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Koncepcia rozvoja katastra
nehnuterností do roka 2005 -
priebežný stav a perspektívy
jej realizácie

Ooc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Abstrakt

Dokument" Koncepcia rozvoja katastra nehnuteťností do roka 2005" bol spracovaný na základe komplexnej analýzy stavu ka-
tastra nehnuteťností (KN) na časovej hladine roka 1996 a na základe zadefinovania kvalifikovaného odhadu koncepčných zá-
merov rozvoja KN do roka 2005. Odbomej verejnosti sú predkladané výsledky napfňania Koncepcie rozvoja za obdobie 1997
až 3/4 roka 1998. Popis plneniajednotlivých úloh rozvoja KN obsiahnutých v Koncepcii rozvoja preukazuje, že všetky rozpoč-
tovo podmienené kroky rozvoja KN sa oproti p6vodným predstavám omeškávajú v dOsledku najmii nedostatočného krytia zo
strany štátneho rozpočtu a Z toho sekundáme vyplývajúcej personálnej a prístrojovej nedobudovanosti pracovísk katastra.

Conception oj tke Real Estates Cadastre Development till 2005 - Preliminary State and oj Art and Perspectives
oj lts Realisation

Summary

The paper "Conception of Real Estates Cadastre Development til! 2005" was prepared on the base of complex analysis of
the state of Real Estate Cadastre starting with the time level oj 1996 and based on predefined qualified estimation of con-
ceptual tasks of its development tilt 2005. Results of realisation of the Conception of Real Estates Cadastre Development 1997
til! the third quarter of 1998 are presented to the professional public. Results of realisation in individual development tasks
included in the Conception of development indicates that alt steps influenced by budged are retarding when compared with
i';itial expectations. This is caused mostly by insufficient financial jlow from the state budget and its secondary injluence on
unfinished work places of cadastre as regards personal and instrumental sources.

Koncepcia rozvoj a ako premyslená predstava, rozpracované
chápanie týkajúce sa strednodobej budúcnosti je nevyhnut-
ným nástrojom riadenia každého regulovaného úseku spolo-
čenského rozvoja. Ináč tomu nie je ani v tak vysoko spolo-
čensky citlivom úseku akým je kataster nehnuterností (KN).
V období ostatných desiatich rokov, ktoré boli naplnené ver-
kým počtom zmien týkajúcich sa KN v dosledku zmeny spo-
ločenských pomerov, ktoré sa premietli najma do inovácie
legislatívy za sprievodu búrlivého rozvoja informačných
technológií vrátane hardvéru, si vynútili komplexnú analýzu
stavu KN na dosiahnutej časovej hladine roka 1996 a zade-
finovanie kvalifikovaného odhadu, predvídania v podobe
koncepčných zámerov rozvoja KN do roka 2005 [1].

Myšlienka spracovania koncepcie rozvoj a KN bola vy-
medzená od samého začiatku nevyhnutnosťou spoločenského
zhodnotenia úlohy a doležitosti tohto nástroja štátu na reali-
záciu svojich úloh a zároveň i štátneho informačného
systému, bez ktorého podpory je nemyslitefné kvalitné
a rýchle plnenie týchto úloh. Pri tom bolo braté do úvahy, že
KN slúži na viacero ciefov, z ktorých treba vyzdvihnúť naj-
ma zabezpečenie istoty držby nehnuterností, zabezpečenie
spravodlivosti zdanenia nehnuterností, ďalej že KN je ná-
strojom na stanovenie ceny nehnuterností, nástrojom na za-
bezpečenie rovnosti pri získavaní nehnuterností a slúži na
zabezpečenie účinného riadenia zdroj ov, najma pornohospo-
dárskej a lesnej výroby a bytovej politiky. KN má nenahra-
diternú funkciu pri poskytování bezpečnosti a určitosti zís-
kavania nehnuterností a ďalšieho nakladania s nimi. Funkcia
KN v trhovej ekonomike je nenahraditel'ná.

Pozemky ako nehnuternosti majú osobitný význam pre
existenciu rudstva; v podstate sa pozemky nemožu rozmno-
žovať, predstavujú v zásade úzkoprofilový tovar a často majú
vermi vysokú nadobúdaciu hodnotu. Základný regulatív
štátu, ktorým.je uznané vlastnícke právo fyzických a práv-
nických osob k nehnuternostiam podra principiálne slobod-
ného využívania a zhodnocovania nehnutel'ností, predstavuje
pre hospodársky poriadok štátu rozhodnutie s vefmi širokým
dosahom. Nehnutel'nosti netvoria iba základňu na rozvoj hos-
podárskej činnosti ale sú zároveň aj predmetom kapitálových
operácií osobitného hospodárskeho významu. Práve ich výz-
nam pre reálne požičky postavil nehnuternosti správami,
ktoré sa k nim viažu, do pozornosti ekonómov a ďalej do
pozornosti právnikov. Nehnuternosť je v zásade vermi hod-
notná vec, a preto je vítanou zábezpekou pre poskytovatera
požiČky.

Úroveň prijatých opatrení a rozsah a kvalita nástroj ov štátu
umožňujúcich riadny prevod a prechod vlastníctva nehnuter-
ností sú meradlom rozsahu uznávania vlastníctva nehnutef-
ností a stupňa ochrany práva vlastníkov pred zásahom tretej
osoby zo strany štátu, čiže sú meradlom stupňa demokratic-
kosti štátu fungujúceho v trhovej ekonomike. O demokratic-
kom štáte v tomto zmysle možeme hovoriť vtedy, ak o tvare,
rozsahu, veľkosti a polohe konkrétnej nehnuternosti, ako aj
o právach tejto nehnuternosti panuje dostatočnájasnosť a ur-
čitosť pre tretiu osobu, ako aj pre všetkých, ktorí sú zaintere-
sovaní na prevode, resp. prechode vlastníctva.

Tvorba nástroj a štátu, ktorou je zabezpečená požadovaná
verejnosť o geometrickej definícii konkrétnej nehnuternosti
a o právnych vzťahoch k tejto nehnuternosti, je prejavom
stupňa právnej istoty v každom štáte. V prípade, že štát ta-
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kýto nástroj nevytvorí, alebo ho vytvorí v nedostatočnej mie-
re, ekonomický rozvoj krajiny sa príbrzdí a náklady spojené
s prekonávaním rizika na poisťovanie zmenšia atraktivitu dot-
knutej krajiny z hfadiska umiesťovania kapitálových investí-
ciL

Etapy tvorby dokumentu "Koncepcia rozvoj a katastra ne-
hnutefností do roka 2005" [1] (ďalej len "Koncepcia rozvoj a")
boli sprevádzané ostrými diskusiami, ktoré vyústili do schvá-
lenia dokumentu v januári 1997. V etape spracúvania Kon-
cepcie rozvoj a bolo opakovane zdorazňované, že ako v prí-
pade každej koncepcie, i v prípade našej, išlo o koncepčný
pohfad definujúci určitú postupnosť krokov na dosiahnutie
ustanovených ciefov s predpokladom primeranej, a treba po-
vedať, že optimálnej, rozpočtovej dostatočnosti. Túto sku-
točnosť je potrebné mať na zreteli pri hodnotení plánovaných
ciefov nielen v časovom horizonte roka 2005, ale i pri čiast-
kovom hodnotení prvej etapy, ako to je v našom prípade. V sú-
časnosti sú k dispozícii výsledky naplňania Koncepcie roz-
voja za obdobie 1997 až 3/4 roka 1998 [3] a sú predkladané
odbornej verejnosti.

Koncepcia rozvoja zadefinovala predpoklad maximálneho
využívania automatizovaných technológií v KN tak, aby bolo
možné najma:
- plniť všetky funkcie a úlohy, ktoré má KN dané zákonmi,
- zabezpečiť doplnenie údajov v súbore popisných informá-

cií (SPI) KN a v súbore geodetických informácií (SGI) KN
a odstrániť nesúlady v línii región (okres) - centrum (cent-
rálne výpočtové stredisko - CVS),

- zabezpečiť automatizované priame prepojenie a súlad SPI
-SGI,

- vytvoriť prostredie, v ktorom požiadavky na informácie
budú uspokojované na počkanie a v zložitých prípadoch vo
vefmi krátkom čase, vrátane poskytovania informácií cez
verejnú údajovú sieť,

- postupnými krokmi skvalitňovať technickú úroveň SGI
KN,

- postupnými krokmi skompletizovať úplnú obsahovú úro-
veň SPI KN,

- zjednotiť z technického hfadiska spravovanie KN (evido-
vať parcely v jednom grafickom systéme - resp. v jednej
mape),

- zabezpečiť súlad SPI a SGI so skutočným stavom (líniové
stavby, sídliská a pod.),

- zabezpečiť v reálnom čase priame prepojenie a výmenu
údajov v rámci dvojstupňového spravovania informačného
systému KN (ISKN) na úrovni región-centrum,

- zabezpečiť účinnú ochranu osobných údaj ov [1].

3. Zákonná základňa KN a aproximácia práva Sloven-
skej republiky k právu krajín Európskej únie

KN v Slovenskej republike (SR) je v súčasnosti regulovaný
predovšetkým nasledujúcou množinou zákonných noriem
a vyhlášok:
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poria-

dok) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov,
- zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov

k pode a inému pofnohospodárskemu majetku v znení nes-
korších predpisov,

- zákon Slovenskej národnej rady (SNR) č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlast-
níctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o po-
zemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
(úplné znenie vyhlásené zákonom Národnej rady (NR) SR
č. 12/1994 Z. z.),

- zákon SNR Č. 307/1992 Zb. o ochrane pofnohospodárskeho
podneho fondu,

- zákon NR SR Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov v znení zákona NR SR Č. 151/1995
Z. z.,

- zákon NR SR Č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutefností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (ka-
tastrálny zákon) v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov [4],

- zákon NR SR Č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom [5],

- zákon NR SR Č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii [6],
- zákon NR SR Č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kar-

tografov [7],
- zákon NR SR Č. 26111995 Z. z. o štátnom informačnom

systéme,
- vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK)

SR Č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o ka-
tastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky
ÚGKK SR Č. 72/1997 Z. z.,

- vyhláška ÚGKK SR Č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom,

- vyhláška ÚGKK SR Č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR o geodézii a kartografii,

- zákon NR SR Č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štát-
nej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- vyhláška ÚGKK SR Č. 33111996 Z. z., ktorou sa ustano-
vuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských
úradov na úseku katastra nehnutefností,

- zákon NR SR Č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov
v informačných systémoch.

Z týchto právnych noriem majú primámu dOležitosť pre čin-
nosti katastra normy [4], [5], [6] a [7].

Samozrejme, že podfa súčasne prebiehajúcej dlhodobej
úlohy aproximácie nášho práva k právu krajín Európskej
únie (EÚ), je do tohto procesu zapojená i časť právneho
systému SR, ktorá reguluje problematiku KN. Právne normy
[4] a [5] pre špecifičnosť nimi regulovanej spoločenskej
problematiky nie sú do prvej vlny aproximácie začlenené,
a preto sa pozornosť aproximácie sústreďuje na zákony [6]
a [7].

Komplexná sústava legislatívnych opatrení v EÚ umož-
nila výkon regulovaných profesií mimo rámca štátnych hra-
níc, a to aj výkon profesie geodeta a kartografa. Porovnanie
týchto legislatívnych opatrení EÚ s legislatívnou reguláciou
výkonu geodetických a kartografických činností v SR (zá-
konom o geodézii a kartografii a zákonom o Komore geo-
detov a kartografov [6] a [7]) dosvedčuje, že legislatíva SR
začlenila hmotnú podstatu predmetnej regulácie do svojho
právneho systému a že SR je pripravená na fungovanie
v podmienkach vnútorného trhu EÚ, čím sa posilňuje kon-
kurencieschopnosť hospodárstva SR v rámci transformač-
ného procesu. Bude potrebné i nadvazujúce zákonné normy
v SR formulovať tak, aby bola zabezpečená predmetná kon-
formita nášho právneho systému s právom EÚ, najma uzna-
nie vzdelania odboru geodézie a kartografie, uznávanie od-
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bomej praxe po nadobudnutí vzdelania, uznávanie spósobi-
losti na práv ne úkony a uznávanie potvrdení o mravnej bez-
úhonnosti. Už v súčasnostije umožnené členstvo v našej Ko-
more geodetov a kartografov, vrátane jej orgánov, i pre
cudzích štátnych príslušníkov. Takto bude zabezpečená mož-
nosť migrácie geodetov a kartografov z krajín EÚ do SR,
a tiež recipročne našich odbomíkov do krajín EÚ za analo-
gických podmienok.

V súčasnosti sú už čiastočne aproximované právne pred-
pisy [6] a [7] vrátane vykonávacej vyhlášky [8]. Úplná apro-
ximácia predpisov bola plánovaná na 2. polrok 1998 (ťa-
žiskovým tu je problematika vzájomného uznávania
odbomej kvalifikácie). Do plánu legislatívnych úloh vlády
SR na rok 1998 však tieto predpisy neboli zaradené na no-
velizáciu. Podl'a Ministerstva školstva SR, gestorského re-
zortu zodpovedného za uznávanie vysokoškolských - uni-
verzitných diplomov, sa bude na všetky rezorty vzťahovať
pripravovaná spoločná vyhláška o nostrifikácii diplomov
a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých ško-
lách, ktorej spracovanie je navrhované v roku 1999, na ktorý
termín je zatial' posunutý aj termín úplnej aproximácie
týchto predpisov.

4. Hlavné prostriedky rozvoja KN

Koncepcia rozvoj a zadefinovala štyri druhy krokov, ako
hlavné prostriedky rozvoj a KN na dosiahnutie ciel'ov vytý-
čených Koncepciou rozvoj a:
- systémové kroky (nový údajový model KN),
- technologické kroky (vybrané vecné úlohy v slede ich na-

liehavosti korešpondujúcej s technologickými vazbami,
vrátane ich metodickej prípravy v rámci vedecko-technic-
kého rozvoj a),

- kroky v oblasti technickej a programového vybaveni a
(hardvér, softvér, prenos údaj ov),

- kroky v oblasti personálneho zabezpečenia.

5. Jednotlivé úlohy rozvoj a KN

Z pohl'adu riešenia jednotlivých úloh Koncepcie rozvoj a KN
v sledovanom období (1997 až 3/4 roka 1998) boli dosiah-
nuté nasledujúce výsledky:

S.l Nový údajový model KN

Návrh nového údajového modelu (NÚM) KN (NÚMKN) je
pripravovaný v korešpondencii s ustanovenými zásadami:
hierarchičnosť, jednoznačnosť, modulámosť, spol'ahlivosť
(ktorá sa dá overiť) a štruktúrovanosť.

NÚMKN spočíva vecne najma:
- v zavedení nových a v úprave doterajších číselníkov (napr.

pre druhy účastníkov - štatistické skupiny, druhy právnych
vzťahov, spósoby využívania nehnutel'ností atď.),

- v úprave údajov o účastníkoch právnych vzťahov a ich evi-
dencie,

- v zabezpečení vazby medzi nehnutel'nosťami parcela-
-stavba-byty,

- v odstránení nadbytočných (duplicitných) položiek,
- v prepojení medzi okresom a centrom formou optimalizo-

vaného zmenového záznamu.
Doriešenie NÚMKN sa deje postupne tak, ako sa objavujú

nové poznatky, a najma oprávnené a akceptované nové po-
žiadavky používatel'ov. Postupné doplňanie jeho obsahu bude
možné aj po jeho zavedení do všeobecnej prevádzky, čo je
zabezpečené jeho otvorenou modulámosťou.

Vzhl'adom na objektívne pribrzdenie úlohy porovnanie
údaj ov región-centrum, a najma vzhl'adom na spomalené nad-
vazné odstraňovanie indikovaných nesúladov, ako aj v dó-
sledku personálne poddimenzovaných a dosial' nedobudova-
ných pracovných kolektívov v okresoch (s častým striedaním
alebo dokonca absenciou osoby supervízora, ktoráje pri pre-
chode na NÚMKN nenahraditel'ná) a vzhl'adom na vybrané
okresy, v ktorýchje nevyhovujúce počítačové vybavenie pra-
coviska sa uvažuje s odsunom prechodu na NÚMKN na rok
1999. Tomuto kroku, ktorý je potrebné zrealizovať celoplošne
k jednému termínu, pozitívne prispeje aj prepojenie 93 pra-
covísk KN (a pracovísk s touto činnosťou súvisiacich), ktoré
sa uskutoční v roku 1999.

V príprave na NÚMKN usmemil ÚGKK SR koncom roka
1997 katastrálne odbory okresných úradov (KOOÚ), aby
postupne odstraňovali diely parciel z operátu KN. V tomto
zmysle bolo vydané usmemenie podobne pri vyhotovovaní
geometrických plánov (GP) nevytvárať nové diely a už exis-
tujúce diely parciel postupne odstraňovať pri obnove katast-
rálneho operátu a pri revízii údaj ov KN.

S.2 Porovnanie údajov región - centrum a ich
prenos

V Koncepcii rozvoj a deklarované porovnanie údajov v centre
s okresnými bázami údaj ov (BÚ) bolo vykonané a na základe
výsledkov bola opravená určitá časť nesúladov (z porovna-
nia BÚ región - centrum sa odstraňujú nesúlady opravením
chybných údajov, doplňaním chýbajúcich údajov alebo ru-
šením duplicít); niektoré údaje zatial' ani nemožno porovná-
vať vzhl'adom na odlišnosť obsahu BÚ (v centre na rozdiel
od okresov napr. zatial' nie sú evidované byty, stavby a vy-
brané právne vzťahy) a napokon aj preto, že odstránenie nie-
ktorých nesúladov vyžaduje aj katastrálne konanie o oprave
chyby v katastri, čo z procesných i kapacitných dóvodov na
okresnej úrovni prebieha len postupne. Zrýchlenie tohto pro-
cesu je závislé najma od zvýšenia rozpočtovej podpory čin-
nosti KOOÚ.

