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Nové úkoly letecké fotogrammetrie
v České republice na prahu 21. století

Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita

v Plzni

Historie využití letecké fotogrammetrie na území bývalého Ceskoslovenska a v Ceské republice. Nové technické prostředky
a technologie umožňující efektivní řešení nových úkolů státní administrativy i soukromého sektoru.

Retrospection of application of aerial photogrammetry in former Czechoslovakia and in the Czech Republic. New technical
means and technologies facilitate effective solution of new tasks in the state administration and private sector.

Použití letecké fotogrammetrie v bývalém Československu
a nyní v České republice má dlouhou tradici. Je zajímavé, že
první projekty nebyly realizovány v oblasti topografického
mapování ve středních měřítkách, ale sloužily ke zhotovení
map velkého měřítka. Již koncem 30. let minulého století
bylo realizováno experimentální katastrální mapování v lo-
kalitě Beckov Fotogrametrickým ústavem pro Slovensko. Po
2. světové válce byla koncem 40. let použita metoda letecké
stereofotogrammetrie k vyhotovení tematických map pro
projekt transverzální železnice Plzeň-Havlíčkův Brod v Če-
chách v měřítku 1:2000.

Období studené války od počátku 50. let vedlo k rozhod-
nutí urychleně pořídit nové topografické mapy v měřítku
1:25000 na celém území Československa (127 tis. km2) ve
velmi krátké době 51et (1953-1957). Z celkového počtu 1736
mapových listů mohlo být jen 30 % vytvořeno odvozením
z jiných vhodných a přiměřeně aktuálních map. 60 % bylo
nově vyhodnoceno univerzální stereoťotogrammetrickou me-
todou z leteckých snímků v měřítku 1: 18 000 nebo 1:26000.
Tyto práce byly hlavní úlohou vojenské topografické služby,
ale v závěru projektu se v zájmu urychlení zúčastnila i civilní
mapovací služba (17 %).

Ihned po dokončení mapování 1:25 000 bylo vládou roz-
hodnuto o zahájení topografického mapování v měřítku
I: I O 000, především pro účely národního hospodářství a ně-
kterých zájmů obrany státu (1957-1973). Z celkového počtu
6 417 mapových listů zpracovala civilní mapovací služba
80 %. Převažující mapovací metodou byla opět letecká ťo-
togrammetrie, a to zpracování leteckých snímků v měřítku
I :13 000 nebo I: 18 000 univerzální stereofotogrammetric-
kou metodou a kombinace ťotoplánů s geodetickým měře-
ním výškopisu v plochém terénu (přibližně 10 % státního
území). Významnou úlohu sehrála tehdy aerotriangulace při
určování vlícovacích bodů.

Od roku 1960 byla letecká stereoťotogrammetrie použí-
vána k vyhotovení map evidence půdy, avšak s některými pa-
rametry, které nejsou přijatelné v současném katastrálním
mapování (střední polohová chyba podrobných bodů 0,26
m - nyní 0,14 m, zaměřování okrajů střech v zastavěném
území - nyní průnik zdí s povrchem terénu). Plně úspěšné
však bylo použití letecké ťotogrammetrie k vyhotovení ma-
pových podkladů pro projekty dálnic, vodních přehrad a elek-

trifikaci železničních tratí. Od sedmdesátých let je letecká ťo-
togrammetrie též rutinně používána ke zjišťování objemů
skrývky na povrchových uhelných dolech.

Utajení leteckých a kosmických snímků, a ťotoproduktů
z nich odvozených, způsobilo, že až do ukončení komunis-
tické éry Sametovou revolucí v roce 1989 nebyly ortofoto-
mapy ve větším rozsahu produkovány ani používány v praxi.

Teprve 90. léta přinesla žádoucí uvolnění a rozvoj privátní
sťéry v zeměměřictví. Letecké snímkování na černobílý, ba-
revný i spektrozonální film je vykonáváno 3 privátními fir-
mami v konkurenčním prostředí, které přispívá k vyšší kva-
litě a dochvilnosti zakázek. Barevné ortoťotomapy se začaly
rozsáhle používat pro projektování komplexních pozemko-
vých úprava jako základní vrstva geografických informač-
ních systémů obcí, měst a okresů.

Národní mapovací služba (Český úřad zeměměřický a ka-
tastrální) se v letech 1994-2000 soustředila na vytvoření Zá-
kladní báze geografických dat (ZABAGED) ve ťormě topo-
logicko-vektorové databáze s atributy, vzniklé vektorizací
obsahu topografických map v měřítku I: 10000 po jejich po-
slední aktualizaci.

Státní orgány zeměměřictví se nyní soustřed"ují na dva hlavní
úkoly s využitím letecké ťotogrammetrie, které vyplývají zje-
jich kompetence:
a) údržba topografického modelu ZABAGED v časovém in-

tervalu 3 nebo 6 let,
b) vytvoření digitálních ortoťotomap I: 10 000 jako báze pro

tvorbu a vedení Integrovaného administrativního a kon-
trolního systému (IACS) zemědělství, který je jednou
z podmínek vstupu České republiky do Evropské unie.
Oba úkoly vyžadují přípravu digitálních ortoťotomap

s přesností a podrobností prvků topografické mapy I: 10000.
Stejný materiál se předpokládá využít též k vytvoření pří-
ložných ortoťotomap k listům Státní mapy 1:5000 - odvo-
zené.

Současné technické předpisy pro katastrální mapování do-
volují užít metodu letecké ťotogrammetrie v extravilánu
a) v případě nového mapování celého katastrálního území,
b) k určení identických bodů a linií pro účely transťormace

obsahu map bývalého pozemkového v sáhovém měřítku
digitalizované katastrální mapy.
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Předpokládá se dosažení střední polohové chyby a)
0,14 m nebo b) <1,00 m. Státní rozpočet nedisponuje finanč-
ními prostředky pro rozsáhlé nové katastrální mapování, tak-
že hlavní metodou vytváření digitálních katastrálních map je
transformace numerických a grafických dat z existujících
zdrojů v papírové formě.

Subjekty soukromé sféry soustředí své aktivity na poli le-
tecké fotogrammetrie na tvorbu map pro investiční výstavbu,
zejména pro projekty dálnic a moderních železničních kori-
dorů pro mezinárodní dopravu. Budou i nadále hlavními do-
davateli ortofotomap a dalších geoinformací pro geografické
systémy obcí, měst a regionů a pro komplexní pozemkové
úpravy vyšší generace.

3. Technické prostředky a technologie používané
v Ceské republice

Způsoby aplikace letecké fotogrammetrie ve státní správě ze-
měměřictví a katastru v České republice jsou ilustrovány na
obr. 1.

Dosud jsou převážně pořizovány černobílé snímky široko-
úhlou komorou v měřítku 1:23 000 v řadách pokrývajících
listy Základní mapy České republiky 1:10 000 ve směru zá-
pad-východ. Časový interval pokrytí celého státního území
je 3 roky. V roce 2001 byla zkušebně použita registrace sou-
řadnic projekčních center pomocí aparatury GPS (Global Po-
sitioning System) na palubě letadla.

Černobílé letecké snímky jsou skenovány pomocí přístroje
SCAI (Zeiss Oberkochen) s rozlišením 211lm (1210 dpi).

Určování prvků vnější orientace leteckých snímků se provádí
na analytickém vyhodnocovacím přístroji SD 3000. Výcho-
zími body pro blokovou aerotriangulací podle programu
ORIMA jsou vybrané signalizované body trigonometrické
sítě a zhušťovací body. Současně je vytvářena databáze per-
manentních přirozeně signalizovaných vlícovacích bodů pro
další etapy (za 3 roky, 6 let " .).

2 fotogrammetrická pracoviště v rezortu ČÚZK byla v roce
1998 vybavena digitálními fotograrnmetrickými stanicemi
DPW 770, které byly součástí technické pomoci švýcarské
vlády. Digitální model reliéfu pro řízení tvorby ortofoto-
snímků je vytvářen jako trojúhelníkový model (TlN) nebo
gridový model z vrstevnicového 3D-modelu, který je sou-
částí ZABAGED.

Digitální ortofotomapy jsou vyhotovovány pomocí pro-
gramu Mosaic firmy LH-Systems a současně spojovány do
formy mosaiky pokrývající list Základní mapy České repub-
liky 1:10 000. Rozměr obrazového prvku ortofotomozaiky je
0,5 m, maximální střední polohová chyba dobře identifiko-
vatelného bodu je 2,5 m. To jsou parametry dobře vyhovu-
jící požadavkům aktualizace ZABAGED i přesnosti ortofo-
tomap pro IACS. Pro posledně uvedený účel se uvažuje
o tvorbě barevných ortofotomap, které přispějí ke snadnější
interpretaci užívání půdy.

Údržba topologicko-vektorové ZABAGED je založena na su-
perimpozici existující vektorové databáze a digitální rastrové
ortofotomapy vzniklé z nových leteckých snímků. Je prová-
děna v prostředí PC grafických stanic ve vybraných katast-
rálních úřadech a v Zeměměřickém úřadě (1. cyklus v letech
2001-2005).

3.6 Aplikace analytických fotogrammetrických
přístrojů SD 2000

Resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního má
k dispozici 5 přístrojů SD 2000, z větší části získaných z tech-
nické pomoci švýcarské vlády. V současné době jsou větši-
nou používány k vektorovému vyhodnocení detailní struk-
tury zastavěných ploch ve větších obcích a městech, které
byly v ZABAGED registrovány pouze v rastrové formě v le-
tech 1994-1998.

Silný potenciál těchto přístrojů může být operativně vy-
užit i pro řešení úkolů v katastrálním mapování (viz odst. 2).

Soukromé firmy vzniklé po roce 1990 jsou většinou vyba-
veny digitálními fotogrammetrickými stanicemi od firem In-
tegraph, LH Systems a ZJI Imaging. Soustřeďují se na pro-
dukci barevných ortofotomap a přípravu geografických
informačních systémů pro orgány veřejné správy a velké
firmy, především z oboru telekomunikací. V současné době
však nabídka prací mírně převyšuje poptávku.

Letecká fotogrammetrie v České republice prožívá renesanci
díky zavedení nové generace přístrojů a technologií a nachází
nová působiště v úkolech, které pro svůj plošný rozsah a ob-
jem nemohou být hospodárněji splněny s využitím moderní
geodetické techniky (GPS, totální stanice).

Lektoroval:
Ing. Tomáš Morávek,

KÚ v Pardubicích

HORŇANSKÝ, I.: V ústrety novému roku 2002

KUBÁČEK, L.- TESAŘÍKOVÁ, E.: Nelineární statistické
problémy v geodézii

PICK, M.-DUŠÁTKO, D.: Transformace souřadnic pro-
mítáním po normále
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Obnova katastrálneho operátu
skrátenou formou

Ing. Jozef Vlček,
Katastrálny ústav v Žiline

Možnosti aplikácie obnovy katastrálneho operátu skrátenouJonnou. Vysvetlenie právnych a technických podmienok použitia
tejto metódy obnovy. Vzťah obnovy a tvorby Základnej mapy Slovenskej republiky vel'kej mierky. Postup vykonávania, kompe-
tencie a povinnosti participujúcich subjektov pri konaní o námietkach a vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho ope-
rátu.

Application oj the Renewal oj the Cadastral Documentation by Shortened Method. Legal and technological prerequisites
oj this method are explained. Relation between renewal and creation oj the Basic Map oj the Slovak Republic at large scale.
Procedures, competencies and duties oj participating subjects during dealing about reclamations and publication oj validity
oj renewed cadastral documentation.

Kataster nehnutefností (ďalej len kataster) plní viacero spo-
ločenských funkcií, pričom je evidentné, že jeho úloha vo
fungujúcej demokratickej spoločnosti a rozvinutej trhovej
spoločnosti je nenahraditefná, bude len narastať a funkcie sa
budú rozširovať. Pojem kataster dnes neznamená len katast-
rálny operát, znamená aj informačný systém tvoriaci základ
vačšiny spoločenských informačných systémov, ako aj inšti-
túciu, v ktorej vznikajú (konštituujú sa) práva k nehnutef-
nostiam, ktorá spravuje katastrálny operát a plní aj niektoré
ďalšie úlohy na súvisiacom úseku geodézie a kartografie. Na-
priek tejto skutočnosti je základným faktorom limitujúcim
a podmieňujúcim jeho fungovanie, a tým i vytváranie pred-
pokladov na plnenie jeho spoločenských úloh, stav katast-
rálneho operátu. Nie náhodou si pod pojmom kataster, často
nielen široká laická verejnosť ako používatef katastrálnych
služieb, ale aj mnohí technickí pracovníci, posobiaci na úseku
katastra, predstavujú katastrálny operá1. Jeho dóležitosť ply-
nie z faktu, že bez zabezpečenia jeho funkčnosti stráca funkč-
nosť aj celý kataster. Ak stratí funkčnosť katastrálny operát,
nemožno rozhodovať o právach k nehnutel'nostiam, zapiso-
vať (evidovať), dokladovať (preukazovať) existenciu práv, po-
skytovať informácie o právach a o nehnutefnostiach. Tento
súbor absencií by znamenal kolaps trhu s nehnutefnosťami
s tvrdým dopadom na ekonomiku štátu, ale aj neplnenie
ústavnej funkcie štátu v garancii a ochrane vlastníckych práv.
Absencia informácií katastra by sposobila neplnenie funkcií
pri ochrane pofnohospodárskeho podneho fondu, lesného pód-
neho fondu, pri územnom plánovaní a rozvoji infraštruktúry,
pri ochrane kultúrnych pamiatok a iných chránených sku-
točností a zamedzila by plnenie ďalších spoločenských funk-
cií viažucich sa na nehnutefnosti. Práve z týchto dovodov
musí byť základnou prioritou katastra v každej dobe a v kaž-
dej situácii katastrálny operá1.

Aj obnova katastrálneho operátu (OKO) znamená jeho
skvalitnenie a zabezpečenie jeho funkčnosti. Pri použití ob-
novy novým mapovaním nastáva zároveň zosúladenie stavu
katastra so skutočným stavom. OKO skrátenou formou skva-

litňuje hlavne jeho geodetickú časť, ktOfÚprevádza do digi-
tálnel10 elektronického prostredia a vytvára základný pred-
poklad fungovania automatizovaného informačného systé-
mu. Preto je žiaduce aj tejto úlohe venovať v katastrálnej te-
árii a v katastrálnej praxi náležitú pozornosť.

Základný legislatívny rámec OKO dáva zákon [1] a vyhláška
[2]. V súlade s týmito legislatívnymi predpismi možno defi-
novať a charakterizovať OKO a v jej rámci aj OKO skráte-
nou formou takto:

OKO je katastrálne konanie, na ktoré je príslušný katast-
rálny odbor (KO) okresného úradu (OÚ). Technické práce
v tomto katastrálnom konaní vykonáva právnická osoba zria-
dená Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slo-
venskej republiky (SR), alebo iná osoba, ktorá má oprávne-
nie na vykonávanie geodetických a kartografických prác. Pri
OKO sa vyhotovuje nový súbor geodetických informácií
(SGI) a nový súbor popisných informácií (SPI) katastrálneho
operátu, alebo ich vybraná časť. OKO nadvadzuje na platný
katastrálny operá1. Výsledok obnovy nemá vplyv na vznik,
zmenu, ani na zánik práv k nehnutefnostiam. O tom, ktorý
katastrálny operát (v ktorom katastrálnom území - k. ú.) sa
bude obnovovať rozhodne príslušný KOOÚ, a to podfa stavu
a rozsahu zmien katastrálneho operátu. Pri OKO v katastrál-
nom konaní sa postupuje podfa všeobecných predpisov
o správnom konaní, 1.j. podla zákona [3] ak zákon [1] ne-
ustanovuje inak. OKO sa dotýkajú aj tie ustanovenia zákona
[1] a vyhlášky [2], ktoré určujú povinnosti (súčinnosť) vlast-
níkov a iných oprávnených osob pri spravovaní katastra a vy-
medzujú súčinnosť obcí, ďalej ustanovenia upravujúce opravu
chýb a konanie o námietkach ale aj sankcie za priestupky a za
porušenie poriadku na úseku katastra.

Za základnú legislatívnu podmienku použitia OKO skrá-
tenou formou možno považovať ustanovenie § 67b ods. 4 zá-
kona [1], 1. j. "Katastrálny operát alebo jeho časť možno ob-
noviť skrátenou formou, ak katastrálna mapa vyhovuje
svojou presnosťou a ak je potrebné doplniť ju o jen číselné
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vyjadrenie. Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti
skrátenou formou sa nezisťuje priebeh hraníc a nevykonávajú
sa geodetické činnosti v teréne."

Doplnenie číselnej katastrálnej mapy, ktorá presnosťou
nevyhovuje podmienkam katastra, alebo nečíselnej mapy
(hlavne máp vyhotovených v uhorských zobrazovacích sú-
stavach v siahových mierkach) o jej číselné vyjadrenie s pre-
pracovaním do vektorového tvaru (ďalej len digitalizácia) je
nutné považovať za OKO vyhotovením duplikátu platného
stavu, pričom postup takéhoto katastrálneho konania v sú-
časnosti komplexne neurčuje žiaden technický predpis. Pri-
pravuje sa však vydanie metodického návodu na digitalizá-
ciu nečíselných máp katastra a ich aktualizáciu, ktorého
úlohou bude upraviť postup práve v tejto oblasti.

3. Tvorba základného štátneho mapového dieta ako
súčasť OKO skrátenou formou

Pri OKO sa zároveň tvorí základné štátne mapové dielo - Zá-
kladná mapa Slovenskej republiky vefkej mierky [4]
(ZMVM). Uvedené vyplýva z faktu, že funkciu katastrálnej
mapy (KM) ako časti katastrálneho operátu može plniť len
mapa veľkej mierky a je ideálne, ak je vyhotovená podľa jed-
notných pravidiel, pri rešpektovaní závazných lokalizačných
štandardov (súradnicový systém, klad, rozmery a označenie
mapových listov, obsah máp). Je zrejmé, že nie všetky sú-
časné KM zodpovedajú určeným lokalizačným štandardom,
avšak o to viac existuje výraznejšia potreba takéto mapy vy-
tvoriť. Tvorba ZMVM tvorí technickú časť OKO, pričom
právny rámec, vrátane riešenia právnej závaznosti zistených
a spracovaných údajov, dáva katastrálne konanie.

Použitie ZMVM na účely katastra je len jednou i keď roz-
hodujúcou formou jej využitia. Mapy tohto štátneho mapo-
vého diela majú široké použitie na tvorbu celej plejády úče-
lových máp, ktorých počet pri existencii digitálnej formy
výstupu sústavne narastá, a to počnúc jednoduchými systé-
marni vačších firiem, až po mestské až celoštátne účelové in-
formačné systémy. Ďalej sa využívajú aj ako podklad na ob-
novu štátnych mapových diel stredných mierok a na tvorbu
základnej ortofotomapy SR. Pri OKO skrátenou formou do-
chádza k tvorbe ZMVM prepracovaním povodnej mapy po-
dľa inštrukcie [5].

V tejto suvislosti vynára sa otázka aktualizácie obsahu
ZMVM, t. j. otázka aktualizácie nad rámec obsahu katastra.
Aktualizácia ZMVM nie je riešená žiadnym legislatívnym
ani technickým predpisom, nie je nikto za ňu zodpovedný
a periodicky sa nevykonáva. Toto štátne mapové dielo ručí
za svoj obsah len k dátumu svojho vyhotovenia. Faktom je,
že pre použitie mapy na účely iných nekatastrálnych infor-
mačných systémov je rozhodujúci aktuálny obsah katastra,
a tento je zabezpečovaný aktualizáciou mapy ako katastrál-
nej. Aj ostatný polohopisný obsah mapy však má na účelové
aplikácie nezanedbateľnú funkciu, pričom katastrálny systém
už jeho aktuálnosť negarantuje. Aktuálnosť nekatastrálneho
obsahu KM zabezpečuje kataster len príležitostne pri revízii
údajov katastra a aj to len s využitím iných geodetických pod-
kladov odovzdaných do dokumentácie podra zákona [6].
Znamená to, že použitie KM na nekatastrálne účely ak
ZMVM, ktoré boli podkladom pre KM boli vyhotovené
značne skor, vyžaduje preverenie ich polohopisného obsahu
a v prípade zistených rozdielov, aj jeho doplnenie, v rozsahu
potrieb závislých od účelu použitia.

