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Doc. Dr. Ing. Leoš Mervart, PhD.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

Metoda minimální variance
a její vztah k MNČ

Clánek se zabývá vztahem metody nejmenších čtverců (MNC), která je široce používána v geodézii, a poněkud obecněji formulované úlohy nejlepšího lineárního odhadu (metody minimální variance).

The paper describes the relation of the least squares method, also widely used in geodesy, and the more generally formulated
best linear estimate (method ofminimum ofvariances).

Metoda nejmenších čtverců je základním nástrojem pro zpracování geodetických měření. Použijeme-li označení podle [2]
a předpokládáme-li, že všechna na sobě nezávislá měření se
mají uplatnit se stejnou vahou, je metoda založena na minimalizaci výrazu
vTv.

Jednoduchým a stále ještě velmi názorným zobecněním je
případ, kdy měření jsou nezávislá, ale mají obecně různé
střední kvadratické odchylky (Tj. V tom případě minimalizujeme výraz
vTpv,

cr = J (x -

/-L? p(x)d x

= J x2 p(x)d

x - /-L2.

(3)

Odmocnina z variance (T se nazývá střední kvadratická odchylka. Každou náhodnou proměnnou můžeme "standardizovat" substitucí
x-/-L

y=--.
(T

Dosazením do předchozích vzorců lehce odvodíme, že pro
takovou standardizovanou proměnnou platí

kde váhová matice P je diagonální maticí
P

= diag

(~

Velkou důležitost má tzv. normální rozdělení, které je definováno hustotou pravděpodobnosti

).

"Názornost" tohoto případu spočívá v tom, že pomocí středních odchylek (Tj dostáváme jakési "normované" opravy
Vi

=

(T[i;

Vi

-(x-J-t)2/2ď'

.

(Ji

a minimalizujeme součet čtverců

Ivy.
Co však nastane v případě, že měření nejsou na sobě nezávislá? Jsme stále ještě oprávněni použít metody nejmenších čtverců? A jak volit váhovou matici P? Na tyto otázky
se pokusíme odpovědět.
2. Hustota pravděpodobnosti

I

( ) =---e
px

a kovarianční matice

Předpokládejme, že x je náhodná proměnná. Pravděpodobnost, že její hodnota leží v intervalu < a; b) je
Prob(a s x < b) = J p(x)d x,

Rozšířenost použití normálního rozdělení je důsledkem tzv.
centrálního limitního teorému:
Součet velkého počtu nezávislých náhodných proměnných
se stejným rozdělením pravděpodobností, střední hodnotou
/-L = O a střední kvadratickou odchylkou (T = I se blíží normálnímu rozdělení. V praxi to znamená, že o měření, které
je zatíženo součtem mnoha (malých) náhodných chyb, jejichž přesné rozdělení pravděpodobností neznáme, často
předpokládáme, že má normální rozdělení.
Odvoďme ještě dva jednoduché vztahy pro střední hodnotu
a střední kvadratickou odchylku náhodné veličiny

kde a, b jsou reálná čísla (konstanty). Dosazením do rovnic
(2) a (3) zjistíme, že

a

kde p(x) je tzv. hustota pravděpodobnosti. Střední hodnotu
definujeme výrazem
/-L

= E(x) = J

x p(x)d x,

Až dosud jsme se zabývali pouze jednou náhodnou proměnnou x. Nyní předpokládejme dvě náhodné proměnné xi>
Xj. Podobně jako v případě jedné proměnné zavádíme hus-
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totu pravděpodobnosti p(xi, x). Střední hodnoty obou proměnných jsou
/Li

==J

I

Xi P(Xi, x) d Xi d Xi'

(8a)

Střední hodnota nějaké funkce c/J (Xi' X) je definována rovnicí
E(c/J(Xi, x)) ==

J

r

~~

c/J(Xi' x) P (Xi, X) d Xi d Xi'

Estimate) - viz např. [3]. Tedy v překladu něco jako "nejlepší lineární odhad nezatížený systematickou chybou". Terminologie není v zahraniční literatuře zcela jednotná. Někdy
se hovoří o metodě nejmenší variance, jindy o tzv. Gauss-Markoffově metodě. Uvidíme, že pod těmito složitými názvy se neskrývá nic jiného než (malé) zobecnění staré známé
metody nejmenších čtverců.
Předpokladem je, že známe kovarianční matici měření Qťť.
Vyrovnané hodnoty neznámých~určujeme na základě těchto
podmínek:
1. Odhad ~ je lineární funkcí měření f. Tedy platí
~== Ff.

(9)

Tzv. kovarianci mezi proměnnými Xi' Xi definujeme výrazem

(19)

2. Odhad není zatížen systematickou chybou. Převedeno do
matematické formulace to znamená, že platí
E{X-~}

==E{x-

FAx-

Fv}== E{(I-

F A) x} ==O.
(20)

3. Odhad je optimální v tom smyslu, že prvky na hlavní
diagonále kovarianční matice výsledných parametrů jsou
minimální:
Rozšíříme-li nyní naše úvahy na náhodnou vektorovou
proměnnou

která má střední hodnotu /L, definujeme tzv. kovarianční matici rovnicí

Důležitou vlastností kovariančních matic je, že jsou pozitivně semidefinitní. To znamená, že pro libovolný vektor
c (odpovídající dimenze) platí

Je jasné, že jde o lineární odhad, a že je splněna i rovnice
(20). Zbývá dokázat, že jde o optimální odhad ve smyslu rovnice (21). Důkaz můžeme provést nepřímo. Předpokládejme,
že existuje jiný (lepší) odhad Ff. Kovarianční matice výsledných parametrů je dána rovnicí
Qxx==E{(X-~)(X~)T} ==E{(x-Ff)
(x-Ff)T)
==E{ (Fv) (FvV) ==F E{ vvT} fT ==F Qťť fT.

==
(23)

kde I je skalární součin vektorů C a X - /L.
Na závěr tohoto oddílu odvoďme ještě zákon přenášení variancí. Nechť
Qxx ==Fo Qťť F~ + Fo Qťť (F - FO)T+ F~ Qťť (F - Fo) +
==(F - Fo) Qťť (F - FoV.
(24)

Kovarianční matice náhodného vektoru y je rovna
Qyy ==E (y- E ly)) (y- E
. ==E(Bx + k- BElx)==BE (xxT) BT ==
== B Qu BT.

(y)V)

==
k) (Bx+

k-

BE(X)-

Druhý a třetí člen na pravé straně této rovnice je roven nulové matici, protože např.

kV==
(17)

3. Metoda minimální variance
Vyzbrojeni poznatky shrnutými v předchozím oddílu můžeme odpovědět na otázky vyslovené v úvodu tohoto článku.
Náš problém je definován rovnicí oprav přesně tak, jak jsme
zvyklí

o matici A typu (m, n) předpokládáme,

že její sloupce jsou
lineárně nezávislé a m :::::
n (hodnost matice je tedy rovna n).
V případě, že m > n se nám nepodaří nalézt takové řešení
rovnice (18), aby platilo v == O. Snažíme se proto nalézt nějaký vektor ~, který by byl z určitého hlediska "nejlepším"
odhadem vektoru x. Možné řešení poskytuje metoda známá
pod svou anglickou zkratkou BLUE (Best Linear Unbiased

Fo Qťť (F - For ==(AT Qť~ Arl
==(ATQť~ Arl
==(AT Qť~Arl

AT Qť~ Qťť (F - Fo)T ==

(FA - FoA)T ==
(I -I)T ==O.

(25)

Tedy platí
Qxx ==Fo Qťť F~ + (F - Fo) Qťť (F - FoV.

Protože však matice Qťť je pozitivně semidefinitní, bude
hlavní diagonála kovarianční matice výsledných parametrů
minimální právě v případě, že F - Fo ==O. Tím je důkaz ukončen.
Zdůrazněme ještě, že ke stejnému výsledku bychom došli, kdybychom požadovali minimalizaci výrazu
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Metoda minimální variance není ničím jiným než metodou nejmenších čtverců s plnou váhovou maticí

Důležitost metody minimální variance spočívá v tom, že
v případě, kdy měření nejsou nezávislá, je podmínka (2l)
stále stejně "rozumná a průhledná", zatímco podmínka
vTPv ~ min. ztrácí (alespoň na první pohled) charakter požadavku nejmenšího součtu čtverců oprav.
4. Zprostředkující

Nyní je třeba poznamenat, že z této rovnice nevyplývá okamžitě, že v= P-~DTPww.Označme

Ukážeme, že tato volba minimalizuje výraz vTPvv. Vyjádříme opravu v ve tvaru

měření

Při řešení běžných geodetických úloh zpravidla vystačíme
s klasicky definovanou metodou nejmenších čtverců (s diagonální váhovou maticí). Téměř vždy totiž můžeme přejít
k původním nezávislým (a tedy nekorelovaným) měřením.
Rozdíl je např. při zpracování měření GPS, kdy často musíme pracovat s "měřeními", která sama vznikla zpracováním jiných (původních) měření. A původní měření již nemusí
být k dispozici (třeba proto, že měla příliš velký objem a nebylo je možno archivovat).
Přechod od korelovaných měření k nekorelovaným tvoří
podstatu výkladu vyrovnání geodetických sítí, jak je podána
ve skriptech [I]. V uvedených skriptech je použito poznatků
z teorie lineárních operátorů. Stejně dobře však vystačíme
jen s maticemi (neexistuje žádný poznatek lineární algebry,
který by nemohl být odvozen jak s použitím matic tak s použitím lineárních operátorů - z tohoto hlediska jsou oba přístupy rovnocenné). Můžeme vycházet z těchto předpokladů:
• K dispozici jsou měření ~)+ t, jimž přísluší opravy v. Tato
měření jsou nezávislá. Váhová matice P" je diagonální maticí.
• Známe (linearizovaný) funkční vztah mezi měřeními
to + t a tzv. zprostředkujícími parametry s:

• Konečně známe vztah mezi zprostředkujícími S a neznámými parametry X (pokud tento vztah není lineární, musíme jej napřed linearizovat)
w=Ax-(s-Xa).
'---r---J

e
Mezi přírůstky zprostředkujících parametrů
nekorelovaných měření V musí tedy platit:

Wa

opravami

Va'PvCv- Va) = wTPwDP-~P,,(V- Va) =
= wTPw(Dv- DP-~DTPww) =
= wTP,vCDv- w) = o.

To ale znamená, že chceme-li minimalizovat levou stranu,
musíme volit

Závěrem lze říci, že aťjiž zavádíme vektor zprostředkujících parametrů S nebo se spokojíme s tím, že naše měření
jsou korelovaná a odvodíme si kovarianční matici DP-~DT,
je výsledek vždy tentýž. Zavedení vektoru S objasňuje, proč
se uvedenému způsobu vyrovnání říká "vyrovnání měření
zprostředkujících". Tento termín se často vyskytuje v německé literatuře. Naproti tomu američtí autoři tento termín
zpravidla vůbec nepoužívají.

Řešme takto zadanou úlohu metodou minimální variance.
Podle zákona přenášení kovariancí platí
[1] lOKL, L. - INGEDULD, M.: Geodézie II (Transformace a geo-

detické úlohy z hlediska teorie lineárních operátoru). Praha,
Ediční středisko ČVUT 1986.
[2] MERVART, L.: Transformace neznámých parametrů při zpracování měření GPS. Geodetický a kartografický obzor, 44 (86),
1998, Č. 6, s. 127-131.
[3] STRANG, G. - BORRE, K.: Linear Algebra, Geodesy, and GPS.
Cambridge, Wellesley-Cambridge Press 1997.

Násobme obě strany rovnice (30) jednotkovou maticí, kterou
zapíšeme ve tvaru I = P-~P w
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Předloženo na Mezinárodní konferenci o rozvoji a správě vlastnických práv k nemovitostem, Vídeň, 1.-3.4. 1998
347.235(4)

Ctyři velké revoluční zvraty v tomto století značně ovlivnily vlastnické vztahy k pozevmkůr:za nem~vitostem ~e Stře~ní ~v~op~.
Na příkladech Polska, Ceské republiky, Slovenska a Maďarska vysvětluje autor soucasny stav v techto zemzch, doczle~e. u.sp~chy i nezdary při privatizaci a předpokládaný vývoj, který se opírá o jeho zkušenosti poradce programu PHARE v castz, týkající se evidence pozemků.

ln this century four big revolutionary events took place and had a great effect on the ownership relations 0lland and property
in Central Europe. On examplesfrom Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary the author expla.znsthe present.state
in these countries, the achieved successes and failures in the course of privatisation and expected evolutlOn based on hzs experience as consultant/advisor for the Land Registration Sector of the PHARE Programme.

1. Úvod

Bouřlivé dějiny .ve Střední Evropě v našem století význačně
ovlivňují vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitostem
a tím i trh s pozemky a katastrální systémy v jednotlivých
zemích.
V tomto století došlo ke čtyřem velikým revolučním zvratům, které způsobily změnu hranic jednotlivých států, velké
přesuny obyvatelstva a rozsáhlé pozemkové reformy:
- první světová válka,
- druhá světové válka,
- zavedení ústředně plánovaného hospodářství komunistickými úřady,
- pád komunistické vlády a zavádění svobodného tržního
hospodářství.
Důsledky pozemkových reforem jsou zpracovány v kapitole 2.
Na počátku tohoto století ovládala Evropu tři mocnářství,
Německo (Prusko), Rakousko-uherská monarchie a Rusko.
Katastrální systémy ve Střední Evropě jsou dědictvím těchto
systémů v těchto třech impériích.
Zákon z roku 1871 zavedl v Prusku zásadu, že žádné pozemkové změny neplatí, dokud není dohoda řádně evidována.
Od roku 1900 občanský zákoník pro celé Německo zabezpečil, že zápis v příslušné evidenci se stal jediným důkazem
o právním nároku k pozemku. Touto evidencí, jíž je registrace právních titulů, je tak zvaný "Grundbuch".
Katastrální služba v krajích ovládaných rakousko-uherským mocnářstvím byla zřízena v roce 1792. Tento systém
je znám jako "tereziánský a josefský katastr". Je dosud základem pro pozemkovou evidenci v osmi středoevropských
zemích včetně České republiky, Maďarska a Slovenské republiky. Tyto země pořádají konference, které se zabývají výměnou informací o postupu modemizace "tereziánského katastru".
V části Střední Evropy, která byla obsazena Ruským impériem, byl pouze jednoduchý druh daňového katastru vzhledem k tomu, že na ruském území půda patří obci.
Zásada, že pozemková změna nabývá platnosti až po řádném zapsání dohody, platí ve všech středoevropských ze-

mích. Proto je velmi silná vazba mezi trhem s pozemky a pozemkovou evidencí.
Nejvýznačnější výzvu pro trh s pozemky a katastrální
systémy ve Střední Evropě představuje proces privatizace pozemků a nemovitostí. V tomto dění se přetvářejí původní
vlastnická práva a privatizuje se půda ve vlastnictví státu.
Během komunistického období došlo ke dvěma druhům
kolektivizace. Prvním bylo úplné vyvlastnění pozemků a majetku, který byI převeden do státních statků a jiných státních
organizací. Při druhém způsobu se převáděly pozemky a majetek do družstev. V družstvech nebyl majitel vyvlastněn, ale
jeho vlastnictví se stalo součástí velkého pozemkového souboru. V družstvech se vytratily jednotlivé hranice a pozemkové parcely.
Ve Střední Evropě dochází k různým způsobům privatizace pozemků a majetku:
- Náhrada: Při tomto druhu privatizace bývalí majitelé obdrží za své pozemky a majetek náhradu. Nejčastějším způsobem takové náhrady bývají pozemky a ne peníze. Dobrým příkladem kompenzačního programu je Maďarsko.
- Privatizace: Je to převod státem vlastněných pozemků
a majetku do soukromých rukou. Tento proces se odehrává
ve vesnických oblastech Polska.
- Restituce: Je to navrácení pozemků a majetku původním
majitelům nebo jejich dědicům. Restituce je velice obtížná.
Někdy mizí původní parcely pod komunikacemi nebo stavbami, někdy nelze nalézt původní vlastníky. Např. ve Varšavě nebylo možno objevit 60 % původních vlastníků. Restituce je hlavním způsobem privatizace v České i Slovenské
republice.
Tyto příklady jsou rozvedeny v kapitole 3. V ostatních středoevropských zemích se následovalo týchž příkladů. V jiných zemích se často shledáváme s kombinací různých druhů
privatizace.
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Během komunistického období se vytvořilo dobře fungující
užívání pozemkových parcel v rámci státních statků a družstev. Výsledkem privatizačního procesu se stává obnova starého stavu s jeho malými a rozdrobenými pozemkovými parcelami v majetku mnoha spoluvlastníků. Též náhradní
pozemky mívají velmi nepřihodný tvar. Takové pozemky se
dají prodat velmi nesnadno a je téměř nemožné na ně získat
hypotéku a nejsou pro zemědělskou výrobu vhodné. Lze shrnout. Celý privatizační proces nepřispívá k rozvoji výkonného trhu s pozemky. Je proto nevyhnutelné, aby po celém
procesu privatizace, restituce a kompenzace došlo ve středoevropských zemích k nové pozemkové změně (zemědělským
úpravám pozemků). Bude to vyžadovat celá desetiletí, než se
podmínky pro výkonný trh s pozemky vyrovnají se standardem, který je běžný v Evropské unii.

