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Současné metody pro určení
geodetické refrakce při pozemních
přesných měřeních1

Vliv refrakce a její projevy při přesných geodetických terestrických měřeních. Klasické postupy pro místní určení závislosti indexu lomu. Disperzní metody. Odvození gradientu indexu lomu z atmosferické turbulence. Určení refrakce v reálném čase.

lnfluence of refraction and its manifestation during terrestrial survey. Classic methods of refraction index loeal determination. Dispersion methods. Determination of refraction index gradient derived from atmospheric turbulence. Refraction realtime determination.

Při pozemních měřeních probíhají záměry obvykle nízko nad
teténem. V nejnižších labilních vzduchových vrstvách,
zhruba rovnoběžných s povrchem a dosahujících výšky několika málo metrů, v nichž probíhá zhruba 99 % všech geodetických měření, dochází k největším teplotním změnám.
Přesnost dnešních dokonale konstruovaných přístrojů je plně
využitelná jen při vyhovující znalosti indexu lomu vzduchu.
Moderní elektronické teodolity nejvyšší třídy přesnosti dosahují přesnosti měření směrů 0,1-0,2 mgon, elektronické
dálkoměry přesnosti lepší než 0,5 mm pro délky 1-2 km. Při
takto vysokých přesnostech měřických přístrojů se musí věnovat značná pozornost atmosférickým vlivům a studiu působení přízemních vrstev ovzduší. Četné výzkumné práce se
pokoušely popsat tyto jevy tak, aby měřená data mohla být
dodatečně korigována. K tomu by musel být znám gradient
indexu lomu v každém bodě záměry. Měřické nároky na praktické provedení alespoň ve vybraných bodech záměry, na
nichž se určovaly meteorologické parametry teploty, tlaku
a vlhkosti vzduchu, jsou však příliš vysoké. Již delší dobu se
proto zkouší řešit tento problém nepřímo, např. disperzními
metodami. V dnešních digitálních nivelačních přístrojích
a videoteodolitech jsou osazeny CCD senzory, které dovolují určení vlivu refrakce již během observace. První náměty
k této problematice byly představeny v roce 1994 [l8].
2. Klasické postupy pro místní určení závislostí indexu
lomu
Po několik desetiletí jsou pozemní geodetická měření dodatečně opravována o vliv atmosféry na podkladě doplňujících
meteorologických měření ve vybraných bodech záměry. Rozhodujícími veličinami různých výpočetních vzorců jsou index lomu při elektronickém měření délek (první oprava rychlosti) a gradient indexu lomu při výškových měřeních,
přičemž hlavní vliv na popsání vývoje indexu lomu má teplotní gradient [26].
I

Autory upravený text přednášky, proslovené prof. B. Wittem dne
4. 10. 1999 na katedře speciální geodezie FSv ČVUT v Praze
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Při kvazistatických způsobech jsou pro určení teplotního
gradientu měřeny různými teplotními snímači teploty v diskrétních výškách. Z nich je vhodnými funkcemi aproximován průběh teplotního výškového profilu a z něj je odvozen
teplotní gradient [12, 24]. Typický průběh profiluje znázorněn na obr. 1.
Existuje celá řada teplotních snímačů, které lze uspořádat
podle nejrůznějších hledisek [20]. Mimořádně vhodné jsou
tzv. NTC termistory s vysokou citlivostí a stabilitou, které
dovolují měření s přesností 1.10-2 Kelvinova stupně. Polovodičové termistory patří do třídy teplotních vodičů. Pro měření využívají prudkého poklesu vlastního elektrického odporu s rostoucí teplotou. Nevýhodou je nelineární průběh této
závislosti v měřitelném rozsahu, takže vyžadují nákladné kalibrace.
V nejnovějších pracích, např. [13], je referováno o použití
senzorů PT 1000, které také patří do skupiny čidel s odpo-

Geodetický a kartografický obzor
2
ročník 46/88, 2000, číslo 1

rem, závislým na teplotě. Přestože vykazují malou citlivost,
nachází použití v mnoha aplikacích zejména díky lineárnímu
průběhu závislosti změny vnější teploty a vlastního odporu.

Při elektronickém měření délek je pro exaktní výpočet nezbytné znát spojité atmosférické opravy indexu lomu. Dobrou možnost nabízí disperze elektromagnetických vln. Lomové číslo N je u kratších vlnových délek větší než u delších.
Obr. 2 zobrazuje průběh jeho funkční závislosti na vlnové
délce Apři teplotě suchého vzduchu 10 oe a tlaku 760 Torr*
pro oblast vlnových délek od ultrafialových (UV) až po blízké
infračervené (IR). Je výhodné volit dvě vlnové délky, které
leží co nejdále od sebe. V rozpětí UV-IR je dosažitelný rozdíllomových čísel MV = 50. Výzkum předních pracovišť (National Physical Laboratory na Univerzitě ve Washingtonu,
Technische Universitat Mlinchen, firma Kern, Geodatisches
Institut na Univerzitě v Bonnu a dalších) prokázal, že určení
integrální teploty disperzní metodou pomocí dvou světelných
paprsků odlišných vlnových délek tzv. dvoubarevných dálkoměrů dosahuje přesnosti 1 oe za podmínky, že délka větší
než 2 km je určena s přesností 0,1 mm.
Jediným dosud vyhovujícím přístrojem byl Terrameter,
i když jeho vývoj firmou Kern, respektive Leica, nepřesáhl
úroveň několika málo prototypů. Nabízí se otázka, proč se
tento zajímavý princip neprosadil výrazněji. Limitujícím faktorem je cena, zatěžovaná náročným vývojem a relativně malou možnou výrobní sérií. Příčinou nákladnosti konstrukce
je modulátor. U potřebných frekvencí vyšších než 500 MHz
nelze pro dosažení vysoké přesnosti použít přímé modulace,
která je po 25 let obvyklá v běžných dálkoměrech. Jako zdroj
světla je nutno vedle červeně emitujícího laseru použít i cenově nákladný laser s modrým zářením. Oba paprsky musí
být vyzářeny, detekovány a zpracovány zhruba současně.
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Řešení problému leží v blízké budoucnosti, protože již existují diody na bázi galliumnitridu s modrým zářením, které
může být modulováno přímo, stejně jako běžné diody blízkého infračerveného spektra [4, 15]. Problém modulace tím
zmizí. Budoucnost také ukáže, zda intenzita modře vyzařujících diod bude postačovat na potřebné vzdálenosti. Dnes je
možno modulovat frekvence do 500 MHz, takže vyhovují
mezitím zdokonalené fázové měřicí systémy.
3.2 Měření

úhlu disperze

Změny indexu lomu, vyvolané různou hustotou vzduchu,
způsobují zakřivení měřicího paprsku. Proto je také světelný
paprsek rozložen na spektrální podíly. Tento jev lze využít
k určení refrakčního úhlu při pozemním měření úhlů (obr. 3).
Rozdíl úhlů mezi např. modrým (index m) a červeným (č)
paprskem je velmi malý. Firma Leica vyvinula pro tzv. Rapid Precision Levelling System (RPLS) speciální měřič disperze. Při ohniskové vzdálenosti dalekohledu 300 mm musí
být diferenciální poloha určena detektorem s přesností
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0,1 f.1m. Jsou použity zdroje záření s vlnovými délkami
864 nm a 432 nm. Protože oba barevné paprsky jsou snímány
stejnou optikou a stejným detektorem, rotační filtr postupně
potlačuje infračervené nebo modré záření [14]. Tímje k dispozici měřicí přístroj pro trigonometrickou nivelaci, která odpovídá nárokům kladeným na přesnou geometrickou nivelaci. Výrobní náklady jsou tak vysoké, že přístroj existuje jen
jako prototyp. Přesto představuje řešení použitelné přímo
v terénu, které v současnosti rozvíjí curyšská vysoká škola
ETH [3].
4. Odvození gradientu indexu lomu z atmosférické
turbulence
Nabízí se ještě další, odlišný způsob odvození indexu lomu
ze stochastických změn, vycházející ze základních prací ruských vědců Kolmogorova a Tatarského. O uplatnění teorie
šíření vln v turbulentním prostředí, především při úhlovém
měření, se zasloužil Brunner [5], který do geodezie zavedl
tzv. Turbulent Transfer Model (TTM).
Teplotní gradient je získáván v závislosti na stabilitě vzduchových vrstev, která je popsána funkcí teplotního profilu.
K tomu je zapotřebí parametrizace univerzálních funkcí profilu, které se zpravidla označují jako "Kansas-Projekt" [25].
TTM vychází z teorií Monina a Obuchova. Určuje vztah
mezi svislým teplotním gradientem a meteorologickými veličinami, popisujícími teplotní stav přízemních vzduchových
vrstev. Teplotní stav ovlivňuje proudění přízemních vzduchových vrstev, takže se stává jedním z měřítek teplotního
gradientu [21].
Úplné zpracování a odvození termodynamických zákonitostí vzduchových vrstev, potřebné pro geodetické modelování, a ucelení systému je provedeno v [9].
Fluktuace vzduchových vrstev v důsledku výměnných
procesů je popsána statistickými veličinami. Mimořádný význam mají strukturní parametry teploty Cn2 jako míra intenzity turbulence a rozměr nejmenšího případně největšího
prvku turbulence 10, Lo. Podaří-li se měřicky určit tyto dva
parametry, je současně určen gradient indexu lomu. To je
možné pomocí iteračních procesů, vycházejících ze zákonů
semilarity, při nichž se oba optické parametry turbulence
představí v závislosti na turbulentních tocích a stabilitě vrstev (viz např. [23] a [7]). Další text uvádí různé možnosti
(obr. 4).
4.1 Určení teplotního
anemometry

gradientu

ultrazvukovými

Nepřímé odvození gradientů pomocí teorie semilarity meteorologů Monina a Obuchova (M-O-S) je možné na podkladě měření moderními, komerčně dostupnými tříosými
ultrazvukovými anemometry. Geodetický ústav RFWU
v Bonnu má pro analýzu refrakčních vlivů k dispozici přístroj USA-I, vyrobený firmou METEK (obr. 5). Z měření
času průběhu ultrazvukových vln tří diagonálně uspořádaných zdrojů lze určit fluktuace teploty a tří složek proudění
větru. Z nich jsou opět určitelné toky turbulence, případně
i jiné parametry turbulence přízemních vrstev (viz kap. 4).
Pomocí tzv. podobnostních funkcí M-O-S se současně vypočte teplotní gradient [19]. Pro spolehlivé určení střední
statické velikosti gradientu z měření turbulence se používá
tzv. "Eddy korelační metoda", která vyžaduje delší dobu.
Pro toto určení nelze použít libovolných frekvencí. Zajímavá
pro určení fluktuací teploty a větru zůstává oblast frekvencí
do 40 Hz.
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Základním problémem této metody je dostatečná reprezentativnost místních měření (např. na koncových bodech)
pro celou délku záměry. Tento problém se pokoušíme řešit
nepřímo pomocí následující integrální metody.
4.2 Scintilometrické
metrů atmosféry

určení

strukturních

para-

Modely, vyvozené z teorie turbulence, nabízí možnost určit
optickými prostředky veličiny, potřebné pro popis lomu
dráhy měřicího paprsku. Pro použití zvolené metody je nutná
scintilace (mihotání) paprsku při jeho průchodu atmosférou.
Vstupními veličinami jsou měření, uskutečněná v průběhu
zadaného časového intervalu. Podstatné přitom je, že se jedná
o spojitý jev, zákonitě vznikající při šíření paprsku daným
prostředím. U viditelného světla je převážně způsoben turbulentními fluktuacemi teploty.
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Pomocí scintilometrů lze bezprostředně zjistit dva parametry: strukturní parametr Cn 2 a rozměr nejmenší složky turbulence 10• Parametr Cn 2 se odvodí ze změn přijímané intenzity světelného záření, veličina 10 se získá porovnáním dvou
"statistik scintilace". To je technicky zajištěno korelací světelné intenzity dvou paralelně probíhajících paprsků různé
polarizace, vyslaných v krátkém odstupu. Na tomto principu
konstruovala firma Scintec přístroj SLS 20, který má též
k dispozici Geodetický ústav RFWU. Jeho stavba je zřejmá
z obr. 6.
Dvoupaprskový scintilometr SLS 20 se skládá z vysílací
a přijímací jednotky. Ve vysílači je osazena laserová dioda
(A = 670 mm, výstupní výkon I mW) s modulací 20 kHz.
Emitovaný paprsek probíhá optikou o 3 členech, dírkovou
clonou definující bodový zdroj světla a dvojlomým kalcitovým krystalem. Krystal rozděluje paprsek do dvou vystupujících rovnoběžných paprsků rozdílné polarizace, vzájemně
vzdálených 2,7 mm. Oba dílčí paprsky se šíří sféricky atmosférou v daném směru (úhel divergence je zhruba 5 rnrad).
Na koncovém bodě je umístěn přijímač, orientovaný na vysílač. Přijímaná dvojice paprsků nejprve prochází interferenčním filtrem a dopadá na krychlový dělič paprsků. Zde
jsou oba rozdílně polarizované paprsky odděleny a jednotlivě vedeny na fotodiody, jejichž virtuální rozestup odpovídá
vzájemné vzdálenosti paprsků. Signály z vysílače i přijímače
jsou datovým kabelem svedeny do řídicího počítače. Programové vybavení zajišťuje měření, provádí analýzy dat, určuje tok turbulence a oba hledané parametry Cn2 a 10• Monochromatické světlo scintilometru způsobuje, že změny
indexu lomu závisí jen na teplotních změnách.