Platná legislatíva v oblasti katastra predpokladá, že každá
KM vyhovuje potrebám katastra, t. j. že zobrazuje všetky
skutočnosti,ktoré sú predmetom evidencie katastra na KM,
že existuje súlad jej obsahu so skutočným stavom v teréne,
ale aj vnútorný súlad v katastrálnom operáte medzi údajmi
evidovanými v SPI a v SGI. Preto je nutné základnú podmi-
enku uplatnenia OKO skrátenou formou určenú zákonom [I]
(ustanovenie je citované v časti 2.) chápať v rozšírenom
zmysle. V prvom rade je potrebné zistiť a dokumentovať či
KM, ktOfÚchceme obnoviť v rámci OKO skrátenou formou
vyhovuje presnosťou potrebám katastra, no zároveň je po-
trebné zistiť a dokumentovať, či spÍňa aj ďalšie predpokla-
dané podmienky vyplývajúce z potrieb katastra. Takýmito
podmienkami je jej súlad so skutočným stavom v teréne a sú-
lad údajov vo vnútri katastrálneho operátu. Skúsenosti
z uplatnenia OKO skrátenou formou nasvadčujú, že tieto pod-
mienky vo vačšine prípadov nie sú splnené.

Keďže pri OKO skrátenou formou prebieha zároveň tvorba
ZMVM prepracovaním povodnej mapy, treba brať do úvahy
aj platné predpisy na jej tvorbu. Technické podmienky tvorby
ZMVM konkretizuje inštrukcia [5]. Prvou podmienkou je, že
povodná mapa bola vyhotovená v dekadickej mierke vačšej
alebo rovnakej ako novotvorená základná mapa. Podmienku
dekadickej mierky však treba chápať v kontexte presnosti
mapy, pretože podľa skorších predpisov, pred hromadným za-
vedením číselných metód mapovania a pred zavedením tried
presnosti, bola presnosť v rozhodujúcej miere funkciou mier-
ky mapy. Druhou podmienkou je, aby mapa mala vhodný
a aktuálny polohopisný podklad. To je možno vzhľadom na
fakt, že ZMVM má obsah širší oproti potrebám katastra, sto-
tožniť s predpokladom súladu so skutočným stavom. Treťou
podmienkou je, aby prepracovanie bolo ekonomicky (z hľa-
diska vynaložených nákladov a doby spracovania) výhod-
nejšie ako tvorba novým mapovaním, čo je vzhradom na po-
vahu prác a pri splnení predchádzajúcich podmienok vždy
dodržané. Poslednou podmienkou je, aby parametre novej
mapy boli kvalitatívne vyššie ako parametre povodnej mapy.
Ak predpokládame, že OKO skrátenou formou vykonáme bez
zníženia presnosti povodnej mapy, potom je rozhodujúcim pa-
rametrom forma mapy, kde digitálna forma a vektorový tvar
je rozhodne kvalitatívne vyššia ako forma analógová.

Vhodnosť KM na obnovu v rámci OKO skrátenou formou
je potrebné preukázať, pričom je vhodné vykonávať to ako
súčasť revízie údaj ov katastra, ktorá sa vykoná pred začatím
OKO skrátenou formou, a to podra technického predpisu [7].

Vyhláška [2] určuje presnosť geodetických (meračských a zo-
brazovacích) prác na účely katastra, pričom stanovuje, že po-
drobné polohové bodové pole sa buduje tak, aby body ktoré
ho tvoria, spÍňali kritériá určené pre 1., 2., alebo 3. triedu
presnosti a podrobné meranie sa vykonáva tak, aby spÍňalo
kritériá určené pre 3. triedu presnosti. Takto definovaná pres-
nosťje teda presnosť, ktOfÚsi vyžaduje riadne evidovanie ne-
hnuteľností v katastri z hľadiska platnej legislatívy. Je zrejmé,
že kvalita geometrického a polohového určenia nehnuterností
daná takouto presnosťou určenia lomových bodov ich hraníc,
je dostatočná na jednoznačné definovanie nehnuterností ako
vecí a ako objektov práv. Takáto presnosť jednoznačne vylu-
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čuje zámenu nehnutefností, a teda je splnená jedna zo zá-
kladných podmienok určitosti práv. lnou otázkou je, či je ta-
káto presnosť v každém jednotlivom prípade dostatočná
alebo aspoň primeraná na garanciu priebehu hraníc nehnu-
tefností a či je dostatočná na primerane presné vyjadrenie
plošného obsahu pozemku prostredníctvom výmery parcely,
alebo naopak, čí nie je zbytočne vysoká. Je tiež otázne, akú
úroveň týchto garancií má poskytovať kataster. Autorovi nie
je známe, že by v tomto smere boli vykonané seriózne roz-
bory. Skór sa vychádza z tradícií pozemkového katastra,
z možností, ktoré v minulosti dávala kvalita geodetických
základov, úroveň meračskej, výpočtovej a zobrazovacej
techniky, a ktOfÚlimitovali ekonomické možnosti. Poznatky
zo zahraničia, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii však na-
svedčujú, že takto definovaná presnosť na účely nášho ka-
tastra je predimenzovaná, a že nie je úlohou katastra po-
skytovať tak vysoké garancie vo všetkých prípadoch. Nie je
to len z dóvodov ekonomických, ale aj z dóvodov rešpekto-
yania suverenity vlastníkov, z ktorej vždy vyplývalo právo
vo vzájomnej zhode a pri neporušení platných zákonov upra-
vovať predmet vlastníctva v záujme jeho lepšieho využitia
tak, aby sa nemenila jeho podstata. Skutočný stav hraníc ne-
hnutefností uznávaný vlastníkmi, bol v každej dobe štátom
a štátom vedenou evidenciou rešpektovaný. Presne evidovať
stav, ktorý je nad rámec tejto presnosti vofne menitefný,
nemá prakticky význam a je plytvaním finančných pros-
triedkov.

Osobitnou otázkou je evidovanie hraníc nehnutefností vy-
užívaných na pofnohospodársku velkovýrobu a nehnutefností
lesnej kategórie. Sústavný reálny pohyb hraníc týchto ne-
hnutefností, ako aj objektívna nemožnosť trvalým spósobom
ich označiť, nedáva šancu spravovať kataster v súlade so sku-
točným stavom pri dodržaní určenej presnosti.

Je evidentné, že z praktického hfadiska na tvorbu ZMVM
prepracovaním póvodnej mapy a na uplatnenie OKO skrá-
tenou formou sa vyhovujú tie mapy, ktorých presnosť spíňa
kritériá definované pre dnešnú 3. a 4. triedu presnosti
a v tomto zmysle je žiaduce zmeniť aj platnú legislatívnu
úpravu vo vyhláške [2]. Je zrejmé, že z celej plejády róz-
nych druhov máp vefkých mierok plniacich funkciu KM,
pripadajú do úvahy mapy vyhotovené v dekadických mier-
kach po 1. 1. 1928, t. j. po účinnosti zákona č. 177/1927 Zb.,
vyhotovené podfa technických predpisov [8] a [9]. V roku
2000 bola v celej SR vykonaná inventarizácia máp katastra.
Jej výsledky preukázali, že mapy uvedených katagórií vyu-
žívané ako KM tvoria 25,5 % všetkých mapových listov KM,
a teda je tu značné množstvo máp, kde potenciálne bude
možné OKO skrátenou formou aplikovať. Inštrukcia [5]
predpokladá, že mapy vyhotovené podfa citovaných tech-
nických predpisov v plnom rozsahu zodpovedajú ich usta-
noveniam a nepovažuje za nutné presnosť overovať kontrol-
ným meraním vo všetkých prípadoch. Predpokladá overenie
presnosti kontrolným meraním len v prípadoch rozsiahlej-
ších zmien polohopisu (vličšie ako 3 hektáre) alebo ak je na
takéto overenie osobitný dóvod. Problém je však zložitejší
a z hfadiska zabezpečenia korektnosti údaj ov katastra, ale aj
z hfadiska použitia takýchto údaj ov na ďalšie meranie (ak-
tualizáciu), nemóžeme zostať len pri teoretickom predpo-
klade, že presnosť bola dodržaná.

Aj keby sme predpokladali, že kritéria presnosti pri pó-
vodnom mapovaní boli dodržané nezaručuje to bezproblé-
mové použitie dodatočne získaných číselných výsledkov.
Ukazuje sa potreba posúdiť presnosť vyhotovenia póvodnej
mapy (presnosť určenia polohopisných prvkov) vo vzťahu
k novourčefiémupodrobnému polohovému bodovému pofu.
Je to z toho dóvodu, že póvodné bodové pole sa zachovalo

len vo výnimočných prípadochd a na meranie zrnien sa bude
používať práve novourčené bodové pole. Vzhfadom na mož-
nosti dostupnej techniky v minulosti a jej úroveň a možnosti
dnes je nutné predpokládať (a prax nám dáva za pravdu), že
nové bodové pole bude určené výrazne presnejšie. Dósled-
kom móže byť nevyhovujúca presnosť podrobných bodov po-
lohopisného základu určených z póvodného bodového pofa
vo vzťahu k novému bodovému pofu, a to napriek tomu, že
všetky kritériá stanovené pre danú triedu presnosti boli pri
póvodnom mapovaní dodržané. Z tohto pohfadu by bolo ide-
álne ešte pred začatím OKO skrátenou formou nielen zistiť
stav podrobného polohového bodového pofa, ale ho v prí-
pade potreby aj doplniť, prípadne nanovo určiť. Presnosť ná-
sledne posúdiť vo vzťahu k takémuto bodovému pofu.

Presnosť obnovovanej KM vš~k nie je závislá len na pres-
nosti póvodnej mapy. Jej obsah bol doplňovaný (aktualizo-
vaný) počas celej jej existencie. V niektorých prípadoch už
ako KM pozemkového katastra, ako pozemková mapa jed-
notnej evidencie pódy a evidencie nehnutefností, ako aj KM
katastra. V rozhodujúcej miere bola aktualizácia vykoná-
vaná na základe geometrických plánov (GP), resp. údaj ov
zaznamenaných v záznamoch podrobného merania zmien,
ktoré tvoria technický základ GP. Znamená to, že je po-
trebné posúdiť presnosť, ale aj celkovú kvalitu vyhotovova-
ných GP. Skúsenosti ukazujú, že kvalita hlavne pri skorších
GP, keď meranie bol o vykonané pred účinnosťou inštrukcie
[10] je často na číselné prevzatie údaj ov nedostatočná. Vef-
ký problém nastáva v nadvliznosti jednotlivých GP, kde sa
zisťujú zjavné a vefké nezrovnalosti. Vyskytol sa prípad,
kedy nedostatočná kvalita a netransparentnosť GP spóso-
bila prerušenie OKO strátenou formou, pričom riešením
v predmetnej časti k. Ú.bolo vykonanie obnovy novým ma-
povaním.

Osobitným prípadom je stav, keď existujú a sú dokumen-
tované súradnice polohopisu mapy získané už skór, z róz-
nych dóvodov digitalizáciou máp, ktoré sú prevážne nezná-
mej presnosti a spofahlivosti, pričom doposiaf neboli pre-
vzaté do katastra. Už v minulosti sa viacerí odborníci za-
oberali otázkami presnosti a použitefnosti kartometricky zís-
kaných číselných údajov na účely katastra. Aj na stránkach
nášho časopisu boli zverejnené analýzy dokazujúce možnosť
takéto údaje použiť [11], [12]. Bolo by však omylom zovše-
obecniť tieto úvahy na všetky podobné prípady. Každé ma-
pové dielo má nielen svoju deklarovanú, ale aj skutočnú pres-
nosť a svoje špecifiká. Vzhfadom na závažnosť vyplývajúcu
z použitia takto získaných číselných údajov na účely katastra,
ako závazných pre geometrické určenie nehnutefností, a tým
aj na všetky geodetické katastrálne práce, je nutné preveriť
a deklarovať ich použitefnosť na účely OKO strátenou for-
mou v každom jednotlivom prípade. Aj keď sa preukáže, že
údaje nie sú dostatočné presné a použitefné na OKO skráte-
nou formou, neznamená to, že nie sú na účely katastra po-
užitefné vóbec. Pripadá do úvahy použiť ich na digitalizáciu
nečíselných máp katastra podfa pripravovaného metodického
návodu, kde vo výslednej forme nebudú považované za údaje
definujúce geometrické určenie nehnutefností, ale budú len
digitálnym vyjadrením obsahu póvodnej analógovej mapy
umožňujúce jej lepšie využívanie.

4.3 Posúdenie vnútorného súladu operátu
katastra a súladu so skutočným stavom

Súlad údaj ov evidovaných v SPI katastrálneho operátu
s údajmi evidovanými na KM SGI je základným predpokla-
dom úspešného vykonania OKO skrátenou formou. Obno-
vovať mapu, ktorej údaje sú nekorektné alebo nekompletné
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je zbytočné. Napriek zákonnej úprave súčinnosti pri spravo-
vaní katastra, 1. j. určení povinnosti vlastníkov, iných opráv-
nených osob, obcí a štátnych orgánov možno konštatovať, že
aj nesúlad stavu evidovaného v katastrálnych operátoch so
skutočným a právnym stavom je v niektorých k. ú. značný.
Uvedené nesúlady sa popri bežnej činnosti pri spravovaní ka-
tastra zisťujú hlavne pri revízii údajov katastra. SÚprípady,
keď sú nesúlady zistené vo viac ako 10 % údajov, čo je z hfa-
diska hodnovemosti údaj ov katastra nevyhovujúce a musia
sa pred OKO skrátenou formou odstrániť.

Postup prác pri aplikácii OKO skrátenou formou v súčasnej
dobe komplexne nestanovuje žiaden legislatívny ani tech-
nický predpis. Na vykonanie jednotlivých technických prác,
ktoré prichádzajú do úvahy pri OKO skrátenou formou exis-
tujú síce predpisy, avšak konkrétny sposob použitia ich usta-
novení pri OKO skrátenou formou nie je upravený. Pripra-
vuje sa vydanie smemíc na OKO, ktoré tútu absenciu vyrie-
šia. V intenciách pripravovaných ustanovení týchto smemíc,
pri dodržaní platných legislatívnych úprava dodržaní usta-
novení platných technických predpisov upravujúcich niek-
toré fázy obnovy, možno postup vykonávania OKO skráte-
nou formou charakterizovať takto:

OKO skrátenou formou začína miestne príslušný KOOÚ
po súhlase ÚGKK SR oznámením obci, na ktorej území sa
bude vykonávať. Oznámenie zasiela najneskor jeden mesiac
pred začatím prác. V oznámení informuje obec o účele a vý-
zname obnovy, o sposobe jej vykonania a o postupe prác. Zá-
roveň oznámi predpokladaný termín skončenia technických
prác a začatia konania o námietkach. Keďže konanie nepre-
bieha priamo v obci a nevyžaduje sa súčinnosť s obcou a ob-
čanmi vo vefkom rozsahu (nezisťuje sa priebeh hraníc a ne-
vykonávajú sa geodetické práce v teréne), nie je potrebné toto
konanie verejne vyhlasovať. Verejne, v mieste obvyklým
sposobom (prečítaním oznámeni a v miestnom rozhlase, zve-
rejnením vyhlášky obce na miestach na to určených) a pí-
somným upovedomením vlastníkov, ktorí nemajú miesto tr-
valého pobytu v obci, o možnosti nahliadnuť do obnoveného
katastrálneho operátu, vyhlási obec až konanie o námietkach.

OKO skrátenou formou sa vykonáva v týchto na seba nad-
vadzujúcich etapách:
a) vyhotovenie nového SGI a nového SPI (technické práce).
b) konanie o námietkach,
c) vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu.

Práce sa vykonajú v súlade s technickým projektom, ktorý
vypracuje ten, kdo bude vykonávať technické práce, a to v sú-
činnosti s KOOÚ. Technický projekt musí okrem formálnych
náležitostí obsahovať aj technologický postup vyplývajúci
z výsledkov posúdenia vhodnosti použitia tejto metódy OKO
a stavu dokumentovaných podkladov, ako aj kalkuláciu prác
vyplývajúcich z tohto technologického postupu. Technický
projekt pred realizáciou prác schváli ÚGKK SR prostred-
níctvom katastrálneho inšpektora.

Technické práce potrebné na vykonanie obnovy može vy-
konať:
a) KOOÚ,
b) právnická osoba zriadená ÚGKK SR - Katastrálny ústav

v Žiline (ďalej len ústav),
c) iná osoba, ktorá má sposobilosť vykonávať geodetické

a kartografické práce (ďalej len iná osoba).

Ak práce má vykonávať ústav, je potrebné zaradiť ich do plánu
vecných a ďalších úloh na príslušný rok, pričom sa postupuje

podfa pokynov ÚGKK SR [13] a [14]. Postup stanovený uve-
denými pokynmi možno charakterizovať takto:

Návrh na zaradenie konkrétneho k. ú., v ktoromje žiaduce
vykonať OKO skrátenou formou podáva príslušný KOOÚ na
KO krajského úradu (KÚ) v predpísanej forme a v stanove-
nom každoročnom termíne. V prípade, že ešte nebola vyko-
naná revízia údajov katastra a v rámci nej posúdenie vhod-
nosti vykonať OKO skrátenou formou, navrhne najprv jej
vykonanie. K návrhu priloží súhlas ÚGKK SR. KOKÚ skon-
troluje oprávnenosť návrhu z vecného hfadiska, skoordinuje
s prípadnými požiadavkami susedných okresov, stanoví po-
radie naliehavosti a v prípade kladného stanoviska, v stano-
venom každoročnom termíne postúpi požiadavku ústavu.
Ústav v súlade so svojími kapacitnými možnosťami, pri reš-
pektovaní poradia naliehavosti a po získaní stanovísk katast-
rálnych inšpektorov, zostaví návrh plánu vecných a ďalších
úloh. Návrh schvafuje ÚGKK SR.

Ak má práce vykonávať iná osoba, može tak konať na zá-
klade zmluvy s príslušným OÚ. Vzhfadom na doterajšie ne-
dostatočné rozpočtové zabezpečenie OÚ nedošlo ešte ani
v jednom prípade k zmluvnému vzťahu na zabezpečenie
týchto prác.

Vyhotovenie nového SGI spočíva v prepracovaní povod-
nej KM do tvaru vektorovej katastrálnej mapy (VKM). Po-
stup určuje inštrukcia [5] a metodický návod [15]. Napriek
existenci týchto technických predpisov si technická zloži-
tosť tvorby VKM a nejednotnosť postupov vyžiadala v pod-
mienkach ústavu vydanie intemého technologického po-
stupu [16]. Inštrukcia [17] a technologický postup [16]
však upravujú postup až po získaní číselných údaj ov (sú-
radníc). Získanie číselných údaj ov upravuje inštrukcia [5],
a to len rámcovo. Kfúčovou technickou úlohou je získanie
súradníc lomových bodov hraníc pozemkov, resp. súradníc
lomových bodov hraníc pariel zobrazených na obnovova-
nej KM. Postup má bez ohfadu na existujúce podklady dve
fázy.

Najprv je potrebné získať súradnice z podkladov na vyho-
tovenie povodnej obnovovanej mapy alebo zo samotnej
mapy, so stavom ku dňu jej vyhotovenia (vyhlásenie plat-
nosti). Pre tento stav obnovovanej mapy sa vžil pojem "nu-
lový stav". Následne je takto vytvorenú vektorovú mapu po-
trebné aktualizovať na stav platnej KM, a to podfa údajov
uvedených v príslušných záznamoch podrobného merania
zmien (alebo ich starších verzií) použitých na vyhotovenie
GP.

Prvú fázu možno realizovať dvoma sposobmi, prípadne
kombináciou oboch sposobov, ktorých použitie je závislé od
existujúcich dokumentovaných údajov.

V prípade, že existujú a sú dokumentované číselné úda-
je zaznamenané pri povodnej tvorbe obnovovanej mapy
v podobe súradníc geodetického základu a nameraných čí-
selných údaj ov (uhlov, dÍžok, staničení, kolmíc, konštruk-
čných a kontrolných omemých mier) pri podrobnom me-
raní v meračských náčrtoch a v zápsníkoch, je ich potrebné
využiť a na ich základe vypočítať súradnice podrobných bo-
dov polohopisu a následne skonštruovať polohopis obnovo-
vanej mapy. Tento sposob je potrebné použiť vždy, ak je to
možné.

Ak takéto číselné údaje z povodného merania nie sú k dis-
pozícii, je nutné využiť originál povodnej mapy (meračský
originál) a súradnice podrobných bodov polohopisu získať
kartometricky. Vzhfadom na dostupnú techniku a prepraco-
vané metódy ďalšieho spracovania, prichádza do úvahy po-
stup založený na získaní rastrového obrazu mapy skenova-
ním jej meračského originálu a jeho následnou transformá-
ciou a vektorizáciou. Po získaní takýchto číselných údajov
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je však nevyhnutné vykonať posúdenie ich presnosti a vhod-
nosti použitia na účely OKO skrátenou formou.