Protože jsme ukázali na příklady privatizačních postupů
v Polsku, České republice, Slovenské republice a Maďarsku,
vybíráme tytéž země pro rozbor výsledků pozemkové reformy.

Po první světové válce se objevilo Polsko na mapě Evropy
jako nezávislá země. Bylo umístěno mnohem východněji,
než je jeho současná poloha. Poláci bojovali za svobodu během více než sta let a tento boj byl i bojem polských sedláků
za získání soukromého vlastnictví. Výsledkem bylo, že sedláci obdrželi jeden nebo více malých kousků pozemků, na
nichž bylo velmi nesnadné si zajistit živobytí. I dnes více než
25 % polského obyvatelstva pracuje v zemědělském sektoru.
Konec druhé světové války znamenal pro Polsko velké
územní změny. Plocha státu se zmenšila o 75 000 km2 a hranice se posunuly, aby zahrnuly západní a severní území.
I když jsou v těchto oblastech po ruce katastrální dokumenty,
nesmírné přesuny obyvatelstva učinily většinu těchto dokladů bezcennými. Tyto neúplné a většinou zastaralé podklady, včetně nepodložených prohlášení o vlastnictví, statistické údaje a "data o společenské klasifikaci", byly užity
počátkem padesátých let pro zřízení tak zvaného zjednodušeného katastru. Sbírka informací, pořízená podle výše zmíněných zásad byla plná chyb. V územích, která se octla pod
polskou vládou na základě Postupimské dohody, bylo zabaveno mnoho pozemků vlastněných Němci. Také římskokatolická církev a polská šlechta byly ve značné míře vyvlastněny. Před vládou mělo v Polsku v držení několik rodin více
než sto tisíc hektarů.
Polské nařízení o pozemkové reformě z 6. září 1944 vyhlásilo, že vlastnictví o výměře větší než padesát hektarů
(v některých případech sto hektarů) bude převzato státem bez
náhrady. Tyto pozemky byly předány ve značném rozsahu
(více než šest milionů hektarů) zemědělským dělníkům
a vlastníkům malých hospodářství (pod dva hektary).
Národnostní boj od roku 1795 do roku 1918, s ohledem
na ztrátu samostatnosti, byl též bojem polských sedláků
o půdu. Proto se komunistická vláda neodhodlala ke kolektivizaci půdy, to znamená, že za komunistické vlády v Polsku stále existovalo soukromé vlastnictvf Rozhodujícím
okamžikem byla v ohledu vlastnictví, z hlediska polské
vlády, novela článku 7 ústavy z roku 1989. Tam se praví, že

obzor

149

"Polská republika ochraňuje vlastnictví a dědická práva a zaručuje ochranu osobního vlastnictví. Vyvlastnění je povoleno pouze pro veřejné účely a za řádnou náhradu". Nastolení ochrany vlastnictví vyústilo do významných změn
v chápání soukromého vlastnictví. Pozemky a trh s nemovitostmi se rozvíjejí, vytvářejí podstatný růst požadavků na
spolehlivé informace co do určení vlastníka a stanovení právních hranic pozemků.
Svaz bývalých majitelů pozemků začal požadovat v září
1990 svá práva. Mezi význačnými členy tohoto svazu jsou
šlechta a duchovenstvo. V první nabídce pevně přislíbil ministr financí, že navrátí zpět pouze nezemědělskou půdu.
Nyní se dosud mračí zákonodárci nad tímto rozporuplným
případem a zdá se, že polská společnost bude muset vyčkat
dlouhou dobu, než se dočká výsledků této rozpravy. Hlavní
překážkou je požadovaný rozsah náhradních výplat, prostě
je příliš vysoký na to, aby ho vláda unesla. V květnu 1991
vyvolala vláda pozdvižení mezi žadateli odvážným vyhlášením svého záměru neproplácet žádné požadavky v případech,
kdy vyvlastnění bylo v souladu s předchozími zákony.
Ve skutečnosti by takový návrh zrušil téměř všechny současné žádosti, neboť znárodnění umožňovaly stalinské vyvlastňovací zákony. Široká veřejnost však očekávala, že někdy v budoucnosti se dostane oprávněným - polským žadatelům skutečné finanční náhrady. Je ovšem velice obtížnou věcí prokazovat své právo po tolika uplynulých desítkách let.
2.2 Pozemkové
reformy v České
a ve Slovenské
republice

republice

Československo vzniklo v roce 1918. Velká pozemková reforma se uskutečnila na základě Vyvlastňovacího zákona
z roku 1919. Vyvlastněny byly majetky nad 150 hektarů zemědělské půdy, nebo o celkové výměře nad 250 hektarů.
Podle zákona z roku 1920 se předala zabraná půda obcím,
soukromým osobám a organizacím. Soukromé osoby dostávaly majetek mezi šesti až deseti hektary.
K další velké pozemkové reformě došlo v Československu v roce 1945 prezidentským dekretem o konfiskaci půdy
a majetku Němců, Maďarů a vlastizrádců a dekretem o přídělech konfiskovaného majetku českým a slovenským zemědělcům. To vyvolalo otázky "sudetských" Němců, kdy
více než dva a půl milionu lidí bylo přinuceno opustit zemi.
Zabrané pozemky spravoval "Národní pozemkový fond".
Tento fond přiděloval soukromým osobám nejvýše třináct
hektarů zemědělské půdy. Vytýčení se provádělo zcela nedokonale. Konalo se na podkladě map 1 : 5 000 a hranice se
vyznačily do mapy jen zhruba, pak byly přibližně vytýčeny
v terénu a výměry se stanovily zcela hrubě. Předpokládalo
se, že později se provede podrobnější měření. V roce 1954
byl pozemkový fond zrušen. Zbývající pozemky se převedly
do správy okresů.
Úzká spolupráce katastrálních úřadů a pozemkových knih
se v Československu dramaticky přerušila v roce 1948, kdy
komunistická strana přebrala výkonnou moc. V roce 1951 se
zákonem zrušila povinnost zápisů vlastnictví do pozemkových knih. To znamenalo konec dlouholeté zásady zaznamenávání (a také vkladů vlastnických vztahů). Nicméně až
do roku 1958 pokračovalo vedení katastrálních map a pokračovala i pozemková evidence. Počátkem roku 1954 se již
katastrální dokumenty systematicky nevedly, a proto postupně zastarávaly. Naštěstí nebyly zničeny. Majitelé zemědělských pozemků byli nuceni vstupovat do družstev spolu
se svým nemovitým majetkem. Jejich členství se udržovalo
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Rok

Prodaná výměra v km2

Procentní podíl
na celkové zásobě

1992
1993
1994
1995
1996

95
490
654
1 154
1926

0,2 %
1,1 %
1,5 %
2,5 %
4,2 %

Celkem

4319

9,5 %

a zaznamenávalo,
ale skutečné užívání polí bylo přísně omezeno. Jednotná evidence pozemků se zavedla v roce 1956,
zejména pro statistické účely.
"Sametová revoluce" v Československu v roce 1989 byla
počátkem zavádění tržního hospodářství, s revolucí a privatizací státního majetku. Tak se stalo potřebným zaznamenávat vlastnictví a nemovitosti v jejich hranicích. Nutné katastrální a geodetické zákony se vyhlásily v roce 1992.
Současně si úřady uvědomily velký problém tak zvaných
"ztracených parcel".
Po roce 1989 byla v zemi otázka vyhnání "sudetských"
Němců předmětem mnohých diskusí. Čekalo se, že mnozí
"sudetští" Němci budou chtít přijít zpět a požadovat svůj původní majetek. Proto se vláda rozhodla, že restituce majetku
se může zakládat na stavu po roce 1948. Jiná výměna obyvatelstva se uskutečnila mezi maďarskými a slovenskými občany.
Prvním lednem 1993 se Československo
rozdělilo na Českou republiku a Slovenskou republiku. Co se týče pozemkové evidence vytváří každá z těchto zemí svou vlastní strategii.

První pozemková reforma uskutečněná v roce 1920 v Maďarsku znamenala pokus odstranit feudální systém velkých
statků přidělením parcel chudým námezdníkům,
chalupníkům a držitelům tak zvaných trpasličích parcel. Rozdělilo se
na 570 000 hektarů mezi 411 000 žadatelů. Průměrná výměra
těchto parcel byla mezi půl a jedním hektarem. Noví majitelé neměli bez ekonomických regulací a pomoci žádnou jinou možnost, než pokračovat v námezdní práci i nadále, jak
činili už dříve.
Revoluční změny, ke kterým došlo v Maďarsku v roce
1945, znamenaly, že byla rozparcelována
velká soukromá
hospodářství a jejich území rozdělena mezi vesničany, držitele trpasličích parcel a jiné dělníky. Tato druhá pozemková
reforma byla zavedena zákonem v roce 1945. Asi 650 000
žadatelů o půdu obdrželo pozemky (pro zemědělské obdělávání nebo pro stavbu jejich domků) a průměrná výměra parcel byla mezi 2,5 až 3 hektary. To znamená, že se rozdělilo
34,8 % obdělávané půdy v zemi. Přesto nebylo možno uspokojit všechny oprávněné žadatele a odhaduje se, že žádosti
100 000 osob byly odmítnuty.
Výsledkem tohoto dělení bylo též ukončení feudální nerovnosti v Maďarsku, poslední zemi v Evropě, která přistoupila k této změně. Vzniklo tak mnoho nových trpasličích
a malých hospodářství. V kategorii 3-6 hektarů vzrostl počet hospodářství o 90 %. To značí, že se podstatně změnil
maďarský systém nemovitostí.
Účelem této pozemkové reformy bylo, aby se uskutečnila
rychle, a tím se zajistilo pokračování zemědělské výroby.

Krátké termíny a obrovský rozsah práce neumožňovaly pečlivou evidenci a přesné zaměření. Tato evidence a mapování
byly náčrtkové a pouze zachycující
změněný stav; měly
pouze dočasnou platnost. Evidence se postupně ověřovala
a doplňovala.
Od roku 1949 musel zemědělský stav v Maďarsku přecházet na kolektivní zemědělství pod novou socialistickou
vládou. Během let 1959 až 1962 se uskutečnil proces zemědělské kolektivizace s velkými družstevními hospodářstvími
a státními statky. Výsledkem tak zvané "socialistické
přeměny zemědělství" zůstalo pouze 5 % zemědělské půdy soukromé, 15 % se dostalo do státních rukou a 80 % užívala
družstva. Podle statistických údajů bylo v roce 1978 94 %
pozemků v užívání kolektivizovaného
sektoru a zbývajících
6 % představovali jednotlivci a soukromí uživatelé.
Vytváření státem vyvlastněných
zemědělských
a lesních
statků započalo v roce 1948. Stát vlastnil půdu též před rokem 1948. Družstva se vytvářela jako sdružení jednotlivců
a majetku svých členů. Mělo se tak dít dobrovolně, ale v padesátých letech to bylo obvykle vynucováno.
V této době též došlo k významnému procesu zemědělských úprav, aby se soustředily malé roztroušené parcely do
velkých polí pro úspěšné hospodaření.
Pozemkový zákon vyšel v roce 1967. Lze ho považovat za
milník v politice pozemkového vlastnictví té doby. Tento zákon stanovil směrnice pro pozemkové vlastnictví a vývoj při
užívání pozemků a vytvořil právní rámec pro vlastnictví
a podmínky užívání.
Po politických změnách let 1989-90 vyhlásila nová vláda,
že dalším krokem bude v Maďarsku změna vlastnické struktury. Tento proces se započal zákony o náhradách (kompenzačními zákony).
Na uskutečňování
kompenzačních
zákonů lze pohlížet
jako na čtvrtou a největší pozemkovou reformu v Maďarsku.
Kompenzační zákon I vstoupil v platnost v roce 1991. Měl
odškodnit ty osoby, jejichž soukromý majetek byl vyvlastněn po roce 1949 jako důsledek právních předpisů té doby.
Dodatečný kompenzační zákon rozšířil okruh osob oprávněných k náhradám.

3.1

Postup

při

privatizaci

pozemků

v Polsku

V Polsku bylo nutné státní vlastnictví pro přeměnu hospodářského systému. Na počátku reformy (1989) bylo ve státním sektoru v průmyslu téměř 80 %. V držení soukromých
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I

intravilán
extravilán
Slovensko

Počet parcel
ve Slovenské
republice
(1948)
2
3000000
9000000
12000000

Počet parcel
v evidenci E
zapsaných
na LV
3
O
2709800
2709800

Počet parcel
v evidenci C

%

(3) z (2)
4
0%
30%
22 %

osob byly pouze malé a zastaralé společnosti. Stav v zemědělství byl zcela odlišný. Zde se účastnil státní sektor pouze
18,8 %.
V roce 1991 byla založena Zemědělská agentura Státní pokladny (APA), aby uskutečnila transformace vlastnictví
v polských venkovských oblastech. Agentura je trust, pověřený Státní pokladnou výkonem vlastnických práva ostatních věcných práv k státnímu majetku ve venkovských oblastech. Agentura je povinna přebírat veškerý majetek
rušených státních statků, další majetek Státní pokladny i pozemky a majetek od Národního pozemkového fondu.
Přebírání celkového majetku rušených státních zemědělských podniků následuje vypracování restrukturalizačních
programů, které rozhodují o užití majetku, nebo jeho určení.
Mezi ně patří:
- 'prodej statků, zemědělských parcel a osobního majetku,
- nájem, držba a kapitálové půjčky,
- převod státním organizačním jednotkám, které nemají
právní subjektivitu pro správu,
- přidělení statků na určenou dobu správci (na základě
smlouvy o správě), určenému APA.
Pozemky a majetek, který patří Reservě zemědělského majetku Státní pokladny se mohou také bezplatně převádět na
obce - za účelem investic do infrastruktury, na Polskou akademii věd, vysoké školy a výzkumné a vývojové ústavy - pro
provádění jejich statutárních úkolů. Zemědělská půda nízké

Obr. 2 Přehled procentního zastoupení státem vlastněných
pozemků v jednotlivých vojvodstvích

