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Formování Československého státu

Map a „Budoucí republika Československá„ s návrhem státních hranic  (1919)

• Vznik ČSR  1918 – 1920

• Etablování – budování pozic  1920 –

1927

• Rozvoj kapacit 1927 – 1931



Hlavní úkoly zeměměřictví 

• Vytvoření „státních zeměměřických struktur“

• Vybudování státních geodetických základů

• Vymezení území Československého státu

• Uspokojení požadavků ostatních rezortů



Hlavní úkoly zeměměřictví 

• Vytvoření „státních zeměměřických struktur“

• Vojenské zeměměřické struktury

• Civilní zeměměřické struktury

• Vybudování státních geodetických základů

• Vymezení území Československého státu

• Uspokojení požadavků ostatních rezortů



Vytvoření zeměměřických struktur

• Vojenské zeměměřické struktury

• IX oddělení pro vojenské zeměpisné záležitosti 

Rozkaz čís. 8  Vrchního velitelství Československé branné moci 

(27. listopadu 2018)

• Československý vojenský zeměpisný ústav 

Rozkaz MNO (15. října 2019)

• Vojenský zeměpisný ústav 

Výnos MNO č.j. 1000/21 (11. listopadu 1921)



Vytvoření zeměměřických struktur

• Civilní zeměměřické struktury

– Ministerstvo financí

• Triangulační kancelář (1919) 

• Litografický ústav (1919)

Reprodukční ústav (od roku 1927)

• Archiv map katastrálních (1919)

Ústřední archiv pozemkového katastru (od roku 1927)

• Ústřední správa pozemkového katastru (1927)



Vytvoření zeměměřických struktur

• Civilní zeměměřické struktury

– Ministerstvo financí

• Triangulační kancelář (1919) 

• Litografický ústav (1919)

Reprodukční ústav (od roku 1927)

• Archiv map katastrálních (1919)

Ústřední archiv pozemkového katastru (od roku 1927)

• Ústřední správa pozemkového katastru (1927)

– Ministerstvo veřejných prací



Vytvoření zeměměřických struktur

Zákonem č. 2/1918 Sb. z. a n. ze dne 2. listopadu 1918 zřídil Národní

výbor tzv. Nejvyšší správní úřad veřejných prací (od roku 1919 Ministerstvo

veřejných prací)

Ministerstvo veřejných prací Republiky Československé obstarávalo v

nejvyšší instanci různé agendy technické služby. Jeho organizace se

vyvíjela, delší dobu své existence. Bylo rozděleno kromě prezidia na devět

odborů. Tyto odbory vykonávaly:

• stavby státních veřejných budov,

• správu státních budov a bytovou péči,

• vodohospodářské záležitosti,

• stavbu a správu silnic a mostů,

• správu stavebních hmot

• zadávání předpisů, civilní leteckou, automobilovou a vodní dopravou,

• hraniční a zeměměřičské záležitosti

• státní stavební službou,

• strojírenství a elektrotechnika, chemie, elektrizace a výzkumnictvím,

hornictvím a hutnictvím



Hlavní úkoly zeměměřictví 

• Vytvoření „státních zeměměřických struktur“

• Vybudování státních geodetických základů

• Polohové geodetické základy

• Výškové základy

• Vymezení území Československého státu

• Uspokojení požadavků ostatních rezortů



Vybudování státních geodetických 

základů

• Polohové geodetické základy

• Základní trigonometrická síť I. řádu (1920 – 1927)

• Zaměření a zpracování JTSK I. Řádu (1928 – 1937)

• Zaměření a zpracování ostatních bodů JTSK (1928 – 1957)

• Astronomicko-geodetická (1931 – 1954)

Trigonometrická věž Sadcká (1936) Trigonometrická síť na území ČSR, převzatá z vídeňského VZÚ



Vybudování státních geodetických 

základů

• Výškové základy

• Ministerstvo veřejných prací zřídilo v Ústřední nivelační službu 

(1919)

• Instrukce pro přesné nivelace (vládní nařízení č. 43 Sb. leden 1920)

• 1. Československá nivelace (1921 od západu na východ)