Osobitnú pozornosť je žiaduce venovať číselnému určeniu
hraníc k. u. Je to hlavne preto, že v mnohých prípadoch exi-
stuje nesúlad v ich určení medzi susednými k. ú. Tento vzni-
kol v operátoch vhodných na OKO skrátenou formou hlavne
nedodržaním zásady, že nanovo určená hranic a k. ú. prí ma-
povaní sa prevezme aj do operátu susediacich k. ú.

Po získaní súradníc podrobných bodov polohopisu sa vy-
hotoví vektorová mapa (nulový stav), a to postupom podra
metodického návodu [15]. Doplnením (zmenou) takto vyho-
tovenej vektorovej mapy na platný stav katastrálneho ope-
rátu, podra príslušných záznamov podrobného merania
zmien, sa vyhotoví VKM.

Zo súradnic lomových bodov hraníc pozemkov sa nanovo
určujú výmery doterajších parciel a výmery k. ú. Nové vý-
mery parciel sa porovnajú s doterajšími výmerami evidova-
nými v SPI a zistia sa rozdiely prí každej jednotlivej par-
cele. Výsledky porovnania sa dokumentujú v prehrade
vyhotovenom príslušným softvérom. Hodnota rozdielu zis-
teného prí porovnaní oboch výmer tej istej parcely nesmie
prekročiť krajnú odchýlku uvedenú vo vyhláške [2]. Ak nie
je táto podmienka splnená, t. j. zistený rozdiel výmer je vačší
ako krajná odchýlka, preverí sa správnosť určenia súradníc
podrobných lomových bodov, správnosť zobrazenia hraníc
parciel porovnaním povodnej a obnovenej mapy a správnosť
výpočtu nových výmer. Ak sa zistia chyby, tieto sa odstrá-
nia a vypočíta sa nová výmera. Ak sa pri preverení nezistí
chyba, znamená to, že povodná výmera bol a určená chybne
a do SPI sa napriek prekročenej krajnej odchýlke preberá
nová výmera. Vykonanie preverenia správnosti novej vý-
mery, prípadne ďalšie poznámky s tým súvisiace, sa uvedú
v prehrade o výsledku porovnania doterajších a nových vý-
mer parciel.

Nový SPI sa vyhotoví príslušným softvérom tak, že sa
nové výmery parciel a výmery k. Ú. preberú do príslušných
registrov SPI.

6. Konanie o námietkach proti chybám v obnovenom
katastrálnom operáte

Napriek skutočnosti, že pri OKO skrátenou formou ne-
vznikajú, nemenia sa a nezanikajú práva k nehnuternos-
tiam, može dojsť k skutočnostiam ovplyvňujúcim práva,
právom chranené záujmy alebo povinnosti účastníkov práv.
Je to preto, že sa mení sposob evidencie dotknutých ne-
hnuterností, a to jednak zavedením ich polohového urče-
nia prostredníctvom súradníc lomových bodov ich hraníc
namiesto dovtedajšieho polohového zobrazeni a, a preto, že
sa mení údaj charakterizujúci verkosť nehnuterností, t. j.
mení sa výmera parcely. Napriek tomu, že zmenou týchto
údajov nedochádza k zmene pozemku ako veci a objektu
práva, je hlavne výmera parcely vermi citlivou veličinou.
Zmena výmer parciel je často, hoci neoprávnene, spájaná
so zmenou verkosti pozemku a nás ledne so zmenou jeho
hodnoty vyjadrenej cenou. Je preto žiaduce, aby všetci do-
tknutí vlastníci alebo iné oprávnené osoby mali možnosť
nahliadnúť do obnoveného katastrálneho operátu, aby im
boli podané vysvetlenia o zmenených údajoch a aby mali
možnosť v prípade nesúhlasu podať námietku, o ktorej bude
potrebné právoplatne rozhodnúť podra pravidiel správneho
konania [3].

6.1 Príprava katastrálneho operátu na konanie
o námietkach

Po vypracovaní návrhu obnoveného katastrálneho operátu
osobou vykonávajúcou technické práce, pripraví KOOÚ
nový katastrálny operát na konanie o námietkach proti chy-
bám v obnovenom katastrálnom operáte (ďalej len konanie
o námietkach). V rámci prípravy katastrálneho operátu sa vy-
konajú zmeny v listoch vlastníctva (LV), ktoré vyplývajú zo
zmien výmer parciel v príslušnom k. ú., na čo sa využíva pre-
hrad porovnania povodnych a nových výmer parciel. Zme-
nené údaje na LV sa prečiarknu vodorovnou tenkou červe-
nou čiarou tak, aby boli naďalej čitatel'né a nové údaje sa
doplnia tiež červene nad prečiarknuté údaje alebo na inom
vhodnom mieste. Na LV sa ďalej uvedie číslo zmeny v záz-
name zmien (predtým "položka výkazu zmien") a poznámka
"Zmena na základe OKO". Počas celej prípravy na konanie
o námietkach spravuje KOOÚ povodný platný katastrálny
operát bežným sposobom (zapisuje práva, vyhotovue výpisy,
kópie a odpisy ... ) s tým, že žiadaterov o údaje technického
charakteru potrebných na vykonávanie geodetických prác na
účely katastra, t. j. hlavne zhotoviterov GP, je žiaduce upo-
zorniť na preberanie obnoveného katastrálneho operátu
a oznámiť im predpokladaný termín vyhlásenia jeho plat-
nosti. Ak to rozsah prác, od ktorého je v rozhodujúcej miere
závislá dížka prípravy dovol'uje a zároveň nedojde k nedo-
držaniu zákonnej lehoty na zápis práv do katastra, možno zá-
pisy práv prerušiť.

6.2 Predloženie obnoveného katastrálneho operátu
na verejné nahliadnutie v obci

KOOÚ do 30 dní od vyhotovenia obnoveného katastrálneho
operátu predloží tento prostredníctvom obce na verejné na-
hliadnutie. Katastrálny operát sa považuje za vyhotovený
vtedy, ak KOOÚ skončil prípravu nakonanie o námietkach,
t. j. boli vykonané zmeny na LV a obnovený operát je v sú-
lade s platným katastrálnym operátom.

KOOÚ požiada obec o vyhlásenie konania o námietkach
na základe ustanovenia vyhlášky [2]. V žiadosti vyzve obec,
aby konanie vyhlásila najmenej 15 dní predjeho začiatkom,
a to v mieste obvyklým sposobom (napr. opakovanie v miest-
nom rozhlase) a zároveň požiada obec, aby o možnosti po-
dať námietky písomne upovedomila vlastníkov, ktorí nemajú
miesto trvalého pobytu v obci. Ďalej požiada obec o zabez-
pečenie verejne prístupných a z hradiska bezpečnosti katast-
rálneho operátu vhodných priestorov, v ktorých bude obno-
vený operát predložený na verejné nahliadnutie. Zároveň
oznámi termín, do ktorého bude operát prístupný na verejné
nahliadnutie a do ktorého je možné podať námietky. Je žia-
duce, aby boli osobitne písomne pozvaní tí vlastníci alebo
iné oprávnené osoby, pri nehnuterností ktorých sa zistili
v povodnom operáte chybné výmery, a to v prípadoch, ak
majú trvalý pobyt priamo v obci. Na konaní o nárnietkách je
im potrebné podať vysvetlenie o skutočnostiach a dovodoch
doteraz chybne evidovaných výmer paciel. Vlastníkom
a iným oprávneným osobám, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci
a týkajú sa ich chyby v povodnych výmerách, je žiaduce túto
skutočnosť oznámiť súčasne s upovedomením o konaní.

Konanie o námietkach v obci vykoná zamestnanec KOOÚ,
za účasti zástupcu (zástupcov) osoby, ktorá vykonala tech-
nické práce na OKO a zástupcu obce. Do obnoveného ka-
tastrálneho operátu sa umožní vlastníkom, držitel'om, ná-
jomcom alebo iným oprávneným osobám verejne nahliadnuť
najmenej po dobu 3 dní. O dobe predloženia na verejné na-
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hliadnutie presahujúcej 3 dni je žiaduce rozhodnúť citlivo,
podfa rozsahu (vefkosti) katastrálneho operátu, predpokla-
daného množstva pripomienok alebo ďalších okolností ov-
plyvňujúcich konanie. Je žiaduce, aby všetky skutočnosti,
týkajúce sa tohto katastrálneho konania boli riadne podchy-
tené a dokumentované, prípadne aby zmeny vykonané na zá-
klade pripomienok boli potvrdené. Preto je potrebné, aby bol
o vlastníkoch, držitefoch a iných oprávnených osobách, ktorí
sa osobne zúčastnia konania nahliadnutím do obnoveného
operátu, prípadne podaním námietok, vedený zamestnancom
KOOÚ priebežne, v písomnej forme prehfadný dokument
(ďalej len prehfad). V prehfade vyznačí meno a adresu účast-
níka, dátum účasti, parcelné čísla nehnutefností, ako aj sku-
točnosť či boli podané nárnietky a či boli vybavené. Účasť
a správnosť zápisov potvrdí účastník v prehfade svojim pod-
pisom.

Z povahy OKO skrátenou formou vyplýva, že námietky by
sa mali týkať v prevažnej miere zmien výmer parciel. Skú-
senosti však ukazujú, že pri obnove sa odhalí množstvo iných
technických chýb, ktoré majú póvod často už pri póvodnom
mapovaní, ale hlavne v nekvalite GP, podfa ktorých sa vy-
konala aktualizácia. Výnimkou nie je ani odhalenie a ná-
sledná oprava vecných chýb v SPI. Opravu týchto chýb nie
je žiaduce vykonávať individuálnymi konaniami priebežne
v platnom katastrálnom operáte, ale hromadne v konaní
o námietkach. Ak to však povaha veci vyžaduje, je potrebné
prijať a realizovať opatrenia, aby údaje platného operátu, kto-
rých hodnovernosť bola takto vyvrátená, neboli ďalej až do
vyhlásenia platnosti obnoveného operátu používané.

Vlastníci, držitelia, nájomcovia alebo iné oprávnené
osoby, móžu proti chybám v obnovenom katastrálnom ope-
ráte podať nárnietky ústne alebo písomne. Pri vybavovaní ná-
mietok sa postupuje takto:
a) Jednoduché námietky, na vybavenie ktorých postačuje po-

dať vysvetlenie, prípadne predložiť na nahliadnutie prí-
slušné doklady z doterajšieho alebo z obnoveného katast-
rálneho operátu, bez potreby vykonania zmeny v obno-
venom operáte, sa vybavia ústne, pričom sa o podaní ná-
mietky a jej vybavení vykoná záznam v prehfade.

b) Oprávnené námietky žiadajúce odstrániť chyby v SPI (vý-
nimočne aj v SGI), ktoré sa dajú odstrániť bez ďalšieho
prešetrovania, prípadne merania v teréne, na základe pred-
ložených platných dokladov, alebo v nadvaznosti na do-
terajší katastrálny operát sa vybavia zápisom do záznamu
zmien. Správnosť vykonania opravy potvrdí svojim pod-
pisom v zázname zmien ten, kto námietku podal. Za-
mestnanec KOOÚ vykonávajúci konanie rozhodne podfa
povahy zmeny o potrebe informovať aj iného dotknutého
vlastníka alebo inú oprávnenú osobu, ktorej sa oprava týka.
O podaní námietky a jej vybavení sa vykoná záznam v pre-
hfade.

c) O podaní námietky, ktorá bola podaná ústne a ktorej sa ne-
vyhovie, pričom nepostačuje vysvetlenie podfa bodu a),
alebo je zrejmé, že je potrebné vykonať miestne prešetro-
vanie alebo meranie, sa spíše úradný záznam. Ak takáto
námietka bola podaná písomne prevezme sa a v prípade,
že to podávajúci žiada, potvrdí sajej prevzatie. Prijatie ta-
kýchto námietok sa zapíše do záznamu na ďalšie konanie
a podávajúci sa poučí o ďalšom postupe riešenia a vyba-
venia námietky (podfa bodu d). O podaní námietky sa vy-
koná záznam v prehfade.

d) Vybavenie námietok prijatých podfa bodu c) rozhodnu-
tím v správnom konaní podfa zákona [3] vykoná KOOÚ

spravidla po skončení prác v obci. Ak je pred rozhodnu-
tím potrebné vykonať miestne prešetrovanie, prípadne
meranie a na jeho uskutočnenie je žiaduce vyzvať vlast-
níkov alebo iné oprávnené osoby na označenie lomových
bodov hraníc pozemkov a vyzvať na účasť, vykoná to
KOOÚ. Osoba vykonávajúca technické práce na obnove
mu poskytne súčinnosť účasťou na miestnom prešetro-
vaní, vykonaním merania a spracovaním technických
podkladov na rozhodnutie a vykonanie zmien v SGI. Ak
je to potrebné, KOOÚ požiada o poskytnutie súčinnosti
aj obec.
Po vybavení všetkých námietok (rozhodnuti a musia byť

právoplatné) zmeny zapísané do záznamu zmien a zmeny po-
dfa právoplatných rozhodnutí vykoná KOOÚ vo všetkých
častiach obnoveného katastrálneho operátu. Vykonanie
zmien vyznačí v príslušných položkách záznamu na ďalšie
konanie. Neúčasť pozvaných vlastníkov, držitefov, nájomcov
alebo iných oprávnených osób na konaní o námietkach, nie
je prekážkou na skončenie konania a vyhlásenie platnosti ob-
noveného katastrálneho operátu. Po skončení konania o ná-
rnietkach vyhotoví KOOÚ protokol, ktorý potvrdí aj zástupca
obce a zástupca osoby vykonávajúcej technické práce na ob-
nove, ktorý sa zúčastnil konania o nárnietkach. Protokol ob-
sahuje náležitosti uvedené v inštrukcii [17].

Po skončení konania o námietkach vyhlási KOOÚ obnovený
operát za platný. Platnosť vyhlási do 15 dní od skončenia ko-
nania o námietkach, ak v tejto lehote neboli podané námiet-
ky alebo ak bolo o podaných námietkach právoplatne roz-
hodnuté. Vyhlásenie platnosti vykoná neformálnym spóso-
bom, a to oznámením. Oznámenie sprístupní na verejnom
mieste v priestoroch KOOÚ a zároveň ho zašle obci, okres-
nému súdu, KÚ a ÚGKK SR. Vyhlásenie platnosti je žiaduce
oznámiť aj všetkým zainteresovaným odborom vlastného
OÚ. Obci zároveň oznámi, že ak o to požiada vyhotoví najej
potrebu odtlačok KM a kópie príslušných registrov SPI. Kó-
pie je možné vyhotoviť aj v elektronickej forme. Informácia
o vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa
uverejňuje aj v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky. Vyhlásením platnosti obno-
veného katastrálneho operátu sa katastrálny operát, resp. jeho
časť, používaný pred obnovou stáva neplatným. Dňom vy-
hlásenia platnosti obnoveného katastrálneho operátu sú jeho
údaje hodnoverné a vybrané údaje závazné v zmysle zákona
[1].

Ako z uvedených skutočnosťí vyplýva, je OKO skrátenou
formou vo svojej podstate metódou digitalizácie KM. O po-
trebe previesť operát katastra do digitálnej formy v čo naj-
kratšom čase, dnes už nepochybuje žiaden odborník pracu-
júci v tejto oblasti. Digitálne údaje umožnia v plnom rozsahu
využívať moderné informačné technológie, čo znamená skva-
litnenie a zjednodušenie spravovania katastra, ako aj zrých-
lenie poskytovania údajov z katastrálneho operátu. Vzhra-
dom na súčasný stav, keď rozhodujúca časť SPI katastrálne-
ho operátu je už digitalizovaná, je žiaduce sústrediť sa na di-
gitalizáciu SGI, a to hlavne na digitalizáciu KM a máp ur-
čeného operátu. V tejto súvislosti a aj vzhfadom na potenci-
álny rozsah použiti a tejto metódy,je potrebné OKO skrátenou
formou považovať za jednu z rozhodujúcich metód digitali-
zácie KM. OKO skrátenou formou sa však v SR vykonáva
skór výnimočne ako systematicky. Do konca roka 2000 bola
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OKO skrátenou formou skončená vyhlásením platnosti len
v 6 celých a v 2 častiach k. Ú. (v Banskej Bystrici už 8 etáp),
pričom rozpracované sú 3 k. Ú. S takýmto tempom aj vzhra-
dom na nedostatočné kapacity a problémy plynúce z exis-
tujúceho kompetenčného a organizačného usporiadania ka-
tastra nemožno vysloviť spokojnosť.

Potreba dokladného preverenia vhodnosti platnej KM na
digitalizáciu v rámci OKO skrátenou formou je daná pre-
dovšetkým faktom, že po vyhlásení platnosti takto obnove-
ného operátu sa digitálny polohopisný obsah považuje za rov-
nocenný digitálnemu obsahu získanému pri obnove novým
mapovaním, t. j. je geometrickým určením nehnutelností,
ktoré je v zmysle zákona [1] závazným údajom katastra. Ob-
dobne, z praktického hladiska možno aj výmery parciel vy-
počítané z digitálnych údajov geometricky a polohovo defi-
nujúcich hranice nehnutelností považovať za rovnocenné
stými, ktoré sú výsledkom obnovy novým mapovaním, a to
napriek faktu, že nie sú závazným údajom katastra. Skor ako
o odlišnosť tu ide o legislatívny nedostatok pri definovaní zá-
vaznosti výmer parcie1. Všetky KM, kt~ré presnosťou nevy-
hovujú, je potrebné digitalizovať inou metódou, ktorej vý-

-sledkom nebude nové geometrické určenie nehnutefností, ale
digitálne vyjadrený obsah ich povodného geometrického zo-
brazenia v analógovej mape.

Z hfadiska definitívnych cierov digitalizácie katastrálneho
operátu nemožno považovať výsledok OKO skrátenou for-
mou za ich naplnenie. Je to preto, že dochádza podobne ako
pri obnove novým mapovaním, len k digitalizácii KM, ktorá
hlavne mimo zastavaného územia obcí nezobrazuje a neur-'
čuje všetky nehnutefnosti, ku ktorým sa viažu vlastnícke
práva. Výsledkomje digitalizácia časti katastrálneho operátu
- nehnutefností evidovaných v registri C SPI katastrálneho
operátu. Napriek tomu, je žiaduce OKO skrátenou formou
v budúcnosti využívať overa intenzívnejšie, ako je to v sú-
časnej dobe.

[1] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) č. 1621
11995 Z. z. o katastri nehnutefností a o zápise v1astníckych
a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení zá-
kona NR SR č. 222/1996 Z. z.

[2] Vyhláška ýradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky (UGKK SR) č. 7911996 Z. z., ktorou sa vykonáva ka-
tastrá1ny zákon v znení vyhlášky ÚGKK SR Č. 7211997 Z. z.

[3] Zákon Č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

[4] § 4 ods. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej republiky Č. 17811996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.

[5] Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy Slovenskej republiky vef-
kej mierky [174.20.73.21.00 (984 211 1193)]. Bratislava, Úrad
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1993
[č. NP - 270311993].

[6] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii.

[7] Smernice na spravovanie katastra nehnutefností
[S 74.20.73.40.00]. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky 2000 [č. P-1459/2000.

[8] Instrukce A pro katastrální měřické práce ze dne 4.9.1931 [vý-
nos Ministerstva financí, Č. 74.000/31-11116]. Instrukce A pro
katastrální měřické práce ze dne 30. 6. 1939 [č. 60.000/38-
11116A]v úprave Povereníctva stavebníctva z 19. a 24. 9. 1953
[výmermi P. S. P. Č. 1248 a 1275 - Merl1 - 1953].

[9] Smernice na technickohospodárske mapovanie. Bratislava, Slo-
venská správa geodézie a kartografie [1969 [č. 3-80111969 (re-
gistrované v čiastke 4011969 Zb.)] v znení Č. 3-198211973.

[10] Inštrukcia na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetic-
kých iI]formácií katastra nehnutel'ností [984 4201193]. Brati-
slava, Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej repub-
liky 1994 [č. NP-278611994].

[11] HÁJEK, M.-BARTALOŠ, J.-ŠPAČEK, Š.-HALÁS, T.: Vyu-
žitefnosť bázy údajov evidencie nehnutefností z kartometric-
kých súradníc póvodných máp. Geodetický a kartografický ob-
zor, 36178,1990, Č. 2, s. 32-37.

[12] LANG, J.: Posouzení přesnosti kartometrických souřadnic po-
drobných bodů pozemkových map. Geodetický a kartografický
obzor, 30/72, 1984, Č. 8, s. 188-191.

[13] Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky z 10. januára 1997 [č. OKl-44/1997] na prípravu a re-
alizáciu plánu vecných a ďalších úloh rozpočtových organizá-
cií rezortu.