disek. Prvním je měnící se poloha obrazu cíle, tzv. image dancing ("tanec obrazových bodů", chvění obrazu). Tento jev je
způsoben turbulencí a je využíván pro určení krátkoperiodických složek refrakce. Druhým hlediskem je deformace obrazu cíle, způsobená tím, že jednotlivé paprsky svazku probíhají vrstvami atmosféry různou cestou pod různým úhlem.
Tento vliv představuje kvazistatický podíl refrakce způsobující zakřivení záměry při měření směrů. Je stochastické
povahy a působí jako nahodilá chyba, kterou lze odstranit
průměrováním. Metoda přímého vyhodnocení deformace využívá co největší vertikální rozsah obrazu, aby byly měřitelné
diference refrakčního úhlu mezi různými paprsky. Pro měření
se používá mimořádně dlouhý řádkový senzor. Jím získaná
data se zpracovávají optimálním algoritmem tak, aby byly rozlišitelné extrémně malé částice. Vývojem této metody se
v současnosti zabývá Geodetický ústav Univerzity Bonn.

Měřicí systém sestává z kamery CCD, objektivu, obrazové
karty (framegrabber) a z výkonného počítače se speciálním
software, řídicím měřicí proces a vyhodnocujícím data. Nejvýznamnější částí je černo-bílá kamera CCD TM 6705 firmy
Pulnix s 640 x 480 obrazovými body v rozestupu 9 p,m. Při
použití objektivu ohniskové délky 400 mm a rozlišení asi setiny pixelu dosahuje souprava přesnosti několika setin mm
na 50 m.

Myšlenka určovat teplotní gradient ze statistických dat geodetických měření pomocí metody M-O-S vychází z práce [5],
v níž byl teoreticky odvozen z fluktuace měření směrů parametr turbulence C/. Pro druhý parametr 10 není k dispozici
obdobné řešení. Praktická měření vyhovující tomuto účelu
nebyla uskutečněna. Naznačený princip je realizován způsobem, popsaným v dalším textu. Je nutno poznamenat, že
přímé použití rovnic odvozených Brunnerem není možné,
protože nezahrnují vliv velikosti cílových znaků, prokázaný
Casottem [7].
Měřicí systém je založen na použití kamery CCD, kterou
je pozorován cílový terč v různých stavech ovzduší (obr. 7)
ajsou získány obrazové sekvence určité délky a četnosti. Obrazový materiál je následně vyhodnocován na počítači. Obsahuje informace o stavu atmosféry, využitelné ze dvou hle-
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Obecně jsou obdobné kamery jen omezeně vhodné pro vysoce přesná sledování pohybujících se cílů, o která se jedná
i při tomto použití, i když cíl sám je nehybný. Velikost senzorů typu Interline- Transfer je zřetelně menší, než je popsáno
odstupem obrazových bodů [17], takže množství informací
je ztraceno a vzniká jen částečný obraz. Úplný obraz se skládá
ze dvou částečných obrazů pořízených v různém čase. Obě
nevýhody jsou potlačeny technickým řešením. Kamera TM
6705 je vybavena před každým prvkem senzoru mikročočkami ve velikosti rozestupu obrazových bodů. To způsobuje,
že světlo je v odpovídající ploše soustředěno na světlocitlivý
prvek a tím je zachován plný rozsah informací. Činnost senzorů dále řídí tzv. Progressiv-Scan-Technik, takže je okamžitě získáván úplný obraz. V normálním provozu pořizuje
kamera 60 snímků za sekundu. Existují však možnosti parciálního skenování pro zvýšení obrazové frekvence nad hranici 200 Hz. Toto zvýšení rychlosti je ale na úkor vertikálního rozlišení (při 200 Hz 100 řádek).
Informace jsou digitalizovány a uloženy zařízením Framegrabber Pulsar firmy Matrox. Obrazová karta digitalizuje
data s frekvencí 45 MHz a rozlišením 8 Bit. To postačuje
k tomu, aby úplný obraz vznikl při frekvenci 60 Hz nebo i při
vyšší četnosti snímků za sekundu, ale s redukovaným počtem
pixelů. Synchronizaci digitalizace zajišťuje tzv. Pixelclock
kamery, který zaručuje přenos dat ze senzoru do paměti v reálném čase v měřítku I : I. Tato synchronizace je prakticky
rovnocenná použití digitální kamery [2]. Délka obrazové sekvence je omezena kapacitou paměti.
Cíl je tvořen rastrově uspořádanými černými kroužky. Jejich velikost je volena tak, aby jejich obraz po dopadu na
čidlo dosáhl minimální velikosti 15 pixelů.
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Obrazové informace jsou vyhodnocovány ve dvou krocích.
První zahrnuje digitalizaci obrazu, tedy vyhledání a lokalizaci příznaků. V druhém kroku jsou odvozeny parametry, popisující turbulenci atmosféry.
Cílem digitalizace je přesné určení středu kroužků cíle
v obrazovém souřadnicovém systému za pomoci různých
procedur (metody korelace, Least-Squares-Matching, extrakce hran vyrovnáním kružnice-elipsa, metoda těžiště).
V rámci projektů zadaných Německou společností pro výzkum (DFG) byly Pracovní skupinou geomatematiky na Univerzitě v Kaiserslauternu vyvinuty a ověřeny tzv. Waveletmetody [1]. Přitom se ukázalo, že tyto metody umožňující
multiskenování obrazu nepřináší při použití binárních cílů
s vysokým kontrastem a malým šumem signálu žádný růst
přesnosti oproti standardním metodám. V bližším rozboru
byla dána přednost metodě křížové korelace, poskytující vysokou přesnost při rychlém výpočtu. Korelační metody oproti
standardním metodám se subpixelovou přesností výrazně redukují systematické chyby [6]. Nevýhody (selhání při změně
měřítka a pootočení určité velikosti), které tato metoda vykazuje ve srovnání s metodou Least-Squares-Matching [16],
se v daném případě neuplatňují, protože za referenční předlohu kroužku je považován záběr první sekvence. To je zcela
vyhovující, protože jsou hledány jen variace polohy cíle.
Je-li pořízena a vyhodnocena obrazová sekvence určité
délky, určí se změny polohy z chvění obrazu bodů. Na rovinném obraze se současně vyhodnotí svislá i vodorovná
složka. Z hodnot ve vertikálním směru lze odvodit strukturní
parametr C/ [8].
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V tomto odstavci budou představeny výsledky dvou prací,
vzniklých v Geodetickém ústavu RFWU Bonn. Casottova
metoda [7] je vázána na výše popsaný vysokofrekvenční kamerový systém CCD. Naproti tomu DeuBenova metoda [10]
je použitelná pro mnoho moderních přístrojů s vestavěným
CCD senzorem pro sledování cíle, pracujících s poměrně nízkou frekvencí měření (okolo 10 Hz).
5.1 Určení
spektra

gradientu
turbulence

ze chvění

obrazu

a těžiště

Algoritmy vyhodnocení jsou založeny na iteračním procesu
uvedeném v kap. 4, určujícím parametry turbulence C/ a 10,
Parametry nejsou odvozeny bezprostředně z časových řad obrazů pořízených kamerou, nýbrž jsou stanoveny jejich ekvivalentní veličiny. Tou je variance nebo směrodatná odchylka
vertikální změny obrazových bodů (JH, představující míru
strukturního parametru indexu lomu Cn2• Tato závislost je založena na teorii [5], ale podle odst. 4.3 není možné přesné
dodržení původních rovnic; z tohoto důvodu je nutné systém
kalibrovat. Pomocí kalibrace je určitelný i parametr 10, protože dosud není k dispozici žádný vzorec pro jeho odvození
z fluktuace měřených směrů. Byly ověřovány různé způsoby
určení tohoto druhého parametru z časových řad. Vhodným
se ukázal parametr SPB, který reprezentuje těžiště výkonového spektra. Kalibrace se uskutečňuje pomocí scintilometru
(odst. 4.2), koeficient korelace dosahuje 0,9. Bližší podrobnosti uvádí [7] a [l0]. Po určení obou parametrů lze iterační
metodou dospět k odvození teplotního gradientu a z něj k refrakčnÍm opravám. Obr. 8 porovnává denní změny svislého
úhlu měřeného na 250 m vzdálený cíl s úhlem, korigovaným
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na podkladě měření kamerou CCD. Obrázek dokládá, že navržená metoda výrazně redukuje systematický refrakční vliv
se zřetelně patrným denním průběhem.
5.2 Určení gradientu
profil u

ze chvění

obrazu

a větrného

Tento odstavec obchází nutnost pracného a nákladného určení rozměru vnitřní turbulence, protože pro odvození strukturního parametru C/ ze chvění obrazu postačují i nižší frekvence. Za pomoci zmíněného modifikovaného iteračního
postupu z něj může být gradient odvozen při znalosti větrného profilu. Přitom musí být měřen střední vítr a odhadnuta
tzv. výška uklidnění, ve které rychlost větru klesne k nule.
Hodnoty jsou tabelovány [l0].
Obr. 9 znázorňuje výsledky určení teplotního gradientu,
pořízené na podkladě scintilometrických měření (viz odst.
4.2) a uvedené nové metody. Prokazuje funkčnost postupu,
problémy však vznikají při měření lokálního větru podél záměry a při odhadu výšky uklidnění.