5
3100000
2081 700
5 181 700

Počet parcel
v evidenci C
zapsaných
na LV
6
2790000
425300
3215300
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jakosti se může předávat Státním lesům pro zalesnění nebo
nechat ležet ladem. Obr. 1 ukazuje strukturu pozemků patřících APA.
Na smluvním základě užívali koncem prosince 1996 nájemci 29 280 km2 pozemků z celkové zásoby APA. Toje 65 %
celkové výměry.
Výsledky snah prodat pozemky jsou dosud velmi ubohé
(tab. 1, obr. 2). Hlavní příčinou je nedostatek kapitálu u rolníků. Svou roli hrají též nízká jakost pozemků a špatné vodohospodářské podmínky. Navíc APA bojuje s dalšími závažnými problémy, jako:
- nezaměstnaností bývalých 193000 zaměstnanců zrušených
státních statků,
- nesmírnou zadlužeností mnoha bilionů zlotých, což je dědictví z likvidace státních statků.
Zlepšení zemědělské výroby se nepovažuje za problém
APA, ale samostatných zemědělců. V roce 1997 bylo rozhodnuto, že APA již nebude nadále prodávat pozemky ze zásoby APA.
3.2 Postup restituce
pozemků
a ve Slovenské
republice

v České

republice

Proces privatizace pozemků a nemovitostí v České republice
a ve Slovenské republice započal po "sametové revoluci"
v roce 1989. Tehdy obě země byly spojeny v Československu. Proto se řídí privatizační proces v obou zemích týmž
vzorem. Postup se převážně zaměřuje na restituce, ale jsou
možné též kompenzace a privatizace.
Před rokem 1948 bylo v České republice okolo 12 milionů parcel a asi 12 milionů parcel ve Slovenské republice.
Z toho počtu se asi 20 % nalézalo v zastavěném území (intravilánu) a 80 % ve venkovských oblastech (extravilánu).
Asi 90 % intravilánu bylo již zapsáno v katastru a má listy
vlastnictví.
V extravilánu nelze dosud vytýčit asi 20 % pozemkových
parcel a z nich pouze velice malá část má list vlastnictví
včetně vytýčení v přírodě. Většina stávajících parcel má list
vlastnictví, ale bez přesné znalosti jejich umístění. Proto se
tento odstavec zabývá otázkami privatizace pozemkových
parcel v extravilánu. Rekonstrukce zbývající části dřívějších
katastrálních parcel je známa jako problém "ztracených parcel" (asi sedm milionů ve Slovenské republice a asi 8 milionů parcel v České republice).
Po roce 1964 se evidovaly v pozemkovém katastru, podle
nového katastrálního zákona, pouze vybrané právní skutečnosti. Pozemky soukromých osob, které užíval stát nebo
družstva se neevidovaly vůbec. Pozemkové parcely soukromých osob se nezaznamenávaly na katastrálních mapách
nebo písemných dokladech. Přesto jsou tyto vlastnické parcely většinou přístupné v historické katastrální dokumentaci
(pozemkového katastru a pozemkové knihy). Osobní vlastnictví zůstalo ukryto ve velkých parcelách státních statků
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Druh vlastnictví
Majetek ve státním vlastnictví
Družstevni vlastnictví
Státní statky
Doplňková hospodářství
Soukromý majetek
Jiný majetek
Celkem

hektarů
2658044
5690145
279238
539783
114 187
21779
9303176

procentní
podíl %
28,57
61,15
3,00
5,80
1,23
0,25
100,00

a družstev (podle předchozí právní úpravy). Změny starých
historických parcel se neevidovaly ve vedeném pozemkovém
katastru, ale existuje pouze pomocná dokumentace, která nebyla právní součástí pozemkového katastru. Pozemková
kniha byla zrušena na základě občanského zákoníku z roku
1950.
Nový pozemkový katastr z oné doby neměl žádnou právní
závaznost a právo k pozemkům bylo nutno prokazovat jednotlivě, pomocí řádných smluv a výměrů. Přesto sbírka listin pozemkového katastru obsahuje prakticky všechny původní doklady, dokonce i ty, které se týkají velkých bloků
parcel.
Hlavní obtíží stávajícího katastru je skutečnost, že katastr
neobsahuje veškeré parcely s jejich platnými vlastnickými
vztahy. Je to pouze pomocná evidence (tak zvaná zjednodušená evidence), která dovoluje vyhledávat parcely zobrazené
na mapách historického pozemkového katastru (pod starými
parcelními čísly). Vyhledávání v archivních dokumentech je
obtížné a náročné na čas, manuální práce a vyžaduje velmi
dobře vycvičený personál. Protože ztracené parcely vytvářejí skutečnou překážku pro zavedení počítačového zpracování, je nutno je doplnit do nynějších map, označit novými
parcelními čísly a doplnit parcelní údaje v katastrální dokumentaci. Ztracených parcel je v České republice na osm milionů. Prvním krokem by mělo být doplnění pomocné evidence o stará parcelní čísla do katastrálního operátu - a to
alespoň jako dočasné řešení tohoto dlouhodobého problému.
Tab. 2 podává přehled katastrálních parcel ve Slovenské
republice. Zkratka LV v tabulce znamená list vlastnictví, evidence C je zápis bez znalosti umístění a evidence E zápis se
známým umístěním pozemkové parcely.
Z tab. 2 shledáváme, že jsou dosud ztraceny miliony parcel. Vlastnická práva k pozemkovým parcelám bez jejich lokalizace nelze ani prodávat, ani zastavovat.
Jsou tři přístupy, jak řešit problém "ztracených parcel".
Prvním je restituční proces pomocí pozemkových úřadů, kde
se vydávají doklady o restituci. Druhým je nové přidělení
parcel prostřednictvím jednotlivých nebo komplexních pozemkových úprav. Třetím řešením je objasnění cestou digitalizace katastrální mapy.
Obtíž netkví pouze v mimořádné rozdrobenosti, ale též ve
značném počtu spoluvlastníků parcel, způsobeném zděděnými
zákony dřívějšího rakousku-uherského mocnářství (obr. 3).
Vzhledem k různým právním předpisům v ohledu dědictví,je otázka spoluvlastníků ve Slovenské republice mnohem
vážnější než v České republice.
Proces privatizace extravilánu v obou republikách se uskutečňuje dvěma postupy:

být: vyvlastnění bez náhrady; znárodnění, které proběhlo při
porušení platných právních předpisů; zábor bez právního
podkladu; politická perzekuce atd.
Při restitučním řízení jsou dva druhy osob:
• oprávněné osoby, občané České republiky a Slovenské republiky, kteří trvale sídlí na příslušném území a jejich pozemek a budovy, náležející k původním hospodářstvím,
byly převedeny na stát nebo jiné právní subjekty mezi 25.
únorem 1948 a 1. lednem 1990
• povinnými osobami jsou stát a právní subjekty, které mají
pozemky a nemovitosti ve svém držení.
Oprávněná osoba uplatňuje svůj nárok na Pozemkovém úřadě
a současně vyzývá povinnou osobu, aby restituovala pozemky a majetek. Oprávněná osoba a povinná osoba by měly
uzavřít smlouvu o restituci pozemků a majetku do šedesáti
dnů od doručení výzvy k navrácení majetku. Pozemkový zákon upravuje stav, kdy se vznášejí současně dva nebo více
nároků oprávněných osob na tentýž majetek.
Nárok na restituci pozemků a majetku mohly oprávněné
osoby vznášet do 31. ledna 1993.
• Pozemková reforma
Tento druh privatizace se provádí v družstvech. Vlastník nebyl v družstvech vyvlastňován, ale jeho majetek se stal částí
velkého zemědělského uživatelského celku. Jednotlivé hranice a parcely v družstvech vymizely. Pozemková reforma se
nazývá pozemkové úpravy, ale ve skutečnosti je druhem komasace. Jsou tu jednoduché úpravy, které se dotýkají po-

• Restituce pozemků a nemovitostí
Pozemkový zákon rozlišuje na dvacet různých případů, které
mohou být důvodem pro restituci. Takovými důvody mohou
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Požadavek na zlaté koruny od
jednotlivců žádajících o náhradu

41,3 miliony zlatých korun

3,0 miliony hektarů

Spoluvlastnictví
Clenský fond zaměstnanců
Celkem

38,6 milionů zlatých korun
10,5 milionů zlatých korun
90,4 milionů zlatých korun

2, I miliony hektarů
0,7 milionu hektarů
5,8 milionů hektarů

zemkových parcel jednotlivých vlastníků a komplexní pozemkové úpravy, kdy se vzájemně vyměňují pozemkové parcely u více vlastníků - a někdy i v celém katastrálním území.
Ačkoliv nároky na restituce v obou zemích skončily
31. ledna 1993, proces dosud probíhá. Jeden restituční nárok
může zahrnovat stovky pozemkových parcel a stovky vlastníků. Dosud zbývá dořešit v obou zemích složité případy.
Je zřejmé, že bývalí vlastníci, kteří nezažádali o svůj majetek, mají na něj právo. Je úlohou katastru je obnovit právě
u těchto osob. To je nesmírný úkol, který se váže na svrchu
zmíněný problém "ztracených" parcel.
Práce na zemědělských úpravách se smluvně zajišťuje
u soukromých firem. Úkolem takové firmy je především zaměřit se na restituci starých vlastnických práv. Každé katastrální území má podle starého stavu několik tisíc pozemkových parcel. Firma získá staré vlastnické mapy a údaje ze
starých pozemkových knih. Mapy bývají ve velmi špatném
stavu. Dají se stěží číst. Tyto mapy se skenují a výsledky se
transformují do současného souřadnicového systému. Firma
se snaží obnovit stav před rokem 1948. Po tomto datu přichází snaha o zachycení všech změn. Výsledkem je přehled,
který se zveřejní. Vlastníci mají lhůtu deseti let, během níž
se mohou odvolávat k soudu. Pro soukromé společnosti to
znamená nesmírnou práci, která může trvat celá desetiletí.
Pokud lze v daném katastrálním území objasnit na 80 % vlastnických vztahů, považuje se projekt za úspěšný.
3.3 Postup

pozemkových

kompenzací

v Maďarsku

Kompenzační zákon I vešel v platnost v roce 1991. Na základě tohoto zákona byla dána náhrada těm osobám, které
byly postihnuty opatřeními, jež vstoupily v platnost po 8. čer-
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vnu 1949. Kompenzační zákon II nabyl platnosti v roce 1992.
Na jeho základě se poskytuje náhrada osobám, které postihla opatření, jež vstoupila v platnost mezi I. květnem 1938
a 8. červnem 1949.
Podle těchto zákonů jsou k náhradám oprávněny tyto
osoby:
- maďarští občané,
- osoby, které měly maďarskou státní příslušnost v době, kdy
trpěly opatřeními výše uvedených období,
- osoby, které neměly maďarskou státní příslušnost, ale žily
v prosinci 1990 v zemi.
Osoby oprávněné k náhradám nezískají zpět svůj původní
majetek, ale získají náhradou kupóny (poukázky ve zlatých
korunách), které závisí na ceně jejich bývalého majetku.
Kupóny jsou jistiny, které lze užít tímto způsobem:
- na nákup pozemků při kompenzačních aukcích,
- na zakoupení životního pojištění,
- na transakce na burze,
- na prodej bankám a soukromým osobám,
- na zakoupení bytu ve státním vlastnictví.
Kompenzační proces započal v září 1991.
Před změnou režimu v Maďarsku existovaly tyto formy
vlastnictví:
- Státní vlastnictví pozemků. Uživatel státního pozemku ho
mohl pouze užívat a mět z něj prospěch. Státem vlastněná
půda vzrůstala prodejem pozemků státu i vyvlastňováním.
Bylo zakázáno státní pozemky prodávat družstvům i jednotlivcům.
- Pozemkové vlastnictví družstev. Počátky družstevního
vlastnictví se datují rokem 1946 a trvaly do konce režimu.
Nejprve neměla zemědělská družstva vlastnická práva.
Vlastnická práva vznikla Pozemkovým zákonem z roku
1967.
- Soukromé pozemkové vlastnictví záhumenků. Toto soukromé vlastnictví bylo omezeno. Lidé pracující v zemědělství směli vlastnit nejvýš tři hektary. Pro ostatní osoby
bylo toto maximum.
- Soukromé pozemkové vlastnictví. Tento druh vlastnictví
představoval oplocené zahrady a pozemky na sídlištích.
Bylo omezeno na 6 000 m2 a v případě vinic a ovocných
sadů na 3 000 m2•
- Pozemkové spoluvlastnictví. Jednotlivci, kteří vstoupili do
družstev, vložili svou půdu a dobytek i stroje k užívání družstvům za dohodnutou platbu. Hodnota pozemků převedených do družstev ve zlatých korunách je podílové členské
vlastnictví, na základě jehož se zemědělskými družstvy platila roční daň z pozemků.
Rozdělení pozemků v Maďarsku v roce 1987 podle různých vlastnických práv podává tab. 3.
Po změně vlády v Maďarsku se tyto rozdílné druhy vlastnictví změnily takto:
- do soukromého nebo obecního vlastnictví byla převedena
půda jako výsledek privatizace státem vlastněné půdy a dohody o privatizačním zákoně pro státem vlastněné pozemky;
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- družstevní vlastnictví půdy bylo převedeno na soukromé
vlastnictví.
První část pozemků se stala majetkem podílových vlastníků jako důsledek jmenování, zatímco druhou část pozemků si zakoupili občané na kompenzačních dražbách.
Třetí část pozemků byla určena pro členy družstev a zaměstnance;
- soukromé vlastnictví pozemků na okraji intravilánu - záhumenky - bylo převedeno zcela do soukromého vlastnictví;
- potom se ukončilo osobní pozemkové vlastnictví a oplocené zahrady se zrušily;
- pozemky se spoluvlastnictvím se změnily na skutečné soukromé vlastnictví stanovením řádných podílů.
Hodnota zlaté koruny je tak zvaný "čistý katastrální výnos" pozemku. Stanoví se na základě pozemkové daně z roku
1875. Jakost půdy, která se popisuje hodnotou zlaté koruny,
byla určena jednoduchým odhadem. Rozlišují se dva druhy
vzdělávání a v nich osm kategorií. V případě zemědělské
půdy se výše náhrady má stanovit podle hodnoty zlaté koruny. Na dražbách by měli účastníci nabízet za odpovídající
hodnotu maďarského forintu jednu zlatou korunu. Hodnota
zlaté koruny združstevněných pozemků neodpovídá současně stanovené hodnotě zlaté koruny. Nadto také současné
zemědělské oblasti nejsou stejné jako dřívější stav, ani co do
rozsahu, druhu obdělávání, ani se nerovnají ceně zlaté koruny. Hodnota kompenzační poukázky je I 000 HUF (což je
nyní okolo 10 US$), 2 000 HUF nebo 5 000 HUF.
Dosud největší dělení pozemků po změně režimu je v Maďarsku ještě v běhu jako důsledek kompenzačních zákonů
z let 1991-1992. Počet oprávněných osob ke kompenzaci přesáhlI 040000. Bylo nutno sestavit spoluvlastnictví přibližně
I 600000 členů družstev i pozemkové vlastnictví pro 500 000

zaměstnanců zemědělských družstev a státních statků, kteří
získali pozemky na základě kompenzačních zákonů.
Protože hodnota zlaté koruny představuje v maďarské pozemkové evidenci 124 miliony, je zřejmé, že se kompenzační
zákony týkají tím či oním způsobem 3/4 celkové plochy Maďarska. Viz tab. 4.
V roce 1995 pokračovalo dílo takto:
- 800 000 osob získalo pozemky na kompenzačních dražbách. Z dražeb vzniklo na 522 000 pozemků.
- Na 1 600 000 osob získalo soukromý majetek v případech
spoluvlastnictví pozemků.
- V budoucnu získá asi 200 000 osob pozemky na dražbách
a vznikne téměř 500 000 pozemkových parcel.
Obr. 4 znázorňuje typickou oblast kompenzací. Dražby
připravují pro jednotlivé oblasti kompenzační výbory. V některých oblastech je třeba dojednat dohodu s bývalými vlastníky a místní správou. Povinností Pozemkových úřadů je, že
mají vytýčit nově vzniklé parcely v terénu. To se však dosud
stalo asi na 40-50 % kompenzačních parcel. Dělení v oblastech se během kompenzací dělo velice zjednodušeným způsobem, který vedl k podivuhodným tvarům nových parcel.
Hranice se vedly rovnoběžně - jedna vedle druhé. Všechny
parcely byly přibližně stejně dlouhé. Vlastníci nových poukázek obdrželi velice malé parcely. Obr. 4 ukazuje, že parcely nelze úspěšně obdělávat. Extrémním případem je parcela o rozměrech 2,8 m na 697 m. Mluví se i o parcelách 7
cm na 600m.

