfií proti té vystrãené druhé tyã-
ce nataÏen, aby od kolkonosiãÛ
Ïádná chyba se nestala, a ostatnû
aby poãet sáhÛ a stfievícÛ vymûfie-
né linie bezpeãnû zapsán byl.

...

§ 21
Pfii mûfiení skrze kfioví, hou‰tí a le-
sy, skrz které se zrovna prohlídnou-
ti nemÛÏe, jest nejbliÏ‰í prostfiedek,
aby v nemnoho znamenitém kfioví,
hou‰tí, od jednoho hraniãníka
k druhému prÛchod prosekán byl,
coÏ se také v lesích nûkdy státi mÛ-
Ïe, kdyÏ to okolostojiãnosti dopus-
tûjí, aneb kdyÏ se jen o vysekání nû-
kolik stromÛ dûje.

§ 22
Aãkoliv v kfioví, hou‰tí a lesích hra-
niãníky, neb hraniãní znamení oby-
ãejnû od sebe tak vzdálené b˘vají,
Ïe od jednoho k druhému prohléd-
nouti se nemÛÏe, vlastní drÏitelové
a myslivci v takov˘ch podílech le-
sÛ, neb revírech pfiece vût‰ím dí-
lem od jednoho hraniãníka k dru-
hému skoro zrovna pokraãovati
vûdûjí. Dle toho udání drÏitele linie
se s tyãkami následovn˘m zpÛso-
bem ustanoví: první tyãka je u prv-
ního hraniãního znamení, druhá
a tfietí dle udání drÏitele tak se vy-
strãí, aby od té tfietí tyãky druhá
a první vidûti se mohla, ãtvrtá pak
ale musí se tak zastrãiti, aby se od
ní na tfietí a druhou a od páté na
ãtvrtou, a tfietí, a tak dále aÏ k hra-
niãnímu znamení, ke kterému se
mûfií, nazpût hledûti mohlo. Vidíce
se u konce, Ïe ta vystrãená linie tu-
ze daleko od toho hraniãního zna-
mení, a sice ku pfiíkladu velmi na

pravo vypadá, tak se tyãka dle do-
mûní vlevo zastrãí, aby se tak
k opravdivé hraniãní linii pfiibliÏo-
valo. Tato linie se pak mûfií,
a pakli-by poloÏení nebo tuze pro-
tivná okolostojiãnost lesa mnoho
zaneprázdnûní a ãasu mrhání ãi-
niti mûla, tedy vrchnostensk˘
úfiedník, nebo obec, kteréÏ se to
t˘ká, bez me‰kání to u vrchní
zemské komise udá, a od níÏ ze-
mûmûfiiãe oãekávati bude.

...

§ 31
Od obec se toliko Ïádá, aby ony ty
vymûfiené délky a ‰ífiky tûch ãtyfi-
hraníkÛ k zapsání do pfiedepsané
fasy udaly. Pfii kaÏdém níÏej pfied-
staven˘m pfiíkladu zpÛsob se pfiisa-
dí, ty délky a ‰ífiky spoãítati, ponû-
vadÏ se pfii tom jiÏ jinde
pfiedsevzatém dÛkazném vymûfio-
vání pfiihodilo, Ïe drÏitelové veskrz
Ïádali, vyná‰ející ãástku jejího vy-
mûfieného gruntu vûdûti, kter˘Ï si
oni z té pfiíãiny od v poãtech zbûh-
l˘ch spoãítati nechali. Pfii reguler-
ních ãtyfihraníkÛ jest spoãítání do-
cela lehké, neb se jen ty zmûfiené
délky se ‰ífikou multiplicitovati mo-
hou, tak se poãet ãtyfihrann˘ch sáh
vyjeví, kteréÏ t˘Ï grunt v sobû drÏí.
Ku pfiíkladu: role a b c d by v své
zmûfiené délce ab, nebo d c 75,
v ‰ífice ale a d, nebo b c 8. sáh mû-
la, multiplicirují se t˘Ï spolu, tak
vypadne v˘nosnost od 600 ãtyfi-
hrann˘ch sáh. K ulehãení této mul-
tiplitace v pfiíhodû, kdyÏ od délky
nebo ‰ífiky nebo od obojího, mimo
tûch sáh je‰tû také nûkteré stfievíce
zbytkují, v § 3. pfiedepsáno bylo,
t˘Ï stfievíce v rozdroben˘ch dílech
sáhy vysaditi.

Z kolekce star˘ch pfiedpisÛ o Jo-
sefském katastru, které vydal
VÚGTK na CD-ROMu Zemûmû-
fiictví a katastr IV (viz dále).
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Stále se fiídíme snahou co nejví-
ce postihnout cel˘ v˘voj na‰eho ka-
tastru. ProtoÏe éra evidence nemo-
vitostí nebyla doposud na na‰ich
informaãních CD nijak podrobnûji
zohlednûna, zafiadili jsme na CD
studii âSAV ã. 14 z roku 1975
»Právní aspekty a problémy
evidence nemovitostí« doc.
JUDr. Boleslava Pospí‰ila, CSc. Tato
studie se zab˘vá na pomûrnû vyso-
ké teoretické úrovni nejen samot-
nou evidencí nemovitostí, ale i ve-
fiejn˘mi knihami, pozemkov˘mi
katastry, jednotnou evidencí pÛdy
a z toho v‰eho pramenícími otevfie-
n˘mi problémy a námûty de lege
ferenda. Vzhledem k právû vy‰‰í te-
oretické úrovni a mnoÏství odkazÛ
a citací na pouÏitou literaturu, je
studie cenn˘m pramenem pfii za-
my‰lení se, jak˘mi smûry se katastr
nemovitostí u nás v prÛbûhu ãasu
ubíral a nad jeho smyslem a v˘zna-
mem pro spoleãnost.

Ze základních katastrálních
instrukcí a návodÛ, které jsou
ãtenáfii na‰ich informaãních CD
velmi poÏadovány, je na tomto
ãtvrtém CD umístûn pfiedev‰ím
»Návod pro postup pfii provádû-
ní mûfiick˘ch prací a pfii prová-
dûní zmûn v operátech katastru

pozemkové danû pro úãely ve-
dení jeho evidence na základû
zákona ze dne 23. kvûtna 1883,
fi. zákoník ã. 83.« Tento návod
byl vydán ve Vídni v˘nosem mi-
nisterstva financí ze dne 28. ãer-
vence 1907 pod ã. 55.166, tis-
kem a nákladem c. k. Dvorní
a státní tiskárny. Jeho v˘znam byl
znaãn˘, av‰ak nikdy nebyl vydán
v ãeském jazyce. Na CD je nejen
jeho elektronická faksimile origi-
nálu v nûmãinû: »Anleitung für
das Verfahren bei Ausführung
der Vermessungsarbeiten und
bei Durchführung der Verän-
derungen in den Operaten
des Grundsteuerkatasters
zum Zwecke der Evidenzhal-
tung desselben auf Grund des
Gesetzes vom 23. Mai 1883,
R. G. Bl. Nr. 83.«, ale pfiede-
v‰ím i jeho v˘‰e uveden˘ ãesk˘
pfieklad pofiízen˘ právû nákladem
Odvûtvového informaãního stfie-
diska VÚGTK. Návod pfieloÏil
ing. Jan Rambousek, kterému
patfií na‰e podûkování. âeské
geodetické vefiejnosti se tak popr-
vé dostává tento v˘znamn˘ do-
kument v ãeském jazyce a bez-
pochyby se stane vzácností
v odborné knihovniãce kaÏdého
geodeta pracujícího v katastru.

Dal‰í ze vzácností je originál
zakládajícího patentu stabilního
katastru, kter˘ je vlastnû zákla-
dem i katastru dne‰ního. Jedná
se o »Nejvy‰‰í patent ze dne
23. prosince 1817, ã.162
sb.z.pol., o zavedení nového

CD-ROM »Zemûmûfiictví a katastr IV.«

Zatímco na pfiedchozích tfiech
CD byla jako stûÏejní uãebnicová
díla elektronické faksimile uãeb-
nice »Nauka o rakouském ka-
tastru a o knihách pozemko-
v˘ch se zvlá‰tním zfietelem na
Království âeské« autora Fran-
ti‰ka Novotného z roku 1896, kni-
ha »Pozemkov˘ katastr«
ing. Dr. Franti‰ka Ma‰ka, z roku
1948 a kniha »Praktick˘ prÛ-
vodce pozemkovou knihou
s úpravou knihovních vloÏek
a s pfiíklady zápisÛ, luster
a knihovních v˘pisÛ« Josefa
Souãka, soudního kontrolora
v. v., z roku 1936, na tomto CD
je to uãebnice »Základy pfied-
ná‰ek o právu obãanském,
II. díl, práva vûcná, ãást I.,
úvod a právo knihovní«
prof. dr. Jana Krãmáfie, vydaná ja-
ko publikace spolku ãsl. právníkÛ
»V‰ehrd« ã. 23, v roce 1926.
Uãebnice se zab˘vá právem kni-
hovním, konkrétnû pak podstatou
a zfiízením knih vefiejn˘ch (knihy
pozemkové, Ïelezniãní a horní).
Dále pak zásadami a principy, na
kter˘ch spoãívá zfiízení knih ve-
fiejn˘ch se zfietelem k jejich úãelu
a o provedení tûchto zásad v prá-
vu knihovním. V dodatcích pak
o zakládání, doplnûní, obnovení
a zmûnách knih vefiejn˘ch. Uãeb-
nice podá jistû podrobn˘ pfiehled
o knihovním právu, tak, jak na
nûj bylo nahlíÏeno vysoko‰kolsk˘-
mi pedagogy ve dvacát˘ch letech
dvacátého století.

VáÏení ãtenáfii, dovolte mi nûkolik poznámek k novému CD-
ROMu »Zemûmûfiictví a katastr IV« Odvûtvového informaã-
ního stfiediska VÚGTK, kter˘ volnû navazuje na pfiedchozí
tfii CD-ROMy »Zemûmûfiictví a katastr«, vydané v letech
1999 aÏ 2001. Dozvíte se podrobn˘ obsah tohoto CD s od-
kazy na uvedené informace a dále pak téÏ nûkolik technic-
k˘ch poznámek k instalaci a práci s CD.

Informace – pouze pro pfiedplatitele
Obsah 13. roãníku Zemûmûfiiãe v ãasopisové úpravû si 
vytisknûte z www.zememeric.cz/xxxx.pdf – zakódovan˘
název »nûãeho« v PDF budeme zvefiejÀovat v kaÏdém

papírovém ãísle Zemûmûfiiãe – pouze pro pfiedplatitele!
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systému pozemkové danû«.
JiÏ na CD-ROM Zemûmûfiictví
a katastr III jsme uvedli jeho ães-
k˘ pfieklad, ov‰em byl to tehdy
neoficiální pfieklad z pozÛstalosti
ing. Václava Hlavsy, vrchního
mûfiického rady na Ministerstvu
financí, protoÏe v ústfiedním ar-
chivu zemûmûfiictví a katastru se
tento zakládající dokument sta-
bilního katastru v originální po-
dobû bohuÏel nedochoval. Stejnû
tak jakékoliv zmínky o tomto pa-
tentu v odborné literatufie ãi dal-
‰ích pfiedpisech obsahovaly buì
pouze v˘pisy a ãásteãné citace ãi
zkrácené texty, nikdy v‰ak pfies-
né a kompletní znûní pÛvodního,
tj. platného, textu. Podafiilo se
nám jej v‰ak dohledat ve státním
archivu âR a mÛÏeme vám tak
pfiinést jeho originální text jak
v nûmãinû, tak i v ãe‰tinû.

Poslední vzácností z oblasti
star˘ch pfiedpisÛ katastru je ko-
lekce pfiedpisÛ o Josefském ka-
tastru a dva na nû navazující.
Jsou to:
• Nejvy‰‰í patent Josefa II. ze

dne 20. dubna 1785 o refor-
mû danû pozemkové a vy-
mûfiení pÛdy (viz str. 1).

• Nauãení pro vrchnosti mís-
ta, jurisdicenty, nebo jejich

místodrÏence, nebo na-
mûstkové a úfiedníky, jak
také pro obce, kterak se oni
pfii tom pfiedstojícím jednání,
spisování, mûfiení a vyznání
gruntÛ fiíditi mají, 1785.

• Nauãení, kterak vymûfiování
gruntu od obce ve skuteã-
nosti konáno b˘ti má, 1785.

• Circulare od Království âes-
kého Gubernia ze dne
23. ledna a 20. kvûtna 1785.

• Instrukce Josefská ze dne
1. záfií 1788. Provádûcí nafií-
zení k patentu z 20. dub-
na 1785 o popisu, vymûfiová-
ní a vy‰etfiování v˘tûÏku.
Pravidla o zdanûní domÛ.

• Nejvy‰‰í patent Leopolda ze
dne 9. kvûtna 1790.

• Nejvy‰‰í patent Franti‰ka ze
dne 30. ãervna 1792.

ProtoÏe tyto pfiedpisy z 18.
století jsou psány historick˘m pís-
mem a starou ãe‰tinou, jsou ke
v‰em oskenovan˘m originálÛm
pfiidány je‰tû jejich transkripce do
dne‰ního písma. Dokumenty se
tak pro dne‰ního ãlovûka stávají
mnohem ãitelnûj‰ími. Transkripce
byly opût pofiízeny nákladem Od-
vûtvového informaãního stfiediska
VÚGTK. Na CD jsou tím soustfie-
dûny v‰echny nejdÛleÏitûj‰í pfied-
pisy Josefského katastru.

Jako bonus jsme navíc na CD
uloÏili sborník k 50. v˘roãí zalo-
Ïení VÚGTK »50 years of the
Research Institute of Geodesy,
Topography and Cartography«
editorÛ Petra Holoty a Václava

Slabocha, vydan˘ ve VÚGTK Zdi-
by, 2005, pod ã.pub. 36.

Druhou bonusovou publikací
uloÏenou na CD je v˘kladov˘
slovník »Geoinformaãní termi-
nologie pro geodety a karto-
grafy« autora doc. ing. Jifiího ·í-
my, CSc. Obsahuje v˘klad 200
základních termínÛ, anglické, nû-
mecké a ruské ekvivalenty. Vydal
VÚGTK Zdiby, 2003.

VáÏení ãtenáfii, jak vidíte sna-
Ïili jsme se opût zafiadit na dal‰í
informaãní CD-ROM »Zemûmû-
fiictví a katastr« v˘bûr odborn˘ch
publikací a pfiedpisÛ, které jsou
buì jen velmi stûÏí dostupné, ne-
bo dokonce dosud zcela nedo-
stupné (pÛvodní pfieklady a tran-
skripce).