Pro určení vlivu refrakce na geodetická měření v reálném
čase jsou k dispozici dva nové postupy. V integrální metodě
odst. 5.1 postačuje použití originálních geodetických měření.
Pro určení parametru turbulence 10vyžaduje zjišťování směru
s vysokou četností (asi 200 Hz). U semiintegrálního postupu
odst. 5.2 není vysoká frekvence potřebná, protože se strukturní parametry určují z dat získaných kamerou. Postačuje
četnost měření, kterou geodetické přístroje používají už dnes,
musí ale být přiměřovány hodnoty větru.
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Funkčnost obou postupů byla prokázána měřením v terénu. V budoucnosti budou výsledky ověřeny zapojením dalších vysoce přesných parametrů získaných např. diferenciálními měřicími systémy teploty. Geodetický ústav Univerzity
v Bonnu také řeší přímé vyhodnocení vertikálních obrazových deformací způsobených refrakcí. Tato čistě geometrická
metoda nevyžaduje použití teorie turbulence.
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katedra speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT
v Praze

Nakladatelství LlNDE, a. s., Opletalova 35, 115 51 Praha I vydalo
příručku "Geometrický plán - příručka pro vyhotovitele iuživatele" autora Ing. Jana Bumby. Doporučená cena je 420 Kč.
K aktualizaci údajů katastru nemovitostí a státního mapového díla
se používá větší množství pracovních postupů a způsobů, z nichž
geometrický plán je tím nejfrekventovanějším. Geometrický plán
jako technicko-právní instrument slouží potřebám odborné i běžné
veřejnosti už více než sto let. Přes jeho obrovskou rozšířenost nebyl
dosud předmětem žádné souborné publikace vystihující podstatu
a možnosti tohoto nástroje.
Autor při tvorbě publikace využil svých mnohaletých praktických
zkušeností a teoretických znalostí, podložených navíc rozsáhlou publikační a lektorskou činností včetně externí učitelské činnosti na dvou
vysokých školách.
Kniha je uspořádána do deseti částí, z nichž každá je pro čtenáře
svým způsobem zajímavá a při vyhotovování či využívání geometrických plánů potřebná.
První čtyři části jsou odborným úvodem do problematiky. Obsahují informace o uspořádání knihy a o souvisejících předpisech
a publikacích, zajímavou pasáž o vzniku a vývoji geometrického
plánu, definici plánu a vytyčování hranic a údaje o technických
i předpisových podkladech plánů.
Pátá a šestá část knihy si všímá systémového zařazení plánů, návaznosti a platnosti plánů, specifické problematiky plánů pro vyznačení věcného břemena a přípravných činností nutných pro úspěšné zpracování plánů.
Části sedmá a osmá se zabývají vlastní tvorbou geometrického
plánu a dokumentace o vytyčení vlastnické hranice pozemku jak při
měřických pracech v terénu, tak i při zpracování naměřených hodnot. Devátá část se pak věnuje velmi citlivým vztahům mezi vyhotoviteli či ověřovateli výsledků zeměměříckých činností a orgány
spravujícími katastr, tedy státními orgány zeměměřictví a katastru.
Ojedinělá je desátá část, do které autor zařadil 42 grafických ukázek různých podob geometrických plánů a situací podmiňujících
přesné a bezchybné zpracování. Kniha je doplněna šesti přílohami,
napomáhajícími lepší orientací v dané problematice.
Kniha je určena nejen zeměměřickým a právním odborníkům, ale
všem, kteří tento instrument používají při své práci.
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Spoločné problémy katastra
nehnuterností v krajinách
v transformácii

Úrad geodézie, kartografie

Doc. Ing. Imrich Horňanský, csc.,
a katastra Slovenskej republiky

V dosledku absencie eUTÓpskehomodelového riešenia pozemkového správcovstva sa v jednotlivých krajinách strednej a východnej EUTÓPY
v transJormácii vyvinuli vzájomne viac-menej odlišné organizačné i kompetenčné systémy riešenia problematiky rozhodovania o vmiku, zmene
a zániku vlastníckych a iných vecných práv k nehnutelnostiam a systémy poskytovania inJormácií z tohto sytému. Všeobecne sa každý štát zákonom zaviazal, že predmetné procedúry budú prebiehať v istých ustanovených procesnoprávnych lehotách. Hodnotenie dodržiavania týchto
termínov má vždy osobitnú citlivosť a politický podtext. Výsledky tohoto hodnotenia vo vybranej skupine krajín strednej a východnej EUTÓPY
v transJormácii (Česko, Litva, Pofsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko) dokumentujú, že napriek organizačnej a kompetenčnej diferencovanosti riešenia tejto problematiky vjednotlivých krajinách v transJormácii majú tieto krajiny velmi podobné problémy, ktoré sú časovo ohraničené na obdobie transJormácie ich ekonomiky.
Common Problems oj the Ctulostre oj Real Estates in TransJormed Countries
Summary
Due to absent European model solution oj land administration mutually more or little dijferent - as regards their organisation and competency - systems oj solution were developed regulating questions oj deciding about origin, change and expiration oj proprietary and other material rights to real estates and inJormation systems oj such systems. Generally, every state is obliged by its law to let material procedures
pass in given time-limits oj legal procedures. To decide how such limits are observed had always its special sensibility and politkal context.
Results oj such observations in the selected group oj Middle and East European countries that are in transJormation (Czechia, Lithuania, Poland, Rumania, Slovenia and Slovakia) show that in spite oj dijferences in organisation and competency, solutions oj this problems are very
similar and valid to countries with transition economy only.

J

Nenahraditefný význam účinného systému rozhodovania
o vzniku, zmene a zániku vlastníckych a iných vecných práv
k nehnutefnostiam a následného poskytovania informácií
o týchto právach k nehnutefnostiam, ako i o geometrickej definícii samotných nehnutefností (ďalej iba "správcovstvo nehnutefností") je pre budovanie stabilného právneho štátu, pre
zvyšovanie právnej istoty vlastníkov nehnutefností v trhovej
ekonomike, pre rozvoj trhu s nehnutefnosťami a pre ekonomický rozvoj krajiny dnes bez diskusie všeobecne akceptovaný.
Kataster nehnutefností (KN), v širšom slova zmysle správcovstvo nehnutefností, bolo v krajinách Európskej únie (EÚ)
v minulosti tak intenzívne chápané ako výlučne národná
kompetencia, že iba malý rozsah celoeurópskej koordinácie
prekročil hranice jednotlivých štátov dnešných členov EÚ.
Preto v etape harmonizácie zákonnej inštitucionálnej siete
pre trh s nehnutefnosťami v krajinách EÚ táto oblasť nebola
nikdy zaradená do agendy harmonizácie legislatívy. V důsledku toho Biela kniha o príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútomého trhu EÚ
nezahrnula do súboru oblastí určených na aproximáciu práva
úsek KN, vrátane rozhodovania o vzniku, zmene a zániku
vlastníckeho práva k nehnutefnostiam [1].
V nad vaznosti na liberalizáciu trhu s nehnutefnosťami a na
zvačšujúci sa rozsah investícií do nehnutefností od domácich
i zahraničných investorov trh bude pomaly vyžadovať harmonizáciu katastrov, harmonizáciu registrácie nehnutefností
(pozemkových kníh - PK), a teda aj harmonizáciu legislatívy procesu prevodu a prechodu vlastníckych práv k nehnutefnostiam vo všetkých krajinách Európy.
Pozemkovým správcovstvom je označovaný proces záznamu informácií a ich poskytovania o vlastníctve, o cene
a o spůsobe využívania pozemkov a s nimi spojených zdrojov, t. j. v širšom zmysle nehnutefností. Pozemkové správcovstvo zahfňa okrem iného (o. i.) KN vrátane pozemkovej
registrácie (v niektorých krajinách pod názvom PK), po-
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zemkové úpravy, oceňovanie nehnutefností a informačné
systémy o nehnutefnostiach (v širšom zmysle informačné
systémy o území).
V důsledku absencie európskeho modelového riešenia pozemkového správcovstva, resp. správcovstva nehnutefností sa
v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy vyvinuli vzájomne viac-menej odlišné organizačné i kompetenčné
systémy riešenia diskutovanej problematiky. Napriek danej
vzájomnej odlišnosti systémov v zásade možno identifikovať
jednu spoločnú črtu týchto systémov, a to je snaha plniť si
svoju základnú funkciu, ktorej garantom je štát, rozhodujúci
na základe zákona a v medziach zákona o vzniku, zmene a zániku vlastníckych a iných vecných práv k nehnutefnostiam
a poskytujúci informácie z tohto informačného systému. Všeobecne sa štát zaviazal v zákone, príp. v iných všeobecne závazných normách, že predmetné procedúry budú prebiehať
v istých ustanovených procesnoprávnych lehotách. Plnenie
týchto procesnoprávnych lehOt, resp. stupeň ich prekračovania, je v jednotlivých krajinách zároveň obrazom súladu potrieb spoločnosti a výdavkových možností štátneho rozpočtu,
obrazom spokojnosti alebo stupňa nespokojenosti účastníkov
s predmetnýrni procedúrami ale vo všeobecnosti aj obrazom
vážnosti, ktorú tá-ktorá spoločnosť venuje tejto problematike
v súčasnom časovom období ekonomickej neštandardnosti.
Túto neštandardnosť charakterizujú dramatické medziročné
nárasty počtu podaní jednotlivým katastrálnym inštitúciám,
nedostatočná schopnosť štátnych rozpočtov reflektovať tento
nárast a absencia politickej vOle preniesť ťažiskové finančné
důsledky predmetných procedúr na účastníkov podaní s vysvetlením, že "ide o odstraňovanie krívd minulosti, a preto
ich má vyfinancovať štát".
Medzinárodná konferencia o rozvoji a aktualizácii vlastníckych práv vo Viedni, Rakúsko, ktorá se konala v dňoch
26. až 29. 5. 1999, poskytla vefrni vzácnu možnosť porovnania stavu plnenia si procesnoprávnych lehOt na úseku
vzniku, zmeny a zániku vlastníckych a iných vecných práv
k nehnutefnostiam, príp. aj poskytovania informácií z tohto
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informačného systému vo vybranej skupine krajín strednej
a východnej Európy v transformácií. ČitateTom sa tu predkladajú výsledky tohto porovnania.

Lehoty na zápis vlastníckych a iných práv k nehnuteTnostiam
na jednotlivých katastrálnych úradoch sú v Českej republike
(ČR) diferencované [2]. PodTaplatnej legislatívy zápis vkladom do KN má byť vykonaný v priebehu 60 dní. V priebehu
roka 1998 bolo podaných 390 798 návrhov na vklad. Rozhodnutých bolo dovedna 416 243 návrhov. Jeden návrh sa
dotýka zvyčajne viac ako jednej nehnuteTnosti predmetného
vlastníka. Priememá lehota na rozhodovanie o návrhu na
vklad a na následný zápis do katastra v roku 1998 bola 26
dní (nerátajúc čas pripadného prerušenia návrhu potrebný na
doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov návrhu zo strany
navrhovateTa). Priememá lehota na rozhodovanie o návrhu
na vklad v roku 1998 vrátane času potrebného na odstránenie nedostatkov návrhu spOsobených navrhovateTom bola 1,5
mesiaca. V mnohých katastrálnych úradoch na okresnej
úrovni rozhodovanie o návrhu na vklad trvalo iba málo dní,
v dvoch tretinách všetkých okresov bola táto lehota kratšia
než I mesiac. Najhoršia situácia v roku 1998 bola v Prahe,
kde lehota na rozhodovanie o návrhu na vklad vrátane času
potrebného na odstránenie nedostatkov návrhu spOsobených
navrhovateTom bola 5,4 mesiaca (v máji 1999 táto lehota
klesla na 2,9 mesiaca).
V roku 1998 v ČR bolo podaných dovedna 400 866 podaní
na zápis do KN záznamom. Súhme bolo zapísaných 391437
podaní. Priememá lehota v roku 1998 na zápis záznamom
bola 21 dní odo dňa doručenia podanía po zápis záznamom
(nerátajúc čas potrebný na odstraňovanie pripadných nedostatkov podanía spOsobených navrhovateTom). V závere roka
1998 lehota na zápis záznamom vrátane času potrebného na
odstránenie nedostatkov podania bola 1,3 mesiaca. Najhoršia
situácia bola v Prahe, kde bola priememá lehota 5,6 mesiaca
(v máji 1999 už iba 3 mesiace). Ročné počty zapísaných záznamových listín za roky 1993 až 1998 sa udržujú na vzácne
konštantnej úrovni (od 365 tisíc do 401 tisíc).