Přeložil:
Ing. Jan Rambousek,
CÚZK

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
katedra mapování a kartografie
FSv ČVUT v Praze

1. Úvod
V posledních letech dochází i u nás k rychlému vývoji v oblasti digitálního zpracování map a atlasů. Jde nejen o produkty, vycházející ze státního mapového díla, jakými jsou
např. ZABEGED (Základní báze geografických dat) nebo vojenské systémy DMÚ (Digitální model území) nebo DETM,
popř. na jejich topografii vybudované tematické mapy, ale
i o výrobky komerční sféry, k nimž patří digitální automapy
a autoatlasy, plány měst apod. Digitalizace map ve spojení
s novými technikami zpracování obrazu a textu a s doplněním zvuku vytvářejí podmínky pro vznik nových typů kartografických děl, která mají vysokou dynamiku, flexibilitu,

multimediální nebo hypermediální charakter. Tyto produkty
je možno distribuovat na poměrně levných vysokokapacitních záznamových médiích, případně i prostřednictvím Internetu.
Velkou výhodou digitalizovaného mapového obrazu je poměrně snadná možnost jeho aktualizace. To se jeví jako velice výhodné např. u atlasů, kde se změna jediného prvku
(např. státních hranic) může projevit na celé řadě přehledných a podrobných map. Při klasickém (analogovém) zpracování bylo nutno při obdobných změnách provést opravy
tiskových podkladů karto litografickými technikami a buď
celý atlas nebo jeho některé části znovu vytisknout. To si vy-
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žadovalo značné časové i výrobní náklady a finanční ztráty
nakladatele, neboť tiskový náklad předchozího vydání atlasu,
který zůstal na skladě, se stal v důsledku takovýchto změn
neprodejným. Nakladatelé tak často stáli před otázkou:
Máme vydat nový atlas s aktualizovaným obsahem, když si
nejsme jisti, že to uživatel atlasu ocení a znovu jej koupí?
Nebo: Máme riskovat ponechání atlasu na trhu a ztratit tak
při soutěži o zákazníka dobré jméno firmy tím, že nadále prodáváme výrobek se zastaralým obsahem?

2. Elektronické

atlasy

Řešení tohoto dilema přinášejí systémy, které zjednodušují
aktualizaci obsahu mapových děl. Takovýmito systémy jsou
atlasy v digitální podobě, pro něž se postupně vžívá název
"elektronické atlasy".
Tyto atlasy byly vyvinuty před několika lety, a to zprvu
jako alternativa pro klasické tištěné atlasy. Jejich přehled
a rozdělení podávají Kraak a Ormeling (Holandsko), kteří
specifikují jejich tři základní typy:
- elektronické atlasy určené pouze pro vizualizaci,
- elektronické atlasy vhodné pro interaktivní práci s jejich
obsahem,
- elektronické atlasy umožňující kromě interaktivní práce
i práce analytické.
Atlasy určené pro vizualizaci jsou pouhou sbírkou naskenovaných statických map, v nichž může uživatel pomocí počítače listovat a hledat informace obdobně jako v tradičních
tištěných atlasech. Jedním z prvních takto zpracovaných atlasů byl Elektronický atlas Arkansasu (Smith, 1989), distribuovaný na nosiči CD-ROM.
V r. 1991 byl vytvořen první interaktivní InfoNation Atlas, který umožňoval přístup uživatele k datům obsahu a tím
k provádění jejich případných změn.
Ještě vyšší stupeň interakce umožňuje třetí typ elektronických atlasů - atlasy analytické. U nich je nabízena řada
nástrojů vč. funkcí, které jsou typické pro geografické informační systémy, a které dávají vcelku neomezené možnosti
pro využívání dat. Nevýhodou těchto atlasů však je, že je mohou užívat pouze odborníci, kteříjsou dobře seznámeni s prostředky výpočetní techniky.
Přetrvávajícím problémem elektronických atlasů distribuovaných na CD-ROM je předávání nových informací o změněných geografických skutečnostech uživateli.
I když výroba nosičů CD-ROM je relativně velmi levná ve
srovnání s klasickým tiskem, zůstává i zde nevyřešené dilema: Kdy dodat na trh nové nosiče a za jakou cenu?
Výhledově se počítá s tím, že elektronické atlasy budou
kromě pevných nosičů distribuovány po datových sítích. Autoři této myšlenky navrhují klasifikovat takto šířené elektronické atlasy podle charakteru ukládání informací na:
- elektronické atlasy, které by byly standardně uloženy na
harddisku uživatelského počítače, včetně vlastního software,
- elektronické atlasy, distribuované v režimu on-line prostřednictvím sítě Internet, a to včetně uživatelského software nebo
- hybridní elektronické atlasy, které by byly kombinací obou
těchto způsobů.

3. Projektování

elektronických

obzor
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atlasů

Při projektování elektronických atlasů je nezbytná aktivní
spolupráce kartografů se specialisty na výpočetní techniku,
při níž by kartografové měli hrát vůdčí úlohu. V rámci takovýchto projektů je třeba vyřešit řadu otázek, které se uplatňují i při klasickém zpracování atlasu, tj. především účel atlasu, jeho celkový obsah, územní rozsah a tematiku
jednotlivých map, kartografická zobrazení a zásady matematické konstrukce map, jejich grafické ztvárnění apod.
K tomu přistupují další požadavky, které vycházejí z podmínek výpočetní techniky i z předpokládaného způsobu budoucího využívání atlasu v elektronické podobě.
Velmi účelné je zapojit do přípravy takovýchto projektů
i budoucí uživatele. To je možné a velice důležité především
tehdy, kdy jde o aplikace na zakázku, jako např. při začleňování GISů do účelových informačních systémů. V tomto
případě je nejvhodnější, aby projektant připravil demonstrační vzorky elektronicky zpracovaných atlasových map
a odeslal je po internetové síti budoucímu uživateli. To
umožní, aby si vzorek budoucího produktu mohl současně
prohlížet jak jeho zpracovatel tak i jeho uživatel a oba přitom mohli své požadavky, poznatky a připomínky si vzájemně vyměňovat pomocí jiné komunikační sítě, např. po telefonu.
Jaké jsou hlavní systémové požadavky na kvalitní, rychle
pořízenou a dostatečně vyhovující elektronickou mapu?
Základem zpracování každé dílčí mapy elektronického atlasu jsou vhodné databáze. Po jejich vyhledávání a volbě je
třeba v prvé řadě vyřešit s jejím vyhotovitelem nebo správcem licenční otázky a předem se tak vyhnout případným sporům o autorství při manipulaci s daty.
Dále je třeba vyřešit požadavek na infrastrukturu dat podle
potřeby budoucích uživatelů. Přitom je nutno vycházet z technických možností nejen počítačů, ale i z lidského faktoru z předpokládané kvalifikace těchto uživatelů. Jinak je proto
třeba koncipovat elektronický atlas pro použití ve výuce na
školách, jinak pro vyspělé odborníky a jinak pro běžné spotřebitele. Ve všech případech je však třeba zvolit graficky příjemné prostředí pro práci na osobních počítačích. S tím souvisí volba operačního systému a takového software, který by
byl snadno schopen upravit mapy podle požadovaných grafických a technických specifikací uživatele. Důležité je zde
mít k dispozici nástroje, jimiž je možno měnit (transformovat) data do GISů do formátů, které by byly dobře přístupné
a snadno čitelné v kreslících programech.
Při koncepci řešení obsahu map je třeba vždy důkladně
zvážit, jaký bude jejich účel, tj. zda půjde pouze o sdělování povšechných informací nebo zda má mapa sloužit některým speciálním účelům (např. pro navigaci). Obsahově
příliš jednoduché mapy mohou frustrovat uživatele, a naopak i příliš detailní mapy mohou uživatele od jejich používání odradit.
Rozhodnout je rovněž třeba, zda má být elektronická mapa
koncipována jako interaktivní nebo zda má sloužit jen pro
prohlížení. To se týká i použitých záznamových médií a způsobů, jak bude elektronická mapa využívána (např. vyvolání
pouze na obrazovce počítače, nebo její velkoformátová projekce), popř, zda má budoucí elektronická mapa mít rovněž
výstup pro tisk. Na tom závisí volba značkového klíče, především pak bodových značek a jejich velikosti, ale i vlastní
bohatost obsahu map. Tato část rozhodování je vždy nejtěžší,
protože elektronicky vytvořená mapa může být vytištěna
vždy, zatímco mapu, určenou pro tisk, není naopak možno
vždy převést do elektronické podoby tak, aby neztratila svoji
užitnou hodnotu.
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S tím souvisí i rozhodnutí o velikosti souborů, jimiž bude
obsah mapy nebo atlasu vyjádřen. Jde nejen o rozlišovací
schopnost, která musí vycházet z plochy, na níž bude obsah
mapy vizualizován, ale i o to, jaký objem paměti smí mapa
zaplnit. To rovněž zahrnuje volbu barevnosti mapy, tj. zda
výsledný produkt má mít osmibitovou hloubku barev, tj. rozlišení pouze 256 barev (popřípadě u web-palety 216 barev),
nebo 24-bitovou (u systému RGB), popřípadě 32-bitovou
(u systému CMYK). S tím pak souvisí i volba druhu barevné
palety.
U elektronických dat, umožňujících interakci, je třeba
vždy vycházet ze spolehlivé a řádně aktualizované geografické nebo topografické databáze. Do software musí být vždy
včleněny údaje, které umožní prostorově přesnou lokalizaci
dalších prvků a jevů, které potřebuje uživatel do mapy přetransformovat z jeho vlastní databáze.
V neposlední řadě je třeba rozhodnout o formátu obrazu,
tj. zda bude zvolen formát rastrový nebo vektorový. U rastrového formátu, který je obecnější, je třeba určit typ použitých souborů (pict, gif, tiff, bmp, jpg apod.). Při použití vektorového formátu je vždy nutná předchozí dohoda mezi
zpracovatelem a předpokládaným uživatelem, která se bude
týkat způsobu práce s vektory, způsobu zobrazování a požadovaného typu vektorového formátu.
Hlavním efektem elektronických map a atlasů je - bez
ohledu na použitý hardware a software - rychlost sdělované
informace. Moderní procesory a programy umožňují vygenerovat požadovanou atlasovou mapu podle zvolených identifikátorů. Takto vyvolaná elektronická mapa pak může být
zvětšována, zmenšována, barevně modifikována nebo jinak
programově upravována, popřípadě převáděna do jiných formátů, předávána dalším zájemcům elektronickou poštou, Internetem, Intranetem nebo faxem, a to kamkoliv na světě.
Nezastupitelným úkolem kartografa však zůstává, aby zajistil přesnost a aktuálnost obsahu mapy a její vyhotovení
v takové podobě, která může dobře sloužit jejímu uživateli.

[I] ETTER, D.: Fast Maps. In: Proceedings of the 18th ICA International Cartographic Conference. Stockholm 1997, Vol. 4,
s.2195-2200.
[2] KONEČNÝ, M.-MIKSOVSKÝ, M.: Kartografie ajejí vývojové
trendy. Geodetický a kartografický obzor, 44(86), 1998, č. I,
s.I-2.
[3] RYSTEDT, B.: Electronic Atlases - A New Way of Presenting
Geographic Information: The State of the Art. In: Proceedings of
the Seminar on Electronic Atlases II. Praha 1996, s. 1-2.
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Mezinárodní konference o rozvoji
a správě vlastnických práv
k nemovitostem
061.3:347.235.11

Ve Vídni se 1.-3.4. 1998 konala Mezinárodní konference o rozvoji
a správě vlastnických práv k nemovitostem. Ve středu dne I. 4. 1998
tuto konferenci, pořádanou Světovou bankou a Evropskou unií spolu
se Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a Spolkovým úřadem pro
cejchování a vyměřování Rakouské republiky otevřel v Trautsonově
paláci ve Vídni v 9 hodin pan Jaime Vázquez-Caro, vedoucí programu Světové banky. Zahajovací projevy přednesli spolkový ministr spravedlnosti Dr. Nikolaus Michalek, Marcelo Selowsky,
hlavní ekonom Světové banky pro oblast Evropy a Střední Asie
a předseda Spolkového úřadu pro cejchování a vyměřování (BEV)
Dipl. Ing. August Hochwartner.
Po krátkém seznámení s organizačními záležitostlIŮ vedoucí oddělení pro zahraniční styky Spolkového ministerstva spravedlnosti
paní Dr. Gertraude Kabelka vystoupil se základní přednáškou prof.
Dr. Walter H. Rechberger z právnické fakulty Vídeňské university
"Evidence nemovitostí v Rakousku - základy a standardy", v níž nastínil základy středoevropského práva k nemovitostem.
Další a v jistém smyslu i doplňující přednáškou byl projev poradce prvního místopředsedy vlády a ministra financí Polské republiky pana Wladyslava Jana Brzeského z Krakovského ústavu pro
nemovitosti "Evidence práv k nemovitostem a hospodářský růst
v přechodných ekonomikách".
Odpolední zasedání bylo věnováno tematickým předváděním dárcovských zemí. Zásadní přednášku měl pan Jaime Vázquez-Caro,
vedoucí programu Světové banky "Otázky technického provádění
evidence nemovitostí", pokračovali pan David Templeman, ředitel
programu prostorových informací společnosti pro správu pozemků
SAGRIC v Adelaide (Austrálie) "Australský systém evidence nemovitostí" a Dr. Helmut Auer z rakouského Spolkového ministerstva spravedlnosti, "Rakouské řešení" a paní Mary Ogilvie z New
Brunswick Geographic Information Corporation, společnosti, která
se od roku 1990 zabývá řešením systému registrace právních vztahů
k nemovitostem. Následoval projev francouzského zástupce pana
Jean Séguina, generálního sekretáře Asociace úřadů pro registraci
hypoték a pozemkovou knihu "Právní základy" - technická a praktická hlediska evidence nemovitostí, pak pokračoval pan Kristian
Stronen výkladem o komercializovaném systému v Norsku, seznamech na CD ROM a Internetovém přístupu.
Večer uspořádal spolkový ministr spravedlnosti Dr. Nikolaus Mi·
chalek recepci v "Sala Terrena" Trautsonova paláce.
Ve čtvrtek dne 2. 4. 1998 dopoledne pokračovaly tematické presentace dárcovských zemí přednáškami, které proslovili pan Karel
Welter z nizozemské agentury pro katastr a veřejnou evidenci "Kadaster" "Poplatky a dávky", pan António Pau Pedron, děkan Kolegia registrátorů nemovitostí (Colegio de Registradores de la Propriedad y Mercantiles de Espaňa) "Spanělský evidenční systém", pan
Hans-Erik Wiberg ze švédské státní služby a Dr. Stuart HiU, hlavní
registrátor Pozemkových knih Jejího Veličenstva pro Anglii a Wales.
Zásadním přehledovým projevem tohoto dne byl referát, který
přednesl prof. Dr. Theo Bogaerts z Delftské university "Otázky přechodu". Odezvou na toto vystoupení byly projevy z přijímacích zemí:
paní Ljudmila Trusová, poradce z pracovní skupiny pro státní
systém evidence právních nároků k nemovitostem Rady ministrů
Ukrajiny a pan Mykola Lychohrud, zaujímající totéž postavení, o situaci na Ukrajině, kde je ve hře na dva miliony hektarů pozemků,
ale zcela nerozvitý trh s pozemky a evidence pozemků si nutně vyžádá postupné kroky s přechodným řešením. Přesto se připravuje
hierarchická počítačová síť,jejíž realizace nemá dosud finanční prostředky. Následoval projev Dr. Alexeje Overčuka, zástupce vedoucího mezinárodního oddělení Státního výboru Ruské federace pro
přírodní zdroje a správu pozemků o rozsahu změn a odlišném řešení
evidence v jednotlivých oblastech. Pro blížší informace se k materiálům z konference přikládá pomocí Internetu získaná informace
o ruském zákonu "O státní evidenci práv k nemovitému vlastnictví"
ze dne 30. ledna 1998 autorů Sergeje Nosova a Adriana Moora.
Jednání pokračovalo přednáškou pana Reiholda Wesely, šéfa firmy
Prime Consult, manažérské konsultace spol. s. r. o. "Ekonomické
přínosy moderních evidenčních systémů", pokračoval zástupce Spojeného království Velké Británie a Severního Irska při Organizaci
Spojených národů ECE MOLA pan John Manthrope "Pozemková
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evidence - organizační uspořádání a institucionální otázky" a Dip!.Ing. Gerhard Muggenhuber z oddělení zahraničních vztahů BEV,
"Náklady na data a alternativní řešeni."
Večer uspořádal předseda Dipl.-Ing. August Hochwartner bufet
- diner v budově BEY.
V pátek dne 3. 4. 1998 přednesl svůj příspěvek pan Francisco Javier Gómez Gáligo, vedoucí španělského Generálního ředitelství
registrů a notářství na ministerstvu spravedlnosti v Madridě "Srovnávací analýza nákladů výkonů a funkčnosti některých systému registrace obchodů a nemovitostí" a Dr. Helmut Auer z rakouského
Spolkového ministerstva spravedlnosti "Sběr dat - od papíru k elektronickému zpracování dat". Pokračoval pan Andrzej Sambura, vedoucí poradce pro Polsko firmy Sydney Corporate Consulting Property Ltd. "Od papíru k elektronickému digitálnímu zpracování
(Proces přechodu a kontrola změn)" a pan Bengt Kjelson, ředitel
plánování švédské státní zeměměřícké služby ,,0 programech restitucí".
Následovala vystoupení zástupců některých přijímacích zemí: Rimantas Ramanauskas a Bronislovas Mikuta ze státního pozemkového katastru a evidence "vývoj evidence nemovitostí v Litevsku" a přednášku doplnil člen litevského parlamentu pan Vaclovas
Lape. Pan David Stanfield z University Wisconsin referovalo projektu v Albánii.
Pak přednesl projev pan Philip Woodcock, poradce EC PHARE
"Agenda 2000 Evropské unie - nový program EVROPA", který pojednával o přípravě nových uchazečů o členství do EU a o aplika-