Naopak zcela opou‰tíme sna-
hy o uvádûní kolekcí aktuálních
pfiedpisÛ pro ná‰ obor, jak tomu
bylo na pfiedcházejících CD. DÛ-
vod je ten, Ïe v dne‰ní dobû jsou
jiÏ tyto pfiedpisy v soustfiedûném
v˘bûru on-line pfiístupné na inter-
netu, napfiíklad na webu âÚZK
s prÛbûÏn˘mi aktualizacemi a ja-
kékoliv snahy o jejich dal‰í uvádû-
ní by jen znamenaly duplicitu.

Stejnû tak zde jiÏ nenalezne-
te off-line kopie webÛ VÚGTK,
âÚZK, sdruÏení Nemoforum ãi
dal‰ích organizací a institucí, jak
tomu bylo dfiíve. Máme za to, Ïe
technick˘ pokrok je jiÏ tak dale-
ko, Ïe pfiístup do sítû internet se
stává samozfiejmostí a k tomuto
jiÏ není tfieba sahat.

Milan Talich, ODIS, VÚGTK 

Firma:...................................................... Objednavatel:........................................
Adresa:........................................................................ E-mail:...............................
IâO (Râ):.............................. DIâ:.............................. Tel.:....................................
Tímto objednávám:
CD-ROM ZEMùMù¤ICTVÍ A KATASTR II. .......... ks
CD-ROM ZEMùMù¤ICTVÍ A KATASTR III.   .......... ks
CD-ROM ZEMùMù¤ICTVÍ A KATASTR IV. .......... ks
Objednané zboÏí za‰lete na dobírku                       Osobní odbûr po dohodû
V ....................... dne ................... Podpis objednavatele ......................................O

B
J

E
D

N
Á

V
K

A O
bjednávejte na adrese:

VÚ
G

TK
 – O

D
IS

250 66 Zdiby 98
tel.: 284 890 351/326
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Ceník CD-ROM VÚGTK
CD IV. 750 Kã
CD III., CD II. 450 Kã
CD IV. + III., IV. + II. 950 Kã
CD III. + II. 800 Kã
CD IV. + III. + II. 1 300 Kã

(mnoÏstevní a studentské slevy)
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ÚZ ã. 586 – Katastr nemovi-
tostí, Zemûmûfiictví, Pozem-
kové úpravy a úfiady
Vydal: Sagit, cena: 79 Kã vãetnû
5% DPH
Obsáhl˘ soubor 14 pfiedpisÛ zahr-
nuje napfi. katastrální zákon, zákon
o zápisech vlastnick˘ch a jin˘ch
vûcn˘ch práv k nemovitostem, zá-
kon o zemûmûfiick˘ch a katastrál-
ních orgánech, zákon o zemûmû-
fiictví; k zákonÛm jsou zafiazeny
v‰echny provádûcí vyhlá‰ky. Do
textÛ jsou tuãnû zapracovány
zmûny pro rok 2007. Publikace
zahrnuje také kapitolu, která se
vûnuje pozemkov˘m úpravám
a pozemkov˘m úfiadÛm.

Dûjiny zemûmûfiictví v âe-
chách, na Moravû a ve Slezsku
Autor: Zdenûk Mar‰ík. 
Ediãní fiada: Technické památky
Vyjde zaãátkem roku 2007; cena:
350 Kã, broÏ., asi 300 stran, asi
150 obr., ISBN 80-7277-318-6
Autor, vysoko‰kolsk˘ pedagog,
kter˘ se problematikou zab˘val po
cel˘ Ïivot, pfiedstavuje struãn˘
obecn˘ v˘voj tohoto oboru od sta-
rovûku po souãasnost a zamûfiuje
se na dûjiny oboru i souãasné ze-
mûmûfiické metody u nás, a to
i v ‰ir‰ích souvislostech (pozem-
kové katastry a reformy, vytvofiení
sítû geodetick˘ch bodÛ, nástup
moderních technologií). Text,
zpracovan˘ tak, aby byl pfiístupn˘
i zainteresovanému laickému ãte-
náfii, doprovází názorné ilustrace.

Nov˘ stavební zákon v teorii
a praxi s poznámkami a sou-
visejícími pfiedpisy
Autofii: Stav. Jifií DoleÏal, JUDr. Jan
Mareãek, Vladimíra Sedláãková,
Tomá‰ Sklenáfi, Martin Tunka,
ZdeÀka Vobrátilová

ISBN: 80-7201-626-1, v fiíjnu 2006
vydalo nakladatelství Linde Praha,
formát A5, vázan˘, 704 stran,
cena 990 Kã, obj. kód: 4214.
Publikace Nov˘ stavební zákon,
vyvlastÀovací zákon, zmûnov˘
zákon s poznámkami navazuje
na 11 pfiedchozích vydání úspû‰-
né knihy »Stavební zákon v teorii
a praxi«. TûÏi‰tûm publikace jsou
úplná znûní nového zákona
ã. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním fiádu (sta-
vební zákon) a zákona
ã. 184/2006 Sb., o odnûtí nebo
omezení vlastnického práva k po-
zemku nebo stavbû (zákon o vy-
vlastnûní). Publikace je zpracová-
na formou poznámkového
vydání, takÏe k jednotliv˘m usta-
novením zákonÛ jsou pfiipojeny
poznámky k jejich aplikaci a uve-
deny jak »vnitfiní« vazby na sou-
visející ustanovení zákona, tak
»vnûj‰í« vazby na jiné související
právní pfiedpisy. Oba uvedené zá-
kony pfiiná‰ejí fiadu zásadních
a koncepãních zmûn oproti dosa-
vadní právní úpravû územního
plánování, stavebního fiádu i vy-
vlastÀovacího fiízení a v poznám-
kách na nû je zvlá‰È upozorÀová-
no. âtenáfii jsou rovnûÏ
seznámeni s pfiípustn˘mi alterna-
tivními postupy a zjednodu‰ení-
mi pfii umisÈování, pfiípravû, po-
suzování, projednávání
a povolování staveb. Souãástí
publikace je rovnûÏ zákon
ã. 186/2006 Sb., o zmûnû nû-
kter˘ch zákonÛ souvisejících
s pfiijetím stavebního zákona
a zákona o vyvlastnûní (tzv. zmû-
nov˘ zákon), kter˘m se mûní cel-
kem 52 zákonÛ navazujících ne-
bo jinak souvisejících
s uveden˘mi dvûma zákony,
a provádûcí vyhlá‰ka o autorizo-

van˘ch in-
spektorech,
která stano-
ví obsahové
náleÏitosti
Ïádosti
o jmenování
autorizova-
n˘ch inspek-
torÛ, postup
pfii jmenová-
ní ãlenÛ koordinaãního orgánu
a jeho ãinnost, pfiípravu, prová-
dûní a obsah zkou‰ek, náleÏitosti
a zpÛsob evidence autorizova-
n˘ch inspektorÛ. 

Malá právnická encyklopedie
(6. doplnûné a pfiepracované vydání)
Autofii: Doc. JUDr. Pavel Mates;
Doc. JUDr. Josef Fiala; JUDr. Ka-
rel Nov˘; Doc. JUDr. Petr PrÛ-
cha; JUDr. Ladislava Steinichová
ISBN 80-7201-582-6, v únoru 2006
vydalo nakladatelství Linde Praha,
formát A6, broÏovan˘, 272 stran,
cena 248 Kã, obj. kód: 0212.
Encyklopedie kapesního formátu
poskytuje základní orientaci
v nejãastûji pouÏívan˘ch poj-
mech z oblasti vnitrostátního prá-
va âeské republiky a nûkter˘ch
sfér tzv. komunitárního práva.
Jsou v ní zahrnuty právní institu-
ty z oblasti práva soukromého
a vefiejného i nûkteré pojmy nále-
Ïející k obecné právní terminolo-
gii. Hesla jsou zpracována pouze
v nezbytné zkratce. KníÏka je ur-
ãena zejména pro studenty práv,
pro právnickou praxi a odborníky
z neprávnick˘ch profesí.

Zemûmûfiická díla – oceÀování
a vztahy s obãansk˘m a pracov-
ním právem
Autor: ing. Petr Polák, âSGK (více
viz strana 40)

KniÏní novinky

ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2007
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Gymnaziální profesor zemûpisu Zdenûk Kuãera
z Nymburka patfiil nejenom ke stál˘m náv‰tûvní-
kÛm zámecké knihovny v Nelahozevsi, ale byl ta-
ké aktivním pofiadatelem v˘stav a pfiedná‰ejícím
na tradiãních sympoziích »Z dûjin G+K«. Ke své
zálibû ke star˘m mapám pfiivedl i své nadanûj‰í
studenty. S jedním z nich dokonce prezentoval
v prosinci pfiíspûvek o v˘stavû »Nov˘ svût na sta-
r˘ch mapách«.

KdyÏ pûtaãtyfiicetilet˘ pedagog nymburského
gymnázia odcházel 12. ledna ze zámku, uÏ na nûj
ãekali kriminalisté. V jeho ta‰ce na‰li pûtadvacet
cenn˘ch map, které vyfiízl ze vzácn˘ch historic-
k˘ch atlasÛ. Policisté pak na‰li stovky dal‰ích map
z celého svûta v jeho vile v Podûbradech. 

»Je to neuvûfiitelné, ale tato zpráva o autorovi v˘-
stav star˘ch map je potvrzená«, sdûlil nám spolupra-
covník Zemûmûfiiãe Drahomír Du‰átko. »Nechápu
to, je to velice seriózní pán. Byl to pro mû ‰ok, kdyÏ
jsem zjistil, co udûlal. PovaÏuji to za zkrat,« uvedl
vedoucí nymburského muzea Franti‰ek S˘kora.

Pro toto muzeum Kuãera pfiipravil v˘stavu
»své« sbírky map Nového svûta, ale ta se mu stala
osudnou. Na zeì totiÏ povûsil také vzácnou mapu

od Martina Waldseemüllera z roku 1513, kde je
nov˘ kontinent poprvé naz˘ván Amerikou, kterou
samozfiejmû ukradl z nelahozeveského zámku.

»Pfied otevfiením v˘stavy jsem nechal vytisknout
katalog a ten jsem do Nelahozevsi zaslal i s pozván-
kou na vernisáÏ. Pro normálního ãlovûka je to asi
nepochopitelné, ale já jsem chtûl, aby byla v˘stava
krásná, proto jsem mapy ukradl,« fiekl Kuãera.
Správkynû zámecké knihovny v‰ak Waldseemüllero-
vu práci poznala a krádeÏ oznámil policii majitel
zámku William Lobkowicz, kter˘ podezíral ZdeÀka
Kuãeru – a ten následnû krádeÏe pfiiznal. Odnesl si
asi 260 map rÛzn˘ch formátÛ. Pfii domovní prohlíd-
ce u nûj policisté na‰li napfiíklad i nekolorovanou
mûdirytinu mapy Severní Ameriky od Vincenza Co-
ronelliho z roku 1690, vyti‰tûnou v Benátkách.

·koda jen z nelahozeveského zámku je zatím
vyãíslena na deset milionÛ korun, ale podle krimi-
nalistÛ se je‰tû mÛÏe zv˘‰it. Policie zji‰Èuje v dal‰ích
muzeích a knihovnách v celé republice, jestli s nimi
stfiedo‰kolsk˘ profesor také nûjak »nespolupraco-
val«. Kuãerovi hrozí pût aÏ dvanáct let vûzení.

»Jsem z toho hotovej. Chci se co nejdfiíve
omluvit jak v Nelahozevsi, tak i kolegÛm a stu-
dentÛm na gymnáziu,« vzkázal Kuãera z nemo-
censké. V˘stava star˘ch map v Nymburku zÛstane
aÏ do bfiezna, ale devût ukraden˘ch exempláfiÛ za-
bavila policie. Profesor zemûpisu pfii tom patfií ke
znám˘m odborníkÛm. »V mapách se skvûle vy-
znal. Vedl tu pfiedná‰ky, vydával katalogy a ãlánky
k v˘stavám. Odborníci si jeho v˘stavy nenechávali
ujít,« fiekl ‰éf nymburského muzea S˘kora. O moÏ-
nosti publikovat nûkteré krásné mapy na obálce
Zemûmûfiiãe jsme s Kuãerou jednali právû v pro-
sinci na akci technického muzea. »Budete za je-
jich publikování muset zaplatit majitelÛm«, odvû-
til nám tento vydafien˘ »majitel«.

(zs)

Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu

Na dvû stû vzácn˘ch kartografick˘ch památek si
mohli od soboty 25. bfiezna loÀského roku prohléd-
nout náv‰tûvníci zámecké galerie v Jiãínû. Regionál-
ní muzeum ve spolupráci s nymbursk˘m gymnázi-
em zde pfiipravilo ojedinûlou v˘stavu star˘ch map,

To nejlep‰í ze star˘ch map
Svût – Evropa – âechy – Jiãínsko

které zobrazovaly svût v období od 16. do 20. stole-
tí. Exponáty pocházely pfieváÏnû ze soukrom˘ch
sbírek více neÏ deseti sbûratelÛ z rÛzn˘ch zemí. V˘-
stavu, která trvala do 11. ãervna, doplÀovaly napfií-
klad staré atlasy ãi geodetické pfiístroje. (man)

Stfiedo‰kolsk˘ profesor se sv˘m nadan˘m studentem
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PETER MORTER (1651 – 1711)
CARTE NOUVELLE DE LA MER MEDITERANEE, Amsterodam (1694)

Portolánová mapa Stfiedozemí ukazuje nejvy‰‰í moÏn˘ stupeÀ spojení pfiesné kartografie a umûní. V centru mapy leÏí
Stfiedozemní mofie s okolními pevninami. Mapov˘ rám tvofií 38 vedut mûst (pfiípadnû strategick˘ch vojensk˘ch bodÛ ãi
námofiních osad). Mapu ryl Holanìan Romeyn de Hooghe (1645 – 1700) a mohli ji spatfiit náv‰tûvníci v˘stavy v Jiãínû.
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PRAHA (4. 12. 2006): Za úãas-
ti prvního ãeskoslovenského kos-
monauta Vladimíra Remka
v roli kmotra mûl b˘t ve ·tefáni-
kovû hvûzdárnû vefiejnosti pfied-
staven vÛbec první ãesk˘ Sate-
litní atlas svûta, jehoÏ autorem
je Milan Kon‰el. Vladimír Remek
se ale pro nemoc omluvil, takÏe
atlas pokfitila dal‰í ãeská mediál-
nû známá »vesmírná osobnost«
– Marcel Grün, fieditel hvûzdár-
ny v Praze. 

