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a výšková stabilita území

Abstrakt

Od roku 1873 prováděli zaměstnanci Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni (RUVZÚ) velmi přesná nivelační měření na 
území tehdejšího Rakousko-Uherska v rámci obdobných prací na evropském kontinentu. Od té doby existují na našem 
území body, jejichž výška byla určena opakovaně a naměřené údaje jsou tak velmi kvalitním podkladem i pro určení výško-
vých změn terénu. Bohužel,jsou tato data, ač spravována státem a snadno dostupná (aktuální jsou volně dostupná na 
webových stránkách Zeměměřického úřadu, historická pak na vyžádání tamtéž), málo využívána.

Special Levelling Networks and Height Stability of the  Area

Abstract 

Since 1873, the staff of the Military Geographical Institute in Vienna (RUVZÚ) has carried out very precise levelling measure-
ments on the territory of the former Austria-Hungary as a part of similar work on the European continent. Since then, there 
have been points in our territory whose height has been determined repeatedly, and the measured data are thus a very 
good basis for determining the elevation changes of the terrain. Unfortunately, this data, although administered by the 
state and easily accessible (current ones are freely available on the website of the Land Survey Office, historical ones on 
request also there), is little used.

Keywords: precise levelling periods, undermined territory, terrain declines, database of survey control points

1.

2.

GaKO 68/110, 2022, číslo 5, str. 001

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 5 97

Výšky, připojené na střední hladinu Jaderského moře 
v Terstu, byly vypočteny se zavedením normálních orto-
metrických korekcí [4], [5].

2.2  Československá jednotná výšková síť 1920 až
      1938

Podle vládního nařízení [6] bylo organizací přesných nive-
lačních měření pověřeno ministerstvo veřejných prací. Je-
ho pracovníci však provedli v letech 1920–1938 měření 
jen na území dnešní ČR (obr. 2).  Na Slovensku prováděli 
ve stejném období přesné nivelační měření zaměstnanci 
Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) v Praze. Tato nive-
lační síť  byla na území ČR doplněna o základní nivelační 
body Mrač, Vlaské, Vrbatův Kostelec a Želešice. Pro stabi-
lizaci hlavních výškových bodů se osazovaly značky do zdí 
stabilních domů a do skály. Dále byly povoleny i značky 
jiné, pro vedlejší body (ploché, čárkové) a speciální. 

Předepsána byla obousměrná geometrická nivelace ze 
středu a komparace nivelačních latí. Rozdíl mezi měře-
ním TAM a ZPĚT musel být menší než 5 mm/km. Přes-
nost celé sítě je charakterizovaná střední kilometrovou 
chybou:

m
0
 = 1,70 mm (z vyrovnání sítě),

0,55 mm (z rozdílů měření tam a zpět).

Výšky byly opět počítány se zaváděním normálních or-
tomerických korekcí a to odděleně, od ZNB Lišov pro zá-
padní část a od ZNB Strečno pro část východní. Na styku 
obou soustav tak vznikly rozdíly ve výškách 23 až 82 mm, 
[5]. Nejen z tohoto důvodu připravilo ministerstvo veřej-
ných prací už v roce 1938 projekt nové nivelační sítě. 

Úvod

Na území České republiky (ČR) existuje v současnosti Česká 
státní nivelační síť (ČSNS), která představuje západní část 
původní Československé jednotné nivelační sítě (ČSJNS) 
I. až III. řádu, a tvoří kostru výškových geodetických zákla-
dů ČR. Body ČSNS I. až III. řádu a základní nivelační body 
(ZNB) představují základní výškové bodové pole [1]. Na-
vazující podrobné výškové bodové pole pak tvoří body 
nivelační sítě IV. řádu, plošných nivelačních sítí a stabili-
zované body technických nivelací [2]. Správu základního 
výškového bodového pole vykonává Zeměměřický úřad 
(ZÚ), správu podrobného výškového bodového pole vyko-
návají katastrální úřady [3]. Databáze všech bodů výško-
vého bodového pole je spravována v ZÚ.

Vývoj výškových základů na území ČR

2.1  Síť přesných nivelací RUVZÚ

Po vzniku Československa v roce 1918 převzal nový stát 
výsledky rakousko-uherských nivelačních měření z naše-
ho území (obr. 1) a vydal „Soupis výškových značek v ni-
velační síti I. řádu Republiky československé“, který obsa-
huje asi 700 využitelných bodů. Mezi nimi byly i tři základní 
nivelační body – Lišov, Strečno a Trebušany (dnes Dilové 
na Ukrajině). Přesnost této převzaté sítě je charakterizo-
vána střední kilometrovou chybou:

m
0
 = 4,1 mm (z vyrovnání sítě),

1,4 mm (z rozdílů měření tam a zpět).
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Obr. 2 Československá jednotná nivelační síť 1920–1938, západní část, [5]

Obr. 1 Síť přesných nivelací RUVZÚ, část na území ČR, [5]
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Obr. 3 Československá jednotná nivelační síť I. - III. řád, západní část, [5]
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sítě I. řádu (16 polygonů na území dnešní ČR). Vyrovnání
sítí II. a III. řádu bylo prováděno vždy podle nivelačních 
oblastí (polygonů) vyšších řádů. V roce 1960 byly dokon-
čeny práce ve státní nivelační síti na celém území Česko-
slovenska. Výsledky měřických a výpočetních prací jsou 
uspořádány podle nivelačních pořadů a výšky uloženy v ka-
talozích. Výpočty nadmořských výšek všech nivelačních 
pořadů ČSJNS byly provedeny v systému normálních orto-
metrických výšek v systému jadranském (ČSJNS/J).

ČSJNS na území ČR obsahovala 53 370 bodů, 1 105 nive-
lačních pořadů o celkové délce 23 111 km, tj. 2,3 body na 
1 km pořadu. Střední kilometrová chyba obousměrné ni-
velace m

0
 = 0,43 mm (I. řád), 0,41 mm (II. řád) a 0,56 mm 

(III. řád).
V roce 1957 došlo ke společnému vyrovnání nivelačních 

sítí v zemích střední a východní Evropy, když předtím byly 
tyto sítě na několika místech měřicky spojeny. Pro společ-
né vyrovnání byly poskytnuty údaje z měření sítě I. řádu 
ČSJNS, opravené o korekce ze skutečných hodnot tíže na 
zemském povrchu (Bouguerovy anomálie) podél tras nive-
lačních pořadů. Normální výšky podle teorie Moloděn-
ského vycházejí nově ze střední hladiny Baltského moře 
v Kronštatu a jsou na našem území oproti výškám jadran-
ským o 35 až 42 cm menší. Tak vznikl výškový systém 
baltský-po vyrovnání (Bpv). Výšky bodů nižších řádů byly 
vypočteny vyrovnáním v rámci jednotlivých států, v ČSR 
pak postupně vyrovnáním vždy v oblasti vyšších řádů.

2.4  Mezinárodní opakované nivelace

V roce 1960 byly v Československu zahájeny tzv. opako-
vané nivelace pro výzkum svislých pohybů zemské kůry. 