cích pravidel a norem společenstvi. EU poskytne financování pro poradce v jednotlivých zemích.
Poradce polské vlády pro systémový rozvoj pan Marek Holuszko
promluvilo právních hlediscích jednotlivých systémových řešení, tedy
hlavně otázce, zda odděleně katastr a pozemkovou kníhu, nebo společné
řešení a hájil zásadu, že je každý ze systémů přijatelný,pokud dobře funguje.V rozpravě se k tomuto názoru přiklonilijak zástupci Světovébanky,
Evropské unie (ECE/MOLA), tak i Rakouska, Polska a Slovenska.
Pan Sergej Say, zástupce předsedy Státního výboru Ruské federace pro přírodní zdroje a správu pozemků informovalo zákonu o evidenci pozemků. Následovala paní Maryna Kryžanivská, vedoucí
sekretariátu pracovní skupiny pro státní systém evidence právních
nároků k pozemkům při Radě ministrů Ukrajiny s ukrajinskými aktualitami a pan Omar Razzaz, specialista na rozvoj soukromého
sektoru Světové banky, který provedl rozbor požadavků bankovního
sektoru na pozemkovou evidenci.
Po závěrečném vystoupení pana Rogera Grawe, oblastního ředitele Světové banky pro Maďarsko, Slovenskou republiku, Českou republiku, Moldavsko a Slovinsko, poděkoval pan Jaime VázquezCaro, vedoucí programu Světové banky, rakouským pořadatelům
kongresu a zvláště paní Dr. Gertraude Kabelka a pozval účastníky
na závěrečný banket, pořádaný Světovou bankou a na jednání Světové banky v následujícím dni na BEV a vlastní konferenci ukončil.
Ing. Jan Rambousek,

COZK

Archeologie z letadla
930.26

V názvu článku se v žádném případě neskrývá hanlivé přirovnání
k lidem, kteří archeologii "viděli z letadla". Již od dvacátých let našeho století totiž využívají západoevropští archeologové letadel nejen k dokumentaci tzv. nemovitých památek (mohyl, hradišť, hradů
atd.), ale přímo k vyhledávání archeologických objektů pod zemí tedy k tzv. prospekci. Jak se to dělá, vysvětlím později. A opravdové
zájemce odkazuji na knihu Objevy z ptačí perspektivy od L. Deuela
(Praha 1979).

Historie letecké archeologie u nás je skromná. Na konci třicátých let
byly z iniciativy J. Bohma pořízeny dokumentační snímky několika
hradišť. V poválečných letech paranoidní bdělosti nepřicházelo snímkování prakticky v úvahu. A když k němu nakonec došlo (v roce
1974 na Kolínsku), konstatovali účastníci, že absolvovat znovu takovou byrokratickou anabázi je nad jejich síly. A tak se archeologové snažili pořídit dokumentační snímky alespoň z řízených modelů či upoutaných balonů. Anebo pracně získávali kolmé a pro jejich
účely málo vhodné měřické snímky z Vojenského topografického
ústavu v Dobrušce. Až počínaje rokem 1983 se podařilo moravským

Obr. 1 Tmavý pás táhnoucí se v půloblouku přes roh ostrožny nedaleko Stekníku (okr. Louny) svědčí o existenci příkopu.
Nalezené střepy datují toto dříve neznámé hradiště do 5. století př. n. I. Příklad púdních příznakú
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Ob I: 2 Vegetaólí příznaky na terase říčky Chomutovky v Bitozevsi (Ob,: Louny). Nafotografii
se prolínají nejméně čtyři vrstvy kulturní
krajim'. I. Pět velkVch pravěkých zahloubenvch
ol7jektil a množství men~ích jam 2. Liniový útvar - příkop (vyznačen .fipkou), patrně rovněž
pravěk\'. 3. Středověké 6 novověké meze (plužiny), směřující kolmo k poli. 4. Rýha závlah, jejichž skruže vystupují na povrch

Ob,: 3 Vegetační příznaky vykreslují tvar pěchotní polnífortifikace
u obce Poplze (okr. Litoměřice). Příkop byl .firoký cca 4 metry,
délka fortifikace 6ní 180 m a Hřka 90 m. Studiem písemných pramenil jsme zjistili, že opevnění bránící přístup k Ubochovicím
vzniklo
za tzv. válek o rakouské dědictví (1740-1748), nejspí.~e v zimě 1742/43, kdy přes Ubochovice
ustupovala z Cech po ztrátě Prahy
francouzská
vojska. Snímek byl rektifikován a část opevnění proměřena geofyzikální metodou.
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archeologům M. Bálkovi a 1. Kovárníkovi začít občas létat a hlavně
vyhledávat.
Kdykoliv si někdo stěžuje, jak byl v minulosti ve své práci omezován, měli bychom se ptát, co dělá teď, kdy může v otevřené společnosti téměř vše. Díváme-Ii se na věc tímto úhlem pohledu, nemůžeme archeology příliš chválit. Skutečnost totiž je, že každý z nich
létat může. Ale bez peněz to nejde! A aby je získal, musí mít ideu,
projekt a ještě něco navíc: totiž urputnost a cílevědomost. A tak se
letečtí archeologové v České republice dají stěží spočítat na prstech
obou rukou. V Brně působí kolegové J. Kovárník a M. Bálek, v Čechách M. Gojda z Archeologického ústavu Praha, E. Vlrychová z muzea Jičín, P. Braun ze Západočeského muzea Plzeň a občas i V. Čtverák z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Praha.
Autor tohoto článku působí v Ústavu archeologické památkové péče
SZ Čech v Mostě a od roku 1993 soustavně sleduje z letadla území
okresů Teplice, Most, Chomutov, Louny a Litoměřice. Nezbytné peníze získává ze smluv s povrchovými doly, bez grantu od Grantové
a,gentury ČR (v letech 1994-96) by však letecká archeologie v SZ
Cechách ustrnula jen na poloprofesionální úrovni.

V principu lze archeologické objekty a naleziště vyhledávat třemi
způsoby.
I. Pomocí stí nových efektů. Šikmé ranní či večerní slunce odhalí a vykreslí jinak neviditelné terénní relikty, jakými jsou např. rozorané mohyly, valy, meze starých polí (tzv. plužiny) atd. Stínové
efekty se kupodivu dobře projevují i na čerstvém sněhovém pokryvu.
2. Půdní příznaky. Výplň jam, chat či příkopů je tmavější než
okolní půda, rozorané valy jsou naopak většinou světlejší. Každý
čtenář ví, jak jsou holá pole pokrytá mozaikou různých barev, způsobených erozí a akumulací půd. Postihnout v této mozaice skvrny
a hlavně linie je obtížné, ale jde to.
3. Vegetační příznaky. Každé zahloubení do podloží (podorničí)
se zaplní buď rychle - zaházením, nebo pomalu - splachem okolní
hlíny. Hlína takovou "jámu" vyplňující májiž navždy jinou strukturu
a barvu a navíc je obohacena živinami a fosfáty. Aťjiž ze spláchnuté
ornice, nebo z odpadků, jimiž naši předkové objekty po zániku jejich funkce zaplňovali. Cynicky řečeno i takový nebožtík v hrobě
půdu pěkně pohnojil. Protože každá taková jáma zasahuje do podloží, je v ní mocnější vrstva půdy, hlína je vlhčí a rostliny mají delší
kořeny. Obilí na ní rostoucí je hustější, dříve dozrává a hlavně je vyšší.
V suchých létech až ojeden metr. Vegetační příznaky lze samozřejmě
pozorovat i se země, ale zkuste projít či objet území o rozloze stovek až tisíců čtverečních kilometrů. Bez letadla to prostě nejde.
Od konce května až do žní je tak možno díky vegetačním příznakům z letadla pozorovat staré i nové zásahy do země, které se nejprve projevují sytě zelenějším zbarvením porostu, později vyšším
stupněm jeho zralosti, při němž se nakonec přezrálé klasy ve středu
objektů kloní k zemi. Obiloviny dokonale vykreslují tvary objektů,
v optimálních případech můžeme vidět i jámy po kůlech, zapuštěných do země např. před sedmi tisíci lety. Metoda má jedinou nevýhodu. "Funguje" jen na propustném podloží, tedy na píscích, štěrkopíscích a spraších. Na jílech nebo v místech s mocným půdním
pokryvem (např. v údolí potoků a řek) nic neuvidíme. Čím je léto
sušší, tím lépe. A vegetační příznaky se dobře projevují jen na obilovinách, nejlépe na ječmeni. Fotografovat je musíme při šikmém
světle, z výšky 300-500 metrů. Je nutno dodat, že existují i tzv. negativní vegetační příznaky. Např. nad zdmi ukrytými pod zemí je porost nižší a dozrává pozdějí, neboť mu chybí vláha.
Porostové příznaky zná asi každý pilot, neboť málokomu uniknou
např. rýhy plynovodů a ropovodů, projevující se dobře i půdnímí příznaky. Píloti z Aeroklubů Most a Chomutov, s kterými létám, se je
naučili vyhledávat již po několika hodinách a myslím, že je to docela baví, byť se asi nezbavili jisté skepse. Ale 210 nalezišť objevených během pěti let je docela slušný výsledek. Před zahájením letecké prospekce u nás byly totiž obavy, zda na polích postižených
erozí v důsledku rozorání mezí, bude ještě vůbec něco vidět. Ale
ukázalo se, že eroze nám dokonce pomohla, byť objekty vlastně ničí.
Po fázi prospekce (vyhledávání) následuje fáze ověřování. Nejjednodušeji pomocí tzv. povrchových sběrů, tedy sbíráním vyoraných střepů. Najejich základě lze naleziště datovat, množství nálezů
pak napovídá o stupni narušení orbou a erozí. Archeologický výzkum následuje jen zřídkakdy. Hlavně v předpolí povrchových hnědouhelných dolů a pískoven. Zde díky letecké prospekci můžeme
provádět výzkumy v předstihu, před narušením bagry a velkorypadly.
Obecně lze říci, že letecká archeologie je tzv. nedestruktivní prospekční metodou, jejímž cílem je archeologická naleziště objevit
a tím je chránit. Pokud ovšem k výzkumu dojde (např. v roce 1997
ve dvou případech), disponujeme ještě před jeho zahájením neocenitelnými informacemi o počtu objektů, jejich rozložení a typech.

Rektifikací snímku získáme téměř "plánek" naleziště. Je nutno dodat, že letecké snímky slouží i k dokumentaci krajiny, lidských sídel a nemovitých památek.

Letecké snímky lze v principu pořizovat každým fotoaparátem, tedy
i tzv. "kompakty". Chceme-Ii mít skutečně dobré snímky, pak je
dobré řídit se následujícími radami. Nejlepší jsou fotoaparáty s tzv.
programem autoexpozice s pevným časem. Nastavíme tedy expozici
(nejlépe 11500 s) a aparát si sám přiřazuje clonu. V některých aparátů stačí při ostření nastavit "nekonečno", u méně kvalitních aparátů s autofokusem lze napřed zaostřit a pak autofokus vypnout. Ideální je ovšem funkce AF-L (blokování autofokusu). Stejně tak je
ideální ZOOM, stačí 35-70, při minimální světelnosti objektivu alespoň 4.5. V ZOOMu 200 stejně objekt "neudržíme" a ubírá příliš
mnoho světla.
Rozšířeným bludem je představa, že čím citlivější film, tím lepší
jsou snímky. Není to pravda. Nejlepší jsou filmy s citlivostí ISO 100
až 200, ty citlivější (200) např. na architekturu a stavby. Velmi dobré
jsou filmy FVJICOLOR SVPER G Plus, na diapozitivy pak FVJICHROME Sensia 100. Nemá cenu fotografovat když je zataženo
a pod mrakem. Za slunečného dne je téměř nutný VV filtr Skylight
IA, při oparu filtrYellow. Ideálním fotoaparátem, používaným prakticky všemi leteckými archeology, je NIKON F 80 I s objektivem
NIKOR 35-70 s F. 2.8. Cena ovšem není zanedbatelná. To je ovšem
ideál, slušně poslouží i značky CANON a OLYMPVS s programy
autoexpozice s pevným časem. Vegetační příznaky na zralém (žlutém) obilí je nutno fotografovat proti slunci či z boku, kdy je zvýrazňuje stín, mezi 17. až 19. hodinou. Architekturu pak jen "po
slunci". O tom, jak vypadají archeologické objekty a naleziště ze
vzduchu, nejlépe vypovídají obr. I. 2, 3 s krátkým komentářem.
Ústav archeologické

