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ÚVOD 
 

Geodézie: název oboru pochází z řečtiny, v překladu znamená dělení půdy ( země ). 
Tato skutečnost dokazuje, že geodézie patří mezi nejstarší vědní obory. Kromě svého 
technického poslání má geodézie i výrazný společenský akcent. 

V číselníku Mezinárodního desetinného třídění oborů ( MDT ) patří geodézie spolu 
s fyzikou do třídy „matematika a přírodní vědy“. Číslo geodézie podle MDT:  528 . 

Geodézie a související vědy: 

Přírodní věda, jedna z věd o Zemi, která pomocí matematických, geometrických a fyzikálních 
metod získává o Zemi údaje metrického a fyzikálního charakteru. Je to současně technický 
obor zjišťující geometrické údaje pro tvorbu map a pro potřeby jiných oborů (stavebnictví, 
těžba surovin, … ).  V rámci geodézie se postupně vyvinuly následující specializace: 

• Teoretická geodézie  ( též  vyšší geodézie ):  patří sem geodetická astronomie, 
dynamická geodézie. Zabývá se tvarem Země, teorií výšek, referenčními plochami, 
referenčními systémy, kontinentálními sítěmi, měřeními pro tyto účely, …  

• Kosmická geodézie … vznik globálních navigačních satelitních systémů ( GNSS ). 

• Nižší geodézie ( též praktická, technická g. ). Je hlavní náplní studia na SPŠ. 

• Inženýrsko průmyslová g.:  zabývá se vytyčováním projektů staveb do terénu, 
přesnými měřeními v těžkém strojírenství a sledováním geometrických parametrů 
významných stavebních a inženýrských děl  ( mosty, hráze, apod.).  

• Vyrovnávací počet:  zabývá se teorií měřických chyb a tzv. vyrovnáváním souborů 
naměřených dat.  

• Topografie ( nauka o terénu a o jeho vyjadřování v mapách ).  Vychází z poznatků 
geomorfologie, vědy zabývající se studiem mechanismů utvářejících zemský povrch. 

• Fotogrammetrie ( měřické snímkování pozemní, letecké a družicové ).  Pro Vás 
mohou být zajímavé tzv. ortofotomapy z území ČR na serveru  www.mapy.cz  
s řadou nabídek uživatelských aplikací, nebo z území ostatních států na serveru  
http://maps.google.cz  . Prostorové modely území si lze prohlížet s využitím 
programu  Google Earth  .  

• Kartografie ( matematická a technická ): zabývá se teorií zobrazování Země a částí 
zemského povrchu ( kontinentů, jednotlivých států, apod. ) do map. Dále pak způsoby 
kartografického vyjadřování v mapách (značkový klíč v závislosti na druzích map      
pro různé zájmové skupiny uživatelů), redakcí map, tiskem map. Zajímavost: protože  
v mapách se objevuje názvosloví a protože státní mapové dílo je úředně platným 
dokumentem, pracuje při Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním v Praze 
názvoslovná komise, která ve spolupráci s jazykovědci řeší  ( a schvaluje )  správné 
znění veškerých názvů v mapách. 

• Katastr nemovitostí  ( správa velmi důležité databáze evidující právní vztahy 
k pozemkům a stavbám ).  Katastrální úřady a katastrální pracoviště … jejich přehled 
včetně kontaktních údajů lze rychle získat na serveru ČÚZK:  www.cuzk.cz .  

• Geografické informační systémy ( GIS ) … široké uplatnění ve všech oblastech. 
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Potřeba splnit praktické úkoly geodézie … impulsy k rozvoji a výrobě přístrojové 
techniky založené na jemné mechanice, optice a elektronice. Později vznikla potřeba 
vzájemné spolupráce na rozvoji kosmické techniky a kosmických technologií.  Plnění 
úkolů pro GEO  bylo jedním z podnětů pro rozvoj výpočetní techniky.  Současná geodézie 
zpracovává obrovské množství dat pomocí výpočetní a komunikační techniky … 

Pro veškeré práce v terénu i pro kancelářské zpracovávání výsledků byly vytvořeny 
přesné pracovní postupy, které zaručují potřebný standard kvality výstupů.    

