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Abstrakt

V posledních 10 letech se stala pozemní radarová interferometrie často používanou technologií pro určování dynamických 
průhybů mostních konstrukcí vyvolaných průjezdem vozidel. Při měření pouze jednou radarovou aparaturou je nutné předpo-
kládat průhyb konstrukce v jednom konkrétním směru, obvykle vertikálním. Tento předpoklad však nemusí vždy odpovídat 
skutečnosti. Pokud jsou použity dva radary, může být nezbytný předpoklad průhybů ve zvoleném směru redukován na předpo-
klad průhybů ve zvolené rovině. V příspěvku je uvedena nezbytná teorie a praktický příklad určení průhybu mostních konstrukcí 
měřením dvěma radarovými aparaturami v terénu.

Principles of Simultaneous Use of Two Radars in Determining the Deflection of Bridge Structures
by Radar Interferometry

Abstract 

Over the past 10 years, ground-based radar interferometry has become a frequently used technology for determining 
dynamic deflections of bridge structures induced by vehicle passages. When measuring with only one radar device, the 
deflection of the structure in one particular direction, usually vertical, is assumed. However, this assumption may not always 
correspond to reality. If two radars are used, the necessary deflection assumption in the selected direction can be reduced to 
the deflection assumption in the selected plane. The necessary theory and the practical examples of deflection determination 
of bridge structures by measuring with two radar devices in the field are presented.

Keywords: bridge monitoring, interferometric radar, GB-RAR, structural health monitoring (SHM), dynamic deformation
                       monitoring
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a amplitud vynuceného kmitání vysokých konstrukcí je 
uvedeno v [10]. Velmi dobrý přehled o schopnosti použí-
vat technologii globálních navigačních družicových systé-
mů (GNSS) pro dynamické monitorování stavu staveb spo-
lu s dalšími technologiemi jako jsou akcelerometry a robo-
tické totální stanice (RTS) je uveden v [11].

Příspěvek je zaměřen na měření průhybů mostů dvě-
ma interferometrickými radary IBIS-FS italského výrobce 
IDS - Ingegneria Dei Sistemi. Více podrobností o tomto 
přístroji je například v [12] nebo [13].

Jedním ze základních nedostatků metody GB-RAR je, 
že radar měří pouze posuny bodů ve směru záměry (line 
of sight - LOS) a ty jsou přepočítávány do očekávaného 
směru posunů. V případě mostů je očekávaný směr ob-
vykle svislý. Geometrická situace je znázorněna na obr. 1. 
Předpokládané skutečné posunutí se vypočítá podle vzorce:

(1)

Předpoklad pouze svislého posunu však nemusí být 
splněn a zpravidla splněn ani není. Důvodem je například 
to, že mosty často nejsou vodorovné nebo nejsou přímé. 
Pak dochází současně k výrazným podélným nebo příč-
ným posunům v důsledku kroucení při vertikálním prů-
hybu. Je proto nutné navrhnout nové postupy pro měření 
a zpracování naměřených posunů LOS, aby bylo možné 
detekovat a určit skutečné směry a velikosti skutečných 
posunů. Schopnost měřit dvěma nebo více radarovými 
aparaturami současně by tento nedostatek dokázala pře-
konat pravděpodobně nejúčinnějším způsobem. I tento 
nedostatek je možné odstranit pomocí výpočtového mo-

 

Úvod

Pozemní radarová interferometrie s reálnou aperturou 
(GB-RAR nebo GB InRAR) se za posledních 10 let stala čas-
to používanou technologií pro stanovení dynamických prů-
hybů mostních konstrukcí vyvolaných průjezdy vozidel. 
Tato metoda má schopnost měřit v reálném čase průhyby 
pro krátkodobé a dlouhodobé zatížení v běžném provozu 
(např. průjezd vozidel nebo naopak stojící kolony vozidel 
či zátěžové testy). Dále dokáže dynamicky zachytit a dete-
kovat frekvenci a amplitudu vibrací sledovaného objektu 
ve frekvenčním rozsahu od 0 do 50 Hz. Tato metoda má 
schopnost určit velikost průhybu s přesností lepší než 
0,1 mm. Průhyby mostu lze současně měřit na více mís-
tech. Je možné získat obecné i podrobné informace o cho-
vání konstrukce při jejím dynamickém zatížení. Například 
na mostě o délce 100 m je možné současně sledovat až 
cca 100 bodů (např. příčných nosníků). Základní principy 
a příklady použití technologie GB-RAR pro stanovení prů-
hybu mostů jsou uvedeny např. v [1]; [2]; [3]; [4]; [5]. Pří-
klad použití technologie GB-RAR pro stanovení průhybů 
kovových konstrukcí železničních mostů způsobených jak 
teplotními změnami, tak průjezdy vozidel (dynamickým 
zatížením) je uveden v [6]. Tato technologie je však velmi 
často využívána i pro sledování dalších objektů. Například 
monitorování komunikačních věží a městských budov je 
uvedeno v [7]; [8] a monitorování vodojemů, továrních ko-
mínů a stožárů větrných elektráren je uvedeno v [9]. Spo-
lečné použití pozemního laserového skeneru (TLS) konfi-
gurovaného v režimu profilového skeneru a technologie 
GB-RAR pro monitorování frekvencí vynuceného kmitání 
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Obr. 1 Posuny ve směru měření (dLOS) a skutečné (svislé) posuny (d)
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Podélné a vertikální složky vektoru posunutí jsou funk-
cí vertikálních úhlů radarových směrů a naměřených po-
sunů v těchto směrech (posuny LOS). Lze je vypočítat po-
mocí vzorců (2):

(2)

kde sX a sY  jsou složky posunů (podélné a svislé), t
1
a t

2
  jsou

měřené posuny ve směru LOS, ψ
1
 a ψ

2
 jsou svislé úhly 

směru radaru.
Souřadnicový systém použitý pro složky skutečného vek-

toru posunutí má osu X horizontální (ve směru osy mostu) 
a osu Y vertikální (směřující dolů).

Tímto způsobem je možné určit podélnou a svislou 
složku skutečného posunutí sledovaného bodu. Protože 
však software IBIS Data Viewer dodávaný s radarovým za-
řízením neumožňuje vyhodnocení multiradarových měře-
ní, je nutné data (posuny LOS) exportovat ze softwaru IBIS 
a následně je zpracovat jiným vhodným softwarem.

Podstatným omezením tohoto postupu měření je mož-
ná interakce signálů obou radarů. K této interakci může 
dojít především tehdy, když jsou radarové antény nasmě-
rovány přibližně proti sobě. V takovém případě je každý 
radar ovlivněn signálem druhého radaru a nedokáže roz-
lišit cizí signál od vlastního signálu odraženého od objektu. 
Tento efekt je sice možné částečně snížit umístěním ra-
darů v pozici za sebou a v dostatečné vzdálenosti, ale při-
náší to zase snížení přesnosti v určení výsledných posunů.

delu mostu. Ten však v drtivé většině případů není do-
stupný, a i tak jsou jeho možnosti omezené a méně přes-
né. Souběžná měření dvěma radary jsou v běžně dostup-
né odborné literatuře zmíněna jen zřídka. V [13] je uveden 
pouze princip výpočtu skutečných posunů při měření dvě-
ma radary. Není zde zmíněna problematika časové syn-
chronizace měření, která je klíčová pro správný výpočet 
reálných (celkových) posunů.

Základní principy GB-RAR s dvěma radary IBIS-S

Současné měření dvěma radary přináší několik technic-
kých problémů, které je třeba vyřešit. Jde především o ur-
čení prostorové konfigurace radarů a měřeného mostu 
umožňující výpočet skutečných posunů. Dále je to časová 
synchronizace měření obou radarů.

2.1  Metoda výpočtu podélných a svislých posunů

Pokud předpokládáme, že se mostovka pohybuje pouze 
ve svislém směru, je nutné naměřená posunutí ve směru 
LOS přepočítat do skutečného posunutí ve svislém směru. 
Pro výpočet posunutí je třeba pro každý bod měření po-
užít vzorec (1). Tento jednoduchý výpočet může být snad-
no automaticky proveden softwarem radaru IBIS FS.

Pokud předpokládáme, že se mostovka pohybuje ve 
dvou směrech (v podélném a svislém), je možné součas-
ným měřením dvěma radary určit skutečné posuny a je-
jich jednotlivé složky. Obr. 2 ukazuje geometrické vztahy
mezi posuny LOS a skutečnými posuny bodu měřenými 
ze dvou různých radarových pozic.
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Obr. 2 Určení svislých (sY  ) a podélných (sX  ) složek skutečných posunů dvěma radary
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Když je notebook zapnutý, operační systém získává 
reálný čas z modulu Real Time Clock (RTC) a poté měří čas 
pomocí hodinového signálu procesoru, který je přesnější 
než RTC. Aby byla odchylka od reálného času dostatečně 
malá, synchronizují současné operační systémy v pravi-
delných intervalech své hodiny se speciálními časovými 
servery na internetu. K tomu slouží Network Time Proto-
col (NTP), který umožňuje synchronizaci hodin v paketo-
vé síti s proměnným zpožděním. Tento protokol NTP lze 
také použít k synchronizaci radarových notebooků. Tako-
vý synchronizační proces vyžaduje fyzické propojení obou 
operačních notebooků ethernetovým kabelem nebo bez-
drátovou komunikací. Časové rozdíly mezi notebooky lze 
uložit do souboru. Pomocí těchto hodnot je pak možné 
synchronizovat naměřená data (LOS posuny) obou rada-
rů. I když synchronizaci hodin obslužných notebooků je 
možné takto provést s přesností cca ± 0,001 s, tak synchro-
nizaci vlastních časových řad naměřených dat lze provést 
pouze s přesností cca ± 0,0025 s při měření se vzorkovací 
frekvencí 200Hz.

Experimentální případová studie měření posunů 
dvěma radary

Pro ověřovací experimentální měření byla vybrána lávka 
přes řeku Berounku v Dobřichovicích. Dynamické účin-
ky pěšího provozu na lávce byly známé již z předcho-
zích měření [14]. Lávka je důležitou pěší komunikací me-
zi dvěma částmi města Dobřichovice oddělenými ře-
kou – městem a železniční stanicí. Lávka byla postave-
na v roce 2003 jako náhrada za původní, která byla zni-
čena při velké povodni v srpnu 2002. Z tohoto důvodu 
přemosťuje i záplavové území na levém břehu Beroun-
ky (viz obr. 3).