PhDr. Zdeněk SmrŽ.
památkové péče SZ Cech.
Most

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ
A ORGANIZACí ČÚZK
K zahájení provozu v nové budově
Katastrálního úřadu v Jihlavě
Úvodem několik faktů z historie města Jihlavy.
Historické kořeny města Jihlavy sahají až do 12. století. Po r. 1238,
v souvislosti s nálezem stříbrných rud, se doslova bleskově zformovalo na pravém břehu řeky Jihlavy královské horní město Jihlava,
které rychle zaujalo přední místo mezi nejvýznamnějšími městy
střední Evropy.
Jihlava několikrát významně vstoupila do českých dějin. Tak např.
v lednu r. 1279, po nešťastné smrti Přemysla Otakara II., zde došlo
poprvé k dynastickému spojení Přemyslovců a Habsburků. Ve
13. století se zde mincuje, když jihlavská mincovna razí denáry
a brakteáty. Ve zdech města došlo r. 1436 k ukončení husitských válek přijetím známých basilejských kompaktát. V r. 1561 zde vzniká
první latinské gymnázium na Moravě.
Dnešní městská památková rezervace chrání především unikátní,
raně gotické stavební památky, a to jak sakrální (minoritský areál
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, dominikánský areál s kostelem sv. Kříže, farní chrám sv. Jakuba), tak profánní (např. měšťanské domy na Masarykově nám.), zachované části středověkých hradeb s branou Matky Boží. Z barokních památek jezuitský komplex
s kostelem sv. Ignáce, morový sloup z r. 1690 a dvě kašny z konce
18. století. Ve Státním okresním archivu jsou uloženy 2 rukopisy
slavného jihlavského městského a horního práva z 60. a 90. let 13. století, dále je zde uchováván rukopis Zbraslavské kroniky a dnes už
proslulý Gelnhausenův kodex ze začátku 15. století.
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Následovaly kontrolní dny na stavbě (obr. I), jednání s dodavateli
oken, fasády, podlahových kanálů, bezpečnostního zařízení, informačního systému, obslužného systému, orientačního systému a stálé
pochybnosti o tom, zda jsme na něco nezapomněli.
Po bitvě je každý generál. Dnes již víme, že bylo možno ještě něco
udělat lépe, ale taková je povaha věcí.
Bylo nám dobře, když jsme se dívali na předsedu ČÚZK Ing.
J. Šímu, CSc. (ObL2) a ředitele Katastrálního úřadu Ing. M. Kaválka
(ObL3) při slavnostním otevření provozu v nové budově.
Postavením nové budovy Katastrálního úřadu v Jihlavě (ObL4) jistě neutrpěla tvář města újmu. Podnikatelé v oboru zeměměřictví
a kalastru mají k dispozici 6 pracovních míst s obsluhou pracovníků
dokumentace, veřejnost má k dispozici důstojné prostředí vstupní
haly, jednání se odbývají v diskrétním prostředí zaměstnanci se mají
kde sejít při poradách, pozemková kniha je uložena bezpečně v suterénu a pracovní prostředí ve všech prostorách je vyvážené.
Závěrem bychom chtěli srdečně pozvat vás všechny, kteří budete
mít cestu kolem, k návštěvě našeho úřadu, který najdete na adrese:
Fibichova 6, 58 601 Jihlava.
Eduard Pospíchal,
Katastrální úřad v lihlavě

Jihlavskou atrakcí jsou katakomby (více než 23 km dlouhý labyrint chodeb pod starým městem).
Populární památkou je památník královské přísahy z L 1565, připomínající vstup krále Ferdinanda 1. na českou půdu v lednu 1527,
atd.
Tolik slovo historika. Nvní se vrátíme k současnosti.
Tak, jak už to ve světě ~hodí, střídají se nejen roční období, ale
i úspěchy s neúspěchy, chvíle smutku s okamžiky radosti. Před nedávnem jsme vás informovali prostřednictvím časopisu Geodetický
a kartografický obzor o smutné události, úmrtí Ing. V. Quitty, někdejšího vedoucího střediska geodézie v Jihlavě.
Dnes bychom vám chtěli touto cestou přiblížit radostnou událost.
Dne 26. 3. 1998 byla slavnostně otevřena nová budova Katastrálního
úřadu v .Iihlavě. Pro nás, zaměstnance tohoto úřadu, je tato budova
opravdu zlomem v životě a protože sdílená radost je dvojnásobná
(a radosti není nikdy dost), dovolte, abychom se s vámi o ni podělili.
Katastrální úřad v Jihlavě tak dostal v pořadí již šestý stánek pro
svoji činnost. Samozřejmě v to počítáme budovu bývalého Krajského
národního výboru (KNV) v Jihlavě, kde naši předchůdci pracovali
v zeměměřickém oddělení KNV v ulici Vrchlického. Kanceláře tohoto oddělení pak byly přemístěny do budovy psychiatrické léčebny
v Brněnské ulici. Odtud se zeměměřiči přestěhovali do sídla Střediska geodézie v tak zvaném "Špalíčku" na Masarykově náměstí,
kde působili ve značně bídných podmínkách až do března roku 1974.
V dubnu 1974 byl "Špalíček" demolován a najeho místě dnes stojí
obchodní dům. Středisko získalo obstojné prostory na Masarykově
nám. č. 23. Tam jsme již nemuseli pracovat v zimě v kabátech jako
mnohdy na "Špalíčku".
V roce 1979 byla zahájena stavba nového sídla v proluce po demolovaných domech v ulici Matky Boží č. 13 a 15, která byla dokončena v roce 1981. Radost zaměstnanců byla veliká, protože jsme
se konečně dostali do důstojnějšího pracovního prostředí. Provoz
v této budově slavnostně otevíral tehdejší předseda Českého úřadu
geodetického a kartografického Ing. F. Koubek.
S nástupem restitucí a dalších překotných změn ve vlastnictví nemovitostí jsme zjistili, že stávající budova je nevyhovující. Začalo
se uvažovat o nadstavbě, které však bránilo umístění budovy v historickém centru města. Po mnoha jednáních, kdy jsme se snažili získat prostory odpovídající současným potřebám katastru a neodvažovali jsme se ani pomyslet na nějaký výhled do budoucna, nám byla
nabídnuta možnost odkoupení objektu bývalé školky a jeslí, který
byl připraven pro privatizaci. To byla šance. Objekt, který leží blízko
centra města, je dostupný veřejností a přitom se nachází v klidné
zóně. Příslib ČÚZK k uvolnění investic nás nadchl. Podstoupili jsme
několik návštěv Ministerstva pro privatizaci s požadavkem bezplatného převodu objektu do správy rezortu. Nakonec převod, ve který
jsme již ani nedoufali, se stal skutečností ukončenou zápisem rozhodnutí Ministerstva o převodu správy majetku státu na list vlastnictví Katastrálního úřadu v Jihlavě.
A teď to začalo. K práci na úřadě přibyly starosti o novou budovu.
Vymyslet přestavbu objektu tak, aby v něm bylo nejen dost místa,
ale možnost uspořádání vyhovující potřebám s výhledem do budoucna, nastínit novou "tvář" objektu, vybrat materiály, promyslet
vnitřní zařízení a rozdělení prostor, komunikačních zón atd.
Studie ve své konečné podobě spatřila světlo světa v březnu 1996.
Ve veřejné obchodní soutěži byla vybrána firma EKON Jihlava, se
kterou byla dne I. 7. 1996 sepsána smlouva o realizaci stavby.

Poznámka:
Obr. 2, 3 a 4 - viz 4. str. obálky

Dne 17. dubna 1998 se uskutečnil na Fakultě stavební ČVUT v Praze
celostátní seminář na téma "Dioitální kartografie". Seminář uspořádala Kartografická společnost Ceské republiky společně s katedrou
mapování a kartogratie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Garanty
akce byli doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., předseda Kartografické společnosti ČR a prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., proděkan fakulty a vedoucí katedry mapování a kartografie.
V úvodním referátu na téma "Digitální kartografie v inženýrském
a doktorandském studiu na oboru geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT' seznámil prof. B. Veverka účastníky s organizací
ČVUT a Fakulty stavební a s výukou studentů a doktorandů oboru
geodézie a kartogratie. Přitom se zabýval především jednotlivými
kartografickými disciplinami zajišťovanými katedrou mapování
a kartogratie. Digitální kartografie netvoří samostatný předmět výuky, ale probíhá v rámci všech povinných i volitelných předmětů zajišťovaných katedrou.
Následující referát doc. M. Mikšovského "Elektronické atlasy" se
zaměřil na obecné otázky digitalizace map a na vznik nových typů
kartografických děl multimediálního a hypermediálního charakteru.
Elektronické atlasy slouží zatím převážně pro vizualizaci, tj. jsou
pouhou sbírkou naskenovaných map, v nichž může uživatel pomocí
počítače listovat a hledat informace, podobně jako je tomu v tradičních tištěných atlasech. Prvním digitálním atlasem který umožnil
i interaktivní práci sjeho obsahem, byllnfoNation Atlas (1991). Ještě
vyšší stupeň interakce a práci s obsahem nabízejí atlasy analytické,
u nichž je vytvořena řada nástrojů a funkcí typických pro geografické informační systémy.
Výhledově se počítá s tím, že elektronické atlasy budou kromě
pevných nosičů (CD-ROM) distribuovány i po datových sítích. Zde
pak bude možno atlasy buď ukládat na harddisku uživatelského počítače včetně software, nebo je distribuovat v režimu on-line prostřednictvím Internetu. Možná je i kombinace obou těchto způsobů,
jíž vznikají hybridní elektronické atlasy.
V další části se přednášející zabýval hlavními otázkami projektování elektronických atlasů a systémovými požadavky, kladenými na
elektronické mapy, k nimž patří vhodné databáze, infrastruktura dat,
operační systémy a software, záznamová média, rozlišovací schop-
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nost záznamu, hloubka barev, barevné palety, formát obrazu apod.
Závěrem referující zdůraznil nezastupitelnost funkce kartografů,
kteří by měli zajišťovat přesnost a aktuálnost obsahu elektronických
map a jejich vyhotovování v takové podobě, která by co nejlépe sloužila uživatelům.
Referát Ing. J. Kanise (Kartografie Praha, a. s.) byl zaměřen na
digitální mapy a atlasy, které byly dosud zpracovány timto nakladatelstvím. Digitální technologie zpracování map zde byla poprvé
uplatněna počátkem devadesátých let u Orientačního plánu Tábora,
zpracovaného v systému MicroStation. Poté následovalo digitální
zpracování plánu Prahy, jehož výsledkem bylo vydání map pražských obvodů, orientačního plánu středu města v měřítku I : 10 000
a plánu Prahy I : 20000 (1996).
Dalším digitálním produktem Kartografie Praha, a. s.,je nový Autoatlas České republiky I : 200 000, který byl v grafické podobě vydán koncem r. 1997. S využitím jeho databáze byl v letošním roce
připraven Multimediální atlas ČR, jenž obsahuje silniční a administrativní mapu ČR a turistické mapy. Atlas je distribuován na CDROM a je určen pouze pro prohlížení. Minimální požadavky na instalaci jsou: počítač IBM PC 486, 66 MHz, Windows 95 a 16 MB
RAM (nebo Windows NT 4.0 a 32 MB RAM), mechanika CD-ROM
2x speed a myš. Při zpracování byla použita 8-bitová hloubka barev.
Program zabezpečuje možnost vyhledávání více než 50 000 objektů
(z toho více než 25 000 sídel, asi 4000 vodních ploch, všechny železniční stanice a zastávky apod.). CD-ROM se prodává společně
s vytištěným atlasem a je uvažováno s aktualizací obsahu buď formou výměny CD-ROM nebo pomocí up-gradů asi dvakrát ročně.
Výhledově se počítá i s transportem dat po Internetu.
V rámci referátu byl prezentován též nový Ortofotoatlas Prahy,
který je unikátním kartografickým dílem zpracovaným Kartografií
Praha, a. s., ve spolupráci s MIP Praha a GEODIS Brno. Atlas obsahuje barevné ortofotosnímky celého území hlavního města v měřítku I : 6000, které jsou doplněny názvoslovím tištěným v krycí
žluté barvě a hranicemi obvodů a katastrálních území v barvě fialové.
V následujícím referátu "Digitální kartografie v Geodézii ČS Liberec, a. s." prezentovali jeho autoři Ing. P. Mašek a Ing. J. Tulach
výsledky tříleté intenzivní práce v této oblasti. V r. 1996 byl vydán
první digitálně zpracovaný Autoatlas ČR I : 100 000 (ve vektorovém formátu), jehož náklad 50 000 výtisků byl ihned rozebrán,
a proto nakladatelství přikročilo ještě koncem téhož roku k jeho dotisku. Pro 2. vydání byl autoatlas doplněn sítí WGS (World Geodetic System) a rejstříkem obsahujícím 24 500 hesel. Dalšími digitálními produkty byla automapa I : 200000 a cca 100 plánů měst. V r.
1997 byla vydána digitální mapa Prahy I : 10 000. Pro její druhé vydání se počítá s rozšířením území tak, aby pokrývalo celý rozsah
města.
V digitální verzi je dále zpracována přehledná mapa ČR v měřítkách I : I 200 000, I : 800 000 a I : 400 000 a postupně jsou vydávány mapy krajů Qiž podle nového územního členění) v měřítku
1 : 100 000 na CD-ROM, které jsou doplněny plány větších měst.
Dále byl digitálně zpracován Turistický atlas Krkonoš (v české a v německé verzi). Připravuje se rovněž digitální verze Turistického atlasu ČR.
Ke konci března 1998 se na Internetu objevil na adrese
http:/mapy.geodezie.cz/ prohlížeč, na němž jsou představeny digitální I'rodukty Geodézie ČS Liberec, a. s., s barevnými ukázkami
map ČR a nových krajů I : 100 000 a s demo-verzí Prahy, která
umožňuje vyhledávání ulic a institucí. Prezentace je rozdělena na
základní informace o akciové společnosti, obchod a poskytované
služby a dále na prezentaci digitálních produktů, geobází a on-line
map. Edice GeoBáze Standard obsahuje mapy ČR I : 400000, plány
Prahy a Brna, 13 krajů ČR 1 : 100 000 a bezešvou mapu ČR
1 : 100000, vše na CD-ROM. Některé z těchto titulů jsou již v prodeji (např. ČR 400, Karlovarský, Plzeňský, Liberecký, Středočeský
a Budějovický kraj) a další se připravují k vydání v tomto roce.
Inzerovaná GeoBáze Professional je určena pro připojování vektorových souborů, editaci vektorových symbolů a vlastních databázových symbolů v interaktivním režimu. Ve spolupráci s Elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze připravuje Geodézie ČS
propojení GeoBáze Professional s přístroji GPS pro optimalizaci
tras, jejich vyhledávání podle zadaných parametrů (např. souřadnic)
a zobrazení na mapě.
RNDr. Ing. J. Uhlíř (Zeměměřický úřad, Praha) se ve svém referátu zabýval obsahem a stavem naplňování databáze ZABAGED-l .
V úvodu se stručně zmínilo rastrové databázi ZABAGED-2, která vznikla digitalizací tiskových podkladů Základních map ČR
1 : 10000 v letech 1994-95. ZABAGED-2, který je vektorovou
databází, obsahuje tři úrovně dat: kategorie (8), typy objektů (103)
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a atributy (80). Jedním z typů objektů je i intravilán, který byl v databázi dosud vyznačován pouze obrysem bez vnitřního členění,
s výjimkou vodstva a průjezdních komunikací. U menších obcí se
již začíná i s detailnějším členěním zástavby. Databáze obsahuje
hranice základních územních jednotek a velmi podrobně členěné
(na 10 kategorií) hranice geomorfologických jednotek.
Naplňování databáze ZABAGED-I úspěšně pokračuje a probíhá
v souladu s edičním plánem ČÚZK pro vydávání Základní mapy ČR
v měřítku 1 : 10 000, a to tempem 700-1000 mapových listů ročně.
Ke konci r. 1997 byla databáze vyhotovena pro cca 50 % státního
území, s dokončením se počítá v r. 2000 (pouze část Jihomoravského
kraje až v r. 2001). K dispozici není zatim 26 mapových listů z vojenských prostorů, jejichž začlenění do databáze je předmětem jednání s vojenskou topografickou službou. Po dokončení databáze se
počítá s její aktualizací s využitím metod digitální fotogrammetrie
a s tvorbou a tiskem nových Základních map ČR 1 : 10 000 z aktualizovaných dat. Další aktualizace obsahu má probíhat v pětiletých
cyklech.
Mgr. R. Tomas (Český geologický ústav, Praha) se v referátu "Digitální zpracování geologických a účelových map 1 : 50 000" zabýval projektem, který byl zahájen již v r. 1985 a má být v letošním
roce ukončen. Projekt zahrnuje digitálni zpracování 214 mapových
listů geologických map 1 : 50 000 v celkem 13 variantách. Z nich
považuje za nejdůležitější mapy geofaktorů životního prostředí a signální mapy střetů zájmů. Datový model tvoří objekty, liniové prvky
a značky (např. geologické vrty apod.). Model má celkem 200 prvků
a 15 atribučních tabulek.
Digitální geologické mapy jsou zpracovávány ve třech verzích.
Verze O byla vytvářena po mapových listech a je totožná s analogovou formou mapy. Verze 1 zahrnuje odborné korektury mapy,
v nichž jsou vyřešeny vazby geologických prvků s topografickým
podkladem. Výsledná verze 2 je pak bezešvá geologická mapa v měřítku 1 : 50 000 pro celé státní území. Databáze je členěna na chronostratigrafické jednotky, litologický popis a litostratigrafické a regionální jednotky. Technologie zpracování databáze zahrnovala
skenování tiskových podkladů s rozlišením 400 dpi, jejich vektorizaci s použitím GeoVec a začlenění do projektu MGE. Při zpracování hydrogeologických map byla použita reinterpretace map v měřítku 1 : 25000, která byla naskenována ve 256 stupních šedi a poté
začleněna do projektu MGE spolu s verifikací topologie a novými
tabulkami atributů. Podklad pro půdni mapu tvořila verze 2 základní
geologické mapy, do níž byly včleněny údaje z mapy lesních půd,
z mapy komplexního průzkumu půd a z map vojenských lesů.
Tisk map z databáze probíhá pomocí software Intergraph. Jde
o převod na objektový model, klasifikaci, resymbolizaci a úpravu
mimorámových údajů s následným výstupem na plottru nebo se separací barev a generováním postscriptových souborů.
V závěrečném referátu "Mapy na Internetu" se Ing. 1. Hnojil (doktorand katedry mapování a kartografie) v úvodu zabýval definicemi
pojmů "hypertext", "hypermédia" a "hypermapa". Poslední z nich
vyjadřuje princip, na němž jsou založeny elektronické mapy a elektronické atlasy.
Na síti Internetu jsou v současné době k dispozici zejména mapy
pro turistiku, všeobecné mapy s možností reklamního podtextu,
různé tematické mapy (např. mapy ochrany životního prostředí, inženýrských sítí apod.) a mapy archivní. Výklad byl doplněn řadou
ukázek z oblasti virtuální turistiky, připojení domácností k Internetu,
starých map z různých archivů apod. Předvedeny byly i ukázky z digitálního programu Geodézie ČS.
V další části se autor zabýval rozborem požadavků uživatelů Qednoduchost práce s mapami bez dalšího software, rychlost komunikace a aktuálnost informace) a poskytovatelů (zajištění autorských
práv k databázím, poskytování dat za úplatu). Rovněž se zabýval architekturou dat (data rastrová, vektorová, metavektorová a data nezávislá na operačním systému - v programovacím jazyku JAVA).
V současnosti využívá Internet asi 100 milionů lidí, převážně ze Severní Ameriky a z Evropy. Hlavním cílem je zvyšování geografického povědomí veřejnosti. Přístup k mapám by se měl stát pro uživatele samozřejmým a měl by být co nejvíce zjednodušen.
Semináře se zúčastnilo 65 posluchačů, kteří závěrečným potleskem ocenili jeho přípravu i odbornou úroveň.
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Dne 6. května 1998 zemřel
v Hradci Králové po těžké nemoci
významný odborník inženýrské
geodézie a dlouholetý pedagog
Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze,
doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.
Narodil se 23. října 1929 v Nižním Selišti na bývalé Podkarpatské Rusi. Po gymnaziálních studiích a absolvování zeměměřického
studia na Vysoké škole speciálních nauk CVUT v Praze roku
1953 získal bohatou praxi zejména v investiční výstavbě jako civilní
zaměstnanec armády. Roku 1960 se stal asistentem Fakulty stavební
ČVUT na tehdejší katedře geodézie. Záhy přešel na nově založenou
katedru speciální geodézie. Věnoval se především otázkám rozvíjející se inženýrsko-průmyslové ger,dézíe, např. problematice vytyčovacích sítí, spolupracoval s prof. Václavem Krumphanzlem. Roku
J 967 byl (spolu s doc. Ing. Zdenkem Novákem, CSc.) pověřen vedením přednášek Inženýrské geodézie a souvisejícího Měření podzemních prostor. Vědeckou hodnost kandidáta věd obhájil roku 1968,
habilitační práci 1971. Je spoluautorem řady oblíbených celostátních
učebnic a učebních textů oboru inženýrské geodézie a autorem četných odborných publikací reagujících na teoretické i speciální provozní otázky oboru.
Své vynikající odborné a organizační schopnosti prokázal v letech
1965-7 jako expert při výstavbě přehrady v Ghaně a při egyptologických expedicích Univerzity Karlovy roku 1962 (s doc. Ing. Jaromírem Tlustým) a opakovaně třikrát v rozpětí let J 985-91 (s doc.
Ing. Mojmírem Švecem, CSc.).
Mezi roky 1972-1990 byI vedoucím katedry speciální geodézie,
1976-1980 proděkanem oboru geodézie a 1980-1990 proděkanem
Stavební fakulty ČVUT. Jeho pedagogická a odborná činnost, která
zahrnuje i vedení vědeckých aspirantů, byla oceněna řadou uznání,
mezi nimi roku 1984 Felberovu medailí CVUT II. stupně.
Nečekaným odchodem doc. Ing. Otakara Vosiky, CSc. ztrácí obor
geodézie znamenitého odborníka, studenti Vysokého učení svědomitého, erudovaného, lidsky moudrého učitele a citlivého rádce, jeho
kolegové spolehlivého přítele a výborného společníka.
Čest jeho památce!

