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Abstrakt

Historie moderní výroby geodetických přístrojů v Sasku, která v evropském měřítku patří k nejstarším a svou úrovní 
k nejvýznamnějším, začala v roce 1771. Článek zmiňuje bohatou historii a produkci firem působících ve Freibergu, v his-
torickém báňském regionu Krušných hor. Druhým vzpomenutým střediskem výroby jsou průmyslové Drážďany.

History of Surveying Instruments Production in Saxony

Abstract 

The history of modern production of geodetic instruments in Saxony, which is one of the oldest and most significant 
production on the European scale, began in 1771. The article mentions the rich history and production of companies 
operating in Freiberg and Dresden. Dresden is the capital city in Saxony.  Freiberg is an old town in the historic mining 
region of the Ore Mountains.
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gií velmi významný a ovlivnil i obdobnou činnost po ce-
lém světě. Krušnohorský region byl 6. 7. 2019 zapsán na 
Seznam světového dědictví UNESCO.

S horním městem Jáchymovem jsou spojeny některé vý-
znamné události. Městský lékař a přírodovědec Georgius 
Agricola (1494–1555, vlastním jménem Georg Bauer) zde 
sepsal svých Dvanáct knih o hornictví a hutnictví (De re 
metallica libri XII, 1550, tiskem 1556), které se pro další 
staletí staly nejužívanější příručkou. V roce 1716 byla v měs-
tě založena báňská škola. Výuka přešla v roce 1762 na filo-
zofickou fakultu pražské univerzity a po dalším vývoji v ro-
ce 1772 na Báňskou akademii ve slovenské (hornouher-
ské) Banské Bystrici, založené v roce 1763. Ve městě se do-
chovala unikátní knihovna hrabat Šliků (Schliků), tehdy 
přístupná odborné veřejnosti. Lze předpokládat, že i zde 
byly vyráběny některé z potřebných přístrojů.

V saském horním městě Freibergu byla Báňská akade-
mie založena roku 1765 (obr. 1). Až do vzniku Technické 
univerzity v Drážďanech v roce 1871 byla nejvyšším tech-
nickým vzdělávacím ústavem v Saském království. Tato 
škola působí nepřetržitě, dnes pod názvem Technische 
Universität Bergakademie (TU BA) Freiberg, a je tedy svě-
tově nejstarším montánním učilištěm.

Nejstarší psaný středoevropský a český horní zákon Vá-
clava I. a jeho syna Přemysla Otakara byl součástí jihlav-
ského městského práva z roku 1249. Z něj vycházel pro-
gresivní horní zákoník (tzv. kutnohorské právo) Ius regale 
montanorum Václava II. z roku 1300, upravující podmínky 
pro těžbu a úpravu stříbra. Byl doplňován až do 16. století 
a používán v dílčích částech mnohými (dokonce mimo-
evropskými) státy až do 19. století. Freiberské horní právo 
bylo prvně zmíněno již v roce 1232, sepsáno bylo okolo 
roku 1300. Významné tzv. nové freiberské horní právo 
vzniklo v období 1346 až 1375 s využitím zásad jihlavské-
ho práva. Saský horní řád platil od roku 1466, tzv. anna-
berské právní předpisy vznikly roku 1509. Jáchymovské 

Úvod

Svobodný stát Sasko, spolková země Spolkové republiky 
Německo, a Česká republika spolu nejen sousedí, ale mají 
k sobě blízko i životním stylem a kulturou, dějiny obou 
zemí se často prolínají. Historie moderní výroby geodetic-
kých přístrojů v Sasku začala roku 1771, některé z kon-
strukcí ovlivnily evropský vývoj. Je tedy pochopitelné, že 
se saské přístroje používaly i na našem území. V následu-
jícím textu je podán krátký přehled výroby ve dvou vý-
znamných centrech, ve Freibergu v hornickém Podkruš-
nohoří a v průmyslových Drážďanech. Zmíněny jsou krát-
ce i firmy z braniborské (do roku 1815 saské, pak pruské) 
Liebenwerdy, jejichž výrobky jsou řazeny do okruhu frei-
berské produkce. Ke zpracování byly – není-li uvedeno 
jinak – použity zejména práce [1], [2], [3], [4], [5], [6] a [7].