2.2  Časová synchronizace dvou radarů

Při měření dvěma radary vzniká praktický problém, jak 
k sobě přiřadit odpovídající si posuny měřené současně 
ve dvou různých časových řadách s dvěma různými hodi-
nami. Aby se zjistila časová korespondence získaných po-
sunů LOS, musí se proto obě časové řady synchronizovat. 
Pokud se měření provádí se vzorkovací frekvencí 200 Hz, 
pak musí být synchronizace provedena s odpovídající přes-
ností, tedy ± 0,0025 s.

Jedno z možných řešení synchronizace je založeno na 
identifikaci maximálních hodnot výchylek v obou časo-
vých řadách. Polohy těchto maxim pravděpodobně odpo-
vídají stejnému okamžiku jejich dosažení. Synchronizace 
by tedy mohla být provedena jednoduše jako časový po-
sun získaný po přizpůsobení vrcholů obou časových řad, 
popřípadě přesněji použitím korelace pro vzájemnou syn-
chronizaci časových řad. Tato metoda má ale podstatnou 
nevýhodu. Hodnoty průhybů získané v obou časových řa-
dách nemusí dosáhnout svých maxim ve stejném okam-
žiku z důvodu různého prostorového umístění radarů, 
kdy z pohledu každého radaru dochází k maximální vý-
chylce v jiný okamžik. Proložení časové řady je tedy pou-
ze přibližné a nemusí dosáhnout požadované přesnosti 
0,0025 s.

Vzhledem k uvedené nevýhodě byl navržen přesnější 
způsob synchronizace. Tato metoda využívá systémové 
časy notebooků, pomocí kterých se ovládá měření radary 
a na kterých jsou ukládána naměřená data. Synchronizace 
obou radarů tedy znamená synchronizaci systémového 
času jejich notebooků. Obslužný software radaru získá 
přesný čas z operačního systému notebooku a uloží čas 
zahájení měření do souboru s naměřenými hodnotami 
z radaru. Porovnáním časových údajů uložených v soubo-
rech měření je tedy možné identifikovat naměřené hod-
noty, které byly pořízeny ve stejnou dobu.
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Obr. 3 Lávka přes řeku Berounku v Dobřichovicích s radary umístěnými pod lávkou
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zaci času byly notebooky ovládající radary propojené 
optickým kabelem.

Během měření byl laserovým skenerem vytvořen i 3D 
model lávky (viz obr. 4). Důvodem pro vytvoření 3D mo-
delu je potřeba přesné identifikace částí měřeného objek-
tu (příčníků) umístěných v konkrétních R-binech (spádo-
vých oblastech radaru). Pro interpretaci posunů byl v prů-
běhu měření pořízen i videozáznam lávky, aby mohly být 
identifikovány i příčiny posunů lávky.

Nejprve byla provedena časová synchronizace měření 
a export naměřených dat z programu IBIS Data Viewer. 
Pro vyhodnocení byly vybrány R-biny odpovídající stejné-
mu místu přibližně ve středu lávky. Obr. 5 ukazuje srov-
nání svislého posunu prvků vodorovné nosné konstrukce 
(příčníků) měřeného jednotlivými radary ve stejném bodě.

Jedná se o lanovou lávku o 2 polích o délce 88 m a 92 m. 
Vodorovná nosná konstrukce je spřažená se dvěma hlav-
ními ocelovými nosníky a spodní železobetonovou mos-
tovkou. Šířka vodorovné nosné konstrukce je 3,80 m a její 
celková délka je 180,60 m. Šířka volného prostoru pro 
chůzi je 3,00m. Podélný sklon mostovky se pohybuje od 
+ 2,55 % do - 0,4 %. Více podrobností o lávce je v [14].

3.1  Metoda výpočtu podélných a svislých posunů

Měření se uskutečnilo 3. 12. 2019. Radary byly umístěny 
pod mostovkou každý na jiném břehu řeky cca 70 m od 
sebe a namířeny přibližně proti sobě. Měření trvalo asi 
30 minut se vzorkovací frekvencí 200 Hz. Pro synchroni-

Talich, M. aj.: Principy simultánního použití...



Obr. 5 Porovnání svislých posunů naměřených oběma radary na identickém místě

Obr. 4 3D model lávky vytvoření laser skenerem
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Zajímavé je také srovnání naměřených vlastních frek-
vencí kmitání lávky. Obr. 7 ukazuje periodogramy frek-
venční analýzy měření obou radarů ve dvou vybraných 
R-binech s dobrou odrazivostí radarového signálu. Tab. 1 
ukazuje srovnání vlastních frekvencí lávky naměřených ra-
darovou interferometrií a piezoelektrickými snímači zrych-
lení s teoretickými hodnotami. Teoretické hodnoty a hod-
noty naměřené piezoelektrickými snímači zrychlení byly 
získány z [14].

Diskuse nad výsledky

Za nezávislé ověření lze považovat porovnání dvou svis-
lých posunů vodorovné příčné nosné konstrukce (příčníku) 
měřených jednotlivými radary ve stejném bodě. Vzhle-

V obou případech byly předpokládány posuny ve svis-
lém směru a výpočty byly provedeny nezávisle. Jedná se 
tedy o zcela nezávislé ověření.

Protože byla lávka měřena současně dvěma radary, je 
možné vypočítat posuny v podélném i vertikálním směru. 
Obr. 6 ukazuje výsledné podélné a vertikální posuny vy-
počtené z měření obou radarů podle uvedených vzorců (2). 
Zatížení lávky bylo vyvoláno průchody skupin několika osob.

Vibrace lávky byly současně s radarovým měřením mě-
řeny také piezoelektrickými snímači zrychlení Brüel & Kjær 
Type 8344. Pracovní rozsah těchto snímačů je od 0,2 Hz
do 3 kHz a mají velmi vysokou citlivost cca 2 500 mV/g 
a přirozenou frekvenci 10 kHz. Účelem tohoto měření bylo
nezávisle zkontrolovat a porovnat tyto výsledky s výsledky 
z radarové interferometrie. Více podrobností o tomto mě-
ření piezoelektrickými snímači zrychlení a jeho výsledcích 
je uvedeno v [14]. 
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Obr. 7 Výsledek frekvenční analýzy pro dva vybrané R-biny s dobrou odrazivostí

Obr. 6 Svislé a vodorovné podélné posuny měřené na lávce

Tab. 1 Vlastní frekvence lávky

1. tvar 

2. tvar 

3. tvar 

4. tvar 

0,62

1,14

1,58

2,06

Radar 1 (Rbin37) 

[Hz]

Radar 2 (Rbin6) 

[Hz]

0,62

1,16

1,60

2,08

Charakter vlastního
tvaru svislého

ohybového kmitání 

0,61

1,14

1,58

2,06

Piezoelektrický
akcelerometr
(Polák 2020)

[Hz]

Teoretické
hodnoty

(Polák 2020)
 [Hz]

0,60

1,13

1,66

2,09
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České vysoké učení technické v Praze

dem k tomu, že posuny jsou předpokládány pouze ve svis-
lém směru, jsou výsledné hodnoty vertikálních posunů 
ovlivněny chybami způsobenými možnými posuny i v ji-
ných směrech. Při porovnávání časových řad hodnot jed-
notlivých posunů mají vliv i chyby způsobené nepřesnou 
synchronizací času na noteboocích. Na obr. 5 je vidět, 
že rozdíly v hodnotách jednotlivých posunů mohou být 
až 2 mm. Celková charakteristika časové řady posunů bo-
dů je však stejná. Příčiny těchto rozdílů v hodnotách po-
sunu jsou především v zanedbání vlivů horizontálních slo-
žek skutečných (celkových) posunů na svislé posuny.

Při pohledu na obr. 6 je patrné, že celkové charakteris-
tiky časové řady vertikálních posunů zjištěné z měření obě-
ma radary odpovídají výsledkům vertikálních posunů z jed-
notlivých radarů. Je také patrné, že velikost podélných po-
sunů je výrazně menší ve srovnání s posuny vertikálními 
a pohybuje se pouze v rozmezí hodnot ± 0,3 mm. Tyto 
poznatky odpovídají teoretickým předpokladům o odezvě 
vodorovné nosné konstrukce lávky na vertikální zatížení.

Při porovnání výsledků frekvenční analýzy (viz tab. 1) je 
vidět, že hodnoty zjištěné oběma radary se velmi dobře 
shodují. Stejně tak hodnoty zjištěné radarovou interfero-
metrií se velmi dobře shodují jak s hodnotami zjištěný-
mi současně v doplňkových měřeních piezoelektrickými 
snímači zrychlení, tak i s hodnotami teoretickými [14]. 
Z obr. 7 je také vidět, že určení vlastní frekvence příslušné 
k 4. vlastnímu tvaru svislého ohybového kmitání je zřetel-
nější než určení zbývajících tří vlastních frekvencí sváza-
ných se svislým ohybovým kmitáním.

Závěr

Výsledky výzkumu potvrdily, že je možné úspěšně využít 
dvojici interferometrických radarů pro určení dynamic-
kých posunů mostů. Potvrdilo se, že tímto způsobem je 
možné zjišťovat současně podélné i svislé posuny mos-
tovky. Je také možné určit vlastní frekvence kmitání mos-
tovky. To bylo potvrzeno současným ověřovacím měře-
ním jinou technologií (piezoelektrickými snímači zrychle-
ní) a také i porovnáním s teoretickými výpočty. Výsledky 
tak potvrzují očekávané přínosy současného měření dvě-
ma radarovými aparaturami pro určení průhybů mostní 
konstrukce pomocí radarové interferometrie.

Poděkování: Tato práce vznikla za podpory Ministerstva 
vnitra ČR, program „Program bezpečnostního výzkumu ČR 
2015-2022“, projekt „Pokročilá technologie rychlého určo-
vání deformací mostů radarovou interferometrií a její využití 
v diagnostice“, grant č. VI20192022167.
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MAPA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO, 1720

Termín: 17. 1. 2023 – 26. 5. 2023 (po–pá: 9,00–17,00)

Místo: Albertov 6, Praha 2, 2. patro, předsálí Mapové sbírky

Vstup volný

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Mapová sbírka a Knihovna geografie pořádají výstavu Mapa Království českého, 1720.