Zásada vložení praví, že získání, převod, omezení a zrušení věcných
práv k nemovítostem (jako vlastnictví, zástavního práva a služebností) lze uskutečnit pouze vložením do pozemkové knihy.
Vysvětleno na příkladě koupě bytu to znamená, že vlastníky bytu
se nestávají kupující ani uzavřením kupní smlouvy, ani předáním
a převzetím bytu, ale až vložením svých vlastnických práv do pozemkové knihy. I Kdy předává kupující prodávajícímu kupní cenu,
je pak záležitostí důvěry mezi smluvními stranami; jak lze zajistit
bezpečnou ochranu viz v kapitole 3.
1.2. Zásada

veřejnosti

Zásada veřejností praví, že každý je oprávněn nahlížet do pozemkové knihy ajejich pomocných zařízení a pořizovat si odtud opisy.'
To samozřejmě neznamená, že se tak musí dít bezplatně.
Zásada veřejnosti se vztahuje také na zrušené zápisy; též ty musí
být i nadále patrné v pozemkové knize.
1.3 Zásada

důvěryhodnosti

Zásada důvěryhodnosti chrání toho, kdo v dobré víře ke stavu pozemkové knihy získá právo, když se pozemková kniha liší od skutečného právního stavu.
Pozemková kniha se múže lišit od skutečného stavu ve dvou skupinách případů:
- Právní podklad pro vklad do pozemkové knihy byl chybný (např.
nebyla podkladová smlouva platná nebo byla nemovitost prodána
jinou osobou, než je její majitel, který se stejně jmenuje a má stejné
datum narození).
- Někdo získal mimoknihovně právo na nemovitost (výjimka ze zásad vkladu).
Zásada důvěryhodnosti předpokládá důvěra hodnou ochrany;
proto ochrany požívá pouze:
-- ten, kdo věci nabyl právním postupem (nikoli dědic a ne ten, kdo
získal práva cestou vynucení),
- ten, kdo práva nabyl jako posledně platný (tedy ne obdarovaný),
- ten, kdo nabyl práva v dobré víře (tedy ne ten, kdo znal pravý
právní stav nebo ho znáti mohl).
Ve všech ostatních připadech může uplatňovat své právo skutečná
oprávněná osoba proti tomu, které je zapsáno v pozemkové knize
soudní cestou.

Z uvedených prvotních zásad lze odvodit další zásady, které jsou
účelné pro vlastní provádění:
2.1 Systém

listů

nemovitostí

Systém listů nemovitostí stanoví, že se pro jednu nemovitost vede
jedna knihovní vložka (v Rakousku zvaná knihovní těleso). Tato
vložka vytváří právní jednotku; tzn., že nelze pro jednotlivé součásti
knihovního tělesa vytvářet různá práva.'

AUER, H.: Minimalgrundslitze fiir ein Grundbuch (Minimální
zásady pro pozemkovou knihu). Zpráva na Mezinárodní konferenci o rozvojí a správě vlastnických práv k nemovitostem, Vídeň,
duben 1998.
347.23511

Podstatným účelem pozemkové knihy je zabezpečit právní převod
nemovitostí zpřístupněním právních poměrů; to platí zejména pro
hypoteční úvěr, který je možný jen za pomoci pozemkové knihy.
K tomu se musí při vytváření knihovního práva dodržet následující zásady.
1. Prvotní zásady
Dále uvedené tři zásady vyplývají bezprostředně z účelu pozemkové
knihy; bez nich není dobrá pozemková kniha myslitelná:

1 To nevylučuje, aby zákonodárství nepředpokládalo pro některé výjimečné příklady získání majetku nebo jiného věcného právajiž před
vložením do pozemkové knihy (mimoknihovní právní zisk); v takových případech je dodatečné vložení do pozemkové knihy nikoliv
právně opodstatněné, ale pouze deklarativní. Takové výjimky by se
měly předpokládat pouze tehdy, když jsou nezbytné pro převažující
zájmy mimo pozemkovou knihu, neboť jsou v rozporu k zásadě důvěry (viz dále). Když se zavedou takové výjimky, pakjsou tudíž zpravidla nutné i doplňující právní úpravy, které zabezpečují mimoknihovní právo proti opatřením oprávněných osob již v pozemkové
knize zapsaných.
, Pokud si to vyžadují hlediska ochrany dat, bylo by možno v jistém
rozsahu omezit v zápisech pozemkové knihy vyhledávání zaměřené
na osoby (to se jinými slovy dotýká dotazů, které nemovitosti patří
určité osobě); tím se však nesmí omezit v nejmenším dotazy, komu
patří určitá nemovitost.
3 Tato zásada však nevylučuje, aby se slučovalo více objektů, jako
pozemků nebo bytů, do jednoho knihovního tělesa. Také se tím nevylučuje, aby celé knihovní těleso nepatřilo společně více osobám
(spoluvlastnictví ideálních podílů)
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2.2 Zásada

právní

platnosti

Zásada právní platnosti hlásá, že úřad pozemkové knihy musí důkladně přezkoumat předpoklady pro platnost knihovního vepsání,
nicméně omezené na překážky, které vyplývají ze stavu pozemkové
knihy a z předpokládaných listin.
Omezení podkladů pro rozhodování na tyto listiny je nutné, protože v knihovním řízení se musí rozhodovat rychle (mezi doručením
žádosti na úřad pozemkové knihy až do uskutečnění povoleného
vkladu nemají v pozemkové knize uplynout zpravidla více než dva
dny); pro úřední námitky o oprávněnosti vkladu i pro spory mezi
stranami není při kníhovním řízení místa.
Smlouvy, které tvoří podklad pro rozhodování úřadu pozemkové
knihy musí tedy být v odpovídající míře důvěryhodné.
Zásada právní platnosti dále stanoví, že vklady do pozemkové
knihy lze uskutečňovat pouze rozhodnutím úřadu pozemkové knihy,
které vzešlo na podklady předepsaných pravidel o řízení; to platí
i tehdy, kdy se při provádění' zápisu do banky dat vloudila chyba.
2.3 Zásada

pořadí

(priorita)

Do deníku pro knihovní věci se zapisují všechny knihovní případy,
které vedou k zápisu do pozemkové knihy v časové posloupnosti
svého doručení - v poznámce o doručení pro knihovní věcí se tudíž
uvádí i čas.

Ze zásady posloupnosti vyplývá, že čas doručení žádosti o vklad do
pozemkové knihy je směrodatný pro úřad pozemkové knihy. Tento
okamžik se při doručení okamžitě zaznamenává a též ihned zapisuje
do pozemkové knihy, aby se zabezpečilo pořadí (odkaz na předcházející žádost se při tom uskuteční zápisem jednacího čhla přiděleného této žádosti).
4.4 Provedení

Tato zásada stanoví, že vklad časově předcházející je právně účinnější. Při vzájemně se vylučujících právech (třeba koupě bytu dvěma
různými kupci) se vloží ten, který požádalo vklad jako první. U práv,
která se mohou vložit do pozemkové knihy vedle sebe (popř. po
sobě), má přednost dřívější právo před pozdnějším při nutném rozlišení; to platí zejména pro zástavní právo.
2.4 Poznámky

lem požadovaného vkladu, kterých je úřadu pozemkové knihy třeba
pro rozhodnutí o oprávněnosti příslušně ověřených listin.

a vystavení

Ověření žádosti a rozhodnutí o tom, zda a které údaje se zapíší do
pozemkové knihy, vyžaduje čas a duševní úsilí. Během této práce se
uchovává návrh rozhodnutí v pracovní verzi knihovní vložky.5 Je-li
rozhodnutí konečné, pak se údaje z pracovní verze převedou do aktuální verze, tento postup se nazývá provedení; tím se také odstraní
plomba.
4.5 Odstranění

Do pozemkové knihy se nezapisují pouze práva, ale též některé
právní skutečnosti, jejichž zveřejnění je vyžadováno buď v zájmu
osob, které nahlížejí do pozemkové knihy (tyto záznamy se v Rakousku nazývají vystavení) nebo jejichž zaznamenáním vznikají určité právní účinky (tyto zápisy se v Rakousku nazývají poznámky).
Příklady pro vystavení byly např. odkazy na omezení způsobilosti
majitele k právním úkonům nebo na veřejnoprávní omezení, týkající se nemovitostí.
Příkladem poznámek by mohla být poznámka o žalobě na výmaz
věcně neplatného vkladu do pozemkové knihy; taková poznámka má
ten účinek, že rozsudek, který bude ve věci vynesen, má účinek i pro
případné pozdější nabyvatele nemovitostí (jak plyne ze zásady priority).

Zásada vkladu působí, že nelze jako běžně u právních úkonů předmět a proti službu (kupní cenu) předávat věc za věc. Ochranu smluvních stran proti nesprávné přednosti lze vytvářet v zákoně pomocí
dvou způsobů:
Poznámka
o pořadí - Prodávající učiní nejdříve v pozemkové
knize poznámku, která vyhrazuje pro kupujícího pořadí (viz výše
2.3, zásadu priority); o tomto aktu sepíše úřad pozemkové knihy listinu, kterou prodávající může předat při uzavření kupní smlouvy
z ruky do ruky za převzetí kupní částky a která opravňuje kupujícího, aby se dal zapsat do pozemkové knihy jako majítel. Tím se pozemková kniha neblokuje, vyhrazené pořadí se musí využít do jednoho roku, jinak se poznámka o pořadí z moci úřední zruší. Totéž
lze provádět při zástavním právu atd.
Důvěrnícká
správa (poručenství)
- Jednodušší postup je ten,
kdy se při uzavírání smlouvy složí částka u notáře a notář jako pověřený správce vyplatí složenou částku prodávajícímu až po doložení vkladu kupujícího do pozemkové knihy. Také tento způsob je
možný i pro zástavní práva atd.
Předpokladem pro to jsou:
- bezchybné účetní vedení kont jiných osob u notáře,
- právní ochrana (především soukromého) notáře před tím, že věřitelé notáře nemohou konfiskovat peníze v důvěrnické správě,
- odpovídající zajištění (snad samotným státem) proti zneužití peněz v důvěrnické správě notářem nebo jeho zaměstnanci.

chyb

Dokud se údaje zpracovávají jen v pracovní verzi, mohou se libovolně měnit. Po provedení je však podle principu zákonnosti přípustná oprava údajů pouze na základě nového rozhodnutí. Pro ně se
vypracuje úřední zpráva o zjištěné chybě a jedná se s ní stejně jako
s žádostí na vklad do pozemkové knihy; může se stát, že vůči opravě
vznikla mezitím od třetí osoby v dobré víře získaná práva.