• Čechy, Morava a Slezsko (MVP) Jaderský výškový systém - Lišov

• Slovensko a Zakarpatská Ukrajina (VZÚ) Jaderský výškový 

systém - Strečno

Pracovníci Ministerstva veřejných prací používali při nivelačních měřeních

převážně nivelační přístroje firmy Zeiss typu III, ale též Kernův nivelační

přístroj, Hildebrandů v přístroj a dva Wildovi nivelační přístroje. Vojenský

zeměpisný ústav používal výhradně nivelační přístroje firmy Zeiss



Vybudování státních geodetických 

základů

• Nivelační síť VZÚ

Nivelační značky ČS. Vojenského zeměpisného ústavu 1920

Rozdělení sítí mezi obě složky vedlo k nejednotnosti a odlišnému

přístupu v prováděných pracích. MVP budovalo pouze nové pořady,

které bez ověření připojovalo na body rakousko-uherské nivelace a

výšky byly odvozeny z prozatímního vyrovnání západní části sítě. VZÚ

postupoval důsledněji, ověřoval původní nivelace a vytvářel uzavřené

nivelační polygony na menších celcích. Při výpočtu výšek vycházel z

hodnoty z·kladného nivelačního bodu Strečno, jehož vztah k

základnímu bodu v Lišově však nebyl důkladně ověřen.



Vybudování státních geodetických 

základů

1920 – přesná nivelace území hl. města Prahy

Počet polygonů 22

Celková délka 600 km

Počet bodů 1 114



Vybudování státních geodetických 

základů

1920 – přesná nivelace na Slovensku

4 oddělení   4x   1 důstojník + 5 vojínů

Celková délka 1  800 km

Osazených značek 1 669

Počet přestav 21 086



Vybudování státních geodetických 

základů

1921 – přesná nivelace na Slovensku

4 oddělení   4x   1 důstojník + 5 vojínů

Celková délka 1  266 km

Osazených značek 1 687

Počet přestav 21 086



Vybudování státních geodetických 

základů

1922 – přesná nivelace na Slovensku

4 oddělení   4x   1 důstojník + 5 vojínů

Celková délka 1  550 km

Osazených značek 1 452

Počet přestav 21 684



Vybudování státních geodetických 

základů

1920 – 1931 přesná nivelace na Slovensku

Celková délka 12 121km

Osazených značek 11 168

Počet přestav 167 252



Hlavní úkoly zeměměřictví 

• Vytvoření „státních zeměměřických struktur“

• Vybudování státních geodetických základů

• Vymezení území Československého státu

• Uspokojení požadavků ostatních rezortů



Mírové konference
květen 1918 – červen 2019

Nové hranice s poraženými státy byly kodifikovány v mírových smlouvách:: 

• Mírová smlouva s Německem (podepsaná ve Versailles 28. 6. 1919)

• Mírová smlouva s Rakouskem (podepsaná ve Saint-Germain-en-Laye

10. 10. 1919)

• Mírová smlouva s Maďarskem (podepsaná v Trianon 4. 6. 1920).

Versaillská mírová smlouva s podpisy vedoucích československé 

delegace Karla Kramář e a Edvard aBeneše

„Rada čtyř“ na mírové konferenci v Paříži – zleva ministerští 

předsedové Velké Británie D.l.George, Itálie V.Orlando, Francie

G.Clemenceau a prezident USA W. Wilson



Česko-německá hranice
Versailles Peace Treaty

Podle článku 82 odstavce 27 paragrafu 1. 6 

je budoucí česko-německá hranice 

definována jako původní hranice rakousko-

uherská a německá hranice tak, jak byla 

uznána ke dni 3. srpna 1914.

Ustanovení Versailles mírové smlouvy v českém zákonu t 17/1921 Sb
Trojmezí česko-německo-rakouské poblíž Plechého



Česko-rakouská hranice
Saint-Germain-En-Laye Peace Treaty

Nová stání hranice s Rakouskem byla definována v mírové smlouvě

Saint-Germain-En-Laye jako původní zemská hranice.

Commission map of Gmünd (1922)

Old provincial border

New proposal

Current Czech – Austrian burder



Československo-polská hranice 
Versailles and Sevres Treaty

Československo – polská hranice byla definována v třech separátních 

dohodách, což odráží jednání a přetrvávající hraniční spory.

• Paragraf 83 Versailles mírové smlouvy – Horní 

Slezsko, které bylo rozděleno mezi 

Československo, Polsko a Německo

• Část hranice byla „plebiscitním územím“ (Orava 

a Spiš). Tato část hranice byla determinována v 

rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. 

července 1920 pro Těšín, Oravu a Spiš.. 