[14] Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
publiky z 15. júla 1998 [č. OKl-197811998] na zabezpečenie
spolupráce s katastrá1nymi odbormi krajských úradov a katast-
rálnymi odbormi okresných úradov pri príprave plánu vecných
a ďalších úloh rozpočtových organizácií rezortu.

[15] Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrá1nej mapy [MN
74.20.73.21.00]. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej repuliky 1995 [č. NP 346711995].

[16] Interný technologický postup na tvorbu a aktualizáciu vektoro-
vej katastrálnej mapy [č. 100-1249/1998]. Ži1ina, Katastrá1ny
ústav v Ži1ine 1998.

[17] Inštrukcia na vyuzlvanie katastra nehnutefností
[I 74.20.73.42.00 (984 440 1193)]. Bratislava, Úrad geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky 1995 [č. NP-
1913/1994].

Lektoroval:
Ing. Juraj Palčík, PhD.,

katastrálny odbor Krajského úradu
v Prešove

Po odovzdaní článku redakcii GaKO boli "pokyny" uvedené
v zozname použitej literatury [13J a [14J zmenené a dopl-
nené. Zmeny a doplnky sa však netýkajú obsahu článku.

Autor v článku uviedol závažné myšlienky týkajúce sa po-
žiadaviek na presnosť katastrálnych máp. Lektor sa do-
mnieva, že týmto myšlienkam je potrebné venovať pozornosť,
pretože mažu mať pre kataster nehnutel'ností vel'ký význam.
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Rozvoj geoinformační infrastruktury
v České republice

Rada vlády pro Státní informační politiku (SIP) projednala a pod-
pořila na svém jednání 6. září 2001 dokument Národní geoinfor-
mační infrastruktura České republiky. Program rozvoje v letech
2001-2005. Tento dokument, dále označovaný jako Program NGII,
zpracovalo a Radě vlády předložilo Sdružení Nemoforum.

Sdružení Nemoforum bylo založeno v roce 1999 a představuje
z hlediska těch, kteří se zabývají informacemi o nemovitostech
a území, důležitou platformu pro spolupráci veřejné správy a pro-
fesní sféry (svazů a asociací zastupujících soukromý sektor a vyso-
kých škol). V současné době sdružuje Nemoforum 17 subjektů, z ni-
chž většina má celostátní působnost. Seznam členských institucí
Nemoforaje uveden v záhlaví Programu NGII,jehož text je (ve znění
přijatém Radou vlády pro SIP) otištěn níže.

Program NGII navazuje na dokumenty Státní informační politika
České republiky a Koncepce budování informačních systémů veřejné
správy (lSVS), ve kterých byla problematika Národní geoinformační
infrastruktury začleněna a kde byli nositelé zpracováni programu
přímo uvedeni (Česká asociace pro geoinformace (CAGI) v SIP
a Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) v Koncepci ISVS).

Sdružení Nemoforum se ukázalo jako velmi vhodné prostředí pro
přípravu Programu NGII. Jedná se totiž o problematiku výrazně me-
zioborovou, která se dotýká širokého okruhu tvůrců, provozovatelů
i uživatelů geoinformací, včetně nejširší veřejnosti. Program NGII
formulovala v průběhu roku 2000 pracovní skupina Nemofora, ve-
dená Ing. J. Černohorským (ČÚZK) a RNDr. J. Hojdarem (CAGI).
Počátkem roku 2001 byl návrh poskytnut k projednání a připomín-
kám všem členským organizacím Sdružení Nemoforum a po zpra-
cování změn a námětů byla výsledná podoba Programu NGII jed-
nomyslně schválena Plénem Sdružení Nemoforum na jeho zasedání
26. dubna 200!. Po následných formálních úpravách byl dokument
prostřednictvím reprezentantů ČÚZK a Úřadu pro veřejné infor-
mační systémy (ÚVIS) oficiálně předložen Radě vlády pro SIP.

Program NGII vymezuje geoinformační infrastrukturu jako sou-
bor vzájemně provázaných podmínek, které v prostředí Ceské re-
publiky umožňují zajistit a zpřístupnit co největšímu okruhu uživa-
telů širokou škálu geoinformací, a to uživatelsky vhodnou formou
při plném využití potenciálu moderních geoinformačních a komu-
nikačních technologií. Návrh Programu NGII vychází ze zhodno-
cení současného stavu v České republice a formuluje strategické cíle.
K jejich naplnění pak formou projektů a opatření vytyčuje i kon-
krétní realizační kroky a navrhuje okruhy gestorů pro jednotlivé pro-
jekty a opatření.

V České republice jsou dlouhodobě vytvářeny různé prvky geo-
informační infrastruktury. Její součástí je historicky zakotvená kar-
tografická a geodetická tradice, právní předpisy, technologické vy-
bavení a geodata, která ve velkém rozsahu vznikala především
v průběhu posledního desetiletí. Důležitým prvkem je metainfor-
mační systém, ale také základna odborníků, odborných státních in-
stitucí, vysokoškolských pracovišť, profesních samospráv atd. vý-
voj v geoinformační oblasti byl v České republice během předešlých
deseti let velmi dynamický a řada prvků NGII již existuje. Stále větší
okruh tvůrců, správců i uživatelů geodat si však uvědomuje potřebu
větší vzájemné koordinovanosti aktivit a důsledněji formulovaných
pravidel. Snahou Programu NGII proto je co nejkomplexněji pokrýt
celou oblast získávání, vedení a využívání prostorově orientovaných
dat, digitálních map - spojených s jejich poskytováním, předáváním
a sdílením (vícenásobným společným využíváním). Kromě technic-
kých témat se Program NGII zabývá také vzděláváním, osvětou a ko-
ordinovaným postupem vůči zahraničním partnerům.

Pojetí prostorové informační infrastruktury formulované v Pro-
gramu NGII odpovídá zahraničním trendům. Na vytvoření kom-
plexně pojatého Programu NGII se aktivně podíleli stěžejní zástupci
veřejného i soukromého sektoru a dokument následně přijala Rada
vlády pro SIP - tyto skutečnosti bezesporu řadí Českou republiku
na významné místo mezi evropskými zeměmi. Popsaný postup vy-
tváření a schvalování Programu NGII byl sice zdánlivě zdlouhavý,
Qomohl však zajistit souhlas a podporu resortů i Svazu měst a obcí
CR. Zároveň umožnil účast soukromého sektoru a vzdělávacích in-
stitucí, která je nezbytná k praktickému naplňování Programu.
Vlastní proces tvorby a projednávání Programu NGII lze tedy chá-
pat rovněž jako velmi dobrý příklad kooperace veřejné správy a sou-
kromého sektoru při rozvíjení informační společnosti (Public-Pri-
vate-Partnership ).

Naplnění programu je záležitostí střednědobého charakteru, proto

je navrhován s horizontem roku 2005. Program však zahrnuje i úkoly,
které mohou být řešeny a dokončeny v poměrně krátké době. Ně-
které projekty jsou již uskutečňovány, část z nich je dokonce pod-
pořena v rámci stávajícího Akčního plánu realizace SIP. Program
NGII nenavrhuje, které projekty a v jakém rozsahu podpořit Akčním
plánem nebo z jakých zdrojů jejich realizaci zabezpečit. Možnou al-
ternativoujsou i běžné prostředky orgánů veřejné správy a prostředky
soukromého sektoru. K uskutečňování některých záměrů lze přispět
zapojením do mezinárodních projektů, např. v rámci programu e-
Content.

Program NGII byl projednán a podpořen Radou vlády pro SIP
a přijat jako podklad pro aktualizaci Akčního plánu realizace SIP.
Stal se tak pro veřejnou správu i soukromý sektor důležitým výcho-
diskem ke koordinovanému a účinnému rozvoji geoinformační
infrastruktury v České republice v dalším období.

Text dokumentu bude zveřejněn též v dalších odborných časopi-
sech a v elektronické podobě bude dostupný na WWW stránkách
Nemofora: http://www.vugtk.czl-nemoforuml.

Ing. Eva Pauknerová, CSc.,
CAGI,

místopředsedkyně
Sdružení Nemoforum

Ing. Karel Večeře,
CÚZK.

místopředseda
Sdružení Nemoforum

Národní geoinformační infrastruktura
České republiky

NEMOFORUM
(Schváleno Plénem Sdružení Nemoforum 26. 4. 2001)

Veřejná platforma
Český úřad zeměměřický a katastrální
Ministerstvo financí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zemědělství
Svaz měst a obcí ČR
Úřad pro veřejné informační systémy

Profesní platforma
Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska
Česká asociace pro geoinformace
Česká společnost certifikovaných odhadců majetku
Komora geodetů a kartografů
Masarykova univerzita Brno
Notářská komora ČR
Sdružení správců sítí středních éech
Sdružení správců sítí východních Čech
Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků v ČR
Západočeská univerzita Plzeň

Úroveň rozvoje informační společnosti je především dána
úrovní funkční informační infrastruktury. Jednou z nezbyt-

http://www.vugtk.czl-nemoforuml.
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ných složek informační infrastruktury jsou prostorové in-
formace - tedy takové informace o objektech reálného
světa, které určují vztah tohoto objektu k prostoru. Po-
kud je prostorová informace definována souřadnicově nebo
jinak ve vazbě na krajinu, mluvíme o takzvaných geoinfor-
macích. Význam geoinformací vzrůstá zejména v souvislosti
se silným nástupem informačních a komunikačních techno-
logií a metod, které umožňují rychlé, snadné a spolehlivé po-
řizování, zpracování a zprostředkování prostorových dat.
Rozšiřují se možnosti všestranného využití geoinformací
v nejrůznějších sférách lidské činnosti, především v proce-
sech rozhodování, vytvářejí předpoklady pro rozvoj ekono-
miky, zlepšování funkce veřejné správy a podporu udržitel-
ného životního prostředí.

Funkční geoinformační infrastruktura se tak stává dalším
přirozeným požadavkem organizované společnosti. Tyto sku-
tečnosti vyvolaly téměř ve všech vyspělých zemích potřebu
definovat a vytvářet geoinformační infrastrukturu ve vazbě
na iniciativy organizované v širším měřítku, např. na evrop-
skou EGII (European Geographical lnformation lnfrastruc-
ture) nebo světovou GSDI (Global Spatial Data lnfrastruc-
ture).

Ve významných dokumentech z poslední doby - z oblasti
veřejné správy i z profesní sféry - je vyjádřena nutnost for-
mulovat strategii vytváření geoinformační infrastruktury
v podmínkách České republiky a určit cíle a projekty, které
vedou k její realizaci. Specifikace programu Národní geo-
informační infrastruktury České republiky (NG II) je sou-
částí cílů uvedených v dokumentech Státní informační
politika, Koncepce budování informačních systémů ve-
řejné správy a Akční plán realizace státní informační po-
litiky. Hlavními nositeli aktivit jsou v tomto případě Rada
vlády ČR pro státní informační politiku, Úřad pro veřejné in-
formační systémy, Český úřad zeměměřický a katastrální
a Ministerstvo vnitra. V souladu s dokumentem Státní infor-
mační politika (Příloha II - Předpoklady realizace SIP) patří
vymezení a rozvoj NGII mezi programové záměry České
asociace pro geoinformace (CAGI).

Nejvýznamnější platformou pro specifikaci programu roz-
voje NGII se stalo sdružení Nemoforum, na jehož aktivitách
se společně podílejí výše uvedené a další subjekty veřejné
správy i orgány profesní samosprávy a vysoké školy. Vzhle-
dem ke složení Nemofora lze předpokládat, že toto sdružení
se podstatnou měrou zapojí do koordinace vytváření národní
geoinformační infrastruktury a stane se i dalším hodnotite-
lem plnění programu rozvoje NGII.

V České republice je již funkční řada důležitých prvků
NGII, zatím však bez potřebné koordinace, komplexnosti
a jednotného koncepčního zázemí ve formě programu roz-
voje NGII. Současné prostředí NGII vytvářejí samostatně
rozvíjené aktivity v působnosti jednotlivých orgánů veřejné
správy a dalších subjektů (uvedeny v závorkách v abecedním
pořadí), jejichž výstupy reprezentují především:
- prostorový referenční rámec geodetických bodů (ČÚZK),
- státní mapové dílo v analogové a digitální formě (ČÚZK,

MO),
- rezortní tematické mapy (MD, MMR, MZe, MŽP),
- Základní báze geografických dat (ČÚZK),
- základní registry informačních systémů veřejné správy

(ÚVIS a při slušné ústřední orgány nesoucí gesci za jedno-
tlivé registry),

- celoplošná přenosová síť Informačního systému katastru
nemovitostí (ČÚZK),

- nové studijní předměty z oblasti geomatiky a geoinforma-
tiky ve studijních programech vysokých škol (MŠMT a pří-
slušné vysoké školy),

- vzdělávací program pro zajištění relevantní odborné způ-
sobilosti pracovníků veřejné správy zahrnující oblast geo-
informací (CAGI, MV),

- metainformační systémy o zdrojích geoinformací (CAGI,
MZe, MŽP, ÚVIS),

- standardizace v oblasti geoinformací (CAGI, Český nor-
malizační institut - ČSNI, ČÚZK, ÚVIS),

- stabilizovaný rámec pravidelně pořádaných odborných
akcí (národní a mezinárodní konference, semináře, vele-
trhy a výstavy).
Potřebný rámec pro rozvoj NGII vytváří informační in-

frastruktura, a to zejména:
- existenci obecně závazných předpisů upravujících:

ochranu osobních údajů, svobodný přístup k informacím,
ochranu utajovaných skutečností, elektronický podpis, au-
torská práva, provoz informačních systémů veřejné správy,

- všeobecnou dostupností informačních a komunikačních
technologií, včetně technologií geoinformačních.

Národní geoinformační infrastrukturu České republiky lze
popsat jako soubor vzájemně provázaných podmínek, které
v prostředí ČR umožňují zajistit a zpřístupnit co největšímu
okruhu uživatelů širokou škálu geoinformací uživatelsky
vhodnou formou při plném využití potenciálu moderních
(geo)informačních a komunikačních technologií. Tento sou-
bor podmínek lze rozčlenit do následujících I11avníchokruhů
NGII:

1. existence Programu rozvoje NGII a jeho všeobecné při-
jetí orgány veřejné správy a profesní samosprávy,

2. vytváření NGII ve vazbě na související evropské a svě-
tové iniciativy,

3. koordinace a spolupráce subjektů působících v oblasti geo-
matiky a geoinformatiky,

4.technické podmínky pro zpracování a zpřístupňování geo-
dat a geoinformací,

5. organizační, legislativní, finanční a další podmínky pro
dostupnost geodat a geoinformací,

6. základní datové fondy (datové báze) geodat,
7. informovanost o dostupných datových fondech geodat,

jejich zdrojových místech a podmínkách dostupnosti,
8. standardní přenosové formáty goedat a jejich souborů,

standardní popis datových fondů, terminologie v oblasti
geomatiky a geoinformatiky,

9. kvalifikace odborných pracovníků z oblasti geomatiky
a geoinformatiky,

10. znalostní úroveň uživatelů z široké veřejnosti umožňující
využití nových možností a dostupnosti geodat a geoin-
formací.

Pro jednotlivé hlavní okruhy jsou dále specifikovány
cíle, kterých je potřebné dosáhnout, a projekty nebo opat-
ření, která vedou k jejich zabezpečení. V navrhované
gesci jsou instituce uvedeny v abecedním pořadí.

1. Existence Programu rozvoje NGII a jeho
všeobecné přijetí orgány veřejné správy
a profesní samosprávy

Stav: Program vytváření Národní geoinformační infrastruk-
tury, který by systémově vymezoval její základní prvky
v podmínkách ČR a specifikoval hlavní cíle NGII i nástroje
k jejich realizaci, dosud v České republice neexistuje. For-
mulace programu a jeho přijetí, a to jak orgány veřejné
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správy, tak orgány profesní samosprávy, akademickou sférou
i soukromým sektorem, jsou však pro podporu rozvoje v ob-
lasti geomatiky a geoinformatiky nezbytné. Za spolupráce
odborníků z institucí sdružených v Nemoforu byl proto ná-
vrh Programu rozvoje NGII připraven a je předkládán k dis-
kusi a všeobecnému přijetí.
Cíl: Přijmout Program rozvoje NGII na úrovni Rady vlády
pro státní informační politiku jako nezbytnou součást a pod-
mínku realizace Státní informační politiky a připravit pod-
mínky pro jeho realizaci.
Opatření 1.1: Předložit ke schválení Program rozvoje
NGII Radě vlády pro státní informační politiku. Navrho-
vaná gesce: Nemoforum spolu s ČÚZK, ÚVIS.
Opatření 1.2: Rozhodnout o postupném začlenění pro-
jektů Programu rozvoje NGII do Akčního plánu realizace
státní informační politiky. Navrhovaná gesce: Rada vlády
pro SIP spolu s ČÚZK, MO, MV, ÚVIS.

2. Vytváření NGII ve vazbě na související ev-
ropské a světové iniciativy

Stav: Nutnost respektovat mezinárodní návaznosti na geo-
informační aktivity, věcná řešení a datové zdroje je zřejmá
z územní kontinuity a přírodních podmínek překračujících
státní hranice. Vazby na evropské a světové iniciativy v ob-
lasti geoinformačních infrastruktur jsou rovněž důležité jak
z hlediska využívání zahraničních zkušeností, tak pro pre-
zentaci domácích přístupů a výsledků na mezinárodním
fóru. Řada našich odborníků, institucí i odborných organi-
zací z oblasti geoinformací navázala a dále rozvíjí kontakty
se zahraničím. Vzájemná informovanost o těchto aktivitách
je však nedostatečná a chybí potřebná koordinace podporu-
jící cílenou a systematickou prezentaci dosavadních úspě-
chů a aktivní zapojení České republiky do mezinárodních
projektů. Je třeba zpřístupňovat a rozšiřovat informace o za-
hraničních přístupech a strategiích i o zahraničních ohla-
sech na domácí výsledky a hledat možnosti k posílení účasti
České republiky v nadnárodních geoinformačních iniciati-
vách.
Cíl: Koordinovaně rozvíjet mezinárodní kontakty v oblasti
geoinformací, podporovat zejména zapojení institucí, zastře-
šujících organizací a firem ČR v mezinárodních projektech
a programech. Systematicky prezentovat dosažené výsledky
a úspěchy v zahraničí, aktivně zprostředkovávat zahraniční
zkušenosti a využívat jich.
Opatření 2.1: Využít struktur sdružení Nemoforum (pra-
covní skupina č. 1- Národní geoinformační infrastruktura)
Ke zlepšení koordinace mezinárodních kontaktů v oblasti
geoinformací a ke zvýšení informovanosti o zahraničních
i domácích projektech, trendech a iniciativách. Navrho-
vaná gesce: Nemoforum.

3. Koordinace a spolupráce subjektů působících
v oblasti geomatiky a geoinformatiky

Stav: Od roku 1999 existuje a rozvíjí své aktivity sdružení
Nemoforum. Nemoforum sdružuje na smluvním základě
subjekty veřejné správy a profesní samosprávy (svazy, ko-
mory) zastupující soukromý sektor, další odborné asociace
a vysoké školy. Základní oblast spolupráce sledovanou sdru-
žením Nemoforum představuje tematika nemovitostí, trhu
s nemovitostmi a informací o nemovitostech a území. Jed-
ním ze současných programových cílů Nemofora je rovněž
příprava dokumentu k rozvoji NGII. Sdružení Nemoforum
předpokládá výhledově zahrnutí širších aspektů geomatiky
a geoinformatiky do své činnosti. Tato platforma je plně ade-

kvátní potřebě dosáhnout úzké spolupráce a koordinovaného
postupu veřejné sféry se sférou soukromou. Významnou do-
plňující skutečností je, že člen sdružení Nemoforum Česká
asociace pro geoinformace sdružuje řadu subjektů z před-
mětné oblasti a sama přispívá ke koordinaci a vzájemné spo-
lupráci v oblasti soukromého sektoru, vysokých škol a pra-
covníků veřejné správy jako jednotlivých odborníků. Sdruže-
ní Nemoforumje tak v současnosti významnou skupinou od-
borníků, teoretiků, praktiků, řešitelů i uživatelů k vytvoření
koncepčních řešení či projekčních zadání pro oblast geoin-
formačních systémů.
Cíl: Pokračovat v zahájené spolupráci veřejné správy, vyso-
kých škol a soukromého sektoru v rámci sdružení Nemofo-
rum a rozvinout činnost této platformy i do oblasti geoma-
tiky a geoinformatiky.
Opatření 3.1: Zaměřit činnost sdružení Nemoforum na
hodnocení plnění Programu NGII a rozvoj vzájemné
spolupráce orgánů veřejné správy, vysokých škol a or-
gánů profesní samosprávy. Navrhovaná gesce: Nemofo-
rum.
Opatření 3.2: Pověřit sdružení Nemoforum ke zpracování
průběžného hodnocení plnění Programu rozvoje NGII
a jeho jednotlivých projektů obsažených v Akčním plánu
a k předložení tohoto hodnocení vždy v souladu s potře-
bou hodnocení projektů Akčního plánu. Navrhovaná
gesce: Rada vlády pro SIP spolu s ÚVIS.