V závere roka 1998 v rámci projektu Phare zameraného
na modemové prepojenie okresných a celoslovenskej
BÚ ISKN budú vybavené KOOÚ a katastrálne odbory kraj-
ských úradov počítačom, modemom, komunikačným
softvérom a telefónnou linkou. Do 31. 3. 1999 bude pro-
jekt odskúšaný na 3 KOOÚ. Systém bude slúžiť okrem iné-
ho na prenos zmenových viet z KOOÚ do CVS bez po-
treby operátora, aby sa mohli využívať aktualizované údaje
KN. Následne bude umožnené poskytovať informácie z KN
používatel'skej sfére (banky, komerční geodeti, realitné
kancelárie, štátna správa) cez modemy, resp. satelitné sys-
témy.

CVS plní svoje tri základné funkcie. Kontrolná funkcia spo-
číva najma v preverovaní údajov zasielaných vo forme zme-
nových viet z okresných pracovísk (KOOÚ), a to po stránke
formálnej, logickej a z hl'adiska niektorých vybraných vazieb.
Darí sa plnenie funkcie zabezpečovacej. Podobne sa úspešne
začalo aj archivovanie SGI v digitálnej forme. V rámci pl-
nenia informačnej funkcie sa úspešne začali poskytovať in-
formácie KN z celého územia SR na potreby Slovenského
pozemkového fondu diaľkovým prenosom údaj ov. Ďalšie vy-
užívanie v tomto smere je rozpočtovo podmienené a závisí
od zavedenia racionálnej komunikácie a od dobudovania spo-
jenia.
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počet zapísaných
registrov záznamom RPS RVP ZRPS PPÚ ROEP ROEP spolu
doKN MP SR KOKÚ
do 31. 12. 1995 27 27
do 31. 12. 1996 2 20 109 2 133
do 31. 12. 1997 12 33 260 2 8 14 329
do 30. 6. 1998 14 43 328 3 38 42 468
z toho:

Bratislavský kraj 1 2 1 4
Trnavský kraj 1 7 4 3 15
Nitriansky krai 2 7 24 1 2 3 39
Trenčiansky krai 1 3 30 3 1 38
Žilinský kraj 2 3 47 4 56
Banskobystrický kraj 11 94 13 11 129
Prešovský kraj 5 8 101 6 11 131
Košický kraj 3 4 27 10 12 56

RPS - register p6vodného stavu podfa § 9 ods. 5 zákona [9],
RVP - register vlastníckych práv podfa § 9 ods. 5 zákona [9],
ZRPS - zjednodušený register p6vodného stavu podfa § 9 ods. 5 zákona [9],
PPÚ - podfa § 14 ods. 2 zákona [9] (v prípade oboch KÚ ide iba o časti KÚ).
ROEP - zadávaný buď Ministerstvom p6dnohospodárstva (MP) SR alebo katastrálnými odbormi krajských úradov (KOKÚ) podfa § 7 ods. 4

zákona NR SR Č. 180/1995 Z. z.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ) v spo-
lupráci s firmou Bank Pro Team, a. s., a s IBM Slovensko
technicky doriešil prepojenie systémov IBM 9121/511 a IBM
RS/6000 SP2 pomocou optického adaptéra ESCON na báze
komunikácie protokolom TCP/lP. V súčasnosti testuje novú
aplikáciu pod relačnou BÚ "KATRENA", ktorá využíva
prostredie BÚ DB2, pričom spracovateIské pracoviská vyu-
žívajú používateIské prostredie WINDOWS. Zavedenie tohto
systému do prevádzky v roku 1998 bolo zabránené nedo-
statkom finančných prostriedkov v kapitole ÚGKK SR.

V Koncepcii rozvoj a bolo v SPI KN zadefinované dopÍňanie
údajov do listov vlastníctva (LV - tituly nadobudnutia, rodné
čísla, IČO a pod.). Z originálov LV sa dopÍňajú údaje pri ob-
jednávke a automatizovanom vyhotovovaní výpisov z LV do-
písaním priamo do výpisu z LY. ÚGKK SR usmemil tento
postup osobitným pokynom koncom roka 1996 a súčasne ulo-
žil, aby pri vydávaní výpisu z LV bola doplnená aj počíta-
čovo spravovaná BÚ o chýbajúce údaje. Z kapacitných d6vo-
dov dopÍňanie BÚ vykonávajú KOOÚ len čiastočne.
Odstránenie nesúladu medzi údajmi LV v BÚ a originálmi
LV bude vyžadovať osobitnú rozpočtom podporenú úlohu
v ďalšom období.

Nevyhnutnou súčasťou kompletizácie BÚ ISKN je aj po-
stupné preberanie informačného podsystému bonitovaných
pOdno-ekologických jednotiek (BPEJ) do KN. K 1. 7. 1998
sú už v KN zapísané registre obnovenej evidencie pozem-
kov (ROEP) 80 katastrálnych území (KÚ) a 3 projekty po-
zemkových úprav (PPÚ). V týchto KÚ by už vydávanie
údajov o BPEJ malo byť zabezpečované príslušnými
KOOÚ. Osobitná vrstva BPEJ je k dispozícii vo výslednej
grafike vrátane programového vybaveni a na prepojenie
písomných údajov KN s údajmi BPEJ, ktoré umožňuje ich

poskytovanie ako výstup z BÚ. VzhIadom na postup ukon-
čovania ROEP a PPÚ ani cieIová úloha preberania údajov
BPEJ do ISKN sa neskončí v plánovanom termíne (rok
2001).

Medzi d61ežité koncepčné zámery patrilo začatie prebera-
nia hraníc zastavaných území obcí so stavom k 1. 1. 1990.
Táto úloha bola nevyhnutná okrem iného i v súvislosti s pl-
nením si nových povinností KOOÚ vyplývajúcich z ustano-
vení zákona [5] na úseku regulácie zákazu a obmedzenia dro-
benia pozemkov a spoluvlastníckych podielov k pozemkom
v extraviláne. Tieto hranice sa preberajú do KN do registra
C SPI a SGI (do katastrálnej mapy) postupne. Úloha je
k 1. 7. 1998 splnená na 94 %. Celkove nebude úloha v pred-
pokladanom termíne do konca roka 1998 dokončená pre ne-
dostatok kapacit KOOÚ vybraných okresov, ako aj z d6vodu
chýbajúcich podkladov.

Postupnosť týchto prác vyplýva z uznesenia vlády SR č.
869/1993 o schválení Koncepcie usporiadania pozemkového
vlastníctva v Slovenskej republike a z uznesenia vlády SR č.
572/1994 o schválení Organizačného zabezpečenia projektu
usporiadania pozemkového vlastníctva [2].

Osobitná náročnosť týchto prác vyžaduje kvalifikovaných
zamestnancov KOOÚ a ich primerené prístrojové a progra-
mové vybavenie. Plánované tempo prác nie je možné dodr-
žať najma vzhIadom na nedostatočné finančné zabezpečenie
prác prostriedkami štátneho rozpočtu. Uznesenie vlády SR
č. 452/1998 zo septembra 1998 ukladá prisp6sobiť tempo po-
stupu prác možnostiam štátneho rozpočtu v príslušnom roku.
Z uvedeného vyplýva, že p6vodne plánovaný termín skon-
čenia úlohy (rok 2001) bude posunutý. Kvantifikácia vývoj a
plnenia úlohy a jej d6s1edky na dobudovávanie BÚ o vlast-
níckych vzťahoch v KN sú v tab. 1, 2, 3 a 4.
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Počet LV založených
v priebehu 1994 1995 1996 1997
roka 122888 151645 213 355 210 413
od 1. 4.1964 do
konca sledova- 2 160467 2312112 2525467 2735880
ného obdobia

Tab. 3 Údaje o počte parcie1 a o počte parciel so založeným LV
v registri C KN v krajoch a v okresoch s extrémnymi
hodnotami so stavom k 1. 7. 1998

okreslkraj počet parcie1 registra C v KN
celkový so založeným LV

Bratislava I 13309 12017 90%
Ma1acky 74328 48218 65 %
Bratislavský kraj 314 130 229125 73 %
Piešťany 58420 46989 80%
Senica 74462 52011 70%
Trnavský kraj 492442 369166 75 %
Komárno 113 719 88183 78 %
Zlaté Moravce 68240 43715 64%
Nitriansky kraj 852891 601 435 70 %
Bánovce nad Bebravou 44 492 22775 51 %
Partizánske 38073 29852 78 %
Trenčiansky kraj 634248 398528 63 %
Martin 68770 49263 72%
Ružomberok 71 382 26565 37 %
Žilinský kraj 863428 427246 49 %
Krupina 57198 28045 49 %
Zvolen 60271 39294 65 %
Banskobystrický kraj 851974 494331 58 %
Poprad 59937 44 847 75 %
Stará Lubovňa 68051 21029 31 %
Prešovský kraj 659492 404 675 61 %
Košice I, II, III a IV 73520 59880 81 %
Rožňava 81297 46378 57 %
Košický kraj 592 115 403182 68 %
SR 5260720 3327688 63 %

Postupná tvorba vektorových katastrálnych máp (VKM) ne-
pokračuje čo do počtu KÚ podl'a povodných predpokladov.
Doterajší vývoj dokončovania VKM a ich implementácie do
katastrálneho operátu je v tab. 5.
V poslednej fáze tvorby sú Smemice na tvorbu a spravo-

vanie integrovanej katastrálnej mapy, podl'a ktorých vzniknú
katastrálne mapy podobnej štruktúry ako VKM, samozrejme
len s presnosťou povodného podkladu, teda s presnosťou máp
určeného operátu. Vektorová podoba týchto máp vzniká pri
spracovaní grafickej časti ROEP a je potrebné túto formu aj
pri aktualizácii využiť.

5.7 Plnenie vybraných úloh KN v ustanovených
zákonných lehotách

Z periodického štvrťročného celoslovenského vyhodnocova-
nia výsledkov KOOÚ na úseku plnenia širokého sortimentu
úloh, ktorých realizácia je termínovo podmienená všeobecne
závaznými právnymi predpismi, možno konštatovať, že stav
po jednotlivých okresoch je vel'mi diferencovaný. Spoločný
menovatel' vo všetkých okresoch je stále narastajúci medzi-
ročný nárast podaní, ktorý rozpočtová podpora nedokáže pri-
merane reflektovať. Rezultuje z toho vo vybraných okresoch

Tab. 4 Údaje o počte parciel a o počte parciel so založeným LV
v registri E KN v krajoch a v okresoch s extrémnymi
hodnotami so stavom k 1. 7. 1998

okreslkraj počet parciel registra E KN
celkový so založeným LV

Bratislava V 11 000 4135 38 %
Senec 30000 25807 86%
Bratislavský kraj 200 000 138758 69%
Dunajská Streda 150000 79042 53 %
Ga1anta 189000 48866 26%
Trnavský kraj 873000 357598 41 %
Nové Zámky 180000 149059 83 %
Šal'a 111 000 25586 23 %
Nitransky kraj 1116000 519585 47 %
Myjava 66000 43330 66%
Púchov 100 100 16309 31 %
Trenčiansky kraj 975300 304321 31 %
Čadca 293400 79848 27%
Do1ný Kubín 292900 36472 12%
Žilinský kraj 2248500 401 160 18 %
Detva 60400 14 151 23 %
Revúca 61200 48301 79%
Banskobystrický kraj 1480700 508298 34%
Snina 85 100 27487 32 %
Stará Lubovňa 103000 92182 89 %
Prešovský kraj 1658300 723853 41 %
Košice I, II, III a IV 72 000 16798 23 %
Gelnica 22700 14936 66%
Košický kraj 1025200 513 731 50%
SR 9577 000 3467304 36%

počet KÚ 31. 12. 31. 12. 31. 12. 31. 12. 30.6.
ssm KN 1994 1995 1996 1997 1998
voformeVKM

Bratislavský C 6 7 8
kraj I O 1 1

E O 1 1
Trnavský kraj C 6 7 11

I O O O
E O 1 I

Nitriansky kraj C , 7 7 8
I O 1 1
E O O O

Trenčiansky C 17 20 20
kraj I 1 2 4

E O O O
Ži1inský kraj C 10 13 16

I 2 3 2
E O O O

Banskobystrický C 39 51 55
kraj I 4 5 6

E 2 2 2
Prešovský kraj C 51 55 59

I 8 9 9
E 8 8 10

Košický kraj C 40 49 51
I 12 12 12
E 10 13 13

SR C 13 135 175 209 228
I O 16 28 .' 33 35
E O 14 21 25 27

C -celé KÚ
I - iba intravilán (zastavaná časť obce)
E - iba extravi1án (nezastavaná časť obce)
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Tab. 6 Počet rozhodnutí o návrhu na vklad práva k nehnutefnostiam
v období 1996 až 30. 6. 1998 právoplatne skončených
s rozdelením po krajoch

1996 1997 1. polrok
1998

Bratislavský kraj a 26776 17 136
b 52 56
c 259 226

Trnavský kraj a 18102 9513
b 95 47
c 325 194

Nitrianský kraj a 11 699 11 487
b 26 26
c 166 117

Trenčiansky kraj a 21 478 11 834
b 80 70
c 119 106

Žilinský kraj a 22495 14207
b 65 96
c 195 234

Banskobystrický kraj a 22415 12413
b 147 75
c 417 178

Prešovský kraj a 18993 12403
b 61 25
c 179 116

Košický kraj a 30071 14917
b 51 24
c 300 89

SR a 135344 172 029 103910
b 740 577 419
c 1669 1960 1260

a - rozhodnutia o povolení,
b - rozhodnutia o zamietnutí návrhu,
c - rozhodnutia o zastavení návrhu

na vklad práva k nehnutefnostiam do KN.

nežiaduci nárast nevybavených podaní v ustanovenom ter-
míne a následne i nárast nespokojnosti účastníkov katastrál-
neho konania, nespokojnosť žiadatefov o poskytované infor-
mácie a nespokojnosť komerčných geodetov, ktorých činnosť
je priamo napojená na aktivity KOOÚ. Kvantifikácia vkla-
dového konania, zápisu listín a úradného overovania GP je
v tab. 6, 7, 8, 9 a 10.

Úlohu rozhodovanie o návrhu na vklad do KN v súlade
s § 32 zákona [4] k 1. 10. 1998 plnia okresy Dunajská Streda,
Hlohovec, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom,
Partizánske, Púchov, Nitra, Šafa, Topofčany, Turčianske Tep-
lice, Revúca, Žiar nad Hronom, Medzilaborce, Sabinov, Stará
Lubovňa, Vranov, Košice I, Košice III, Košice IV, Rožňava
a Sobrance. Kritický stav neplnenia je v okresoch Bratislava
II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Prievidza, Tren-
čín, Komárno, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Liptovský Mi-
kuláš, Námestovo, Tvrdošín, Banská Bystrica, Levoča, Pre-
šov a Trebišov (pozri tab. 6 a 7).

Kritický stav neplnenia je k 1. 10. 1998 na úlohe zápis ve-
rejnej listiny alebo inej listiny do KN podfa § 43 písmo b) zá-
kona [4] v okresoch Pezinok, Senec, Galanta, Senica, My-
java, Prievidza, Trenčín, Šafa, Námestovo, Tvrdošín, Banská
Bystrica, Detva, Poprad a Prešov (pozri tab. 8).

Celoslovensky je vefmi dobrý stav v plnení termínovanej
úlohy úradného overovania GP, kde iba okresy Rožňava a Re-

Tab. 7 Počet rozhodnutí o návrhu na vklad práva k nehnutefnostiam
v SR v období 1993 až 30. 6. 1998 právoplatne skončených
a počet nevybavených návrhov v zákonom ustanovenej
lehote 30 dní k 31. 12.

rok a b c počet nevybavených
návrhov v zákonnej

lehote k 31. 12.
1993 61 088 780 989 5716
1994 72 219 1034 988 9022
1995 107205 1324 1347 12550
1996 135344 740 1669 23219
1997 172 029 577 1960 35458
1. polrok
1998 103910 419 1260 45216

a - rozhodnutia o povolení,
b - rozhodnutia o zamietnutí návrhu,
c - rozhodnutia o zastavení návrhu

na vklad práva k nehnutefnostiam do KN.

vúca (stav k 1. 7. 1998) nedodržali termíny ustanovené v § 59
vyhlášky [8] (pozri tab. 9).

Vefmi vážna situácia za 1. polrok 1998 je na úlohe pred-
nostné odstránenie chýb po vykonaní kontroly zapísatefnosti
ROEP, registrov vlastníckych práv a registrov povodného
stavu, keď ako kritický stav je hodnotená v 14 okresoch (My-
java, Prievidza, Trenčín, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Lip-
tovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín,
Brezno, Prešov, Snina a Trebišov). Tento stav produkuje kon-
fliktné situácie pri preberaní a fakturovaní prác, komplikuje
spravovanie KN a znemožňuje riadne ekonomické fungova-
nie na týchto prácach participujúcej komerčnej geodetickej
jednotky [2].

Kritický stav neplnenia je na úlohe dopracovanie VKM,
konanie o námietkach a nadvazné vyhlásenie platnosti ob-
noveného katastrálneho operátu podfa § 90 vyhlášky ÚGKK
SR Č. 79/1996 Z. z. v KOOÚ Banská Bystrica, Brezno, Lu-
čenec, PoHár, Vefký Krtíš a Sabinov (stav k 1. 7. 1998).