Pozemky, budovy, byty, vlastnícke práva k nim, iné vecné práva,
obmedzenia užívania alebo nakladania s nehnutefnosťami, p0vinnosti vlastníka a ďalšie práva k nehnutefnostiam sú v Litve
registrované štátnou vládnou organizáciou Státny pozemkový
kataster a register (State Land Cadastre and Register - ďalej iba
SLCR). Na vykonávanie týchto funkcií a na poskytovanie služieb zákazníkom je utvorených II pobočiek - úradov a 36 pracovísk na služby zákazníkom v najvličších mestách a okresoch.
Hypotekáme inštitúcie zriadené vládou vykonávajú registráciu
hypoték (záložného práva) k nehnutefnostiam. Notári potvrdzujú dohody o transfere nehnutefností a hypotekáme dohody.
Legislatívna základňa na reguláciu registrácie nehnutefností,
vlastníckych práv k nim a zálOŽllýchpráv k nimje prijatá. V súčasnosti sa z dovodu nedostatku zdrojov stáva problémom plnenie požiadaviek žiadateTovv tejto oblasti. Ukazuje sa nevyhnutelným zvýšiť personálne a technické zdroje umožňujúce
registráciu nehnutefností a vlastníckych práv k nim v lehotách
ustanovených zákonmi a vyhláškami. Je nevyhnutelné inštalovať ďalšie pracoviská vybavené na počítačové spracovanie
a spravovanie informačného systému, pripraviť viac odborníkov a poskytnúť viac priestorov pracoviskám.
Registrácia reštitučných vlastníckych práv k nehnutef nosti: V rámci pozemkovej reformy po tom ako prednosta
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okresného úradu rozhodne o reštitúcii vlastníckeho práva
k nehnutefnosti, nehnuteTnosť a vlastnícke právo k nej a obmedzenia užívania nehnuteTnosti musia byť zaregistrované
v SLCR do 3 mesiacov. Dokument o vlastníctve je vydaný
po registrácii vlastníckeho práva k nehnuteTnosti. Registráciaje financovaná Pozemkovým reformným fondom. Notári
sa nezúčastňujú procesu reštitúcie vlastníckeho práva k nehnuteTnostiam.
Registrácia nehnutefnosti a vlastníckych práv k nehnutefnosti: Konanie o registrácii nehnuteTnosti (áno!)
a vlastníckeho práva k nej sa začína na návrh navrhovateTa.
Pobočka - úrad SLCR do troch pracovných dní preskúma
návrh a do 10 dní vydá certifikát -verejnú listinu nevyhnutnú na zamýšTanú transakciu. Následne notár v nadvaznosti na predložený certifikát na transakci u pripraví zmluvu
na prevod vlastníctva nehnuteTnosti. Dohoda podpísaná prevodcom a nadobúdateTom a potvrdená notárom je doručená
pobočke - úradu SLCR na registráciu. Ak nie sú prekážky,
tak nehnuteTnosť a vecné práva k nej sú zaregistrované
v priebehu 10 pracovných dní. Dokument o vlastníctve je
vydaný po registrácii nehnuteTnosti a po registrácii práva
k tejto nehnuteTnosti. Na základe požiadavky navrhovateTa,
nehnuteTnosť a vlastnícke právo k nej može byť zaregistrované v priebehu 1 pracovného dňa. V takomto prípade je
registračný poplatok vyšší. Ak sa zistia prekážky neumožňujúce zaregistrovať nehnuteTnosť a vecné práva k nej,
pobočka - úrad SLCR informuje navrhovateTa o zamietnutí
návrhu na registráciu nehnuteTností a práva k nej do 10 pracovných dní. Proti zamietnutiu návrhu na registráciu je prípustné odvolanie na okresný súd do lOdní od doručenia
zamietnutia.
Registrácia záložného práva: NavrhovateT registrácie záložného práva predloží pobočke - úradu SLCR požiadavku
na získanie potvrdenia, že navrhovateT je vlastníkom nehnuteTnosti, na ktorom musí byť vyznačený aj prípadný rozsah
obmedzenia užívania a rozsah tiarch viaznucich na nehnuteTnosti. Požiadavka musí byť preskúmaná do troch pracovných
dní. Dohoda o záložnom práve na nehnuteTnosť musí byť potvrdená notárom. Dohoda musí byť nás ledne zaregistrovaná
v hypotekámom ústave (Mortgage Institution). Informácia
o tejto registrácii je poskytnutá pobočke - úradu SLCR v priebehu 24 hodín. Registrácia záložného práva trvá 4 dni.
Registrácia iných vecných práv: Iné vecné práva k nehnuteTnostiam, obmedzenia týchto práv, povinnosti vlastníka
nehnuteTnosti a práva iných osob k nehnuteTnosti sú registrované spolu s nehnuteTnosťou a vznikajú iba po ich registrácii v pobočke - úrade SLCR. Návrh na registráciu vecných práv k nehnuteTnosti iného vlastníka, ako aj obmedzenie
výkonu vlastníckeho práva a povinnosti vlastníka nehnuteTnosti je podaný nositeTom práv, alebo osobou, ktorá má
právny záujem z navrhovanej povinnosti vlastníka. Návrh má
byť preskúmaný do troch pracovných dní. Iné vecné práva,
obmedzenia užívania nehnutefnosti a povinnosti vlastníka nehnuteTnosti majú byť zaregistrované v priebehu 10 pracovných dní. Na základe požiadavky navrhovatefa iného vecného práva, obmedzenia užívania nehnuteTnosti a povinnosti
vlastníka nehnuteTnosti možu byť zaregistrované aj expresne
v priebehu I pracovného dňa.
Počty návrhov na rozhodnutie o registrácii: V súčastnosti sú nehnutefnosti a vlastnícke práva k nehnuteTnostiam
registrované v termínoch stanovených v zákone a vo vyhláške. Problémom je, že 60 000 vlastníkov nemá príslušný
dokument o vlastníctve - verejnú listinu. Registrácia vlastníckeho práva k nehnuteTnostiam, registrácia záložného
práva k nehnuteTnostiam a registrácia iných práv k nehnuteT-
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nostiam prebieha podl'a termínov stanovených zákonom. Poskytovanie dokumentov o vlastníctve po komputerizácii registrácie prebieha následne po registrácii. Predpokladá sa, že
v priebehu rokov 1999 až 2001 bude treba registrovať viac
ako 1 milion nehnutel'ností a vlastníckych práv k týmto
nehnutel'nostiam. V záujme takéhoto očakávaného nárastu
požiadaviek na registráciu je plánované v tomto období zvýšenie kapacity pobočiek - úradov SLCR a skvalitnenie ich
správcovskej činnosti zdokonalením softvérových produktov, rozšírením personálneho obsadenia pracovísk a ich prístrojového vybavenia, zvýšením kvalifikačnej štruktúry pracovísk, získaním ďalších pracovných priestorov pre pobočky,
vrátane priestorov na archiváciu výsledkov činnosti a tvorbou počítačového on line spojenia medzi pobočkami úradmi SLCR a 36 pracoviskami. V budúcnosti sa predpokladá poskytovať záujemcom o informácie tiež digitálne grafické súbory údaj ov a v ďalšej budúcnosti sa ráta s poskytovaním informácií aj prostredníctvom internetu. V blízkej
budúcnosti sa predpokladá spoplatnenie poskytovania predmetných služieb aj v prípadoch, ak odberatel'mi sú štátne inštitúcie [3].

V Pol'sku sú vlastnícke práva k nehnutel'nostiam registrované
v PK (kniga wieczysta, perpetual book). Ich súčasná štruktúra a kompetencie vychádzajúce za zákona z roka 1946 a ich
funkcie boli modifikované zákonom z roka 1982 o PK a o hypotékach. Zákon obsahuje materiálnu i procesnú stránku riešenej problematiky. Zásada univerzálnosti PK nebola ešte implementovaná. Počet neregistrovaných nehnutel'ností v PK sa
odhaduje na 8 až 13 miliónov. PK sú spravované súdmi na
principe jedna majetková podstata - jedna pozemkovoknižná
vložka (list vlastníctva). Každá pozemkovoknižná vložka má
identifikáciu nehnutel'nosti podl'a geodetickej evidencie pozemkov a stavieb určenej katastrálnou inštitúciou (geografická oblasť, číslo pozemku, klasifikácia p6dy - bonita, druh
pozemku) a časť obsahujúcu záznamy práv k nehnutel'nostiam, ktorá poskytuje informácie o právnom štatúte nehnutefností vrátane titulov nadobudnutia. Okrem vlastníckeho
práva k nehnutefnostiam obsahuje PK aj iné vybrané vecné
práva k nehnutel'nostiam. PK je verejná a všeobecne prístupná.
PK sú aktualizované tradične na základe registrácie práv
v nich (vznik, zmena alebo zánik práva). Nedostatok unifikovaného softvéru na jednotlivých súdoch zmenšuje účinnosť systému. Výpisy z PK sa stále vydávajú ručne (resp. na
výstupoch z písacieho stroja).
Všetky súdy spravujúce PK majú meškanie pri registrácii
zápisov do PK a pri vydávaní výpisov znej. Meškanie je vel'mi rozmanité a závisí od geografickej oblasti. V období rokov 1996 a 1997 najvačšie meškanie bolo v 4 velkých súdnych obvodoch a pohybovalo sa medzi 10,7 až 13,8 mesiaca
s narastajúcou tendenciou. Vo zvyšných 45 súdnych obvodoch sa meškanie pohybovalo v hodnotách 1,2 až 7,5 mesiaca, s prevažne klesajúcou tendenci ou. Priemerná doba vybavenia registrácie bola v roku 1996 na úrovni 5,2 mesiaca
a v roku 1997 na úrovni 4,8 mesiaca. Nárast trhu s nehnutel'nosťami je zrejmý z toho, že počet registrácií do PK na súdoch bol 0,350 milióna v roku 1964, 1,457 milióna v roku
1991, 1,980milióna vroku 1996a 1,857 milióna v roku 1997.
Na konci roka 1997 bolo už 12,350 milióna pozemkovoknižných vložiek registrovaných v PK v Pol'sku. Odhaduje
sa, že všetkých cca 30 miliónov pozemkových parciel bude
zaregistrovaných v cca 20 až 25 miliónov pozemkovoknižných vložkách.

Najd6ležitejšie príčiny nedodržiavania učených leh6t na
registráciu práv v PK na vydávanie informácií znej sú:
- d6sledok dvoch radikálnych reforiem v systéme PK: v roku
1964 prešlo spravovanie PK za štátu na úrady verejných
notárov a v roku 1991 prešlo toto správcovstvo z privatizovaných úradov verejných notárov spať na súdy. Tieto organizačné zmeny boli urobené bez primeranej technickej
prípravy a bez primeranej personálnej podpory, boli robené
v chvate a s logickými chybami;
- dramatický nárast podaní na registráciu do PK (350,1 tisíc
v roku 1964 a 1856,8 tisíc v roku 1997). Počet podaní stále
narastá v d6sledku viacerých nových zákonov;
- nedostatok primeraných finančných zdrojov na zlepšenie
operácií systému PK (na jeho modernizáciu);
- neúspešný pokus zavedenia chybného softvérového
systému.
Nedodržiavaním určených termínov na spravovanie PK sú
sp6sobené o. i.:
- ťažkosti pri udel'ovaní p6žičiek (hypotéky),
- ústup serióznych investorov s ich kapitálom z krajiny,
- občasný výskyt malých podvodníckych prípadov.
Na zníženie nežiaducich termínov správcovstva PK v Pol'sku sú prijímané viaceré opatrenia:
- zavedenie "súdnych úradníkov" vo funkcii orgánov príslušných na aktualizáciu PK,
- navrhnutie zákona zlepšujúceho procedúru spravovania PK
v záujme ich zjednodušenia (návrh je už v parlamente),
- zavedenie postupov vzhl'adom na vybavovanie objednávok
podl'a poradia a podl'a ich pridelenia pracovníkom.
Je zrejmé, že ani tieto všetky opatrenia negarantujú zásadné
zlepšenie časových leh6t pri registrácii v PK a razantné
zrýchlenie popísaného stavu. Nevyhnutná je systémová reforma a konverzia PK v Pol'sku do informačného systému
spravovaného modernou informačnou technológiou s centrálnou bázou údajov. Takáto reforma bola iniciovaná, ale je
stále na úrovni štúdií a príprav. Na požadované a pripravované riešenie novej informačnej technológie sú kladené požiadavky, aby tento informačný integrovaný systém
a) pokrýval
- evidenciu návrhov na registráciu,
- spracovanie návrhov (zápisy, vlastnú aktualizáciu),
- úradnícku činnosť spojenú s postprocesnou prácou;
b) bol priamo prepojený s geodeticko-katastrálnymi inštitúciami (na okresnej úrovni);
c) zlepšil poskytovanie informácií (vrátane výpisov z PK)
všetkým záujemcom [4] a [5].