Satelitní atlas svûta Milana
Kon‰ela je unikátní i ve srovnání
se zahraniãními díly tohoto typu.
Na úvod je zafiazena kapitola po-
pisující typy satelitních snímkÛ
a zpÛsoby jejich zpracování. Ná-
sleduje legenda poskytující vodít-
ko pro »ãtení« detailních satelit-
ních map. Základ pro mapy svûta,
kontinentÛ a globálních regionÛ
pfiedstavují satelitní snímky z dru-
Ïice Terra. Dal‰ích více neÏ 100
detailních satelitních map geogra-
ficky atraktivních oblastí svûta (aÏ
do mûfiítka 1 : 90 000) je zaloÏe-
no na satelitních snímcích ze zná-
m˘ch druÏic Landsat, jejichÏ sil-
nou stránkou je vynikající
rozli‰ení jednotliv˘ch typÛ zem-
ského povrchu. Mapy jsou kom-
plexnûj‰ím informaãním zdrojem
neÏ prosté satelitní snímky, neboÈ
obsahují geografickou síÈ a její po-
pis, grafické mûfiítko a popis hlav-
ních geografick˘ch prvkÛ v dané
oblasti. Atlas je zakonãen tabulko-

vou ãástí s aktuálními geografick˘-
mi údaji státÛ svûta a rejstfiíkem.

Satelitní atlas svûta má
248 stran a stojí 699 Kã. 

Více o autorovi
Milan Kon‰el (*1965) vystudoval
geografii na Pfiírodovûdecké fakul-
tû UK v Praze a geoinformatiku na
Technické univerzitû v Ostravû.
Po více neÏ tfiináctile-
tém pÛsobení
v pfiední ãeské
kartografické firmû
realizuje nyní sa-
mostatnû
projekty
v oblasti glo-
bálních in-
formaãních
systémÛ

a zpracování satelitních snímkÛ
a digitálních modelÛ terénu.

S Milanem jsme byli spolu-
pracovníci v Kartografii Praha
a pravidelnû jsme se setkávali na
konferenci uÏivatelÛ GIS ESRI
v Praze. O to více nás v redakci
ãasopisu GEOinformace a ãaso-
pisu Zemûmûfiiã mrzí, Ïe jsme
se o kfitu dozvûdûli aÏ po akci
a informace o tomto unikátním

díle pfiiná‰íme
na‰í odborné ve-
fiejnosti pouze
zprostfiedkova-

nû.
Radek
PETR

Kosmonaut Remek nekfitil Satelitní atlas svûta 

Ve‰ker  ̆sortiment pro zemûmûfiiãe
pfiímo na Vá‰ stÛl z Va‰eho PC
Internetov˘ a zásilkov˘ obchod
http://www.geusware.cz

M. Kon‰el a M. Grün
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¤e‰ení pro obce
Obce s roz‰ífienou pÛsobností po-
nesou hlavní díl odpovûdnosti za
rozvoj území, protoÏe budou po-
fiizovat územní plány a regulaãní

plány nejen pro
území vlastní ob-
ce, ale i pro obce

ve svém správním obvodu, na je-
jich Ïádost.

Právû zde se nachází nejvût‰í
potenciál pro uplatnûní systému
MISYS v podobû nástroje pro evi-
denci, pofiizování, prezentaci a ex-
port dat ÚAP a ÚPD.

Pfiednosti systému MISYS
pro práci s daty v oblasti územní-
ho plánování:
• Velmi technicky propracovan˘
software, pfiizpÛsoben˘ potfie-
bám uÏivatelÛ v âR.

• DokáÏe pracovat s daty fiady
dal‰ích GIS a CAD systémÛ.

• Není nároãn˘ na investice a vy-
tváfií tak velmi pfiíznivé pod-
mínky pro pofiizovatele ÚAP.

• Data spravovaná systémem
MISYS lze exportovat do jin˘ch

formátÛ, takÏe pfiíslu‰né orgány
a instituce (pofiizovatelé územ-
ních plánÛ, krajské úfiady a dal-
‰í) s nimi mohou pracovat bez
ohledu na pouÏívan˘ software.

Rozvoj GIS
Nov˘ stavební zákon sv˘m legis-
lativním rámcem obecnû pfiiná‰í
lep‰í podmínky pro rozvoj GIS
systémÛ ve vefiejné správû, speci-
álnû pak v oblasti územního plá-
nování. Nová právní úprava rov-
nûÏ zajistí jednodu‰‰í podmínky
pro v˘mûnu digitálních dat mezi
dotãen˘mi orgány a organizace-
mi vefiejné správy a správci do-
pravní a technické infrastruktu-
ry. To v‰e povede k lep‰í v˘mûnû

dat a spolupráci
mezi dotãen˘mi
a k dal‰ímu zvy-
‰ování vyuÏívání
GIS nástrojÛ ve
vefiejné správû
i komerãním
sektoru.

Nabídka podpory
Spoleãnost GEPRO je pfiipravena
pofiizovatelÛm územnû plánova-
cích podkladÛ a územnû plánovací
dokumentace pfiispût sv˘mi sluÏba-
mi pfii fie‰ení této problematiky: od
dílãí pomoci, a ve spolupráci s urba-
nisty aÏ po komplexní outsourcing.

Vojtûch Zvûfiina, Ivo Lindovsk˘
GEPRO, spol. s r.o.

Obr.: V˘pis z evidence mapov˘ch
a územnû analytick˘ch podkladÛ

Nov˘ stavební zákon a MISYS

DÛvûra zavazuje
Mezi uÏivatele GIS systému MISYS
patfií pfies 70 obcí s roz‰ífienou pÛsob-
ností státní správy a dal‰ích více neÏ
1100 obcí, které se v‰echny musí
s problematikou
rozvoje spravova-
ného území zab˘-
vat. Bylo proto ne-
zbytné pfiipravit
toto velmi vyuÏíva-
né softwarové fie-
‰ení tak, aby s pfií-
chodem nového
roku pomohlo uÏi-
vatelÛm ve vefiejné
správû s problema-
tikou, kterou nov˘ zákon pfiiná‰í.
Spoleãnost GEPRO se na tyto zmûny
pfiipravovala jiÏ cel˘ uplynul˘ rok.

RozloÏení úloh
Pfiíslu‰n˘ obecní úfiad, krajsk˘ úfiad,
Ministerstvo pro místní rozvoj nebo
Ministerstvo obrany, pofiizují územ-
nû plánovací podklady, územnû plá-
novací dokumentaci (ÚPD) a vy-
mezují zastavûné území nebo
politiku územního rozvoje. Územ-
nû analytické podklady (ÚAP)
v rozsahu svého správního obvodu
pofiizují úfiady územního plánování
(obce s roz‰ífienou pÛsobností)
k vyhotovení územních a regulaã-
ních plánÛ, krajské úfiady je pofiizují
k vyhotovení zásad územního roz-
voje. Tyto podklady sledují v pfiípa-
dû obcí více neÏ stovku detailních
jevÛ, v pfiípadû krajÛ cca 40 jevÛ
s globálnûj‰ím pohledem na region.

K 1. lednu 2007 vstoupil v platnost zákon o územním pláno-
vání a stavebním fiádu, ã. 183/2006 Sb., zjednodu‰enû zvan˘
nov˘ stavební zákon. Jde o právní normu, která po 30 letech
nastavuje koncepãnû novû územní plánování, územní rozho-
dování a stavební fiád. Zmûny v zákonû obsaÏené mají pfiede-
v‰ím v oblasti územního plánování znaãn˘ dosah na vyuÏívá-
ní geografick˘ch informaãních systémÛ ve vefiejné správû.

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



VáÏení pfiátelé, vytyãil jsem hranici jako pfiím-
ku, protoÏe je v náãrtu z roku 1926 a v mapû
KN zobrazena jako pfiímka. Soudní znalec toto
vytyãení zpochybnil a tvrdí ve svém znaleckém
posudku, Ïe hranice dle zákresu v soudní ma-
pû není pfiímka ale lomená ãára. Je pfiípustné
urãovat prÛbûh hranice na základû zákresu
v soudní mapû? Postupoval jsem dle vyhl. ã.
190/1996 Sb., § 5, odst. 1, písm. b, c, kde je zá-
vazné pro geometrické a polohové urãení ZPMZ
(dfiíve uvádûn název Polní náãrt). V pfiípadû Ïe
náãrt neexistuje, je závazn˘m zobrazení v mapû
katastru nemovitostí. Vyhlá‰ka se o soudní ma-
pû vÛbec nezmiÀuje. Je mÛj postup správn˘, ne-
bo je nutno vytyãení opravit dle soudní mapy?

Arno‰t Polák
Pokud existuje náãrt, postupoval bych úplnû stejnû
(po ovûfiení, jestli v nûm nejsou hrubé chyby). Znám
ale pfiípad, kdy soud prohlásil za platn˘ evidentnû
chybn˘ zákres v mapû (ZPMZ existuje). ZdÛvodnû-
no to bylo tím, Ïe nov˘ majitel pozemku koupil »po-
zemek o v˘mûfie xxx m2« a kupovaná v˘mûra byla
urãena (planimetrem) podle tohoto chybného zákre-
su. TakÏe, aãkoliv pozemek se má kupovat jako kus
povrchu od mezníkÛ k mezníkÛm, v tomto pfiípadû
nûkdo koupil metry ãtvereãné a pak teprve je chtûl
vidût v terénu. Soud mu dal za pravdu. TakÏe se po-
tom uÏ niãemu nedivím a pokud soudní znalec fiek-
ne, Ïe to platí takto a soud mu dá za pravdu, mÛÏu
s tím pouze ti‰e nesouhlasit.

Petr Plichta
Je také moÏné, Ïe jsme pfiehlédli oznaãení mapy –
KN = tedy katastru nemovitostí, tedy souãasná PET,
pak se tam objevuje soudní mapa a poloÏím fieãnic-
kou otázku: jak je to v PK mapû? A v r. 1926 zákres
byl pfiece tam a pak do soudní mapy. âasto se to pfii
kresbû souvislého zobrazení trochu zjednodu‰ilo
a narovnalo, ale kdyÏ to jde (hranice je tam jiÏ zo-
brazena), tak digitalizujeme a vytyãujeme z mapy
PK, je to o hodnû pfiesnûj‰í neÏ z mapy KN.

Václav Hejda
Publikovan˘ pfiípad je nádhernou ukázkou toho,
proã jsem se snaÏil prosadit tvorbu DKM v lokali-
tách sáhov˘ch map z kvalitních rastrÛ PK, v pfiípadû
nekvality aÏ z map SK. A to prosím netvrdím, Ïe ty-
to jsou bezchybné! MoÏná jste nûkdo nedávno vi-

dûl vystoupení hereãky Jany ·vandové v zábavném
pofiadu »Nikdo není dokonal˘«, kde líãila své zapo-
jení do pracovního procesu po absolvování jedenác-
tiletky na podniku Geodesie, kde mûla pfiekreslovat
nûjaké mapy, naprosto netu‰ila proã a jak, a co ji
nejvíce zaráÏelo byla skuteãnost, Ïe za svÛj mûsíãní
v˘kon byla ohodnocena zápornou finanãní ãástkou
poté, co byla vyhodnocena její kvalita práce vedou-
cím. ZÛstává otázka, zda pomûr takov˘ch poctiv˘ch
vedoucích a obdobn˘ch úspû‰n˘ch hereãek byl pro
stávající katastrální operát pfiízniv˘ ãi naopak...

Václav âada
Je pfiípustné vytyãovat hranice na základû zá-
kresu v mapû stabilního katastru? Vyhlá‰ka
ã. 190/1996 Sb. v § 76, odst. 1, tuto moÏnost
neuvádí. Jmenovaná vyhlá‰ka v § 5, odst. 1,
pro geometrické a polohové urãení nemovitos-
ti rovnûÏ nejmenuje mapu stabilního katastru.

Arno‰t Polák
Myslím, Ïe je tu smícháno mnoho pojmÛ z histo-
rie. Stabilní katastr platil, myslím, od r. 1824, jeho
reambulace od r. 1869 a platil do r. 1927, kdy
vznikl pozemkov˘ katastr. »Soudní mapa« nebo
»mapa knihy pozemkové« byla vedena duplicitnû
ke katastru. A mapa KN je ta souãasná PETka.

Mapu stabilního katastru asi k vytyãení nepou-
Ïijeme, je zajímavé se do ní podívat na nejstar‰í do-
chovan˘ stav vlastnictví, ale vût‰ina zmûn a reáln˘
stav vlastnictví za 1. republiky je zachycen v mapû
PK z dokumentace KÚ. Mapu pozemkové knihy
jsem k vytyãení pouÏil jednou, v pfiípadû, kdy origi-
nál PK mapy z KÚ obsahoval v oblasti vytyãení
ohromnou kaÀku tu‰e; vlastníci souhlasili a iden-
tické body byly stejnû zobrazeny v PK mapû i ma-
pû poz. knihy. Zmûny do PK mapy, jak jsem zjistil,
pr˘ ãasto zakresloval pfiímo civilní geometr, kter˘
zmûnu zamûfioval. Zákres do mapy poz. knihy
(soudní mapy) byl aÏ druhotn˘, tak aby byl zaji‰tûn
soulad obou map, ale obãas není zcela pfiesn˘. 

ProtoÏe se má vÏdy vytyãovat z pfiesnûj‰ího
podkladu a mapa KN (souãasná PETka) uÏ vznikla
pfiekreslením, vytyãuje se, pokud je tam hranice
zobrazena, z mapy PK. Proto se znovu ptám: kdyÏ
uvádíte, jak je hranice zobrazena v náãrtu a jak
v mapû KN – jak je zobrazena v mapû PK?

