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• byla zřízena zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb. o 

zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské 

univerzity, Univerzity J. E. Purkyně a Ostravské univerzity v 

platném znění.  

Západočeská univerzita v Plzni 

• vznikla sloučením již existující Vysoké školy strojní a 

elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni dne 28. 9. 1991. 

• jediná veřejná vysokoškolská instituce v Plzeňském kraji.   

• v současné době má 12 tisíc studentů, devět fakult s téměř 60 

katedrami a dva vysokoškolské ústavy. 

Geomatika je širší integrovaný vědní obor převážně zaměřený na 

sběr základních geoprostorových dat různými způsoby měření, 

jejich prvotní zpracování, správu a distribuci. (pojetí ZČU v Plzni od roku 1995) 



Geomatika vychází z integrovaného přístupu ke sběru, ukládání, 

přenosu (distribuci), analýze, poskytování a prezentaci dat 

vztažených k Zemi, označovaných jako prostorová 

(geoprostorová) data. 
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KATEDRA GEOMATIKY FAV ZČU v Plzni 

Bakalářský studijní program Geomatika 

 
Magisterský studijní program Geomatika 

 specializace: Geodézie a geoinformační systémy 

    Vizualizace geoinformací 

   Fyzikální geodézie 

   Katastr nemovitostí a občanské právo  

   Geodézie a katastr nemovitostí  (KS) 

  

Doktorský studijní program Geomatika 

 

Bakalářský studijní program  Územní plánování 

 

Magisterský navazující studijní program Územní plánování 



Výuka v terénu 



  2016 2017 2018 

    %   %   % 

1111 834 000 2,1 1 937 000 10,9 1 408 180 ??? 

RIV-1311 1 647 180 8,2 1 675 500 9,4 2 538 362 ??? 
celkové 
náklady 20 190 583 17 773 816 ??? 

KGM =  1 prof + 2 doc + 6 Ph.D. + 4 dok                                      

19 5GEM+10IS+4UP 34 12GEM+9IS+13UP 26 11GEM+8IS+7UP

10 6GEM+4UP 26 12GEM+14UP 18 11GEM+7UP

5 5GEM+0UP 6 6GEM+0UP
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Řešené projekty – vědecké, spolupráce se státní správou 

GNSS stanice PLZE, 2005–neomezeno.  

http://gis.zcu.cz/?page=projekty#prj_c8
http://gis.zcu.cz/?page=projekty#prj_P4A


Řešené projekty – vědecké, spolupráce se státní správou 

Nový výškopis ČR, 2009–2011, ČÚZK 

http://gis.zcu.cz/?page=projekty#prj_SDI_EDU


Řešené projekty – vědecké, spolupráce se státní správou 

Digitální mapa veřejné správy, 2008–2012, MV ČR  

 

–základem DMVS jsou existující data 

digitální a digitalizované katastrální mapy ČÚZK  
a digitální účelové katastrální mapy (ÚKM), které byly 
vytvořeny v rámci činnosti samosprávy 

digitální ortofoto ZÚ za celé území ČR (velikost 
pixelu 0,25 m, polohová chyba pod 30 cm, hloubka 
barevnosti 8 bitů + IČ pásmo) 

digitální technické mapy (DTM), již vytvořené v rámci 
činnosti samosprávy nebo správců sítí 

−v rámci projektu DMVS, jako výsledek realizace 
tzv. typizovaných projektů kraji  
v rámci výzvy č. 8 IOP (termín podání žádostí 
30.9.2010) 

budou vytvořeny ÚKM na tom území kraje, kde je 
katastrální mapa vedena na plastové fólii,  
a bude nastaven systém jejich aktualizace 

mohou být vybudovány systémy tvorby, aktualizace 
a sdílení DTM (vytvoření podmínek pro zajištění 
efektivní správy DTM) 

−stav projektu: kraje připravují dokumentaci 
potřebnou pro podání žádosti do výzvy  
č. 8 IOP (termín do 30.9.2010) 

http://gis.zcu.cz/?page=projekty#prj_P4A


Řešené projekty – vědecké, spolupráce s firmami 

správou 



Řešené projekty - vědecké 

Řešení přesných modelů geoidu a kvazigeoidu pro území střední Evropy, 2005–2007, 

GAČR  

Kvazigeoid pro ČR 

nadmořské výšky                                  geodetické výšky  

Vodočet na molu 
Sartorio v přístavu 
Terst 

NIVELACE 
GNSS (globální družicový 
polohový systém)  

↓ ↓ 
kvazigeoid 

http://gis.zcu.cz/?page=projekty#prj_c7


Řešené projekty - vědecké 

Plan4All, 2009–2011, ECP 2008 GEO 318007.  

Harmonizace dat územního plánování s ohledem na Směrnici INSPIRE. 
Projekt je založen na existujících “best practices” v regionech a obcích 
Evropské unie a zhodnocení výsledků současných výzkumných projektů 
řešených v této oblasti. 

Plan4all je eContentplus projekt 
(Best Practice Network) 

Komunitární program pro lepší přístup 

a využití digitální informace v Evropě. 
 

Více na: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_

en.htm 

http://gis.zcu.cz/?page=projekty#prj_P4A
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm


Aplikovaný výzkum – spolupráce s praxí 

Vzdělávací instituce 

Akademické pracoviště 

Studenti 

Absolventi 

Soukromý sektor 

Veřejná správa 
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