2.3  Československá jednotná nivelační síť,  1939 
      až 1960

Podle projektu VZÚ vznikla nová nivelační síť, zaměřená 
metodou přesné nivelace (PN), jednotně na celém území 
Československa, přičemž v období protektorátu Čechy 
a Morava byla zaměřena jen její malá část. Výchozím bo-
dem pro výpočet výšek byl zvolen ZNB Lišov a výšky byly 
vztaženy k hladině Jaderského moře. ČSJNS byla rozdě-
lena na:
-    státní nivelační síť, která obsahuje ZNB a sítě nivelač-

ních pořadů I. až III. řádu a
-   podrobnou nivelační síť, kterou tvoří nivelační pořady 

IV. řádu a plošné nivelační sítě (PNS).      
Většina nivelačních pořadů I. řádu byla zaměřena do 

roku 1949, do konce roku 1953 pak byly zaměřeny nive-
lační pořady II. řádu. V letech následujících byly měřeny 
pořady III. řádu, které byly dokončeny v roce 1960. V roce 
1947 bylo zřízeno šest nových ZNB – Svárov, Žírovice, 
Teplice, Železná Ruda, Bojkovice a Krnov, obr. 3. Práce 
prováděly organizace státní zeměměřické služby.

Nivelační body byly osazovány kovovými čepovými 
nebo hřebovými značkami do domů, skal, nivelačních ka-
menů (i podzemních) a jiných vhodných objektů. Znač-
ky ZNB tvořily vodorovné vyhlazené skalní plošky, kryté 
pomníkem.  

K měření byly podle zásad Mezinárodní geodetické a geo-
fyzikální unie (IUGG) používány moderní nivelační přístro-
je a páry nivelačních latí s dvoustupnicovým invarovým 
páskem. Práce provádělo každoročně 10 měřických a 2 sta-
bilizační čety. Pro výpočet byly k naměřeným hodnotám 
(průměrům z obousměrné nivelace) přidávány opět nor-
mální ortometrické korekce. Vyrovnání sítí bylo provádě-
no postupně – v roce 1949 byla vyrovnána západní část
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Obr. 4 Síť UELN95-CZ, [5]
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2.5  Zapojení ČSJNS do Jednotné evropské nive-
      lační sítě (UELN)

V roce 1990 byla dokončena měřická obnova nivelační sítě 
II. řádu ČSJNS a pokračovaly práce na obnově, opakova-
ném měření, sítě III. řádu. Nově byla založena báze dat výš-
kových bodů, která nahradila dosavadní evidenci ve formě 
nivelačních údajů. Správcem báze dat ČSNS se stal ZÚ a od 
roku 2004 je dostupná na internetu v rámci Databáze bo-
dových polí (DBP). Byla doplňována postupně i o data 
z nivelačních sítí nižších řádů. Ke konci roku 2021 obsa-
hovala data z 1 314 nivelačních pořadů ČSNS o délce 
24 721 km a o 82 585 nivelačních bodech ČSNS, celkem 
o 119 237 bodech [11].

Po roce 1989 bylo možné propojit geodetické základy 
na území celé Evropy. Byla navázána spolupráce s organi-
zací EUREF (European Reference Frame), založené v roce 
1987, která je subkomisí IAG (Mezinárodní geodetické aso-
ciace) pro evropské referenční rámce.

V roce 1991 bylo zaměřeno spojení ČSJNS s Rakouskem 
a v roce 1992 s Bavorskem, takže nivelační síť ČR byla spoje-
na 3 pořady se Slovenskem a s Rakouskem, 10 s Německem 
a 8 s Polskem. Následně bylo přepracováno měření nive-
lační sítě z mezinárodních opakovaných nivelací do for-
my, která byla předepsána pro UELN95/98. Tato síť je zpra-
covávána v systému geopotenciálních rozdílů [9] a pod-
klady z ČR (82 stran, 17 uzavřených polygonů, přesnost 
1,1 mm/km) byly předány v roce 1995 do výpočetního cen-
tra v Lipsku, obr. 4. V roce 1998 bylo provedeno vyrovnání 
výšek z 21 evropských států, a to jak v systému geopoten-
ciálních kót tak i normálních výšek [10]. Platné výšky na

Předpokládalo se, že opakovaným měřením ČSJNS po-
mocí metod velmi přesné (VPN) a zvláště přesné nivelace
(ZPN) a s využitím kvalitně stabilizovaných bodů lze určit 
i velmi malé změny ve výškách terénu. Základem se proto 
stala úzká spolupráce s geology při rekognoskaci a výbě-
ru míst pro stabilizaci nivelačních bodů [6], [7] a nové 
druhy stabilizací. Kromě obvyklých stabilizací skalních (S), 
nástěnných (N) a nivelačních kamenů (NK) byly zavedeny 
hloubkové (HS) a tyčové stabilizace (TS), ukotvené v pev-
ném skalním podloží, chráněné skruží nebo šachticí [8]. 
Jako výškové indikační body a pole (VIB, VIP), byly ozna-
čeny body vhodné pro sledování výškových změn terénu. 
V roce 1969 byl také zřízen dvanáctý ZNB Pecný. Při zpraco-
vání měření byly porovnány výsledky nové nivelace s před-
chozími, vyhotoveny grafy odchylek i grafikony nivelač-
ního prostředí. Dokumentace nivelačních bodů byla pře-
vedena do souborů nivelačních údajů, s uvedením histo-
rie zaměření na jejich rubu. 

Po sjednocení technologií byla v letech 1973 až 1978 
zaměřena sít mezinárodních opakovaných nivelací, čímž 
došlo k propojení tří moří – Baltského, Černého a Jader-
ského. Na území ČR vedla síť hlavně po nivelačních pořa-
dech I. řádu, viz obr. 4. Její délka byla 4 031 km, obsahuje 
85 nivelačních pořadů, 16 216 nivelačních bodů (mj. 3 365 S, 
481 HS, 188 TS, 186 PNK, 8 145 N), střední kilometrová 
chyba měření m

0
 = 0,38 mm. 

Nivelační síť mezinárodních opakovaných nivelací byla 
souborně vyrovnána v roce 1983. Rozdíl nových a stávají-
cích výšek uzlových bodů se od ZNB Lišov směrem k seve-
ru na území ČR zvětšil pouze o 6 cm. Evidenční výšky bo-
dů proto nebyly měněny.

Beneš, F.–Lambert, P.: Zvláštní nivelační sítě...



Obr. 6 ZNS Ostrava, vnitřní síť (vlevo) a vnější síť (vpravo)

Obr. 5 Geodynamický bod č. 8 Svitavy
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vuje zhuštění referenčního rámce EUVN (European Unified 
Vertical Network) na území ČR.

Zvláštní nivelační sítě v ČR

Kromě prací v ČSNS provádí ZÚ od roku 1952 opakovaná 
přesná nivelační měření v tzv. zvláštních nivelačních sítích 
(ZNS) v oblastech, kde docházelo k výrazným změnám 
výšek terénu, zasaženém důlní nebo obdobnou činností – 
Ostrava, Kladno, Most, Sokolov, Plzeň a Praha, dříve též 
Žacléř a Rosice, např. [5]. Na měření ZÚ navazovala v pod-
dolovaných oblastech měření, zajišťovaná z povinnosti 
důlními organizacemi. Nivelační pořady ZNS jsou součástí 
základního výškového bodového pole ČR. Nejčastěji byla 
zaměřena ZNS Ostrava, která byla mezi roky 1952 a 2016 
přeměřena čtrnáctkrát, obr. 6.

území ČR byly o 11 cm menší než v UELN-73/98 a nebyly 
proto měněny.