Podle zásady veřejnosti je pro každého pozemková kniha otevřena
k náhledu. To se netýká uvedené pracovní verze, taje též k nahlédnutí, ale pouze pozemkové knihy. Plomba je součástí nahlížení, má
ukázat jako varování na to, že je uplatňována nějaká žádost.

Kníhovní vložka je právní jednotka, do níž se vkládají podle vyse
uvedených zásad věcná práva a právní skutečnosti. Věcná práva
a právní skutečnosti se vztahují k ukazatelům
- osoby (v dalším zvané subjekty) anebo
- nemovítosti (v dalším zvané objekty).
Konkrétní vyjádření obou hledisek (tedy určité osoby, jistého pozemku) musí být jednoznačně vyjádřitelné. Státní místa musí mít po
ruce postupy, jak obě jednoznačně stanovit. Změny v přírodě, které
mají vliv na totožnost, jako dělení pozemku, je nutno provést i v pozemkové knize.

5.1.1 Subjekty
U fyzických osob přichází při stanovení totožnosti registr osob, jak
se obvykle vede matričním úřadem, ohlašovacím úřadem nebo pasovým úřadem, u právnických osob přichází v úvahu obchodní rejstřík, rejstřík společenstva atd., u státních míst zákonodárce (definující místo a odpovědnost).
Od těchto míst obdrží osoby doklady, kterými prokazují svou totožnost pozemkové knize, popř. pověřenému notáři.
Zavedení celostátního osobního identifikačního čísla pro fyzické
osoby popř. celostátního obchodního registračního čísla pro podniky
by to ulehčilo.
5.1.2 Objekty

4. Zásady řízení
4.1 Řízení

o písemnostech

Jednoznačný popis objektu obvykle přináleží katastru, a s tím i různým místům, podle toho, zda se jedná o městské pozemky, venkovské pozemky, rodinné domky, byty atd.

a listinách

Jak plyne ze zásady právní platnosti, musí se předložit veškeré okolnosti ze stavu pozemkové knihy a z podkladů předložených žadate'Provádění je terminus technicus, který bude vysvětlen ve stati o průběhu řízení

Ing. Jan Rambousek,
ČÚZK
5 Zde se (samozřejmě) předpokládá, že se pozemková kniha vede
jako banka dat na počítači!
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Dne 21. června 1997 podepsal prezident Ruské federace Boris Jelcin zákon ,,0 státní evidenci vlastnických práv k nemovitostem"
(dále jen "zákon"), který byl uveřejněn 30. července 1997 a vešel
v platnost 30. ledna 1998.
Tento zákon vytváří na území Ruské federace jednotný systém
státní evidence vlastnických práv k nemovitostem ("státní evidenční
systém"). Dosud si buď každá správní oblast vytvářela a provozovala svůj vlastní nezávislý systém evidence, nebo neměla vůbec nic.
Taková praxe se ukázala nedostačující a dlouho se očekávalo právní
uspořádání, které by stanovilo jednotný evidenční systém.
V článku se popisují hlavní rysy zákona a komentují některé význačnější jevy, vznikající při jeho uvádění v život.
Nový evidenční systém
V souladu se zákonem se veškerá práva k nemovitostem nalézajícím
se na území Ruské federace (jako vlastnická práva ajiná věcná práva)
a spoluvlastnictví a břemena váznoucí na nemovitosti (jako hypotéky, úvěry, služebnosti a pronájmy nemovitostí) se musí zaznamenávat v Jednotné státní evidenci práv k nemovitostem (dále "registrace") v souladu s pravidly nového státního systému evidence
specifikovaného zákonem.
Zákon předpokládá, že státní evidence práv k nemovitostem
("státní evidence") je povinna v ohledu na práva vzniklá poté, co zákon vstoupil v platnost a že státní evidence bude pouze prokazovat
existenci těchto práv. Práva, která vznikla před účinností zákona, si
však podrží svou právní závaznost a platnost byť nejsou ve státní evidenci. Držitelům těchto práv bude umožněno konat podle jejich uvážení, zda si zapíší či ne svá práva do systému státní evidence. Současně však - podle článků 6 (2) a 13 (2) zákona - budou tito držitelé
vyzváni, aby si zapsali svá práva k nemovitostem podle systému státní
evidence, pokud se rozhodnou k tomuto vlastnictví zaznamenat nějaké břemeno poté, co zákon vstoupil v platnost. Práva se budou též
zaznamenávat, pokud se bude nemovitost v dalším prodávat.
Jednotná státní evidence práv k nemovitostem
Podle tohoto zákona se bude registrace skládat za záznamů, z nichž
každý bude obsahovat údaje o právech k nemovitosti, která přísluší
k danému vlastnictví. Tyto záznamy budou zahrnovat informace
o vzniku, převodu a ukončení těchto práv. Každý zápis bude doplněn seznamem, obsahujícím všechny doklady spojenými s registrací
práv k nemovitosti. Číslo seznamu a pořadové číslo záznamu budou
identické a budou odpovídat katastrálnímu číslu nemovitostí. Pokud
nebude existovat katastrální číslo, pak číslu, které obdrží nemovitost
od evidenčního úřadu.
Katastrální číslo je číslo přidělené nemovitosti během soupisu majetku. Katastrální číslo parcely s budovou na ní stojící se skládá z katastrálního čísla pozemkové parcely a čísla soupisu majetku samotné
budovy. Katastrální číslo prostor v domě i s příslušenstvím v budově
se skládá z katastrálního čísla budovy a inventárního čísla daného
prostoru.
Každý zápis se tedy bude skládat ze tří hlavních částí, to je:
- Část I, která identifikuje nemovitost krátkým slovním popisem
a udává poštovní adresu a stanoví výměru nemovitostí, která je
předmětem zápisu s odkazem na katastrální náčrt nebo jiné dokumenty, popisující bližší označení nemovitosti a poskytující další
eříslušné informace.
- Cást II, která popisuje vlastnická práva k nemovitosti a jiná věcná
práva, která se vztahují k nemovitosti. Tato část též obsahuje jména
a adresy zapsaných vlastníků, pasy nebo jiné identifikační doklady
těchto vlastníků (včetně adresy jeho registračního úřadu, pokud je
vlastník právnickou osobou). Stanoví se podstata práv (jako vlastnických nebo nájemců), rozsah podílu na těchto právech (je-Ii nemovitost ve společném vlastnictví), údaje o registraci dokladů,
vstupní datum zápisu a jméno zapisovatele a jeho podpis.
- Sekce II obsahuje údaje o břemenech váznoucích na nemovitosti
(pronájmy, služebnosti, záruky, hypotéky atd.), vstupní datum zápisu záznamu, jméno zapisovatele a jeho podpis.
Důležitým bodem - o němž je nutno se zmínit - je, že evidence
bude obsahovat údaje o ukončených právech. Podle článku 12.4 zákona stanoví zákon též, že údaje obsažené v evidenci a seznamy se
budou trvale uchovávat a nikdy nebudou skartovány. To během času
poskytne významné historické informace těm, kteří budou zkoumat
právní vztahy k nemovitostem.

Přístup k údajům
Důležitou vlastností nového systému státní evidence práv k nemovitostem je poměrně snadný a volný přístup, který bude poskytovat
údaje o zapsaných právech. Zákon stanoví, že kdokoli je oprávněn
získávat od příslušného úřadu informace o jakékoli nemovitosti za
předpokladu, že prokáže svou totožnost a podá písemnou žádost.
(V případě právnické osoby bude muset její zástupce předložit doklady o registraci spolu s plnou mocí k právnímu zastupování). Je
též třeba zaplatit poplatek za dotaz. Taková informace bude obsahovat popis nemovitostí, zapsaná práva k této nemovitosti a na ní váznoucí břemena. Tak se budou moci právní zástupci kupujících moci
dovědět mnoho z historie pozemku před tím, než jejich klienti se
uváží smlouvou ke koupi nemovitosti. To nejen usnadní objasnit záležitosti právních nároků, ale může též být pomocí k ocenění otázek
životního prostředí. A protože jméno společnosti nebo organizace
není tajeno v zápisu i samo o sobě umožní to právním zástupcům
prozkoumat, jakého druhu se provozovaly činnosti předchozím
vlastníkem nemovitostí.
K více podrobným údajům, jako je obsah dokumentů o nabytí
vlastnictví, dokumentů a informací o ukončených právech, bude
podle zákona přístup bohužel velice omezen. Takové údaje se budou
sdělovat pouze vlastníku nemovitosti, daňovému úřadu, soudním
úředníkům a těm, kdo zdědí nemovitost a to na základě použitelného
právního uspořádání a též jakékoliv osobě, kterou k tomu zmocní
vlastník.
Registrace břemen
Jakjiž bylo uvedeno dříve, zákon zavádí povinnou registraci břemen
na nemovitosti váznoucích, jako pronájmy, hypotéky, služebnosti
a půjčky.
V Rusku se již před časem zavedly některé systémy evidence pronájmů a hypoték. Pozitivním krokem, který zavádí zákon je, že tyto
záznamy nyní budou jednotné.
Zákon předpisuje, že hypotéka se musí dát zapsat půjčujícím, který
musí podat žádost o zápis a který musí předložit hypoteční smlouvu
spolu s dokumenty, které se ke smlouvě vztahují. Zápis do evidence
ve věci hypotéky vyznačí půjčujícího, nemovitost, na níž vázne hypotéka a částku, která se zapůjčuje. A protože podle zákona jsou tyto
informace volně přístupné veřejnosti, bude možno se dozvědět o hypotéce ve velmi ranném stadiu navrhované transakce a být připraven k oddlužení hypotéky, jako podmínce, která má předcházet ukončení příslušné transakce.
Zákon vůbec poprvé definuje služebnost jako právo užívat nějakým způsobem pozemek jinou osobou, např. právo cesty přes nemovitost jiné osoby a právo klást a udržovat vedení a kabely pod nemovitostí jiné osoby. Zákon předpisuje podrobně postup zápisu
služebnosti. Podle něho se žádost o zápis služebnosti musí předkládat osobou požívající práva na služebnost. Taková osoba bude muset předložit důkaz o existenci takové služebnosti. Zápisy služebností umožní právním zástupcům kupujících, aby se za své klienty
přesvědčili, zda nějaké zapsané služebnosti budou mít vliv na případné plány rozvoje, které by bylo možno pro dané místo získat.
Podle tohoto zákona a občanského zákoníku jsou též trusty subjektem povinné registrace. Trust sám je v Rusku poměrně nové pojetí ajeho definice se podává v druhé části občanského zákoníka (článek 1012). Trust se zapíše pouze za předložení smlouvy, dokazující
zřízení trustu nebo v souladu s rozhodnutím soudu. Význam registrace trustu tkví v tom, že umožňuje případným kupcům, aby se přesvědčil, zda zde dochází k nějakému omezení vlastnických práv s pozemkem nakládat.
Záznamy práv získaných vydržením
Zákon upravuje, že práva vydržením (dlouhým užíváním nemovitosti) se musí zapsat. Článek 234 občanského zákoníka stanoví, že
pokud osoba, která není vlastníkem nemovitosti, ale měla ji v držení
jako svou vlastní v dobré víře, veřejně a nepřetržitě po dobu 15 let,
získá k této nemovitosti vlastnické právo. Podle tohoto zákona a občanského zákoníku vzniká toto právo datem jeho zápisu.
Právní instituce pro státní evidenci práv k nemovitostem
Zákon předpokládá zřízení jistých soudních institucí pro státní evidenci práv k nemovitostem ("soudní instituce"). Zákon též požaduje,
aby vláda ustavila Federální prováděcí úřad ("federální úřad"), který
bude koordinovat a kontrolovat registrační činnost soudních institucí. Mimo jiné bude federální úřad též zodpovídat za rozšířený zácvik zaměstnanců evidenčních úřadů.
Každá soudní instituce musí zapsat práva k nemovitostem, které
se nacházejí na území její působnosti. Zřízení a struktura soudních
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institucí a jejich sídla se stanoví podle správních oblastí Ruské federace a schvaluje je federální úřad. (Podrobná směrnice pro zřízení
těchto soudních institucí je ve stadiu ratifikace vládou Ruské federace.)
Zákon požaduje, aby administrativní oblasti Ruské federace postupně zavedly tento nový systém evidence, započaly se strukturální
a funkční reorganizací úřadů, které dosud zodpovídají za evidenci
práv k nemovitostem. Pravděpodobně budou tyto úřady v prvé řadě
pověřeny, aby převzaly povinnosti soudních institucí pro státní evidenci práv k nemovitostem. Podle zákona se bude vyvíjet systém
soudních institucí postupně po krocích. Očekává se, že navrhovaný
systém bude dokončen v roce 2000.
Zákon stanoví, že před vytvářením elektronického systému výměn dat mezi soudnímí institucemi bude možno získávat informace
o právech k nemovitostem pouze od soudních institucí, na nichž je
příslušná nemovitost zapsána. Po nějaký čas se proto budou muset
vznášet dotazy na místě (podle dosavadní praxe).
Postup zápisu
Zákon podává podrobný návod pro zápis práv k nemovitostem. Je
třeba zdůraznit jeho důležitý bod, že se podle zákona nesmí záznam
práv k nemovitostem vykonat později než jeden měsíc od data podání žádosti o zápis těchto práv. Pokud však zapisující shledá údaje,
potřebné k zápisu jako nepostačující, může požadovat na žadateli
další informace a tím zápis pozdržet. Registrační lhůta se může také
prodloužit na déle než jeden měsíc v případech, že se ověřují podklady co do jejich správnosti. Sám žadatel nebo osoba jim pověřená
mohou podat písemnou žádost o odklad zápisu, který nesmí přesáhnout tři měsíce. Zápis lze také pozdržet na základě soudního rozhodnutí.

Zákon stanoví, že v případě technické chyby způsobené zapisujícím,
bude tento zodpovídat za škody poškozené strany, vzniklé takovou
chybou. Je zcela zřejmé, že v případě podstatné škody nebude poškozená strana plně odškodněna touto zákonnou úpravou. I když článek 13 tohoto zákona praví, že evidenční úřad musí ověřit platnost
dokladů potřebných k zápisu, zdá se však, že se neposkytují žádné
státní záruky ve věci náhrady škod, které vzniknou jako důsledek
chyby zapisujících úřadů. Uváží-Ii se ale zdokonalení procesu registrace, které pravděpodobně přinese zavedení zákona, lze se nadít,
že vzroste právní bezpečnost ruských nemovitostí.

Ač zákon stanoví, které dílčí kroky se musí vykonat pro zavedení
tohoto nového právního uspořádání, zdá se, že zavádění bude trvat
déle než se předpokládá a že si vynutí dodatečnou právní úpravu.
Ale i tak představuje zákon o evidenci práv k nemovitostem podstatný krok vpřed ke zlepšení systému registrace nemovitosti v Ruské
federaci. Zákon nejen vytváří jednotný systém evidence, ale též nahrazuje méně dokonalé systémy jednotlivých oblastních evidencí dokonalejším systémem.
Z odborného hlediska je nejpodstatnějším rysem tohoto zákona,
že usnadňuje dostupnost a přístup k údajům a doufejme, že zprůhlední i vyhledávací postup. To může vést k vítané a rostoucí důvěře
investorů.
Ing. Jan Rambousek,
ČÚZK

Článek Sergej Nosov a Adrian Moore: "Real Estate Registration in
the Russian Federation: The New System" vyšel v publikaci Central
European and CIS Update Autumn 1997, © Baker & McKenzie 1997
a byl též vystaven na Intemetujako http://www.bakerinfo.com/publicat/europe/cis 7/t-cis 7. htm
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