4. Technické podmínky pro zpracovávání a zpří-
stupňování geodat a geoinformací

Stav: V současnosti je v ČR dostupná široká škála ve světě
užívaných geoinformačních technologií, včetně špičkových.
Existuje i široký sortiment technologií českého původu, které
situaci významně pozitivně ovlivňují. Komunikační infra-
struktura a s ní spojené technologie, včetně prostředí Inter-
netu, jsou postupně stále více rozvíjeny a využívány. Hlavní
problémové okruhy této oblasti jsou řešeny v rámci Akčního
plánu realizace státní informační politiky. V rámci NGII je
třeba zajistit technické podmínky pro plné využití a rozvíjení
práce s prostorovými daty zejména v oblasti veřejné správy
a ve sféře školství.
Cíl: Zajištění odpovídajících technických podmínek pro
práci s geoinformacemi zejména ve veřejné správě a škol-
ství, s uvážením potřeb vztahujících se k využití geodat a geo-
informací: (i) pro výkon veřejné správy, (ii) pro veřejné in-
formační služby, (iii) pro vzdělávání.
Projekt 4.1: Zpracovat Koncepci rozvoje využití geodat
a geoinformací ve veřejné správě a školství. Navrhovaná
gesce: MŠMT, MV, ÚVIS ve spolupráci s CAGI.

5. Organizační, legislativní, finanční a další pod-
mínky pro dostupnost goedat a geoinformací

Stav: Geodata a geoinformace jsou dostupné a zpřístupňo-
vané podle rozhodnutí subjektu, který je vede a poskytuje.
Podstatná část celkového objemu geodat je soustředěna ve
veřejné správě, proto je tato problematika zvláště významná
právě ve vztahu ke zdrojům dat a informací z veřejné správy.
Je významná také z hlediska dodržování zákonů o svobod-
ném přístupu k informacím a o ochraně osobních údajů.
Z těchto zákonů vyplývají některé proti směrně působící ten-
dence, které nepřispívají k potřebnému vyjasnění řady otá-
zek a problémových okruhů, např.: pojem "vlastnictví" či
"správy" geodat a geoinformací, data "veřejné správy jako
celku" versus data "jednotlivých orgánů". Důsledkem je ne-
jasný a nejednotný přístup orgánů státní správy a orgánů
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územní samosprávy k otázkám oprávněnosti uplatňování au-
torských práv ve veřejné správě, oprávněnosti a výše zpo-
platňování předávaných geodat a geoinformací, volného pří-
stupu k datům. Související otázkou je problematika způsobu
a podmínek poskytování geodat a geoinformací na podporu
podnikatelské sféry, rozvoje zaměstnanosti či všeobecné
vzdělanosti atd.
Všeobecným problémem jsou některé právní aspekty zod-
povědnosti za kvalitu a věcnou správnost dat a důsledky ply-
noucí zjejich použití, stejně jako uplatňování autorských práv
k datovým bázím geodat, mapovým výstupům, které z nich
byly odvozeny, digitálním formám map, šíření dat a produktů
třetími osobami apod.
Cíl: Zajištění podmínek pro poskytování a sdílení geodat
a geoinformací, zejména z oblasti veřejného sektoru, včetně
obecných podmínek obchodních a autorskoprávních.
Projekt 5.1: Vytvoření metodického pokynu (souboru
pravidel) pro dostupnost a obchodování s geodaty a geo-
informacemi. Navrhovaná gesce: CAGI spolu s ČÚZK, MF,
MK, ÚVIS.
Opatření 5.2: Vyhlásit pravidla pro dostupnost a ob-
chodování s geodaty a geoinformacemi pro orgány ve·
řejné správy v návaznosti na jejich přípravu (projekt
5.1). Navrhovaná gesce: Rada vlády pro SIP spolu s MF,
ÚVIS.
Projekt 5.3: Zpracování požadavků na autorský zákon,
které by respektovaly potřeby v oblasti geodat a geoin-
formací, a jejich příprava pro novelu autorského záko-
na. Navrhovaná gesce: CAGI spolu s ČÚZK, MK, Nemo-
forum, ÚVIS.

Stav: Datové fondy jsou jednou ze základních součástí NGII.
Významná jsou zejména geodata, která mají integrační cha-
rakter a tvoří společný základní obsah většiny tematických
či aplikačních datových bází využívaných v prostorově ori-
entovaných rozhodovacích procesech veřejné správy i v ob-
lastech mimo veřejnou správu. Na existenci a dostupnosti
těchto základních datových souborů. V druhé polovině 90.
let se rozvinuly aktivity směřující k založení zdrojů základ-
ních geodat a geoinformačních podkladů celostátního vý-
znamu (např. v resortu ČÚZK, MMR, MŽP a dalších), které
svými parametry odpovídají obdobným datovým fondům
v evropských státech s již rozvíjenou geoinformační infra-
strukturou. Zahájené projekty by se měly stát výchozí plat-
formou pro vytvoření základních datových fondů a s při-
hlédnutím k potřebám uživatelů by měly být postupně dále
doplňovány. Nezbytnou součástí institucionalizace a per-
spektivní existence vybraného fondu jako základního dato-
vého fondu NGII je zajištění jeho průběžné aktualizace a dů-
sledné zohlednění platných standardů.
Cíl: Specifikovat soustavu základních datových fondů geo-
dat. Zajistit jejich potřebnou institucionalizaci a vytvoření
specifických podmínek pro jejich vedení a zpřístupnění.
Opatření 6.1: Vymezit základní datové fondy geodat
a zpracovat analýzu jejich současného stavu. Navrhovaná
gesce: ČÚZK, Nemoforum, ÚVIS.
Projekt 6.2: Základní báze geografických dat (ZABA-
GED) (projekt je již zařazen do Akčního plánu realizace SIP).
Gesce: ČÚZK.
Projekt 6.3: Ortofotografické zobrazení území ČR (pro-
jekt je již zařazen do Akčního plánu realizace SIP). Gesce:
ČÚZK, MO, MZe.

Projekt 6.4: Digitální katastrální mapa (projekt je již za-
řazen do Akčního plánu realizace SIP). Gesce: ČÚZK.
Projekt 6.5: Základní registr prostorové identifikace a ne-
movitostí (projekt je již zařazen do Akčního plánu realizace
SIP). Gesce: ČÚZK.

7. Informovanost o dostupných datových fondech
geodat, jejich zdrojových místech a podmín-
kách dostupnosti

Stav: V současnosti chybí nástroj, který by umožňoval rychle
a jednoznačně zjistit, která geodata existují, u koho a za ja-
kých podmínek jsou k dispozici. Česká asociace pro geoin-
formace pro tyto účely vytváří Metainformační systém o da-
tových sadách geodat MIDAS. Tento metainformační systém
slouží též potřebám informačních systémů veřejné správy,
a to i v oblasti dat, které nemají prostorovou povahu (gesce
ÚVIS). Některé orgány veřejné správy budují vlastní meta-
informační systémy i na úrovni položkové skladby pro re-
sortní účely, často též pro širší veřejnou informovanost (MŽP,
MZe a další). vývoj se postupně daří koordinovat.
Cíl: Podporovat zprovoznění Metainformačního systému
o datových sadách geodat MIDAS, zejména zajistit jeho
úplné a kvalitní datové naplnění. Zajistit jeho propojení s me-
tainformačními systémy účelově orientovanými nebo na nižší
rozlišovací úrovni. Přitom respektovat potřeby a povinnosti
připravovaného metainformačního systému ISVS.
Projekt 7.1: Provoz a rozvoj Metainformačního systé-
mu o zdrojích geodat MIDAS jako podprojektu metain-
formačního systému ISVS. Navrhovaná gesce: CAGI,
ÚVIS.

8. Standardní přenosové formáty geodat a jejich
souborů, standardní popis datových fondů,
terminologie v oblasti geomatiky a geoinfor-
matiky

Stav: Existují standardizované přenosové formáty Digitální
katastrální mapy, Digitální technické mapy města a digitální
formy územně plánovací dokumentace (standardy ČÚZK,
ÚVIS a CAGI), některé další aplikační standardy jsou roz-
pracované. Současné datové fondy geodat standardně po-
psány nejsou. Na úrovni metadat o sadách geodat existuje
standard ISVS a CAGI pro přenosový formát metadat, který
de facto základní, ale ne úplný popis obsahuje. Ani u exis-
tujících standardů není zajištěn jednotný přístup k pojetí a for-
mulaci přenosového formátu, vazba na evropské a světové
normy apod. Širší rámec vytváří nová česká státní norma
(ČSN) pro přenos geodat, která je součástí norem z oblasti
geoinformací, vzniklých převodem evropských norem. Jejich
aplikace nebyla však zatím uplatněna. Je potřebné, aby ob-
dobné aplikační standardy existovaly i pro celou řadu dalších
datových zdrojů geodat a aby byly konzistentní s uvedenou
soustavou norem ČSN a šířeji s evropskými a světovými nor-
mami, které jsou v této oblasti ve vývoji. Retardující okol-
ností je neustálenost české terminologie v oblasti geomatiky
a geoinformatiky. Existuje několik výkladových terminolo-
gických slovníků, které nejsou navzájem konzistentní.
Cíl: Standardizovat (ať již na úrovni ČSN nebo standardů
ISVS nebo standardů České asociace pro geoinformace) další
obecné a aplikační formáty pro přenos a popis datových sad
geodat. Zajistit návaznost na evropské a světové normalizační
aktivity. Vydat aktuální výkladový terminologický slovník
z oblasti geomatiky a geoinformatiky.
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Projekt 8.1: Vymezení soustavy standardů pro přenos
geodat. Navrhovaná gesce: CAGI, ČÚZK spolu s ČSNI,
MO, ÚVIS, případně dalšími ústředními orgány).
Projekt 8.2: Příprava dalších přenosových fOrmátů na
podkladě vymezení soustavy standardů. Navrhovaná
gesce: podle navržené příslušnosti.
Projekt 8.3: Vydání výkladového terminologického slov-
níku z oblasti geomatiky a geoinformatiky. Navrhovaná
gesce: CAGI, ČSNI, ČÚZK.

9. Kvalifikace odborných pracovníků v oblasti
geomatiky a geoinformatiky

Stav: V souvislosti s rozvojem technologií a metod pro po-
řizování, zpracování a rozšiřování geodat a geoinformací jsou
všechny vzdělávací instituce vystaveny rostoucímu tlaku na
modernizaci výuky. Na vysokých školách, jejichž úroveň je
pro zajištění kvalifikace odborníků rozhodující, byly v po-
sledních letech zavedeny některé nové studijní předměty za-
měřené na geomatiku resp. geoinformatiku. Také v souvise-
jících tradičních oborech je patrný postupný posun směrem
k disciplínám umožňujícím kvalifikované využívání poten-
ciálu geoinformací a s nimi spojených technologií. Zároveň
je však třeba zajistit technologické zázemí pro inovaci stu-
dijních programů i podmínky k získávání odborníků-peda-
gogů pro modernizovanou výuku. Rozšiřují se možnosti spo-
lupráce se zahraničními univerzitami (pro studenty i pedago-
gy). Mezinárodní programy distančního vzdělávání i vznik
evropského standardu pro odbornou způsobilost v oblasti ge-
oinformací vytvářejí předpoklady pro zvyšování odborné
úrovně v předmětných oborech v souladu s evropskými a svě-
tovými trendy.

Pro další kvalifikační růst odborných pracovníků působí-
cích v oblasti geoinformací, geomatiky a geoinformatiky je
nezbytná podpora zavádění distanční formy studia a kurzů
celoživotního vzdělávání. Právě tyto formy vzdělávání mo-
hou zohlednit interdisciplinámí charakter těchto odborů i mě-
níCÍ se požadavky praxe.
Cíl: Podporovat zvyšování odborné úrovně výuky v před-
mětných oborech v souladu s prudkým rozvojem technolo-
gií i měnícími se požadavky praxe při zohlednění světových
a evropských trendů.
Opatření 9.1: Připravit doporučení k obsahu a inovaci vy-
sokoškolských studijních programů z oblasti geomatiky
a geoinformatiky s uvážením interdisciplinárního cha-
rakteru těchto oborů. Navrhovaná gesce: CAGI spolu s pří-
slušnými školami.

10. Znalostní úroveň uživatelů z široké veřej-
nosti umožňující využití nových možností
a dostupnosti geodat a geoinformací

Stav: S rozvojem technologií přibývá účinných nástrojů,
které v dosud nebývalé míře umožňují mezioborový přístup
ke všem procesům spojených s geodaty a geionformacemi.
Tento potenciál ale není dostatečně využíván. Souvisí to s re-
lativně malým počtem odborníků, kteří jsou schopni apli-
kační úlohy formulovat, technicky realizovat a dovést k prak-
tickému využití. Práce s geodaty a geoinformacemi tedy není
(snad s výjimkou pořizování vstupních dat) prací specialistů,
ale vyžaduje spolupráci týmovou. Pro praktickou využitel-
nost geodat a geoinformací je proto nezbytná informovanost
specialistů o požadavcích, potřebách a limitech existujících
i potenciálních uživatelů. Na druhé straně je potřebné zvy-
šovat obecné povědomí o možnostech geoinformací a sou-
visejících nástrojů v řadách veřejnosti.

Příznivou odezvu nacházejí popularizační akce, jejichž cí-
lem je posílit mezioborovou spolupráci a praktické využití
geoinformací (soutěž GEOaplikace roku, Program vzdělá-
vání pracovníků veřejné správy pro práci s geoinformacemi;
mezinárodní školní mezioborový projekt GLOBE - Global
Leaming and Observation to Benefit the Environment). Je-
jich realizace je však v současnosti závislá ve značné míře
na dobrovolné pomoci a aktivitách nevládních neziskových
organizací. Jedním z důvodů je obtížné zařazení mezioboro-
vých akcí a programů do působnosti vymezených státním in-
stitucím kompetenčních zákonem.
Cíl: Iniciovat a podporovat zvyšování znalostní úrovně
uživatelů z široké veřejnosti potřebné k využití nových
možností a dostupnosti geodat a geoinformací. Diferen-
covat přitom přístup k několika cílovým skupinám:
(i) potenciální odborní uživatelé, např. veřejná správa,
územní plánování a prostorový rozvoj obecně, dopravní
plánování - osvětové akce a vzdělávací programy v rámci
celoživotního vzdělávání;
(ii) školní mládež - vzdělávání pedagogů a školní projekty
pro mládež;
(iii) široká veřejnost - popularizační publikace, TV pro-
gramy, video pro školy atp.

Projekt 10.1: Program vzdělávání pracovníků veřejné
správy pro práci s geoinformacemi. Navrhovaná gesce:
CAGI spolu s MV.
Projekt 10.2: Projekt GLOBE na českých základních
a středních školách. Navrhovaná gesce: Sdružení TE-
REZA spolu s CAGI, MŠMT, MŽP.
Projekt 10.3: Naučně-vzdělávací pořady a další publi-
cita významu práce s geoinformacemi. Navrhovaná
gesce: CAGI spolu se Sdružením TEREZA, MŠMT, MŽP.

1. valné shromáždění
EUROGEOGRAPHICS v Dublinu

1. valné shromáždění EUROGEOGRAPHICS (Sdružení evropských
zeměměřických služeb vytvářejících geografickou informační infra-
strukturu) navázalo na dosavadní řadu 23 valných shromáždění
CERCO (mezinárodní vládní organizace sdružující představitele ze-
měměřických služeb evropských států v letech 1980-2000) poté, co
CERCO a jeho dceřiná organizace MEGRIN (zajišťující dosud
tvorbu, aktualizaci a distribuci geografických informací v rámci ce-
loevropských projektů) se spojily k dosažení větší účinnosti svých
aktivit. Shromáždění se konalo ve dnech 2.-5. záři 2001 v Dublinu
(Irsko).

EUROGEOGRAPHICS sdružuje nyní 42 národních orgánů a or-
ganizací z 39 evropských států (všechny státní zeměměřické služby
a některé výzkumné a vojenské instituce zajišťující částečně služby
pro civilní sektor). Aktivní členové mohou volit a být voleni do or-
gánů EUROGEOGRAPHICS, přidružení členové mají právo účasti
na valném shromáždění a všech projektech ajiných aktivitách Sdru-
žení a jiné instituce se pouze zúčastní projektů a aktivit.

Český úřad zeměměřický a katastrální je přidruženým členem EU-
ROGEOGRAPHICS. Úrad geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej Republiky je aktivním členem a jeho předseda Doc. Ing. Hor-
ňanský, PhD., je členem Řídícího výboru sdružení.

Působení EUROGEOGRAPHICS je zaměřeno na realizaci celo-
evropských mapovacích projektů ve formě digitálních bází geogra-
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fických dat (EuroGlobalMap, EuroRegionalMap, bezešvá evropská
databáze správních hranic SABE), na komunikaci s orgány Evrop-
ské unie ve věcech politiky kolem geografických informací a spolu-
financování projektů, na spolupráci veřejného sektoru s podnikatel-
skou sférou v záležitostech vytváření aktualizace a šíření
geografických informací a konečně na zastřešení mezinárodních ini-
ciativ v tomto oboru technické činnosti.

Činnost EUROGEOGRAPHICS se odvíjí jednak v pracovních
skupinách (pro právní a komerční záležitosti, pro geodetické refe-
renční systémy Evropy, pro tvorbu a údržbu geografických databází
a pro kvalitu a standardy geografické informace), jednak v meziná-
rodních projektech. Kromě tří již jmenovaných se EUROGEO-
GRAPHlCS hodlá podílet na projektu evropské silniční databáze pro
účely mezinárodní dopravy a přepravy a pečuje o banku metadat po-
pisujících disponibilní soubory geografických dat v celé Evropě.

Součástí 1. valného shromáždění EUROGEOGRAPHICS byla pa-
nelová diskuse o spolupráci veřejného a privátního sektoru při tvorbě
a šíření geografické informace a setkání s představiteli některých di-
rektorátů Evropské unie, zaměřené na tvůrčí diskusi o významu ge-
ografické informace pro státní a veřejnou správu, průmysl, obchod
a vzdělávání.

Stejně jako v předchozích letech předložili představitelé většiny
zúčastněných národních mapovacích služeb národní zprávy popisu-
jící činnosti v mezidobí od září 2000 do srpna 2001, případně vý-
roční zprávy za rok 2000. Obsahují řadu závažných a jinde nepubli-
kovaných informací a proto autor článku provedl jejich podrobnou
analýzu a její výsledek uvádí v následujícím textu.

Národní zeměpisný ústav (lGN) v Bruselu je příspěvkovou organi-
zací v resortu Ministerstva obrany a v roce 2000 měl 273 zaměst-
nanců (217 statutárních a 56 na pracovní smlouvu). Zajišťuje správu
geodetických základů a tvorbu, obnovu a vydávání státních mapo-
vých děl ve středních a malých měřítkách, a to i pro potřeby civil-
ního sektoru. V roce 2000 činily jeho výdaje 512 mil. BEF (12,7 mil.
EUR) a příjmy 528 mil. BEF (13,1 mil. EUR), z nichž však 369 mil.
BEF představoval příspěvek ze státního rozpočtu (70 %). Zajímavá
je struktura investic: z celkového objemu 25,4 mil. BEF v roce 2000
bylo 16 mil. BEF určeno na nákup digitálních fotogrammetrických
stanic.

V oblasti geodetických základů je hlavní činností zhuštění sítě tri-
gonometrických bodů určením jejich polohy technologií GPS (Glo-
bal Positioning System) na průměrnou hodnotu 1 bod/8 km2• Do
praxe byl zaveden systém DGPS (Differential GPS) umožňující do-
sáhnout polohové přesnosti 0,5 m v reálném čase, a systém RTK
(Real Time Kinematic), dosahující rovněž v reálném čase centimet-
rové přesnosti v okruhu do 15 km od permanentních GPS stanic.
Tyto technologie jsou využívány zejména pro zaměřování vlícova-
cích bodů potřebných pro fotogrammetrické mapování.