Sústavne pretrvávajúca rozpočtová nedostatočnosť neumož-
ňuje sa ani len priblížiť k plánovanému tempu revízie údaj ov
KN. Predpoklad 350 KÚ ročne bol v roku 1998 naplnený iba
na 74 KÚ (pozri tab. 10).

Koncepcia rozvoj a zadefinovala úlohu dobudovanie hardvéru
na všetkých KOOÚ s ciefom jeden výkonný počítač na jed-
ného odborného pracovníka vrátane príslušných podporných
a doplnkových zariadení do 31. 12. 1998 (tlačiame, záloho-
vacie systémy, grafické zariadenia). S využitím všetkých
zdrojových možností a najma s podporou PHARE sa k to-
muto ciefu približujeme.

Koncepcia predpokladala i výslednú orientáciu progra-
mového vybavenia spravovania ISKN na platformu WIN-
DOWS. V súčasnosti už 50 % KOOÚ prešlo na platformu
WINDOWS v oblasti SGI (správcovstvo VKM); zvyšok
prejde do konca roka 1999. V oblasti SPI je predpoklad tohto
prechodu do konca roka 2001.
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Tab. 8 vývoj počtu zapísaných listín (vklady a záznamy) do KN
v rokoch 1993 až 1997

počet zapísaných
listín do KN 1993 1994 1995 1996 1997
(vklady a záznamy)
Bratislavský kraj 36259
Trnavský kraj 40386
Nitriansky kraj 30489
Trenčiansky kraj 45002
Žilinský kraj 54066
Banskobystrický kro 47585
Prešovský kraj 46251
Košický kraj 56470
SR 195364 210 165 270633 318777 356508
medziročný nárast
1993 = 100 % 100 % 108% 139% 164 % 182%
SR
počet nezapísaných
listín v ustanovenej 44 495 45568 52 184 73074 85773
lehote k 31. 12.
SR

Základnou príčinou iba čiastočného naplňania koncepčných
ciefov je nedostatočné krytie zo strany štátneho rozpočtu
a z toho sekundárne vyplývajúca personálna nedobudovanosť
pracovísk odbomíkmi na pracoviskách katastra a nedobudo-
vanosť pracovísk hardvérom a softvérom. Bez zásadnej roz-
počtovej podpory KOOÚ a GKÚ je náprava ťažko realizo-
vatefná.

Analýza dosiahnutého priebežného stavu realizácie Kon-
cepcie rozvoj a signalizuje, že všetky rozpočtovo podmienené
kroky sa oproti povodným časovým predstavám omeškávajú.
Ekonomika SR je v zložitej situácii, a to má prirodzene svoj
vplyv i na aktivity ekonomicky zviazané so štátnym rozpOč-
tom. Z tohto procesu, prirodzene, nie je vylúčený ani rezort
ÚGKKSR.

Postupnosť zadefinovaných analyzovaných koncepč-
ných krokov má svoju logiku. Vonkajšie celospoločenské
vplyvy nás nútia do istej miery prehodnotiť ich realizáciu
na časovej osi. Jednotiacim prvkom aj tejto časovo posu-
nutej realizácie Koncepcie rozvoja musí byť vedomie, že
každý KN je vefmi zložité, nákladné a rozsiahle dielo,
ktoré sa tvorí niekofko desaťročí a spravidla vždy nad-
vazuje na nejaké predchádzajúce výsledky. Jeho riadne
spravovanie a rozvoj sú podmienené dlhodobou politickou
a ekonomickou stabilitou štátu. Na spofahlivosť každého
KN má osobitný význam aj kontinuita jeho vývoja. Prí-
padné narušenie tejto kontinuity može mať vážne dosledky,
ktoré sa odstraňujú iba vefmi ťažko. Koncepčné zmeny KN
a jeho obsahu sú vždy mimoriadne nákladnou a dlhodo-
bou záležitosťou. Podobne aj KN SR sa musí vyrovnať
s mnohými nepriaznivými dosledkami danými jeho histo-
rickým vývojom, z ktorých mnohé sa premietli i do kon-
cepčnej oblasti.

Tab. 9 vývoj počtu úradne overených GP v rokoch 1993 až I. polrok
1998

1993 1994 1995 1996 1997 1. pol-
rok
1998

Bratislavský kraj 4673 5696 3356
Trnavský kraj 5849 5738 3 119
Nitriansky kraj 6171 4274 3289
Trenčiansky kraj 5616 6249 3487
Žilinský kraj 8 185 8416 4882
Banskobystrický
kraj 7266 8075 4508
Prešovský kraj 7378 8620 4819
Košický kraj 6318 5681 2989
SR 53 818 50772 50528 51456 52749 30449

[KŮ]

1998
47

1996
6

1997
30

[I] Koncepcia rozvoj a katastra nehnutefností do roka 2005. Brati-
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1997 (č. P-13911997).
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[8] Vyhláška Ůradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej re-
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dézii a kartografii.

[9] Zákon Slovenskej národnej rady č. 33011991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
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Do redakcie došlo: 5. 11. 1998

Lektoroval:
Ing. Juraj Kadlic, CSc.,
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Ing. Jan Rambousek,
Český úřad zeměměřický a katastrální

Zavádění nového automatizovaného Informačního systému katastru nemovitostí přináší nutnost technického a právního za-
jištění celého systému pro dostatečnou bezpečnost dat v systému obsažených. Jedním z prostředků je kryptografie. Stručně se
uvádí její technologický vývoj, právní uspořádání otázek s ní spojených idopady na jednotlivce a společnost.

The new automated Information system of the Cadastre of Real Estates requires the technical and legal protection of the whole
system to guarantee its data security. One of applied tools is cryptography. Short review of technological evolution of cryp-
tography, legal regulation of relevant problems and impacts on individuals and society.

Vedoucí týmů technologie a bezpečnosti projektu Informač-
ního systému katastru nemovitostí vysvětluje [1]: "V prů-
běhu návrhu technologické infrastruktury nového ISKN (In-
formačního systému katastru nemovitostí) a analýz vlastního
programového systému ISKN se také řeší otázky zabezpe-
čení celého systému, neboť ISKN bude obsahovat data o ob-
čanech, firmách a jejich majetku, s kterými lze nakládat jen
v rámci zákonných omezení. Bezpečnost se vytváří na zá-
kladě normy pro bezpečnost informačních systémů ITSEC,
vzniklé původně ve Velké Británii [2, 3]. Nový systém bude
splňovat bezpečnostní kritéria dle této normy na úrovni mi-
nimálně F-C21E2 [4]. Tak bude zaručena dostatečná míra bez-
pečnosti dat v systému obsažených. Bezpečnost systému i ce-
lého resortu bude kontrolována a dále rozvíjena nově
vznikajícími bezpečnostními orgány ČÚZK, neboť bezpeč-
nost není statický pojem.

V průběhu fungování nového ISKN se mohou objevovat
nové hrozby, aťuž vnitřního či vnějšího původu, na které bu-
dou muset reagovat nové bezpečnostní orgány ČÚZK. V sou-
časnosti je prakticky dokončena speciafikace bezpečnosti
ISKN, skládající se z dokumentů Analýza rizik, Bezpečnostní
politika, Specifikace bezpečnostních funkcí, Bezpečnostní
architektura a Specifikace bezpečnostních mechanismů."

Tak vyvstává i u nás v odvětví zeměměřictví a katastru po-
třeba elektronického zabezpečení v rámci odstraňování hra-
nic, omezujících globální elektronické obchodní styky. Stále
vzrůstající možnosti poutají pozornost obchodu, spotřebitelů,
novinářů i úředníků státní správy. To, co bylo dříve vyhra-
zeno vojenství, policii, diplomatům a finančnictví, zpřístup-
ňuje v rostoucí míře Internet rychlým, levným a jednodu-
chým způsobem v celosvětovém měřítku [5, 6].

Kryptologie

Podstatným krokem k obecnému rozšíření elektronicky za-
bezpečovacího sdílení údajů širokou veřejností bylo rozhod-
nutí Spojených států, uvolnit některé položky z oblasti kryp-
tografie, které dosud spadaly do kategorie vojensky
důležitých, a tedy utajovaných skutečností [7].*)

Přispěl k tomu ovšem i růst technických možností běžně
přístupných osobních počítačů, které umožňují aplikace asy-
metrických kryptografických metod a zavádění elektronic-
kého podpisu (viz dále).

Problém utajování dat před neoprávněným přístupem je
prastarý a kryptologie má poskytovat odpovídající prostředky
k jeho uskutečňování. Gaius Julius Caesar (10Q-44 př. Kr.)
užíval záměny písmen jasného textu za písmena, následující
za daným písmenem v abecedě o jistý počet. Svého druhu
vrcholem mechanického kódování pak byla ENIGMA
(= řecky tajemství) německé armády za druhé světové války,
ale i tu během války dešifrovali Britové. Teprve elektronické
zpracování dat dalo praktické vyhlídky uplatnění teorie čí-
sel.

Cílem kryptologie je, vedle utajení obsahu určité zprávy,
její zabezpečení před neoprávněným pozměňováním ověření
autenticity - tedy pravosti - odesilatele, což se nyní řeší např.
"kryptografickým otiskem prstu", "kryptografickým kon-

') 15. listopadu 1996 vydal prezident C\inton nařízení, které převedlo
pravomoci pro vývoz nevojenských kryptografických metod
z kompetence Ministerstva obrany na Ministerstvo obchodu. To
svými exportními předpisy Export Administration Regulations,
15 C. F. R. Pt 730 et seq. umožnilo volné obchodování.
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[ročáteční permutace]

Záměna horní a dolní
poloviny 64 bitového

bloku

Inverzní počáteční
permutace

trolním součtem" nebo ověřovacím kódem zprávy (Mes-
sage-Authentication-Code (MAC»), anonymita zprávy (dů-
ležitá mimo jiné při finančních transakcích), anonymita ode-
silatele, anonymita příjemce, anonymita komunikačních
přístupů.

Pro převod z jasného textu do kódovaného textu slouží pří-
slušný algoritmus, o němž dodnes platí klasické pravidlo ni-
zozemského filologa Jeana Guillaume Huberta Victora Fran-
coise Alexandra Augusta Kerckhoffse van Nieuwenhofa:
"Spolehlivost kryptosystému nesmí být odvislá od utajování
algoritmu. Bezpečnost se musí zakládat na utajení klíče."
A právě tato zásada se uplatňuje u současných užívaných
systémů.

Vědecký základ moderní kryptografii dala teorie infor-
mace Clauda Shannona, publikovaná v roce 1949, která vy-
ústila v nejrozšířenější práci na normě pro kódování dat (Data
Encryption Standard [8]) v roce 1975 v National Bureau of
Standards (nyní National Institute for Standards and Tech-
nology = NIMA). Další přelomovou událostí byla publikace
[9] o prakticky uskutečněné asymetrické kryptografii.

Symetrické kódování

Symetrické kódování je nyní nejčastěji zastoupeno normou
DES [8], užívající algoritmus zavedený v National Bureau of
Standards (nyní NIMA) aje vyústěním prací firmy IBM (In-
ternational Business Machines) v šedesátých a sedmdesátých
létech. Tento systém se kóduje po blocích 64 bitů, při čemž
využívá klíč o 56 bitech, jak ukazuje obr. I.

DES se dále zlepšoval jako PEM (Privacy Enhances Mail),

což vytvořilo standard pro Internet trojnásobným užitím 56
bitového klíče, dále jako IEA (lnternational Encryption AI-
gorithm) [9] s klíčem o 56 bitech a osmi iteracích a závě-
rečnou transformací, která nachází své užití v systému PGP
(Pretty Good Privacy) [10].

Protože tyto konvenční kódovací systémy užívají téhož
klíče pro zakódování i pro dekódování, nastává technický
i právní problém bezpečné distribuce těchto klíčů, což se
často řeší za pomoci speciálních služeb (Key Distribution
Centre).

Bezpečnostní modely zabezpečují utajení, autenticitu
zprávy, její integritu a také kontrolu přístupu, časové přiřa-
zení a celkovou dostupnost pro oprávněné osoby, jakož i za-
bezpečení, že zpráva byla včas a řádně dodána a její příjem
nelze popřít, lze odvodit ze schématu bezpečnostního mo-
delu sítě na obr. 2.

Kódování zabezpečující provoz na Internetu znázorňuje
obr. 3.

Dlouho přetrvával názor, že pouze symetrická kryptografie
se může uplatňovat při kódování zpráv. Až v roce 1976 po
publikaci Diffieho a Helmanovy zprávy [3] se zavádějí asy-
metrické systémy kódování nazývané "kryptografie s veřej-
ným klíčem" (Public Key Cryptography). Pro práci se užívá
dvou klíčů, veřejný a soukromý. Tak může kdokoli odeslat
určenému příjemci zprávu, kterou zakóduje veřejným klíčem
příjemci, ten ji jediný může dekódovat pouze svým tajným
klíčem. Příkladem mohou být dvě osoby, A a B. Ty si vy-
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Distributor, tedy pověřená třetí strana
(Key Distribution Centre)

transformační
kanál

mění kódovanou zprávu pomocí kryptografie s veřejným klí-
čem. Každá z osob vlastní dva klíče - jedenje veřejný, druhý
soukromý (ten musí utajovat). Osoba A může zakódovat
zprávu osobě B. Učiní tak tím způsobem, že užije veřejně
dostupný veřejný klíč osoby B. Pak takovou zprávu může de-
kódovat pouze osoba B svým soukromým (tajným) klíčem.
Kryptografie s veřejným klíčem je použitelná i pro další
účely. Tak např. uvažme opět odesílání zprávy mezi osobami
A a B. Chce-li osoba A nejen odeslat důvěrnou zprávu, ale
i ujistit osobu B, že zprávu odeslala právě a jenom osoba A,
pak zakóduje data jak soukromým (tajným) klíčem osoby A,
tak i veřejným klíčem osoby B. Ta pak svým soukromým
(tajným) klíčem a veřejným klíčem osoby A nejen dekóduje
zprávu, ale má i důkaz, že skutečně pochází od osoby A, což
je zase podstata digitálního podpisu.

Princip této metody je např. podkladem algoritmu RSA
[10] a tkví v užití Eulerovy věty, viz např. [13, 18, 19].

Pro vytvoření veřejného a soukromého klíče na zakódo-
vání zprávy M se zvolí prvočíslo p a dvě náhodně vybraná
čísla g a x tak, aby g < p, x < p a vypočte se

Pak veřejný klíč je y, g, p a soukromý x. Při odesílání zprávy
se nejdříve zvolí náhodné číslo k, které je relativním prvo-
číslem k p - 1 a vypočte se výraz

Podpisem je pár a, h, náhodně zvolené k se musí utajit. Pro
ověření podpisu je třeba ověřit, zda platí

Pro užití existuje řada obměn. Kryptografie s veřejným
klíčem je zejména vhodná pro ty situace, kdy si přejí dvě
strany vzájemně komunikovat, ale nemohou se na sebe vzá-
jemně spoléhat a nehodlají mít společný tajný klíč. Užívá se

------..
Příjemce

/-- '\

dekódOVání't

trans-
fonnace

\",--_./

také při digitálním podpisu, jak již bylo naznačeno. Nevý-
hodou kryptografie s veřejným klíčem je podstatně zvýšený
nárok na rozsah zakódovaných dat. Ve srovnání se syme-
trickým kódováním při užití společného tajného klíče je řá-
dově tisíckrát až deseti tisíckrát pomalejší. To vede k zavá-
dění hybridních kryptografických systémů, při nichž se
kódují asymetricky pouze vybraná data, např. pro distribuci
klíčů.

Autenticita účastníků předávání zpráv se zdokonaluje za-
váděním technicky náročnějších kryptografických postupů.
Tak např. většina technologií, požadujících při vstupu do
chráněné oblasti Internetu heslo, má jejich seznam zakódo-
ván, aby ho chránila proti neoprávněnému vniknutí. Ale při
jeho vyžadování po síti od klienta se přenášejí obvykle hesla
v jasné řeči a tím jsou velmi zranitelná. Je tu nebezpečí je-
jich "odchytu". Proto se zavádí jejich zakódování během pře-
nosu, nebo se hesla nahrazují "kryptografickým podáním
ruky". V tom případě hostitel odešle klientovi zakódované
náhodné číslo. Klient se autentifikuje tím, že toto číslo po
dekódování odešle v jasné řeči, čímž prokáže, že s hostite-
lem sdílí společný klíč.

Bezpečnost užitých modulů, které představují software,
hardware a některé jejich kombinace klasifikuje ve Spoje-
ných státech návrh normy [22].

Správa klíčů je podstatnou podmínkou pro účinné využí-
vání kryptografie. Některá řešení ve Spojených státech na-
bízí [23, 24], v Evropě vyvíjí činnost Evropská unie [25, 26].

Jednotlivé státy též vydaly, nebo připravují příslušné
právní normy a analyzují jejich dopady [12, 28, 29, 30, 31,
32].