5. Rumunsko
Zákonom č. 7/1996 o katastri a o registrácii nehnutel'ností bol
zriadený jednotný systém registrácie v PK v celej krajine.
Systém obsahuje tri časti:
- registráciu všetkých pozemkov a stavieb,
- registráciu vlastníkov pozemkov a stavieb,
- registráciu vecných bremien a obmedzení pozemkov a stavieb.
Registrácia je spravovaná v pozemkovoknižných registroch,
ktoré sú aktualizované pozemkovoknižnými úradmi. V každom kraji je približne 5 pozemkovoknižných úradov. Podl'a
notárskeho zákona všetky listiny vzťahujúce sa na prevod
vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam musia byť legalizované
verejným notárom. Všetky notárske listiny vztiahnuté na prevod vlastníctva a všetky rozhodnuti a súdu týkajúce sa pozemku a vlastníctva nehnutel'ností sú bezprostredne registrované pozemkovoknižnými úradmi. Okresný katastrálny úrad
registruje všetky zmeny týkajúce sa hraníc pozemkov.
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V procese registrácie pozemkovoknižný sudca kontroluje
návrh na registráciu (listinu), kontroluje či je zaplatená daň
a vydá rozhodnutie. Ak je návrh akceptovaný, sudca identifikuje (pridelí) parcelné číslo, skontroluje súlad obsahu listiny s obsahom PK, vykoná registráciu a poštou upovedomí
navrhovatela o výsledku.
Podl'a § 52 zákona 7/1996 lehota medzi podaním návrhu
a registráciou je 20 a maximálne 60 dní. Lehoty na registráciu a na poskytovanie výpisov z PK sú v skutočnosti dlhšie
než zákonom určené. Skutočné lehoty sa menia podl'a kap acitných možností jednotlivých súdov, do pasobnosti ktorých
patria pozemkovoknižné registre. Pracoviská pozernkovoknižnej registrácie sa riadia týmito spoločnými princípmi:
- registrácia podaní postupuje podl'a poradia návrhov,
- čakacie lehoty na registráciu záložného práva sú minimálne,
- čakacie lehoty na poskytnutie výpisu z PK sú minimálne,
- na základe požiadania navrhovatela pozemkovoknižný
sudca mOže rozhodnúť uprednostniť konkrétny návrh na registráciu.
Priemerné lehoty v apríli 1999 boli v Rumunsku nasledujúce:
- registrácia vlastníckeho práva: 20 až 360 dní,
- registrácia záložného práva: 1 až 2 dni,
- registrácia ďalších práv: 20 až 360 dní,
- vydávanie výpisu: 1 až 5 dní.
Percentuálne zloženie typov registrácií (výpisov) z celkového rozsahu aktivít:
- registrácia vlastníckeho práva: 27 %,
- registrácia záložného práva: 3 %,
- registrácia iných práv: 30 %,
- vydávanie výpisov: 40 %.
Na zníženie týchto nežiaducich termínov by bolo potrebné:
- zdvojnásobiť počet pracovníkov v zaostávajúcich pracoviskách pozemkovoknižnej registrácie,
- prerozdeliť plánované počty pracovníkov vo vzťahu k súhrnnému počtu podaní za rok medzi jednotlivými pracoviskami,
- súčasný nedostatok vybavenia informačnými technológiami odstrániť zavedením automatizovaného spracovania
a spravovania údaj ov (predpokladá sa, že automatizované
spracovanie údaj ov bude integrovať údaje zbierané katastrom ako aj pozemkovoknižnou registráciou),
- administratívnymi opatreniami znížiť čas pozemkovoknižných sudcov potrebný na kontakt s verejnosťou,
- rozšíriť pracovné priestory pozemkovoknižných registračných pracovísk.
Zároveň je v Rumunsku analyzovaná a navrhovaná stratégia privatizácie činností pozemkovoknižných registrov [6].

práv k nehnutel'nostiam aj viac ako rok. Tento nežiaduci stav
sa predpokladá odstrániť troma separátnymi cestami:
A. Počítačovo ovládatelná PK umožní rýchlejšiu procedúru
registrácie, a tým efektívne zníženie súčasných lehat.
Dovedna 157 pozemkovoknižných
sudcov pracuje
v 44 okresných súdoch. SÚ zodpovední za vklad vlastníckeho práva do PK a za vydávanie verejných listín pozemkových certifikátov. Ročne vybavia 120000 rozmanitých registrácií a vydajú okolo 200 000 verejných
listín (pozemkových certifikátov). V dasledku zastaraných metód správcovstva PK sú títo sudcovia zaťažení
o. i. aj časovo náročnou prácou s ich klientmi - navrhovatel'mi. Počítačovo spravovaná PK umožní automatizované vydávanie pozemkových certifikátov zákazníkom,
lebo v súčasnosti sudca potrebuje v priemere 20 minút
na jeden certifikát, keďže ho píše na písacom stroji.
Každý pracovný deň je otvorená PK pre verejnosť v rozsahu 4 hodín.
B. Pripravovaná pažička zo Svetovej banky umožní zamestnať ďalších 20 pozemkovoknižných sudcov, ktorí majú
eliminovať súčasné neplnenie procesnoprávnych termínov
v najkrickejších okresných súdoch. Predpokladá sa odstránenie predmetného meškania do roka 2004.
C. Úpravou niektorých regulatívov pozemkovej registrácie,
predovšetkým tých, ktoré sa týkajú vlastníctva bytových
domov, bude možné aktualizovať registráciu bytových domov. Vlastníctvu bytových domov, kde je situácia najchaotickejšia, s 90 % bytov neregistrovanými v pozemkovom registri, má byť venovaná osobitná pozornosť.
Ciel'om je zjednodušenie registrácie budov s bytmi v súkromnom vlastníctve, a týmto aj zjednodušenie registrácie jednotlivých bytov [7].

Vlastnícke a iné vecné práva k nehnutel'nostiam sú spravované v 44 okresných pozemkovoknižných súdoch. Práca
v PK je realizovaná viac-menej ručne, čo nezodpovedá potrebám súčasnosti a ani požiadavkám moderného manažmentu pozemkovoknižných súdov. Meškanie procesnoprávnych lehat oproti stanoveným termínom na vybraných
pozernkovoknižných súdoch je zapríčinené výlučne ručným
spravovaním operátu PK, ktoré je náročné na spotrebu času.
Nový zákon o PK č. 33/1995 úradnej zbierky predstavuje konečnú základňu na vybudovanie počítačovo ovládatefnej PK.
Výskyt neplnenia stanovených termínov vo vybraných pozemkovoknižných súdoch (najma v mestských centrách ako
Lublana, Maríbor, Celje a i.) posúva tÝorbu počítačom ovládatelnej PK do prioritnej polohy. Navrhovatelia vo vybraných súdoch musia občas čakať na registráciu vlastníckych

Vyhodnocovanie dodržiavania predmetných procesnoprávnych termínov KO na Slovensku je dlhodobo predmetom pozornosti, keďže ide o plnenie úloh, prostredníctvom
ktorých sa laická verejnosť najčastejšie stretá s KOOÚ, a teda
je meradlom spokojnosti verejnosti s činnosťou katastra.
Preto je samozrejmé, že hodnotenie dodržiavania týchto termínov má vždy osobitnú citlivosť a politický podtext. Odborná verejnosť je opakovane periodicky oboznamovaná so
stavom dodržiavania týchto termínov: stav k 31. 12. 1997 bol
uverejnený v [9], stav k 31. 6. 1998 v [10] a stav k 31. 12.
1998 v [11].
Stav dodržiavania uvedených termínov k 31. 6. 1999:
1. zo 79 KOOÚ je v 21 zákonná lehota dodržaná, v 43 je
prekročená v rozmedzí 2 až 9 mesiacov a v 15 KOOÚ je
kritický stav (10 mesiacov a viac),

Podobne ako v iných krajinách v transformácii i na Slovensku sú úlohy katastrálnych odborov (KO) sortimentne velmi
pestré. Medzi absolútne ťažiskové úlohy KO okresných úradov (OÚ) patrí:
1. rozhodovanie o návrhu na vklad podl'a § 32 katastrálneho
zákona [8] a následný zápis do KN,
2. zápis verejnej listiny alebo inej listiny do KN záznamom
podla § 43 písmo b) zákona [8].
Lehoty predmetných činností sú procesnoprávne upravené:
- pre bod 1. podla zákona [8] v lehote do 30 dní alebo do 15
dní; počas prípadného prerušenia návrhu na vklad alebo
odvolacieho konania proti rozhodnutiu o zastavení/zamietnutí návrhu na vklad doba neplynie,
- pre bod 2. podla zákona [8] v lehote do 60 dní.
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2. zo 79 KOOÚ je v 5 zákonná lehota dodržaná, v 56 je prekročená v rozsahu do 2000 po termíne nezapísaných listín a v 18 je kritický stav (viac ako 2000 po termíne nezapísaných listín).
Počet realizovaných rozhodnuti o návrhu na vklad (čitatef) a počet návrhov nevybavených v zákonnej lehote k 3i.
12. (menovatef) v rokoch 1993 až 1998 v tisícoch mal takýto
vývoj: 61/6; 72/9; 107/13; 135/23; 172/35; 219/49. Počet zapísaných záznamových listin má podobný dramatický nárast:
133 tisíc v roku 1993 a 224 tisíc v roku 1998.
Z rozhodnutí o povolení návrhu na vklad vlastníckeho
a iného vecného práva do KN sa 85 % prípadov dotýka vlastníckeho práva (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné
zmluvy) a 15 % prípadov iných práv (zmluvy o záložnom
práve, zmluvy o zriadení vecného bremena a i.). Zo zápisov
záznamových listín 70 % predstavujú dedičské rozhodnutia
(nesporové i sporové) a 30 % zvyšné listiny (najma osvedčenia notárov a súdov o vydržaní vlastníckeho práva k nehnutefnostiam, rozhodnutia o udelení súpisného čísla budove, rozhodnutia súdov o určení vlastníctva).
Drvivá vačšina d6vodov, z ktorých rezultuje súčasný nežiaduci stav, je rozpočtovo podmienená. Štátny rozpočet nedokáže reflektovať súčasný vefký nárast počtu podaní a v d6sledku toho KOOÚ nedokážu plniť úlohy štátu v termínoch,
ku ktorým sa štát zaviazal v zákonoch. Východiská sú vo zvýšení počtu pracovníkov v KOOÚ, vo zvýšení kvalifikačnej
štruktúry ich pracovnikov, v zlepšení mzdového ocenenia
týchto pracovníkov, v zlepšení ich hardvérového vybavenia,
v optimalizácii. softvérového vybavenia, ktorým je ovládaný
počítačovo spravovaný operát KN a v zlepšení materiálneho
vybavenia pracovísk. Z pohfadu legislatívy isté zlepšenie by
bolo možné dosiahnuť zákonnou úpravou regulácie autorstva
listín, a tedy aj zodpovednosti za ich prípadnú nekvalitu (v súčasnom stave je autorstvo listín neobmedzené a prípadná nekvalita listiny zaťažuje KOOÚ, ktoré sa opakovane musia zaoberať s prepracovanými a dopracovanými listinami bez toho,
že by to s negatívnymi d6s1edkami dopadalo na autora takýchto nekvalitných listin).

KN so zápisom vlastníckych práv a iných práv k nehnutefnostiam je jednou z úloh štátu, ktorých funkcia je nevyhnutná v rámci právneho štátu s trhovým hospodárstvom
a ktorých funkcia splňa významnú úlohuu pri podpore základných slob6d pohybu kapitálu, služieb, fudí a tovaru. Rozvoj KN je nevyhnutný na kvalitné fungovanie trhového hospodárstva aj v krajinách v transformácii a má významnú
úlohu v integračnom prístupe, najma v oblasti ochrany fudských práv (prostredníctvom ochrany vlastníckych práv k nehnutefnému majetku).
Zabezpečovanie úloh štátu v sledovaných krajinách strednej a východnej Európy v transformácii na úseku pozemkového správcovstva (KN) vrátane PK po roku 1990 je sprevádzané prijatim vefkého množstva zákonov, ktoré ustanovili
nové povinnosti katastrálnym inštitúciám z pohfadu sortimentného zloženia prác (reštitúcie, mimosúdne rehabilitácie,
vefká privatizácia, malá privatizácia, cirkevné reštitúcie, prevod vlastníctva štátu na obce, transformácia pOdohospodárstva, pozemkové úpravy, predaj komunálnych bytov a nebytových priestorov a i.). Výdavková časť štátneho rozpočtu
tento rozšírený sortiment zákonných povinností inštitúcii pozemkového správcovstva spojený s obrovským nárastom podaní nedostatočne reflektovala. Z toho rezultuje narastajúca
oprávnená kritika vlastníkov a iných oprávnených k nehnutefnostiam.