Pro potřeby obrany státu bylo v roce 2000 vyhotoveno 10 mapo-
vých listů PIG (Position Information Graphic) v měřítku 1:50000.
Metoda DGPS byla rozsáhle používána k zaměření polohy sloupů
elektrického vedení. Pokračovalo opakované měření nivelačních po-
řadů v sítích 1.,2. a 3. řádu. Letecké měřické snímkování se provádí
na černobílý film v měřítku 1:21 000 pro tvorbu topografické data-
báze 1:10 000, a v měřítku 1:52 000 pro výrobu digitálních ortofo-
tomap 1:50 000. V roce 2000 byla vyhotovena vektorová báze Top
10v-GlS na ploše 1999 km2 (6,2 % státního území). Vektorová da-
tabáze 1:50 000 je odvozována z dat předchozího produktu.

Dosud trvá zájem o topografické mapy v papírové formě, takže
v roce 2000 bylo vydáno tiskem 63 listů mapy 1:10 000, 43 listů
mapy 1:20000 a 10 listů mapy 1:50000. Na žádost klientů (orga-
nizací, knihkupectví apod.) bylo nově vydáno 19 titulů turistických
map a plánů měst a dalších 6 titulů v obnoveném vydání. Počet pro-
daných tisků dosáhl 263 400 ks, což je však o 3 % méně než v před-
chozím roce. Zajímavý je zvýšený zájem veřejnosti o historické
mapy z archivu IGN inspirující vydávání jejich faksimilie.

Česká republika

Český úřad zeměměřický a katastrální je ústředním orgánem samo-
statného resortu státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí
České republiky. Řídí Zeměměřický úřad a 77 katastrálních úřadů,
35 detašovaných pracovišť a 7 zeměměřických a katastrálních in-
spektorátů. Kapacitně nejnáročnějším úkolem je správa katastru ne-
movitostí (5 300 zaměstnanců, 80 % pracovních kapacit), zatímco
správa geodetických základů vyžaduje 6 % a tvorba, obnova a vy-
dávání státních mapových děl a geografických databází rovněž 6 %
pracovních kapacit.

Činnost resortu je plně financována ze státního rozpočtu. Výdaje
v roce 2001 činí 2104 mil. Kč (58 mil. EUR). Příjmy (cca 20 % vý-

dajů) jsou dosahovány prodejem geodetických a geografických dat,
státních mapových děl a zejména ve formě správních poplatků za
služby katastru nemovitostí. Jsou to však příjmy státního rozpočtu
bez možnosti jejich využití pro potřeby resortu.

Nejvýznamnější událostí roku 2001 v oblasti katastru nemovitostí
bylo zprovoznění nového informačního systému katastru nemovi-
tostí (lSKN). Je tvořen sítí 112 lokálních databází (LAN) spojených
s centrální databází v Zeměměřickém úřadě v Praze sítí WAN (Wide
Area Network). Od srpna 2001 jsou poskytovány popisné a zčásti
i geodetické informace z katastru nemovitostí dálkovým přístupem
pomocí Internetu každému klientovi, který splní zákonné, technické
a finanční podmínky. V roce 2001 pokračovala akce přepracování
katastrálních map do digitální (vektorové) formy, která je nyní k dis-
pozici v 18 % katastrálních území (z celkového počtu 13 076).

V oblasti geodetických základů pokračovala jejich modernizace,
především zaměřováním polohy vybraných trigonometrických bodů
technologií GPS (1143 bodů na konci roku 20(0) s cílem takto za-
měřit 4000 bodů do roku 2006. Při obnově nivelačních pořadů I. až
III. řádu bylo v roce 2000 zaměřeno 780 km nivelačních pořadů.
Koncem roku 2000 obsahovala Česká státní nivelační síť pořady
o celkové délce 25 356 km a 82 799 nivelačních bodů.

V první polovině roku 2001 byla dokončena tvorba topologicko-
vektorové Základní báze geografických dat (ZABAGED) na celém
území státu metodou digitalizace obsahu listů Základní mapy České
republiky I: 10 000 po jejich poslední aktualizaci. Současně byl do-
končen digitální model reliéfu ve formě 3D vrstevnic ve formátu
DGN. V roce 2000 byla zkušebně a v roce 2001 již rutinně zahájena
aktualizace ZABAGED pomocí digitálních ortofotosnímků vyhoto-
vených z nových leteckých měřických snímků pořizovaných nadále
na celém územi státu v intervalu 3 let - primárně pro potřeby Inte-
grovaného administrativního kontrolního systému (IACS) v země-
dělství.

Stejným časoyým harmonogramem prochází tvorba a vydávání
Základní mapy Ceské republiky 1:10 000 nové generace, a to vý-
hradně postupy počítačové kartografie (v roce 2000 prvních 69 ma-
gových listů). Byla též ověřena technologie tvorby Základní mapy
Ceské republiky 1:50 000 nové generace s využitím ZABAGED a po-
stupů automatizované a interaktivní kartografické generalizace.

Katastrální a zeměměřický úřad v Kodani (KMS) je příspěvkovou
organizací v resortu bydlení a městských záležitostí, jímž je z větší
části financován na základě víceleté smlouvy (nyní 2000-2003).
Úřad má přispět významnou měrou k realizaci vládního projektu
"Digitální Dánsko". Tento trend KMS systematicky sleduje od po-
čátku 90. let přechodem od analogové k digitální formě výsledků
svých prací.

Koncem roku 2000 byla dokončena tvorba geografického modelu
Dánska, kterým se stala vektorová topografická databáze TOP
IODK (1993-2000), a to o I rok dříve než byl původní předpoklad.
Tím byl vytvořen základ pro moderní tvorbu topografických map
prostředky počítačové kartografie a referenční rámec Dánska ja-
ko základ různých geografických informačních systémů (GlS).
Celkové náklady na vytvoření TOP IODK činily 135 mil. DKK
(18,1 mil. EUR) aje předpoklad, že budou během příštích 10 let ze
75 % uhrazeny. V současné době již používá TOP lODK 45 % obcí
a II ze 14 okresů pro plánování, správu pozemků a jako základní
vrstvu GlS. Probíhají jednání o využití této databáze pro tvorbu vo-
jenských map.

Technologie počítačové tvorby nové generace topografických map
byla vyvinuta externě za účasti světových firem dodávajících soft-
ware pro účely mapování. KMS se v letech 1996-2000 zúčastnil na
tvorbě vojenské databáze NATO V-map level 1 (I :250 000), a to ne-
jen z území Dánska, ale i všech pobaltských států, Grónska, Islandu,
části Ruské federace a Běloruska. Tento globální projekt má být do-
končen během 3-4 let a bude představovat 234 CD-ROM určených
pro vojenské potřeby 18 členských států NATO.

V oblasti geodetických základů zavádí KMS jako doporučený
Systém 2000, zahrnující jednotný evropský geodetický referenční rá-
mec a základní výškový bod v Amsterdamu. Předkládá se pozvolný
přechod během několika příštích let. KMS pokračuje v budování sítě
referenčních GPS stanic v odlehlosti 8-10 km (ukončení v roce
2003).

Digitalizace katastrálních map byla v Dánsku již ukončena. Na
základě obchodní veřejné soutěže byl zahraničními firmami vybu-
dován systém katastrálních informací a jejich údržby. Dálkový pří-
stup umožňuje profesionálním zeměměřičům bezplatný přístup
k technickým datům katastru nemovitostí a k digitálním katastrál-
ním mapám. V roce 2000 bylo zaznamenáno průměrně 9 tisíc pří-
stupů měsíčně. Ve stádiu ověřování je možnost, aby vybraní úředně
oprávnění zeměměřičtí inženýři sdělovali výsledky svých měření
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a šetření elektronicky do KMS a obecním úřadům. V rámci zkoušek
musí každý účastník zaslat 100 geometrických plánů, které jsou peč-
livě ověřovány.

Smlouva KMS s ministrem pro bydlení a městské záležitosti za-
hrnuje 11 strategických cílů, které mohou být inspirující i v našich
podmínkách:
1. Kooperace s jinými institucemi při využívání prostorových in-

formací, zejména v oblasti dopravy, zdravotnictví, plánování
měst, turistiky, energetiky, vodního hospodářství, telekomuni-
kační infrastruktury, daňové politiky, užívání půdy, životního
prostředí, obrany, informačních technologií, bankovnictví a po-
jišťovnictví, výzkumu a vzdělávání, marketingu, poradenství
a činnosti policie.

2. Průzkum u zákazníků a uživatelů ve věci využívání a integrace
prostorových dat a požadavků na kvalitu, dochvilnost a sortiment
služeb.

3. Iniciativy ke zlepšení kvality dat v registru budov obcí - důraz
na aktuálnost, spolehlivost a permanentní údržbu.

4. Údržba a vedení digitálních databází - cílem je dosáhnout 51e-
tého cyklu údržby topografických map a databází, a to na 70 %
státního území do konce roku 2003.

5. Zkrácení termínů zápisu do katastru na 30 dní v roce 2003 (v roce
2000 byla průměrná doba 45 dní!)

6. Adaptace dánských geodetických referenčních sítí na budoucí po-
žadavky - zaměřit alespoň 3000 nivelačních bodů v sídlech ročně
a 100 bodů základního polohového bodového pole s trvalou sta-
bilizací v odlehlosti 8-10 km.

7. Výzkum v oboru map a geodat - publikovat 22-25 odborných
článků v odborných časopisech s mezinárodním ohlasem.

8. Intenzifikace programu vědecké výchovy (PhD) - do roku 2003
uskutečnit vědeckou výchovu 10 doktorandů pro potřeby KMS.

9. vývoj nových produktů - na základě uskutečněného průzkumu
potřeb a trhu zavést alespoň po jednom novém produktu ve čty-
řech hlavních oborech činnosti KMS do konce roku 2003.

10. Průzkum u zaměstnanců - KMS má nyní 490 stálých zaměst-
nanců (42 % žen u 48 % mužů) s průměrným věkem 42,5 re-
spektive 44,5 let. V personální politice bude věnována péče rov-
noprávnosti různých etnik, odměňování za dosažené výsledky
pohyblivou složkou mezd, zaměstnaneckému vzdělávání alespoň
48 hodin ročně a průzkumu potřeb a spokojenosti zaměstnanců
formou anket.

11. Vyvážený systém zpráv - vytvoření informačního systému ma-
nagementu, monitorování činností a hospodaření (měsíční stati-
stiky) a stavu plnění 11 strategických cílů KMS.

Estonsko

Estonský pozemkový úřad je rozpočtovou organizací v resortu Mi-
nisterstva životního prostředí s rozpočtem výdajů pro rok 2001 5,2
mil. EUR. Zodpovídá za správu katastru nemovitosti (technickou
část), koordinaci pozemkové reformy, provádění pozemkových
úprava za geodetické, kartografické a geoinformační činnosti ve stát-
ním zájmu. Má pouze 230 zaměstnanců a proto větší část svých ak-
tivit (geodetických základů, výroby map a tvorby software) zajišťuje
formou outsourcingu. Kromě centrálního úřadu v Tallinnu j sou v kaž-
dém z 15 okresů místní katastrální úřady.

Estonský pozemkový úřad je vybaven moderní měřickou a foto-
grammetrickou technikou, kterou zapůjčuje dodavatelům prací.
Centrální pracoviště a místní úřady jsou propojeny sítí vzdáleného
přístupu, která je součástí vládní WAN. Centrální databáze pracuje
na platformě Oraele a GIS software firmy Integraph (GeoMedia).
Všechny úřady jsou vybaveny velkoplošným plotrem, na kterém se
na vyžádání vyhotovují tisky katastrálních map.

Katastrální informační systém (CIS) integruje popisné i geode-
tické informace katastru. Od konce roku 2000 je umožněn bezplatný
přístup k popisným datům katastru prostřednictvím Internetu. Od
července 200 I jsou též přístupné geodetické informace (digitální ka-
tastrální mapy) v 9 z 15 okresů. Na webových stránkách jsou též
k dispozici jiné rastrové a vektorové mapy a ortofotomapy (Eston-
ský web atlas). Za první dva měsíce provozu bylo zaznamenáno
denně až 30 tisíc kontaktů (hits). Spojení databází v reálném čase je
zajištěno mezi Úřadem a Ministerstvem spravedlnosti (Pozemková
kniha), Generálním štábem armády a Pohraniční stráží. V experi-
mentálním provozu je spojení s Registrem budov.

Kromě základních státních mapových děl vydává Estonský po-
zemkový úřad také tematické mapy celostátního rozsahu. I př} apli-
kaci outsourcingu zůstávají autorská práva a vlastnictví dat Uřadu.
Estonská Základní mapa 1:1O 000 je bezešvou topografickou data-
bází ve formátu Microstation DGN dostupnou na celém území státu.
Obsah a přesnost odpovídají topografické mapě I: 10 000 v karto-
grafickém zobrazení Lambert-východ. Do konce roku 2001 bude

celé Estonsko pokryto ortofotomapami v měřítku 1:10000 (v ob-
dobí 1991-1996 byly vyhotovovány analogově, později výhradně
v digitální formě). Jde o 2050 listů o rozměrech 5 x 5 km. Do konce
roku 200 I budou vyhotoveny digitální topografické mapy 1:1O 000
ve vektorové i rastrové formě na 67 % státního území a zbytek v roce
2002. Od roku 1996 jsou vyhotovovány topografické mapy 1:20000
výhradně postupy počítačové kartografie s aplikací algoritmů karto-
grafické generalizace. Všech 80 mapových listů bude vytištěno do
konce roku 2001.

Estonská Základní mapa 1:50000 byla pořízena z digitálních ob-
razových dat pořízených družicí SPOT ve společném kartografickém
zobrazení všech baltických zemí (Transverse Mercator Baltic)
v rámci projektu švédské technické pomoci v letech 1993-1998.
Stejná mapa vznikla i v Lotyšsku a Litvě. Toto dílo je dostupné bez-
platně orgánům státní správy, místní samosprávy a výzkumným in-
stitucím.

Estonská digitální půdní mapa 1:10 000 je kompilována z map
velkého měřítka, obsahujících údaje o vlastnostech půdy z doby hos-
podaření družstev a státních statků. Je používána pro oceňování po-
zemků a pokrývá celý extravilán Estonska o rozloze 43 300 km2• Ce-
nové mapy jsou naopak vytvářeny v intravilánu obcí a měst. Od roku
2001 mají digitální formu ve formátu DGN.

Estonský pozemkový úřad vytváří též mapu urbanizovaného
území v měřítku 1:2000. Obsahuje vektorovou mapu, vyhodnoce-
nou na analytických fotogrammetrických přístrojích, a digitální or-
tofotomapu. V roce 2001 představuje rozsah těchto prací 30 urbani-
zovaných zón o celkové rozloze 200 km2. Od roku 1999 je postupně
koncipována Estonská národní topografická databáze, která bude ob-
dobou české ZABAGED.

V oboru geodezie je hlavní pozornost upřena ke zhuštění trigo-
nometrické sítě 3. řádu. Na konci roku 2001 má obsahovat 4900
bodů. Od roku 2000 se provádí podrobněji zhuštění ve městech a vět-
ších obcích (ročně průměrně ve více než 40 lokalitách). Ve spolu-
práci s dánskými experty byla vyvinuta a instalována databáze po-
lohových bodových polí VOLTS, která umožňuje dálkový přístup
k datům prostřednictvím Internetu. Jedním z příkladů úzké meziná-
rodní spolupráce je poskytnutí gravimetrických dat pro zlepšení pa-
rametrů společného geoidu baltických zemí.

Projekt CIS byl dokončen a předpokládá se jeho implementace na
místních katastrálních úřadech ještě v roce 2001. Písemné i geode-
tické informace katastru jsou uloženy v databázi ORACLE. Změ-
nová data jsou z lokálních databází replikována do centrální data-
báze nejdéle do dvou hodin. Informace se poskytují klientům
nezávisle na místě dotazu a uložení dat. Podrobnější údaje z měření
(geometrické plány) a databáze polohových bodových polí jsou pří-
stupné pouze pověřeným zeměměřičům a úředníkům orgánů veřejné
správy.

Státní zeměměřická služba je příspěvkovou organizací v resortu Mi-
nisterstva životního prostředí. Její výdaje činily v roce 2000 514,4
mil. FIM (86,5 mil. EUR) a příjmy, zejména za zaměřování geome-
trických plánů, prodej map a geografických dat, 263,4 mil. FIM
(44,3 mil. EUR), tj. 51 % výdajů. Na tomto výsledku se podílí i zvý-
šení cen za vyhotovení geometrických plánů od května roku 2000.
Po pokrytí většiny finského území digitální topografickou databází
koncem roku 2000 byla nyní soustředěna pozornost na pokrytí nej-
severnější části země - Laponska. Stále se zvyšuje podíl příjmů z dál-
kového přístupu ke katastrálním a geografickým datům: činil 2,4 mil.
FIM (0,4 mil. EUR), tj. 041 % více než v předchozím roce. Poža-
davků na vyhotovení geometrických plánů bylo méně než v roce
1999, což souvisí se současnou recesí trhu s nemovitostmi ve Fin-
sku.

Odbyt digitálních topografických dat se od roku 1999 zvýšil čty-
řikrát, zatímco prodej map v papírové formě jen 014 %. Informační
systém katastru nemovitostí JAKO byl zdokonalen zavedením pře-
nosných pracovních stanic pro urychlení přenosu změnových dat
z polních pracovišť do centrální databáze.

Informační servis byl zdokonalen implementací systému JAKO-
WWW, takže všechny organizační jednotky státní zeměměřické
služby mohou nyní vyhotovit různé typy mapových výstupů z ka-
tastrálních nebo topografických dat s využitím Internetu. Služba spo-
lupracuje s Ministerstvem spravedlnosti a obcemi na vytvoření no-
vého národního registru práv k pozemkům a jejich omezení (tyto
údaje JAKO nezahrnuje).

Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Fakulta aplikovaných věd,

Západočeská univerzita v Plzni
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Výročie 50 rokov:

31. októbra 200 1 - JUDr. Mária Berdisová, vedúca katastrálneho
odboru (KO) Krajského úradu (KÚ) v Prešove. Narodila sa v Ha-
nušovciach nad Topfou (okres Vranov nad Topfou). Po skončení
Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v roku 1975 pracovala v niekol"kých organizáciách v Prešove vob-
lasti majetkového práva a problematiky s ním spojenej. Do rezortu
geodézie, kartografie a katastra nastúpila v roku 1993, a to do Správy
katastra Prešov Katastrálneho úradu v Košiciach. Od 24. 7. 1996
pósobí v KOKÚ v Prešove. Tu do roku 1997 bola vedúcou oddele-
nia práv k nehnutefnostiam. V roku 1997 bola poverená vedením
KOKÚ a od roku 1999 je vedúcou KOKÚ.

Výročie 55 rokov:

21. októbra 2001 - Ing. Svetozár Kováč, vedúci katastrálneho od-
boru (KO) Okresného úradu (OÚ) v Pezinku. Rodák z Bratislavy.
Po skončení odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slo-
venskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1971 nastúpil
do Inžinierskej geodézie, n. p., závod v Bratislave, kde vykonával
práce technicko-hospodárskeho mapovania. V rokoch 1973 až 1990
pósobil v Geodézii, n. p., Bratislava. Najskór vykonával evidenciu
nehnutefností (EN) a notársko-technické práce. Od roku 1979 pra-
coval v oddelení riadenia a kontroly akosti. Od roku 1981 vykoná-
val funkciu zástupcu vedúceho prevádzky EN a neskór vedúceho pre-
vádzky EN. V roku 1986 sa zúčastnil geodetických prác v Iraku. Po
návrate pracoval v útvare riadenia výroby. 1. 1. 1991, ako skúsený
odborník, prešiel do Správy geodézie a kartografie v Bratislave, do
funkcie vedúceho detašovaného pracoviska v Pezinku Strediska geo-
dézie Bratislava-vidiek. Od 1. 1. 1993 vykonával funkciu vedúce-
ho Správy katastra (SK), neskór riaditefa SK Pezinok Katastrálne-
ho úradu v Bratislave. Túto funkciu vykonával do 23.7. 1996. Od
24.7.1996 do 18.9.1996 bol poverený vedením KOOÚ v Pezinku.
V dobe od 19.9. 1996 do 28. 2. 1999 bol nezamestnaný. V terajšej
funkcii pósobí od 1. 3. 1999.