Výroba v Podkrušnohoří

2.1  Historický přehled

V Krušných horách se po obou stranách česko-saské hra-
nice od 12. až do 20. století těžily a upravovaly rudy stří-
bra, cínu, mědi, kobaltu, železa, zhruba v posledním sto-
letí uranu; významem zanedbatelná není ani prestižní raž-
ba stříbrných mincí. (Šlikovský tolar dal název měně USA.) 
Specializovaná a vysoce kvalifikovaná hornická činnost 
byla pro svůj fiskální a mnohdy též strategický význam 
podporována, chráněna a řízena panovníkem nebo maji-
teli důlního díla. Je samozřejmé, že na vývoji a prosperitě 
oboru se podíleli významní vědci své doby a odborné škol-
ství. Vliv těžby rud na české a saské straně pohoří byl pro 
rozvoj důlních, úpravárenských a navazujících technolo-
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Obr. 1 Budova Báňské akademie ve Freibergu (foto P. Hánek)

Obr. 2 Teodolit Hildebrand früher August Lingke,
VUT FAST v Brně (foto P. Hánek)
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až 1875). Mechanik Schramm se stal společníkem o 10 let 
později. Na zdokonalení některých konstrukcí se návrhy 
podílel Julius Ludwig Weisbach (1806–1871), profesor Báň-
ské akademie. Podnik vyráběl pro Christiana Augusta Na-
gela (1821–1903) přístroje pro saskou triangulaci.

Firmu August Lingke & Compagnie roku 1873 koupil vý-
borný konstruktér Max Hildebrand (1839–1910), od roku 
1870 její zaměstnanec, který dříve prošel praxí v Paříži, 
Anglii a ve významné berlínské dílně Pistor & Martins. 
Přístroje po několik let nesly označení Hildebrand früher 
August Lingke (obr. 2), okolo roku 1880 označení Hilde-
brand & Schramm. M. Hildebrand podnik, vyrábějící úplný 
sortiment zeměměřických a důlně-měřických přístrojů 
(obr. 3) a pomůcek, včetně vybavení pro kancelářské 
zobrazovací práce, pozvedl na vynikající úroveň. Připo-

horní právo vzniklo a bylo upravováno pro stříbrné doly 
na panství hrabat Šliků v letech 1519 až 1548 pod vlivem 
zejména saského horního práva. Z něj převzalo řadu usta-
novení, která omezila nebo reformovala starší česká horní 
práva.

2.2  Výrobci v Podkrušnohoří

Je samozřejmé, že v saském Freibergu, v jednom ze středi-
sek krušnohorského hornictví a v sídle báňské školy, byly 
ideální podmínky pro vznik specializovaných dílen pro 
výrobu potřebného vybavení, k němuž samozřejmě pa-
třily geodetické a kartografické rýsovací a plochoměrné 
přístroje a pomůcky. Období činnosti níže uvedených vý-
robců až do současnosti zahrnuje 250 let, během kterých 
došlo ke značným změnám instrumentária, z nichž ně-
které jsou jejich dílem a jsou používány dodnes. Známá je 
tzv. freiberská konstrukce hornické závěsné buzoly, která 
má prstenec s kompasovou krabicí (na rozdíl od kassel-
ského systému) pevně spojený se závěsem. Pravidelné sle-
dování magnetické deklinace a jejích změn deklinatorii, 
později magnetometry, bylo prováděno od roku 1827. 

Gottlieb Friedrich Schubert založil v roce 1771 ve Frei-
bergu dílnu, patřící k nejstarším v Německu. Podnik se stal 
známým výrobou měřických stolů, sklonoměrů a důlně- 
-měřických, především buzolních přístrojů. V roce 1791 díl-
nu převzal Johann Gottfried Studer (1763–1832), mecha-
nik Báňské akademie, který zavedl do výroby nové pří-
stroje, zejména teodolity. (Jeden z nich je nyní umístěn ve 
významném Deutsches Museum v Mnichově.) Prosperu-
jící podnik dále rozšířil Wilhelm Friedrich Lingke (1784 až 
1867), který ho vedl od roku 1823. Ve spolupráci s mni-
chovským fyzikem a optikem Josephem Fraunhoferem 
(1787–1826), autorem výroby optického skla a achroma-
tických dalekohledů, postavili jako vrchol firemní pro-
dukce astronomický a triangulační teodolit. V roce 1859 
úspěšnou firmu převzal syn August Friedrich Lingke (1811 
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Obr. 3 Závěsná buzola Hildebrand
(foto Weber & Schütze)