• Další části hranice byla součástí mírové smlouvy 

ze Sevres, podepsané 10. srpna1920, ale 

Polsko tuto smlouvu nepodepsalo.Hana vojenská jednotka, která bojovala na straně ČS v sedmidenní 

válce (leden 1919)



Czech / Hungary and Romanian border
Trianon Peace and Sevres Treaty

Československo-maďarská hranice (Trianon Peace Treaty)

Československo-maďarská hranice byla uvedena v mírové smlouvě

mezi vítěznými mocnostmi a Maďarskem, protokolem a deklarací,

podepsané v Trianonu dne 4. června 1920. Smlouva byla vydána v

našem právního řádu jako zákon 102/1922 Sb.

Československo-rumunská hranice(Sevres Treaty)

Popis hranice je uveden ve smlouvě z Sévres, v článku 2, odstavci 1.

4. hranice je popsána od trojmezí „Okrouhle“ (společný hraniční bod

Československa, Rumunska a Maďarska) k bodu 1 655 „Stoh"

(trojmezí Československa, Rumunska a východní Galicie). Hranice

sleduje vodní toky řek, a částečně sleduje umělé útvary v terénu

(silnice a železnice). Hranice byla stanovena československou

úmluvou ze dne 4. květena 1921.

Trojmezí československo –

maďarsko - rumunské



Delimitace státní hranice

Pro každou hranici byla ustanovena samostatná komise. Byly zpracovány 

podrobné pokyny, jak vytyčit novou hraniční čáru a zpracovat veškerou 

nezbytnou dokumentaci

Složení Komise pro Československo-polskou hranici složenou z komisařů 

vítězných mocností (Velká Británie, Francie, Itálie, Japonsko) a zástupce 

každého státu  - polského a československého důstojníka

Delimitační komise pro československo - německou hranici 

Osazování hraničního kamene



Instruction pro delimitace hranice

Podrobný popis všech požadavků a pracovních postupů delimitace hranic: 

část 1 – Obecná ustanovení 

část 2 – Geodetické zaměření hranic 

vedení práce příslušeno komisaři a jeho 

zástupci. Dohled nad prací a jejich 

zkoumání náleželo zástupcům vítězných 

mocností.

Každá Komise musela poskytnout týdenní 

zprávu.

Průkaz člena komise



Obecná ustanovení

I. Dokumentace – soustředění všech dostupných materiálů a podkladů

Část hraniční dokumentace (1860) 

(česko-bavorská hranice)

Hraniční mapa (1769)



I. Dokumentace – soustředění všech dostupných materiálů a podkladů

II. Vyznačení průběhu hranice na mapě – původní a nový průběh 

hranice byl vyznačen na mapě (pokud nebyla shoda všech komisařů 

jednotliví zástupci museli přiložit podepsaná stanoviska s důvody)

Mapa Komise pro Československo-Rakouská hranici s návrhy na novou linii hranic (1920)

Obecná ustanovení



I. Dokumentace – soustředění všech dostupných materiálů a podkladů

II. Vyznačení průběhu hranice na mapě – původní a nový průběh 

hranice byl vyznačen na mapě (pokud nebyla shoda všech komisařů 

jednotliví zástupci museli přiložit podepsaná stanoviska s důvody)

III. Obhlídka terénu – vyjednávání „namístě", použití veškeré 

dokumentace a/nebo názoru vlastníků pozemků

Komise pro vymezení hranic mezi Československem a polskou hranicí (1919)

Obecná ustanovení



Obecná ustanovení

I. Dokumentace – soustředění všech dostupných materiálů a podkladů

II. Vyznačení průběhu hranice na mapě – původní a nový průběh 

hranice byl vyznačen na mapě (pokud nebyla shoda všech komisařů 

jednotliví zástupci museli přiložit podepsaná stanoviska s důvody)

III. Obhlídka terénu – vyjednávání „namístě", použití veškeré 

dokumentace a/nebo názoru vlastníků pozemků

IV. Vyznačení hranice v terénu – všechny lomové body hranice byly 

vyznačeny dřevěnými kolíky

Hraniční kameny byly rozděleny do 4 kategorií :

• Originální hraniční body (bornes origine)

• Hlavní r´hraniční body (bornes proncipales)

• Mezilehlé body (bornes intermédiaires)

• Běhouny (dornes complémentaires)

Popis hraničních kamenů



Obecná ustanovení

I. Dokumentace – soustředění všech dostupných materiálů a podkladů

II. Vyznačení průběhu hranice na mapě – původní a nový průběh 

hranice byl vyznačen na mapě (pokud nebyla shoda všech komisařů 

jednotliví zástupci museli přiložit podepsaná stanoviska s důvody)