Výstava představuje život a dílo rakouského vojenského inženýra a kartografa Johanna Christopha Müllera (1673–1721), jehož tzv. velká mapa Čech pod titulem Mappa geographica Regni Bohemiae byla publikována před 300 lety. 
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Obr. 1 M. Novosad a účastníci konference

Obr. 2 S. Dejl s děkovnou řečí

Obr. 3 Přednáška v podání L. Plánky

Mezinárodní konference Geodézie
a Důlní měřictví 2022 – XXVIII. kon-
ference Společnosti důlních měřičů
a geologů, z. s.

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
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Následující blok přednášek zahájil Ladislav Plánka (KGDM, HGF, VŠB-TUO) 
se svou přednáškou Kosmický dálkový průzkum Země a geologie (obr. 3). Ná-
sledovala zajímavá přednáška Stanislava Dejla (Vít Sládek, Pavel Strahlheim, 
SD) na téma Nová metoda leteckého snímkování na Severočeských dolech, a. s. 
Prezentace se věnovala změně technologie ve společnosti SD, kdy v roce 2021 
bylo digitální snímkování pro potřeby dolu prováděné letadly nahrazeno sním-
kováním UAV a klasické fotogrammetrické měření bylo nahrazeno zpracová-
ním bodových mračen, resp. jejich vektorizací. V příspěvku byly nastíněny prak-
tické ukázky problémů, které přechod na nové technologie snímkování a s tím 
související zpracování dat provázely. Následovala přednáška Důlně měřická 
a geologická dokumentace ve správě DIAMO, s. p., o. z. Odra se zaměřením na 
stávající stav a na vizi budoucnosti, kterou přednesl Vítězslav Nešporek (Michal 
Osovský, Radim Gabrysz, DIAMO, s. p., o. z. Odra). Posledním příspěvkem prv-
ního dne konference bylo vystoupení Daniela Šantory (GEFOS a.s., obchodní 
zastoupení Leica Geosystems pro ČR), který představil Permanentní automa-
tický skenovací monitoring Ústavu geoniky AV ČR na dole ČSM. Tento poutavý 
příspěvek plný praktických ukázek završil první den konference.

Druhý den konference byl tradičně výjezdní. Tento ročník si organizátoři pro 
účastníky připravili dopolední exkurzi do kaolínového lomu Kaznějov (obr. 4). 
Nedaleko města Kaznějov se nachází největší a stále funkční kaolinový lom ve 
střední Evropě. Těžba zde probíhá od roku 1904 a v současné době se těží z mini-
málně patnácti pater. Lom je dlouhý téměř 1,8 km, v širším místě má 800 m 
a roční produkce je 320 000 tun kaolinu. Návštěvníci byli seznámeni s historií 
lomu a činnostmi, které se v lomu provádějí. Byla představena i technika, která 
se v lomu pro těžbu kaolinu používá (obr. 5).  Po této velice zajímavé a poutavě 
podané exkurzi se účastníci přesunuli zpět do Plzně, do areálu pivovaru Plzeň-
ského Prazdroje, kde byl naplánován oběd v restauraci Spilka. Po obědě byla 
pro zájemce připravena prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj. S ohledem na 

Již 28. ročník tradiční podzimní akce Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s. 
(SDMG), v podobě její mezinárodní konference, se konal ve dnech 19. a 20. 10.  
2022 v hotelu Primavera v Plzni. Spoluorganizátory konference byly opět dvě 
složky Hornicko-geologické fakulty (HGF) Vysoké školy báňské – Technické uni-
verzity v Ostravě (VŠB-TUO), a to Katedra Geodézie a Důlního Měřictví (KGDM) 
a Institut kombinovaného studia Most (IKSM). Partnery byly Severočeské doly 
a.s., Chomutov (SD) a GIS-Geoindustry s.r.o., Plzeň. Záštitu převzali prof. Ing. 
Hana Staňková, Ph.D., děkanka HGF, Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda 
Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., předseda předsta-
venstva a generální ředitel SD. Akce se zúčastnilo zhruba osm desítek odborní-
ků z řady podniků, institucí a univerzit.

V předsednictvu při zahájení zasedli doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. (KDMG), 
Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. (KDMG, předseda Rady SDMG) a doc. Ing. Dana 
Vrublová, Ph.D. (IKSM, místopředsedkyně Rady SDMG). Jednání konference 
v sále hotelu Primavera zahájil, a celý průběh monitoroval, Ing. Miroslav Novosad, 
Ph.D. (obr. 1). Krátkou zdravici za děkanku HGF prof. Ing. Hanu Staňkovou, Ph.D. 
pronesl doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. Pamětní medaili Akademika Františka 
Čechury za zásluhy o obor převzal Ing. Stanislav Dejl (SD), který při té příleži-
tosti pronesl krátkou děkovnou řeč (obr. 2).

Tištěný Sborník anotací (ISBN 978-80-248-4645-3) a elektronický Sborník 
recenzovaných referátů XXVIII. konference SDMG (ISBN 978-80-248-4644-6) 
jsou zájemcům opět k dispozici v Zeměměřické knihovně Výzkumného ústavu 
geodetického, topografického a kartografického, v. v. i. (VÚGTK). V dalším textu 
jsou proto představeny jednotlivé příspěvky jen stručně. Jméno autora, který 
referát přednesl, je uváděno bez titulů, v závorce obdobně jména případných 
spoluautorů a název pracoviště.

Úvodní konferenční den byl rozdělen na dva bloky, které byly odděleny přes-
távkou na kávu a drobné občerstvení. V rámci prvního bloku vystoupil jako první 
Martin Malíř (ČBÚ) se svou přednáškou Z činnosti SBS v roce 2021. Příspěvek 
obsahoval vybraná sumární data o aktivitách Státní báňské správy (SBS) v roce 
2021, a to zejména z oblasti správní a kontrolní činnosti. Následovala přednáška 
Iva Černého na téma Historie západočeských uhelných dolů. Na toto vystoupení 
následně navázal Karel Mach (SD, Geomet s.r.o.) se svým příspěvkem Aktuální 
stav projektu Cínovec Lithium, který charakterizoval aktuální stav projektu těžby 
Li, Sn, W rud na ložisku Cínovec. Po tomto příspěvku následovala krátká přestávka.

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ



Obr. 4 Kaolínový lom Kaznějov

Obr. 5 Ukázka těžební techniky
Noc vědců ve VÚGTK

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

GaKO 69/111, 2023, číslo 2, str. 010

Geodetický a kartografický obzor
ročník 69/111, 2023, číslo 234

kde byla popsána historie měření sonarem, základní principy měření, použité 
přístroje a přesnosti dané metody. Stěžejním bodem příspěvku bylo zaměření 
se na konkrétní aplikaci metody v terénu a problémy s tím spojené. Následo-
vala i zmínka o zpracování a interpretaci dat, jak pro účely důlně měřické doku-
mentace, tak i pro výpočty objemů, plánování těžby a další 3D vizualizace. Poté 
následovala poslední prezentace, kde Branislav Hroššo a Ondřej Váňa (Pavel 
Bozděch, 3gon Positioning s.r.o.) představili Nové trendy v geodézii. V rámci 
této přednášky byly představeny moderní technologie, které může v součas-
nosti geodet v terénu, ale i následně v kanceláři, využít. Patří mezi ně senzory 
pro sledování staveb, železnic a mostů, moderní totální stanice, globální navi-
gační družicové systémy, nivelační přístroje, mobilní i statické skenery, drony 
a autonomní letadla, ale i software pro zpracování, správu a interpretaci namě-
řených dat. Součástí příspěvku byla i praktická ukázka vybrané techniky, která 
byla v sále vystavena.

Po této závěrečné prezentaci následoval krátký proslov a poděkování účast-
níkům, přednášejícím i organizátorům konference z úst předsedajícího a prů-
vodce celou konferencí Ing. Miroslava Novosada, Ph.D. Lze konstatovat, že akce 
byla úspěšná a sluší se proto všem, kteří se na organizaci akce podíleli poděko-
vat. Dále je nutné poděkovat i všem přednášejícím za jejich hodnotné příspěv-
ky a účastníkům za jejich aktivní účast. Nyní již nezbývá než se těšit na příští 
rok, na další ročník této tradiční akce.

Ing. Tomáš Vacek,
Ing. Pavel Hánek, Ph.D.,

VÚGTK

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK) při-
pravil ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd (AV) České repub-
liky (ČR) v pátek 30. 9. 2022 Noc vědců. Akce byla připravena v rámci Evropské 
noci vědců a probíhala v celé ČR. Astronomický ústav AV ČR připravil pro veřej-
nost prohlídku areálu observatoře, pozorování oblohy dalekohledy, a přede-
vším prohlídku specializovaných pracovišť s výkladem vědců a pozorovatelů.

První část programu na Geodetické observatoři (GO) Pecný probíhala od 15 
do 19 hod. a zahrnovala prohlídku věže na vrcholu kopce Pecný (obr. 1). Věž 
byla vystavěna jako trvalá signalizační stavba již v roce 1936. Jednalo se o první 
z celkem 9 postavených zděných věží na bodech Astronomicko-geodetické sítě 
v tehdejším Československu. Věž je vysoká 17,25 m. Zajímavý byl i výklad k pro-
blematice geodetických základů spojený s ukázkou geodetického bodu s urče-
nou polohou a výškou, vlastního trigonometrického bodu Pecný 10 (2207) a zá-
kladního nivelačního bodu. Pro návštěvníky byla atraktivní i vyhlídka do kraje 
a prohlídka slunečního dalekohledu, který má na věži instalováno Sluneční 
oddělení Astronomického ústavu AV ČR. 

Velice zajímavou tématikou byly pro návštěvníky globální navigační druži-
cové systémy (GNSS), které jsou primárně určeny pro určování prostorové polo-
hy bodů na povrchu a vně Země v globálním (geocentrickém) souřadnicovém 
systému (obr. 2). Výzkum a vývoj metod pro geodetické využití GNSS byl v ústa-
vu zahájen již v roce 1991, kdy byly zakoupeny první přijímače GNSS. Návštěv-
níci se zajímali o metody určení polohy s využitím GNSS včetně testu určení 
navigační polohy na známém bodě s možností kontroly podle vlastního GPS.