V. Hejda

KATASTR

Dotaz do V‰evûdny: Vytyãení hranice dle
soudní mapy a mapy stabilního katastru
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V mapû PK je hranice zobrazena jako pfiímka. 
Arno‰t Polák

Vá‰ postup byl správn˘. Mapy pozemkové knihy, nû-
kdy téÏ oznaãované jako knihovní mapy, soudní ma-
py nebo pozemkokniÏní mapy, se staly souãástí po-
zemkové knihy aÏ od roku 1883 od vydání zákona ã.
83/1883 fi.z. o evidenci katastru danû pozemkové.
Tyto mapy byly kopiemi katastrálních map. Aktualiza-
ci mûly zaji‰Èovat KÚ. Doãetla jsem se ov‰em v Nau-
ce o rakouském katastru a o knihách pozemkov˘ch
od Franti‰ka Novotného toto: »Mapu katastrálnou,
která slouÏí k úãelÛm danû pozemkové, vede, jak
uvedeno bylo, mûfiick˘ úfiedník a dbáti musí pfii tom
pfiedpisÛ, uveden˘ch zejména v zákonu ze dne
23. 5. 1883. Knihy pozemkové a tím i mapy knih po-
zemkov˘ch vede pfiíslu‰n˘ knihovní soud, kterému
v‰ak k vedení map není pfiidûlen Ïádn˘ mûfiick˘ aneb
technicky vzdûlan˘ úfiedník.« TakÏe to tam zjevnû vy-
malovali, jak se dalo. ObtíÏnûj‰í zákresy posílali na
KÚ nebo pfii‰el tzv. evidenãní geometr pfiímo k soudu
zakreslit zmûny. Rozhodnû v‰ak kvalitnûj‰í zákresy
byly v mapû katastrální. V roce 1930 vl. nafi.
ã. 64/1930 Sb. z. a n. v § 38 odst. 15 stanoví, Ïe
»zákresy do map vefiejn˘ch knih buìteÏ konány s ta-
kovou pfiesností, aby tyto mapy mohly b˘t povaÏová-
ny za kopii (otisk) katastrální mapy i pokud se t˘ãe zá-
kresÛ.« V odst. 12 téhoÏ § je pak uvedeno: »Ve‰keré
zmûny nastalé v pfiedmûtu mûfiení nebo oznaãení
parcel zakreslí podle záznamu do map vefiejn˘ch knih
mûfiiãsk˘ úfiedník pozemkového katastru. Zmûny ty
nebuìteÏ nadále zakreslovány úfiedníky vefiejn˘ch
knih.« Pokud by se zákresy li‰ily, mohlo by se jednat
o pfiípad zmûny, ke které by mohl existovat v pozem-
kové knize nûjak˘ plán nebo náãrt na ohla‰ovacím lis-
tu, kter˘ se na KÚ nedochoval. Pak by zpochybnûní
bylo na místû, byl by to dÛvod k dohledání, ale pokud
by se nic nena‰lo, prioritní zÛstává katastrální mapa,
jak je také stanoveno vyhlá‰kou 190/1996 v platném
znûní. Soudní znalec by to mûl znát.

Milena Procházková (âÚZK)
Zdroj: Konference KATASTR, kvûten 2004
http://web.fsv.cvut.cz/lists/katastr/2004/threads.html
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Turistická GPS Magellan eXplorist

ZDARMA
k tot. stanicím, nivelaãním pfiístrojÛm,

GPS i stabilizaci po cel˘ rok 2007.
INFORMUJTE SE

GEOOBCHOD, gen. Svobody 56
533 51 Pardubice

Ale‰ Ruck˘ – 777 595 346, rucky@geoobchod.cz
Ale‰ Vavfiiãka – 777 595 347, vavricka@geoobchod.cz
Eva Mare‰ová – 777 748 088, maresova@geoobchod.cz
Martina Mûlnická – 777 839 004, melnicka@geoobchod.cz

WWW.GEOOBCHOD.CZ

Název se zmûnil, lidé zÛstali.

Dokonãení tématu v pfiíspûvku 
ing. L. Nedvídka na konferenci KATASTR

nebo pro pfiedplatitele papírového 
Zemûmûfiiãe zvefiejníme v pfií‰tím ãísle 
tajnou adresu PDF z Webu Zemûmûfiiãe.

StaÀte se ãleny konference KATASTR
www.zememeric.cz/konference
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Pardubické hvûzdárny
tfi. Míru 62 a Gorkého

2657

V Pardubicích zaloÏil baron Artur
Kraus (1854 – 1930) první lido-
vou hvûzdárnu v âechách. Astro-
nomická pozorování zahájil na
pardubickém zámku jiÏ v ro-
ce 1895 a v roce 1912 je pfienesl
do domu na dne‰ní tfiídû Míru
ãp. 62, kde zfiídil na terase hvûz-
dárnu pro ‰irokou vefiejnost. Hlav-
ní náplní hvûzdárny byla populari-

zace astronomie, av‰ak její ãinnost
byla po úmrtí Artura Krause ukon-
ãena. Dnes se hvûzdárna v Pardu-
bicích nachází na sídli‰ti Dukla na
Gorkého ulici 2657 a nese název
Hvûzdárna barona Artura Krause.
Na stûnû pfied vstupem do hvûz-
dárny jsou sluneãní hodiny. Na te-
rase hvûzdárny je pamûtní deska
pfiipomínající otevfiení observatofie
31. bfiezna 1992. Za informace dû-
kuji pracovníku hvûzdárny Václa-
vu Knollovi.

V tomto dílu nav‰tívíme opût
Pardubick˘ kraj. 

Zemûmûfiické památky v âR (díl 22.)
dodatky z Pardubického kraje

Pardubice – nádraÏí

Pfii pfiíjezdu do Pardubic vlakem
lze spatfiit ve vstupní hale pamût-
ní desku Janu Pernerovi. Pod ní
je deska pfiipomínající místní rov-
nobûÏku s textem: 

SMùR ROVNOBùÎKY V PARDUBICÍCH. ZAMù¤I-
LI STUDENTI DOPRAVNÍ FAKULTY A URâILI,
KTER¯MI MùSTY NEBO MÍSTY ROVNOBùÎKA
PROCHÁZÍ: VANCOUVER (CDN) – OSTROV,
WINNIPEG (CDN), NEWFOUNDLAND (OSTROV),
LIZARDPOINT (GB), DIEPPE (F), MAINZ (D),
PRAHA, PARDUBICE, KRAKÓW (PL), CHARKOV
(UA), SACHALIN (RUS), KURILSKÉ OSTROVY
(RUS). ZEMùPISNÉ SOU¤ADNICE BODU: sou-
fiadnice 50°01’59,35“ s.‰., 15°45’30,28” v.d.,
nadmofiská v˘‰ka 221,95 m.n.m. OSAZENO
30. 4. 1998 P¤I PÁTÉM V¯ROâÍ DOPRAVNÍ FA-
KULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE.

Na opaãné stranû haly najdete
obraz s astronomick˘mi symboly. 

Hvûzdárna barona Artura Krause v Pardubicích na Gorkého 2657, vlevo na
stûnû jsou sluneãní hodiny Pamûtní deska na tfiídû Míru

Smûr »rovnobûÏky« v Pardubicích



GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o., Pardubice
Tel./Fax: 466 614 964  Mobil: 777 948 050
e-mail: tesar@geoserver.cz

AKCE NA MEZNÍKY OD 60 Kã

WWW.GEOSERVER.CZ

Kompletní
vybavení

pro geodety
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Jan Perner – Bratãice 34

Pamûtní deska stavitele první lo-
komotivní Ïeleznice v âechách
a prÛkopníka inÏen˘rské vûdy Ja-
na Pernera je na jeho rodném do-
mû v Bratãicích nedaleko Golãova
Jeníkova na Chrudimsku. Autor-
kou fotografie pamûtní desky  je
studentka druhého roãníku oboru
GaK ·tûpánka Havránková.

Dr. Theodor Brorsen -
Îamberk, zámek

Îamberk je jedním ze tfií míst
v âeské republice, kde byla objeve-
na kometa. V Îamberku objevil dvû
komety dánsk˘ astronom dr. Theo-
dor Johann Christian Ambders
Brorsen (1819 – 1895), kter˘ tam

pÛsobil v letech 1846 aÏ 1858. Ob-
servatofi byla vybudována na zám-
ku a nezachovala se do dne‰ních
dnÛ. Brorsena váÏe k Îamberku je‰-
tû jedna pozoruhodná událost.
V Dánsku nav‰tûvoval bratrskou zá-
kladní ‰kolu a Jednota bratrská byla
zaloÏena nedaleko jeho Ïamberské
observatofie v Kunvaldu  v roce
1457. Dal‰ími místy, kde byly obje-
veny komety, je KleÈ a Josefov.

Wilhelm von Biela
(Vilém z Bílé) – Josefov,
pevnost – první bastion

Josefov jsme jiÏ nav‰tívili, kdyÏ byly
uvedeny obrázky Josefovské základ-
ny (viz Zemûmûfiiã ã. 11/2004).
Do Josefova jsem se rozjel v listopa-
du je‰tû jednou, protoÏe pfii pfiíleÏi-

tosti Generálního zasedání Meziná-
rodní astronomické unie IAU v Pra-
ze tam byla 20. srpna 2006 na ná-
dvofií prvního bastionu Josefovské
pevnosti odhalena pamûtní deska
astronomu Wilhelmu von Bielovi
(1782 – 1856), kter˘ zde pob˘val
ve sluÏbách rakouské armády
a jenÏ právû odtud nezávisle objevil
krátkoperiodickou kometu 3D/Bie-
la. Souãasnû se velmi zasadil o pro-
poãet její dráhy ve sluneãní sousta-
vû (po kometû Halley a Encke se
jednalo o tfietí takov˘ úspûch). Jeho
ponûmãelé jméno nese planetka
2281 – Biela. K desce je moÏn˘
vstup s platnou vstupenkou pfies la-
pidárium. (joh)

âVUT v Praze pofiádá ve dnech 19. – 23. února 2007 odborn˘ semináfi
WORKSHOP 2007, 

kde se formou posterÛ pfiedstaví v˘sledky v˘zkumné ãinnosti v ‰i-
rokém spektru technick˘ch oborÛ. Zájemci z praxe zde mohou zís-
kat nejnovûj‰í informace a navázat pfiímé kontakty. Souãástí semi-

náfie bude pracovní jednání – vyzvaná vystoupení, pfiíspûvky 
z pléna  a následná diskuse – zamûfiené 

na aktuální problémy vûdy, v˘zkumu a  v˘voje. 
BliÏ‰í informace  jsou uvefiejnûny na adrese

http://workshop.cvut.cz/2007/



AKCE

ZEMĚMĚŘIČ 1+2/200736

Po stopách InkÛ v Peru

Vymûfiení pozemku, vyhotovení
geometrického plánu, vytyãení
domku nebo dálnice – to jsou
ãinnosti geodetÛ, které jsou dob-
fie známy ‰iroké vefiejnosti. Jsou

v‰ak obory, pfii kter˘ch je úloha
geodetÛ na první pohled na okra-
ji, av‰ak v˘znamem velmi pod-
statná. Jednou z takov˘ch discip-
lín je archeologie. 

JiÏ mnohokrát se geodeti za-
pojili do archeologick˘ch v˘zku-

mÛ, do projektÛ ménû i více zná-
m˘ch. VzpomeÀme na mûfiení
chrámÛ a kostelÛ, mapování ar-
cheologick˘ch nalezi‰È. I v˘-
znamné v˘zkumy egyptsk˘ch ar-
cheologick˘ch nalezi‰È se
neobe‰ly bez pfiítomnosti geode-
tÛ, dokonce ãesk˘ch.

My‰lenka expedice »Tajem-
ství kamenného poãítaãe« (jak
znûl její pracovní a posléze i ko-
neãn˘ oficiální název) v‰ak ne-
vznikla v hlavách archeologÛ, ale
na základû prvních náv‰tûv Vla-
dimíra ·imka v Peru. Pfii sv˘ch
putováních se zde setkával s ka-
menn˘mi objekty, které byly pod-
le historick˘ch pramenÛ i podle
v˘povûdí místních obyvatel velmi
v˘znamné v Ïivotû tehdej‰ích
obyvatel – InkÛ.

V rámci pfiípravy filmového
dokumentu pro ãeskou televizi
pak my‰lenku postupnû formo-
val. Historickou stránku problé-
mu konzultoval s Mgr. Martinem
KaÀákem, spolucestovatelem, ale
pfiedev‰ím archeologem, kter˘
tuto vûdu studoval na univerzitû
pfiímo v hlavním mûstû Peru, Li-
mû. Druh˘m archeologem a po-
sléze dal‰ím ãlenem v˘pravy byl
profesor Daniel Moráles Choca-
no, pfiední peruánsk˘ archeolog
a profesor na jiÏ zmínûné limské
univerzitû. Technická stránka fie-
‰ení byla zaloÏena na tvorbû vûr-
ného poãítaãového modelu z fy-
zicky mûfien˘ch dat. V˘sledkem
úsilí byla pûtiletá pfiíprava expe-
dice, která kombinovala filmov˘
dokument s odborn˘m historic-
k˘m a archeologick˘m zákla-
dem, v rámci které ale budou
souãasnû uplatnûny moderní me-
tody – geodetická mûfiická tech-
nika a následná tvorba poãítaão-
vé studie.

Geodetické informaãní dny – díl 1.
42. geodetické informaãní dny pofiádal ve dnech 9. – 10. li-
stopadu 2006 v Brnû âSGK – Spolek zemûmûfiiãÛ Brno. Jak
fiíká jedna z organizátorek, ing. Vladimíra Îufanová: »kdo
nebyl na GID, jako by neÏil«. 

Akce se tû‰í také pozornosti resortu âÚZK, takÏe zde by-
la prezentována i spousta novinek z této oblasti. GID v Brnû
patfií mezi nejdÛleÏitûj‰í odborné akce geodetÛ bûhem celé-
ho roku a jejich naãasování po veletrhu Intergeo dává moÏ-
nost vystavovatelÛm prezentovat ãerstvé novinky ze svûtové
geodetické scény. GID b˘vá v nûkter˘ch letech spí‰e komor-
nûj‰í akcí, coÏ je rozhodnû ‰koda, neboÈ lep‰í platformu
pro v˘mûnu odborn˘ch zku‰eností a doplnûní si znalostí
o novinkách v oboru zemûmûfiiã u nás nenajde. SPOLZEM
tyto odborné geodetické dny organizuje svépomocí, coÏ je
i obrovsk˘m pfiínosem pro spolkovou ãinnost na‰ich odbor-
n˘ch organizací. âasopis Zemûmûfiiã je jiÏ tradiãním medi-
álním partnerem této akce, jejíÏ pfiínos a v˘znam je mezi
na‰imi geodety stále je‰tû málo doceÀován.

I k leto‰ním 42. GID existuje Sborník pfiíspûvkÛ, kter˘
vy‰el v listopadu 2006, ISBN 978-80-86433-40-0. Z nûj na
pokraãování vybíráme anotace nûkter˘ch pfiíspûvkÛ.
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Objekty mûfiení
Pro v˘zkum byly vytipovány dva
objekty: Yurac Rumi v pohofií Vil-
cabamba a Intihuatana na Machu
Picchu. Nejvy‰‰ím boÏstvem In-
kÛ bylo Slunce. Právû Slunce
hrálo ve vztahu k objektÛm nej-
dÛleÏitûj‰í úlohu. Ze záznamÛ
prvních ‰panûlsk˘ch kronikáfiÛ
vypl˘valo, Ïe Inkové mûli knûÏí,
ktefií byli urãení k pozorování stí-
nÛ na tûchto »sluneãních kame-
nech«. Na základû stínov˘ch
efektÛ se pak orientovali v ãase
a urãovali tak v˘znaãná data pro
Ïivot InkÛ. ProtoÏe pozorování
stínÛ na nûkolika objektech na-
jednou a v prÛbûhu celého roku
by bylo velmi nákladné a z prak-
tického hlediska i nemoÏné, na-
bídlo se fie‰ení ãistû technické:
vytvofiit pfiesn˘ model, kter˘ by
byl umístûn a orientován na zem-
ském povrchu a pomocí poãíta-
ãové studie simulovat obûhy
Slunce kolem objektu. Tato stu-
die by pak umoÏnila pfiesné roz-
bory zejména znám˘ch v˘znaã-
n˘ch dat inckého kalendáfie,
jak˘mi jsou napfiíklad letní a zim-
ní slunovrat.