III. Obhlídka terénu – vyjednávání „namístě", použití veškeré 

dokumentace a/nebo názoru vlastníků pozemků

IV. Vyznačení hranice v terénu – všechny lomové body hranice byly 

vyznačeny dřevěnými kolíky

V. Osazení hraničních kamenů

Československo – polská komise (1919)

Požadavek československo – rakouské komise na dodávku 

hraničních kamenů:



Obecná ustanovení

I. Dokumentace – soustředění všech dostupných materiálů a podkladů

II. Vyznačení průběhu hranice na mapě – původní a nový průběh 

hranice byl vyznačen na mapě (pokud nebyla shoda všech komisařů 

jednotliví zástupci museli přiložit podepsaná stanoviska s důvody)

III. Obhlídka terénu – vyjednávání „namístě", použití veškeré 

dokumentace a/nebo názoru vlastníků pozemků

IV. Vyznačení hranice v terénu – všechny lomové body hranice byly 

vyznačeny dřevěnými kolíky

V. Osazení hraničních kamenů

VI. Vyrytí kamenů - křížek je vyryt na horní hranu kamene a po 

stranách jsou vyryta písmena CS na každém kamenu

Tesání kamene do skály Vysoké tatry (1920)

Ukázky kamenů



Obecná ustanovení

I. Dokumentace – soustředění všech dostupných materiálů a podkladů

II. Vyznačení průběhu hranice na mapě – původní a nový průběh 

hranice byl vyznačen na mapě (pokud nebyla shoda všech komisařů 

jednotliví zástupci museli přiložit podepsaná stanoviska s důvody)

III. Obhlídka terénu – vyjednávání „namístě", použití veškeré 

dokumentace a/nebo názoru vlastníků pozemků

IV. Vyznačení hranice v terénu – všechny lomové body hranice byly 

vyznačeny dřevěnými kolíky

V. Osazení hraničních kamenů

VI. Vyrytí kamenů - křížek je vyryt na horní hranu kamene a po 

stranách jsou vyryta písmena CS na každém kamenu 

VII. Popis a očíslování kamenů – všechny kameny jsou nabíleny a 

černě očíslovány



Geodetické zaměření hraniční linie

VIII. Zaměření hraniční linie

1. Triangulace

Triangulační síť na československo-rakouské hranici (1920)Geodetické maření na německé hranici (1922)



Geodetické zaměření hraniční linie

VIII. Zaměření hraniční linie

1. Triangulace

2. Hraniční polygon a náčrt



Geodetické zaměření hraniční linie

VIII. Zaměření hraniční linie

1. Triangulace

2. Hraniční polygon a náčrt

3. Měření úhlů a délek hraničního polygonu

Grafický záznam měření Zápisník úhlového měření



Geodetické zaměření hraniční linie

VIII. Zaměření hraniční linie

1. Triangulace

2. Hraniční polygon a náčrt

3. Měření úhlů a délek hraničního polygonu

4. Polní náčrt a záznam o měření signovaný oběma stranami

O zaměření každého kamene byl zpracován grafický i 

písemný záznam  v obou jazycích. Všechny dokumenty 

byly opatřeny podpisy a úředními razítky obou komisařů.