Zajímavou tématikou s ohledem na množství otázek byla oblast gravimet-
rie. Ukázáno bylo vlastní měření tíhového zrychlení spojené s prohlídkou gravi-
metrické laboratoře (obr. 3). Návštěvníci byli seznámeni se současnou obser-
vační infrastrukturou, která zahrnuje dva absolutní balistické a jeden relativní 
kryogenní gravimetr (obr. 4, s. 35). Měřená data jsou využívána pro výzkum tí-
hového pole Země a jeho časových variací (zemské slapy, hydrologické změny 
lokální i globální aj.). Zajímavou informací pro návštěvníky bylo i seznámení se 

počet účastníků byla prohlídka rozdělena na dvě skupiny. V rámci této prohlíd-
ky byli účastníci seznámeni s historií a současností výroby a distribuce piva, 
prohlédli si nové prostory výrobní a distribuční linky na skleněné lahve a ple-
chovky a další budovy rozsáhlého areálu pivovaru. Nedílnou součástí turistické 
trasy byla i návštěva rozlehlých sklepů s ochutnávkou unikátního nepasterizo-
vaného plzeňského piva. Program tohoto dne byl zakončen společenským veče-
rem v hotelu Primavera s živou hudbou.

Třetí a závěrečný den konference zahájila přednáška Zdeňka Klusoně (PRIMIS 
spol. s r. o.), který představil Zkušenosti z leteckého snímkování a leteckého lase-
rového skenování pro potřeby DTM ČR. Na tento příspěvek navázal Tomáš Jiřikovský 
(katedra speciální geodézie, Fakulty stavební ČVUT v Praze) se svou přednáš-
kou na téma Využití ručního 3D skeneru v UEF Josef, kde popsal své postřehy 
a zkušenosti z prvotního praktického použití mobilního skenovacího systému 
v prostředí podzemního výzkumného a výukového pracoviště UEF/URC Josef. 
Konkrétně se jednalo o použití ručního skeneru ZEB Horizon společnosti GeoSLAM, 
která jej pro pokusné použití zapůjčila. Dalším přednášejícím byl Václav Šafář 
(KGDM, HGF, VŠB-TUO), který přednesl příspěvek na téma Kamery a skenery pro 
IS DTMŽ. Úvodní blok přednášek završil Vít Sládek (SD, Aleš Vojkovský, GeoTec-GS, 
a.s., Markéta Šťastná, KERAMOST, a.s., Dana Vrublová, VŠB-TUO), který odpre-
zentoval příspěvek na téma Geodetický monitoring stability svahů na dolech 
Bílina. Po tomto příspěvku následovala krátká přestávka na občerstvení.

Závěrečný blok přednášek zahájil Jiří Pospíšil (Václav Šafář, Hana Staňková, 
Pavel Černota, KGDM, HGF, VŠB-TUO) s velice zajímavou prezentací výsledků pro-
jektu Vyhledávání nevybuchlé letecké munice 2. světové války, který byl řešen 
v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR. Tento výzkum spočí-
val ve využití archivních leteckých snímků pro lokalizaci nevybuchlé letecké 
munice. Na tuto prezentaci navázal David Kočí (Miloš Ječný, Nikol Michlová, 
G E T s.r.o.) se svým příspěvkem Měření dna těžebního jezera pomocí sonaru, 

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ



Obr. 1 Věž na vrcholu Pecný

Obr. 2 Referenční stanice GNSS na GO Pecný Obr. 4 Relativní gravimetr

Obr. 3 Gravimetrická laboratoř
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deckým programem výzkumného útvaru geodézie a geodynamiky, jehož praco-
viště na observatoři sídlí. V rámci následné prohlídky si studenti prohlédli po-
dle připraveného programu přijímače GNSS na permanentních stanicích GOPE, 
GOP6 a GOP7. Dále navštívili gravimetrickou laboratoř, kde byli seznámeni s využi-
tím gravimetrie v geodézii a shlédli ukázku měření absolutním gravimetrem FG5x 
a kontinuální měření relativního supravodivého gravimetru OSG-050. Součástí pro-
hlídky observatoře byla též věž trigonometrického bodu Pecný a základní nive-
lační bod. Program studentů zahrnoval i návštěvu sousedního areálu Astronomic-
kého ústavu AV ČR, včetně návštěvy dvoumetrového Perkova dalekohledu.

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČNNOST

státním etalonem tíže, kterým je balistický gravimetr. Ten je využíván pro kali-
braci absolutních i relativních gravimetrů používaných pro měření tíže v ČR.

Druhá část Noci vědců byla v době od 19 do 24 hod. věnována přednáškám 
ředitele VÚGTK Ing. Jiřího Drozdy na téma historické mapy a glóby. Ukázána 
byla virtuální sbírka starých map a glóbů včetně zajímavého výkladu ke karto-
grafickým deformacím způsobeným nepřesností měření času.

Noci vědců na GO Pecný předcházela dopolední exkurze studentů 1. ročníku 
Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) a Geografického gymnázia z Pra-
hy. Celkově 85 studentů (včetně pedagogického doprovodu) se seznámilo s vě-



Obr. 5 K. Raděj (vpravo) s p. Karbusem

Obr. 1 K. Vrbová při představení vznikajícího národního
geoportálu územního plánování a jeho hlavní cíl

GIS v plánování měst a regionů
(GISPLAN) 2022
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První přednáškový blok byl nazvaný Strategie a vize. První přednášející byla 
Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D., která za odbor územního plánování Ministerstva 
pro místní rozvoj představila vznikající národní geoportál (obr. 1). Cílem geo-
portálu je digitalizace dokumentace územního plánování. Národní geoportál 
bude sloužit, jako jedno místo pro zveřejnění územně plánovací agendy. Dal-
ším přednášející byli také z Ministerstva pro místní rozvoj a přednášku zaměřili 
na Územní dimenzi (obr. 2) a Regionální politiku. Mgr. Miroslav Daněk před-
stavil nástroje pro územní dimenzi a možnosti zacílení podpory veřejné politiky 
podle Strategie regionálního rozvoje 2021+. Mgr. František Puršl představil infor-
mační systém projektových záměrů – investičních záměrů v rámci Regionální 
politiky (https://www.risy.cz/cs/, https://egis.uur.cz/portal/apps/sites/#/mmr/). Na 
Územní dimenzi a Regionální politiku plynule navázala Bc. Hana Luxová, která 
se věnuje strategii integrované územní investici v Hradecko-pardubické aglo-
meraci. Byly představeny možnosti integrované územní investice (ITI) a uve-
deny konkrétní příklady z celého Česka. Posledním přednášejícím tohoto bloku 
byl zástupce firmy Hexagon Ing. Vladimír Špaček. Prezentace byla věnována Digi-
tální realitě, především využití kombinace GIS a BIM technologií.

Druhý přednáškový blok byl pojmenovaný Analýzy, aplikace. První před-
náškou tohoto bloku byla prezentace doc. RNDr. Viléma Pechance, Ph.D. z kate-
dry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL). Přednáška byla 
zaměřena na možnosti analýzy funkční konektivity zelené infrastruktury. Byly 
porovnány 4 metody hodnocení konektivity vegetace v (městské) krajině, které 
posuzují významnost jednotlivých prvků krajiny na územní plánovaní. Závě-
rem přednášky byl kladen důraz na správnou interpretaci výsledků jednotli-
vých metod. Z katedry geoinformatiky UPOL byl také další přednášející doc. 
RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., který představil nástroj GIS – Urban Planner, díky 
kterému je možné stanovení priorit vstupujících kritérií (přidělování vah) pro 
koncepční rozhodování o udržitelném rozvoji území. Tento nástroj a multikri-

Noc vědců na GO Pecný navštívilo více než 300 návštěvníků. Velice zajímavá 
byla návštěva pana Karbuse (obr. 5), absolventa SPŠZ. Sám se velice zajímal, 
kam pokročil obor, který vystudoval, ale již se mu nevěnuje. S návštěvou GO Pecný 
byl velice spokojen a ocenil úroveň, kterou na observatoři viděl a moc se těší na 
příští Noc vědců v roce 2023.

Ing. Karel Raděj, CSc.,
VÚGTK,

foto: archiv VÚGTK

Nejen pro odbornou veřejnost se dne 20. 10. 2022 konal již šestý ročník konfe-
rence GIS v plánování měst a regionů (GISPLAN) 2022. Konference se konala 
v prostorách Masarykova ústavu vyšších studií (MUVS) ČVUT Praha, který byl 
spolupořadatelem konference společně s Českou asociací pro geoinformace (CAGI).

Konference si klade za cíl propojit svět projektantů územně plánovací doku-
mentace se světem technologií  geografických informačních systémů (GIS). Proto 
byli mezi účastníky nejen zaměstnanci státní správy, veřejné správy, ale i zá-
stupci odborných firem. 

Úvodního slova a přivítání účastníků se ujal za programový výbor konference 
jeho předseda Ing. Pavel Struha. Poté ředitelka pořádajícího ústavu prof. PhDr. 
Vladimíra Dvořáková, CSc. seznámila účastníky s aktuálními aktivitami MUVS 
a s plány ústavu do budoucna. Úvodní část zakončil předseda CAGI doc. Ing. Karel 
Janečka, Ph.D., který velmi krátce představit asociaci CAGI, jakožto nezávislé do-
brovolné společenské sdružení subjektů působících v Česku, v oblastech prosto-
rově orientovaných informačních systémů a příslušných informačních technologií.

Konference byla rozdělena do tří bloků a mezi hlavní tematické okruhy pa-
třily Národní geoportál územního plánování, Cílené investice do regionálního roz-
voje, Analýza území pomocí GIS nástrojů a Bezpilotní prostředky ve veřejné správě.  

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST



Obr. 2 M. Daněk – Vysvětlení pojmu územní dimenze
a její možné formy podpory

Seminář Zeměměřického úřadu
o modernizaci státního mapového díla
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Program konference byl obsáhlý a velmi zajímavý. Konference byla komor-
nější, ale nesla se ve velmi přátelské a milé atmosféře.

Pořádající organizace se shodly, že by rády v konání konference společně 
pokračovaly i v následujících letech. 