2.6  Základní geodynamická síť ČR a EUVN

Od poloviny devadesátých let 20. století vznikala na úze-
mí Evropy nová výšková síť EUVN (European United Ver-
tical Network), navázaná na výšky nad elipsoidem, která vy-
užívá různé geodetické metody, včetně měření tíže a GNSS 
(globální navigační družicový systém). Cílem bylo vytvořit 
evropský jednotný rámec pro studium geokinematiky. Po-
kud jde o využití dat z ČSNS, stala se základem síť UELN, 
nově zaměřená mezi roky 2007-2021 metodou VPN, ve 
které byly uzlové body sítě převedeny na hloubkové sta-
bilizace, doplněné nucenou centrací pro umístění antén 
GNSS a plochou pro měření tíže gravimetrem, obr. 5. Tak
vznikla základní geodynamická síť (ZGS), která předsta- 

Beneš, F.–Lambert, P.: Zvláštní nivelační sítě...



 

Obr. 7 Základní geomorfologické členění ČR
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apod. se opakovaným geodetickým měřením určují para-
metry nové polohy a rychlost jejích změn. To jsou rozho-
dující informace, např. pro provádění všech nových a za-
bezpečení stávajících staveb. Dochází dokonce i ke změně 
odtokových parametrů krajiny, zvláště omezeny mohou 
být hlavně stavby liniové, komunikace i produktovody.     

Je zřejmé, že propady terénu v poddolovaných oblas-
tech existují. Problematika je detailně sledována na vyso-
kých školách, např. [14], [15], geologickou službou [16] 
a důlními organizacemi. Zde je třeba jen připomenout ně-
která obecně známá fakta z našeho území. Poklesy kostela 
sv. Petra z Alkantary v Karviné dosáhly již 37 metrů, např. 
[17], malý Turyňský rybník u Tuchlovic se změnil na bez-
odtokové 51 ha jezero, vozovka silnice u Stochova se pro-
padla za rok (mezi zaměřením a rekonstrukcí) o 50 cm a mi-
limetrové poklesy za pět let byly na Kladensku zjištěny 
i sedmdesát let po ukončení dolování. V tomto případě je 
ale třeba individuálně posoudit i změny výšky hladiny spod-
ní vody. Změnu tíhového pole je nutné uvažovat i při geo-
detických měřeních v okolí nových přehrad. 

Pro naše účely postačí stručný popis, jak k poklesům a de-
formacím terénu v poddolovaném území dochází, např. 
[14]. Při hlubinném dobývání nerostů se vytváří prázdný 
prostor, který se ihned nebo postupem času zaplní úlom-
ky hornin a dojde k jeho zavalení. Tento pohyb hornin se 
na povrchu projeví vznikem poklesové kotliny. Tvar a veli-
kost poklesové kotliny závisí především na mocnosti sloje 
M, hloubce dobývání h a tzv. mezném úhel vlivu μ, který 
je závislý na místních geologických podmínkách. Důleži-
tými činiteli, ovlivňujícími vznik poklesové kotliny, jsou me-
chanické vlastnosti nadložních a okolních hornin, geolo-
gické i geometrické podmínky uložení, plošný rozsah vlivu
dobývacích prací a způsob dobývaní nerostu. 

Výškové změny na území ČR

Povrch (reliéf ) ČR je tvořen čtyřmi provinciemi – dvěma 
hlavními, tj. Českou vysočinou v západní části ČR a geolo-
gicky mladšími Západními Karpaty na východě, a dvěma 
menšími útvary – Středoevropskou (Středopolskou) níži-
nou (pouze Opavská pahorkatina) a Západopanonskou 
(Vídeňskou) pánví (pouze Dolnomoravský úval), např. [12], 
obr. 7. Tyto útvary byly a jsou formovány různými vlivy, 
mj. sopečnou činností, působením pevninského ledovce, 
krasovými jevy a lidskou činností. Tou je v současnosti ovliv-
něno téměř 10 % území státu. Georeliéf se tak během času 
mění působením endogenních (vnitřních) a exogenních 
(vnějších) sil či vlivů.

Je zřejmé, že i za dobu, po kterou na území ČR probíhají 
přesná nivelační měření, se výškové změny povrchu mu-
sely projevit. Přitom je třeba vyloučit změny výšek bodů, 
které nemají kvalitní stabilizace. V roce 1970 předpokládal 
geolog Kopecký [7], že se výšky na území ČR, pochopitelně 
mimo území ovlivněné lidskou činností, mohou zvětšovat 
o méně než 1 mm/ročně. Tomu odpovídají i výsledky, zjiš-
těné jinými autory při porovnání různých etap přesného 
nivelačního měření, např. Řezníček [13], obr. 8, 9, i z roz-
dílů výšek při spojení nivelačních sítí ČR se sousedními 
státy, např. přílohy č. 5 a 6 [5].

Výškové změny v poddolovaných oblastech

Zatímco v případě rozsáhlého území, jako např. v ČR, se z dat 
opakovaného měření polohy hodnoty změn výšek určují, 
v území, které je ovlivněno lidskou činností, poddolováním
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Obr. 9 Mapa izočar rozdílů výšek, opakovaná – původní nivelace v mm, [13]

Obr. 8 Průměrné výškové posuny geomorfologických oblastí v mm, [13]
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Obr. 10 Prvky určující poklesovou kotlinu, např. [18]

Obr. 11 Ostrava na Geoportálu ČÚZK, body ZVBP 
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dobné struktuře jako v ZNS Ostrava (obr. 11, 12 a 13, ukáz-
ky operátů na obr. 14, 15 a 16). V nivelačních údajích bodů, 
u kterých byly zjištěny poklesy vlivem poddolování, je tato 
skutečnost uvedena, viz obr. 17. Lze tak velmi snadno 
ohraničit rozsah území, které je ohroženo poklesy, a ve 
kterém je třeba respektovat omezení pro stavební ob-
jekty na povrchu i pod povrchem, např. [17], [19]. A to 
již při záměrech, realizaci či sledování staveb. Je možné 
předcházet vznikům škod a vyhnout se tak vleklým spo-
rům a odborným či právním hrátkám při jejich řešení. 
K tomu by měl přispět i tento článek.

Poklesovou kotlinu lze definovat jako plochu vyruba-
ného ložiska danou poloměrem r, který je závislý na mez-
ném úhlu vlivu μ (jeho hodnota se pohybuje podle geolo-
gických podmínek v rozmezí 55º - 65º ) a hloubkou uložení 
ložiska h, r = h • cot g μ, obr. 10.

Závěr

Ve všech poddolovaných lokalitách ČR, kde existují ZNS, 
eviduje ZÚ operáty měření a veřejně dostupná data v po-
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Obr. 14 Přehled výsledků ZÚ – ukázka, nivelační pořad Ge8, stav k roku 2015

Obr. 13 Část mapy s vyznačením poklesů povrchů v ostravsko - karvinském revíru a jejich prognóza do roku 2010,
podle OKD, a.s., a IMGE, příloha Důvodové zprávy Ministerstva životního prostředí ČR z roku 1994

Obr. 12 Ostrava na Geoportálu ČÚZK, body ZVBP (detail) 
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Obr. 15 ZÚ přehled prací v ZNS Ostrava, stav z roku 2019

Obr. 16 Graf poklesů - ukázka

GaKO 68/110, 2022, číslo 5, str. 010

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 5106

Beneš, F.–Lambert, P.: Zvláštní nivelační sítě...



Obr. 17 Nivelační údaje, http://bodovapole.cuzk.cz

GaKO 68/110, 2022, číslo 5, str. 011

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 5 107

Beneš, F.–Lambert, P.: Zvláštní nivelační sítě...