    

 

 

 

Základní úkoly geodézie v ČR: 

• Zabezpečení státních zájmů: - vnitřních ( KAN → výběr daní z nemovitostí ), 

    - vnějších  ( obranyschopnost, státní hranice ). 

• Zabezpečení rozvoje národního hospodářství  ( geodetické práce pro veškerou 
investiční výstavbu, např. rozvoj dálniční sítě, železniční koridory, protipovodňová 
opatření, průmyslové zóny, územní plány měst a obcí, pozemkové úpravy, ...). 

• Správa a poskytování geografických dat jiným subjektům  ( např. geografické 
podklady budování GIS, pro navigační softwary, vydávání tematických map pro státní 
správu, resorty dopravy, zemědělství, vodního a lesního hospodářství, … )  

• Uspokojení potřeb občanů: - vzdělání  ( mapy a atlasy pro školství ), 

  - hospodářských ( majetkoprávní, podnikatelské ), 

  - mapy, apod., … pro aktivní trávení volného času. 

 

 

 

 

Přehled typických činností oboru geodézie v ČR: 

• Mezinárodní kontakty a spolupráce: ( účast na řešení úkolů v mezinárodních 
projektech, mezinárodní spolupráce technických univerzit, spolupráce v EU a NATO, 
účast na pomoci rozvojovým zemím, apod. ). 

• Spolupráce s příbuznými vědními obory při rozšiřování poznatků o Zemi a vesmíru    
( astronomie, kosmonautika, geofyzika, geografie, dálkový průzkum Země, … ). 

• Resortní výzkum v oboru GEO a KAN - rozvojové plány oboru, tvorba právních 
předpisů a ČSN pro jednotlivé odborné práce: VÚGTK Praha – Zdiby. 

• Údržba základních bodových polí  ( polohových, výškových, tíhových ). 

• Údržba státní hranice  ( smlouvy se sousedními státy → společné hraniční komise ). 

• Budování podrobných bodových polí   ( polohových, výškových  –  v zájmových 
lokalitách pro předpokládanou investiční výstavbu ). 

• Údržba a obnova státních mapových děl   ( civilních i vojenských ). 
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• Vydávání map, atlasů, apod. pro potřeby rozvoje školství, vydávání tematických map 
pro ostatní resotry, vydávání map pro potřeby trhu …. 

• Správa katastru nemovitostí, obnova katastrálního operátu →  pro spravedlivé 
vyměření daně z nemovitostí a k zabezpečení právní jistoty ve vlastnických vztazích. 

• Poskytování služeb občanům z KAN  ( individuální výstavba, prodeje a koupě 
pozemků a staveb, řešení pozůstalostí, apod. ). 

• Zaměřování a vyhotovování geometrických plánů  ( po skončené výstavbě, při dělení 
pozemků, apod. ). 

• Inženýrsko technické aplikace  ( vytyčování staveb, osazení a rektifikace výrobních 
linek, válcovacích stolic, jeřábových drah, geodetické sledování parametrů 
významných staveb: posunů, průhybů, přetvoření, odklonů od svislic, apod. ). 

• Prostorové laserové skenování … pro podrobnou dokumentaci významných 
kulturních památek, pro projektovou přípravu, pro rychlou dokumentaci havárií, 
apod.   

• Odborné školství: Středoškolské vzdělání ve studijním oboru geodézie a katastr 
nemovitostí poskytuje především SPŠ zeměměřická v Praze, dále pak několik SPŠ 
stavebních v ČR. Technické univerzity, kde lze studovat bakalářské a magisterské 
studijní programy se zaměřením na geodézii a příbuzné navazující technické obory: 
ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, JČU České Budějovice, ZČU Plzeň,                
UO Brno. 

 

 

Česká republika patří k zemím, kde má geodézie významnou a dlouhou tradici. 
Máme vybudovány geodetické základy v optimální hustotě. Náš stát provozuje pro geodetické 
firmy a kanceláře moderně vybudovanou stálou síť bodů CZEPOS. Máme kvalitní státní 
mapové dílo civilní i vojenské. Katastr nemovitostí založený r. 1818 je světovým unikátem. 

V současné době se v ČR nevyrábějí ani měřické přístroje, ani hlavní materiály                          
pro kartografické provozy. 

 

 

 