Současný stav legislativy v souvislosti s kryptografií

Ve Spojených státech předložil Robert Goodlatte z Virginie,
za podpory 251 členů Kongresu, návrh zákona o bezpečnosti
a svobodě prostřednictvím kódování zpráv (Security and
Freedom through Encryption = SAFE), který má čtyři pod-
statné body:
- zakazuje vládě vyžadovat takové kryptografické systémy,

které mají "zadní vrátka" (tj. tzv. key escrow/ key reco-
very),

- umožňuje, aby občané Spojených států užívali a prodávali
jakýkoliv druh kódování pro vlastní potřebu, bez ohledu na
délku klíče a užitý algoritmus,
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PCP = Pretty Cood Privacy (Velmi dobré soukromí) {1OJ,
IEA = Intemational Data EncryptionAlgorithm (Mezinárodní algoritmus pro šifrování dat) {9J,
PES = Privacy Enhanced Mail (Pošta se zachovaným soukromím) {II],
RSA = Rivest - Shamir - Adleman Algorithm (Algoritmus Rivesta, Shamira a Adlemana) {12J,
DSS = Digital Signature System (Systém Digitálního podpisu) {I3J,
DES = Data Encryption Standard (Norma pro kódování dat) {8J,
SHA = Secure HashAlgorithm (Bezpečný hešovací algoritmus) {/4J,
MDS = Message Digest Algorithm (Algoritmus pro výběr zprávy) {I 5J,
SNMP = Simple Network Management Protocol (Jednoduchý protokol pro správu sítě) {16J,
X.509 = autentifikační algoritmus CClTT 1989 {/7J.

- činí trestným užití kódování pro páchání zločinů,
- obnovuje běžnou kontrolu vývozu kryptografických pro-

duktů i užívání kódování vyráběné zahraniční společností.
Ředitel Federálního výboru pro vyšetřování (FBI) Luis

Freeh však žádá změnu návrhu, aby se umožnila obnova klíčů
(key recovery) v reálném čase pro bezpečnostní a zpravo-
dajské orgány.

Komputerizované transakce stále více a více převládají.
Více než v půltuctu zemí se vyvinuly nebo zkoušejí čipové
karty, které mají nahradit platby v hotovosti. V Dánsku kon-
sorcium bank rozvodných soustava transportních společností
oznámilo, že karty nahradí v jejich obchodování drobné
mince a bankovky nižších hodnot. Ve Francii navrhly tele-
komunikační úřady obecné užívání platebních karet, které se
dosud užívají pro platby telefonních hovorů. Singapurská
vláda vyhlásila veřejnou soutěž na systém, který by byl scho-
pen komunikovat s vozidly a dobíjel jejich elektronické karty
při přejezdech význačných křižovatek (a tak současně sle-
doval jejich pohyb, tím by se staly zbytečnými státní pozná-
vací značky vozidel i usnadnilo případné pátrání). Kabelové
a satelitní televizní společnosti vyvíjejí platební karty za
platbu televize podle skutečně využívaného času. Zcela Or-
wellovská - ale techniky již není proveditelná - je pak před-
stava supermarketu, kde stálí zákazníci platí otiskem prstu
a provádí se jim vyúčtování za další období [33].

Pokud vývoj v oblasti inteligentních karet nahrazujících
i osoby doklady - nebo opět pouze lidský palec, jako tradičně
po tisíciletí v Číně - bude pokračovat, vyvstává tím i kon-
flikt mezi organizačním zabezpečením stále složitějších
úkolů lidské společnosti a svobodu jednotlivce. V ní se za-
tím nejeví žádná ze stran jako jasný vítěz. Pokud budou mít
jednotlivci možnost vytvářet kryptograficky ochráněné zá-
znamy, uchovají si svoje soukromí, aniž by zabraňovali
v oprávněných požadavcích na potřebné informace ze strany
těch, kteří s nimi chtějí obchodovat. Volba mezi uchováním
informace v rukou jednotlivce nebo organizací vzniká po-
každé, když sejakákoliv vláda nebo obchodní společnost roz-
hoduje automatizovat některé postupy. Na jedné straně stojí
dosud nevídané zkoumání a kontrola lidských životů, na
druhé zabezpečování úměrných vztahů mezi jedincem a spo-
lečností. Vzhled společnosti v příštím století může podstatně
ovlivnit ten z přístupů, který převládne. Svůj podíl ponese
i automatizovaný katastr jako součást státního informačního
systému.

Protože legislativa postupně zavádí právní závaznost elek-
tronicky zasílaných dokumentů, bude představovat jejich roz-
šíření nesmírné možnosti pro nastolení přímé demokracie
v celosvětovém měřítku [34].
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Prof. Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
katedra vyšší geodezie FSv ČVUT v Praze,

Ing. Jan Ratiborský, CSc.,
katedra geodezie a pozemkových úprav FSv ČVUT v Praze

Jsou uvedeny stručné charakteristiky vyhledaných bodů geodynamické sítě MORAVA, způsob místopisu včetně geologických
a geomorfologických charakteristik, fotografií a map. Jde u nás o nový způsob registrace.

Characteristícs of chosen stations of the geodynamic network Morava as well as the way of location sketches including geo-
logical and geomorphological features, photographs and maps are shortly given. This is the new way of registration in our
country.

Úkolem tohoto článku je informovat a poděkovat těm, kteří
se v letech zrodu tohoto projektu angažovali při realizaci geo-
dynamické sítě Morava, při počáteční rekognoskaci a při
tvorbě místopisů. Článek navazuje na předešlá pojednávání,
uveřejněná v Geodetickém a kartografickém obzoru, z nichž
jmenujeme alespoň práci [1].

2. Proč se budují geodynamické sítě?

V popředí celosvětového zájmu geodynamických studií v po-
sledních letech jsou následující čtyři odborné oblasti:
- pohyb pólu,
- nepravidelnosti v rotaci Země,
- slapové jevy,
- pohyby litosférických bloků (obr. I).

Do poslední oblasti spadá předložená práce, která si navíc
všímá poměrně malého a tektonicky klidného území. Ve pro-
spěch naší geodynamické sítě MORAVA a pro konkrétní in-
formaci odborné veřejnosti uveďme analogické programy,
které byly předneseny na XXI. generálním shromáždění Me-
zinárodní unie geodetické a geofyzikální, jež se konalo v r.
1995 v Bouderu, stát Colorado, USA.

Jsou to: zjišťování deformací litosférické desky Filipín-
ského moře vůči Japonsku, pohyby jihovýchodní Asie za po-
sledních 6 let, pohyby na Kubě, v Egyptě, v oblasti Evere-
stu, v jižní Africe, v Rusku, v Itálii, na Taivanu, v Chile, ve
Středomoří, v jižním Japonsku, v Kalifornském zálivu, v De-
brecínu, v oblasti Los Angeles, v Kalifornii, Panamě, jižním
Atlantiku, v Korintském zálivu a na Novém Zélandě. Nako-
nec uveďme projekt, nazývaný West - Hellenic Are, na který
naše práce bezprostředně navazuje [2].

Další podporou našeho projektu byl i program, který na
tomto zasedání byl sledován. Možno říci, že z 50 % všech
referátů byla měřicí metoda vázána na metody GPS (Global
Positioning System), kterých používal a používá náš pro-
gram. Všímá si poměrně malého území. Navíc pohyby v této

oblasti jsou velmi malé - v oblasti Moravské Brány na styku
Českého masivu sAlpsko-Karpatskou oblastí, která se údajně
ponořuje pod oblast Českého masivu. Bližší [3].

Je tedy zřejmé, že půjde o vodorovné pohyby malého roz-
sahu, jejichž identifikace bude vyžadovat delší, několikaletá
období měření. Z tohoto hlediska byla vedena příprava i re-
alizace, při níž bylo dbáno na homogenizační měření a vý-
počty.

Kromě tohoto úkolu probíhají na našem území ještě jiná
geodynamická měření, z nichž jmenujme [4, 5, 6].

Vzhledem k tomu, že se jedná o pohyby velmi malé, je nutno
rekognoskaci a následné stabilizaci a evidenci věnovat zvý-
šenou pozornost. V dané oblasti byly proto hledány rostlé
skály, doufajíce, že jimi jsou, s dostatečným výhledem
i vhodným příjezdem. Byly vyhotoveny místopisy opatřené
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charakteristikami, mapami a fotografi-
emi. Bylo použito vzoru z práce [2], které
se jeden z autorú zúčastnil a tam celou
přípravu osobně poznal.

Protokol o geodynamickém bodě je
vzorově uveden v tab. I. Je z něho zřejmé,
že obsahuje nejprve název bodu, typ bodu
(např. skála, nivelace apod.), lokalizace,
geologické a geomorťologické charakte-
ristiky, popis stabilizace, detailně popis
přístupu, možnosti ubytování, poznámky
všeho druhu a konečně přílohy : kopie
map, fotograťie apod. Obr. 2 uvádí vzo-
rovou fotografii pro místopis geodyna-
mického bodu u Budišova.
Předností těchto protokolú je velmi

svědomitý výběr bodú, především
s ohledem na stabilitu, která byla po-
souzena geologem, dalším novem je je-
jich vynucená centrace, což v mnohých
sítích u nás, ale i v zahraničí není, re-
gistrace na vzorových protokolech a ko-
nečně podle vzoru [2] jsou opatřeny fo-
tografiemi příjezdových cest i vlastních
bodů pro jejich jednoduchou identifikaci
pracovníky, kteří se rekognoskace nezú-
častnili.

I. I
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Celkem bylo rekognoskováno na 300 bodú a z nich je 101
evidováno (viz odstavec 4). Uloženy a k dispozici jsou u jed-
noho z autorů. Protože mnohé z nich nesplňují poměrně
přísné požadavky na ně kladené:
- bezpečná stabilita,
- nucená centrace,
- volný horizont nad 15° (požadavek GPS),
- vhodný příjezd a přístup,
byly pro síť MORAVA vybrány jen body uvedené v tab. 2
(včetně přibliž.ných souřadnic).

4. Čísla a názvy bodů geodynamické sítě MORAVA

Jsou uvedeny odděleně pro soustavu Alpsko-Karpatskou
a pro oblast Českého masivu.

I Čertovy skály, 2 Pulčinské skály, 3 Valašská Polanka I -
Prlov, 4 Valašská Polanka 2 - Nádraží, 5 Hvězdárna VM,
6 Ďulův kopec, 7 Klenov, 8 Vršky, 9 Vápenný důl u Jasenice,
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Císlo, název a kód bodu: 0060 - NA VÝHONKÁCH - VYHO
Souřadnice: li' = 49° 16' )7", A = 15° 59' 45", h = 537,8 m
Oblast: Ceský masiv
Typ bodu: Nový bod - skála
Okres, obec, katastrální území: Třebíč, Budišov, Budišov
Charakteristika bodu z hlediska:
- geologie: Plochá výchozí rostlá skála. Vyvřelé horniny, patrně třebíčský syenit - syenitový porfyr. P. Foldyna: vyhovuje s připo-

mínkami. Vhodnější než bod Č. 59.
- geomorfologie: V plochém terénu v okolní zemědělské půdě ve výšce asi 450 m.
GPS: Horizont zcela volný. Elektrické vedení asi 70 m východním směrem.
Stabilizace: Vynucená centrace - mosazný válec s ocelovou tyčí do hloubky 35 cm (prof. Kabeláč). Chráněno krytkou z umělé hmoty.
Bod se nachází asi 15,80 m ZSZ směrem od trigonometrické věže. Je přikryt kameny.
Kontrola: 8. 9. 1995 (Blažek, Ratíborský)

Dne 12.9.1995 provedena oprava značky (Blažek, Ratiborský). U značky hloubkové stabilizace provedena oprava tak, aby se dala
upevnit anténní tyč. Krytka z umělé hmoty jde špatně šroubovat. K zašroubování zajišťovacího šroubu anténní tyče je nutno použít
klíče Č. 32. Opatrně šroubovat!
Přístup: Od Prahy po dálnici DI do Velkého Meziříčí západ. Přes Velké Meziříčí směrem na Třebíč po silnici č. 360. Odtud na sil-
nici Č. 390 směrem Budišov-Nárameč vpravo. Bod se nachází na západní hranici Budišova asi 100 m před městem. V blízkosti tri-
gonometrické věže viditelné ze silnice.
PřIlohy: foto, kopie mapy 1:50000 M-33-104-B

10 Vodní nádrž Bystřička, II Vodní nádrž Horní Bečva,
12 Hlavatá pod Bumbálkou, 13Vodní nádrž Šance, 14Velký
Javorník, 15 Hrachovec, 16 Vodní nádrž Morávka, 17 Milo-
tice, 18 Helfštýn, 19 Vodní nádrž Kryčany, 20 Kazatelna,
21 Nesovice, 22 Mouchnice u Koryčan, 23 Slavkov, 24 Hrad-
čovice, 25 Štítná na Vláří-Popov, 26 Újezdec, 27 Újezdec
u Luhačovic, 28 Vodní nádrž Luhačovice, 29 Dolní Lhota,
30 Doubrava-Spálený vrch, 31 Vizovice, 32 Lutonina,
34 Kvítkovice, 35 Tlumačov, 36 Loučka, 37 Kašava,
38 Skalný, 39 Držková, 40 Lukov-Králky, 41 Vodní nádrž
Slušovice, 42 Na skalách-Držková, 43 Zlín, 44 Javorník,
45 Velká nad Veličkou, 46 Ostrožské předměstí, 74 Svatý
Kopeček, 75 Kočičí skála, 76 Stolová hora, 77 Hluzov,
78 Odry, 86 Slavíč, 88 Svinec, 91 Vršava, 92 Motorest
Rasová, 96 Zliechov, 99 Modra-Piesky.

Celkový počet vhodných bodů: 56.

47 Vávrova skála, 48 Pasecká skála, 49 Malinská skála,
50 Dráteníčky, 51 Šlerkova skála, 52 Hrádek, 53 Kateřina,
54 Dalešice-Postřižiny, 55 Hartvíkovice, 56 Wilsonova skála,
57 Hráz Dalešice, 58 Ketkovický hrad, 59 U vodojemu,
60 Na výhonkách, 61 Velké Meziřičí, 62 Neslovice, 63 Tet-
čice, 64 Rudické propadání, 65 Balcarovy skály, 66 Helišova
skála, 67 Babí lom, 68 Hodolany, 69 Tešíkov-Lipina, 70 Vr-
batův Kostelec, 71 Uhřice, 72 Dukovany, 73 Nečeratická
hora, 79 Pustý kopec, 80 Králický Sněžník, 81 Kobrštejn,
82 Malé návrší, 83 Čelechovice, 85 Budislav, 100VUT Brno,
101 Temelín.

Celkový počet vhodných bodů: 35. Přehled skutečně pou-
žitých bodů ukazuje obr. 3, též tab. 2.

Poznámka:
Snad přímá viditelnost na bod Č. 59

5. Závěr

Smyslem tohoto článku je informovat odbornou veřejnost
a poděkovat všem zúčastněným osobám i firmám. Vždy jsme
se totiž setkali s pochopením a na mnohých místech s ne-
předstíraným zájmem. To také bylo důvodem, proč jsme
mohli tuto rozsáhlou a zcela netradičně budovanou a zazna-
menanou síťdokončit s relativně nízkými náklady v tak krátké
době a již v roce 1994 realizovat nultou měřickou kampaň.
Na ni navázaly další 4 v letech 1995 až 1998.

Práce by nedospěla do současného stavu, nebýt GA ČR
a její finanční podpory v rámci projektu Č. 105/94/1124 a Č.

205/96/K 119.

Bod Souřadnice
Císlo Název q; Á h (m)

38 Skalný 49° 21' 44" )7°42' 38" 732,0
47 Vávrova skála 49° 35' 15" 16° 06' 14" 796,7
60 Na výhonkách 49° 16' 17" 15° 59' 45" 537,8
66 Helišova skála 49° 24' 45" 16° 45' 31" 657,4
72 Dukovany 49° 05' 06" 16° 10' 49" 423,6
73 Nečeratická skála 48° 49' 35" 16° OS' 52" 332,6
76 Stolová hora 48° 50' 28" 16° 38' 21" 502,6
81 Kobrštejn 50° 12' II" 17° 19' 21" 970,6
82 Malé návrší 50° 14' 57" 17° 31' 38" 411,2
83 Celechovice 49° 31' 55" 17° 05' 13" 358,0
85 Budišov 49° 48' 07" 16° 10' 13" 568,2
86 Slavíč 49° 33' 25" 18° 37' 16" 950,4
88 Svinec 49° 33' 57" )7°58' 54" 583,3
91 Vršava 49° 05' 55" 17° II' 19" 533,7
92 Rasová 48° 58' 33" )7°48' 41" 583,0
96 Zliechov 48° 56' 36" 18° 26' 49" 7)7,5
99 Modra 48° 22' 22" 17° 16' 26" 578,9

100 VUT 49° 12' 21" 16° 35' 34" 324,3
101 Temelín 49° 10' 30" 14° 22' II" 548,6
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Medzinárodná konferencia
inžinierskej geodézie - INGEO '98

V dňoch 21. až 23. 10. 1998 sa konala v priestoroch Stavebnej ťa-
kulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave
1. medzinárodná konferencia inžinierskej geodézie (lG) - IN-
GEO '98. Konťerenciu zorganizovala Katedra geodézie (KG) SvF
STU pod záštitou dekana SvF STU. Odborným garantom konťeren-
cie bol proť. Ing. Vlastimil Staněk, PhD. Na organizácii konťerencie
sa podielali:
• Pracovná skupina 6E Medzinárodnej ťederácie geodetov (FlG) -

Laserová technika a jej aplikácie v lG,
• Slovenský zvaz geodetov,
• Český svaz geodetů a kartograťů,
• Slovenská spoločnosť ťotogrametrie a diafkového prieskumu Zeme.

Rokovania konťerencie sa zúčastnili odborníci z 13 krajín sveta,
p6sobiaci na univerzitách, výskumných pracoviskách, v stavebných
organizáciách, v priemysle, a v neposlednom rade v geodetickej
praxi. Z celkového počtu 91 účastníkov konťerencie bolo 36 účast-
níkov zo zahraničia a 55 zo Slovenska.