 

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v aktuálním znění.
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o ze-
měměřictví, v aktuálním znění.
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, v ak-
tuálním znění. 
KRUIS, B.: 50 let československých nivelací. Geodetický a kartografický 
obzor, Praha, 16/58, 1970, č. 10, s. 253-255. 
HRABĚ, A.-BENEŠ, F.: Vývoj výškových základů na území České republi-
ky. Zeměměřický úřad, Praha 1997, 28 s., 10 příloh, česky, anglicky, 
německy.
Nařízení vlády republiky Československé č. 43 Sb. ze dne 20. 1. 1920, 
o jednotné organizaci přesných výškových měření. 
KOPECKÝ, A.: Československá nivelační síť a výzkum pohybů zemské kůry 
metodou opakovaných nivelací. Geodetický a kartografický obzor, Praha, 
17/59, 1971, č. 7, s. 177-180.
Návod pro správu geodetických základů České republiky, Český úřad ze-
měměřický a katastrální, 2015. Dostupné na: https://cuzk.cz/predpisy-
/resortni-predpisy-a-opatreni/navody-cuzk.aspx. 
BENEŠ, F.-HRABĚ, A.-OLEJNÍK, S.: Výpočet geopotenciálních rozdílů. Geo-
detický a kartografický obzor, Praha, 38/80, 1992, č. 12, s. 260-263. 
BENEŠ, F.: Současný stav výškových geodetických základů. Geodetický 
a kartografický obzor, Praha, 45/87, 1999, č. 6, s. 113-117. 
Výroční zpráva Zeměměřického úřadu 2021. 68 s. [online]. Dostupné na: 
https://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Zpravy-ZU/Vyrocni- 
zpravy-ZU-souhrne-informace.aspx.  
GZC Reliéf ČR. UJEP Olomouc. [online]. Dostupné na: https://geogra-
phy.upol.cz.  
ŘEZNÍČEK, J.: Rozbor výsledků předběžného vyrovnání nivelační sítě 
UELN 2000 v korelaci s geomorfologickým členěním ČR. Geodetický a kar-
tografický obzor, Praha, 47/89, 2001, č. 3, s. 57-62. 
SCHENK, J.: Dynamika poklesové kotliny. VŠB-TU Ostrava, účelový tisk, 
2000, 13 s. 

7. EUPOS koncil a technický míting
sa konal online

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV

GaKO 68/110, 2022, číslo 5, str. 012

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 5108

Rokovanie začalo doobeda 9. 11. zasadnutím koncilu, ktorý bol prístupný 
iba pre zástupcov členských štátov EUPOS. Rokovanie viedol predseda inicia-
tívy Branislav Droščák (Slovenská republika – SR, Geodetický a kartografický ústav 
Bratislava – GKÚ). Na rokovaní si prítomní najprv uctili prezentáciou prednese-
nou Jaroslavom Šimekom z Českej republiky (ČR) osobnosti iniciatívy EUPOS, ktorí 
ju od konania posledného zasadania uskutočneného ešte na jeseň 2019 v Buda-
pešti navždy opustili. Išlo o zakladateľa a „otca“ iniciatívy EUPOS Gerda Rosenthala 
(1956 – 2020), jedného z nestorov iniciatívy EUPOS z Poľska Janusza Śledzińskeho 
(1931 – 2021) a zástupcu nemeckého BKG (Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie) v iniciatíve EUPOS Yüksela Altinera (1955 – 2021). Domáci organi-
zátori pridali aj informáciu o strate ich bývalého zástupcu v EUPOS Dunitru 
Ghițău (1936 – 2020). Pripojení zástupcovia si zosnulých uctili minútou ticha. 
Po pietnom akte sa pokračovalo v rokovaní o stave a aktualizácii členskej zá-
kladne iniciatívy, informovalo sa o aktivitách iniciatívy uskutočnených za po-
sledné dva roky (účasť na Európskom vesmírnom týždni v roku 2020, účasť na 
rokovaniach Medzinárodnej komisie pre GNSS vo Viedni v roku 2021), infor-
movalo sa o stave správy web stránky, o možnostiach predĺženia registračnej 
ochrannej známky a dohodla sa potreba aktualizácie smernice s technickými 
štandardami, ktorú majú rozpracovať a na najbližšom rokovaní predložiť čle-
novia riadiaceho výboru EUPOS.

Po skončení zasadnutia EUPOS koncilu a obedovej prestávke sa pokračovalo 
Technickým mítingom. Hlavnými témami, okrem tradičnej témy „národných“ 
správ, boli:
•    zámerné rušenie a interferencia signálov GNSS ,
•    skúsenosti s akceptáciou privátnych sieti a služieb GNSS ,
•    skúsenosti s príspevkom družicových systémov Galileo a BeiDou.

K téme zámerného rušenia a interferencie signálov GNSS vystúpil ako prvý 
Karol Smolík (SR) z GKÚ Bratislava a v prezentácií predstavil skúsenosti z testu jed-
noduchej rušičky GNSS pripojiteľnej do autozapaľovača motorového vozidla. Tú 
využívajú najmä autodopravcovia pri vyhýbaní sa plateniu mýta za spoplatnené 
cesty. Otestovaním rušičky preukázal, že rušička má vplyv na všetky družicové 
systémy a negatívne ovplyvňuje ako kinematické, tak aj statické merania GNSS 
až do vzdialenosti 80 m. Jednoduchou inštaláciou geodetického rovera na okraj 
parkoviska diaľničného odpočívadla a následným rozborom vykonaného static-
kého merania preukázal, že rušičky GPS sú v SR využívané, a že majú negatívny 
vplyv napríklad aj na vykonávanie bežných geodetických meraní v blízkosti ciest. 
Druhým vystupujúcim k téme bol Mark Graves s Ordonance Survey zo Spojeného 
kráľovstva. V prezentácii predstavil projekt GNES (Notifikačná služba pre inci-
denty GNSS), ktorý je v procese budovania v Spojenom kráľovstve. Projekt vy-
užíva prijímače GNSS značiek Trimble a Septentrio, ktoré poskytujú ako výstup
aj tzv. spektrum surových údajov. Analyzovaním takýchto spektier je možné 
identifikovať incidenty zámerného rušenia alebo interferencie signálov GNSS, 
a tým vysielať o takýchto incidentoch notifikáciu. Cieľom projektu je vybudo-
vať varovný systém pre celú krajinu, ktorý by v reálnom čase monitoroval ta-
kéto incidenty a informoval o nich.