Obr. 4 Buzolní teodolit Osterland (zdroj [8])

Obr. 5 Úhlová hlavice A. Pessler & Sohn
(foto Weber & Schütze)
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meňme tzv. freiberskou kouli (někdy je značena jako 
Gaussova koule) z roku 1876, umožňující nucenou cen-
traci teodolitu s přesností 0,05 mm, soupravu důlního zá-
věsného teodolitu nebo přesný teodolit s konstrukčním 
předchůdcem tzv. trojpodstavcové soupravy s terči, pro-
světlovanými lampou. Významnou část produkce před-
stavovalo důlně-měřické vybavení; příslušenstvím buzol-
ních teodolitů často bylo deklinatorium. Některé z teodo-
litů měly pro dosažení konstantní výšky horizontu jeden 
za stavěcích šroubů nahrazen pevným hrotem. O úrovni 
výrobků firmy Hildebrand Freiberg/Sa. svědčí skutečnost, 
že obchodně úspěšným tzv. „malým teodolitem“ vybavila 
více než desítku vědeckých expedicí, včetně polárních. 
Mezi ně patří výprava balonem švédského vzduchoplavce 
Salomona Augusta Andrée v roce 1897; jeho „malý Hilde-
brand“ byl nalezen ve věčném ledu v troskách tábora v ro-
ce 1930 v použitelném stavu. 

Ve Freibergu působily ještě další menší firmy. Před ro-
kem 1872 vznikl podnik Carla Osterlanda (obr. 4), který 
vyráběl nejen geodetické, ale i ceněné fyzikální přístroje. 
Méně významný podnik A. Pessler & Sohn se podle do-
stupných informací zaměřil na výrobu kompasů, závěs-
ných buzol, úhlových hlavic (obr. 5), pantografů a měřic-
kého příslušenství. 

Zajímavou, veřejně nepřístupnou sbírku převážně důl-
ně-měřických přístrojů různých výrobců, nejstarších ještě 
z doby před založením Báňské akademie, vlastní Institut 
důlního měřictví a geodézie Fakuty geověd, geotechniky 
a hornictví BA TU Freiberg [9], [10] (obr. 6). 

V roce 1889 začal bývalý pruský katastrální úředník 
Hermann Robert Reiss (1844–1911) v městě Liebenwerda 
vedle provozování zásilkového obchodu s potřebami pro 
zeměměřiče a domácnost vyrábět výtyčky a ve spolupráci 
s firmou Maibuhr & Hentschel další geodetické pomůcky. 
Roku 1896 vznikla firma Technisches Versandgeschäft R. Reiss, 
která se stala známou sériovou výrobou kvalitních geode-
tických a rýsovacích přístrojů a pomůcek. Po roce 1949 
byla produkce geodetických měřických přístrojů ukon-
čena. Nástupnický podnik VEB Messgerätebau– und Zei-
chentechnik Bad Liebenwerda vyráběl pod označením Reiss 
u nás známé polární planimetry, rýsovadla, logaritmická 
pravítka, stojanová a stolní rýsovací prkna. Po privatizaci 
v roce 1990 se podnik specializoval na nynější produkci 
kancelářského nábytku pod názvem REISS Büromöbel 
GmbH.

Již od roku 1882 působil v Liebenwerdě podnik Zeichen– 
und Meßgerätefabrik Carl Weiland (později F. Weiland Zei-
chen– und Meßgerätefabrik) s obdobným sortimentem 
běžných geodetických přístrojů (teodolity, nivelační pří-
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Obr. 6 Záměrné pravítko ze 17. století,
sbírka TU BA Freiberg (foto P. Hánek)

Obr. 7 Univerzální teodolit Hildebrand-Wichmann,
VUT FAST v Brně (foto P. Hánek)