Rokovanie I. medzinárodnej konťerencie lG bolo zamerené na
diskusiu aktuálnych problémov lG, na zhrnutie poznatkov a výsled-
kov získaných aplikáciou moderných technológií. Prebiehalo v sek-
ciách, zameraných tematicky na:
sekcia I: súčasné problémy lG, nové metódy a technológie,
sekcia 2: aplikácie globálneho systému určovania polohy v lG,
sekcia 3: laserové meracie systémy,
sekcia 4: aplikácie ťotogrametrie v lG,
sekcia 5: meranie posunov a deťormácií.

Rokovacími jazykmi konťerencie boli jazyky anglický, slovenský
a český. Na konťerencii bolo prednesených 41 príspevkov (obr. I).
Príspevky doplnili svojimi vystúpeniami v diskusi mnohi účastníci
konťerencie. Diskusia bola vedená so simultánym prekladom. Zbor-
ník bol vydaný v anglickomjazyku, v edícii vydavaterstva STU Bra-
tislava.

Súbežne s rokovaním konťerencie sa konalo v priestoroch SvF
STU v Bratislave riadne (v poradí už siedme) zasadnutie pracovnej
skupiny 6E FlG, ktorá sa zaoberá problematikou využiti a laserovej
techniky v lG. Rokovania pracovnej skupiny, ktoré prebiehalo pod
vedením jej tajomníka doc. Milana Kašpara (Česká republika), sa
zúčastnili - prof. Thomas Wunderlich (Rakúsko), prof. Gyula
Graczka a dr. István Havasi (Maďarsko), prof. .Tohn Uren (Anglicko),
dr. .Taakko Santala (Finsko), proť. Florian Vodopivec (Slovinsko)
a prof. Vlastimil Staněk a doc. Alojz Kopáčik (Slovensko). Hosťom
na rokovaní pracovnej skupiny bol Ing . .Tán Hardoš (Slovensko),

Ohr. i Pohl'adna pracovně predsedníctvo konferencie
(sprava prof ing. L. Fillo, PhD., dekan SvF STU,

prof ing. V. Staněk, PhD., doc. Ing. V. Gregor, PhD.)
a referu)úceho prof Ing. P. Barto§a, PhD.

ktorý je národným delegátom komisie 6 FIG-IG. Na zasadnutí pra-
covnej skupiny bola prerokovaná nová štruktúra pracovných skupín
FlG schválená v Brightone (Anglicko). Inťormáciami prispeli via-
cerí členovia skupiny a Ing . .T.Hardoš. Predmetom rokovania bola
knižná publikácia "Lasery v inžinierskej geodézii", ktorá je pripra-
vená medzinárodným kolektívom autorov pod záštitou FIG a firmy
Leica. Prítomní členovia pracovnej skupiny prezentovali národné
správy ťormou príspevkov na konťerencii INGEO '98, ktoré boli do-
plnené v diskusii na zasadnutí pracovnej skupiny. Na nasledujúce
obdobie boli zvolení za predsedu pracovnej skupiny prof. 1. Uren
(Anglicko) a za tajomníka proť. G. Graczka (Maďarsko). Členovia
pracovnej skupiny vyslovili poďakovanie doc. M. Kašparovi za vy-
nikajúcu prácu, ktorú odviedol vo ťunkcii tajomníka skupiny za po-
sledných 10 rokov. Na obdobie rokov 1998 až 2002 boli prijaté uzne-
senia:
• pripraviť knižnú publikáciu "Lasery v inžinierskej geodézii" na

publikovanie na stránkach World Wide Web,
• pokračovať v štúdiu ťyzikálnych javov s cierom ich aplikácie v lG,
• pokračovať v štúdiu metrológie so zameraním na existujúce

medzinárodné normy (ISO) a ich vplyv na technológiu merania,
• riadenie kvality vo vzdelávaní geodetov.

Program konťerencie pokračoval dňa 23. 10. 1998 celodennou od-
bornou exkurziu na sústavu vodných diel (SVD) Gabčíkovo (obr. 2).
Ciel"om exkurzie bolo prezentovať, najma zahraničným účastníkom
konťerencie, komplex hydrotechnických stavieb so zameraním na in-
žinierskogeodetické práce realizované v minulosti a v súčasnosti na
SVD. Záujem účastníkov exkurzie sa sústredil najma na automati-
zované meracie systémy realizujúce monitoring vybraných oblektov
SVD v Gabčíkove, prezentované firmou GeoExperts, S.r.O., Zilina.
Súčasťou exkurzie bola aj prezentácia aktivít KG SvF STU v Brati-
slave, ktoré súvisia so SVD GabČíkovo. Prezentované boli výsledky
prác členov KG realizované za posledné roky na SVD GabČíkovo.
Účastníci konťerencie si mohli prezrieť výsledky prác študentov,
ktoré realizujú každoročne na SVD Gabčíkovo v rámci sústredenej
výučby Y. ročníka odboru geodézia a kartografia, zameranie [50-30]
lG.

Program konťerencie vhodne doplnila výstava meracej a výpo-
čtovej techniky a programových produktov zameraných na inžinier-
skogeodetické činnosti, monitoring stavebných koštrukcií a auto-
matizované meracie systémy. Svoje produkty prezentovali firmy
Geoteam, S.r.O., Bratislava; Geotech Bratislava; Geodis Slovakia,
S.r.O., Bratislava a GeoExperts, s.r.o .. Žilina.

V závere rokovania konťerencie prof. T. Wunderlich (Rakúsko)
prezentoval názor pokračovať v organizovaní medzinárodných kon-
ťerencií zameraných na lG v stredoeurópskom regióne, s postupnou
cirkuláciou pri výbere miesta konania sa konťerencií. Zároveň od-
poručil zachovať pri organizovaní týchto konťerencií multilingválny
charakter, ako to bolo v prípade konťerencie INGEO'98.

Do(". Ing. A/ojz Kopáčik, PhD.,
organizačný garant konferencie
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GARTRELL, B.: Weighting the 8enefits: When Does Formal TiI-
ting of Land Justify Hs Gost? (Zvažování přínosů: Kdy formální
evidence pozemků ospravedlní vynaložené náklady?

S úsvitem informačního věku a růstem poznání globálního růstu po-
pulace a dopadů lidské činnosti na přírodní prostředí vystoupil do
popředí nebývalý zájem o údaje o pozemcích jako cenné komoditě,
prostředku pro získání moci a životně důležitém prvku při využití,
studiu, řízení, kontrole a ochraně nejen přírodních zdrojů, ale též so-
ciálního ekonomického a politického uspořádání, jehož je součástí.
Formální právní evidence pozemků se tu ukazuje jako postup pro
podstatně vzrůstající fondy dat o pozemcích a tudíž byla prohlášena
za nástroj pro uskutečnění celé škály přínosů, které mají spojitost se
vzrůstem informací o pozemcích. Formální evidence pozemků byla
vítána zejména v posledních letech na mnohých místech komerční,
akademické i vládní sféry jako základní pomůcka na cestě ke spo-
lečenské rovnosti a hospodářskému rozkvětu. Též jako důležitý pro-
středek, pomocí něhož by se mohl svět stát výkonnějším a více schop-
ným přijímat rostoucí rozsah obchodování.

To bylo ovlivněno částečně vlivem současných politických udá-
losti, jako zhroucení bývalého sovětského impéria a růst demo-
kracií v zemích latinské Ameriky, zájmem o privatizaci pozemků

a o přilákání zahraničních investorů na trhy s pozemky v zemích
s přechodovou ekonomikou 121. A byť i mnohé zavedené zvykové
způsoby držby se mohou ukázat schopny poskytování "symetrie
informací" mezi jednotlivci, žijícími v jednoduchém společenství.
rozšiřující se trh s pozemky zahrnuje i transakce mezi jednotlivci
bez nějakého vzájemného styku, což naráží na řadu otázek, jako
je oprávněnost vlastníka převádět práva k pozemkům i tlaky na
vytvoření bezpečnějších prostředků pro stanovení a evidenci práv
spojených s nemovitostmi 131. Vedle poskytování záruk na práva
k pozemkům zahraničním investorům musí formální záznamy
o pozemcích, které zpravidla obsahují i nějakou formu právně zá-
vazného katastru, též prokázat svou užitečnost pro držitele malých
pozemků v četných rozvojových ekonomikách rostoucím zabez-
pečováním jejich práv držby pozemků. V četných případech po-
mohla právě schopnost prokázat své vlastnictví držitelům malých
pozemků získat přístup k větším částkám a lepší úrokové míře při
úvěrech a tím jim umožnila zvýšit úroveň investic do majetku
a zvýšit tak i jeho produktivitu. To způsobuje vzrůst cen pozemků
a umožňuje lepší využití schopností i dosažení hospodárnějších
využití pozemků: se zápisy pozemkových práv dochází k mož-
nosti kupovat, pronajímat nebo zatěžovat hypotékami při větší
právní ochraně, Proto získávají lidé s většími hospodářskými zá-
jmy o pozemky lepší možnost k nim získat přístup, získávat je
a spravovat 131. Zatím co tato skutečnost může přispívat k ovliv-
ňování místního a celostátního hospodářství, může to též posky-
tovat podněty pro majitele pozemků, aby se zapojovali do rozum-
ných postupů, majících zaměření sledující prospěch pro životní
prostředí a pro rozvoj zemědělství. A protože se stanou bezpeč-
nější iniciativy vy naloženého pracovního úsilí a finančních inves-
tic, vložené do nemovitého majetku, poskytováním výhradních
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práv k pozemkům, budou moci zhusta majitelé pozemků projevo-
vat větší zájem o zřizování správcovství a dlouhodobé užívání
svých pozemků [5]. Dalšími přínosy přisuzovanými formálnímu
zapisování pozemků do evidence jsou ty jeho stránky, které zvy-
šují celkový objem majetku v rámci celostátního trhu s pozemky
i skutečnost, že umožňují oceňování a ekonomickou mobilizaci
těch oblastí, které mohou jinak zůstávat utlumenými kapitálovými
položkami a zdroji.

Historický výskyt celé řady projektů formálního zapisování po-
zemků do evidence naznačují, že všechny tyto přínosy lze částečně
připisovat modernizaci a formalizaci systémů právě podloženého za-
pisování a evidence. Ovšem sama skutečnost zavedení formálního
zápisu v žádném případě nezaručuje, že bude také uskutečněna. Cel-
ková účinnost formálního zapisování právních nároků k nemovitos-
tem je široce závislá na celé řadě dalších složitých sociálních, eko-
nomických a dalších faktorů prostředí, k nimž je nutno pečlivě
přihlížet, aby úsilí vynaložené na zápis právních vztahů bylo ús-
pěšné. A to přesto, že publicita,jíž se dostává úspěchům zápisů práv-
ních vztahů k nemovitostem, jim může dodávat zdání kouzelného
řešení složitých problémů. Stále zůstává rozhodující skutečnost, že
na evidenci pozemků třeba pohlížet střízlivě. Je pouze jedním z prvků
v širším postupu rozvoje, který musí přihlédnout i k mnohým dal-
ším aspektům národní infrastruktury, jako jsou systémy finanční,
vzdělávací, komunikační, dopravní a zdravotní péče [2], jakož i ostat-
ních místních faktorů, jako jsou zvyky, geografie, právo, zdroje a dě-
jiny [5].

V těch národních ekonomikách, kde je nedostatečně zabezpečen
právní nárok k nemovitostem jako jediná příčina napětí, i tam bez-
pochyby dochází k obtížím při hledání úvěrů, a tak, byť další na-
vazující faktory ovlivňující trh, jako například ty, které ovlivňují
pozemky, pracovní síly a kapitál, fungují relativně dobře, i tam se
dá očekávat, že formální evidence právních nároků k pozemkům
přinese další nárůst úvěrů a investic [5]. To vytvoří podmínky pro
volné fungování trhů s pozemky [2]. Podobně v případech, kde for-
mální zápisy právních vztahů jsou jedinými nebo prvotními pře-
kážkami pro be,zpečnou držbu a provozu schopné převody po-
zemků, bude mít nový způsob evidence kladný dopad na rozsah
investování do nemovitého majetku a na vytváření bohatství a s ním
spojených sociálních dobrodiní a proto je třeba o něj vážně usilo-
vat [9]. Nicméně takové případy jsou řídké. Mnohem realističtěj-
ším přístupem je přijetí formálních zápisů v rámci mnoha změn,
s nimiž se musí ta která zem vypořádat. Pokud nastávají poměry,
kde je politická nerozhodnost, pak bude pravděpodobně formální
zapisování právních nároků k nemovitostem málo platné a nepři-
nese jistotu držby a s tím spojené výhody. To se ukázalo v politic-
kých rozbrojích, které ničily Nikaraguu počátkem devadesátých let
[5]. Na místě je pouze takové pojetí, které předpokládá obecný sou-
hlas a které stanoví vláda pomocí legislativy. Pokud nastávají
zmatky mezi vládnoucími činiteli, pak právní prostředky, mapy
a měření zobrazující uspořádání vlastnických zájmů nedojde pod-
pory pro vynutitelný právní systém a zůstanou při zabezpečování
těchto zájmů pouze neúčinné (McLaughlin, de Soto, 1996, str. 4).
Zapisování práv k pozemkům nebude bezpochyby také úspěšné co
do přínosů svých vychvalovaných zlepšení, pokud se děje bez ná-
vaznosti na další opatření v příliš regulované ekonomice nebo tam,
kde obecné obchodní poměry nedávají podněty pro závazná vlast-
nická práva a růst úrovně jejich převodů [3]. A byť i nedostatek for-
málních zápisů práv může opravdu vyvolat jistý stupeň nevýkon-
nosti a ztrnulosti na trzích s pozemky, není ojedinělé, že se vytvářejí
alternativní systémy jako odraz takového nedostatku. Tyto systémy
nemohou sice poskytovat ty nejlepší podmínky pro rozvíjení trhu
s pozemky, mohou se však do té míry začlenit do sociální a eko-
nomické soustavy dané země, že snahy o úspěšné formální zapi-
sování budou vyžadovat důkladné přepracování celého systému
vládnutí a ekonomiky. V mnohých z těchto případů, skutečnými
překážkami na cestě za bezpečným vlastnictvím nemovitostí, jež
mají nastolit zápisy právních vztahů, slouží jako ochrana malým
vlastníkům nemovitostí. Pokud se tato ochrana odstraní předtím,
než se legislativní hřiště urovná - např. mnozí držitelé latifundií
v Latinské Americe získali vládní úvěry a podpory, čímž získali
možnost soutěžit na mezinárodních trzích, zatím co malí vlastníci
nikoli - pak programy pro zdokonalování zápisů právních vztahů
k nemovitostem a slevy na nákladech za registraci mohou nyní způ-
sobit, že pozemkový trh připraví chudáky o jejich pozemky, místo
aby chránil jejich práva na jejich vlastnictví [5].

Formální zápisy také ukázaly pochybné následky v těch přípa-
dech, kdy se plně neuvažovala bezpečnost stávajících systémů držby
pro možnou ekonomickou činnost daného území před uskutečně-
ním odstraňování systémů. Mnozí lidé v převážné části venkovských
oblastí v Africe jsou nyní přesvědčeni, že zvyková držba je dosta-
tečně bezpečná pro přivolání investic poté, co poznali, že formální
způsoby zápisů práv k nemovitostem nezvýšily samy o sobě úro-

veň investic a produktivitu pozemků - v mnoha případech je ve vý-
chodní a jižní Africe produktivita právně zapsaných pozemků nyní
menší než těch nezapsaných - což zčásti způsobilo ovlivňování for-
málního zapisování se zvykovými pracovními vztahy [5]. V Nigeru
došlo k tomu, že výhody pronájmů založených na přínosech lze zís-
kat potvrzením o záborech a že zápisy o právních vztazích k po-
zemkům neposkytují, neumožňují většině držitelů pozemků lepší
přístup k úvěrům [5]. Zkušenosti ze zemědělských oblastí Afriky
přivedly též lidi k přesvědčení, že výhody formálních zápisů práv
k pozemkům nemohou vyvážit jeho náklady v těch případech, kdy
jsou vzdálenosti k zemědělských trhům příliš velké, kde jsou po-
zemky převážně neúrodné, kde distribuční soustava pro zásobování
zemědělců dobře nefunguje, nebo kde panuje nedostatek pracov-
ních sil [3].

Vyžaduje-li zavádění zápisů právních vztahů k pozemkům zá-
važné instituciální změny, pak obvykle narazí na odpor u těch, kdo
se obávají, že status quo je ohrožen. Všechna taková místa bývají
obyčejně velcí majetníci se značným politickým vlivem a dovedou
si již najít cesty pro prosazení svých zájmů, aťjiž zrušením nebo za-
bráněním uskutečňování zápisů nebo i - jak zhusta přicházívá - prak-
tikami uchvacování půdy, při čemž neoprávněně využívají výhod,
daných při zahájení zapisování hromaděním pozemkového bohatství
buď násilím nebo penězi dřív, než vůbec poznají malí držitelé po-
zemků nějaké výhody ze zápisů [6]. Pokud se předem nepřipraví pro-
středky proti rabování pozemků před vlastním zahájením zápisů, pak
nelze očekávat ani hospodářský pokrok u malých držitelů pozemků
ani růst sociální rovnoprávnosti.