K téme skúseností s akceptáciou privátnych služieb ako prvý GNSS vystúpil 
Vratislav Filler (ČR) z pracoviska Geodetická observatoř Pecný, patriaceho pod 
český Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK). 
V prezentácii opísal projekt, ktorý predstavuje nezávislý monitoring perma-
nentných staníc GNSS pozostávajúci zo spracovania údajov z referenčnej sta-
nice vedeckým softvérom Berense a analýzou získaných časových radov. Moni-
toring je platenou službou a môžu sa doňho zapojiť všetky permanentné stanice 
z územia ČR t. j. aj z privátnych služieb a sieti. Výstupom z projektu sú súradnice 
a časové rady permanentných staníc a zároveň grafická informácia, či je stanica 
stabilná a či sú jej súradnice v poriadku. Pripojenie merania na takúto stanicu 
je následne považované za spoľahlivé a takéto merania sú akceptované, napr. pre 
účely preberanie do katastra nehnuteľností. Iný prístup monitorovania a akceptá-
cie privátnych sieti staníc GNSS predstavil pozvaný hosť Lennard Huismann 
z Holandska. V Holandsku vyvinuli dve metódy monitorovania tzv. grid check 
a systematic quality check. Obe metódy využívajú spracovanie údajov GNSS 
vedeckým softvérom Bernese. Údaje sú generované posudzovanými poloho-
vými službami pre polohy bodov pravidelnej mriežky z celého územia krajiny 
a spočítavané voči údajom zo staníc referenčnej služby (tou je štátom prevádz-
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ČVUT v Praze

Po ročnej prestávke, spôsobenej svetovou pandémiou koronavírusom COVID-19, 
sa v dňoch 9. a 10. 11. 2021 uskutočnilo ďalšie, v poradí už 7. zasadanie koncilu 
zástupcov medzinárodnej iniciatívy vystupujúcej pod skratkou EUPOS (Európsky 
systém na určovanie polohy). Rokovanie koncilu bolo tradične spojené s Tech-
nickým mítingom, na ktorý boli prizvaní aj ďalší zástupcovia polohových slu-
žieb využívajúcich globálne navigačné satelitné systémy (GNSS) mimo člen-
ských štátov EUPOS. Nakoľko koronavírus COVID-19 ani v roku 2021 neutíchol 
a ľudstvo postupne atakoval v ďalších vlnách, bolo rozhodnuté podujatie usku-
točniť online formou. Organizátorom zasadania bolo rumunské Národné centrum 
pre kartografiu so sídlom v Bukurešti, ktoré je členskou organizáciou iniciatívy 
EUPOS od jej založenia, t. j. od roku 2002, a ktoré prevádzkuje rumunskú polo-
hovú službu označovanú skratkou ROMPOS. 7. zasadania iniciatívy EUPOS sa 
zúčastnili zástupcovia domáceho Rumunska, ďalej Česka, Estónska, Nemecka, 
Maďarska, Lotyšska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Pozvaní hostia boli z krajín 
Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Spojené kráľovstvo a Holandsko. Spolu bolo k po-
dujatiu pripojených až 35 účastníkov (obr. 1).
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Obr. 1 Účastníci rokovania
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podal informáciu o úspešnej organizácii seminára pri príležitosti 15. výročia pre-
vádzky služby SKPOS. Zástupcovia Slovinska informovali o zmene referenčného 
rámca ETRS89, návrhu novej EPN stanice a o problémoch s postprocesnou služ-
bou z dôvodu nemožnosti implementovania korektnej transformácie.

Po prezentáciách národných správ pokračoval Technický míting prezentáciou 
predsedu pracovnej skupiny EUPOS quality monitoring Karola Smolíka o novin-
kách monitoringu do ktorého je zapojených 225 referenčných staníc z 8 polo-
hových služieb krajín EUPOS. Poslednou prezentáciou Technického mítingu bola 
prezentácia Jaroslava Šimeka o novinkách zo zasadnutia Medzinárodnej komisie 
pre GNSS (ICG) konanej vo Viedni. Prítomní zástupcovia iniciatívy EUPOS ná-
sledne jednohlasne schválili 6 rezolúcii, ktoré vychádzali z rokovania koncilu  
EUPOS a z odprezentovaných informácii a diskusií na Technickom mítingu. Rezo-
lúcie sú dostupné na web stránke iniciatívy (www.eupos.org). Tesne pred ukon-
čením zasadnutia vystúpil ešte zástupca Slovinska Klemen Medved, ktorý po-
zval účastníkov na 8. zasadnutie iniciatívy EUPOS, ktoré plánujú spolu s kole-
gami zo Slovinska zorganizovať na jeseň 2022 v Ljubljane.

Program jeden a poldňového rokovania zástupcov a hostí iniciatívy EUPOS 
bol nabitý a uskutočnil sa na vysokej odbornej úrovni, čo všetci pripojení veľmi 
ocenili. Rovnako tak bola na vysokej úrovni zabezpečená aj online organizácia 
stretnutia, za čo si zaslúžia pochvalu kolegovia z Rumunska. Iniciatíva EUPOS 
ukázala, že takéto stretnutie zástupcov polohových služieb majú význam a už 
teraz sa tešíme na ďalšie rokovanie v roku 2022.

Ing. Branislav Droščák, PhD.,
       GKÚ Bratislava & EUPOS chairman

Čtyřiadvacátý ročník mezinárodní odborné konference doktorského studia 
JUNIORSTAV 2022 pořádané Fakultou stavební (FAST) Vysokého učení technic-
kého v Brně (VUT) se uskutečnil dne 27. 1. 2022. Stejně jako minulý rok, i letos

kovaná polohová služba). Vypočítané súradnice sú porovnávané so známymi 
hodnotami súradníc uzlových bodov mriežky a rozdiely sú vykresľované for-
mou interpolovaných plošných máp odchýlok osobitne pre polohovú a výškovú 
zložku. Tento princíp a spôsob monitorovania ešte zdokonaľujú a za týmto úče-
lom vyzval prítomných na pripojenie sa k vývoju a zdokonaľovaniu riešenia.
Treťou dominantnou témou Technického mítingu bolo odprezentovanie skúse-
nosti s rozšírením meraní o využitie družicových systémov Galileo a BeiDou. 
Príspevok na túto tému predniesol Branislav Droščák (SR) z GKÚ Bratislava. 
V príspevku odprezentoval výsledky z testovacieho merania uskutočneného 
rovermi GNSS v simulovaných ťažkých podmienkach mestskej zástavby tzv. 
„urban canyon“, kde preukázal, že meranie s využitím družicových systémov GPS, 
GLONASS, Galileo a BeiDou oproti meraniu iba so systémami GPS a GLONASS je 
spoľahlivejšie (viac fixných riešení) a presnejšie (nižšie štandardné odchýlky).
Po tematických blokoch nasledovala sekcia s prezentáciami „národných“ správ. 
Z poskytnutých prezentácii možno vybrať nasledovné zaujímavosti: Estónsku 
polohovú službu ESTPOS nie je možné využívať na komerčné účely, ale je určená iba 
pre štátne a vedeckovýskumne organizácie. V Albánsku zanikla služba ALBPOS 
a nahradila ju nová služba ALBCORS. V Rakúsku sa rozhodli vyvinúť nový kon-
cept poskytovania sieťových korekcií pre poľnohospodárov, ktoré majú byť zdar-
ma s tým, že korekcie budú šírené pre uzlové body a nie pre každého poľnohos-
podára zvlášť. V Belgicku sú viaceré stanice vybavené odrážačmi pre technoló-
giu InSAR. V ČR ukončili poskytovanie údajov v tvare RINEX verzia 2 a česká sieť 
CZEPOS sa stala aj súčasťou nadnárodnej siete GNSS spoločnosti Hexagon. 
V Nemecku je naplánované uskutočnenie opakovanej kampane GNSS a začali 
s prestabilizáciou niektorých staníc GNSS zo striech na zem, nakoľko bolo zistené, 
že časové rady z takto stabilizovaných staníc sú spoľahlivejšie. Kolegovia z ma-
ďarského výskumného ústavu z Pencu vykonali testovanie príspevku družico-
vého systému Galileo, pričom potvrdili jeho prínos na geodetické meranie v sťa-
žených podmienkach. V Poľsku rozbehli nový tender na modernizáciu hardvéru 
referenčných staníc s podmienkou využitia aj družíc BeiDou III. generácie. Na 
základe prieskumu nie je o využívanie systému Galileo v Rumunsku veľký zá-
ujem. Najvyužívanejším mountpointom v Rumunsku je tzv. „Nearist station“, čo 
predstavuje automatické pripojenie sa na korekcie z najbližšej referenčnej stani-
ce. SR odprezentovala pokračovanie budovania kolokačných staníc pre technoló-
gie GNSS + InSAR, rozšírenie SKPOS o postprocesnú službu a zástupca SKPOS

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV



Obr. 1 Logo DVW po roce 1995

Obr. 1 Z oficiálního zahájení

K výročím DVW a zfv
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rence JUNIORSTAV. Sborník z konference je dostupný na webu konference 
https://juniorstav.fce.vutbr.cz/.