Konštatované spoločensky nedobré plnenie ťažiskových
úloh KN vrátane PK v sledovaných krajinách strednej a východnej Európy dokumentuje zatiaf nedostatočné naplňanie
úloh, ktoré má tento úsek aktivít štátu realizoval. Z nich treba
spomenúť najma, úlohy:
a) zabezpečenie istoty držby nehnutefnosti čiže ochrana práv
k nehnutefnostiam, poskytovanie bezpečnosti a určitosti
získavania nehnutefností a ďalšieho nakladania s nimi, zabezpečenie spravodlivosti zdanenia nehnutefností a podklad na poplatkové účely,
b) nástroj na stanovenie ceny nehnutefnosti a nástroj na zabezpečenie rovnosti pri získavaní nehnutefností,
c) zabezpečenie účinného riadenia zdroj ov, ochrana najma
pofnohospodárskeho pooneho fondu a lesného p6dneho
fondu, bytového fondu, tvorba a ochrana životného prostredia, ochrana nerastného bohatstva, ochrana národnych
kultúmych pamiatok a ostatných kultúmych pamiatok, ako
aj chránených území a prírodných výtvorov,
d) nástroj na budovanie ďalších informačných systémov o nehnutefnostiach,
e) nástroj na rozvoj hospodárskej činnosti v súvislosti so skutočnosťou, že nehnutefnosti sú predmetom kapitálových
operácii osobitného hospodárskeho významu.
Informácie poskytnuté v príspevku zároveň dokumentujú,
že po roku 1990 sa v predmetných krajinách strednej a východnej Európy v transformácii reálny trh s nehnutefnosťami
ako integrálna súčasť trhového hospodárstva rozbehol, ale na
jeho plné uplatnenie v spoločnosti so všetkými jeho očakávanými pozitivnymi d6s1edkami treba najma odstrániť súčasné spoločensky neprijatefné lehoty rozhodovania o vlastníckych právach k nehnutefnostiam a následného zápisu do
informačného systému štátu na to určenému.
Výsledky porovnania dodržiavania predmetných termínov vo vybranej skupine krajín strednej a východnej Európy
v transformácií (Česko, Litva, Pofsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko) dokumentujú, že napriek organizačnej
a kompetenčnej diferencovanosti riešenia tejto problematiky
v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy
v transformácii majú tieto krajiny vefmi podobné problémy,
ktoré sú časovo ohraničené na obdobie transformácie ich
ekonomiky.
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Kontrolou proti nehospodárnosti a iným
negatívnym javom v rámci posobnosti
ÚGKKSR

Abstrakt
Úloha rezortného systému vnútornej kontroly pri potláčaní a prevencii nehospodárnosti a ďalších negatívnych javov. Posobenie mechanizmov vnútornej kontroly v Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) a v rezortných organizáciách, najma na úseku ich ekonomických činností. Posobenie mechanizmov vnútornej kontroly v katastrálnych odboroch krajských
úradov a okresných úradov (KOKÚ a OÚ) pri výkone štátnej správy na úseku katastra nehnutefností. Súčasné možnosti znižovania
výskytu negatívnych javov v rámci posobnosti ÚGKK SR. Predpoklady účinnejšieho potláčania negatívnych javov, vrátane výrazného
obmedzenia rizika korupcie, klientelizmu a protekcionárstva v KOKÚ a OÚ.
With the Help oj Control Against Thriftless And Other lmproper Behaving in the Activity Range oj the Authority
Cartography and Cadastre oj the Slovak Republic

oj Geodesy,

Summary
The role oj sectorial system oj inner control applied to restraining and preventing thriftless and other improper behaving. lnfluence oj
inner control effects oj the Autority oj Geodesy, Cartography and Cadastre and at sectorial organizations in the sphere oj their economic activities particularly. lnfluence oj inner control effects at cadastral sections oj Regional and District Offices which perform the
state administration in the field oj the Cadastre oj Real Estates. Present chances to restrain improper phenomena in the activity range
oj the Authority oj Geodesy, Cartography and Cadastre oj the Slovak Republic. Preconditions oj the more effective restraining oj improper phenomena including considerable limitation oj hazards relating corruption and patronage at Regional and District Offices.

V ostatných rokoch v spoločnosti často rezonuje otázka nehospodárnosti, korupcie, klientelizmu a iných negatívnych
javov v štátnej správe. Podozrenia z korupcie, klientelizmu
a protekcionárstva sa niekedy uvádzajú aj v súvislosti s výkonom štátnej správy na úseku katastra nehnutefností
(KN), pričom verejná mienka, ako podozrivých na tomto
úseku, označuje katastrálne odbory (KO) okresných úradov (OÚ). Neraz sa s podozreniami z korupcie, klientelizmu a protekcionárstva, vo vzťahu k činnosti KOOÚ, stretávame tiež v sťažnostiach fyzických a právnických osob.
Ich pisatelia spravidla nevyberanými výrazmi, pritom však
bez konkrétnych údaj ov, poukazujú na tieto negatívne javy
v KOOÚ, najma v súvislosti s rozhodovaním o vkladoch
práv do KN.
V organizáciách priamo riadených Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) sa výrazná nehospodárnosť, korupcia ani klientelizmus dosiaf nezaznamenali. Nie sú známe ani konkrétne pripady korupcie,
klientelizmu a protekcionárstva v KOOÚ. Výsledky prieskumov verejnej mienky o rozšírenosti týchto negatívnych javoy v štátnej správe, ale najma podozrenia o ich výskyte
v KOOÚ, nás však nútia zaujať k danej otázke stanovisko
a uviesť vec na správnu mieru. Vychádzame pritom zo zhodnotenia situácie v organizáciách priamo riadených ÚGKK
SR, z hfadiska dodržiavania všeobecne závazných právnych
predpisov a iných aktov riadenia, najma na úseku ich eko-

nomických činností a zo zhodnotenia situácie v KO krajských
Úfadov (KÚ) a OÚ, a to z hfadiska dodržiavania všeobecne
závazných právnych predpisov a iných aktov riadenia na
úseku KN, ale tiež z hfadiska existencie podmienok na vznik
a pretrvávanie uvedených negatívnych javov.
2. Rezortný systém vnútomej kontroly
ÚGKK SR, ako ústredný orgán štátnej správy na úsekoch
geodézie, kartografie a KN, priamo riadi a kontroluje rozpočtové organizácie Geodetický a kartografický ústav Bratislava a Katastrálny ústav v Žiline a príspevkovú organizáciu
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave (rezortné organizácie), zriadené na zabezpečovanie geodetických a kartografických činností, vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja. Do posobnosti ÚGKK SR patrí aj metodické
riadenie a kontrola výkonu štátnej správy na úseku KN uskutočňovanej KOKÚ a OÚ, ktoré sú v súčasnosti začlenené do
štruktúry všeobecnej štátnej správy.
Vzniku a pretrvávaniu nehospodárnosti pri zabezpečovaní
geodetických a kartografických činností ÚGKK SR a rezortnými organizáciami možno účinne čeliť najma systematickou kontrolnou činnosťou. Základným predpokladom jej
účinnosti, ale aj prevencie nehospodárnosti a iných negatívnych javov, je funkčný systém vnútomej kontroly. V rámci
posobnosti ÚGKK SR bol takýto systém vytvorený v roku
1996, v súlade s ustanovením zákona [1]. V súčasnosti je fungovanie systému upravené intemými smemicami [2].
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V rezortnom systéme vnútornej kontroly ako orgány kontroly posobia: ÚGKK SR a rezortné organizácie. Vnútornej
kontrole ÚGKK SR podliehajú jeho útvary rezortné organizácie, a pokiaf ide o výkon štátnej správy na úseku KN, aj
KOKÚ a OÚ. Podfa odbornej príslušnosti ju vykonávajú:
kancelária predsedu, odbor katastrálnej inšpekcie, ostatné
útvary a vedúci útvarov ÚGKK SR. Vnútornej kontrole rezortných organizácií podliehajú ich vlastné útvary, pričom
výkon kontroly realizujú ich oddelenia kontroly a vedúci ich
odborných útvarov. Rezortný kontrolný systém je navzájom
previazaný a celkom pokrýva príslušné oblasti činností kontrolovaných subjektov. Z ustanovení interných smernic [2]
vyplýva pre orgány kontroly aj povinnosť postupovať kontrolné zistenia, nasvedčujúce trestnej činnosti, orgánom činným v trestnom konaní.
3. Mechanizmy vnútomej kontroly voči ÚGKK SR
a rezortným organizáciám
Predpokladom hospodárneho zabezpečovania geodetických
a kartografických činností ÚGKK SR a rezortnými organizáciami je dosledné dodržiavanie zákona [3]. V tomto zmysle
ÚGKK SR, ako správca rozpočtovej kapitoly, rozpisuje
schválené závazné úlohy, limity a ukazovatele rozpočtu na
zabezpečovanie geodetických a kartografických činností,
v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia, na ÚGKK
SR, rezortné rozpočtové organizácie a rezortnú príspevkovú
organizáciu, a následne usmerňuje a kontroluje hospodárenie v rámci rozpočtovej kapitoly. V záujme efektívneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami ÚGKK SR prijal,
v nadvaznosti na uznesenie vlády SR [4] k návrhu rozpočtového provizória v I. štvrťroku 1999, aj rezortný program úspor
s konkrétnymi opatreniami na obdobie rozpočtového provizória a neskoršie. Schválené závazné úlohy, limity a ukazovatele na zabezpečovanie výkonu štátnej správy na úseku
KN, uskutočňovanej KOKÚ a KO, sa v súčasnosti rozpisujú
na KÚ a OÚ, pričom hospodárenie na tomto úseku štátnej
správy usmerňujú a kontrolujú KÚ.
Hospodárenie s prostriedkami svojej rozpočtovej kapitoly
ÚGKK SR kontroluje, v súlade s polročnými zameraniami
kontrolnej činnosti, jednak prostredníctvom kontrolných akcií orientovaných na hospodárne vynakladanie rozpočtových
prostriedkov, jednak prostredníctvom previerok orientovaných na správnosť účtovných závierok, spracúvaných ku
koncu účtovného obdobia. V rámci kontrolných akcií sa
v ÚGKK SR a v rezortných organizáciách kontroluje dodržiavanie všeobecne závazných právnych predpisov, najma na
úsekoch rozpočtového hospodárenia, správy majetku štátu,
účtovníctva, miezd a ďalších. V rámci účtovných závierok sa
v rezortných organizáciách kontroluje dodržiavanie zákona
[3], najma plnenie rozpísaných závazných úloh, limitov
a ukazovatefov, ako aj účtovanie výdavkov podfa rozpočtovej klasifikácie a výkon správy majetku štátu.
Do polročných zameraní kontrolnej činnosti sa pravidelne
zaraďujú aj kontroly verejného obstarávania podfa zákona [5]
a interných pokynov [6]. V roku 1998 sa tieto interné pokyny
výrazne novelizovali, pričom sa v nich prehíbili aj ustanovenia vymedzujúce kompetencie organizačných útvarov,
zodpovedných pracovníkov a výberových komisií, a ďalšie
ustanovenia aplikujúce zákon [5] na podmienky rezortu. Podfa interných pokynov [6] sa do výberových komisií, v záujme objektívnosti ich záverov, delegujú odborníci z ekonomických, právnych a ďalších útvarov rezortných organizácií
a doraz sa kladie tiež na vedenie dokumentácie o verejnom
obstarávaní.