Obr. 8 Důlní závěsný teodolit
Hildebrand-Wichmann-Reiss (zdroj [8])
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gyroteodolitů MRK 1 a MRK 2. V ČSR byly pravděpodobně
nejznámější vteřinový teodolit Theo 2 (předválečný Zeiss 
Th IV; obr. 9) s příslušenstvím, minutový závěsný důlní 
teodolit Theo 6 s kovovými kruhy, resp. Theo 6.1 se skle-
něnými kruhy, důlní buzoly kasselského typu (s dělením 
360°/400 gon, interval 1°/2 gon) a hydrostatické přístroje 
pro měření svislých posunů Meissnerova typu, dosahující 
přesnosti 0,1 mm. Nadále byly vyráběny důlní teodolity 
(obr. 10, na fotografii chybí sázecí buzola). Podnik byl 
v roce 1965 integrován do kombinátu VEB Carl Zeiss Jena 
se sídlem v Duryňsku. V současnosti po privatizaci, likvi-
daci a následném obnovení v letech 1993/1994 firma 

stroje, měřické stoly) a pomůcek (úhloměrné hlavice, hra-
noly). Nabízel také rýsovací stoly, pausovací papír, vy-
bavení kanceláří apod. V roce 1910 firma zaměstnávala 
zhruba 200 pracovníků. 

Ve dvacátých letech 20. století inzerovala v odborném 
tisku firma Gebrüder Schneider, která v Liebenwerdě vyrá-
běla dřevěné měřické pomůcky – výtyčky, svahoměrné 
a nivelační latě, slunečníky.

V době krize po 1. světové válce vznikl v roce 1921 spo-
jením firmy Hildebrand se známou berlínskou firmou Wich-
mann podnik Hildebrand-Wichmann-Werke s širokým roz-
sahem výroby (obr. 7) přístrojů i pomůcek pro práce v te-
rénu a v kanceláři. Podnik dlouhodobě významně spolu-
pracoval i s firmou Reiss, např. při výrobě důlních závěs-
ných teodolitů (obr. 8). Reklamy v odborném tisku z roku 
1925 tuto trojici deklarují jako spojené podniky, v označení 
přístrojů je však použit původní firemní název, v tomto 
případě Hildebrand früher August Lingke & Co., G.m.b.H.

Zestátněním a spojením podniku Max Hildebrandt a tra-
diční firmy A. Pessler & Sohn vznikl v roce 1950 závod VEB 
Freiberger Präzissions-Mechanik (FPM). V následujících le-
tech podnik výrazně rozšířil produkci, připravil prototypy 
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Obr. 9 Teodolit VEB FPM Theo 2 s osvětlením,
VUT FAST v Brně (foto P. Hánek)

Obr. 10 Buzolní teodolit VEB FPM (bez busoly),
VUT FAST v Brně (foto P. Hánek)

Obr. 11 Přístroj pro záměrnou přímku FPM Holding (zdroj [11])

Obr. 12 Hranoly firmy RDMT pro měření
posunů přehrad (zdroj [12])
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rovině ±30°, hmotnost 15 kg) s potřebným příslušenstvím, 
mechanické zařízení pro určení středové polohy olovni-
cového závěsu s přesností 0,1 mm. Nabízí též lasery série 
FG-LL, stavební rotační lasery FG-VL3 a jednoduché me-
chanické teodolity (např. FG-T3, zvětšení 20x, přesnost 
směru 20“/6 mgon, hmotnost 2,1 kg) [11].

Thomas Richter, bývalý konstruktér firmy FPM ve Frei-
bergu, založil v roce 1994 v krušnohorském Frauensteinu 
inženýrskou kancelář, která se v roce 2002 změnila na pod-
nik Richter Deformationsmesstechnik GmbH (zkratka RDMT). 
Vyrábí přesná mechanická a především digitální zařízení 
pro měření posunů a přetvoření přehrad a výškových sta-
veb různými metodami (obr. 12), měřiče teploty uvnitř 
stavební konstrukce, průsakoměry a další zařízení [12]. 
V této oblasti též poskytuje komplexní inženýrské služby. 
V nabídce jsou další pomůcky, např. stavební nivelační 
přístroje, hladinoměry pro měření v nádržích, měřická ko-
lečka, fyzikální snímače, mikrometry, posuvná měřítka, vo-

používá označení FPM Holding GmbH. Kromě jiných kon-
strukcí vyrábí známé libelové a kompenzátorové nivelační 
přístroje z bývalé produkce Zeiss Jena řady Ni (pod ozna-
čením FG), provažovače, klasické nautické přístroje a sou-
pravy pro měření deformací. K nim patří přesné přístroje 
pro hydrostatickou nivelaci PSW 2 a automatický systém 
ASW 2000 (2 až 30 stanic, přesnost při korigované teplotě 
0,02 mm, cyklus měření od 3 minut, napájení 24 V), pří-
stroj (obr. 11) pro měření příčných posunů metodou zá-
měrné přímky (zvětšení 65x, pohyb dalekohledu ve svislé 
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Obr. 13 Reklamní materiál firmy G. Heyde (zdroj [7])