Úspěch zapisování práv k pozemkům závisí ze značné části na
pečlivém a podrobném rozboru a plánování před vlastním počátkem
operace. Důležitý je výběr oblastí, kde třeba začít nejdříve. Zásadně
se má zapisování soustředit především do těch oblastí, kde jsou ceny
pozemků nejvyšší nebo tam, kde převažují spory o pozemková práva.
V každé zemi jsou oblasti, kde mají pozemky nízkou hodnotu, nízké
vyhlídky na rozvoj a nízkou úroveň zájmu o vlastnictví. Tam je málo
důvodů pro zavádění evidence právních nároků k pozemkům [9].
Dokonce i v těch zemich, jako jsou Spojené státy - kde některé ceny
pozemků dosahují světového primátu a kde je trh s pozemky po-
měrně výkonný - jsou poměrně rozsáhlé úseky země, kde se vzhle-
dem k nízkým tržním cenám zdá, že ani žádný druh právního ka-
tastru není. Naproti tomu se ukazuje, že mnohé mezinárodní
rozvojové snahy zaujímají nesmlouvavý přístup a předpokládají, že
evidenci musí podléhat celé státní území [9]. Protože však rozpo-
čtové omezení ve věcech zápisů právních vztahů k pozemkům platí
obecně, představuje takové jednání nedostatek hospodárnosti, která
odebírá zdroje pro následné operace.

Určí-li se při plánování postupů, jak rozsáhlý systematický pří-
stup se užije pro evidenci pozemků, pak bývá zapisování obvykle
úspěšnější. To znamená, že se stanoví, jak velký počet pozemkových
parcel lze zapsat hromadně nebo zda třeba postupovat po jednotli-
vých parcelách. Třebaže systematický přístup vyžaduje nasazení per-
sonálu, technologií a zdrojů ve velkém rozsahu, bývá účelné snížit
jednotkové náklady na zapisování a evidenci na parcelu a tak umož-
nit dosahovat úměrné hospodárnosti. Systematický přístup též umož-
ňuje větší metodologickou a operační soustavnost. To je předmětem
zásadního zájmu, zejména, provádí-li se zapisování pro účely vybí-
rání daní a musí získat důvěru těch, kdo budou zdaňováni [9]. Ná-
klady lze také snížit zaváděním odstupňované přesnosti s ohledem
na požadavky různých územi, které projekt obsahuje [9]. Vhodným
naplánováním lze i uvolnit kapitál z činností, které by byly zbytečné
a soustředit se na opravu nedostatků stávajícího systému evidence
[9].

Jedním z nejdůležitějších bodů při zavádění zapisování práv k ne-
movitostem, které mohou zásadně ovlivnit úspěch celého projektu,
je úspěšné začlenění požadavků, kladených na vztahy mezi systé-
mem a uživatelem, veřejných a soukromých institucí, informačních
technologií a s ním spojeného personálu, zeměměřických prací, práv-
ních postupů při zápisech a vymáhání vlastnických práv k pozem-
kům i správa pozemků, jak z ekonomického hlediska, tak i z potřeb,
kladených na životní prostředí [9]. Plánováním lze vyřešit mnohé
stávající i očekávané institucionální překážky, zvážit očekávané ná-
roky evidence pozemků ve srovnání s klady a přínosy pro právní ob-
last [5]. Takové rozbory mají především rozhodnout, zda se formální
zapisování vůbec vyplatí. Ti, kdo mají co do činění se zaváděním
pozemkové evidence mívají sklony dát se poblouznit technologic-
kými vymoženostmi a standardizovanými postupy a to i v těch pří-
padech, kdy jejich užití není ani nutné, praktické nebo přiměřené da-
nému stavu na daném místě.

Informační technologie mohou být přínosné. Výpočetní technika
dovolí odhalit nesrovnalosti, sníží vícenásobnou dokumentaci,
usnadní podávání informací a údajů, které by bylo jinak příliš pracné
nebo nemožné vytvářet i usnadňuje zvládnutí případného nárůstu zá-
pisů a s ním spojené evidence [9]. Mnohé země však prostě nemají
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technické, finanční nebo personální zdroje pro přijetí takových tech-
nologií a pak je lepším řešením - alespoň dočasně - se bez takových
možností obejít.
Současné zeměměřické postupy a zeměměřické vzdělávání vy-

kazují značný pokrok. Mnohé rozvojové země pod vlivem těchto
výsledků a též místních zákonných úprav došly k neopodstatně-
ným nákladům na měřické práce, dlouhým průtahům při jejich
dokončování a lpění na nepřiměřeně vysoké měřické přesnosti pro
vlastní výsledky (mnohdy pro prvotní zapsání práv k pozemku by
postačil hrubý údaj o jeho umístění a popis parcely). To vyvolává
průtahy při rozvíjení trhu s pozemky, rozpory s tradičním pojetím
práv k pozemkům a celému společenství [8]. Při přesvědčování
hrají svou úlohu zeměměřiči i ostatní účastníci. Neformální
systémy dávají možnost uniknout právním, finančním a byrokra-
tickým omezením a nedobře fungující systém pozemkové evidence
nepodporuje obecné povědomí obyvatelstva o jejich právech k ne-
movitostem. Pokud se přesto zavede formální systém bez obecného
přijetí, může se souběžně přežívat i neformální systém a jeho exi-
stenci vážně ohrožovat. Rozhraní mezi úspěšností a propadem
projektů mohou ovlivňovat i takové podrobnosti, jako schopnost
zaznamenávat komunální pozemky nebo podílové a vícečlenné
vlastnictví [9].
Další otázkou je rozsah zápisů a centralizace dat. Příliš velké

ambice poradců a realizátorů, kteří trvali na vzniku velkoměřítko-
vého a víceúčelového informačního systému o pozemcích a tak vy-
hověli i tlakům různých agentur s nejrůznějšími prioritami, pod-
něty, politickými snahami a přemrštěnými požadavky na přesnost,
bylo příčinou četných nesnází. Zejména pro zavedení prvotní evi-
dence bývá účelnější soustředit se na systematické určení a zapsání
práv k nemovitostem informační systém o pozemcích ponechat na
později [6]. Užije-Ii se při tom informačních technologií nebo ne,
vyžaduje takové formální zapisování rozhodnutí o tom, kde se bu-
dou údaje uchovávat. Vysoce centralizovaná řešení, která nutí oby-
vatele vzdálených oblastí k dlouhým cestám nebývají vhodná, byť
často lépe mohou podnítit na druhé straně rozvoj trhu s pozemky
[9}. Přístupnost a průhlednost záznamů jsou rozhodující pro ús-
pěch systému zápisů práv k nemovitostem. Pokud jsou zápisy ulo-
ženy tak daleko od těch, je kdo potřebují, pak nejsou ani dostupné
ani průhledné. Jsou prostě mimo dosah a brzy ztratí pro vzdálené
majitele pozemků svůj význam. Projekty musí brát zřetel na oka-
mžité i dlouhodobé potřeby lidí, kteří je mají užívat. Nejsou řídké
případy, že se státní správa snaží soustřeďovat na vzrůst zdanění
a na možnost úhrady rostoucích nákladů na údržbu údajů o po-
zemcích, místo o svobodné tržní prostředí, zájmy sociální a život-
ního prostředí, kterým by mohla evidence práv k nemovitostem
sloužit [2]. A taková vláda, která nejeví zájem o přínosy, které po-
skytuje trh se často omezí pouze na právní vztahy jednotlivců k ne-
movitostem i když by komunální práva v daném kulturním pro-
středí neměla být vůbec opomíjena a účelné využívání pozemků se
zcela přenechá tržním silám a oddělí od správy celkového systému
pozemkové držby [9].
Ze všech hledisek určujících zda přínosy formálního zápisu

práv k nemovitostem převáží jeho společenské a hospodářské vý-
daje je asi nejdůležitější výchova a vzdělávání na všech úrovních
systému. Tam lze začínat s jeho případným zdokonalováním co
do uspořádání a praktického uskutečňování. Dosud převládaly
tendence celou záležitost omezit pouze na technickou, právní a or-
ganizační stránku. Chybějící technické znalosti a uvědomění si
hranic možností informačních technologií (nákladů na pořizování
dat, složitost při zavádění, význam sdílení dat, požadavky na
údržbu systému) - to vše lze vyřešit zdokonalením výuky a zá-
cviku [9]. Váhání občanů, zda přijmout formalizovanou evidenci
lze často přičíst nedostatečným znalostem a obecným povědomím.
Často se nedostává odpovídajících znalostí o oceňování, sběru
a správě dat o pozemcích vinou nedostatečných studií o správném
plánování a rozborech skutečných potřeb. Praktické skutečnosti
ukazují, že znalost sociálních a ekonomických rozporů vlivem
chudoby posloužila mnohým profesionálním zákonodárcům při
jejich zapojení do projektů evidence pozemků, neboť mnozí bě-
hem svého výcviku byli seznamováni více s potřebami středních
a vyšších tříd [4]. Podobné znalosti příspívají i technickému per-
sonálu [4].
Z uvedeného vyplývá, že instituce formálního zapisování zákon-

ných práv k nemovitostem není samospasitelná. Je pouhou složkou
celkové strategie rozvoje [2]. Důležité je podpořit při tom zájem obe-
censtva [8], začlenit soukromý obchodní sektor pro dosažení cílů
projektu [7] a zabezpečit výkonný soudní systém [6]. Důležité je
přiblížení provádějících míst k občanům [4]. Někdy se osvědčuje,
když výkonnou část a zodpovědnost za služby trhu s nemovitostmi
přebírá soukromý sektor včetně měřických prací pro katastr, služby
spojené s majetkovým převodem pozemků a v některých zemích
i celkové služby [6].
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Ing. Jan Rambousek,
CÚZK

28. března 1939 se narodil v Mladé Boleslavi Ing. Jiří Hrouda, zá-
stupce ředitele Zeměměřického úřadu v Praze. Po absolvování stu-
dia zeměměřického inženýrství, specializace fotogrammetrie, na Fa-
kultě stavební ČVUT v Praze nastoupil do tehdejšího Oblastního
ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích. V roce 1963
přešel do Geodetického a topografického ústavu v Praze, kde získal
znalosti z topografického mapování a fotogrammetrie. Zúčastnil se
mapování v měřítku 1:10 000. Pří reorganizaci resortu přešel
v r. 1969 do Inženýrské geodézie, Praha, do funkce provozního in-
ženýra a od r. 1972 do Geodézie, n. p., Praha, jako vedoucí provozu
fotogrammetrie. Bohaté organizační i odborné zkušenosti získal při
četných zahraničních akcích, kterých se zúčastnil jako expert a po-
radce. Ty byly dobrým předpokladem pro jmenování Ing. J. Hroudy
v r. 1985 do funkce vedoucího Střediska dálkového průzkumu Země
Geodetického a kartografického podniku Praha, s. p., a poté od
r. 1991 do funkce hlavního inženýra tehdejšího Zeměměřického
ústavu. Byl aktivním členem Československé vědeckotechnické spo-
lečnosti ve výboru odborné skupiny fotogrammetrie a dále členem
Čs. fotogrammetrického komitétu.
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Z GEODETICKÉHO A KARTOGRA-
FICKÉHO KALENDÁŘE

Výročí 60 let:

10. ledna 1999 - Ing. Josef Klein, vedoucí odděleni triangu1ační do-
kumentace Zeměměřického úřadu (ZÚ). Rodák z Prahy. Po absol-
vování oboru geodézie a kartografie na ČVUT v Praze nastoup-i1
v r. 1961 do Geodetického a topografického ústavu (předchůdce ZU)
do provozu nive1ace. Postupně vykonával funkci technika-geodeta,
vedoucího čety a vedoucího oddílu na úseku velmi přesné nivelace.
Od r. 1978 do r. 1995 zastával funkci vedoucího provozu ústřední
dokumentace. V letech 1971-1973 absolvoval postgraduální studium
na ČVUT.
5. marca 1999 - Ing. Zdeněk Přibyl, vedúci odde1enia Štátnej in-
tegrovanej siete odboru geodet.ických základov (GZ) Geodetického
a kartografického ústavu (GKU) Bratislava. Narodil sa v Olomouci
(Česká republika). Po absolvování zememeračského inžinierstva na
Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave (SVŠT) v roku 1964 nastúpil do Geodetického ústavu v Bra-
tis1ave(GÚ - neskor Kartografický a geodetický fond, GÚ, GÚ, n. p.
a Geodetický podnik, Š. p. - teraz GKÚ). Najskor sa venoval budo-
vaniu pevných bodov podrobného polohového bodového pofa rádi-
ovými diafkomermi. Od roku 1968 vykonával práce triangulačné
(údržba, doplnenie V. rádu býva1ej Česko-slovenskej trigonometric-
kej siete a práce na budovaní základne kozmickej triangu1ácie). 1. 1.
1970 prešiel do útvaru technicko-ekonomickej kontroly a v roku
1971 sa stal jeho vedúcim. Od novembra 1974 do mája 1975 poso-
bil ako expert Polytechny na vypracovaní geodetických podkladov
pre projekt transsaharskej magistrály (Alžír-Niger-Mali). Po návrate
vykonával funkciu vedúceho kontrolného útvaru. V rokoch 1976 až
1978 absolvoval postgraduálne štúdium oboru geodézia a kartogra-
fia na SvF SVŠT. Od roku 1984 do 31. 12. 1994 bol vedúcim pre-
vádzky GZ a od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1997 bol vedúcim odboru GZ.
V terajšej funkcii je od 1. 1. 1988. Je publikačne činný a je nosite-
fom vyznamenaní.
30. března 1999 - Doc. Ing. František Svehla, CSc., zaměstnanec
katedry geodézie a pozemkových úprav na FSv ČVUT v Praze, ro-
dák z Pošumaví. Po maturitě na jedenáctiletce ve Vimperku a ab-
solvování Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor zeměměřický, pra-
coval po 3 roky jako projektant v Agroprojektu Karlovy Vary.V roce
1965 byl přijat jako odborný asistent na katedru geodézie ČVUT.
V roce 1973 obhájil kandidátskou práci a v roce 1983 byl jmenován
docentem pro obor pozemkových úprav. Těžištěm jeho zájmu jsou
teoretické i praktické otázky pozemkových úprav. Zasloužil se o ak-
tualizaci předmětu a zvýšení jeho úrovně. Je spoluautorem několika
skript pozemkových úprava celostátní vysokoškolské učebnice a au-
torem řady článků v domácích i zahraničních časopisech a sborní-
cích. Po řadu let pracoval v bývalé Československé vědeckotechni-
cké společnosti, nyní v sekci pozemkových úprav České zemědělské
společnosti. Je členem republikového výboru Českomoravské ko-
mory pozemkových úprav. Je nositelem bronzové Felberovy meda-
ile ČVUT. Svědomitou prací, klidným a rozvážným přístupem ke
studentům získává velmi dobré pedagogické výsledky, které jsou
kladně hodnoceny.

Výročí 65 let:

6. ledna 1999 - Ing. Jan Petráň, dřívější ředitel Zeměměřického
a katastrálního inspektorátu v Liberci, před tím vedoucí provozu ma-
pování v Katastrálním úřadě v Liberci; dlouholetý vedoucí pracov-
ník fotogrammetrického provozu. Nastoupil sem v roce 1957 (tehdy
n. p. Geodézie, Liberec). Zasloužil se o rozvoj a použití fotogram-
metrie při mapování ve velkých měřítkách, kde liberecký podnik do-
sáhl významných úspěchů. Veřejně byl aktivně činný v tehdejší Čes-
koslovenské vědeckotechnické společnosti (ČSVTS), zejména
v 7. komisi fotogrammetrie. Za svědomitou práci a činnost v orgá-
nech ČSVTS obdržel řadu čestných uznání a ocenění. Do důchodu
odešel k 1. 2. 1998.
9. února 1999 - Ing. Pavel Vyskočil, DrSc., rodák z Prahy, vedoucí
vědecký pracovník VýzkUlpného ústavu geodetického, topografic-
kého a kartografického (VUGTK) v oboru geodynamiky. Jeho před-
ním zájmem byl výzkum recentních pohybů zemské kůry. Zastával

vedoucí funkci v Mezinárodním centru pro recentní pohyby zemské
kůry (ICRCM) a byl dlouholetým funkcionářem Mezinárodní geo-
detické asociace (IAG). Stejně tak byl členem význačných vědec-
kých organizací v naší republice. Bohatá je jeho činnost publikační,
zahrnující kolem 60 titulů. Z nich uveďme alespoň monografii "Re-
su1ts on Recent Crustal Movements Studies". Velmi se zasloužil
o dobré jméno čs. geodézie na mezinárodním poli. Za svou zásluž-
nou celoživotní práci obdržel řadu významných domácích i mezi-
národních ocenění.