15. listopadu 2001 - Ing. Jaroslav Simek, vedoucí útvaru geodézie
a dynamika Země Výzkumného ústavu geodetického, topografic-
kého a kartografického. Narodil se v Brně. Střední školní vzdělání
ukončil v Praze v r. 1963, v letech 1963-1968 vystudoval obor geo-
dézie na Českém vysokém učení technickém v Praze. Kromě toho
absolvoval 4 semestry studia jazyků na Univerzitě 17. listopadu
a v letech 1973-1976 postgraduální studium geofyziky na matema-
ticko-fyzikální fakultě Karlovy universjty. V zeměměřickém resortu
působí již od r. 1968, pracovníkem VUGTK je od r. 1972, nejprve
v oddělení geodetické astronomie. V r. 1988 byl jmenován vedou-
cím oddělení geodetických základů a geodetické observatoře Pecný.
Svou výzkumnou činnost zaměřil zejména na určování charakteris-
tik detailního tíhového pole a jejich aplikace v geodézii, na zpraco-
vání rozsáhlých geodetických sítí a využití metod kosmické geodé-
zie při budování geodetických sítí. Je autorem 31 výzkumných zpráv
a 43 původních publikací věnovaných této tématice. O svých vý-
sledcích referoval na mnoha domácích i mezinárodních seminářích
a konferencích. Kromě toho působí i jako překladatel a spolupracuje
s útvarem odvětvových informaci VÚGTK na anotacích zahraniční
odborné literatury. Je členem terminologické komise ČÚZK a řeši-
telem grantových projektů GA ČR, MSMT a EU. Široký rozhled
v oboru a vynikající jazykové znalosti využívá Ing. J. Šimek při ří-
zení práce útvaru i při mezinárodní spolupráci, která se v oboru
prudce rozvíjí zejména od r. 1990. Podílel se na spolupráci při dru-
hém souborném vyrovnání Jednotné astronomicko-geodetické sítě
a při budování kontinentální sítě kosmické triangulace. V současné
době zastává řadu mezinárodních funkcí významných pro rozvoj
oboru v ČR. V rámci Středoevropské iniciativy (SEl) pracuje v sekci
C-geodézie Komitétu věd o Zemi jako zástupce ČR, jako meziná-
rodní koordinátor projektu C I-spojení geodetických sítí, jako zá-
stupce ČR v geodynarnickém projektu CERGOP2 a jako vedoucí
studijní skupiny pro přesné určování výšek geodynamických stanic.
Dále byl zástupcem ČR v mezinárodním gravimetrickém projektu
UNIGRACE a v Mezinárodní geodietické asociaci je členem sub-
komise pro projekty SEl sekce 5-Geodynamika a národním zástup-
cem komise pro deformace zemské kůry. V EUREF působí jako člen
technické pracovní skupiny.

II. prosince 2001 - Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc., pražský rodák,
pedagog katedry speciální geodézie Stavební fakulty CVUT v Praze.
Po maturitě na gymnáziu (1965) abolvoval r. 1970 obor geodézie
a kartografie Stavební fakulty ČVUT a nastoupil k tehdejší Inže-
nýrské geodézii. Zájem o stavební geodézii a její výuku jej přivedl
na Střední průmyslovou školu stavební, kde působil jako středo-
školský profesor; v současnosti je stále externím členem pedago-
gického sboru. Roku 1973 přešel na katedru speciální geodézie. Vě-
nuje se inženýrské geodézii, zejména otázkám geometrické přesnosti
staveb, aplikace matematické statistiky a jakosti prací. Kandidátskou
disertační práci obhájil r. 1981, docentem byl jmenován r. 1990. Je
pověřen vedením a budováním předmětu Ekonomika v zeměměřic-
tví a katastru a volitelných předmětů. Přednáší geodézii na Fakultě
architektury. Je členem Českého svazu geodetů a kartografů, České
metrologické společnosti a technických komisí Českého normali-
začního institutu. Je autorem nebo spoluautorem řady vysokoškol-
ských skript, odborných příspěvků v časopisech a sbornících a zpráv
aplikovaného výzkumu.

Výročia 60 rokov:

12. novembra 2001 - Ing. Gabriela Pavlíková. Narodila sa v Par-
chovanoch (okres Trebišov). Po absolvovaní odboru zememerač-
ského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1964 nastúpila do Ustavu geodézie
a kartografie (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie) v Bratislave-
Stredisko geodézie (SG) Bratislava-mesto a od 1. 2. 1966 do SG Bra-
tislava-vidiek. Na týchto SG vykonávala najma práce inžinierskej
geodézie a evidencie nehnutefností. V rámci zmeny organizačnej
štruktúry v roku 1973 prešla do Geodézie, n. p., Bratislava, kde póso-
bila na úseku technickej kontroly. Od 1. 9.1973 do 31. 8.1975 pra-
covala v odbore výstavby a územného plánovania Obvodného ná-
rodného výboru Bratislava III. 1. 9. 1975 pr~šla do Slovenského
úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Urad geodézie, karto-
grafie a katastra Slovenskej republiky), kde pracovala na úseku kon-
troly a od 1. 7. 1989 v oblasti kartografie a vydavatefstva. Je publi-
kačne činná. 1. 1. 1997 odišla do dóchodku.

16. listopadu 2001 - Ing. Rostislav Grychník, ředitel Katastrálního
úřadu v Nymburku. Narodil se v Neratovicích, okres Mělník. V re-
sortu geodézie a kartografie pracuje od roku 1959, kdy maturoval na
jedenáctiletce. Postupně si doplnil odborné vzdělání v oboru geodé-
zie, nejprve na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze a dá-
le na Stavební fakultě ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce
1989. Působil na pracovištích - Středisko geodézie v Mělníku
(1959-1980), podnikové ředitelství Geodézie Praha (1980-1991)
a Katastrální úřad v Nymburku (do r. 1993 Středisko geodézie). Bě-
hem celoživotní dráhy zeměměřiče prováděl zejména geodetické mě-
řické práce a zastával různé pracovní funkce. V současné době je ře-
ditelem Katastrálního úřadu v Nymburku.

26. prosince 2001 - Ing. Jan Cehák, narozený v Praze, ředitel Ka-
tastrálního úřadu v Českém Krumlově. Po maturitě na českokrum-
lovské jedenáctiletce v roce 1958 pracoval jeden rok v Geodézii,
n. p., Ceské Budějovice. V letech 1959-1964 vystudoval země-
měřické inženýrství na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Vrátil se do
jižních Čech a po deset roků zastával různé funkce a vykonával různé
činnosti na Středisku geodézie v Českém Krumlově. V roce 1974
byl jmenován vedoucím tohoto střediska a od roku 1993 je ředite-
lem zdejšího katastrálního úřadu.

31. prosince 2001 - Ing. Jiří Trojka, ředitel Katastrálního úřadu
v Opavě. Narodil se v Ostravě-Zábřehu. Po absolvování Střední prů-
myslové školy stavební v Opavě pracoval krátkou dobu jako stavební
technik u ČSAD v Opavě. Poté jako voják z povolání absolvoval Že-
nijní technické učiliště, směr topograf a po jeho ukončení se přihlá-
sil na vysokou školu. Své vysokoškolské geodetické vzdělání získal
na Vojenské akademii v Brně v oborech geodézie a fotogrammetrie.
Později si je ještě doplnil dvouletým postgraduálním studiem na
ČVUT v Praze o obor inženýrská geodézie, jednoročním studiem
Managementu a studiem právních vztahů na Právnické fakultě Ma-
sarykovy univerzity v Brně. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1959
jako geodet u Československé lidové armády, kde postupně do roku
1982 zastával řadu funkcí jako starší geodet, samostatný analytik
programátor, náčelník oddělení a zástupce velitele útvaru pro věci
technické. Musel se přizpůsobovat požadavkům resortu a činnosti
geodeta vykonával mnohdy po celém území tehdejší Českosloven-
ské republiky, z části i na Slovensku. V roce 1982 požádal o pro-
puštění ze služebního poměru vojáka z povolání a podal si u tehdejší
Geodézie, n. p., Opava žádost o přijetí do pracovního poměru. Od
roku 1983 pracoval postupně v útvaru řízení výroby, jako vedoucí



Geodetický a kartografický obzor
ročník 48/90, 2002, číslo 1 19

provozu mapování a od 1.4. 1990 jako ředitel Geodézie, n. p., Opava.
Od I. 1. 1993 je ředitelem Katastrálního úřadu v Opavě a tuto funkci
zastával i u jeho právního předchůdce Krajské geodetické a karto-
grafické správy v Opavě. Je uznávaným odborníkem v oboru, podí-
lel se i na tvorbě resortních technických předpisů a legislativních no-
rem. Je členem kolegia předsedy ČUZK. Kjeho zálibám patří sport,
hrával aktivně volejbaI.

Výročie 65 rokov:

9. decembra 2001 - Ing. Eva Ondrušová. Narodila sa v Prešove.
Po skončení odboru zemeračského inžinierstva na Fakulte inžinier-
skeho stavitefstva SlovengJ<:ejvysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1960 nastúpila do Ustavu geodézie a kartografie v Žiline (od
roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave) - Stredisko geo-
dézie (SG) v Dolnom (D.) Kubíne. Na tomto pracovisku vykonávala
práce evidencie nehnutefností (EN). Po zmene organizačnej štruk-
túry v roku 1973 bola vymenovaná (1. 9.) za veďúcu SG D. Kubín
Krajskej správy geodézie a kartografie (KSGK) v Banskej (B.) By-
strici. Túto funkciu vykonávala do 3 I. 12. 1990. Od I. 1. 1991 póso-
bila v SG D. Kubín KSGK v B. Bystrici a od I. I. 1993 až do od-
chodu do dóchodku, t. j. do 23. 7. 1996, v Správe katastra D. Kubín
Katastrálneho úradu v B. Bystrici ako špecialistka pre oblasť katastra
nehnutefností. Je nositefkou rezortného vyznamenania.

Výročie 70 rokov:

7. januára 2001 - Ing. Július Cagáň. Rodák z Prievidze. Po absol-
vovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zeme-
meračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave v roku 1954 nastúpil do Geologického prieskumu, n. p., Banská
Štiavnica (B.Š.). V roku 1966 nastúr>ilpeda~ogickú dráhu na Stred-
nej priemyselnei škole stavebnej (SPSS) v B. S. Po dvoch rokoch pre-
šiel na SPŠS v Ziline, kde pOsobil až do odchodu do dóchodku, t. j.
do roku 1994 a má zásluhy na založení študijného odboru geodézia
(ktorý bol v roku 1984 premiestnený do Lučenca). Ako dóchodca na-
ďalej externe jJÓsobil na Katedre geodézie Stavebnej fakulty Žilinskej
univerzity v Ziline do 30. 6. 2001. Popri pedagogickej činnosti, keďže
má talent, sa venoval a ďalej venuje mafovaniu krajiniek a písaniu
básní. V auguste 2001 mu Centrum mestskej kultúry v B. Š. uspori-
adalo výstavu jeho obrazov a prezentáciu básnickej zbierky.

I. listopadu 200 I - Prof. Ing. Zbyněk Maršík, DrSc., rodák ze Su-
chého Vrbného u Čes. Budějovic. Po maturitě na gymnáziu vystu-
doval obor zeměměřictví s fotogrammetrickou specializací na Vo-
jenské akademii v Brně (1955). Poté byl zaměstnán v oddělení geo-
detické triangulace v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze
a v r. 1956 se zúčastnil půlroční zahraniční akce v Albánii. V letech
1961-1976 pracoval jako výzkumný pracovník pro obor fotogram-
metrie ve VÚGTK v Praze. Po dva roky (1967-69) byl na stipen-
dijním pobytu ve fotogrammetrické sekci National Research Coun-
cil of Canada v Ottawě. Od ledna 1976 působil na Fakultě stavební
Vysokého učení technického v Brně, kde na katedře (nyní ústavu)
geodezie vyučoval předmětu fotogrammetrie, od r. 1977 v hodnosti
docenta. V r. 1980 obhájil doktorskou disertační práci, získal titul
doktora fyzikálně-matematických věd a byl jmenován profesorem
pro obor geodezie a fotogrammetrie. Po deset roků (1980-1990) byl
proděkanem FAST pro obor geodezie a kartografie. Na VUT vybu-
doval fotogrammetrickou laboratoř a zavedl novou náplň cvičení
z předmětu fotogrammetrie. Velké úsilí věnoval též moderznizaci ná-
plně přednášek a uvedení výuky fotogrammetrie na úroveň odpoví-
dající nejnovějším poznatkům ve světě a potřebám naší odborné
praxe. Je autorem řady vědeckých a odborných článků, z nichž
mnohé byly publikovány i v zahraničních a mezinárodních odbor-
ných časopisech. Vypracoval také několik vysokoškolských skript
a u dalších byl spoluautorem. Dlouhá léta pracoval v Českosloven-
ské vědeckotechnické společnosti (ČSVTS), v letech 1978-1992 byl
r>ředsedou čs. fotogrammetrického komitétu, který vykonával za
CSVTS styk s Mezinárodní společností pro fotogrammetrii a dál-
kový průzkum (ISPRS). V současnosti působí na Zemědělské fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

5. novembra 2001 - Ing. Augustín Horuák. Rodák z Dolného Du-
bového (okres Tmava). Po absolvovaní banského meračstva na Ba-
níckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1955 na-
stúpil do Jáchymovských baní, n. p., kde vykonával vedúceho
meračského oddelenia. V roku 1956 prišiel do rezortu geodézie a kar-
tografie, a to do Geodetického ústavu (GÚ) v Bratislave, kde do roku
1963 vykonával vedúceho triangulačnej čaty. V roku 1963 prešiel do
Ústavu geodézie a kartografie (od roku 1968 Oblastný ústav geodé-
zie) v Bratislave do funkcie vedúceho oddielu mapovania a od roku
1969 vedúceho Strediska geodézie v Galante. V tejto funkcii pokra-

čoval aj po zmene organizačnej štruktury (od I. I. 1973) v Správe
geodézie a kartografie v Bratislave do roku 1978. V rokoch 1979 až
1981 vykonával funkciu ve?úceho oddelenia pre koordináciu prác.
V roku 1982 sa vrátil do GU, n. p. (neskór Geo.detický podnik, š. p.,
dnes Geodetický a kartografický ústav - GKU), kde až do 31. 12.
1990, t. j. do odchodu do dóchodku, vykonával funkciu vedúceho
útvaru technickej prípravy a ríadenia výroby. Ako dóchodca praco-
val v roku 1993 v GKÚ ako vedúci zmiešanej meračskej skupiny na
vytýčenie, vyznačenie a zmeranie slovensko-českej štátnej hranice.

6. novembra 2001 - Ing. Alena Tichá. Narodila sa v Sněhove (dnes
časť obce Malá Skála v okrese Jablonec nad Nisou - Česká repub-
lika). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte staveb-
ného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave v roku 1954 nastúpila do Geodetického, topo-
grafického a kartografického ústavu, od I. I. 1957 Geodetický ústav
(GÚ), kde vykonávala mapovacie práce. V rokoch 1958 a 1959 pra-
covala v Správe geodézie a kartografie nl! Slovensku v oddelení plá-
novania. V roku 1959 prechádza do GU. Po reorganizáciách v re-
zorte geodézie a kartografie pósobila v Bratislave, a to v Ústave
geodézie a kartografie, v Inžinierskej geodézii, n. p., v Oblastnom
ústave geodézie a od I. 7. 1973 až do odchodu do dóchodku, t. j. do
začiatku mája 1978, v Správe geodézie a kartografie. Na týchto pra-
coviskách bola jej činnosť zameraná na oblasť tvorby máp, najmli
stredných mierok. V rokoch 1958 až 1964 popri zamestnaní absol-
vovala Fakultu národnohospodárskeho plánovania Vysokej školy
ekonomickej v Bratislave.

7. listopadu 200 1 - Ing. Anděla Sikulová, narozená v Břeclavi. Po
studiích zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze (1957) pra-
covala v resortu geodezie a kartografie v Brně, od r. 1970 až do svého
odchodu do důchodu v r. 1989 působila jako středoškolská profe-
sorka oboru geodezie na Střední průmyslové škole stavební v Brně.
Zasloužila se o modernizaci výuky, její cílevědomá a odpovědná od-
borná pedagogická práce byla vždy vysoce uznávána.

I. decembra 2001 - Ing. Jozef Marek, referent pre geodetic~é zá-
klady odboru geodézie, kartografie a zahraničných vzťabov Uradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR).
Rodák z Paseky (okres Olomouc - Česká republika). Po absolvo-
vaní zememeračskeho inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitef-
stva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave, na-
stúpil v roku 1956 do Geodetického, topografického a kartografic-
kého ústavu v Bratislave, ktorý bol premenovaný na Geodetický
ústav (GÚ), Kartografický a geodetický fond, GÚ, n. p., Geodetický
podnik, š. p. a od I. 1. 1991 Geodetický a kartografický ústav. V prie-
behu pósobnosti na týchto ústavoch získal široký odborný rozhfad
a vykonával práce fotogrametrické, zhusťovanie trigonometrickej
siete, mapovacie (vedúci čaty a oddielu), dokumentačné, technic-
kého rozvoja a od roku 1970 pósobil vo výpočtovom stredisku, kde
prešiel viacerými funkciami a zaslúžil sa o jeho budovanie. V ro-
koch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia
(PGŠ) odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT. V
ďalších troch behoch PGŠ prednášal vybrané kapitoly z automatizá-
cie geodetických a kartografických (GaK) prác. Je propagátorom no-
vej techniky, aktívnym zlepšovatefom (6 zlepšovacích návrhov) a or-
ganizačným a odborným garantom seminárov z oblasti automati-
zácie GaK prác. Aktívne sa zapájal do riešenia výskumných úloh (6).
Je autorom a spoluautorom 16 odborných prác, spoluautorom Ter-
minologického slovníka geodézie, kartografie a katastra (Bratislava
1998) a úspešne referoval na 18 domácich a zahraničných seminá-
roch a konferenciách. Na základe jeho odbornej úrovne mu bol 5. 6.
1987 priznaný kvalifikačný stupeň samostatný vedecko-technický
pracovník. Za svoju činnosť bol vil!ckrát vyznamenaný. Ako skúsený
odborník prešiel 30.3. 1993 do UGKK SR do funkcie odborného
referenta tvorby technických predpisov, technickej normalizácie
a metrológie. V terajšej funkcii je od I. I. 1999.

20. decembra 2001 - Ing. Stefan Nemec. Narodil sa v Báhoni (okres
Pezinok). Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
(VŠE) nastúpil v roku 1957 do Kartografického a reprodukčného
ústavu v Modre-Hermónii (od roku 1963 v Bratislave), kde vyko-
nával funkciu vedúceho plánovacieho oddelenia. V rokoch 1968
až 1969 bol vedúcim personálneho oddelenia Kartografie, n. p., Bra-
tislava. I. 2. 1970 bol vymenovaný za ekonomického námestníka ria-
ditefa a v roku 1984 za ekonomicko-obchodného námestníka riadi-
tefa Slovenskej kartografie, n. p. (neskór š. p.), Bratislava (SK). V tej-
to funkcii pracoval do 20. 12. 1991, t. j. do odchodu do dóchodku.
V roku 1991 absolvoval špecializovaný kurz overovatefov pre štátne
podniky, akciové a iné spoločnosti na VŠE. V priebehu vyše 34-roč-
ného pósobenia v kartografických organizáciách získal rozsiahle od-
borné a praktické skúsenosti, ktoré úspešne uplatňoval v ekonomic-
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kej činnosti SK, ako aj v jej organizačnej príprave na proces veTkej
privatizácie. ČitateTom nášho časopisu je známy ako autor príspev-
kov z oblasti uplatňovania nových metód riadenia a rozhodovania
v kartografickej praxi. Jeho činnosť sa nesústreďovala len na oblasť
kartografie, ale aj na telovýchovu a šport. Bol známym a uznávaným
rozhodcom I. ligy (1961 až 1976), ako aj medzinárodným rozhod-
com hádzanej (1963 až 1976). Je nositeTom rezortného vyznamena-
nia a viacerých vyznamenaní za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy.

31. října 2001 - Ing. Marcel Mimra, bývalý náměstek ředitele Geo-
dézie, n. p., Praha. Po studiích zeměměřického inženýrství na Vy-
soké škole speciálních nauk ČVUT nastoupil v r. 1951 do resortu
geodézie a kartografie, kde setrval celou svoji aktivní činnost. Od
řadového pracovníka přešel postupně řadou vedoucích funkcí.
Osvědčil se jako dobrý organizátor a odpovědný pracovník při řízení
geodetických a kartografických prací. Veřejně byl činný jako posla-
nec tehdejšího Národního výboru, Praha, kde jako předseda komise
pro výstavbu vždy obhajoval zájmy geodetů.