Obr. 14 Teodolit VEB Optik Feinmess Dresden,
VUT FAST v Brně (foto P. Hánek)
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Tento text vznikl v rámci grantového projektu Ministerstva 
kultury ČR NAKI II, č. DG18P02OVV054 Zeměměřické a astro-
nomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 
20. století.
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Výroba v Drážďanech

Gustav Heyde (1846–1930) prošel bohatou praxí v uzná-
vaných dílnách jemné mechaniky a optiky. Ve věhlasné 
vídeňské firmě Starke & Kammerer se důkladně seznámil 
s konstrukcí geodetických přístrojů. V roce 1871 založil 
v Drážďanech obchod, ale již o rok později vlastní dílnu 
jemné mechaniky, která postupem doby získala světo-
vou pověst ve výrobě geodetických, fotogrammetrických
a astronomických přístrojů, fotografických objektivů a fo-
toaparátů. První konstrukcí firmy G. Heyde byl dělicí stroj 
kruhů, který byl v roce 1889 automatizován a upraven ro-
ku 1904; používala ho i firma Kern. Následoval počítací 
stroj, rychloměr pro lokomotivy apod. Optické oddělení 
vzniklo roku 1895 (obr. 13). K významným konstrukcím 
patří univerzální teodolit se čtením dělených kruhů mi-
krometry (1886) a tzv. Zahnkreis-Theodolit (1896). V této 
konstrukci je na obvodu kovového kruhu dráha se 360 
zuby, po níž se po hrubém nastavení při jemném cílení 
alhidáda pootáčí pomocí vřetene s bubínkem s 60 dílky. 
Odhadem tedy bylo možno číst 1/10 šedesátinné minuty, 
tj. 6“. Domníváme se, že toto řešení bylo používáno jinými 
firmami např. v konstrukcích vojenských zaměřovacích pří-
strojů. V roce 1897 firma zahájila provoz vlastní brusírny 
čoček. V roce 1911 byla hlava stativu opatřena trojicí 
dostředných drážek, do kterých pro nucenou centraci 
teodolitů zapadaly hroty stavěcích šroubů. V roce 1912 
G. Heyde předal vedení podniku s více než 200 zaměst-
nanci svým dvěma synům. Firma Gustav Heyde – Gesell-
schaft für Optik und Feinmechanik G.m.b.H. spolupracovala 
už od roku 1908 na konstrukcích přístrojů s prof. Reinhar-
dem Hugershoffem (1882–1941). Výsledkem byl např. auto-
redukční tachymetr, fototeodolit, v roce 1920 byl pod ná-
zvem Aerokartograph představen první automatický vy-
hodnocovací přístroj šikmých analogových snímků po-
zemní a letecké fotogrammetrie. (Prof. R. Hugershoff pře-
šel v roce 1931 z lesnické školy v Tharandtu na techniku 
v Drážďanech a začal spolupráci s firmou Carl Zeiss v Jeně.)

Podnik G. Heyde K.G., Werkstätten für Feinmechanik und 
Optik se po roce 1945 změnil na VEB Feinmess Dresden, 
Teilmaschinen und optisch-feinmechanische Geräte. V roce 
1948 vznikla firma VEB Optik Feinmess Dresden (obr. 14). 
Nadále byly vyráběny fotografické objektivy, dělicí stroje 
délkových a kruhových stupnic, nivelační a buzolní pří-
stroje, tachymetry. V roce 1970 podnik změnil název na 
VEB Feinmess Dresden, stal se součástí VEB Carl Zeiss Jena 
a vyráběl přesná měřicí zařízení pro řízení např. obrábě-
cích strojů. V roce 1985 byla zahájena produkce laserinter-
ferometrů. Firma s názvem Feinmess Dresden GmbH je 
po roce 1992 součástí skupiny Steinmeyer (od roku 2014 
Steinmeyer Mechatronik GmbH).