Ing. Jakub Nosek,
Ing. Michal Kuruc, Ph.D.,

Ústav geodézie, FAST VUT

Je nepochybné, že němečtí vědci, vynálezci, konstruktéři a technici významně 
přispěli k evropskému a světovému rozvoji mnoha humanitních i technických 
disciplín, mezi nimi v neposlední řadě i geodézie. Povšimněme si v této sou-
vislosti alespoň dvou významných výročí. (Viz též např. KERTSCHER, K.: Die 
Geschichte des DVW e.V. von 1945 bis 2021. zfv 146, 2021, č. 2, s. 84–98,  
https://dvw.de, https://geodaesie.info/startseite/zfv-zeitschrift-fuer-geodaesie- 
geoinformation-und-landmanagement/, https://de.wikipedia.org/wiki/Hand- 
buch_der_Vermessungskunde, vše [21-12-2021].)

Počátkem roku 1871 došlo po prusko- 
-francouzské válce ve francouzském 
Versailles slavnostním prohlášením 
německých knížat k tzv. malému (tzn. 
bez rakouských zemí) politickému a ad-
ministrativnímu sjednocení velkého 
množství německých států do spolko-
vého národního státu, Německé říše. 
V prosinci téhož roku 1871 (v loňském 
roce tedy uplynulo 150 let), byl jako 
jeden z prvních profesních spolků za-
ložen a právně registrován Deutsche 
Geometer-Verein e.V. V roce 1919 byl

název změněn na Deutsche Verein fůr Vermessungswesen e.V., o tři roky poz-
ději byla zavedena dodnes používaná zkratka DVW (obr. 1, obr. vpravo dole). 
Od roku 1936 byl spolek součástí Národně-socialistického svazu německých 
techniků (NSBDT), který byl vítěznými spojenci na podzim roku 1945 zrušen. 

Činnost DVW byla na území Spolkové republiky Německo obnovena od roku 
1950 na základě samostatně registrovaných zemských organizací. V Německé 

konference probíhala online formou. Hlavním pořádajícím byl v tomto roce 
Ústav geodézie FAST VUT.

Po oficiálním zahájení, kde krátce promluvili rektor VUT v Brně prof. RNDr. 
Ing. Petr Štěpánek, CSc., děkan FAST prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., proděkan pro 
vědu a výzkum prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. a vedoucí pořádajícího ústavu 
doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. (obr. 1, nahoře), se všech bezmála 120 účast-
níků odebralo na jednání v jednotlivých sekcích. Letos byla konference rozdě-
lena do 20 sekcí v rámci 9 tematických okruhů: pozemní stavitelství, architek-
tura a městské inženýrství; dopravní stavby; konstrukce, stavební zkušebnictví 
a geotechnika; stavební mechanika; vodní hospodářství a vodní stavby; sta-
vebně materiálové inženýrství, management stavebnictví; geodézie, kartografie 
a geoinformatika a stavební fyzika a technická zařízení budov. V sekci Geo-
dézie, kartografie a geoinformatika, na kterou z pozice odborného garanta dohlí-
žel doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D., bylo prezentováno celkem devět příspěv-
ků studenty z VUT v Brně, z Českého vysokého učení technického v Praze a ze 
Slovenské technické univerzity v Bratislavě. 

Oblasti fotogrammetrie a laserového skenování se věnovaly čtyři příspěvky. 
Andrej Hideghéty popsal testování stability obrazu pro účely měření posunů 
metodou fotogrammetrické základnice, Jaromír Prokop představil porovnání 
přesnosti fotogrammetrických výsledků z profesionální a nízkonákladové kame-
ry, Jakub Nosek prezentoval příspěvek zabývající se počtem vlícovacích bodů 
na přesnost mobilního laserového skenování a Peter Kyseľ představil možnosti 
využití fotogrammetrie pro účely katastru nemovitostí.

Další dva příspěvky se věnovaly zejména geografickým informačním systé-
mům. Josef Műnzberger netradičně využil ArcGIS StoryMap pro prezentaci zná-
mého Dantova pekla z eposu Božská komedie a Adriana Brezničanová prezen-
tovala možnosti ArcGIS Dashboards pro zobrazení dat o probíhající pandemii 
COVID-19.

Poslední tři příspěvky v sekci spadaly do oblasti vyšší a družicové geodézie. 
Barbora Korekáčová se zabývala analýzou variací kontinentálního ledovce Aust-
fonna pomocí dat z družicových misí GRACE a GRACE-FO, Zuzana Vaňková analy-
zovala rozdíly výšek v systému Bpv a modelu EGM96 a Jakub Nosek prezentoval 
výsledky Geodetické observatoře Pecný, které jsou využívány pro modelování 
zemských slapů.

Při slavnostním ukončení konference byla udělena ocenění nejlepším pří-
spěvkům z jednotlivých sekcí. Za sekci Geodézie, kartografie a geoinformatika 
to byl příspěvek Barbory Korekáčové Monitorovanie variací kontinentálního ľa-
dovca Austfonna pomocou dát družicových misií GRACE a GRACE-FO.

Všem účastníkům konference organizátoři děkují a přejí spoustu nových 
a zajímavých vědeckých objevů. Velké poděkování patří i Geodetickému a kar-
tografickému obzoru, který je pravidelným mediálním partnerem konfe-

 

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST



Obr. 2 Současná podoba titulní stránky ZfV – Zeitschrift
für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement

OSOBNÍ ZPRÁVY*

Doc. Ing. V. Kovařík se narodil 3. 5. 1962 
v Jablonci nad Nisou. V roce 1981 ukon-
čil studium dopravních staveb na Střed-
ní průmyslové škole stavební v Liberci 
a nastoupil na Vojenskou akademii v Brně. 
Obor Geodézie a kartografie absolvoval 
v roce 1986 a následujících 12 let pak 
pracoval na různých pozicích ve Vojen-
ském topografickém ústavu v Dobrušce, 
kde se věnoval obnově topografických 
map a později jako vědecký pracovník 
automatizované tvorbě map. V letech 
1994 až 1995 studoval v Royal School of 
Military Survey v Hermitage ve Velké Bri-

Plk. gšt. v.z. doc. Ing. Vladimír Kovařík, 
MSc. Ph.D. – 60 let
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Eggert a Max Kneissl. Na textech se ovšem podíleli další přední odborníci – viz 
https://de.wikipedia.org/wiki/Handbuch_der_Vermessungskunde. Z počátku 
svého působení na katedře pamatuji, že jedna z diskuzí o inženýrské geodézii 
byla uzavřena slovy: „Je to tak v Jordanovi“.) 