Výročie 70 rokov:

13. januára 1999 - Ing. Pavol Kmeťko. Rodák z Poluvsia (okres
Prievidza). Od skončeni a zememeračského inžinierstva na Fakulte
stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1952 pracoval v štátnej ze-
memeračskej službe na roznych pracoviskách v Bratislave: Sloven-
ský zememeračský a kartografický ústav, Geodetický, topografický
a kartografický ústav, Správa geodézie a kartografie na Slovensku,
Ústav geodézie a kartografie (vedúci Strediska geodézie pre okres
Bratislava-vidiek - 1960 až 1967), Oblastný ústav geodézie s celo-
slovenskou posobnosťou (riaditef - 1968 až 1972), Slovenská kar-
tografia, n. p. (SK - riaditel"od 1. 5. 1972 do 23. 10. 1989) a Slove-
ský úrad geodézie a kartografie (1. 12. 1989 až 31. 12. 1990, t.j. do
odchodu do dochodku). Náročné úlohy vedúceho pracovníka zvlá-
dol vždy úspešne, najma zásluhou stáleho štúdia a samovzdeláva-
nia. Absolvoval trojsemestrálny kurz základov vedeckého riadenia
na Inštitúte riadenia v Prahe (1966 až 1967) a prvý beh postgradu-
álneho štúdia odboru geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej fa-
ku1te (SvF) SVŠT (1972 až 1975). Vel'kú pozornosť venoval zavá-
dzaniu novej techniky a techno1ógií do výroby. Pod jeho vedením
dosiahol kolektív pracovníkov SK viaceré úspechy v rozvoji karto-
grafickej tvorby. Aktívne pracoval v roznych rezortných i mimore-
zortných komisiách. V rokoch 1975 až 1978 externe prednášal eko-
nomiku a riadenie geodetických a kartografických prác na odbore
GaK SvF SVŠT. Je publikačne činný. Vefmi významná bolajeho čin-
nosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nositefom mnohých vy-
znamenaní.
30. ledna 1999 - Ing. Zdeněk Ty tI, dlouholetý technický náměs-
tek ředitele bývalé Geodézie, n. p., P1zeň. Narodil se v P1zni, kde
vystudoval reálné gymnázium. Po absolvování studia na ČVUT
v Praze, Fakultě speciálních nauk, oboru zeměměřictví, nastoupil
po základní vojenské službě do pracovního poměru v roce 1953
u n. p. Geometra. Prošel praxí v různých podnicích a v r. 1956
přešel k resortu, kde zastával různé vedoucí funkce až po technic-
kého náměstka. Jeho práce vynikala smyslem pro dobrou organi-
zaci a rozhodným vedením. Bohatá byla jeho činnost v Českoslo-
venské vědeckotechnické společnosti, jak v krajské organizaci, tak
i v Ústředním výboru společnosti pro geodézii a kartografii. Za
svoji odbornou a veřejnou práci obdržel četná uznání a vyzname-
nání.
16. februára 1999 - Ing. Jozef Horemuž. Narodil sa voVefkom Bys-
terci (dnes časť okresného mesta Dolný Kubín). Zememeračské in-
žinierstvo študova1 na Fakulte stavebného a zememeračského inži-
nierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V rokoch
1952 až 1953 pracoval ako geodet Banských projektov Teplice v Če-
chách. 1. 10. 1955 prich~dza do Ob1astného ústavu geodézie a kar-
tografie (od roku 1960 Ustav geodézie a kartografie) v Žiline, kde
do 31. 12. 1967 postupne vykonával vedúceho meračskej čaty, ve-
dúceho oddielu a vedúceho oddelenia technickej kontroly. V rokoch
1968 až 1972, ako pracovník Oblastného ústavu geodézie v Brati-
slave, vykonával prevádzkového inžiniera. V roku 1973 prešiel do
Geodézie, n. p., (od 1. 7. 1989 Š. p.) Žilina, kde vykonával vedúceho
prevádzky, od 1. 1. 1974 technicko-výrobného námestníka, neskor
námestníka a od 1. 1. 1989 do 31. 12. 1989, t.j. do odchodu do
dochodku, výrobného námestníka riaditefa. Aktívna bola jeho čin-
nosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nositefom rezortných
vyznamenaní.
31. ledna 1999 - Ing. Monika Mikšovská, dřívější vedoucí za-
městnankyně kontrolního útvaru bývalé Geodézie, n. p., Praha. Po
studiích na ČVUT v Praze pracovala delší dobu jako asistentka prof.
J. Fialy na Ústavu geodetického počtářství Stavební fakulty ČVUT.
Roku 1952 nastoupila k tehdejšímu Oblastnímu ústavu geodézie
a kartografie v Praze a prošla řadou vedoucích funkcí, od oddílu až
po provoz. Její práce se vždy vyznačovala velkou zodpovědností, cí-
levědomostí a přesností. Pro tyto vlastnosti byla vždy vysoce hod-
nocena.
19. února 1999 - Prof. Ing. Jan Fixel, CSc., profesor geodézie na
Vojenské akademii v Brně. Reálné gymnázium absolvoval v Telči
a zeměměřické inženýrství na Vysoké škole technické v Brně. Po
studiích pracoval jako odborný asistent na Vysokém učení technic-
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kém v Brně a odtud přešel na nově zřizovanou Vojenskou akademii
v Brně, kde přednášel geodetickou astronomii a geofyziku. V roce
1968 získal vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.), v roce 1970 byl
jmenován docentem a v roce 1974 profesorem. Jeho publikační čin-
nost je bohatá, kromě řady odborných pojednání vydal pro poslu-
chače vysokoškolská skripta Ge9detická astronomie II (1977), Geo-
fysika-magnetismus (1978). Uvod do studia seismiky (1980)
a učebnici Geodetická astronomie I (1983). Jeho práce byla ohod-
nocena několika armádními a státními vyznamenáními. V součas-
nosti působí jako profesor na Ústavu geodézie Vysokého učení tech-
nického v Brně.
4. marca 1999 - Ing. Ján Hurník. Rodák z Pezinka. Po absolvo-
vání zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zeme-
meračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1953 nastúpil do pofnohospodárskeho odboru
KNV v Bratislave, kde vykonával hospodársko-technické úpravy
pozemkov. V roku 1955 prichád.za do Oblastného ústavu geodé-
zie a kartografie (od roku 1960 Ustav geodézie a kartografie a od
roku 1968 Oblastný ústav geodézie - OÚG) v Bratislave, kde naj-
skor pracoval na prevádzke špeciálnych prác. V roku 1959 bol po-
verený vedením detašovaného pracoviska Okresného meračského
strediska (od roku 1960 Stredisko geodézie - SG) pre okres Bra-
tislava-vidiek v Pezinku. V rokoch 1968 až 1971 vykonával vedú-
ceho SG pre okres Bratislava-vidiek. V dobe od 1. 4. 1971 do
30. 4. 1972 posobil ako expert geofyzikálnej expedície v Alžír-
sku. Po návrate do konca roka 1972 vykonával funkciu ná-
mestníka riaditefa OÚG. 1. 1. 1973 prešiel do Slovenskej správy
geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie
a kartografie) do funkcie vedúceho oddelenia evidencie nehnutef-
ností (EN), od roku 1984 vedúceho oddelenia geodézie a EN. Túto
funkciu vykonával do 30. 6. 1989, t.j. do odchodu do dochodku.
Zaslúžil sa o rozvoj EN na Slovensku. V rokoch 1974 a 1975 bol
členom redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru.
Bol dlhoročným delegátom v 7. vedecko-technickej komisii "Ka-
taster a pozemkové úpravy" Medzinárodnej federácie geodetov. Je
nositefom vyznamenaní.
4. marca 1999 - Ing. Ignác Lovíšek. Narodil sa v Sučanoch (okres
Martin). Zememeračské inžinierstvo študoval na Fakulte stavebného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave. Po jeho skončení v roku 1952 nastúpil ako banský me-
rač Výstavby ostravsko-karvinských dolů v Ostrave. V rezorte geo-
dézie a kartografie pracoval od roku 1954, kedy nastftpil do Oblas-
tného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ustav geodézie
a kartografie) v Žiline. V priebehu posobnosti na tomto ústave vy-
konával funkcie: vedúci oddielu a prevádzky a neskor vedúci odde-
lenia technickej kontroly. Od roku 1965 do 31. 12. 1990, t.j. do od-
chodu do dochodku, bol vedúcim Strediska geodézie v Martine. Je
nositefom vyznamenaní.
5. března 1999 - Ing. Zdeněk Simon, DrSc., vědecký pracovník
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografic-
kého, Zdiby (VÚGTK). Narodil se v Praze na Žižkově. Po absol-
vování Státního reálného gymnázia studoval na ČVUT v Praze obor
zeměměřického inženýrství. Po skončení studia nastoupil v r. 1952
do tehdejšího Geodetického a topografického ústavu v.Praze do od-
dělení gravimetrie, kde setrval dvanáct let. Do VUGTK přešel
v r. 1965. Jeho oborem je geodetická gravimetrie a instrumentální
gravimetrický výzkum. Při této příležitosti vyzdvihněme alespoň
jeho dlouholetý výzkum vnějších teplotních vlivů na měření gravi-
metry a výzkl.:n slapových změn tíže ajeho zásluhy na vybu~ování
gravimetrické laboratoře na Geodetické observatoři Pecný VUGTK.
V pozdějších letech se intenzivně věnoval problematice absolutních
měření tíže. V oboru zemských slapů je mezinárodně uznávaným
specialistou. Jeho publikační práce zahrnují na 90 vědeckých titulů.
Dále připomeňme jeho dlouhodobou aktivitu na poli mezinárodní
s'polupráce a v komisích pro státní zkoušky na Stavební fakultě
CVUT a pro udělování vědeckých hodností z oboru geodézie. Je
členem komise pro zemské slapy při Mezinárodní geodetické aso-
ciaci a členem redakční rady časopisu Studia geophysica et geo-
dactica.
11. března 1999 - Ing. Miroslav Jarolím, dřívější ředitel bývalé
Krajské geodetické a kartografické správy pro Západočeský kraj
v Plzni. Rodák z Mochova (okres Praha-východ). Vystudoval Státní
reálné gymnázium a zeměměřické inženýrství na CVUT v Praze.
Do geodetické praxe nastoupil v roce 1954 u Oblastního ústavu ge-
odézie a kartografie v Plzni. Prošel mnoha vedoucími funkcemi
a získal velké zkušenosti v řídící práci. V letech 1963-1967 zastá-
val funkci vedoucího projekčního oddělení. V září 1969 byl vyslán
na tři roky trvající expertní činnost do Alžíru, kde působil při za-
kládání katastru vinic a při výuce alžírských geodetických tech-
niků. Po návratu v roce 1972 nastoupil na Krajské geodetické a kar-
tografické správě v Plzni a v r. 1978 byl jmenován jejím ředitelem.
Své bohaté zkušenosti uplatňoval též při výuce na dálkovém stu-

diu Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze. V roce 1986
~~ oceněn udělením čestného titulu nejlepší pracovník resortu
CUGK.
13. března 1999 - Prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc., profesor
pro obor geodézie. Rodák z Brna. V roce 1948 maturoval na Re-
álném gymnáziu v Brně a téhož roku začal studovat na země-
měřickém směru Stavební fakulty Vysoké školy technické Dr.
E. Beneše v Brně. Studium ukončil 2. státní zkouškou v roce 1952.
Již jako student 2. ročníku se stal asistentem prof. J. Bohma na ka-
tedře vyšší geodézie a od roku 1953 do roku 1956 řádným vědec-
kým aspirantem v oboru vyšší geodézie a matematické kartogra-
fie. Po obhájení kandidátské disertační práce v roce 1956 začal
pracovat ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kar-
tografickém (VÚGTK) v Praze (nyní Zdiby u Prahy), od roku 1962
jako samostatný vědecký pracovník, od roku 1967 jako vedoucí od-
dělení teoretické geodézie. Po příchodu do Prahy absolvoval v le-
tech 1962-63 třísemestrální postgraduální kurs numerické mate-
matiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a zahájil
spolupráci s Zeměměřickou fakultou ČVUT v Praze a přednášel
vybrané partie vyšší geodézie a matematické kartografie. Vedl nebo
byl oponentem řady diplomových prací, řady kandidátských di-
sertačních prací a oponentem dvou doktorských disertačních prací.
Řešil zpočátku výzkumné úkoly z oboru vyšší geodézie a mate-
matické kartografie na bázi geometrie křívek a ploch. Již jeho pů-
vodní řešení obou hlavních geodetických úloh pomocí normálo-
vých řezů (kandidátská disertační práce, 1956) bylo převzato do
posledního vydání celosvětové monografie Jordan, Eggert,
Kneissl: "Handbuch der Vermessungskunde". V době působnosti
ve VÚGTK řešil zejména úkoly v oboru přesných geodetických zá-
kladů. Zúčastnil se mj. závěrečných prací na mezinárodním vy-
rovnání astronomicko-geodetických sítí východní Evropy a poté
výzkumně řešil převod S-JTSK do tohoto nového mezinárodního
systému (S-42). Při této práci odvodil původní metodu graficko-
numerické transformace, která byla pro tento převod v tehdejším
Československu použita. V rámci řešení tohoto úkolu zpracoval
dále podrobně délkové deformace S-JTSK pro celé státní území.
Realizoval společně s Ing. F. Charamzou samostatné geometric-
ké vyrovnání Československé astronomicko-geodetické sítě
(ČSAGS). Souběžně s tím řešil také problémy lokálních sítí, z ni-
chž nejznámější je souřadnicový systém S-Praha, který byl určen
pro potřeby Metra a později využíván pro všechny přesnější geo-
detické práce na území Prahy. Dále se v té době věnoval výzkumu
recentních pohybů zemské kůry (byl mj. u zrodu geodynamického
polygonu Lišov) a pracoval na analýzách přesnosti měřených a vý-
sledných veliči)l. V roce 1971 byl v rámci kádrových opatření nu-
cen opustit VUGTK a nastoupit do Geodetického ústavu (nyní
Zeměměřický úřad). Zde v letech 1971-74 připravoval ČSAGS pro
nové zpracování v rámci mezinárodní ,,Jednotné astronomicko-
-geodetické sítě" (JAGS). V rámci této přípravy navrhl a též reali-
zoval tzv. testovací vyrovnání, které se pak stalo závazným i pro
ostatní státy východní Evropy. Rovněž navrhl převod všech bodů
v S-JTSK do tohoto nového a velmi přesného terestrického základu
S-42/83. V letech 1976-80 výzkumně řešil spojení sítí podél hra-
nic tehdejší ČSSR a NDR. Od roku 1984 pracoval jako samostatný
vědecký pracovník na katedře vyšší geodézie Stavební fakulty
ČVUT v Praze; zde také předložil doktorskou disertační práci "Ře-
šení problému modernizace geodetických polohových základů
ČSSR" (obhajoba 12.6. 1990). V roce 1990 inicioval za tehdejší
ČSFR spojení AGS s celoevropskou sítí (ED 87) a spolupracoval
na přípravě zapojení sítě v rámci komise Mezinárodní geodetické
asociace (IAG "EUREF"). Metodu převodu S-JTSK do přesnějších
terestrických základů použil ve spolupráci s prof. J. Kosteleckým
k převodu do geocentrického systému, jehož přesnost je dána mě-
řením GPS (Global Positioning System) na 176 bodech v ČR. Po
roce 1990 se věnoval intenzivně výchově mladých vědeckých pra-
covníků v rámci doktorandského studia. Jeho nejúspěšnější žáci
jsou dnes již i mezinárodně uznávanými odborníky. V rámci výuky
napsal spolu s Dr. L. Mervartem dvoudílná skripta, která byla i přes
vysoký náklad do roka rozebrána. V jeho práci bylo vždy vidět
snahu zachytit trend všeobecné integrace Evropy, který umožnil
bez jakéhokoliv omezení spojovat souřadnicové systémy bez
ohledu na státní hranice. V této souvislosti se objevily zcela nové
možnosti metod kosmické geodézie, zejména GPS a uskutečnila se
možnost poskytnout tyto nejnovější informace všem studentům
oboru geodézie a kartografie na FSv ČVUT. 1. 12. 1993 byl jme-
nován profesorem pro obor geodézie. Součástí jeho snažení byla
i práce ve vědecké radě FSv. Byl členem řady habilitačních komisí,
většinou jako jejich předseda a dvakrát předsedal jmenovací pro-
fesorské komisi. V posledních letech pokračuje ve spolupráci se
zahraničními pracovišti na problematice GPS a ve výchově mla-
dých vědeckých pracovníků a doktorandů na katedře vyšší geodé-
zie FSv.
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Výročí 75 let:

13. března 1999 - Dimitrij Gebauer, rodák ze Skvorce u Prahy, dří-
vější ředitel Geodetického a kartografického podniku v Praze. V re-
sortu pracoval od roku 1942. Při zaměstnání vystudoval Střední prů-
myslovou školu zeměměřickou a prošel několika funkcemi až po
funkci ředitele GKP.

6. ledna 1999 - Ing. Kamil Jurajda, v aktivní službě geodet-speci-
alista u Geodézie, n. p., Brno. Narozen v Přepeřích, okres Turnov,
vystudoval reálku v Jičíně a zeměměřictví na Českém vysokém učení
technickém v Praze. Po novoměřické katastrální praxi v Chustu
a v Brně, potom v samostatné civilní praxi v Uherském Ostrohu
a v rámci družstev Komunotechna v Uherském Hradišti a Geoplan
v Brně, působil od roku 1954 v resortní službě u Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Brně jako vedoucí oddílu v provozu speci-
álních geodetických prací. V roce 1957-58 byl zahraničním exper-
tem pro geodetické práce ve Vietnamu a v roce 1959-60 v Egyptě.
Do důchodu odešel v roce 1975.