Bc. Karolína Hanáková,
Zeměměřický úřad

Zeměměřický úřad (ZÚ) uspořádal dne 20. 10. 2022 pro uživatele svých pro-
duktů seminář Informační systém zeměměřictví – Nová řada státního mapo-
vého díla. Akce navázala na již dříve pořádané semináře, na kterých ZÚ alespoň 
jednou za dva roky, někdy i častěji, prezentuje nejnovější informace o výsled-
cích zeměměřických činnosti ve veřejném zájmu. Vzhledem k tomu, že se v ZÚ 
blíží do finále zpracování nové řady Základních topografických map (ZTM), 
které mají již od poloviny roku 2023 nahradit dosavadní Základní mapy ČR 
středních měřítek, byl program semináře tentokrát orientován především na 
tuto problematiku. 

Seminář se konal v sídle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
(ČÚZK), v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze – Kobylisích. 
Konferenční sál s kapacitou přibližně 100 míst byl téměř zcela zaplněn zástupci 
nejrůznějších organizací státní a veřejné správy, příspěvkových organizací, ale 
i komerčních společností, kteří kladně zareagovali na pozvání pořadatelů 
k účasti (obr. 1).

Seminář zahájil, a pak také celým programem provázel, zástupce ředitele 
ZÚ Ing. Petr Dvořáček. Po přivítání účastníků představil posluchačům program 
a seznámil je s motivy, které vedly organizátory k uspořádání semináře na dané 
téma. Poté předal slovo řediteli ZÚ Ing. Karlu Brázdilovi, CSc (obr. 2, s. 38). Jeho 
úvodní přednáška připomněla posluchačům směřování a plnění záměrů čin-
nosti ZÚ podle Koncepce rozvoje zeměměřictví na léta 2021 až 2025.

Následovaly dvě stěžejní přednášky, ve kterých byly představeny nejnovější 
informace o postupu prací na novém mapovém díle. Jako první vystoupil Ing. 
Přemysl Jindrák, ředitel Odboru kartografie a polygrafie, s přednáškou, jež měla 
název Modernizace státního mapového díla. Představeny byly zásadní změny, 
které zmíněná modernizace přinese. Především dojde k posunu největšího mě-
řítka u ZTM až k hodnotě 1 : 5 000 a také na opačném konci měřítkové řady do-
jde ke změně, neboť měřítko 1 : 200 000 bude nahrazeno měřítkem 1 : 250 000. 
Mapy měřítka 1 : 10 000 a menšího jsou zpracovávány a budou publikovány 
v souřadnicových referenčních systémech S-JTSK i ETRS89-TMzn. Podstatných 
úprav doznal obsah map, obohacen a napříč měřítkovou řadou byl sjednocen 
značkový klíč. Došlo k výrazné změně v kladu mapových listů, u map v refe-
renčním souřadnicovém systému S-JTSK se vychází z kladu Státní mapy 1 : 5 000, 
mapy v ETRS89-TMzn – navazují na systém INSPIRE Grid. Mnoho uživatelů jistě 
uvítá také to, že kartografické modely ZTM ČR budou transformovány do vek-
torového formátu, což umožní počítačem podporované projektování. ZTM bu-
dou publikovány v různých formách, připravována je distribuce souborů obdél-
níkových rastrů, tiskových PDF souborů a rovněž vektorů. Samozřejmě se počí-
tá s tím, že nové státní mapové dílo bude procházet cyklicky obnovou, od roku 
2025 zřejmě ve dvouletém intervalu.

S druhou přednáškou první části semináře vystoupil Ing. Mario Vejvoda 
(obr. 3), který odpovídá za zpracování Základní topografické mapy 1 : 5 000 
(ZTM 5). V rámci vydávání státního mapového díla se jedná o významný krok, 
neboť poprvé se podaří zpracovat topografickou mapu tohoto měřítka pro celé 
území ČR. Ing. Vejvoda shrnul na začátku prezentace, jak probíhaly jednotlivé 
etapy vývoje a zpracování ZTM 5. Poté připomněl důležitou úlohu kvalitních 
datových zdrojů, k nejvýznamnějším patří ZABAGED®, databáze geografických 
jmen ČR Geonames, kartografická databáze Data10, výškopis odvozený z DMR 
etapy vývoje a zpracování ZTM 5. Pro efektivní zpracování byla použita ma-
ximální míra automatizace. K podstatným rysům, charakterizujícím ZTM 5, 

teriální analýzu využil pro posouzení územní potencionálu města Jihlava, kdy 
výsledkem je mimo jiné i mapová aplikace www.gis.jihlava-city.cz. Následující 
dvě prezentace byly věnovány studentům. Jako první doktorand katedry geo-
matiky Západočeské uviverzity v Plzni (ZČU) Ing. Jan Rucký představil svou roz-
pracovanou doktorskou práci 3D aspekty územního plánování. Cílem práce je 
rozvíjet územní plánování a docílit, aby výsledkem územně plánovací činnosti 
byly standardizované postupy a výstupní dokumentace, kvalitní, dostupná 
a jednotná data. V dnešní době je nejperspektivnější uplatnění u právě vzni-
kající Digitální technické mapy ČR. Druhým studentem tohoto přednáškového 
bloku byl doktorand katedry geoinformatiky UPOL Mgr. Oldřich Bittner. Jeho
diplomová práce byla na téma Aplikace metody geodesignu v prostředí ArcGIS 
GeoPlanner. ArcGIS GeoPlanner je webová aplikace od ESRI a byla využita v rámci 
diplomové práce pro případové studie využití geodesignu, jako další efektivní 
nástroj v rámci územního plánování. V rámci diplomové práce vznikl i český 
manuál aplikace ArcGIS GeoPlanner.

Posledním blokem v rámci programu konference byl workshop na téma 
Drony pro veřejnou správu. Zástupce firmy DronPro Alexandr Novotný předsta-
vil komplexní workflow pro analýzu stavu skládky komunálního odpadu v loka-
litě Praha – Motol. Během prezentace byl podrobně popsaný nálet skládky, 
kdy zadavatelem byla městská část Praha 5. Prezentace také zahrnovala před-
stavení typů dronů, vývoj trhu s drony, úkol dronů a jejich využití – usnadnit 
člověkopráci napříč obory, legislativu týkající se majitelů dronů. Posledním 
prezentujícím konference byl Ing. Pavel Struha ze Statutárního města Hradce 
Králové. V prezentaci nastínil některé aspekty práce s bezpilotním prostředkem 
v podmínkách veřejné správy. Zmínil ekonomiku provozu dronu, důvody pro 
pořízení dronu na magistrát města, aplikace při používání dronu a pro následné 
vyhodnocení výsledků, také uvedl konkrétní příklady využití dronu (pasporti-
zace hřbitovů, propagační fotografie, dokumentace staveniště, …).
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Obr. 1 Účastníci semináře v konferenčním sále

Obr. 2 K. Brázdil a Koncepce rozvoje zeměměřictví 

Obr. 3 Datové zdroje nových map představil M. Vejvoda 

Obr. 4 Ukázky nového mapového díla
na výstavě v předsálí
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patří zachování polohové přesnosti vstupních dat, zobrazení skutečné geo-
metrie objektů a minimalizace kartografických zásahů (posunů, generali-
zace). Ing. Vejvoda pak demonstroval jednotlivé charakteristické postupy zpra-
cování na řadě příkladů. Na závěr prezentace pak zazněla informace o tom, 
že tvorba ZTM 5 bude prakticky ukončena do konce roku 2022. Ovšem před 
společným vydáním s ostatními mapami nového mapového díla v celé šíři mě-
řítkové řady, což je plánováno na polovinu roku 2023, dojde ještě k aktualizaci 
obsahu části mapových listů, které byly zpracovány na počátku celého procesu 
výroby ZTM.

Po přestávce, kterou využila řada hostů k podrobnějšímu studiu ukázek no-
vého státního mapového díla (obr. 4), neformálním rozhovorům s přítomnými 
zástupci ZÚ nebo k setkání s dalšími účastníky semináře, pokračoval program 
dalšími dvěma přednáškami. Jejich obsahem byla především publikace dat ZÚ. 
Nejprve Ing. Pavel Šidlichovský (obr. 5), ředitel Odboru správy a rozvoje infor-
mačního systému zeměměřictví, navázal na přednášky z první části semináře, 
a to informacemi o poskytování a publikaci nové řady ZTM. Především připo-
menul, že se počítá se zpřístupněním ZTM formou otevřených dat, a to v první 
řadě stažením předpřipravených souborů pomocí ATOM služby ČÚZK a dále sta-
žením dat z Geoportálu ČÚZK prostřednictvím aplikace Geoprohlížeč. Samozřej-
mě nadále bude možné využít i volně dostupné prohlížecí služby (REST, WMS, 
WMTS). Řada posluchačů uvítala mezi jiným také informaci o tom, že pro vy-
zkoušení stahování mapových produktů již byla připravena testovací data z úze-
mí o rozsahu cca 4 000 km2. 
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Obr. 5 P. Šidlichovský s informacemi o poskytování
a publikaci nové řady ZTM