Do roku 2010 se vystřídalo 15 vedoucích redaktorů, od roku 2011 jsou vedle 
vedoucího redaktora ustanoveni ještě další čtyři pro jednotlivé specializace. 
Samozřejmě i mezi nimi jsou velmi známá jména. Po již zmíněné úpravě názvu 
DVW nese časopis od roku 2002 nový název zfv – Zeitschrift für Geodäsie, Geo-
information und Landmanagement (obr. 2). Kromě němčiny je v příspěvcích 
používána též angličtina. ZfV svým obsahem pokrývá všechny oblasti země-
měřictví, odborné pedagogiky, výzkumu a spolkového dění. V současné době 
vychází v intervalu 2 měsíců v nákladu zhruba 7 000 výtisků, které jsou zasí-
lány členům DVW a do světových knihoven a univerzit. Na webu jsou k dispo-
zici ročníky 127 až 146 z let 2002 až 2021. Jednotlivé články je možno čtyři 
měsíce po vydání tištěného čísla stáhnout na stránkách www.geodaesie.info 
augsburského nakladatelství Wißner-Verlag, které od roku 1987 vydává zfv a ně-
kolik dalších časopisů z různých oborů. 

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

tánii, kde získal titul Master of Science v oboru Defence Geographic Information. 
V roce 1998 nastoupil na místo odborného asistenta Katedry vojenských infor-
mací o území Vojenské akademie v Brně, kde začal vést přednášky a cvičení 
v předmětech Geodézie, Fotogrammetrie a Dálkový průzkum Země.

V roce 2000 absolvoval dvouměsíční kurz dálkového průzkumu Země a obra-
zového zpravodajství u GDTA (Groupement pour le Développement de la Télé-
détection Aérospatiale) v Toulouse ve Francii. V roce 2003 působil několik mě-
síců jako národní expert v Družicovém středisku EU (EU Satellite Centre) v Torrejón 
de Ardoz ve Španělsku, kde se podílel na zpracování a analýzách družicových 
dat primárně pro Radu EU v Bruselu. V roce 2005 odešel do Vojenského štábu 
Evropské unie (EU Military Staff) v Bruselu v Belgii, kde po tři roky pracoval jako 
národní expert pro oblast geografických informačních systémů. Zde se věnoval 
zejména tvorbě tematických map a dalších produktů pro rozhodování na poli-
ticko-strategické úrovni. Kromě toho v letech 2005-2007 přednášel v kurzech 
geografických důstojníků v NATO School v Oberammergau v Německu. V roce 
2008 se vrátil na Univerzitu obrany (UO) na funkci vedoucího skupiny na Ka-
tedře vojenské geografie a meteorologie. V roce 2009 byl vyslán do zahraniční 
mise jako náčelník geografického oddělení mezinárodního velitelství KFOR 
v Prištině v Kosovu, kde současně působil také jako Nejvyšší národní představi-
tel 14. a 15. kontingentu AČR.

demokratické republice (NDR) byli zeměměřiči organizováni ve svazu Kammer 
der Technik, který založily odbory již v roce 1946; v období 1953–1991 byl vy-
dáván časopis Vermessungstechnik. Už v říjnu 1990 byly založeny (obnoveny) 
4 organizace v 5 nových spolkových zemí na území bývalé NDR, takže celkový 
počet je 13 (Braniborsko je organizačně spojeno s Berlínem). V roce 2000 byl 
název spolku rozšířen na DVW – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation 
und Landmanagement a v roce 2019 redukován na DVW e.V. s možností po-
užívat i další text z názvu za pomlčkou. 

DVW vykazuje velmi bohatou činnost. Za zmínku stojí především tradice zná-
mých německých Geodetických dní, které od roku 2000 nesou název InterGeo®. 
Od roku 1872 jich proběhlo 108 ve 36 německých městech. InterGeo je „majá-
kem DVW“; příští se bude konat v říjnu 2022 v Essenu. Významné je samozřej-
mě také zastoupení DVW v komisích FIG (Mezinárodní federace geodetů, zalo-
žena 1878) či jiných organizací. Spolek má v současnosti 6 737 členů.

Deutsche Geometer-Verein e.V. již v lednu 1872, tedy právě před 150 roky, 
založil dodnes existující, vysoce ceněný a uznávaný časopis Zeitschrift für Ver-
messungswesen, známý pod zkratkou ZfV, psanou v současnosti kurzívou malý-
mi písmeny zfv. Prvním vedoucím redaktorem byl v roce založení Karl Spielberg, 
v období let 1873–1879 vynikající geodet a matematik prof. Dr. Wilhelm Jordan 
(1842–1899); Wikipedia jej považuje za zakladatele ZfV. (Poznámka: v roce 
1889 vznikl další významný německý odborný časopis AVN – Allgemeine Ver-
messungs-Nachrichten, který vydává firma Wittwar Verlag, která je od roku 2010 
součástí VDE-Verlag.)

W. Jordan zásadně ovlivnil úroveň a prestiž časopisu ZfV, prohlašovaného 
za „výkladní skříň DVW“. (Poznámka: W. Jordan vydal v roce 1872 příručku 
Taschenbuch der praktischen Geometrie, která od roku 1877 nesla název 
Handbuch der Vermessungskunde. Na tomto základě vznikla 14dílná řada, 
která byla ve stuttgartském nakladatelství Metzler do roku 1972 pravidelně 
doplňována a modernizována pod autorským označením Wilhelm Jordan, Otto 

ZAJÍMAVOSTI



Prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc., dlou-
holetý pracovník Ústavu geodézie Fakul-
ty stavební Vysokého učení technického 
v Brně (FAST VUT), se narodil 1. 5. 1947 
v Brně. Maturoval na Střední průmyslo-
vé škole stavební v Brně na oboru Geo-
dézie a kartografie a pokračoval v le-
tech 1966-1971 ve stejném oboru na 
ČVUT v Praze, kde v roce 1971 získal 
titul inženýra. V letech 1971 až 1975 
působil v praxi, zejména v Geofyzice 
Brno a Pozemních stavbách Brno. V roce 
1975 nastoupil jako odborný asistent 
na katedru geodézie VUT, kde v roce 

K sedmdesátým pátým narozeninám 
prof. Ing. Otakara Švábenského, CSc.
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studijních programů, ať již formou studijních osnov a studijních materiálů ve 
formě skript a elektronických textů. V poslední době zajišťuje též výuku on-line 
formou. Je garantem výuky Geodézie pro studenty anglicky orientovaných stu-
dijních programů ve stavebnictví. Více jak 25 let garantuje a realizuje pro geo-
dety předmět Výuka v terénu IV v horském prostředí Králického Sněžníku. 

Profesor Švábenský je dlouholetým členem Vědecké rady FAST, působil jako 
předseda oborové rady doktorského studia, jako předseda či člen komisí pro 
státní závěrečné zkoušky na VUT v Brně, ČVUT v Praze a STU v Bratislavě. Byl 
předsedou nebo členem řady komisí pro obhajoby doktorských prací na uvede-
ných fakultách. Rovněž byl předsedou nebo členem habilitačních a profesor-
ských komisí. Zpracoval velké množství odborných posudků projektů a závěreč-
ných prací. Za více než 46 let pedagogické práce působil jako vedoucí inženýr-
ských, bakalářských, magisterských a doktorských prací. Z jeho nejúspěšnějších 
doktorandů uveďme doc. Ing. Jiřího Bureše, Ph.D., a Ing. Ladislava Bártu, Ph.D., 
se kterými působí v oblasti inženýrské geodézie nejen na fakultě, ale i v rámci 
celé ČR. 