Michal Pavlík 

Michal Pavlík, ing., GEFOS a.s., Kundratka 17, 180 82
Praha 8, tel.: +420 284 007 019, e-mail: michal.pav-
lik@gefos.cz

Standardizované geoin-
formaãní sluÏby na pod-
poru rozvoje obcí, mûst

a regionÛ

Standardizace geoinformaãních
sluÏeb a integrace dat dokáÏe v˘-
raznû zv˘‰it úroveÀ poskytova-

n˘ch sluÏeb spojen˘ch s pofiizo-
váním, distribucí, údrÏbou a vyu-
Ïíváním dat. Je v˘znamn˘m fak-
torem pÛsobícím na
platformovou i produktovou ne-

závislost. Znamená dÛleÏit˘ po-
sun v oblasti práce s daty v ka-
tastru nemovitostí.

Vojtûch Zvûfiina 
Vojtûch Zvûfiina, Gepro spol. s r.o.

43. Geodetické informaãní dny v Brnû

listopad 2007
sledujte www.zememeric.cz/diar
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ber, kter˘ úãastníky uvítal v Mnichovû a zasvûce-
nû hovofiil o v˘znamném pfiíspûvku zemûmûfiiãÛ
k rozvoji zemû. Hlavním fieãníkem byl Dr. Klaus
Töpfer, dlouholet˘ v˘konn˘ fieditel UNEP (organi-
zace OSN pro Ïivotní prostfiedí). Jeho vysoce hod-
nocen˘ projev byl zamûfien na roli zemûmûfiiãÛ
pro dosaÏení udrÏitelného rozvoje ve svûtû. Za zá-
sadní úkol v boji s chudobou v rozvojov˘ch ze-
mích pokládá zavádûní vhodn˘ch systémÛ regist-
race práv k nemovitému majetku a zaji‰tûní
bezpeãné drÏby, dÛleÏité podmínky existence svo-
bodné spoleãnosti a bezpeãn˘ch investic. Z toho
projevu také pochází jeho v˘rok o v˘znamu ka-
tastru »if you want a conflict then destroy the ca-
dastre«, (chce‰-li konflikt, zniã katastr) citovan˘
i na fiíjnovém zasedání WPLA v Praze. 

Souãástí kongresu byla dvû zasedání Valného
shromáÏdûní FIG. Na nich byli delegáti národních
asociací, které jsou ãleny FIG, informováni o ãin-
nosti za minulé období a rozhodovali o zásadních
otázkách dal‰í ãinnosti FIG. VyuÏili jsme moÏnosti
zúãastnit se tûchto zasedání jako pozorovatelé.
Sly‰eli jsme pfiedvolební projevy a vidûli zajímav˘
souboj o funkce nového presidenta a vicepreziden-
tÛ FIG na pfií‰tí volební období. Presidentem FIG
na dal‰í 4 roky byl s pfievahou zvolen dosavadní
viceprezident Prof. Stig Enemark z university
v dánském Aalborgu. Známe jej i z jeho pÛsobení
v âR v roce 1996 jako konzultanta k obsahu ãeské-
ho katastru v rámci projektu Phare. Nov˘m vice-
prezidentem se stal dosavadní pfiedseda komise 7
Prof. Paul van der Molen, kter˘ je fieditelem ho-
landského Kadaster International. Oba vítûzní
kandidáti dostali hlasy i od obou ãesk˘ch delegátÛ.
Napínav˘ byl souboj o místo konání pracovního
t˘dne FIG v roce 2011. V krátk˘ch prezentacích
se pfiedstavili zástupci ¤íma, marockého Marrake-
‰e, Nigérie a Portorika. Zástupci ¤íma kromû toho
kaÏdému voliteli dali mal˘ dárek. Zde se projevilo,

Ve dnech 8. aÏ 13. fiíjna 2006 se konal v bavor-
ském Mnichovû XXIII. mezinárodní kongres Mezi-
národní federace zemûmûfiiãÛ FIG. Kongres byl
nejvût‰í akcí FIG v její stodvacetiosmileté historii.
Organizátory byli FIG a DVW (Deutscher Verein
für Vermessungswesen), nûmecká obdoba âSGK.
Kongresu se zúãastnilo 1300 delegátÛ ze 100 ze-
mí. Z toho bylo 19 úãastníkÛ z âR. Souãasnû pro-
bûhla v Mnichovû národní konference a veletrh
INTERGEO, které DVW kaÏdoroãnû pofiádá v rÛz-
n˘ch veletrÏních mûstech Nûmecka. Na kongresu
a na konferenci bylo celkem 3000 úãastníkÛ. Na
veletrhu s 550 vystavovateli, kter˘ nav‰tívilo té-
mûfi 20 000 zájemcÛ, mûly zastoupení i ãeské fir-
my a pfiijeli se na nûj podívat i dal‰í âe‰i. Spolek
zemûmûfiiãÛ Brno tam organizoval cel˘ autobuso-
v˘ zájezd.

Oficiálnû byl kongres s konferencí zahájen za-
hajovacím ceremoniálem v Mezinárodním kongre-
sovém centru ICM v moderním areálu mnichov-
ského v˘stavi‰tû, kde se konala i kongresová
plenární a technická zasedání, národní konference
a veletrh INTERGEO. O v˘znamu akce svûdãí
i to, Ïe jeden z projevÛ na zahajovacím ceremoni-
álu pfiednesl bavorsk˘ premiér Dr. Edmund Stoi-
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jak prestiÏní je získat pofiadatelství konference FIG
a jak nûktefií uchazeãi tûÏce nesli neúspûch. Z prv-
ního kola voleb postoupil s pfievahou Marrake‰
a s podstatnû men‰ím poãtem hlasÛ z druhého
místa ¤ím. Tûsnû pfied zahájením 2. kola voleb
v‰ak ital‰tí zástupci ¤íma nervovû nevydrÏeli,
z boje odstoupili a opustili dotãenû zasedání, aniÏ
by vyãkali jeho konce a závûreãného slavnostního
ceremoniálu. Naopak velkou radost mûli vítûzní
Maroãané, ktefií pfiímo v sále uspofiádali slavnostní
krojovan˘ prÛvod. Na závûr 2. zasedání Valného
shromáÏdûní byli také pfiijati dal‰í stálí ãlenové
a FIG se tak mÛÏe chlubit tím, Ïe je v nûm sdruÏe-
no jiÏ 102 národních asociací.

Na zaãátku kongresu se konala zasedání v‰ech
10 specializovan˘ch komisí FIG. Na jednání druhé
komise FIG (profesní vzdûlávání) bylo definitivnû
rozhodnuto o konání symposia Scientia Est Poten-
tia vûnovaného rozvoji studijních plánÛ, které pro-
bûhne od 7. do 9. ãervna 2007 na Stavební fakul-
tû âVUT v Praze pfii pfiíleÏitosti oslav v˘roãí
300 let âVUT. Symposium organizují spoleãnû
FIG a âVUT a úãast na nûm pfiislíbil i novû zvole-
n˘ prezident FIG Prof. Stig Enemark. 

Komise 7 (katastr a pozemková správa) pfiipra-
vuje své v˘roãní zasedání v roce 2007 v JiÏní Ko-
reji. Podle jednání v prÛbûhu XXIII. kongresu
a následné informace nového vedení komise dojde
k tomu, Ïe na kvûtnov˘ FIG Working Week 2007
v Hongkongu v˘roãní zasedání ãasovû pfiímo navá-
Ïe. V roce 2008 se v˘roãní zasedání K7 koná
v italské Veronû. K organizování v˘roãních zasedá-
ní K7 v letech 2009 a 2010 se zatím Ïádn˘ stát
nepfiihlásil a jako pfiípadn˘ pofiadatel není bez ‰an-
ce ani âR. 

Pofiadatelé Kongresu a INTERGEA nabídli
úãastníkÛm a jejich doprovodu i fiadu spoleãen-
sk˘ch akcí. Ministr financí Bavorska uspofiádal re-
cepci v b˘valé královské rezidenci. Nechybûla ani
náv‰tûva nejvût‰ích mnichovsk˘ch pivnic – Hof-
bräuhaus a Löwenbräu-Keller. Nejvût‰ím záÏitkem
pro nás byl veãírek komise 7, kde jsme se louãili
se star˘m nizozemsk˘m vedením v ãele s Paulem
van der Molenem a otûÏe pfievzalo maìarské ve-
dení s Andrásem Osskó. K v˘borné atmosféfie pfii-
spûl i nov˘ ãestn˘ ãlen FIG Jürg Kaufmann se svou
kytarou, se kter˘m jsme si zazpívali a do hymny
komise 7 tradiãnû pfiibyla dal‰í sloka.

Technick˘ program kongresu zahrnoval ãtyfii
plenární zasedání (3 spoleãnû s INTERGEO), nû-
kolik workshopÛ (historie zemûmûfiictví, fiízení
kvality geodat, ESRI) a 90 technick˘ch zasedání.
Na nich bylo pfiedneseno asi 500 pfiíspûvkÛ. K tûm
nejzajímavûj‰ím se vrátím v druhé ãásti tohoto
ãlánku v pfií‰tím Vûstníku.

Ing. Jifií Rydval, ãlen rady âSGK

a o geometrické pfiesnosti ve v˘stavbû, dále o vyty-
ãování a dokumentaci staveb. Ve svém vystoupení
se zab˘vali i hlavními vadami v dokumentaci sta-
veb projektové a skuteãného provedení podle sou-
ãasné praxe. Posledních sto minut v pûkném pro-
stfiedí kongresového sálu v budovû âSVTS na
Novotného lávce v Praze bylo vûnováno fiízené
diskusi. V jejím závûru pfiedná‰ející zdÛraznili po-
tfiebu a nutnost informovanosti o nov˘ch paragra-
fech stavební právní normy a to nejenom mezi ze-
mûmûfiiãi, ale i na stranû klientÛ zemûmûfiiãÛ.

Ing. Petr Skála, ãlen rady âSGK

PRAHA (27. 11. 2006): Pfies sedmdesát odbor-
níkÛ, pfieváÏnû ãlenÛ âSGK, nav‰tívilo poslední
semináfi pofiádan˘ tímto Svazem v roce 2006, kte-
r˘ byl tentokrát zamûfien na novou stavební právní
normu. K pfiedsednickému stolu tentokrát zasedli
souãasn˘ pfiedseda Svazu Václav ·anda a jeho
pfiedchÛdce Petr Polák. Zatímco Polák zahájil
pfiedná‰kou o zemûmûfiick˘ch ãinnostech a dílech
v územním plánování a hovofiil i o stavebním fiádu
podle nové právní úpravy s porovnáním s pfied-
chozí právní úpravou, Jifií Lechner z VÚGTK Zdi-
by a Václav ·anda hovofiili o technick˘ch normách

ZZZZeeeemmmmûûûûmmmmûûûûfifififi iiii ccccttttvvvv íííí     vvvv    nnnnoooovvvvéééémmmm    ssssttttaaaavvvveeeebbbbnnnníííímmmm    zzzzáááákkkkoooonnnnûûûû    aaaa    vvvvyyyyhhhhlllláááá‰‰‰‰kkkkáááácccchhhh



fiické historie. P. Hánek pfii pfiíleÏitosti 100. v˘roãí
zahájení provozu pfiiblíÏil v ‰ir‰ích souvislostech
vytyãovací síÈ Simplonského tunelu, F. Bene‰ fun-
dovanû hovofiil o pÛvodních základních nivelaã-
ních bodech b˘v. Rakouska-Uherska. Znaãkové klí-
ãe na‰ich vojensk˘ch topomap 20. století byly
námûtem referátu M. Mottla, D. Du‰átko se za-
mûfiil na v˘voj cestovních informací od itineráfiÛ
k mapám a soufiadnicím.

Z. Kuãera informoval o v˘stavû Nov˘ svût na
star˘ch mapách, která bude pfiístupná aÏ do poãát-
ku bfiezna 2007 v muzeu v Nymburku, a o dal‰ích
akcích. Celou, jako vÏdy úspû‰nou a pfiíjemnou
akci uzavfiel A. ·vejda podrobnou informací o v˘-
stavû Mapa a hvûzdáfi, konané v létû v Benátkách
nad Jizerou a vûnované osobnosti Tychona Brahe. 

Prof. Pavel Hánek, ãlen rady âSGK 

JiÏ XXVII. sympozium z dûjin geodézie a karto-
grafie, tradiãnû pofiádané v pfiedvánoãním ãase
Národním technick˘m muzeem v Praze (NTM)
ve spolupráci s Klubem pfiátel NTM, se konalo
6. 12. 2006. Bylo vûnováno 100. v˘roãí naroze-
ní v˘znaãného ãeského kartografa prof. Karla
Kuchafie, pedagoga Karlovy univerzity, kter˘ byl
téÏ uznávan˘m historikem kartografie. Setkání
se opût konalo za pfiedsednictví Doc. Dr. Ludví-
ka Muchy, CSc. z pfiírodovûdecké fakulty KU
a ing. A. ·vejdy, kurátora a vedoucího oddûlení
exaktních vûd NTM. Více neÏ ãtyfii desítky hos-
tÛ se pro probíhající rekonstrukci budovy NTM
se‰ly v sále blízkého Národního zemûdûlského
muzea a vyslechly 15 referátÛ a 3 zprávy. Je po-
tû‰ující, Ïe mezi úãastníky byli poãetnû zastou-
peni studenti vysok˘ch a stfiedních ‰kol, ktefií
pfiijeli se sv˘mi pedagogy.

Ze sympozií b˘vá ve zhruba dvoulet˘ch perio-
dách vydáván sborník, nyní na CD, takÏe zájemci
se s jednotliv˘mi tématy budou moci seznámit
v úplném nebo - v nûkter˘ch pfiípadech – i v roz‰í-
fieném znûní. V dal‰ím textu se proto omezím jen
na základní informace.

