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          Příloha č. 6 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

CESTOVNÍ ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

A) Základní informace 

 

 Místo pracovní cesty: Topografický ústav plukovníka Jána Lipského 
 Ružová 8, Banská Bystrica 
 Slovenská republika 
 
 VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec 
 976 03 Harmanec 13 
 Slovenská republika 
 
  

 Termín pracovní cesty: 24.3.2014 - 28.3.2014  

 Název navštívené akce: Odborná stáž v rámci projektu NeoCartoLink  

 Účastníci cesty: Ing. Tomáš Vacek, VÚGTK, v.v.i.  
 Ing. Radek Makovec, VÚGTK, v.v.i.   
 
  

 Cíle ZPC:                    
- návštěva obou výše zmíněných institucí a seznámení se 
s jejich činností               
- získání uceleného přehledu o celém kartografickém 
procesu tvorby topografických map             
- získání informačních materiálů o navštívených 
institucích 

 Seznam příloh: propagační materiály 

 Schválení cestovní zprávy: Ing. Karel Raděj, CSc. 
  ředitel VÚGTK, v.v.i. 
 

 Datum schválení CZ:  
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B) Program zahraniční pracovní cesty: 
 

V rámci odborné stáže byly navštíveny dvě kartografické organizace na 
Slovensku. Jednalo se o VKÚ, a.s. v Harmanci a Topografický ústav v Banské Bystrici. 
Cílem této stáže bylo seznámit se s celým cyklem kartografické tvorby topografických 
map a všech činností, které s tímto tématem souvisí. Stáž proběhla pod vedením 
odborníků jednotlivých kartografických činností i s praktickými ukázkami, což 
napomohlo k lepšímu pochopení náročnosti celého procesu tvorby topografických 
map.  

 

C) Průběh zahraniční pracovní cesty: 
 

V průběhu jednoho týdne byly navštíveny dvě významné slovenské instituce, 
které se zabývají kartografickou tvorbou. V rámci prvního dne byla navštívena 
instituce VKÚ, a.s. v Harmanci. 

VKÚ, a.s. je soukromou akciovou společností. Byla založená dne 2.5.2001 a od 
1.2.2002 převzala činnost Vojenského kartografického ústavu, st.p., Harmanec, 
kterou koupila v rámci jeho privatizace a který byl k 31.1.2002 zrušen bez likvidace. 
VKÚ, a.s. dnem 1.2.2002 převzala na sebe všechna práva a závazky ze zrušeného 
Vojenského kartografického ústavu, st.p. 

VKÚ, a.s. pokračuje ve více než 50-leté historii činností Vojenského 
kartografického ústavu Harmanec v oblasti tvorby a tisku map, polygrafického 
zpracování periodických a neperiodických publikací a jiných výtisků a ve vydavatelství 
map. VKÚ, a.s. je v současnosti výrobním kartografickým a polygrafickým podnikem 
a vydavatelstvím map. 

V rámci tohoto podniku nám byla představena kompletní činnost výroby a tisku i 
s praktickými ukázkami techniky a počítačových databází a modelů, které jsou k tisku 
některých map používány. 

Následující čas jsme strávili v Topografickém ústavu plukovníka Jána Lipského 
v Banské Bystrici, kde jsme se nejdříve zevrubně seznámili s celkovým postavením 
Topografického ústavu v rámci resortu obrany a jeho postavením na Slovensku, 
i v kontextu mezinárodní spolupráce.  

V rámci čtyřdenní návštěvy  Topografické ústavu jsme prošli celou „výrobní“ linku 
tvorby topografických map. Celý úsek výroby má na starosti výrobní ředitel pan pplk. 
Ing. Stanislav Babnič, který nám zajistil prohlídky na všech odděleních Topografického 
ústavu, které pod jeho vedení spadají.  

Jedná se celkem o pět samostatných oddělení, jejichž činnost je vzájemně 
provázaná: 

 úsek geodézie 

 úsek tvorby produktů 

 úsek centrální prostorové databáze 

 úsek dálkového průzkumu Země 

 úsek správy a distribuce informací 
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Na každém z příslušných oddělení se nám věnoval jeho vedoucí, který nás 
nejprve informoval o činnostech daného oddělení a jeho pracovní náplni. Poté jsme 
se již seznámili s praktickým chodem oddělení pod vedením jednotlivých 
zaměstnanců, kteří nám ukázali konkrétní činnosti, které mají na starosti. Nejvíce 
času jsme strávili na úseku tvorby produktů, který se zabývá samotnou tvorbou 
jednotlivých topografických a speciálních map, což je pro naše zaměření ve VÚGTK, 
v.v.i. stěžejní. Konkrétně jsme se na tomto oddělení seznámili s tvorbou 
topografických map 1:50 000 v celém jejím procesu. 

Každé oddělení poskytlo řadu zajímavých odborných informací, takže danou 
stáž lze hodnotit za velice přínosnou jak z informativního, tak z odborného hlediska, 
za což patří všem, kteří se nám věnovali, velký dík. 
 
Odkaz na stránky VKÚ, a.s., Harmanec: 
http://www.vku.sk/ 

 
Odkaz na stránky Topografického ústavu plukovníka Jána Lipského v Banské Bystrici: 
http://www.topu.mil.sk/ 
 

 
   

D) Seznam osob, se kterými bylo jednáno (kontakty): 
 
pplk. Ing. Stanislav Babnič, výrobní ředitel TOPÚ Banská Bystrica   
(e-mail: Stanislav.BABNIC@mil.sk) 
 
Ing. František Kolačný, samostatný redaktor TOPÚ Banská Bystrica 
(e-mail: Frantisek.KOLACNY@mil.sk) 
 
Dipl. Ing. Eva Titková, generální ředitelka VKÚ, a.s., Harmanec 

  

Zpracovali: Ing. Tomáš Vacek, Ing. Radek Makovec 
Zdiby, dne: 7.4.2014 

http://www.vku.sk/
http://www.topu.mil.sk/