Obr. 6 Přednáška P. Dvořáčka

Plastická mapa země Moravskoslezské 

MAPY A ATLASY

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Zde je evidována pod inv. č. 617 a ev. č. 473 ve fondu B 97 Zemský studijní a plánovací 
ústav moravskoslezský Brno.
K dalším zvažovaným hypotézám patřilo vyhotovení pro výstavní účely, nebo jakožto vý-
ukového předmětu (k tomu navádělo jméno prof. Ing. Karla Hugo Kepky, profesora na 
české technice v Brně, připsané na jednom z dílků mapy).
Ústav byl založen z podnětu vládního rady Zemského úřadu v Brně JUDr. Václava Bumby, 
který se zajímal mj. o otázky krajinného plánování. V rámci činnosti ústav centralizoval 
a rozvíjel dosavadní roztříštěné zpracovávání podkladů pro potřeby krajinného a regio-
nálního plánování. Účelem ústavu s působností studijní, tvůrčí a návrhovou bylo zpra-
covávat podklady (plány, grafy, texty, analytické či statistické výstupy, apod.) nejen pro 
krajinné plánování, ale také pro hospodářsko-technické a administrativní potřeby zemské 
správy (přírodní podmínky, populační a sociologické záležitosti, stavebnictví a osídlení, 
výroba, technika, doprava, otázky správní, finanční a hospodářské, kultura, sociální služ-
by, zdravotnictví, zemědělství, apod.). V období okupace ústav sice fungoval dále, ale po-
stupně docházelo k jeho omezování a perzekuování některých pracovníků. Po osvobo-
zení byl reorganizován, rozšířen do tří odborů (1. – studijní, 2. – plánovací, 3. – propagační) 
a přestože působil jako pomocný orgán Zemského národního výboru v Brně, fungoval do 
značné míry nezávisle a ve vlastní režii. Při reorganizaci roku 1948 bylo předpokládáno 
postátnění a další existence jakožto samostatného ústavu s celostátní působností. Na-
konec však bylo po zřízení Státního úřadu plánovacího v Praze nejprve v roce 1949 zva-
žováno přičlenění pod SÚP, ale již 1. 1. 1950 bylo rozhodnuto o likvidaci. Ústav, převedený 
roku 1950 skutečně k SÚP, ukončil činnost na podzim roku 1950 a definitivně likvidován 
byl k 31. 12. 1951. Na činnosti ústavu se podílely takové osobnosti, jako kupř. architekti 
prof. Ing. arch. Bohuslav Fuchs, DrSc., akad. arch. Jindřich Kumpošt, nebo malíř a grafik 
Eduard Milén.
Referát plánovací, sídlil v budově nynějšího Ústavního soudu (Joštova 8), tehdy Benešova 8.
Zprávy Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně, č. 1, 1946, s. 6-7; MZAB, fond B 
124 Krajský národní výbor Brno, I.-II. manipulace, karton č. 292; tamtéž: fond B 97 Zemský 
studijní a plánovací ústav moravskoslezský Brno, nezpracované dodatky, karton b. č.
Je však nutno podotknout, že výzkum zejména v archivních materiálech není prozatím 
ukončen, tudíž nelze vyloučit, že se časem podaří dohledat další dokumentaci k mapě 
a okolnostem jejího vzniku.
Ježek, Josef. K výstavě zemského národohospodářského výzkumu a plánování v Brně, In: 
Architektura ČSR, roč. 5, č. 6, 1946, s. 263.
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Historie vzniku a osudy mapy
Bezesporu unikátním a ojedinělým kartografickým dílem v celorepublikovém 
měřítku je plastická mapa země Moravskoslezské, která dnes náleží Moravské-
mu zemskému archivu v Brně (MZA) 1). Vzhledem ke svým rozměrům i jedineč-
nosti provedení byla na základě smlouvy z 1. 11. 2007 poskytnuta jako dlouho-
dobá zápůjčka Moravskému kartografickému centru ve Velkých Opatovicích 
(MKC), kde patří ke stěžejním exponátům. Prostory MKC od té doby opustila 
jen jednou, a to v říjnu 2019, kdy byla za účelem restaurování převezena zpět 
do MZA, aby se na jaře 2020 po ukončení rozsáhlých restaurátorských prací 
vrátila do MKC. 

Přesné okolnosti vzniku mapy však zůstávaly dlouho nejasné a nebyly zná-
my – za jakým účelem, kým, kde a v jaké době byla vyhotovena? Skutečnost, 
že její základ vychází z map III. vojenského mapování z let 1876-1878 a je 
tvořena vesměs německojazyčnými mapovými listy, vedla k prvotní domněn-
ce, že byla zhotovena pro správní či snad vojenské účely 2) již v době monarchie, 
přičemž s ohledem na zjevné pozdější doplňky a zásahy byla až do 40. let 
20. století průběžně aktualizována. Z toho by vyplývalo, že ji Zemský studijní 
a plánovací ústav v Brně převzal již hotovou, neboť sám vznikl až roku 1938 3), 
tehdy ještě pod názvem Národohospodářský ústav v Brně, pozdější název zís-
kal roku 1945. Po ukončení činnosti ústavu a jeho likvidaci v letech 1950-1951 
se mapa dostala ke Krajskému národnímu výboru v Brně, jehož II. referát 4) 
převzal do správy studijní a vědecký materiál zrušeného ústavu 5).  

Jak se ukázalo, skutečnost je zcela jiná 6). Plastická mapa, zachycující zemi 
Moravskoslezskou po stránce horopisné, vodopisné, dopravní, hospodářské aj., 
byla vyhotovena až v poválečné době kolektivem pracovníků Zemského studij-
ního a plánovacího ústavu v Brně pro potřeby krajinného plánování. Jednou ze 
základních motivací bylo, aby regionální plánování probíhalo vždy se zřetelem 
na konkrétní přírodní podmínky, zvláště terén, jeho zvlnění, nadmořskou výš-
ku, zástavbu, infrastrukturu, vodstvo a porost 7).

Vytvoření mapy odsouhlasila rada Zemského národního výboru v Brně (ZNV) 
na zasedání 9. 1. 1946, přičemž následně byla na vyhotovení mapy vyčleněna 
částka 480 000 Kčs. S prací na mapě bylo evidentně započato obratem a její 
kompletní zpracování trvalo déle než dva roky – ještě roku 1948 bylo v roz-

Poslední přednáška semináře s názvem Novinky v aplikacích Geoportálu 
ČÚZK byla zaměřena do větší šíře. Ing. Petr Dvořáček (obr. 6) upozornil nejprve 
na některé změny v obsahu a poskytování ZABEGED® a dále připomněl publikaci 
výškopisu ZABAGED®, nejnověji od roku 2022 ve formě vrstevnic se základním 
intervalem 1 m. Zastavil se rovněž u novinek, které se v poslední době objevily 
v datech z leteckého měřického snímkování, a to jak u aktuálního Ortofota ČR, 
tak v oblasti poskytování dat z archivu. Obdobně je poměrně dost nového i v po-
skytování dat z archivních fondů Ústředního archivu zeměměřictví a katastru 
(ÚAZK). Nevelkou rozsahem, ale možná o to vice zajímavou byla prezentace 
novinky z oblasti správy geografického názvosloví, v aplikaci Jména světa totiž 
byla nedávno publikována i jména na mapě Měsíce, a to dokonce ve 3D zobra-
zení. Na závěr své prezentace seznámil Ing. Dvořáček posluchače ještě s dalšími 
formami propagace činnosti a produktů ZÚ, speciálně upozornil na poskyto-
vání aktualit prostřednictvím facebooku.

Na závěr semináře byl dán prostor pro diskuzi, poté již následovalo rozlou-
čení, kterého se krátce ujal ředitel ZÚ Ing. Brázdil, CSc. Poděkoval všem za zájem 
o informace z činnosti ZÚ a přislíbil pokračování obdobných seminářů i v bu-
doucnosti.

Ing. Petr Dvořáček,
foto: Petr Mach,

Zeměměřický úřad
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8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

MZAB, fond B 97 Zemský studijní a plánovací ústav moravskoslezský Brno, karton č. 18, 
nezpracované dodatky – karton č. 45; tamtéž, fond B 280 Zemský národní výbor Brno – 
volené orgány a sekretariát, karton č. 109; tamtéž, fond B 124 Krajský národní výbor 
Brno, I.-II. manipulace, karton č. 292; Lidové noviny, roč. 57, č. 141, 17. 6. 1949.
MZAB, fond B 97 Zemský studijní a plánovací ústav moravskoslezský Brno, nezpracované 
dodatky – karton č. 45.
Ježek, K výstavě...; MZAB, fond B 97 Zemský studijní a plánovací ústav moravskoslezský 
Brno, karton č. 8; Svobodné noviny, roč. 2, č. 157, 12. 7. 1946.
K tomuto slavnostnímu dni se pojí nepříjemnost, kterou muselo vedení ústavu obratem 
řešit – 9. 7. ráno bylo zjištěno, že na vstupních dveřích budovy chybí cedule s názvem 
ústavu. Při pohledu z okna I. poschodí byla spatřena plovoucí na hladině blízkého rybníč-
ku. Tabule byla přitom nově upravena nahrazujíc starší, poškozenou, u příležitosti ná-
vštěvy prezidenta JUDr. Beneše. I tato nová tabule byla neznámým pachatelem poško-
zena. Vedoucí ústavu PhDr. Josef Mrkos proto s ohledem na opakující se podobné excesy 
podal 10. 7. 1946 trestní oznámení na neznámého pachatele pro nedokonané zcizení 
a poškození zemského majetku.
Zprávy Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně, č. 1, 1946, s. 7; MZAB, fond B 97 
Zemský studijní a plánovací ústav moravskoslezský Brno, karton č. 8; Svobodné noviny, 
roč. 2, č. 156, 11. 7. 1946.
S určitou pravděpodobností zahrnuje stav k 31. 12. 1949.
MZAB, fond B 97 Zemský studijní a plánovací ústav moravskoslezský Brno, nezpracované 
dodatky – karton č. 45.
V rámci správní reformy došlo k 31. 12. 1948 ke zrušení zemského zřízení v ČSR, které bylo 
od 1. 1. 1949 nahrazeno zřízením krajským – tím zanikla i země Moravskoslezská, která se 
rozčlenila na několik nástupnických krajů řízených krajskými národními výbory – kraje 
Brněnský, Jihlavský, Gottwaldovský, Ostravský a Olomoucký, malé části území přešly též 
do kraje Českobudějovického a Pardubického.

16)

17)

18)

19)

20)

21)

MZAB, B 124 Krajský národní výbor Brno, I.-II. manipulace, karton č. 292; tamtéž: fond B 97 
Zemský studijní a plánovací ústav moravskoslezský Brno, nezpracované dodatky, karton b. č.
MZAB, fond B 97 Zemský studijní a plánovací ústav moravskoslezský Brno, nezpracované 
dodatky, karton b. č.
Tehdy užíval názvu Státní archiv v Brně, pro přehlednost se ale v textu celého článku 
držme současného a historicky relevantního názvu Moravský zemský archiv v Brně bez 
ohledu na dobové změny.
MZAB, interní spis o fondu B 97 Zemský studijní a plánovací ústav moravskoslezský Brno; 
vzpomínky Bc. Radima Štěpána a RNDr. Jaroslava Oldřicha sdělené Bc. Petru Sychrovi 
roku 2020.
Obnova plastické mapy byla prezentována v krátkém příspěvku na 24. Kartografické kon-
ferenci 2021 v Ostravě a v podobě posteru ve stejném roce na Konferenci konzervátorů 
a restaurátorů v Klatovech.
Původně bylo dílů 79, v blíže neurčené době se ztratilo Slavonicko a Dačicko.
Nejčastěji se opakuje úzký podlouhlý formát (55,5 x 146 cm), druhým nejpočetněji za-
stoupeným je na výšku postavený obdélník (111 x 73 cm) a jeho polovina (73 x 56 cm). 
Část zobrazující Brno s okolím se vymyká, jak svými rozměry (111 x 146 cm), tak i větší 
propracovaností a množstvím doplňků.
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vedli, tj. v Brně“. Umístění mapy v sále budovy (likvidovaného) ústavu v Mozarto-
vě ul. 1 se pro její využívání jevilo jako velmi příhodné. Dále je připomenuto, že 
v Zeměměřičském ústavu v Praze se aktuálně pracuje na obdobné mapě pro území 
Čech, přičemž je navazováno na sekce plastické mapy země Moravskoslezské 16). 