L. Mucha ve sv˘ch vystoupeních pfiipomnûl
osobnost prof. K. Kuchafie a pfiiblíÏil jeho atlaso-
vou tvorbu, vãetnû neuskuteãnûn˘ch projektÛ.
V. âada hovofiil o kartometrické kvalitû Mülle-
rovy mapy âech a M. Vichrová, spoluautorka je-
ho druhého referátu, jednala o v˘jimeãn˘ch
vlastnostech projektu II. vojenského mapování
v âechách a na Moravû. Multimediální uãebni-
ce Dûjiny kartografie, dostupná na stránkách
pfiírodovûdecké fakulty MU v Brnû, byla námû-
tem referátu autorského kolektivu, vedeného
M. V. Drápelou. M. KlvaÀa pohovofiil o nedávné
historii dÛlních map v ãesk˘ch uheln˘ch lo-
mech, J. Ratiborsk˘ poloÏil sugestivní otázku po
totoÏnosti muÏe na obraze RÛÏencová slavnost
A. Dürera. Nezastupiteln˘ informaãní v˘znam
obsahu map pro historick˘ v˘zkum ozfiejmil
I. Brachtl na pfiíkladu hradu R˘chory. O velko-
mûfiítkové mapû plochy Basum V. v Boubínském
pralese, opakovanû vyhotovované pro v˘zkum-
né úãely, referoval D. Adam. 

Odpolední ãást zahájil J. JeÏko, host ze STU
v Bratislavû, nahlédnutím do slovenské zemûmû-
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Novou publikaci ing. Petra Poláka »Zemûmûfiic-
ká díla – oceÀování a vztahy s obãansk˘m
a stavebním právem« lze objednávat písemnû,
telefonicky nebo e-mailem na sekretariátu âSGK.

O vánocích nás neãekanû zastihla zpráva, Ïe dne
22. prosince 2006 náhle ve vûku 76 let zemfiel ing. Ji-
fií ScháÀka. Odborné vefiejnosti byl znám jako vynika-
jící pracovník v oboru inÏen˘rské geodézie. Narodil se
28. 4. 1930 v Praze a po absolvování V·SN âVUT
pÛsobil na fiadû míst, kde byl vÏdy nositelem techno-
logického pokroku. VzpomeÀme napfiíklad zavedení
do praxe ve VÚGTK ing. ·ímou zpracované metody
blízké fotogrammetrie pro 100% kontrolu ostûní vy-
budovan˘ch tunelÛ, nebo spoluautorství urãení sou-
fiadnic prÛjezdního profilu vozÛ praÏského metra.

Po dosaÏení dÛchodového vûku koncem dub-
na 1990 pak celkem pfiekvapivû ihned a definitiv-
nû ode‰el z Prahy do Mora‰ic u Chrudimi, kde nû-
kolik let peãoval o svoji starou matku, a tû‰il se
pouze z práce na veliké zahradû a z náv‰tûv rodi-
ny a pfiátel. PÛsobil zde i v obecním zastupitelstvu
pfii fie‰ení odborn˘ch technick˘ch otázek. Umírá
v autû na cestû do nemocnice…

âest jeho památce. Ing. Karel Kut

OOOOppppuuuusssstttt iiii llll iiii     nnnnáááássss
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Platby:
1) Bankovním pfievodem na úãet âSGK –

ã.ú.1937568329/0800, jako variabilní sym-
bol uvádûjte va‰e registraãní ãíslo ãlena svazu.

2) Pfiímo na sekretariátu âSGK, Novotného lávka 5,
Praha 1

Uhrazení ãlensk˘ch
pfiíspûvkÛ oãekáváme do
31. bfiezna 2007. Dal‰í
podrobnosti a informace
získáte na sekretariátu âeského svazu geodetÛ
a kartografÛ v Praze. (Tel./fax: 221 082 374)
nebo na http://www.csvts.cz/csgk/.

Jana Chudobová, tajemnice âSGK

Sekretariát âSGK informuje své ãleny o zpÛso-
bech a moÏnostech úhrady ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
na rok 2007, pfiípadnû za pfiedchozí roky. Vûnujte,
prosím, pozornost následujícím fiádkÛm a pozna-
menejte si dÛleÏitá data i ãísla, jeÏ jsou potfiebná
pro úhradu pfiíspûvkÛ.

Na základû usnesení 8. sjezdu âSGK, kter˘ se
konal 25. února 2006 v Brnû, jsou urãeny v˘‰e
ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ na rok 2007 takto:

Roãní pfiíspûvek:
• individuální ãlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Kã
• dÛchodce, student. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kã

Zasílání Zemûmûfiiãského vûstníku – pfiedplat-
né na rok (cca 10 ãísel) je . . . . . . . . . . . . . 120 Kã

IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccceeee    pppprrrroooo    ãããã llll eeeennnnyyyy    ââââSSSSGGGGKKKK    ––––     ãããã llll eeeennnnsssskkkkéééé    ppppfifififi íííí ssssppppûûûûvvvvkkkkyyyy    nnnnaaaa    rrrrooookkkk     2222000000007777

KKKKaaaalllleeeennnnddddáááárrrr iiiiuuuummmm
• 1. 2. 2007 Semináfi GPS – APLIKACE DRU-

ÎICOV¯CH METOD V GEODÉZII – odborn˘
semináfi, Brno, Fakulta stavební, Vevefií 95, pofia-
datel Ústav geodézie FAST VUT v Brnû, od 9:30
hod. do 15:30 hod.

• 1. – 3. 3. 2007 GEOS 2007 – 2. MEZI-
NÁRODNÍ VELETRH GEODÉZIE A KAR-
TOGRAFIE – mezinárodní veletrh a konferen-
ce, Praha, veletrÏní areál LetÀany, pofiadatel
Terinvest s.r.o., VÚGTK Zdiby

• 8. 3. 2007 ZEMùMù¤ICKÁ DÍLA V ÚZEM-
NÍM PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍM ¤ÁDU A GIS
– odborn˘ semináfi, Brno, Fakulta stavební, Ve-
vefií 95, pofiadatel âSGK a Fakulta stavební VUT
v Brnû, od 9:30 hod. do 15:30 hod.

• 13. 3. 2007 BODOVÁ POLE – odborn˘ semi-
náfi, Praha, Novotného lávka 5, pofiadatel âSGK

• 22. 3. 2007 POZEMKOVÉ ÚPRAVY XIII. –
odborn˘ semináfi, Tfiebíã, pofiadatel Spolek zemû-
mûfiiãÛ Brno

• 6. 4. 2007 STAVEBNÍ ZÁKON A DOKU-
MENTACE STAVEB – odborn˘ semináfi, Praha,
Novotného lávka 5, pofiadatel âSGK

• 19. 4. 2007 AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INÎE-
N¯RSKÉ GEODÉZIE 2007 – odborn˘ semináfi,
Brno, Kongresové centrum na v˘stavi‰ti, sál B,
pofiadatel âSGK, od 9:30 hod. do 15:00 hod.

• 10. – 12. 5. 2007 XIII. MEZINÁRODNÍ
SLOVENSKO-POLSKO-âESKÉ DNY – konfe-
rence, Liptovsk˘ Ján, Slovensko, pofiadatel Slo-
venská spoloãnosÈ geodetov a kartografov.

• 7. 6. 2007 – 9. 6. 2007 SETKÁNÍ GEODETÒ
2007 – odborn˘ semináfi, Skalsk˘ dvÛr, Lísek 52,
Bystfiice nad Pern‰tejnem, pofiadatel KGK

• 21. – 23. 11. 2007 XIV. KONFERENCE SPO-
LEâNOSTI DÒLNÍCH Mù¤IâÒ A GEOLOGÒ
– kongres, V·B – TU Ostrava, pofiadatel Spoleã-
nost DÛlních mûfiiãÛ a geologÛ.

Podrobnûj‰í informace na www.csvts.cz/csgk/.
Ing. Jifií Bure‰, ãlen Rady âSGK
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Nová provádûcí vyhlá‰ka
ke katastrálnímu zákonu

a k zákonu o zápisech
vlastnick˘ch a jin˘ch
práv k nemovitostem

42. GID, Brno dne 9. 11. 2006
Bohumil Janeãek, âÚZK

(dokonãení z minulého ãísla)

Oddíl 5 (postup pfii zápisu
vlastnick˘ch a jin˘ch vûcn˘ch

práv k nemovitostem )
• upfiesnûny pfiílohy k návrhu na

vklad vlastnického práva tak,
aby byly v souladu se stavebním
zákonem a lesním zákonem

• doplnûno, jak se postupuje
v pfiípadû, je-li pfiedmûtem
smlouvy zru‰ení a vypofiádání
podílového spoluvlastnictví ne-
bo vypofiádání spoleãného jmû-
ní manÏelÛ k nemovitostem
v obvodu více katastrálních
úfiadÛ a jak se postupuje v pfií-
padû, kdyÏ listina obsahuje
oznaãení nemovitostí parcelní-
mi ãísly podle stavu pfied obno-
vou katastrálního operátu 

• v˘slovnû pamatováno na pfiípady,
kdy katastrální úfiad povolí vklad
písemn˘m rozhodnutím, na po-
stup v pfiípadû, kdyÏ je vklad po-
volen pravomocn˘m rozsudkem
soudu a na postup v pfiípadû, jde-
li o vklad práva k nemovitostem
evidovan˘m v územní pÛsobnosti
více katastrálních úfiadÛ 

V ãásti, která se t˘ká záznamu
práv k nemovitostem, je: 
• doplnûn postup pfii zápisu záni-

ku zástavního práva, zánik
omezení pfievodu nemovitosti
a zánik smluvního pfiedkupní-
ho práva pfiechodem vlastnictví

nemovitostí ve vefiejné draÏbû
nedobrovolné na vydraÏitele 

• doplnûn postup pfii zápisu vlast-
nického práva obnoveného
v dÛsledku odstoupení od
smlouvy, postup pfii zápisu
vlastnického práva obce vznik-
lého podle zvlá‰tního pfiedpisu 

• doplnûn postup pfii zápisu záni-
ku spoleãného jmûní manÏelÛ
a vzniku podílového spoluvlast-
nictví b˘val˘ch manÏelÛ, postup
pfii zápisu vlastnického práva
k nové jednotce vystavûné na
základû smlouvy o v˘stavbû
a postup pfii zápisu vzniku a zá-
niku zástavního práva vzniklého
podle zákona o vlastnictví bytÛ

• obsah vyrozumûní v pfiípadû du-
plicitního zápisu vlastnictví dopl-
nûn o sdûlení, Ïe duplicitní zápis
bude v pfiípadû sporu o vlastnictví
odstranûn na podkladû pravo-
mocného rozhodnutí soudu, ne-
bo v pfiípadû shody o vlastnictví
na základû uznání provedeného
souhlasn˘m prohlá‰ením osob
dotãen˘ch tímto duplicitním zápi-
sem vlastnictví, popfiípadû jedno-
strann˘m uznáním práva druhé
osobû provedeného s prohlá‰e-
ním, Ïe vlastnické právo druhé
osoby k nemovitosti touto osobou
není zpochybÀováno 

• doplnûno, Ïe duplicitní zápis
vlastnictví nelze provést na zá-
kladû rozhodnutí státního orgá-
nu o urãení vlastnického práva

• v ustanovení, které se t˘ká po-
známky, doplnûno, co katast-
rální úfiad zkoumá v pfiípadû
listin urãen˘ch k zápisu nebo
v˘mazu poznámky 

• doplnûn postup v pfiípadû, Ïe
katastrální úfiad zjistí, Ïe listiny
nejsou ãitelné nebo pravomoc-
né, Ïe nemovitosti v nich uve-
dené nejsou oznaãeny podle

katastrálního zákona, Ïe nena-
vazují na dosavadní stav zápisÛ
v katastru a nebo Ïe obsahují
chyby v psaní a poãítání nebo
jiné zfiejmé nesprávnosti 

• doplnûno, Ïe zápis poznámky
se provede i v pfiípadû, Ïe roz-
hodnutí neobsahuje doloÏku
vykonatelnosti ãi právní moci

• doplnûn a v potfiebném rozsa-
hu konkretizován postup pfii
zápisu dal‰ích práv do katastru

• odkazem doplnûno, co katast-
rální úfiad zkoumá v pfiípadû
listin, které jsou podkladem
k zápisu jin˘ch údajÛ katastru 

• doplnûn postup v pfiípadû, kdy
se zmûna jin˘ch údajÛ katastru
vypl˘vající z rozhodnutí vyda-
ného pfiíslu‰n˘m státním orgá-
nem podle zvlá‰tního právního
pfiedpisu dot˘ká vût‰ího poãtu
vlastníkÛ a jin˘ch oprávnûn˘ch 

Oddíl 6 (ãinnosti pfii vedení
katastru )

• v ãásti o opravû chyby v katast-
rálním operátu je v potfiebném
rozsahu upfiesnûn postup pfii
opravû chyb v katastrálním
operátu 

• novû je uveden postup pfii
opravû jin˘ch nepfiesností
v údajích katastru (tato úprava
je potfiebná s ohledem na to, Ïe
pfii tûchto opravách nelze
vzhledem k jejich charakteru
uplatnit postup pfii opravû chy-
by v katastrálním operátu) 

Oddíl 7 (ãinnosti pfii obnovû
katastrálního operátu)

• je zkrácena doba pfiedstihu pro
oznámení o obnovû na ‰est mû-
sícÛ (dosud mûlo b˘t zvefiejÀo-
váno s pfiedstihem jednoho ro-

Nová provádûcí vyhlá‰ka
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ku) (zkrácení tohoto pfiedstihu
umoÏní napfi. rychleji reagovat
na dokonãení pozemkové úpra-
vy v pfiípadû obnovy katastrál-
ního operátu v území nezahr-
nutém do pozemkové úpravy) 

V ãásti t˘kající se zji‰Èování hranic:
• pro sjednocení postupu novû

uveden obsah písemné pozván-
ky ke zji‰Èování hranic 

• zohlednûno vy‰etfiení hranice
katastrálního území pfii obnovû
katastrálního operátu v soused-
ním katastrálním územím tak,
aby vy‰etfiení této hranice ne-
bylo bezdÛvodnû opakováno 

• upfiesnûno vyznaãení vlastnic-
ké hranice v náãrtu

• upfiesnûno zji‰Èování hranice
pozemku, kter˘ se v katastru
eviduje jako vodní tok 

V ãásti t˘kající se vyhotovení no-
vého SGI a SPI:
• doplnûno, Ïe v pfiípadû potfieby

lze pfieãíslovat pouze jednu z ãí-
seln˘ch fiad parcel (tato moÏ-
nost odstraní nutnost v nûkte-
r˘ch pfiípadech bezdÛvodného
pfieãíslování druhé ãíselné fiady)