Ukázka první a poslední strany protokolu s podpisy obou komisařů



Geodetické zaměření hraniční linie

VIII. Zaměření hraniční linie

1. Triangulace

2. Hraniční polygon a náčrt

3. Měření úhlů a délek hraničního polygonu

4. Polní náčrt a záznam o měření signovaný oběma stranami

IX. Vyznačení průběhu hraniční čáry v terénu

Ukázka návodu a skutečného provedení průběhu hraniční čáry



Geodetické zaměření hraniční linie

VIII. Zaměření hraniční linie

1. Triangulace

2. Hraniční polygon a náčrt

3. Měření úhlů a délek hraničního polygonu

4. Polní náčrt a záznam o měření signovaný oběma stranami

IX. Vyznačení průběhu hraniční čáry v terénu

X. Grafické vyjádření měření 

Polní náčrt 1922 části průběhu československo –rakouské státní 

hranice



Geodetické zaměření hraniční linie

VIII. Border line surveying

1. Triangulation

2. Border traverse and location  sketch

3. Measurement of transverse lengths and angles

4. Field sketch and  participation of both States on the 

measurement

IX. Terrain determination of border line 

X. Graphical representation of the border measurement 

XI. Hraniční mapa

Hraniční mapa 1:1000 z roku 1922 - část 

hraniční dokumentace československo –

rakouské státní hranice



Geodetické zaměření hraniční linie

VIII. Zaměření hraniční linie

1. Triangulace

2. Hraniční polygon a náčrt

3. Měření úhlů a délek hraničního polygonu

4. Polní náčrt a záznam o měření signovaný oběma stranami

IX. Vyznačení průběhu hraniční čáry v terénu

X. Grafické vyjádření měření 

XI. Hraniční mapa

XII. Technická zpráva a

Hraniční smlouva

Poslední stránka první Česko-rakouské hraniční smlouvy (Úmluva

mezi Československou republikou a Rakouskou republikou o 

provádění Rakousko-československých hranic a některých

souvislých záležitosti, podepsaná v Praze 10. března 1921),



Československá hranice 

1920 - 1935

Československo- německá hranice

• pruský úsek hranice (počátek na trojmezí v Odře a konec v řece Smědá) 

měl 25 hraničních úseků, délku hraniční čáry 684.08 km s 11 184 

hraničními znaky

• saský úsek hranice (počátek v řece Smědá a konec v Mlýnském náhonu u 

řeky Rokytnice) měl 25 hraničních úseků, délku hraniční čáry 504.4 km 

s 11 791 hraničními znaky

• bavorský úsek hranice (počátek v Mlýnském náhonu u řeky Rokytnice a 

konec na trojmezí pod Plechým) měl 12 hraničních úseků, délku hraniční 

čáry 356.38 km s 5 638 hraničními znaky

Československo - rakouská hranice činila 558 km o 12 hraničních úsecích. 

Celkem bylo osazeno 6 670 hraničních znaků

Československo- polská hranice činila 983.7 km o 30 hraničních úsecích. 

Celkem bylo osazeno 8 437 hraničních znaků

Československo- maďarská hranice činila 832 km o 28 hraničních úsecích. 

Celkem bylo osazeno 7 304 hraničních znaků  

Československo- rumunská hranice činila 201 km o 5 hraničních úsecích.  

celkem bylo osazeno 3 463 hraničních znaků .



Československá hranice 

1920 - 1935

Československo- německá hranice

• pruský úsek hranice (počátek na trojmezí v Odře a konec v řece Smědá) 

měl 25 hraničních úseků, délku hraniční čáry 684.08 km s 11 184 

hraničními znaky

• saský úsek hranice (počátek v řece Smědá a konec v Mlýnském náhonu u 

řeky Rokytnice) měl 25 hraničních úseků, délku hraniční čáry 504.4 km 

s 11 791 hraničními znaky

• bavorský úsek hranice (počátek v Mlýnském náhonu u řeky Rokytnice a 

konec na trojmezí pod Plechým) měl 12 hraničních úseků, délku hraniční 

čáry 356.38 km s 5 638 hraničními znaky

Československo - rakouská hranice činila 558 km o 12 hraničních úsecích. 

Celkem bylo osazeno 6 670 hraničních znaků

Československo- polská hranice činila 983.7 km o 30 hraničních úsecích. 

Celkem bylo osazeno 8 437 hraničních znaků

Československo- maďarská hranice činila 832 km o 28 hraničních úsecích. 

Celkem bylo osazeno 7 304 hraničních znaků  

Československo- rumunská hranice činila 201 km o 5 hraničních úsecích.  

celkem bylo osazeno 3 463 hraničních znaků .

Celkový počet

137  hraničních úseků

4119 Km

43 875 hraničních znaků



Hlavní úkoly zeměměřictví 

• Vytvoření „státních zeměměřických struktur“

• Vybudování státních geodetických základů

• Vymezení území Československého státu

• Uspokojení požadavků ostatních rezortů

• Požadavky na tisk map

• Aktualizace a reambulance mapového díla



Hlavní úkoly zeměměřictví 



Hlavní úkoly zeměměřictví 

Za rok 1920 bylo provedeno 

12 tisků měditiskem 

7800 tisků z kamene 

710645 tisků na rychlolisech

Za rok 1929 bylo provedeno 

948 tisků měditiskem 

36927 tisků na ručních lisech 

35100 tisků knihtiskem 

2710630 tisků na rychlolisech



Podíl zeměměřictví v etapě vzniku

a formování československého státu

Děkuji za pozornost

jiri.drozda@vugtk.cz