Závěr

Přístroje zmíněných firem se na našem území používaly 
zejména v důlním měřictví, některé z nich se dochovaly 
ve sbírkách muzeí, vysokých škol a institucí. V uvažova-
ném regionu vyráběla na české straně geodetické přístro-
je po roce 1890 firma Hermann Eichler v Ústí nad Labem.
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Jiří Čtyroký se dále také věnoval podrobnostem o obsahu DTM a předpoklá-
daným parametrům její přesnosti. Na první dvě prezentace navázal Vojtěch 
Zvěřina z firmy GEPRO, spol. s r. o. přednáškou o tom, jak úzkou návaznost 
má technická mapa na problematiku územního plánování. Poslední příspě-
vek bloku o DMVS/DTM uzavřel Jan Řezníček ze Zeměměřického úřadu (ZÚ). 
Posluchače informoval o aktuálním stavu výškových geodetických základů 
a o výškových referenčních systémech v kontextu připravované DMVS.

Po krátké polední přestávce se mohli účastníci konference vrátit ke sledo-
vání druhého bloku přednášek, jenž svým názvem Digitální stavební řízení 
(DSŘ)/Koncepce BIM signalizoval přímou návaznost na téma předchozího blo-
ku. K přednesení svého příspěvku byl vyzván nejprve prezident ICT UNIE, z. s. 
Zdeněk Zajíček. Ten shrnul stav přípravy DSŘ, věnoval se v této souvislosti pře-
devším problematice legislativních procesů. Úspěšné rozběhnutí projektu DSŘ 
by měl umožnit především novelizovaný stavební zákon, který byl v době ko-
nání konference po projednání Vládou ČR postoupen do poslanecké sněmovny. 
Důležitým předpokladem pro vytváření DTM je rovněž příslušná prováděcí vy-
hláška, ta prochází připomínkovým řízením. Zatím pouze ve stadiu příprav je 
sestavování zákona o BIM a příslušných vyhlášek, případně technických no-
rem. Na přednášku Zdeňka Zajíčka navázal opět Jiří Čtyroký, který ve své druhé 
přednášce informoval posluchače o tom, jak probíhá činnost pracovních skupin 
zabývajících se problematikou architektury DTM, DSŘ a BIM. Další přednášku 
prezentoval Pavel Matějka, zastupující především výkonnou radu pro koordi-
naci Koncepce zavádění BIM. Posluchače informoval o dopadech Koncepce BIM 
na Národní infrastrukturu pro prostorové informace (NIPI), kterými se zabývá 
odborná skupina Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), CAGI a czBIM. 
Zmínil se mj. o zamýšleném Systému evidence staveb (SES) a Identifikačním 
čísle stavby (IČS), jak bude probíhat evidence staveb ve vystavěném prostředí 
NIPI. Rovněž se zmínil o potřebném legislativním rámci, ve kterém by se měly 
příslušné kroky odehrávat, ambiciózním cílem činnosti na tomto poli je zej-
ména záměr na vytvoření zákona o digitálním modelováni staveb a digitálním 
modelování vystavěného prostředí. Velmi úzkou návaznost na příspěvek Pavla 
Matějky měla hned další přednáška s názvem Vize digitálního vystavěného 
prostředí pro Digitální Česko. Leoš Svoboda, zastupující MPO a současně také 
Odbornou radu pro BIM při CAGI, upozornil na možnosti využití zahraničních 
zkušeností při vytváření digitální reprezentace tzv. vystavěného prostředí (po-
dle návrhu nového stavebního zákona to je prostředí vytvořené nebo upravené 
člověkem vně i uvnitř budov zahrnující stavby a volná prostranství veřejná i ne-
veřejná), vysvětlil také, jakým způsobem vzniká tzv. digitální dvojče objektu 
fyzického světa, v tomto případě stavby. V průběhu tzv. 4. průmyslové revo-
luce vznikají kyberneticko-fyzikální systémy (zavádí se principy Průmyslu 4.0), 
které mají široké možnosti užití od plánování investic přes projektování a vý-
stavbu až po správu a údržbu objektů. Závěr druhého bloku přednášek obsta-
ral Karel Janečka, reprezentující v tomto případě Západočeskou univerzitu 
v Plzni. Tématem jeho přednášky bylo využití BIM pro 3D modelování bytů, 
konkrétně se zabýval pojmem právní prostor a jaké jsou v současné době 
možnosti evidence právních prostorů pomocí 3D katastru.