23. novembra 2001 - Ing. Jozef Petráš, PhD. Rodák zo Stúrova
(okres Nové Zámky). Po skončení zememeračského inžinierstva na
Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vy-
sokej škole technickej (SVST) v Bratislave v roku 1952 nastúpil na
Katedru geodézie (KG) ako asistent, nesk6r odborný asistent. 1. 7.
1957 prešiel do Vedeckého laboratória fotogrametrie SVST, ktoré
je od školského roku 1981/1982 zlúčené s KG Stavebnej fakulty
(SvF) SVST (teraz Slovenská technická univerzita), kde sa venoval
výskumnej a vedeckej činnosti. V roku 1963 získal vedeckú hod-
nosť kandidáta fyzikálno-matematických vied. V rokoch 1959 až
1979 prednášal fotogrametriu na odbore geodézia a kartografia SvF
SVST. Tiež štyri roky prednášal interpretáciu leteckých snímok na
odbore ekonomická geografia Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Paleta jeho vedeckovýskumnej činnosti
je bohatá a pestrá. Výsledkomje autorstvo a spoluautorstvo 13 vý-
skumných správ (z toho 9 ako zodpovedný riešiteT) a 60 odborných
a vedeckých prác. Bol vedúcim viacerých prác pri vyhotovovaní
meračskej dokumentácie na záchranu historických a kultúrnych pa-
miatok. Citatelia nášho časopisu ho poznajú ako člena redakčnej
rady od roku 1960 do 31. 12. 1986, autora príspevkov, prednáša-
tefa, organizátora a garanta viacerých seminárov a konferencií. Bol
aktívnym členom Názvoslovnej a Terminologickej komisie Slo-
venského úradu geodézie a kartografie. Záslužná bola jeho činnosť
aj vo vedecko-technickej spoločnosti. I. 4. 1991 odišiel do d6chod-
ku.

Výročie 90 rokov:

29. októbra 2001 - Ing. Peter Jančok. Rodák z Voznice (okres Žar-
novica). Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1932.
P6sobil v Martine (Inšpektorát katastrálneho vymeriavania - IKV),
v Košiciach (IKV, zememeračské oddelenie technického referátu
Krajského národneho výboru) a od roku 1954 v Prešove (Oblastný
ústav geodézie a kartografie, Ústav geodézie a kartografie a Geodé-
zia, n. p.), kde vykonával práce r6zneho druhu a zastával viaceré
funkcie. V roku 1962 skončil popri zamestnaní štúdium odboru geo-
dézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave. Do d6chodku odišiel 1. 8. 1979. Je nosite-
Tomrezortných vyznamenaní.

I. septembra 200 I - pred 10 rokmi bola zriadená samostatná
Stredná priemyselná škola geodetická (SPSG) v Bratislave. Viac-
ročné úsilie pedagógov študijného odboru geodézie Strednej prie-
myselnej školy stavebnej v Bratislave, podporované stanoviskem
Slovenského úradu geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Úrad geo-
dézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - SR), našlo na
Ministerstve školstva, mládeže a športu SR (od. 6.4. 1995 Minis-
terstvo školstva SR) porozumenie a SPSG bola týmto dňom zara-
dená do siete stredných odborných šk61. Jej vznik potvrdil odborný
a spoločenský význam geodézie. Od 1. 9. 1993 má názov Stredná
geodetická škola v Bratislave.

10. októbra 1901 - pred 100 rokmi sa narodil vo Vozokanoch (okres
Galanta) Karol Lukovič. Po skončení nižšej obchodnej školy na-
stúpil v roku 1917 do Finančného riaditeTstva v Bratislave. Od roku
1931 pracoval v Katastrálnom meračskom úrade (KMÚ) v Čadci

a nesk6r v Bratislave. Tu okrem KMÚ p6sobil vo Fotogrametrickom
ústave pre Slovensko, v Slovenskom zemeračskom a kartografickom
ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave,
v Geodetickom ústave (GÚ), v Kartografickom a geodetickom fonde
a v GÚ, n. p. V priebehu viac ako 63 rokov pracovného pomeru vy-
konával práce r6zneho druhu a prešiel viacerými funkciami. Do
d6chodku odišiel 30. 6. 1980. Známy bol svojou pokojnou a roz-
vážnou povahou. Zomrel 1. 3. 1988 v Bratislave.

11. října 1906 - před 95 lety se narodil v Praze Ing. Jaroslav průša.
Středoškolská studia absolvoval na Malostranské reálce v r. 1926
a studium zeměměřického inženýrství na Vysoké škole speciálních
nauk ČVUT v Praze v r. 1932. Po prodloužení studia zeměměřic-
kého inženýrství na 8 semestrů si v letech 1945-1946 vzdělání do-
plnil. V r. 1933 byl jmenován poručíkem a přidělen ke stavebnímu
ředitelství Zemského vojenského velitelství v Bratislavě, kde vyko-
nával zeměměřické práce pro investiční a stavební činnost. Po reor-
ganizaci složek Ministerstva národní obrany v r. 1938 byl přeložen
ke stavebnímu ředitelství v Hradci Králové a jmenován vedoucím
měřického oddělení. Po 15. březnu 1939 byl převeden na Minister-
stvo veřejných prací a v roce 1942 do nově zřízeného Zeměměřic-
kého úřadu pro Čechy a Moravu. Zde byl vytvořen návrh na urych-
lené vybudování trigonometrické, nivelační a gravimetrické sítě. Na
realizaci těchto návrhů se podílel v konkrétní praxi. Poté byl pově-
řen řízením referátu pro transformaci výsledků nivelačních sítí za-
měřených Ministerstvem veřejných prací a bývalým Vojenským ze-
měpisným ústavem. V květnu 1945 se podílel na přípravě květnového
povstání v Praze-Pankráci. Byl jmenován zástupcem velitele v této
oblasti a mj. jako jediný uniformovaný důstojník vyslán coby parla-
mentář do hlavního štábu jednotek SS (Pankrác - škola na Lišce)
s požadavkem, aby jednotky opustily Prahu. V r. 1946 se navrátil do
Zeměměřického úřadu. Postavil se do čela snah o soustředění ze-
měměřických organizací a vykonával funkci hlavního inženýra.
V červenci 1946 byl vyslán Spolkem inženýrů a architektů (SIA) do
Stockholmu na 1.zasedání výboru FIG (Mezinárodní federace země-
měřičů). V srpnu téhož roku byl na návrh SIA vyslán do Svýcarska,
aby získal zkušenosti v oboru scelování pozemků. V roce 1947 byl
pověřen řízením Zeměměřického úřadu. Po schválení zákona o sou-
středění státních zeměměřických organizací do Ministerstva financí
byl pověřen řízením X. odboru (zeměměřického). V roce 1949 byla
soustředěná zeměměřická služba převedena do nově zřízeného Mi-
nisterstva techniky, kde byl v r. 1950 vytvořen V. zeměměřický od-
bor, jehož vedením byl ministrem pověřen. Předložil návrh Minis-
terstvu školství na zřízení čtyřleté Zeměměřické průmyslové školy
se studiem zakončeným maturitou, což bylo v r. 1951 uskutečněno.
Po zrušení Ministerstva techniky se zasadilo zřízení Ústřední správy
geodézie a kartografie (a Slovenské správy geodézie a kartografie
jako územního orgánu) a dne 1. 1. 1954 se stal jejím předsedou. Pod
vedením jubilanta začal rozsáhlý a složitý proces zřizování nových
organizací příspěvkového charakteru, na které přešly úkoly spojené
s údržbou geodetických základů, katastrálních a pozemkových map,
vyhotovování nových hospodářských map v měřítku 1:1000 a 1:2000
a topografických map 1:5000 a 1:10 000 a dále řada prací pro ve-
řejnost a některé hospodářské organizace. Dále byly zahájeny vý-
znamné úkoly z kartografie spojené s vydáváním, výrobou a tiskem
veškerých druhů map pro potřebu státních orgánů, veřejnost, školy
a turistiku. Vznikla nová organizace celostátních ústavů geodézie pro
oblast dvou krajů ajim podřízená Střediska geodézie pro území dvou
okresů. V dalším období inicioval řešení složitých úkolů určovaných
vládou. Ministerstvo spravedlnosti zrušilo povinnost zápisů (konsti-
tutivnosti) v pozemkových knihách dne 1. ledna 1951 a tím vznikl
v dalších letech značný chaos. Vláda proto uložila založit v letech
1956-1959 jednotnou evidenci pozemků užívacích vztahů. V roce
1964 byl zpracován a později schválen zákon o evidenci nemovi-
tostí. V letech 1968-1969 byla proti tehdejšímu předsedovi ÚSGK
a později nově vzniklého Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického Ing. J. Průšovi vedena ostrá politická kampaň, která vyús-
tila v roce 1969 v jeho odvolání. Vystřídal řadu zaměstnání, aťjiž na
Střední průmyslové škole zeměměřické nebo na Ředitelství dálnic
v Praze, kde pracoval v právním oddělení v oblasti výkupu pozemků
a zpracování podkladů pro zápisy v evidenci nemovitostí až do svých
80 let. Věnoval se různým společenským aktivitám, aby mohl být i ve
vysokém věku prospěšný naší společnosti, byl členem Ceského svazu
geodetů a kartografů, Komory geodetů a kartografů a dalších spo-
lečností. Zemřel 13.4. 1998 v Praze.

22. října 1906 - před 95 lety se narodil v Plzni RNDr. Ing. Václav
Staněk, jeden z předních čs: odborníků v oboru inženýrské geodé-
zie. Po studiích pracoval řadu let ve Vojenském zeměpisném ústavu
při triangulačních pracích, přesné nivelaci a gravimetrii. Dobrá teo-
retická průprava mu umožňovala dosahovat výborných výsledků
v praxi. Vzhledem k aktivní znalosti cizích jazyků vedl četné geo-



detické práce v cizině, zadané OSN. Velmi bohatá byla jeho činnost
publikační: s Ing. Dr. J. Svobodou zpracoval knihu "Měřické práce
na stavbách". Jeho práce byla po zásluze vysoce oceněna. Zemřel
v Praze 7. 9. 1954.

28.októbra 1906 - pred 95 rokmi sa narodil v Mošovciach (okres Tur-
čianske Teplice) Ing. JozefPredáč. Po štúdiách v Prahe nastúpil v roku
1929do Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Košiciach, kde ako
jeden z prvých pracovníkov vykonával triangulačné práce. Nesk6r pra-
coval v Ministerstve financií a v Triangulačnej kancelárii (TK) v Bra-
tislave. Zaslúžil sa o zriadenie TK a bol aj jej prvým prednostom. Od
roku 1945 pracoval v zememeračskom odbore Ministerstva financií
v Prahe. V roku 1949 prišiel od Nitry, kde pracoval až do svojej smrti
(zememeračské oddelenie technického referátu !(rajského národneho
výboru, Oblastný ústav geodézie a kartografie, Ustav geodézie a kar-
tografie v Bratislave - Stredisko geodézie a Inžinierstva geodézia,
n. p., Bratislava). Zomrel 27. 4. 1972 v Nitre.

29. októbra 1926 - pred 75 rokmi sa narodil v Poliankach (dnes časť
obce Látky v okrese Detva) prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc. Po
skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a ze-
memeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave (teraz STU) v roku 1952 nastúpil pedagogickú
dráhu na Katedre geodézie (KG), kde už od I. 7. 1950 p6sobil ako
asistent. V priebehu svojej pedagogickej činnosti prešiel všetkými
pedagogickými stupňami: docent (1962), mimoriadny profesor (15.
II. 1968) a od I. 9. 1980 profesor pre odbor geodézia. Vedeckú hod-
nosť kandidáta technických vied získal v roku 1965. V rokoch 1958
až 1963 vykonával akademickú funkciu prodekana Stavebnej fakulty
(SvF) SVŠT. V pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa za-
meral na oblasť inžinierskej geodézie (lG), pričom sa aktívne zú-
častňoval na jej vývoji a zaslúžil sa o jej rozvoj doma i v zahraničí.
Bol autorom alebo spoluautorom 18 dočasných vysokoškolských
učebníc, 5 učebníc pre stredné odborné školy, 3 vysokoškolských
učebníc z lG a 5 monografií z lG. Bohatá bola i jeho ďalšia publi-
kačná činnosť. Bol autorom a spoluautorom vyše 100 vedeckých
a odborných prác. Čitatelia nášho časopisu ho poznali ako organi-
zátora a odborného garanta konferencií a seminárov, najma z oblasti
lG a autora 24 príspevkov na týchto podujatiach. Popri pedagog[c-
kej činnosti sa aktívne zapájal do riešenia výskumných úloh (VU).
Bol z9dpovedným riešitel'om alebo vedúcim riešitel'ského kolektívu
18 VU. Ich realizačné výstupy našli uplatnenie v praxi. S kolektí-
vom spolupracovníkov riešil viaceré významné expertízne práce na
vel'kých stavbách. Bol školitel'om vedeckých ašpirantov (teraz dokto-
randov), členom viacerých odborných a vedeckých komisií a mal
rozsiahlu posudkovú činnosť. Významná bola jeho činnosť aj vo ve-
decko-technickej spoločnosti (VTS). Stál pri zrode VTS pre geodé-
ziu a kartografiu. Aktívne pracoval v Slovenskom zvaze geodetov
a zaslúžil sa o zriadenie Komory geodetov a kartografov, v ktorej
vykonával predsedu skúšobnej komisie. Bol nositel'om viacerých vy-
znamenaní a pamatných medailí. I. 10. 1992 odišiel do d6chodku,
ale naďalej pracoval na úvazok, ako emeritný profesor, na KG SvF
STU. Zomrel 5. 12. 1996 v Bratislave.

2. listopadu 1911 - před 90 lety se narodila Ing, Věra Hliringová,
první žena - zeměměřická inženýrka v bývalém Ceskoslovensku. Po
absolvování České Vysoké školy technické v Brně pracovala od roku
1933 v měřickém oddělení Stavebniho úřadu města Brna, v roce 1954
přešla do resortní služby u Oblastního ústavu geodézie a kartogra-
fie v Brně jako vedoucí oddílu mapování. V této funkci se také po-
dílela v letech 1966-71 na hromadné reambulaci a obnově map města
Brna. Její příkladná práce a odborné znalosti byly po zásluze všeo-
becné uznávány. Na odpočinek odešla v roce 1971. Zemřela 15. 8.
1989 v Brně.

5. listopadu 1906 - před 95 lety se v Poříčí u Č. Budějovic narodil
Ing. Dr. Max Wittinger, bývalý vedoucí provozu astronomicko-
-geodetických a gravimetrických prací v Geodetickém a topografic-
kém ústavu Praha. Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT v Praze působil tři roky jako asistent u prof. F. Fialy. Po od-
chodu do praxe pracoval nejdříve u delimitační komise a od r. 1942
v odboru geodetických základů tehdejšího Zeměměřického úřadu.
Vysoce hodnocena byla jeho teoretická úroveň a pečlivý a odpo-
vědný přístup k práci. Z bohaté publikační činnosti vzpomeňme
knihu "Tíhová měření v ČSR v letech 1945-1952", vydanou v r.
1952. Zemřel 16. II. 1972 v Čes. Budějovicích.

7. listopadu 1911 - před 90 lety se v Postřekově u Domažlic naro-
dil Ing. Bohumil Volfík, před odchodem z činné služby vědecký
pracovník Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického. Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze pracoval řadu let v katastrální měřické službě, později v re-

sortu geodézie a kartografie, kde zastával mnohé vedoucí funkce.
Byl náměstkem předsedy tehdejší Ústřední správy geodézie a kar-
tografie v r. 1954, ředitelem Oblastního ústavu geodézie a kartogra-
fie Praha v r. 1955-1962. Veřejně byl činný, jako velmi aktivní člen
tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti se zasloužil
o vytvoření samostatné Společnosti pro geodézii a kartografii. Jeho
práce byla vždy vysoce ceněna. Zemřel v Praze 29.2. 1984.

12. listopadu 1931 - před 70 lety se v Praze narodil Ing. Miloslav
Ingeduld, CSc., vědecký pracovník oboru geodézie a kartografie Fa-
kulty stavební ČVUT v Praze, význačný odborník při budování úče-
lových geodetických sítí. V roce 1954 absolvoval Zeměměřickou fa-
kultu ČVUT v Praze a nastoupil do Ústavu geodézie Praha. V roce
1958 přešel jako odborný asistent na katedru geodézie a pozemko-
vých úprav. Osvědčil se nejen jako výborný pedagog a vědecký pra-
covník, ale i jako uvážlivý odborník při projednávání různých peda-
gogických a organizačních problémů. Významná byla jeho činnost
publikační, stejně jako i spolupráce při budování pražského metra.
Jeho předčasným úmrtím utrpěl náš obor velkou ztrátu. Zemřel
v Praze 8. 3. 1988.

20. novembra 1921 - pred 80 rokmi sa narodil vo Vaďovciach (okres
Nové Mesto nad Váhom) Ing. Ján Baranovič. Po skončení zeme-
meračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave nastúpil v roku 1947 do Povere-
níctva p6dohospodárstva a pozemkovej reformy. V roku 1948 prešiel
do Katastrálneho meračského úradu v Bratislave (od roku 1949 ze-
memeračské oddelenie technického referátu krajského národného
výboru). 31. I. 1951 bol zatknutý a v decembri 1951 neoprávnene
odsúdený na 15 rokov vazenia a 10 rokov straty občianskych práv.
24.5. 1956 bol podmienečne prepustený. 4. 9. 1956 (po vyše 3-me-
sačnom hl'adaní zamestnania) nastúpil do Oblastného ústavu geodé-
zie a kartografie v Prešove - Okresné meračské stredisko (OMS)
Medzilaborce, kde v roku 1959 bol poverený jeho vedením. Túto
funkciu vykonával do 30. 4. 1960, t. j. do zrušenia sídla okresu. Po-
tom pracoval v novom OMS Humenné. I. 7. 1968, ako pracovník
Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, bol poverený vedením Stre-
diska geodézie (SG) vo Vranove nad Topl'ou (n. T.). Na zásah OV
KSS vo Vranove n. T. bol 1.9. 1972 z funkcie odvolaný a preložený
do SG Humenné. V rámci zmeny organizačnej štruktúry v roku 1973
prešiel do Geodézie, n. p., Prešov - oddiel evidencie nehnutel'ností
(EN) Humenné a!.!. 1977 bol preložený do oddielu EN Vranov n.
T. (miesto bydliska). Aj po roku 1981, keď dosiahol d6chodkový vek,
zostal pracovať v oblasti EN. Do d6chodku odišiel I. 2. 1988. Zom-
rel 24.3. 1994 vo Vranove n. T.

25. listopadu 1916 - před 85 lety se narodil Doc. Ing. Dr. Emanuel
Procházka, CSc., docent katedry speciální geodézie Stavební fa-
kulty ČVUT v Praze. Od roku 1952 byl pověřen přednáškami geo-
dézie pro posluchače stavebních oborů, byl autorem či spoluauto-
rem řady skript a odborných prací. Byl významným historiografem
zeměměřictví, činným v řadě společností a s Dr. Ivanem Honlem
spolutvůrcem významných sedmidílných skript Z dějin zeměměřic-
tví. Zemřel 17. 3. 1992 v Praze.

2. prosince 1911 - před 90 lety se narodil Ing. Jaroslav Bohm, bý-
valý zástupce ředitele Krajské geodetické a kartografické správy
(KGKS) pro Severomoravský kraj v Opavě. Absolvoval země-
měřické inženýrství na České vysoké škole technické v Brně r. 1935
a nastoupil do katastrální měřické služby. Po sloučení zeměměřické
služby přešel do resortu geodézie a kartografie, kde zastával různé
funkce. Od r. 1958 byl vedoucím kontrolního útvaru n. p. Geodézie
v Opavě a od r. 1972 zástupcem ředitele KGKS. Zemřel 17. 11. 1994
v Opavě.

8. prosince 1911 - před 90 lety se narodil Doc. Ing. Jaromír Ně-
meček, docent na katedře geodézie a pozemkových úprav FSv
ČVUT v Praze. Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze prošel bohatou praxí v katastrální měřické službě, v trian-
gulační kanceláři, osídlovací komisi a v Agroprojektu. Bohaté zku-
šenosti mohl plně uplatnit při své pedagogické práci na ČVUT, kam
přešel v r. 1964. Přednášky z Pozemkových úprav, které vedl, měly
velmi vysokou úroveň. Jeho publikační činnost byla věnována to-
muto oboru. Veřejně byl činný v tehdejší Československé vědecko-
technické společnosti. Nedlouho po odchodu z činné služby zemřel
v Praze 16. 10. 1986.

16. prosince 1906 - před 95 lety se narodil Ing. Rudolf Pšikal, pů-
vodně výkonný geodet pro nové mapování u měřického oddělení
města Brna, od r. 1956 středoškolský profesor oboru geodezie na
Střední průmyslové škole stavební v Brně. Zabýval se mj. historií
zeměměřictví a geodetických přístrojů. Zemřel v Brně 13. 9. 1968.
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