V ÚGKK SR a v rezortných organizáciích sú podmienky
na existenciu korupcie, klientelizmu a protekcionárstva,
vzhfadom na charakter nimi zabezpečovaných činností, pomerne obmedzené. Pri verejnom obstarávaní sa prevencia
týchto negatívnych javov zabezpečuje najma prostredníctvom ustanovení interných pokynov [6]. Pri poskytovaní dokumentovaných údajov, či vybavovaní iných záležitostí, sa
nežiadúci kontakt verejnosti s nezainteresovanými zamestnancami, umožňujúci protekcionárstvo, eliminuje účelovým
vymedzením priestorov. Aj preto sa výskyt týchto negatívnychjavov v ÚGKK SR a v rezortných organizáciách v ostatných rokoch vobec nezaznamenal.
4. Mechanizmy vnútomej kontroly voči KOKÚ a OÚ
Metodické riadenie výkonu štátnej správy na úseku KN,
uskutočňovanej KOKÚ a OÚ, vykonáva ÚGKK SR najma
v súlade so zákonom [7], a to vydávaním všeobecne závazných právnych predpisov, smerníc a pokyn ov, zjednocovaním postupu pri ich používaní, ďalej vypracúvaním koncepcií rozvoj a tohto úseku a preskúmavaním rozhodnutí KOKÚ
a OÚ; a súčasne aj kontroluje tento výkon. Základným všeobecne závazným právnym predpisom na výkon štátnej
správy na úseku KN je zákon [8].
ÚGKK SR a KOKÚ a OÚ sú podfa zákona [8] povinné
oznamovať príslušným štátnym orgánom skutočnosti, nasvedčujúce porušeniam jeho ustanovení, o ktorých sa dozvedeli pri výkone štátnej správy na úseku KN. Priame zisťovanie porušení zákona [8], ďalších všeobecne závazných
právnych predpisov a iných aktov riadenia v KOKÚ a OÚ je
však najma úlohou katastrálnej inšpekcie, ktorou ÚGKK SR
vykonáva, prostredníctvom katastrálnych inšpektorov, štátny
dozor nad výkonom štátnej správy na úseku KN. Do kontroly na tomto úseku sú pritom zapojené aj ďalšie odbory
ÚGKK SR, vrátane legislatívno-právneho a organizačného
odboru, ktorý v KOKÚ a OÚ kontroluje najma dodržiavanie
ustanovení zákona [8] najma pri rozhodovaní o vkladoch práv
doKN.
O návrhu na vklad práv do KN rozhoduje, podfa zákona
[8], pracovník KOOÚ, ktorý má na to osobitnú odbornú
sposobilosť. Uchádzači o získanie dokladu o osobitnej odbornej sposobilosti musia pred skúšobnou komisiou ustanovenou ÚGKK SR preukázať znalosti zo zákona [8] a ďalších súvisiacich všeobecne závazných právnych predpisov,
napr. z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka
a i. ÚGKK SR pritom pracovníkov KOKÚ a OÚ pravidelne
a systematicky školí, čím súčasne zabezpečuje aj zjednocovanie postupu pri uplatňovaní ustanovení týchto právnych
predpisov.
V KOOÚ je riziko korupcie, klientelizmu a protekcionárstva vyššie než v rezortných organizáciách. Toto riziko vyplynulo najma z mimoriadneho nárastu úloh na úseku KN,
vyvolaného takmer desaťročie prebiehajúcou transformáciou
vlastníckych vzťahov, uskutočňovanou spravidla bez dostatočnej rozpočtovej podpory, a tým aj bez potrebného personálneho a technického zabezpečenia činnosti KOOÚ. Jedným z dosledkov zložitej situácie na úseku KN sú aj dlhé
lehoty poskytovania služieb pre verejnosť v niektorých
KOOÚ, čím sa v nich vytvorili podmienky na existenciu korupcie, klientelizmu a protekcionárstva. Potláčanie týchto negatívnych javov je v súčasnosti, vzhfadom na začlenenie
KOKÚ a OÚ do štruktúry všeobecnej štátnej správy, primáme úlohou OÚ a KÚ. ÚGKK SR sa na ňom može podiefať, spolu s týmito orgánmi štátnej správy, len v rozsahu svojej posobnosti.
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S. Súčasné možnosti zadržiavania
nychjavov

a potláčania negatív-

Úspešnosť zadržiavania a potláčania negatívnych javov
v ÚGKK SR a v rezortných organizáciách, najma však zníženie súčasného rizika korupcie, kliente1izmu a protekcionárstva v KOOÚ závisia predovšetkým od úrovne rozpočtového zabezpečenia nimi uskutočňovaných činností. V KOOÚ
možnosti zníženia tohto rizika komplikuje navyše skutočnosť, že sa výkon štátnej správy na úseku KN financuje nerovnomerne, z prostriedkov osmich rozpočtových kapitol
KÚ. Úmerne k týmto podmienkam može ÚGKK SR spolu
s rezortnými organizáciami a v súčinnosti s OÚ a KÚ, v záujme zníženia výskytu negatívnych javov, realizovať najma
tieto úlohy:
a) zabezpečiť dosledné dodržiavanie ustanovení všeobecne
závazných právnych predpisov a interných predpisov upravujúcich oznamovanie protispoločenskej činnosti, napr.
oznamovanie porušenia všeobecne závazných právnych
predpisov príslušným štátnym orgánom podfa príslušného
ustanovenia zákona [8], postupovanie kontrolných zistení
nasvedčujúcich trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní podfa príslušných ustanovení interných smerníc [2] a pod.,
b) pripraviť novelizáciu zákona [8], a tak dosiahnúť právnu
čistotu jeho problémových ustanovení vrátane ustanovení
upravujúcich rozhodovanie o vkladoch a vykonávanie zápisov práv k nehnuteťnostiam, overovanie geometrických
.plánov a iných výsledkov geodetických prác a ďalších;
nadvazne zabezpečiť nove1izáciu vykonávacích všeobecne
závazných právnych predpisov a interných predpisov,
c) pokračovať v metodickom usmerňovaní KOKÚ a OÚ
prostredníctvom Operatívnych pokynov pre KÚ a OÚ,
Spravodajcu ÚGKK SR a Katastrálneho bulletinu; I naďalej zabezpečovať aj odborné vzdelávanie pracovníkov
KOKÚ a OÚ, s orientáciou na oblasti s najčastejšie sa vyskytujúcimi problémami a nedostatkami,
d) zintenzívniť kontrolnú činnosť katastrálnej inšpekcie, legislatívno-právneho a organizačného odboru a ďalších
útvarov ÚGKK SR, a orientovať ju najma na odhafovanie
nedostatkov v rozhodovacom procese o vkladoch do KN,
vrátane prípadov neoprávneného uprednostňovania predkladaných návrhov a na preskúmavanie správnosti vykonaných zápisov práv do KN.

Celkovú situáciu možeme z uvedených hfadísk stručne zhrnúť takto:
Rezortný systém vnútornej kontroly splňa požiadavku
funkčnosti. Mechanizmy vnútornej kontroly vytvárajú
v ÚGKK SR a v rezortných organizáciách dostatočné zábrany na prípadnú nehospodárnosť a značne je v nich obmedzený tiež priestor na ostatné negatívne javy. V ÚGKK
SR, v rezortných organizáciách ale aj v KOKÚ a OÚ je uspokojivá tiež úroveň dodržiavania všeobecne závazných právnych predpisov a iných aktov riadenia na úsekoch geodézie,
kartografie a KN, s výnimkou tých ich ustanovení, ktorých
dodržiavanie je limitované súčasnými personálnymi a technickými kapacitami. Za zložitejšiu považujeme situáciu
v KOOÚ z hfadiska rizika výskytu korupcie, klientelizmu
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a protekcionárstva, ktoré vzniklo a pretrváva ako dosledok
spomínaných neštandardných podmienok. Táto situácia však
priamo súvisí aj s obmedzením posobnosti ÚGKK SR len
na metodické riadenie a kontrolu výkonu štátnej správy
uskutočňovanej KOKÚ a OÚ, ale tiež so súčasnou spoločenskou klímou, pre ktorú je charakteristické nízke riziko
postihu či praktická beztrestnosť podobného nečestného
správania.
Realizáciou uvedených úloh možno prispieť k zní ženiu
rizika a zmierneniu dosledkov existujúcich negatívnychjaVOY. Základným predpokladom na ich výrazné obmedzenie, či odstránenie, najma na úseku KN, je však dosiahnutie dostatočnej rozpočtovej podpory, a tým aj primeraného
personálneho a technického zabezpečenia KOKÚ a OÚ,
ktoré umožní uskutočňovať činnosti na tomto úseku v štandardných podmienkach. Za nevyhnutné považujeme tiež:
podstatnú úpravu mzdového ohodnotenia pracovníkov
KOKÚ a OÚ, výrazné posilnenie ingerencie ÚGKK SR vo
vzťahu ku KOKÚ a OÚ, ale aj zásadnú zmenu spoločenskej klímy, zo súčasného prostredia beztrestnosti na prostredie, v ktorom sa uvedené nečestné správanie jeho aktérom "neoplatí".
Siršie sú otázky zabezpečovania geodetických a kartografických činností v rámci posobnosti ÚGKK SR, vrátane metodického riadenia a kontroly výkonu štátnej správy na úseku
KN (s orientáciou na ich systémové riešenie v záujme dosiahnutia úrovne zabezpečovania týchto činností porovnatefnej so štandardom v európskych krajinách) rozpracované
v správe [9], prerokovanej vládou SR v I. štvrťroku 1999
a v nadvlizujúcej stratégii [10], ktorá bola na rokovanie vlády
SR predložená v II. štvrťroku 1999. Oba materiály obsahujú
aj analýzu negatívnych javov na úseku KN a ďalších nevýhod súčasného začlenenia KOKÚ a OÚ v rámci štruktúry
všeobecnej štátnej správy, s návrhom na ich transformáciu
na orgány špecializovanej štátnej správy. Skorá realizácia
tohto návrhu by iste umožnila aj účinnejšie zadržiavanie a potláčanie uvedených negatívnych javov na tomto významnom
úseku štátnej správy.

[1] Zákon Národnej rady (NR) SR Č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe (§ 7 odst. 1).
[2] Smernice ÚGKK SR [č. P-2941/1998 z 30. októbra 1998] o vnútornej kontrole. Spravodajca ÚGKK SR, XXX, 1998, čiastka 4,
s.61-68.
[3] Zákon NR SR Č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov.
[4] Uznesenie vlády SR č. 852 zo dňa 2. decembra 1998 k návrhu
rozpočtového provizória v I. štvrťroku 1999 (bod B.19).
[5] Zákon NR SR Č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení neskorších predpisov.
[6] Pokyny ÚGKK SR [č. EO-1658/1997 z 22. mája 1997], ktorými sa ustanovuje postup pri uplatnení zásad zákona o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác. Spravodajca
ÚGKK SR, XXIX, 1997, čiastka 3, s. 42-44.
[7] Zákon NR SR Č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a dop1není niektorých zákonov.
[8] Zákon NR SR Č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny
zákon) v znení zákona NR SR Č. 222/1996 Z. z.
[9] Správa o stave plnenia úloh štátu na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnutefností. [Materiál na rokovanie vlády SR.]
ÚGKK SR [č. P-32] 1999.
[l0] Stratégia rozvoj a katastra nehnutef!10stí na najbližšie obdobie.
[Materiál narokovanie vlády SR.] UGKKSR [č. P-1487] 1999.
Do redakcie došlo: 14.9. 1999
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Architektonické a stavební plány
Pardubicka

