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Císařova topografická kancelář, gen. Louis Albert Guislain Bacler d´Albe (1761–1824), 
kartograf, malíř, pobočník, přítel. Po roce 1807 tzv. Carte de l'Empereur  1 : 100.000 –  
420 jednotně zpracovaných a kriticky podle kvality podkladu rozlišených mapových listů, 
území mezi Rýnem, Vídní a Němenem. Zničena při ústupu od Moskvy, zbytek  po bitvě u 
Lipska roku 1813.



K.k. Militärgeographisches Institut in Wien (K.u.k. MGI 1869)

1797 – Cisalpinská (1802 Italská) republika ↙, Napoleonův vliv. 8. 6. 1800 Ministerstvo války 
zřídilo v Miláně Deposito della guerra pro výkon vojenské topografické služby. Náčelník 
francouzský ing. Balathier, nástupcem Tibell. 
1814 – nástupnické Lombardsko-Benátské království připojeno k Rakousku. Nařízením 
Františka I. nový název Istituto geografico militare (VZÚ). Do r. 1839 ředitelem gen. 
Giacomo Marieni (1783–1867) ↓, pozdější ředitel Triang. a výpočetní kanceláře MGI Wien.



1806 – Topografický ústav Vídeň, od 1818 Topograficko-litografický ústav. Velitel gen. von 
Richter, od 1816 genmjr. Ludwig August von Fallon (1776 – 1828) ↙. 
1839 – Ferdinand I. založil  k.k. Militärgeographisches Institut (MGI, VZÚ) ve Vídni↓ sloučením 
milánského a vídeňského ústavu. Podřízen náčelníkovi GŠ (1913 Ministerstvu války), 1. velitel 
Anton rytíř Čambala v. Splügenberg (v Miláně od 1802). 
1844 –  ředitelem dosavadní zástupce polní maršál (od 1849) Joseph Skribanek (1788-1853). ↘
1869, 1881 reformy, 1881 Mittheilungen des k.k. MGI.





Vznik VZÚ
ČSR převzala určitou roztříštěnost provádění a správy 
zeměměřických prací.
1918, 21. 11. – vrchní velitelství čs. branné moci rozkaz č. 8 o 
zřízení oddělení pro vojenské zeměpisné záležitosti (plk. Alois 
Hlídek), 18. 12. jako odbor IX. – kartografické odd. zařazeno 
do MNO (pplk. gšt. Ing. Karel Rausch).
1919, 15. 10. – MNO ČSR zřídilo Čs. VZÚ (plk. K. Rausch). 
Zkušenosti zeměpisné služby čs. legií v Rusku.
Čs. VZÚ převzetí podkladů a přístrojů z MGI. (Změna názvu 
1923 – VZÚ.)
1919 – Triangulační kancelář MF ČSR (Ing. Dr. Josef Křovák) 
pro vybudování jednotné trigonometrické sítě ČSR s hustotou 
bodů V. řádu 2 km. Pro I. řád převzato 42 bodů v Čechách + 22 
bodů na Podkarpatské Rusi. 







Od 1920 A-G odbor VZÚ práce pro doplnění sítě na Moravě a Slovensku. 
Od 1926 počítáno na Besselově elipsoidu, vyrovnáno jako celek (559 rovnic, mφ = 
0,66").
Od 1925 –  VZÚ pokračování měření Struveho oblouku na Podkarpatské Rusi.
Po 1927 základní trigonometrická síť (astronomicko-geodetická), 144 bodů, včetně 53 
Laplaceových.
1936 – TB Pecný, zděná věž, státní referenční geodetický bod.



 Výškopisné práce

Převzato 38 polygonů PN (5137 km) převážně podél 
železničních tratí, normální ortometrické opravy, Jaderský 
výškový systém, 3 ZNB (Lišov →, Strečno, Trebušany).
1919–1920 VZÚ, nivelační oddělení Min. veřejných prací a 
Stavební úřad hl. m. Prahy podle návrhu prof. J. 
Pantoflíčka nivelační síť pro potřeby regulace města.
1920 – Vládní nařízení č. 43/1920 Sb. z. a n., o jednotné 
organizaci přesných výškových měření.
1921 – první čs. Instrukce pro přesnou nivelaci, díl 1 – 
Polní práce.  →



2 nehomogenní části přesné nivelační sítě (ZNB Lišov a ZNB Strečno, rozdíl asi 78 mm). 
VZÚ zajišťoval budování nivelačních sítí na Slovensku a Podkarpatské Rusi, 
Ministerstvo veřejných prací řídilo práce v západní části ČSR. 



Mapování
1919 – mapy pro státní správu a obranu (pochodové mapy).
1922 – Topografický odbor (pplk. A. Hlídek), zkoušky 
pozemní stereofotogrammetrie.
1923–1933 VZÚ opakovaně reambuloval listy III. vojenského 
mapování. 
1931–1937 Názvoslovná komise Národní rady badatelské 
(předseda prof. dr. Bohuslav Horák) stanovila jména, místní 
a pomístní větších horopisných celků a vodních toků, 
použitých zejména ve speciální mapě 1 : 75.000. 
1920–1933 VZÚ na 2 % ČSR mapování 1 : 10.000 
a 1 : 20.000 v Benešově zobrazení. 
1933 – přechod na Křovákovo zobrazení, uzákonění 1937.