• upfiesnûny podklady, na jejichÏ pod-
kladû se vyhotoví obnoven˘ SGI

• zohlednûny dnes uplatÀované
moderní postupy obnovy 

• upfiesnûny podklady, na jejichÏ
podkladû se vyhotoví obnoven˘
SPI tak, Ïe obnoven˘ soubor se
vyhotoví na podkladû dosavadní-
ho SPI, v nûmÏ jsou zapsány zmû-
ny údajÛ katastru uvedené v sou-
pisu nemovitostí a zmûny údajÛ
o parcelách, vypl˘vající z obnove-
ného SGI, a listin urãen˘ch ke
vkladu nebo záznamu, doruãe-
n˘ch k zápisu do katastru v prÛ-
bûhu obnovy nov˘m mapováním

V ustanovení, které se t˘ká fiízení
o námitkách:
• zohlednûny moÏnosti vyuÏití

prostfiedkÛ v˘poãetní techniky
pfii námitkovém fiízení

• zdÛraznûno, Ïe z námitky musí
b˘t zfiejmé, kdo ji ãiní, vÛãi
kterému údaji o parcele nebo
budovû námitka smûfiuje a jak˘
údaj by mûl obsahovat obnove-
n˘ SPI nebo SGI a Ïe obnovou
nov˘m mapováním nejsou do-
tãena práva k nemovitostem
zapsaná v katastru

• upfiesnûn postup v fiízení o ná-
mitce 

• v ustanovení o obnovû katast-
rálního operátu pfiepracováním
SGI a pfievodu ãíselného vyjá-
dfiení analogové mapy do digi-
tální podoby je upfiesnûno, k ja-
kému dni je katastrálním
úfiadem vyhlá‰ena platnost ob-
noveného katastrálního operátu

• dále je doplnûno, jak je v ka-
tastru vyznaãena okolnost, Ïe
o námitce nebylo dosud pravo-
mocnû rozhodnuto 

• doplnûny kroky, které pfiedchá-
zejí zahájení obnovy pfiepraco-
váním 

• doplnûno, jak se získají soufiad-
nice lomov˘ch bodÛ parcel, lo-
mov˘ch bodÛ obvodÛ budov
a vodních staveb a obvodÛ dal-
‰ích prvkÛ polohopisu 

• doplnûno ustanovení o tom, kdy
je moÏno parcely pfieãíslovat 

• upfiesnûno, Ïe jen v pfiípadû di-
gitální mapy se automaticky za-
vedou v˘mûry z jejího grafické-
ho poãítaãového souboru 

• doplnûn je postup v fiízení o ná-
mitkách a pfii vyhlá‰ení platnos-
ti obnoveného operátu

• vyhlá‰ení platnosti obnoveného
katastrálního operátu obsahuje
v pfiípadû digitalizované mapy
i stanovenou formu zpracování
návrhu na zobrazení zmûny
v katastrální mapû 

• doplnûn je postup pfii pfievodu ãí-
selného vyjádfiení analogové ma-
py v S-JTSK do digitální podoby 

V ãásti obnova katastrálního ope-

rátu na podkladû v˘sledkÛ po-
zemkov˘ch úprav:
• zdÛraznûno, Ïe v˘sledky zemû-

mûfiick˘ch ãinností urãené pro
obnovu katastrálního operátu
musí splÀovat ustanovení navr-
hované vyhlá‰ky a upfiesnûny
ãinnosti katastrálního úfiadu
v obvodu pozemkov˘ch úprav 

• doplnûn postup v˘poãtu sou-
fiadnic v pfiípadû ponechání po-
hyblivé hranice 

Oddíl 8 (zemûmûfiické ãin-
nosti pro úãely katastru)

• upfiesnûn a roz‰ífien popis v˘-
sledkÛ zemûmûfiick˘ch ãinností
ve vefiejném zájmu vyuÏíva-
n˘ch pro úãely katastru

• v ãásti podrobné polohové bo-
dové pole a podrobné mûfiení
je oproti dosavadní vyhlá‰ce
doplnûna dokumentace o zfiíze-
ní mûfiické znaãky bodu po-
drobného bodového pole do-
kladem o oznámení nebo
projednání umístnûní mûfiické
znaãky s vlastníkem dotãené
nemovitosti a upfiesnûno, co se
rozumí geometrick˘m zákla-
dem podrobného mûfiení 

• doplnûna dosud chybûjící usta-
novení o pfievzetí v˘sledkÛ ze-
mûmûfiick˘ch ãinností

Oddíl 9 (geometrick˘ plán
a upfiesnûn˘ pfiídûlov˘ plán)

• doplnûny dal‰í úãely, pro které je
vyhotovován geometrick˘ plán 

• doplnûno, Ïe geometrick˘ plán je
technick˘m podkladem pro vy-
hotovení rozhodnutí a jin˘ch lis-
tin t˘kajících se nemovitostí a Ïe
spolu se záznamem podrobného
mûfiení zmûn je podkladem pro
provedení zmûny v SGI a v SPI
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• upfiesnûn rozsah podkladÛ po-
skytovan˘ch pro vyhotovení
geometrického plánu 

• upfiesnûn rozsah ãinností
v rámci souãinnosti pfii vyhoto-
vování geometrického plánu 

• doplnûno, Ïe po zpÛsobilé oso-
bû k vyhotovování plánÛ mÛÏe
katastrální úfiad pfii poskytování
podkladÛ poÏadovat v pfiípadû
pochybností pfiedloÏení dokladu
prokazujícího zpÛsobilost podle
zvlá‰tního právního pfiedpisu
(pfiedchází se tak neoprávnûné-
mu bezúplatnému poskytování
údajÛ z katastru – vyhotovitel
geometrického plánu obdrÏí od
katastrálního úfiadu ve‰keré
podklady potfiebné k vyhotove-
ní plánu bezúplatnû) 

• v samostatném paragrafu uve-
deno, pro co je záznam po-
drobného mûfiení podkladem

• uvedeno, v jak˘ch pfiípadech se
záznam podrobného mûfiení
vyhotovuje na podkladû geode-
tické ãásti dokumentace sku-
teãného provedení stavby 

• uvedeno, jak je na záznamu
podrobného mûfiení vyznaãeno
oprávnûní 

• upfiesnûny zpÛsoby urãení po-
lohy podrobn˘ch bodÛ a v˘po-
ãtu v˘mûr nov˘ch a zmûnû-
n˘ch parcel a jejich dílÛ 

• doplnûno, jak se postupuje
v pfiípadû, kdy v˘mûra oddûlo-
vané ãásti pozemku je men‰í
neÏ 0,50 m2

V ustanovení o obsahu a náleÏi-
tostech geometrického plánu: 
• doplnûno, Ïe v plánu se pozna-

mená pfiípadn˘ návrh na opra-
vu geometrického a polohové-
ho urãení pozemku nebo na
zmûnu v˘mûry

• upfiesnûny náleÏitosti geome-
trického plánu v pfiípadû, Ïe je
vyhotovován pro doplnûní SGI
o pozemek dosud evidovan˘

zjednodu‰en˘m zpÛsobem, pro
zmûnu hranice katastrálních
území nebo pro vymezení roz-
sahu vûcného bfiemene 

V ustanovení o potvrzení geometric-
kého plánu katastrálním úfiadem: 
• doplnûno, kdo na katastrálním

úfiadu provádí potvrzení geo-
metrického plánu 

• upfiesnûn je postup v pfiípadû zji‰-
tûní vady, pro kterou není moÏ-
no geometrick˘ plán potvrdit

• doplnûno je, Ïe pfii potvrzení
plánu lze poÏadovat pfiedloÏení
dokladu o splnûní poÏadavku
na mûfiidla pouÏívaná pro v˘-
kon zemûmûfiick˘ch ãinností
ve vefiejném zájmu 

• doplnûn nemûfiick˘ záznam,
kter˘ vyhotovuje katastrální
úfiad a kter˘ je nezbytn˘ pro
zápis zmûny údajÛ, která není
spojena s mûfiením v terénu 

Oddíl 10 (vytyãování hranic
pozemkÛ)

• stanoveny podmínky a mezní od-
chylky, za kter˘ch je moÏno
v souladu s katastrálním záko-
nem na prÛbûh vytyãené nebo
vlastníky upfiesnûné hranice po-
zemkÛ vyhotovit geometrick˘
plán, kter˘ je neoddûlitelnou sou-
ãástí listin, podle kter˘ch má b˘t
do katastru zapsáno zpfiesnûné
geometrické a polohové urãení
pozemku a jemu odpovídající
zpfiesnûná v˘mûra parcely 

Oddíl 12 (pfiechodná a závû-
reãná ustanovení)

• v ustanovení o postupném dopl-
Àování pozemkÛ dosud evidova-
n˘ch zjednodu‰en˘m zpÛsobem
do katastrální mapy uveden po-
stup, pfii kterém katastrální úfiad
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VOLNÁ
MÍSTA

na Webu Zeměměřiče i v našem časopisu!

■ Geodetická spoleãnost se sídlem
v Rakovníku hledá geodeta (S·, V·)
pro mûfiické práce v oblasti katastru
nemovitostí, pozemkov˘ch úprav, pfií-
padnû inÏen˘rské geodézie. Oblast
pÛsobnosti: okres PlzeÀ-Sever, Kralo-
vicko, pfiípadnû Rakovnicko. Kontakt
na tel.: 602 345 641, 313 516 349 ne-
bo e-mail: Habrcetlova@rafopc.cz.

■ Geodetická firma z Brna (ICQ:
218466457, www.geo75.net) pfiijme
geodeta S·, V· pro práce pfieváÏnû
v IG. Kontakt na tel.: 737 432 573 ne-
bo e-mail: info@geo75.net.

■ PraÏská geodetická kanceláfi hledá
nové pracovníky pro práci v inÏe-
n˘rské geodézii pfieváÏnû velk˘ch
dopravních staveb v podzemí i nad-
zemí. Kontakt na tel.: 281 973 308.

■ Hledá se technik – geodet pro
fieditelství VLS âR v Praze (ãíslo
funkce 51110). V˘kon zamûstnání
v rámci v‰ech organizaãních jedno-
tek VLS âR.
PoÏadujeme: 
– vzdûlání geodetického nebo kar-

tografického smûru (S· i V·), 
– praxe v profesi v˘hodou, zapra-

cování zajistíme, 
Oãekávané znalosti a schopnosti: 
– aktivní znalost práce na PC, 
– fiidiãské oprávnûní skupiny B, 
Nabízíme: 
– odpovídající finanãní ohodnocení, 
– pruÏnou pracovní dobu, 
– pracovní pomûr na dobu urãitou

po dobu zástupu za rodiãovskou
dovolenou. 

Termín nástupu: od 1. 1. 2007 nebo
podle dohody, nabídky zasílejte pí-
semnû do 31. 1. 2007 na adresu
VLS âR, s.p., Pod Juliskou 5,
160 64 Praha 6 nebo na e-mail: mi-
loslava.lukasova@vls.cz. Dal‰í in-
formace poskytne ing. M. Luká‰ová
na tel.: 220 405 181, 737 787 116. 

■ Velká geodetická firma pfiíjme
geodeta S· pro pracovi‰tû v Ostra-
vû. PoÏadujeme znalosti z oblasti
tvorby a zpracování geometrick˘ch
plánÛ. Kontakt na tel.: 972 765 500
nebo e-mail: Utikal@szg.cz.



ČÚZK / KATASTR

45ZEMĚMĚŘIČ 1+2/2007

do SGI doplÀuje pozemky do-
sud evidované zjednodu‰en˘m
zpÛsobem, a to na základû ne-
mûfiického záznamu, záznamu
podrobného mûfiení zmûn vyho-
toveného katastrálním úfiadem
nebo na základû ohlá‰ení vlast-
níka nebo jiného oprávnûného
z dal‰ích práv doloÏeného geo-
metrick˘m plánem 

• v souvislosti s návrhem zobrazo-
vat hranice rozsahu vûcného bfie-
mene k ãásti pozemku jako zvlá‰t-
ní prvek polohopisu digitální
mapy a digitalizované mapy v S-
JTSK je zde urãeno, kdy je tento
prvek zobrazován v katastrální
mapû (zobrazení hranice rozsahu
vûcného bfiemene na ãásti pozem-
ku jako zvlá‰tního prvku poloho-
pisu zapsaného do katastru pfied
úãinností této vyhlá‰ky se do ka-
tastrální mapy doplÀuje postupnû) 

Pfiíloha
• v bodu 2 jsou doplnûny zpÛso-

by vyuÏití pozemku o vodní
plochu, na které je budova

• v bodu 3 jsou doplnûny typy
vodního díla 

• v bodu 6 jsou doplnûny zpÛso-
by ochrany nemovitosti evrop-
sky v˘znamná lokalita a ptaãí
oblast a dále jsou doplnûny ty-
py ochrany ochrana vodních
dûl a ochrana vodního zdroje 

V bodu 10 pfiílohy, ve kterém jsou
mapové znaãky katastrální mapy
v S-JTSK a digitalizované mapy, jsou 
• vypu‰tûny body jednotné nive-

laãní sítû a stabilizovan˘ bod
technické nivelace, které ne-
jsou obsahem katastru 

• doplnûna je hranice rozsahu
vûcného bfiemene

• u stavebních objektÛ jsou vy-
pu‰tûny znaãky prÛmût okraje
stfie‰ního plá‰tû, dfievûná budo-

va, schodi‰tû, lávka a propus-
tek bez rozli‰ení a nûkteré dal‰í
prvky polohopisu

• u dal‰ích prvkÛ polohopisu jsou
vypu‰tûny znaãky osa Ïelezniã-
ních kolejí, visutá lanová dráha,
pozemní lanová dráha, kovov˘ be-
tonov˘ stoÏár, pfiíhradov˘ stoÏár,
stoÏár vysílací nebo retranslaãní
stanice, osa nadzemního vedení,
vedení vysokého a velmi vysoké-
ho napûtí a vefiejná studna (vypu‰-
tûné znaãky jsou uvedeny jako
mapové znaãky v mapách vyhoto-
ven˘ch pfied úãinností vyhlá‰ky)

• v bodu 12 pfiílohy jsou zohlednû-
ny moderní technologie (GPS)

• v bodu 14 pfiílohy jsou zohled-
nûny pfiípady ponechání dosa-
vadních v˘mûr 

• v bodu 17 pfiílohy je upraven po-
stup v pfiípadech, kdy je nutno
v katastrálních územích vyhlá‰e-
n˘ch katastrálním úfiadem zo-
brazení zmûny pfiizpÛsobit mapû

• v bodu 18 pfiílohy jsou pro po-
tfieby praxe roz‰ífieny vzory geo-
metrick˘ch plánÛ 

V˘sledky vypofiádání pfiipomínek
z meziresortního pfiipomínkové-
ho fiízení k 8. 11.
• âBÚ, âSÚ, MD, MPSV, MPO,

MZV, MZ, MZe – vypofiádáno
bez rozporu

• âNB, âTÚ, ERÚ, MI, MK,
MO, M·MT, MÎP, NBÚ, SHR,
SÚJB, ÚPV – bez pfiipomínek 

• MS – bez zásadních pfiipomínek
• MF, MV, ÚOOÚ, Úfiad vlády

(odbor kompatibility s právem
Evropsk˘ch spoleãenství) – vy-
pofiádání probíhá

• MMR – fie‰en rozpor (dal‰í prv-
ky polohopisu) 
K pfiípravû koneãného znûní ná-

vrhu nové vyhlá‰ky vyuÏity i pfii-
pomínky âSGK a KGK.