Vše ale skončilo zcela jinak. V rámci likvidace Zemského studijního a pláno-
vacího ústavu v Brně byla 1. 6. 1950 jeho budova v Mozartově ul. 1 předána 
k užívání Ústřednímu ústavu geologickému v Praze, pobočka Brno, spolu s nímž, 
ji záhy začal využívat nově vytvořený Ústav pro výzkum nafty. Při vyklízení bu-
dovy byla pak odtud odstraněna i plastická mapa země Moravskoslezské, kte-
rou převzal KNV v Brně 17). Praktické potřebě úřadu ale už zcela evidentně ne-
sloužila – měnily se způsoby a pravidla plánování, proběhla územněsprávní 
reforma a jako problematické se ukázaly rovněž rozměry mapy, pro níž neměl 
KNV odpovídající umístění. Byla tedy rozložena a patrně po celou dobu sklado-
vána ve sklepních prostorách mezi nepotřebným materiálem. 

Nakonec rozhodla dílčí inventarizační komise Odboru pro vnitřní věci Jiho-
moravského krajského národního výboru v Brně na jednání 12. 10. 1960 o vyřa-
zení plastické mapy z majetku úřadu. Krok byl odůvodněn konstatováním, že 
pro složky KNV jde o předmět neupotřebitelný, zastaralý a nevyhovující svému 
účelu. Účetní hodnota činila 160 000 Kčs. Protože o plastickou mapu neproje-
vily zájem ani v úvahu připadající organizace, byla nabídnuta MZA 18). Ředitel 
PhDr. Jiří Radimský podal k návrhu vyjádření již 13. 10. 1960 – mapu hodnotí 
jako historický artefakt mající v době pořízení velký význam a dodává, že by bylo 
vhodné předání do archivu i s ohledem na skutečnost, že archiv již dříve převzal 
ostatní dokumenty Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně. Do MZA 
byla předána 19. 11. 1960, převzetí provedl a stvrdil sám PhDr. J. Radimský. Mapa 
byla poté dlouhá léta deponována rozložená na jednotlivé díly v depozitáři na 
zámku v Kunštátě, kde měl MZA jedno ze svých pracovišť. Zde ji v 90. letech 
20. století několik místních nadšenců sestavilo za pěkného počasí v zámecké 
zahradě, ale protože se vzhledem k rozměrům mapy nenašly prostory vhodné 
k umístění, byla opět rozložena. V prostorách zámku po nějakou dobu zůstala se-
stavena jen malá část zachycující okolní region. Plastická mapa země Morav-
skoslezské byla pro veřejnost poprvé vystavována v sále sokolovny v Boskovicích 
roku 2001 a posléze v roce 2004 v Národním zemědělském muzeu v Praze 19).

Restaurování plastické mapy 20) 
Odpovídající prostory se pro unikátní památku našly v roce 2007 v nově vy-
budovaném MKC, kde se ji dostalo zasloužené pozornosti (obr. 1). Při jejím 
instalování mohlo kvůli krátkému časovému termínu proběhnout jen základní 
očištění a fixace odpadávajících částí. Po dvanácti letech vystavování tak bylo 
zřejmé, že mapa potřebuje ošetření, v té době již prachové usazeniny téměř 
znemožňovaly její čitelnost. V úvahu přicházely dvě varianty, jak konzervaci 
zorganizovat, buď pracovat přímo na místě, nebo památku převézt do restau-
rátorského ateliéru MZA. Výhodnější, jak pro mapu, tak pro pracovní tým, se 
ukázal být transport. Proto byla mapa ihned po ukončení turistické sezony na 
podzim roku 2019 rozložena a po částech převezena do Brna. Zásah musel být 
hotov do znovuotevření kartografického centra na jaře dalšího roku, proto se na 
něm podílely všechny restaurátorky MZA.

Mapa je složena ze 77 dílů o nestejné velikosti 21). V měříku 1 : 25 000 zná-
zorňuje Moravu a Slezsko, a to ve směru sever - jih od Vidnavy po Břeclavsko, ve
směru východ - západ od Polné po Jablunkov (obr. 2). Dříve uváděná rozloha  

počtu plánovacího odboru ZNV alokováno 100 000 Kčs pro Zemský studijní a plá-
novací ústav na dokončení plastické mapy, kterážto částka byla ústavem také 
21. 12. 1948 řádně vyúčtována. Zanedlouho poté byly práce na mapě ukončeny. 
Její vznik tedy spadá především do let 1946-1948, přičemž ještě v roce 1949 
proběhly dokončovací práce. Totéž dokládá zpráva ze 17. 6. 1949 uvádějící, že 
na mapě pracovalo cca dva a půl roku deset lidí, kteří lepili mapové listy na 
překližky a následně je vyřezávali podle vrstevnic. Na vytvoření mělo být po-
užito 150 sekcí dvojlistů topografických map v měřítku 1 : 25 000. Tehdy, roku 
1949, byla mapa umístěna v sále budovy v Mozartově ul. 1, kterou ústav dostal 
k užívání 15. 3. 1949 po zrušení Obchodní a živnostenské komory v Brně. Z ne-
četných zmínek lze také soudit, že v téže době bylo uvažováno o vyhotovení 
podobné plastické mapy pro Čechy a že s realizací snad bylo i započato. Brněnský 
ústav pro pražské kolegy zpracoval na základě vlastních zkušeností metodiku 8).

Je ovšem zřejmé, že o vytvoření plastické mapy bylo uvažováno již dříve – 
dokládá to dopis architekta Jindřicha Kumpošta, pozdějšího ředitele Zemského 
studijního a plánovacího ústavu v Brně, z 11. 5. 1940. Už v té době J. Kumpošt 
opatřoval za zjevně nejednoduchých podmínek pro ústav mapy v měřítku 
1 : 25 000 pro účely vyhotovení plastické mapy země Moravskoslezské. Dodává 
však, že její provedení není dosud zadáno 9). Zdá se, že smělé plány přerušily 
ztížené podmínky, v nichž za okupace ústav pracoval, a proto bylo s realizací 
záměru započato až v roce 1946. 

Ačkoliv probíhalo vyhotovení mapy delší dobu, její základ musel být hotov 
už v průběhu roku 1946, neboť v létě uspořádal Zemský studijní a plánovací 
ústav v rámci své propagace a u příležitosti návštěvy prezidenta republiky 
JUDr. Edvarda Beneše v Brně výstavu svých studijních a plánovacích prací, při-
čemž byla vystavována i plastická mapa země Moravskoslezské. Dle soudobých 
údajů byla prezentována v prostorách bývalého gymnázia na Komenského ná-
městí 6, kde tehdy ústav sídlil. Mapa poutala pozornost dokonalým provede- 
ním a „obrovitými rozměry“ specifikovanými na 9 x 4 m 10). Sám tento údaj 
napovídá, že mapa byla vystavována nedokončená, neboť její dnešní rozměry 
činí cca 10 x 11 m. Výstavu prezident JUDr. E. Beneš s manželkou osobně 
navštívil 9. 7. 1946 11), a to neplánovaně ve večerních hodinách mimo původní 
program. Tímto byla výstava zároveň slavnostně zahájena. JUDr. E. Beneš ji se 
zaujetím zhlédl a vyjádřil se o ní i o činnosti ústavu pochvalně a s uznáním 12).

Osudy i praktické využití mapy byly nakonec poněkud rozpačité a bohužel, 
dosti smutné, zvláště s ohledem na její náročnou tvorbu, precizní provedení 
i hodnotu. Ta je v nedatovaném inventáři 13) map a atlasů ústavu vyčíslena na 
900 000 Kčs 14). 

Během likvidace ústavu byly pochopitelně řešeny otázky rozdělení pozůstá-
vajícího odborného materiálu a zařízení, přerozdělovaného nejrůznějším úřa-
dům a odborným institucím vesměs podle věcné nebo místní příslušnosti. V pří-
padě plastické mapy je zdůrazňováno, že s ohledem na její sestavení v sekcích, 
které nelze rozdělit podle nově ustavených krajů 15), je potřeba mapu považo-
vat za nedílný celek a „držeti v místě, kde působí odborníci, kteří tuto práci pro-
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Obr. 1 Plastická mapa země Moravskoslezské v prostoru MKC

Obr. 2 Rozsah zobrazovaného území
(Mapa České republiky 1 : 2 mil. – výřez, © Zeměměřický úřad)
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Obr. 5 Brněnská přehrada vystřižená z kartonu
a doplněná na příslušnou část řeky Svratky

Obr. 6 Centrum města Brna se znázorněním
dopravy a průmyslu

Obr. 7 Suché čištění za pomoci štětce a pryže

Obr. 3 Slepením dílků na sebe vznikl
plastický reliéf

Obr. 4 Rybníky v okolí Mikulova zvýrazněné hliníkovou folií
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lové podniky, z nichž se dodnes dochoval jen jediný – pravděpodobně objekt 
teplárny v Zábrdovicích. 

Všechny díly byly nejprve fotograficky zdokumentovány, pak prošly tzv. su-
chým čištěním, kdy se prachové usazeniny odstraňují odsáváním a za pomoci 
štětců a pryží (obr. 7). Zvlášť tvrdý oříšek představovaly hluboké horské prů-
smyky nebo údolí řeky Dyje, tady bylo třeba přizpůsobit gumy tvarem členi-

100 m2 se ukázala být nadsazenou, je to přibližně 51 m2. Papírová mapa je pod-
lepena překližkou silnou 1 nebo 2 mm a poté vyřezaná podle vrstevnic. Lepe-
ním těchto dílků na sebe vznikl plastický reliéf (obr. 3), který je v oblasti Jese-
níků a Beskyd vysoký až 11 cm. Pevnost lepených spojů zajišťuje množství hře-
bíčků. Takto vytvořený model krajiny je uchycen na nosných dřevěných rámech, 
které pojí dřevěné kolíčky.