Od počátku svého pedagogického působení na katedře Geodézie pracuje 
v různých nevládních organizacích. Nejprve se stal aktivním členem pobočky 
ČSVTS na FAST VUT. Jako člen Českého svazu geodetů a kartografů se v roce 
1983 stal členem Národního komitétu FIG, kde v letech 1985 až 1989 byl ve-
doucím národní studijní skupiny FIG 6/C a od roku 1990 byl národním dele-
gátem 6. komise FIG pro inženýrskou geodézii. Působil též v Technické normali-
zační komisi (Geometrická přesnost staveb). V roce 2000 získal úřední opráv-
nění pro ověřování výsledků zeměměřické činnosti podle §13, odst. 1 Zákona 
č. 200/1994 Sb. a stal se držitelem živnostenského oprávněn pro „Výkon země-
měřické činnosti“. Rovněž jeho činnost pro praxi je poměrně rozsáhlá.

K jeho pracím se řadí geodetické práce pro JE Dukovany, VE Dalešice a pro 
sledování atypických zavěšených mostních konstrukcí, např. pro mosty v Podě-
bradech a v Táboře. K jeho významným odborným pracím lze zařadit v roce 
1992 vybudování polsko-české výzkumné geodetické sítě GPS „Sněžník“, kterou 
započala bohatá odborná spolupráce s kolegy z polské Wroclawi. Síť Sněžník 
se stala první geodynamickou sítí v Československu, budovanou technologie-
mi GPS. Jeho zkušenosti pak byly uplatněny i v dalších projektech DOPNUL 
GEODYN, MORAVIA, SILESIA aj. Má také velké zásluhy na zřízení a provozu per-
manentní stanice TUBO na FAST VUT v Brně (ve spolupráci s VÚGTK ve Zdibech), 
která byla zařazena (jako druhá v České republice) v roce 2001 do celoevropské 
družicové sítě EUREF EPN. Tento bod byl následně zařazen do nově vybudované 
sítě CZEPOS. Podílel se též na budování základních vytyčovacích sítí brněn-
ských tunelů (Pražská radiála, Kohoutova a Dobrovského), které byly primárně 
zaměřeny družicovými technologiemi. Velmi úzce spolupracuje s odborníky 
zejména z oblasti železničního stavitelství, kde se účastnil celé řady společných 
projektů. V posledním období se zaměřuje na spolupráci s odborníky z geofyzi-
ky, kde se zabývá využitím satelitních technologií při sledování geodynamiky 
rizikových oblastí v České republice, zejména v oblastech Českého masivu a Zá-
padních Karpat (tektonické zóny Diendorf-Čebín, Železné hory-Tišnov, Bosko-
vická brázda, geodynamické sítě Morava, Sudety a Vysočina, a další). Odborná 
činnost je dokladována jeho účastí v mnoha projektech, ať již jako hlavní řeši-
tel, či spoluřešitel. Rovněž jeho publikační činnost je rozsáhlá. Jen od roku 2015 
publikoval asi 30 odborných prací, z nichž řada je prezentována v zahraničních 
i domácích impaktovaných časopisech. Podílel se též na mnoha odborných 
konferencích nejen tuzemských, ale i zahraničních, z nichž uveďme např. jeho 
výrazný podíl na organizaci Mezinárodní federace zeměměřičů v roce 2000 
v Praze, podíl na každoročních seminářích s mezinárodní účastí věnovaných 
družicové tématice, pravidelných odborných akcích s družební fakultou ve 
Wroclawi aj. Svými rozsáhlými odbornými znalostmi, zkušenostmi, vysokou 
náročností i jazykovou erudicí je profesor Švábenský vzorem pro mladší kolegy 
a spolupracovníky.

Profesor Švábenský stále aktivně sportuje. Dlouhodobě se věnuje zejména 
tenisu, jízdě na kole či vodáctví. Je též výborným hráčem na kytaru, oblíbil si 
zejména trampské písničky. 

Profesoru Švábenskému přejeme do dalších let především pevné zdraví, 
neutuchající odbornou a pedagogickou činnost a také, aby ho neopouštěl jeho 
specifický a neopakovatelný humor. 

V roce 2011 se stal vedoucím Katedry vojenské geografie a meteorologie. 
V roce 2015 se stal docentem v oboru geodézie a kartografie. V letech 2016 až 
2019 vykonával funkci proděkana pro vědeckou činnost Fakulty vojenských 
technologií UO. Od roku 2018 také přednáší kosmické technologie na Leteckém 
ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Od roku 2019 pracuje jako 
externí expert Evropské komise pro oblast dálkového průzkumu Země pro posu-
zování projektů v programech PADR (Preparatory Action on Defence Research) 
a EDIDP (European Defence Industrial Development Programme). V roce 2020, 
po 39 letech v uniformě, ukončil v hodnosti plukovníka generálního štábu slu-
žební poměr vojáka z povolání a zůstal na katedře jako civilní učitel. Do konce 
roku 2021 pak působil jako zastupující vedoucí katedry.

Za jeho vedení se katedra zabydlela v novém působišti v kasárnách Černá 
Pole a také přežila další pokusy o zrušení vlastního oboru na UO. Kromě jiného 
také věnoval velké úsilí znovuzískání akreditace habilitačního řízení a řízení pro 
jmenování profesorem v oboru geodézie a kartografie, což bylo úspěšně za-
vršeno udělením akreditace v roce 2019. Je samozřejmé, že tento úspěch by 
nebyl možný bez předchozí dlouholeté usilovné vědecké a pedagogické práce 
všech příslušníků katedry.

Docent Kovařík se zabývá problematikou geografického zabezpečení, dálko-
vého průzkumu Země a obrazového zpravodajství. Vedl řadu bakalářských a diplo-
mových prací, vede studenty doktorského studia. Podílel se na přípravě téměř 
20 akreditací a reakreditací nových studijních programů pro všechny stupně 
(bakalářský, magisterský, doktorský) i řízení ke jmenování do vyšších akade-
mických hodností. Je autorem řady skript a monografií v angličtině, autorem 
nebo spoluautorem anglicko-českých odborných slovníků.

Je nositelem řady českých i zahraničních vojenských a civilních vyzname-
nání a ocenění. Hovoří anglicky, francouzsky a španělsky. Je ženatý a s manžel-
kou Věrou mají dvě dcery a syna. K jeho velikým zálibám patří cestování, tenis 
a kosmonautika.

Vladimíru Kovaříkovi přejeme mnoho zdraví, elánu a úspěchů jak v pedago-
gické, tak ve vědecké činnosti. 

1987 obhájil kandidátskou práci a získal titul CSc. Habilitační práci „Dvojstup-
ňová analýza přesnosti metod vytyčení polohy“ obhájil v říjnu 1993 a získal 
titul docent. Na návrh Vědecké rady VUT v Brně mu byl prezidentem republiky 
v roce 2006 udělen titul profesora oboru Geodézie a kartografie.

Profesor Švábenský, jako dlouholetý pedagog, vykonává nejen přednáškovou 
činnost, ale vede také specializované semináře, praktická cvičení, výuky v teré-
nu, a to nejen na oboru Geodézie a kartografie, ale i na dalších oborech sta-
vební fakulty. Je garantem celé řady předmětů, především v oblasti inženýrské 
geodézie a družicových technologií, a to nejen v bakalářském studiu, ale pře-
devším v navazujícím magisterském studiu a doktorském studiu, např. Inže-
nýrská geodézie 1 a 2, Stavební a průmyslová geodézie, Geodézie při výstavbě, 
Globální navigační systémy, Družicová geodézie, Účelové geodetické sítě, Geo-
dézie v podzemních prostorách aj. Významně se podílel a podílí na inovacích 
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