1. januára 1969 - pred 30 rokmi bola zákonom Slovenskej národ-
nej rady (SNR) č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných
ústredných orgánov štátnej správy SSR zriadená Slovenská správa
geodézie a kartografie (SSGK) ako ústredný orgán štátnej správy
na zabezpečenie civilných potrieb geodézie a kartografie. Podfa zá-
kona SNR Č. 3911973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie bola
s účinnosťou od 1. 7. 1973 SSGK premenovaná na Slovenský úrad
geodézie a kartografie (SÚGK). Zákonom Národnej rady Sloven-
skej republiky (SR) Č. 211993 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon
SNR Č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústred-
ných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších. predpisov bol
s účinnosťou od 1. 1. 1993 SÚGK premenovaný na Urad geodézie,
kartografie a katastra (ÚGKK) SR. ÚGKK SR je ústredným or-
gánom štátnej správy SR pre geodéziu, kartografiu a kataster ne-
hnutefností.
3. ledna 1914 - před 85 lety se narodil Ing. Rudolf Voldán, dříve
vedoucí oddělení Krajské geodetické a kartografické správy (KGKS)
v Českých Budějovicích. Po studiích a tvrdých zkušenostech váleč-
ných let prošel různorodou praxí a v r. 1946 nastoupil do resortu ke
Katastrálnímu měřickému úřadu v Plzni. Své odborné a organizační
schopnosti uplatnil v řadě vedoucích funkcí až po provozního inže-
nýra a ředitele Oblastního ústavu geodézie a kartografie. V 70. le-
tech zastával funkci předsedy tehdejšího Městského národního vý-
boru v Hluboké n. Vltavou. Zemřel 28. 9. 1982.
7. ledna 1904 - před 95 lety se narodil v Praze Ing. Bedřich Kruis,
CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu geodetic-
kého, topografického a kartografického (VÚGTK) ve Zdibech. Vy-
studoval zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze. Zájem o vě-
deckou práci projevil již v době studií, když pracoval jako pomocný
asistent na Ústavu praktické geometrie u prof. Petříka. Svoji prak-
tickou činnost začal v r. 1925 u soukromé firmy Ing. Duchoslav ve
fotogrammetrickém oddělení. V roce 1931 přešel na Ministerstvo
veřejných prací, kde pomáhal zakládat fotogrammetrické oddělení.
Zde se zabýval též přesnou nivelací, které se pak od r. 1937 věnoval
výlučně. (O rozvoj fotogrammetrie se však stále zajímal, byl jedna-
telem Čs. fotogrammetrické společnosti.) V roce 1954 přešel do nově
budovaného VÚGTK, kde pracoval až do důchodu. Své odborné přís-
pěvky zveřejňoval v našem časopisu a ve Zprávách veřejné služby
technické. Zemřel 21. 1. 1991 v Praze.
14. ledna 1904 - před 95 lety se v Bavorově narodil Ing. František
Stefek, dlouholetý pracovník Ústavu geodézie v Praze. Po studiích
zeměměřického inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk
ČVUT v Praze působil v letech 1926-1929 jako asistent u prof. Jo-
sefa Ryšavého. Z vysoké školy odešel ke katastrální měřické službě
a prošel několika katastrálními úřady. Po válce se zasloužilo vybu-
dování zeměměřického oddělení u tehdejšího Krajského národního
výboru v Karlových Varech. V r. 1950 se stal jedním ze zakládají-
cích členů zeměměřického družstva "Geoplan"; v nástupnickém pod-
niku "Geometra" zastával jednu z vedoucích funkcí. Po reorganizaci
zeměměřické služby přešel k resortu do tehdejšího Oblastního ústavu
geodézie a kartografie (OÚGK) v Praze. Oborem jeho zájmu byla
konstrukce měřických pomůcek. O svých pracích referoval v našem
odborném časopise. Zemřel v roce 1993.

18. januára 1909 - pred 90 rokmi sa narodil v Bytči Pavol Zhorela.
Ako absolvent vojenskej akadémie pracoval vo Vojenskom zeme-
pisnom ústave v Prahe na úseku topografie. V roku 1949 prešiel do
štátnej zememeračskej služby. Posobil najskor v.Bratislave, a potom
v li1ine (Oblastný ústav geodézie a kartografie, Ustav geodézie a kar-
tografie, Inžinierska geodézia, n. p.) na viacerých úsekoch, najma
však na topografických prácach a na zakladaní štátnej mapy hospo-
dárskej a odvodenej. Bol autorom publikácií "Náuka o mapách v te-
réne" (Trnava 1942) a "Busola" (Trnava 1947). V roku 1969 odišiel
do dochodku. Bol nositefom rezortného vyznamenania. Zomrel
15.4. 1972 v Bytči.
22. ledna 1919 - před 80 lety se narodil Ing. Jan Kunčický, bý-
valý vedoucí provozu mapování u Geodézie, n. p., v Opavě. Matu-
roval na Reálném gymnáziu v Orlové, zeměměřické studium ab-
solvoval na Vysoké škole technické v Brně. Po praxi v civilní
kanceláři a u družstva Geoplán vstoupil v roce 1954 do resortní
služby Ústavu geodézie a kartografie v Opavě. Byl nositelem ně-
kolika pracovních vyznamenání. Do důchodu odešel v roce 1979.
Zemřel 6. 6. 1998.
4. februára 1934 - pred 65 rokmi sa narodil v Starom Tekove (okres
Levice) doc. Ing. Peter Kúdefa, CSc. Po absolvovaní zememerač-
ského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitefstva (HS) Slo-
venskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1958,
nastúpil ako asistent na Katedru mapovania a pozemkových úprav
HS (od roku 1960 Stavebná fakulta -SvF) SVST (od 19. 3. 1991
Slovenská technická univerzita). Vedeckú hodnosť kandidáta tech-
nických vied získal v roku 1969 a za docenta pre odbor geodézia bol
vymenovaný 1. 2. 1979 na základe habilitačnej práce, obhájenej
v roku 1978. Akademickú funkciu prodekana SvF vykonával od roku
1980 do konca novembra 1989. Jeho odborným zameraním boli ob-
lasti mapovania, evidencie a neskor katastra nehnutefností a pozem-
kových úprav. tažiskom jeho vedeckovýskumnej činnosti bola
tvorba a využívanie mapy vefkej mierky. Napísal ako autor alebo
spoluautor 5 dočasných vysokoškolských učebníc a vyše 25 vedec-
kých a odborných prác. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti
zhrnul do 5 výskumných správa úzko spolupracoval s geodetickou
praxou. Bol školitefom vedeckých ašpirantov a členom viacerých
odborných a vedeckých komisií. Záslužná bola jeho činnosť vo ve-
decko-technickej spoločnosti. Bol nositefom viacerých vyzname-
naní. Zomrel21. 3. 1995 v Bratislave.
24. února 1924 - před 75 lety se narodil Ing. Václav Jungman, zá-
stupce ředitele a vedoucí odboru geodézie na Střední průmyslové
škole stavební (SPSS) v Brně. Po studiích matematiky na přírodo-
vědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně absolvoval ze-
měměřické inženýrství na Vysoké škole technické v Brně v roce
1950. Pracoval nejdříve jako asistent u prof. Štvána a poté v n. p.
Průmstav Brno, v roce 1957 přešel na SpSS v Brně, kde zastával
řadu pedagogických funkcí. Působil na ministerstvu školství v od-
borné komisi pro studijní obor geodézie. Je spoluautorem celostátní
učebnice "Geodézie" pro střední průmyslové školy. Jeho zásluha na
zvyšování úrovně našich středně technických pracovníků byla po zá-
sluze oceněna. Zemřel 28. 6. 1994.
29. února 1924 - před 75 lety se v Novém Městě na Moravě naro-
dil Ing. Jan Dvořák, dřívější ředitel Střední průmyslové školy ze-
měměřické (SPŠZ) v Praze. Po studiích zeměměřického inženýrství
na Vysoké škole technické v Brně nastoupil do resortní služby
a pracoval zejména v oboru nového měření. Zasloužil se o vědec-
kotechnický rozvoj měřických prací a využití fotogrammetrie pro
mapování ve velkých měřítkách. Jeho iniciativa, sviidomitá a od-
povědná práce byly velkým přínosem pro jeho pedagogickou čin-
nost. V r. 1963 nastoupil na SpSZ a ve funkci ředitele školy půso-
bil v r. 1974--1986. Předpoklad úspěšné pedagogické práce spatřoval
v tvorbě učebnic, byl jejich iniciátorem a také spoluautorem. Za své
dlouholeté pedagogické práce vychoval řadu výborných středně
technických kádrů. Jeho práce byla vždy vysoce oceňována. Zem-
řel2. 3. 1999 v Praze.
I. března 1909 - před 90 lety se narodil doc. Ing. Dr. Bedřich Po-
lák, docent geodézie na ČVUT v Praze. Po studiích na Vysoké škole
stavebního inženýrství na ČVUT se již od počátku své praktické čin-
nosti věnoval geodézii a astronomii. Nastoupil jako civilní zaměst-
nanec do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Odtud přešel za
války do Zeměměřického úřadu Čechy a Morava k tzv. základní síti.
Po válce pracoval jako odborný redaktor ve Státním nakladatelství
technické literatury v Praze. Od r. 1957 působil jako profesor na
střední průmyslové škole stavební v Praze a v r. 1964 přešel jako do-
cent na ČVUT. Bohatá byla jeho publikační činnost zahrnující
mnoho článků, statí a učebnic. Aktivně se zúčastnil činnosti ve
Spolku přátel Národního technického muzea, kde přednesl řadu před-
nášek, zejména z oboru konstrukce slunečních hodin. Zemřel 17. 10.
1988 v Praze.
19. marca 1929 - pred 70 rokmi sa narodil v Levoči Ing. Eugen Ad-
ler, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte sta-
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vebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1952 pracoval v Banských
projektoch Bratislava. Vedeckovýskumnou činnosťou sa začal za-
oberať od roku 1954 v Ústave stavebníctva a architektúry SAV, od-
kiaf prešiel v roku 1957 do Vedeckého laboratória fotogrametrie Fa-
kulty inžinierského stavitefstva (od roku 1960 Stavebná fakulta -
SvF) SVŠT. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal
v roku 1963. Bol priekopníkom rozvoja inžinierskej fotogrametrie
a jej využitia v inžinierskej geológii a v pamiatkovej starostlivosti.
Působil tiež ako pedagóg na odbore geodézia a kartografia SvF
SVŠT. Bol publikačne činný a aktívne pracoval vo vedecko-tech-
nickej spoločnosti a v Medzinárodnej fotogrametrickej spoločnosti.
Zomrel 2. 6. 1982 v Bratislave.
31. března 1919 - před 80 lety se narodil v Brně Doc. Ing. Dr. Jo-
sef Zeman, CSc., od roku 1945 odborný asistent a od roku 1960 do
roku 1986 docent na katedře geodézie tehdejší Vysoké školy tech-
nické (VŠT) v Brně. Vystudoval zeměměřické inženýrství na VŠT
v Brně. Po skončení studia nastoupil v r. 1945 jako asistent u prof.
Semeráda a pedagogické práci zůstal věrný po celou svoji životní
dráhu. V r. 1949 byl promován na doktora technických věd, v r. 1960
se habilitoval a dva roky poté byl ustanoven docentem. V r. 1963 ob-
hájil kandidátskou disertační práci. Bohatá byla jeho přednášková
a publikační činnost, čítající více než 40 titulů. Velmi dobrá byla jeho
úzká ipolupráce s praxí. Veřejně pracoval v mnoha vedoucích funk-
cích Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti. Jeho pedago-
gická i vědecko-odborná činnost byla značným přínosem pro náš
obor. Zemřel dne 22. 2. 1986 v Brně.
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Medzinárodná konferencia "Geodézia
a kartografia v doprave"

Slovenský zv1ízgeodetov (SZG), Český svaz geodetů a kartografů,
Stowarzyszenie geodetów polskich, Slovenský zv1ízstavebných in-
žinierov a Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky organizujú
v dňoch I. a 2. 7. 1999 v Banskej Stiavnici

vn. medzinárodnú konferenciu
GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE.

Tematický obsah konferencie je rozdelený do týchto hlavných ob-
lastí:
- aktuálne úlohy, trendy, problémy,
- nové metódy, technológie a meracie systémy,
- tvorba informačných systémov v jednotlivých druhoch dopravy,
- využitie globálneho systému určovania polohy v jednotlivých dru-

hoch dopravy,
- tvorba jednotnej železničnej mapy, základnej mapy diafnice, zá-

kladnej mapy letiska a základnej mapy prístavu,

- vybrané aplikácie inžinierskej geodézie pri výstavbe nových ob-
jektov,

- podniková evidencia pozemkov,
- správa nehnutefností.

Rokovanie konferencie bude prebiehať v piatich tematických sek-
ciách (geodézia a kartografia - GaK - v železničnej doprave, GaK
v cestnej doprave, GaK vo vodnej doprave, GaK v leteckej doprave,
GaK v telekomunikáciách) bez časového prekrytu jednotlivých sek-
cií v aule Fakulty Enviromentalistiky Technickej univerzity Zvolen
(na Soltésovej ulici 5) v Banskej Stiavnici.

Rokovacími jazykmi konferencie budú jazyky slovenský, český
a pofský. Z rokovania konferencie bude vydaný zborník.

Odborným garantom konference je prof. Ing. Ladislav Bitterer,
CSc., vedúci Katedry geodézie Stavebnej fakulty (SvF) Žilinskej uni-
verzity v Žiline a organizačným garantomje SZG.

Kontaktná adresa: SZG
Katedra geodetických základov
SvF Slovenskej technickej univerzity
Radlinského 11,81368 Bratislava
telefón a fax 07/325 476
e-mail: lukac@svf.stuba.sk

Ing. lán Vanko,
VÚGK v Bratislave

zajistil v závěru roku 1998 obnovená vydání následujících rozebraných mapových titulů, které zpraco-
val Zeměměřický úřad:

MAPA SPRÁVNíHO ROZDĚLENí ČR 1 : 200 000
Západočeský kraj, 4. vydání

Objednávejte v prodejnách map Plzeň, Radobyčická 12 (tel. 019n23 5534, fax 019n22 0637),
Karlovy Vary, Sokolovská 167 (tel. 017/417 245, fax 017/462 41),
Praha 9, Bryksova 1061 (tel. 02/864 754, fax 02/375 078).

MAPA KRAJŮ ČR 1 : 200 000
Jihomoravský kraj, 13. vydání

Objednávejte v prodejnách map Brno, Běhounská 26 (tel. 05/422 14884, fax 05/422 12223),
Praha 9.

Severomoravský kraj, 10. vydání

Objednávejte v prodejnách map Opava, Praskova 11 (tel. 0653/622 692, fax 0653/625 239),
Praha 9.

SILNiČNí MAPA KRAJŮ ČR 1 : 200 000
Jihomoravský kraj, 4. vydání

Objednávejte v prodejně map Brno.

Případné bližší informace o uvedených mapách i další nabídce státních mapových děl poskytnou
prodejny map nebo Zeměměřický úřad, oddělení odbytu, Kostelní 42, 17006 Praha 7 (tel. 02/374 428,
02/371 441-9, fax 02/333 740 76).

1999/72

mailto:lukac@svf.stuba.sk


Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography

Výzkum, vývoj a služby v zeměměřictví a katastru nemovitostí
Research, Development and Services in Land Surveying and Cadastre of Real Estate

•. Zpracování geodetických digitálních dat
a tvorba digitální katastrální mapy

•. Prodej a školení softwarových produktů
pro informační systémy nemovitostí
- DIKAT SW pro tvorbu a vedení
digitální katastrální mapy

- Informace KN - SW pro zobrazování
a tisk dat katastru

•. Prodej SW produktů firmy Bentley
a Intergraph

Tel./Fax.: 02-685 7373,02-6857777,6857143
E-mail: Milan.Kocab@vugtk.cz

.:. Knihovna zeměměřictví a katastru
Odborné knihy a časopisy naše i zahraniční.
Knihovnické služby, informace o katalozích.
Rešeršní služby a reprografické služby.
Otevřeno každý pracovní den od 7 hod. do 15.30 hod.

•:. Katalog knihovny a báze bibliografických dat
v Internetu http://gama.fsv.cvut.cz/-tinweb
Možnost vyhledávání a objednávek publikací na dálku
24 hodindenněv režimuon-linez místaVašehopracoviště.

.:. Vydavatelská činnost - edice odborných publikací
Prodej publikací, které vydává VÚGTK.
Možno objednat časopis "Novinky zeměměřické
knihovny", obsahující informace o nové literatuře.

•:. Kurzy a semináře o zeměměřictví a katastru.

•. Metrologie, státní zkušebnictví.
•. Státní metrologické středisko - SMS
•. Kalibrace měřidel.

Vystavuje certifikační listy a osvědčení
na základě kalibračních postupů a procesů
podložených zpracovaným a certifikovaným
systémem jakosti dle norem ISO řady 9000.

Odborná školení v rámci metrologie, normalizace
a zkušebnictví. Další služby dle akreditace SMS.
Konzultační a poradenské služby.

Tel.: 02-685 7351, linka 327
E-mail: Miloslav.Pizur@vugtk.cz

Teoretický a aplikovaný výzkum v geodezii. Vědecké
aspekty budování a monitorování geodetických základů.
Výzkum gravitačního a tíhového pole Země.

Geodetická observatoř Pecný - experimentální
pracoviště .
.:. výzkum geodynamiky metodami družicové geodezie,
.:. permanentní GPS, tíhová a astronomická pozorování,
.:. permanentní stanice mezinárodní služby IGS,
.:. gravimetrická slapová stanice, gravimetrická laboratoř,
.:. analytické centrum EUREF, ,
.:. účast v mezinárodních projektech (EUREF, EUVN,

CERGOP aj.)

Mezinárodní spolupráce v IAG, GOSPAR, CEI/C
Konzultační a poradenské služby.

Tel.: 0204-649235, fax: 0204-649236
E-mail: gope@asu.cas.cz

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK)
25066 Zdiby (okres Praha-východ)
Tel.: 02-6857351, fax: 02-6857056, E-mail: vugtk@vugtk.cz
Telefony: ředitel: 6857907, ekonom: 6858040, knihovna: 6857375
http://www.vugtk.cz

mailto:Milan.Kocab@vugtk.cz
http://gama.fsv.cvut.cz/-tinweb
mailto:Miloslav.Pizur@vugtk.cz
mailto:gope@asu.cas.cz
mailto:vugtk@vugtk.cz
http://www.vugtk.cz


Mám záujem o GEObit ako:
q. vystavovatel' O návštevník

Zašlite mi prosím nasledovné podklady:

O Podkladypre \lYstalióvatel'oV GEObit1999

O lnformácie o rámcovom programe GEObit

O Ďalšie informácie o GEObit

O Informácie pre návštevníkov

Zastúpenie Lipských

vel'trhov pre SR

LS CONSULTA, s.r.o.

Karpatská 2

811 05 Bratislava
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