Zhotovenou mapu její tvůrci, dalo by se říct, vystínovali. Boky vrstevnic 
v horských oblastech jsou natřeny zelenou barvou, v okolí Brna zase barvou 
červenou, což vyzdvihuje plastičnost objektu. Silniční síť a některá sídla jsou 
ručně zvýrazněna oranžovou nebo červenou barvou, také některé vodní plochy 
jsou kolorovány nebo vyznačeny hliníkovou fólií (např. retenční nádrž v brněn-
ském Zamilovaném hájku nebo rybníky v okolí Mikulova, obr. 4). Ve 40. letech 
20. století již mapa ze III. vojenského mapování na mnoha místech neodpovídala 
skutečnosti a byla „aktualizována“. Například údolí Svratky u Veveří překryla 
z kartonu vystřižená Brněnská přehrada (obr. 5), rozrůstající se město Ostrava je 
dodatečně dolepeno do míst mezi Hrabůvku a Heřmanice. Nejpropracovanější 
je v tomto ohledu okolí Brna a samotné město. Nachází se tu drátem vyznačená 
železniční síť, vedení tramvajových linek po městě Brně představuje tence vy-
střižený rudý karton (obr. 6). Plasticky byly provedeny také některé průmys-
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Obr. 10 Detail mapy v okolí Kobylé nad Vidnavkou (vlevo před a vpravo po restaurátorském zásahu)

Obr. 9 Restaurování popisů mapy (vlevo před a vpravo po dokončení prací)

Obr. 8 Mokré čištění komplikovalo zvýraznění silnic oranžovou nebo červenou barvou
(vlevo před a vpravo po čištění a doplnění ztrát japonským papírem)
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vaným japonským papírem, často využívaným v restaurátorské praxi pro svou 
pevnost. Další výhodou této metody je snadná odstranitelnost nových záplat 
bez poškození původního materiálu.

Větší města, často s německými názvy, byla v době vzniku mapy opatřena 
průhlednými štítky s českými jmény (obr. 9). Jmenovky z umělohmotné fólie 
jsou připevněny pomocí hřebíčků. Množství samostatně trčících hřebíčků nasvěd-
čuje tomu, že se tu původně nacházelo mnohem více popisků. Očištěné štítky 
byly v místech roztržení zpevněny a odřená písmena retušována černou tuší. 
Hřebíčky bylo třeba před navrácením na místo zbavit rzi, aby nezpůsobovaly 
papíru a překližce další poškození (obr. 10). 

V průběhu restaurátorského zásahu jsme snad jako jediní uvítali covidovou 
pandemii a s ní spojené uzavření muzeí, získali jsme tak cenný čas na práci 
navíc. Po převezení obnovených dílů zpět (obr. 11) následovalo sestavení mapy 

tému povrchu. Kde to kolorování mapy dovolilo, přistoupilo se i k čištění mo-
krému. Práci komplikovalo zvýraznění silnic oranžovou nebo červenou barvou 
(obr. 8). Použité barvy jsou totiž vodou snadno rozpustné, proto bylo třeba 
postupovat doslova po milimetrech, aby nedošlo k jejich rozpití.

Papírová vrstva se na mnoha místech odlepovala od překližky, byla potrhaná 
nebo chyběla úplně. Rozklížené byly i některé vrstevnice. Aby nedošlo k dalším 
ztrátám materiálu, odlepené části byly zafixovány novým lepidlem. Chybějící 
místa papírové mapy byla nahrazena dobarveným japonským papírem, jednak 
kvůli ochraně odkrytého povrchu, a také aby se netříštil celkový dojem. Stejně 
byla vyspravena i místa v minulosti retušovaná barvami (pravděpodobně tem-
perovými). Tyto retuše vlivem žloutnutí stárnoucího papíru již barevně neladily 
s papírovým podkladem a někde také zbytečně překrývaly tištěná písmena
a čísla. Pomocí rozpouštědel byly nejprve odstraněny a poté nahrazeny tóno- 
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Obr. 11 Zrestaurované díly mapy připravené
na transport do MKC

Ing. Svatava Dokoupilová, referentka me-
zinárodních vztahů v sekretariátu před-
sedy Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního (ČÚZK) a členka re-
dakční rady časopisu Geodetický a kar-
tografický obzor (GaKO), oslavila 6. 1. 
2023 životní jubileum.

Narodila se 6. 1. 1963 v Praze, kde 
po ukončení základní školy s rozšířenou 
výukou jazyků a gymnázia v roce 1981 
vystudovala na Fakultě stavební ČVUT 
pětiletý obor geodézie a kartografie se 
specializací na dálkový průzkum země 
(DPZ), který ukončila v roce 1986. Po 
absolutoriu nastoupila 1. 9. 1986 jako 

K životnímu jubileu
Ing. Svatavy Dokoupilové

OSOBNÍ ZPRÁVY*

NEKROLOGY

Narodil se 3. 3. 1930 v rodině, kde ze-
měměřictví bylo zapsáno v DNA této ro-
diny. První zeměměřičem byl prastrýc, 
který zemřel jako voják za První světo-
vé války. K oboru ho přivedl strýc Miloš 
Hrdlička, se kterým se podílel na budo-
vání vodního díla Orlík a během svého 
studia geodézie na ČVUT, které absolvo-
val v letech 1949-1953, jezdil na každo-
roční brigády. I jeho bratr Pavel Hrdlička 
byl geodet a dlouhé roky vyučoval na 
Střední průmyslové škole zeměměřické 
v Praze 9.

Ing. Miroslav Hrdlička strávil velkou 
část svého aktivního pracovního života 

Ing. Miroslav Hrdlička,
zeměměřič 
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v kanceláři předsedy ČÚZK. V rámci této funkce se zúčastňuje či organizačně 
podílí na četných mezinárodních setkáních na evropské úrovni, např. Stálého 
výboru pro katastr v Evropské unii (Permanent Committee on Cadastre in EU), 
odborných pracovních setkání zeměměřických a katastrálních úřadů států bý-
valé rakouskouherské monarchie, jednání pracovní skupiny WPLA (Working 
Party on Land Administration) či pracovních jednání EuroGeographics. Podílela 
se na realizaci pracovních návštěv polského Úřadu hlavního geodeta a bavor-
ského úřadu Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, orga-
nizačně pak zajišťuje zahraniční návštěvy z mnoha zemí Evropy i světa přijíždě-
jící získávat zkušenosti v ČÚZK (mj. Makedonie, Čína, Mongolsko, Kapverdy, 
Turecko, Srbsko). Od roku 2004 je členkou redakční rady časopisu GaKO – 
aktivně se podílí na jeho tvorbě a rozvoji a napomáhá s jazykovými překlady 
z a do angličtiny. Volný čas tráví kromě rodiny při oblíbených sportovních akti-
vitách (plavání, cyklistika, tancování a další).

Naší kolegyni děkujeme za dosavadní spolupráci v redakci GaKO a do dal-
ších let přejeme kromě úspěchu v práci i soukromém životě, ať jí nadále přetr-
vává její životní elán i optimismus.

ve firmě Energoprojekt, do které nastoupil po absolvování vojenské služby 
v roce 1955. Po sametové revoluci ve svých šedesáti letech mohl konečně 
se svým synem Martinem realizovat svůj sen a začít podnikat. Podílel se na 
úspěšném rozvoji rodinného podnikání ve firmě Hrdlička, kterou založil v roce 
1990 a působil zde až do roku 2019.

Klidným ho nenechal ani oborový život a byl zakládajícím členem a členem 
vedení Komory geodetů a kartografů ČR. Po celý svůj aktivní život se snažil 
o důstojné postavení zeměměřiče ve společnosti a po revoluci o podporu sou-
kromého oborového podnikání. Když se v roce 2016 nepovedlo ustanovit ko-
moru ze zákona, podpořil obnovení myšlenky oborového podnikatelského 
svazu a vznik Asociace podnikatelů v geomatice (APG). Samozřejmě vnímal 
pozitivně i jeden z cílů APG, a to byl vznik komory ze zákona, tedy České ko-
mory zeměměřičů. Založení komory v současné době vypadá skutečně na-
dějně, bohužel se splnění jednoho ze svých životních cílů zeměměřič Miroslav 
Hrdlička již nedožije. Zemřel klidně v těsné blízkosti své manželky Svatoslavy 
(byli spolu více než 65 let) v časných ranních hodinách dne 8. 1. 2023. 

Zůstane nám tedy ve vzpomínkách jako manžel, táta, děda, oborový srdcař, 
dobrý člověk a také osobnost, která hledala cesty a nestavěla zdi. Snad v rodině 
najdeme chuť pokračovat v jeho odkazu i v páté generaci a kolegové ve firmě 
i v celém oboru se budou jeho osobností nadále inspirovat. 

                                                                                             Ing. Martin Hrdlička, syn

pomocí šroubů a usazení na nosnou kovovou konstrukci. Od června 2020 je 
plastická mapa znovu vystavena pro milovníky kartografie v MKC, teď již s či-
telnými nápisy a živou barevností. Vidět ji rozhodně stojí za to.
 

Bc. Petr Sychra,
Mgr. Klára Kořanová,

Moravský zemský archiv v Brně

asistentka a posléze jako výzkumná a vývojová pracovnice odboru fotogram-
metrie a DPZ do Geodetického a kartografického podniku, n. p., Praha (dnes 
Zeměměřický úřad) v Praze, kde pracovala do roku 1989. Podílela se zde na 
projektu zpracování družicových a leteckých snímků a jejich využití v zeměděl-
ství a lesnictví. Po návratu z mateřské dovolené v roce 1997 nastoupila zpět, do 
nynějšího Zeměměřického úřadu, do oddělení tvorby Základní báze geografic-
kých dat, kde pracovala jako odpovědná redaktorka map až do roku 2002. Poté 
přešla do ČÚZK na pozici auditora, kterou později vykonávala spolu s pozicí 
referenta pro mezinárodní vztahy a vztahy k Evropské unii. Od roku 2004, kdy 
byly tyto dvě funkce odděleny, se již plně věnuje mezinárodním vztahům 
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