Třetí a poslední blok přednášek prvního konferenčního dne měl název 
GeoInfoStrategie, GIS a geoportály pro veřejnou správu, 3D GIS. Jako první 
měla tento blok uvést přednáškou zástupkyně Ministerstva vnitra ČR (MV), ale 
zde se projevilo úskalí u nás ne zcela běžného provedení a technického zajiš-
tění konference. Pravděpodobně vzhledem k přísnějším bezpečnostním opa-
třením v IT infrastruktuře MV se nepodařilo připojit prezentující do konference, 
prezentace se proto neuskutečnila. Jako první v tomto bloku mohli účastnící 
vyslechnout až příspěvek, který připravili Jaroslav Škrobák a Tereza Kutišová ze 
Statutárního města Jihlava. Autoři se s posluchači podělili o své zkušenosti při 
práci s GISem, postavili do protikladů radosti a strasti, které každodenně geo-
informatici zažívají při práci s prostorovými daty, s uživateli nebo s výdejem 
a převodem dat do systému CAD. Radostí a pozitivním přínosem pro další práci 
by snad měla být také kvalitní data získaná prostřednictvím DTM. Další před-
náškou byla firemní prezentace společnosti Hexagon. Vladimír Špaček na mno-
ha příkladech ukázal možnosti využití GIS v systému krizového plánování. Před-
stavil řešení OPR (OnCall Planning & Response), systém pro plánování, koor-
dinaci, komunikaci a logistické zajištění operací ke zvládnutí krizových situací. 
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Česká asociace pro geoinformace (CAGI) pořádala ve dnech 4. a 5. 5. 2020  
konferenci Geoinformace ve veřejné správě (GIVS). Již 13. ročník konference 
se měl konat, tak jako v letech předešlých, v sídle CAGI na Novotného lávce 
v Praze. Do příprav konference však zasáhla epidemie koronaviru, opatření sou-
visející s vyhlášením nouzového stavu pozastavila možnost konání jakýchkoli 
hromadných akcí. Organizátoři tak stáli před rozhodnutím, jak se s danou 
situací vyrovnat, zda termín konání konference odložit nebo setkání úplně 
zrušit. Nakonec se rozhodli sáhnout po netradičním řešení a navrhli uspořádat 
akci v původním termínu, a to jako videokonferenci ve formě webinářů, tedy 
živě online prostřednictvím internetu. Všichni přihlášení účastníci konference, 
v první řadě přednášející, jejichž příspěvky byly v té době již schváleny do pro-
gramu, byli osloveni, zda by s navrženou formou jednání souhlasili. Převážná 
většina oslovených za dané situace návrh uvítala, prakticky nezměněn tak zůs-
tal předpokládaný tematický obsah i zamýšlený rozsah programu konference, 
o vyslechnutí příspěvků projevil zájem také dostatečný počet již dříve zaregis-
trovaných  účastníků. Organizátorům konference pod vedením předsedy CAGI 
a současně předsedy programového výboru Karla Janečky tak zbývalo do data 
konání připravit vhodné technické řešení pro zajištění vzdáleného online pří-
stupu účastníků k jednání.

I v nových podmínkách zůstal program konference rozložen do dvou dnů, 
skládal se z pěti tematických bloků, celkem se jednalo o téměř 7 hodin předná-
šek. Úvodním tématem prvního jednacího dne byla problematika Digitální mapy 
veřejné správy (DMVS), resp. Digitální technické mapy (DTM) České republiky (ČR). 
První příspěvek přednesl Jiří Formánek z Českého úřadu zeměměřického a ka-
tastrálního (ČÚZK). Představil východiska, aktuální stav budování tohoto pro-
jektu a připomněl zejména návaznost na proces digitalizace stavebního řízení. 
V podstatné části svého příspěvku se pak věnoval hlavně centrální komponentě 
DMVS, Informačnímu systému DMVS, jejímž provozovatelem podle již schvá-
lené legislativy bude právě ČÚZK. V první polovině roku 2020 připravuje resort 
ČÚZK potřebné podklady pro projekt ve studii proveditelnosti, zpracovává se 
popis obsahu IS DMVS, rozhraní pro komunikaci mezi IS DMVS a IS DTM krajů, 
podána bude projektová žádost. Další příspěvek z prvního bloku přednášek spo-
lečně připravili Jiří Čtyroký z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Karel 
Vondráček z firmy GEOREAL, spol. s r. o. Obsahem přednášky byly informace 
o postupu implementace DTM kraje. Zazněly především nejnovější informace 
o tom, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu z programu 
Vysokorychlostní internet, která je zaměřena konkrétně na vznik a rozvoj DTM. 
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