■ Geodetická spoleãnost z Mladé Bo-
leslavi pfiijme geodeta-geodetku. Po-
Ïadavky: vzdûlání v oboru S· ãi V·,
praxe vítána, není podmínkou. Nástup:
bfiezen 2007 nebo dle dohody. Kontakt
na tel.: 602 412 263, 326 732 861 ne-
bo e-mail: info@nz-geodet.cz.

■ Zavedená geodetická kanceláfi
z Prahy hledá geodeta(ku) – katastr
nemovitostí – terén i kanceláfi. Kontakt
na tel.: 261 225 442, 775 919 163 ne-
bo e-mail: info@geo5.cz.

■ Geodetická kanceláfi v Brnû pfii-
jme geodeta, absolventa SP· sta-
vební pro práci v terénu. Kontakt na
tel.: 541 634 413 nebo e-mail: su-
chanek@zk-brno.cz.

■ 3G Praha s.r.o. hledá geodety-
techniky zejména k obsluze totálních
stanic. Nástup moÏn˘ ihned. Více na
tel.: 602 252 980 nebo www.3g.cz.

KRÁDEŽ
na Webu Zeměměřiče i v našem časopisu!

■ 18. 12. 2006 byl na Kr. Poli odci-
zen NIKON DTM-410 + 3 baterie +
nabíjeãka. Pfiístroj je v prasklé oran-
Ïové plastové krabici, nefunguje
mu v první poloze klávesa 7. Dále
se ztratil planimetr X-PLAN 360C,
v˘robní ãíslo 115428. (Kontakt po-
‰kozen˘ neuvedl...)

SECOND
HAND

na Webu Zeměměřiče i v našem časopisu!

■ Prodá se souprava KONi 007
(stroj + 2 invar. latû 3m) v bez-
vadném stavu. Kontakt na tel.:
736 644 860.  Zn.: »Nabídnûte«

■ Levnû prodám totální stanici Top-
con CTS2 + psion a pfiíslu‰enství, di-
gitizér Wacom A3, nivelaãní pfiístroj
Sokkia E32 + laÈ a VKV vysílaãky
Nissei. Kontakt na tel.: 721 819 547.

■ SbûratelÛm star˘ch geodetic-
k˘ch pfiístrojÛ nabízím Wild Heerb-
rugg T 16, Th 3b, Meopta T 1c,
Zeiss Ni 030, Meopta NK 30x,
Haag - Streit, 2 ks invarové latû 3 m.
Kontakt na tel.: 605 834 880.
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První dochované astronomické pozorování Johna Flamsteeda,
prvního královského astronoma, bylo sluneãní zatmûní sledo-
vané z jeho domova v Derby 12. záfií 1662, kdy mu bylo pou-
h˘ch 16 let. Solární astrofyzici v královské hvûzdárnû zaãali
s Airyho pozorováním sluneãního zatmûní roku 1842. 

Dva nejslavnûj‰í soubory fotografií sluneãního zatmûní
v archivu královské hvûzdárny jsou obrázky ze sluneãního
zatmûní z roku 1860, které zhotovil de la Rue a ze zatmûní
v roce 1919 v Sobralu.

V letech 1842 aÏ 1954 se z královské hvûzdárny uskuteãnila
fiada expedic za pozorováním zatmûní. V archivech hvûzdárny
se nacházejí záznamy ze zatmûní z let: 1860 (·panûlsko), 1898
(Indie), 1901 (Sumatra, Mauritius), 1914 (·védsko), 1922 (Aus-
trálie), 1927 (Anglie), 1868, 1900 (Portugalsko), 1905 (Tunis),
1919 (Brazílie), 1926 (Sumatra), 1929 (Malajsko).

potíÏe se zji‰tûním ãasu, aãkoliv
jsem drÏel hodinky témûfi u oka.

Mûsíc se jevil jako ãerná skvr-
na na obloze obklopená prsten-
cem svûtla (zdálo se mi naãerve-
nalé), jehoÏ ‰ífika byla asi 1/8
jeho vlastního prÛmûru. Domní-
vám se, Ïe pokud mûlo Slunce
s Mûsícem opravdu zmizet, ne-
mûlo se pak tak znepokojivû obje-
vit (nehledû na náhlou temnotu)
– toto zjevení znásobilo hrÛzu
stejnû jako kdyÏ nález rozãtvrce-
né mrtvoly znásobí prvotní obavu
o pohfie‰ovaného Ïivého ãlovûka.
Co se t˘ká svûtelného prstence,
o kterém uÏ toho bylo tolik fieãe-
no, vûfiím tomu, Ïe ho nevyvolala
ani sluneãní atmosféra ani mûsíã-
ní, ale jednodu‰e vze‰el z na‰í
vlastní atmosféry. Stejnû jako zá-
fie, která mÛÏe b˘t vidût v noci,
kdyÏ je pouliãní svítilna skrytá za
rohem domu. Pfii pohledu telesko-
pem bylo vidût pár jak˘chsi jedno-
tliv˘ch nehybn˘ch ãerven˘ch pla-
mínkÛ u mûsíãního okraje, které
beze v‰í pochybnosti závisely na
nerovnostech velkého mraku, kte-
r˘ se v tûchto místech Mûsíce do-
t˘kal. KdyÏ se opût objevil okraj
slunce, v‰echno bylo opût jasné.«

Airyho názor na v˘znam a pÛ-
vod svûtla, které vidûl okolo za-
temnûlého slunce, se naprosto
zmûnil poté, co byl svûdkem zatmû-
ní v roce 1851 ve ·védsku. Pozdûji
napsal své manÏelce tato slova: »Vy-
pl˘vají z toho nûkteré dÛleÏité bo-
dy. Za prvé, ãervené plameny jistû
patfií ke slunci. Za druhé, v nûkte-
r˘ch pfiípadech jsou urãitû izolova-
né. Za tfietí, nûkdy jsou pomûrnû
kfiivolaké. Za ãtvrté, zdají se b˘t
spojené s urãit˘mi body.«

·panûlsko 1860

De la Rue sestrojil zvlá‰tní teleskop
pro pozorování slunce a zaznamená-
vání sluneãních skvrn. Vzal ho se-
bou do ·panûlska a poprvé tak byl
schopen fotografovat sluneãní v˘-
ãnûlky, které jsou viditelné pouze
bûhem zatmûní slunce. Pozorování
ho potû‰ila, protoÏe oãekával, Ïe v˘-
ãnûlky budou pfiíli‰ slabé na to, aby
byly na jeho málo citliv˘ch fotogra-
fick˘ch deskách objeveny. Ve skuteã-
nosti se na deskách objevily dokon-
ce i detaily, které by nebyl schopen
spatfiit pouh˘m okem a které muse-
ly podle správné dedukce pocházet
z krátk˘ch vlnov˘ch délek svûtla
oku neviditeln˘ch.

Tato pozorování a prokázání,
Ïe v˘ãnûlky jsou souãástí slunce
a nikoli atmosférického pÛvodu,
podpofiila v˘zkum jejich charak-
teru a pÛvodu.

Fotografie je jednou ze ãtyfii-
ceti, které de la Rue zhotovil
a ukazuje ãásteãné zatmûní slun-

Greenwich a zatmûní

Turín 1842

Roku 1842 napsal Airy z Turína
Whewellovi do Cambridge: »V˘-
chod Slunce nebyl pfiízniv˘, obloha
byla velmi zataÏená, ale vidûli jsme
zaãátek i postup zatmûní zfietelnû
a vcelku dobfie. Ale je tûÏké si
o tom udûlat pfiedstavu. Rozpro-
stfielo se pfiítmí, zemû se zdála zni-
ãená, mraky se tváfiily pfií‰ernû ãer-
né a hrozivé, trocha sluneãního
svûtla dopadajícího na zemi mi pfii-
padala temnû rudá. V‰echny tyto
hrÛzy pak náhle mnohonásobnû
zesílily, kromû svûtla, které napros-
to zmizelo, a v Ïivotû jsem nezaÏil
hrÛzostra‰nûj‰í situaci. Mûl jsem

·panûlsko, 1860
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ce. Je na ní vidût hrub˘ okraj
Mûsíce a sluneãní skvrny, stejnû
jako vady emulze a nitkov˘ kfiíÏ.

Sobral 1919

Teorie V‰eobecné relativity
Alberta Einsteina publikovaná
v roce 1915 poukázala na rozdíly
mezi ãasem + prostorem a ãaso-
prostorem vãetnû jeho oh˘bání.
Arthur Eddington z Cambridge si
rychle uvûdomil v˘znam plynou-
cí z této teorie a moÏnost jejího
otestování pfii zatmûní slunce. 

Královsk˘ astronom Frank
Dyson v roce 1917 poukázal na to,
Ïe zatmûní slunce v roce 1919 po-
skytne ideální podmínky pro testo-
vání teorie, protoÏe slunce zrovna
bude blízko Hyadesovy hvûzdoku-
py ve skupinû relativnû jasn˘ch
hvûzd. Svûtelné paprsky z hvûzd
procházející bûhem zatmûní kolem
slunce by mûly b˘t ohnuté tak, Ïe
by se obrazy hvûzd vidûné ze ze-
mû mûly zdát vzdalující se od slun-
ce. Na svûteln˘ paprsek to mûlo
úãinek 1,75 úhlové vtefiiny, coÏ je
dvakrát tolik neÏ posun pfiedpoví-
dan˘ Newtonovou teorií. 

Je to stejn˘ princip jako gra-
vitaãní ãoãka, kdy shluk galaxií
mÛÏe vytvofiit mnohokrát zvût‰e-
né obrazy galaxií ve dvojnásobné
vzdálenosti, jak jsme mohli vidût
díky Hubbleovu teleskopu.

Byly uspofiádány dvû expedice,
jedna do Sobralu v Brazílii a druhá,
které se úãastnil i Arthur Edding-
ton, na ostrov Principe u západní-

ho pobfieÏí Afriky. Na Principe byla
ráno boufika, která v‰ak skonãila
právû vãas, aby se daly udûlat foto-
grafie – jen na dvou se ukázaly ob-
razy hvûzd. V Sobralu se také vy-
jasnilo vãas pro pozorování a bylo
získáno sedm pouÏiteln˘ch fotogra-
fick˘ch desek. 

Posuny byly velké zhruba jed-
nu pûtinu prÛmûru obrazu hvûzdy
a bylo obtíÏné je zmûfiit pfiesnû. Nic-
ménû v listopadu roku 1919 Frank
Dyson oznámil spoleãné schÛzi Krá-
lovské spoleãnosti a Královské astro-
nomické spoleãnosti, Ïe v˘sledky
potvrdily Einsteinovu teorii.

Giggleswick 1927

Následující v˘Àatek je ze zprávy
královského astronoma Franka
Dysona pro Board of Visitors ze dne
2. ãervna 1928: »Expedice pro po-
zorování úplného zatmûní slunce
dne 29. ãervna byla vlídnû ubytová-
na na ‰kolních pozemcích v Gigg-
leswicku. Hlavním programem bylo

vyfotografovat sluneãní koronu ve
velkém mûfiítku s ‰estipalcov˘mi
ãoãkami a ohniskem 45 stop, dále
vyfotografovat spektrum Littrowo-
v˘m spektrografem v infraãerve-
ném svûtle a porovnat intenzitu Ca
páru v infraãerveném svûtle
s H a K liniemi prostfiednictvím ma-
lého disperzního Littrowova spekt-
rografu. Poãasí pfied zatmûním bylo
extrémnû ‰patné, ale zatmûní sa-
mo o sobû bylo pozorované trhli-
nou v mracích. Pomocí letadla byly
laskavû redakcí Daily Mail na po-
pud hvûzdárny zaji‰tûny také foto-
grafie v malém mûfiítku. Na palubû
prÛzkumné lodi H.M.S. Fitzroy,
která operovala v Severním mofii,
byli díky povolení námofiního hyd-
rografa ubytováni dva pozorovatelé
z Greenwiche. KvÛli mrakÛm neby-
ly získány Ïádné v˘sledky. Podrob-
ná zpráva je zvefiejnûna v Monthly
Notices of the Royal Astronomical
Society, díl 87, strana 657.«

Podle www.nmm.ac.uk 
zpracoval MAN

Trasy zatmûní slunce

1860 1927

1842 1919

Sobral,
1919



* Volné stanovisko »On-the-Fly«:
Nyní jiÏ nemusíte mûfiit nejdfiíve na orientaãní
body a teprve potom na body podrobné. Pros-
tû zaãnete postupnû mûfiit body nezávisle na
tom, zda se jedná o orientaãní body nebo bo-
dy podrobné.  Pfii dosaÏení potfiebného poãtu
orientaãních bodÛ, vypoãte program soufiad-
nice stanoviska a orientaci. Jakmile je známa
orientace  totální stanice, v‰echny mûfiené
podrobné body se automaticky pfiepoãítají.
Tím u‰etfiíte ãas optimální volbou trasy pocho-
du pfii mûfiení.

Pfiepínejte mezi GPS a TPS:
S Leica SmartPole jsou totální stanice a GPS vÏdy
k dispozici pro zamûfiení libovolného bodu. KdyÏ je
GPS zakryt... pouÏijete totální stanici; kdyÏ je mezi bo-
dem a totální stanicí pfiekáÏka... pouÏijete GPS. VyuÏij-
te snadného pouÏití GPS a kontinuální produktivity.

SmartPole je extrémnû lehk˘ a ‰ikovnû doplÀuje jiÏ
tak propracovan˘ Systém 1200. Objevte pro sebe

jeho v˘hody.

Kontaktujte nás pro praktické pfiedvedení.

Leica SmartPole
Non-stop mûfiení s voln˘m
stanoviskem »On-the-fly«*

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