Slavnostní vernisáží výstavy "Architektonické a stavební plány Pardubicka", která se konala 29. září 1999 v budově Státního okresního
archivu (SOkA) Pardubice, byla zahájena závěrečná část trilogie volného cyklu o zobrazení pardubického okresu prostřednictvím map
a plánů.
Jestliže předchozí expozice z r. 1997 "Pardubicko na mapách a plánech" (viz [I)) a z r. 1998 "Pardubicko na situačních a orientačních
plánech" (viz [2)) svým obsahem spadaly do oblasti mapování a kartografie, náplní vystavených exponátů v r. 1999 byla architektonická
tvorba a stavební výkresy. Vyhotovování těchto výkresů je možno
z dnešního hlediska zařadit jako jednu z disciplín speciální (inženýrské) geodezie.
Kolektiv autorů (PhDr. Vladimír Hrubý, Mgr. Jana Poddaná, Mgr.
Pavel Panoch, Markéta Netušilová) tentokrát poněkud jiným pohledem věnoval pozornost Pardubicku. Jednalo se o architektonické
a stavební plány vybraných realizací v pardubickém okrese a o nejzajímavější nerealizované architektonické návrhy.
Výstava představila v průběhu měsíce října široké veřejnosti 192
plánů pardubické provenience v časovém rozmezí r. 1573 až r. 1949.
Většina jich pochází ze SOkA Pardubice, některé rozsáhlejší soubory byly zapůjčeny ze Státního ústředního archivu Praha, Archivu
architektury Národního technického muzea v Praze, Státního oblastního archivu Zámrsk, Státního okresního archivu Chrudim, Národní galerie a Státního památkového ústavu v Praze.
Stavebních architektonických plánů se již používalo ve starověkém Egyptě a v Římě. Od gotiky se plány staly nezbytnou součástí
stavební činnosti. V průběhu staletí se používaly na plánech různé
délkové míry, které se sjednotily až přijetím metrické soustavy
v druhé polovině 19. století.
Na výslednou podobu plánů měly vliv také stavební předpisy a zákony, které určovaly používanou barevnost pro staré a nové zdivo
a dřevěné konstrukce.
K plánové dokumentaci architektury a staveb patřily již od starověku modely, které poskytovaly představu o skutečné trojrozměrné
podobě architektury a jejím vztahu k okolí.
Vznik fotografie přinesl doplnění plánové dokumentace. Fotografie měla nejen dokumentační funkci, ale sloužila také k zakreslení navrhovaného objektu do původní situace (viz fotogrammetrie).
Expozice. Na začátku výstavy byl umístěn nejstarší (z r. 1573)
dochovaný plán z Pardubicka od italského architekta a stavitele Ulrica Aostalli de Sala, který je označen uprostřed výkresu italským
nápisem "kastelo de pardubi(c)z u(l)timo piano". Představuje půdorys druhého patra pardubického zámku. Autor používá dvojjazyčného popisu, převažuje však jeho rodná italština. Jednoduchým grafickým způsobem odlišil nové zdivo, které bylo provedeno
hnědočernou barvou, a staré zdivo zůstalo v barvě výkresu.
Na rozhraní mezi technické stavitelství a průmyslovou architekturu bylo možno zařadit "Plán provozních a obytných budov nádraží
v Pardubicích" (autorneznámý, r. 1871). Z této oblasti projekční činnosti železničního stavitelství zatím známe velice málo dokumentů.
Specifickou skupinu plánů druhé poloviny 19. století reprezentovaly exponáty jednoznačně technického charakteru. K typickým příkladům této stavební činnosti patřily "Plány na výstavbu mostu přes
Labe v Pardubicích" od Antonína Wendla z r. 1866.
Bylo zde vystaveno i několik unikátních "Plánů hradu Kunětická
hora - zaměření stávajícího stavu" z r. 1876 od Františka Schmoranze st. V těchto plánech, v odborné literatuře dosud neuvedených,
zachytil stav hradu, v jakém se nacházel po zřícení sklípkové klenby
v době, kdy pokračovala bezohledně těžba kamene, jež začala velice nepříznivě zasahovat do části hradu a nádvoří.
Plány (z osmdesátých let 19. stol.) na opravy a rozšíření kostelů
od Josefa Vollenika se vyznačovaly charakteristickou bohatou barevností a líbivým koloritem.
Zajímavé byly návrhy a plány (půdorysy) kostela sv. Bartoloměje
v Pardubicích z r. 1910 od Bóži Dvořáka. Ten použil na těchto plánech metodu grafického rozlišení stavebně historického vývoje památky, kde určil barevně jednotlivé etapy výstavby. Výkresy patří
k nejstarším známým příkladům u nás, kde se obdobný postup uplatnil.
Stavby, které z různých důvodů nepřežily do dnešních dnů, reprezentovaly např. "Plány na stavbu nové synagogy v Pardubicích"

(1866-1876) od Františka Schmoranze st. Synagoga byla zbořena
v r. 1956. Soubor plánů z chrudimského archivu je tak výjimečným
historickým pramenem, který detailně dokumentuje její původní podobu.
Několika kresbami zde byl také zastoupen např. architekt Rudolf Kříženecký, který na přelomu 19. a 20. století se trojicí svých
realizovaných projektů výrazně podílel na architektonické podobě
východočeského města Přelouče (monumentální budova Občanské záložny (1899-1901), lyričtější evangelický kostel a fara
(1903-1904)).
Zcela specifickou akcí byla na přelomu desátých a dvacátých let
tohoto století soutěž na budovu krematoria. Většina návrhů se dosti
obtížně vyrovnávala s funkcí objektu a se zvoleným architektonickým řešením, v němž se objevovaly různé typy chrámů, obytných
staveb ap. Architektonické skicy přinášely také řadu zcela avantgardních návrhů, k nimž patřilo např. kuboexpresionistické a kubofuturistické pojetí Jiřího Krohy (r. 1919), které se nevylučovalo s celkovým posláním objektu. Mezi vystavenými soutěžními návrhy byl
i vítězný návrh architekta Pavla Janáka (r. 1921), vytvořený v duchu, v té době určujícího, rondokubismu.
Zajímavé byly také např. různé návrhy z tvorby Josefa Gočára
(Návrh obilních silosů v Pardubicích, r. 1922; Návrh nástavby na budovu lázeňského pavilonu v Bohdanči, r. 1925?; Návrh na regulaci
okolí Zelené brány v Pardubicích, r. 1923) nebo Dušana Jurkoviče
na úpravu hradu Kunětické hory (dvacátá léta tohoto století).
Poslední období na výstavě pak představoval pozdní funkcionalismus reprezentovaný osobností významného pardubického architekta Karla Řepy (např. plány na stavbu rodinných domků, kresebné
návrhy pro výstaviště v Pardubicích - začátek třicátých let, činžovní
domy, pardubické vlakové nádraží - r. 1949, aj.).
Jakjiž bylo zmíněno, na plánech byly použity různé délkové míry.
Kromě současného metru byly rozměry udány v pražských krocích
(stopách), v pražských loktech, ve vídeňských sázích, v českých sázích, v italských stopách, ve fortifikačních (vídeňských) sázích, dolnorakouských sázích a vídeňských stopách.
Stejně jako u dvou předchozích výstav ve SOkA Pardubice, provázela tu současnou stejnojmenná reprezentativní publikace s textovou a obrazovou částí. Letošní vydání zahrnuje architektonické a stavební plány vybraných uskutečněných staveb v nynějším pardubickém
okrese i nejzajímavější nerealizované architektonické návrhy.
Obsah textové části: Předmluva
(I s.), Úvod (3 s.), Architektonické
a stavební
plány Pardubicka
(od vrcholné
renesance k pozdnímu funkcionalismu) - (19 s.), Medailony
vybraných osobností
z 2. poloviny
19. století až do I. poloviny 20. století (16 s.) - (jsou to architekti: B. Adámek,
A. Balšánek, B. Dvořák, J. Freiwald, J. Gočár, P. Janák, D. Jurkovič, R. Kříženecký, O. Liska, L. Machoň, J. Mocker, F. Roith,
K. Řepa, F. Schmoranz st., J. Vejrych), Uložení plánů pardubické provenience
v archivních
a muzejních
sbírkách
ČR (4 s.), Poznámky (10 s.), Zusammenfassung
(2 s.), Summary (2 s.), Literatura
(2 s.), Prameny (I s.), Tabulky k převodu délkových
měr (I s.), Seznam použitých
zkratek
(I s.).

Obrazová část obsahuje celkem 21 barevných reprodukcí formátu
A3. Nejstarší ukázkou je půdorys zámku v Pardubicích z r. 1573
a nejnovějšími jsou regulační plán okolí Zelené brány a pohled na
průčelí budovy nynějšího Okresního úřadu v Pardubicích z r. 1923.
SOkA Pardubice naplánoval na závěr této akce v r. 1999 ještě listopadové besedy - "Pardubicko na mapách a plánech. Situační a
orientační plány Pardubicka" - s autory celého tříletého projektu
a připomenutím si prvních dvou částí cyklu o mapách aplánech a besedu - "Setkání s osobností - ak. arch. Ing. Miroslav Repa. Beseda
s (dalšími) známými pardubickými architekty." V závěru celé akce
bylo "Vyhlášení výsledků II. ročníku poznávací soutěže pro žáky základních škol a studenty středních škol- Pardubice dříve a nyní".
Nakonec citujme z předmluvy publikace z r. 1999: " ... Věříme,
že se nám podařilo shromážděnými fakty i obrazovými ukázkami
obohatit knihovnu příznivců map a plánů na Pardubicku a že naše
tříleté úsilí spolu s dalšími již existujícími pracemi přispěje ke zlepšení kartografického a architektonického poznání našeho okresu".

[I] ŠTĚPÁN, P.: Pardubicko na mapách a plánech. Geodetický a kartografický obzor, 44 (86),1998, č. I, s. 16.
[2] ŠTĚPÁN, P.: Pardubicko na situačních a orientačních plánech.
Geodetický a kartografický obzor, 45 (87), 1999, č. 2, s. 45--46.
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Z DĚJIN GEODEZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU
Norský zeměměřič Caspar Wessel
(1745-1818) a jeho objev geometrické
interpretace komplexních čísel

Obsahem článku je stručný historický přehled o vytvoření geometrické interpretace komplexních čísel, tzv. Gaussově rovině. Zajímavé je, že tato interpretace byla vytvořena už před K. F. Gaussem
a jedním z jeho předchůdců byl C. Wessel, který nebyl matematik,
ale norský zeměměřič.
S komplexními čísly se matematici střetli už v 16. století při algebraických rovnicích a v 17. století při nekonečných řadách a integraci. Počítali s těmito čísly pouze formálně. Přesto s nimi zacházeli dovedně. Všechny n-té odmocniny komplexní jednotky - je jich
celkem n - určil Abraham de Moivre (1667-1754) ve třicátých letech 18. století; známý vzorec

V cos 'P + . SIn
. 'P = cos p+2k7r.
1

n

+ SIn p+2k7r
n

; k = 01, , ... , n - 1

se dodnes označuje jeho jménem. Roger Cotes (1682-1716) v r. 1714
objevil relaci (v dnešním zápisu)

ke' které v r. 1743 přišel Leonhard Euler, s jehož jménem je nyní spojována. Jean-Ie-Rond D' Alembert (1717-1783) v letech 1746-48
uvažoval už i funkce komplexního argumentu.
První se o teorii komplexních čísel pokusil profesor university
v Oxfordu John Wal1is (1616--1703) v r. 1685. Na ryze komplexní
číslo ~ - ab s a, b > O nahlížel jako na geometrický průměr čísel
- a, b. S velkým časovým odstupem následoval Heinrich KUhn
(1690-1769), profesor na gymnáziu v Gdaňsku. Ve zprávách petrohradské Akademie 1750-51 publikoval práci, v níž osovým křižem
rozdělil rovinu na čtyři kvadranty a ve dvou z nich připouštěl i obdélníky (se stranami rovnoběžnými s přímkami křiže) se záporným
obsahem.
Obrat nastal koncem 18. století, ale matematici jej přehlédli. Zeměměřič CasparWessel (1745-1818) narozený v Norsku [bylo v letech 1536--1814 součástí Dánska a 1814-1905 Švédska] předložil
v r. 1797 - tedy před více než 200 lety - dánské Akademii věd v Kodani práci "Om Directionens analytiske Betegning" (O analytické
reprezentaci směrů), v níž vytvořil geometrickou teorii imaginárních
čísel. Práce byla publikována dánsky a nikoliv ve specializovaném
matematickém časopisu a tak se stalo, že úplně zapadla. Až téměř
po 100 letech byla objevena a v dánské Akademii vyšel k stoletému
výročí francouzský překlad "La représentation analytique de la direction", Kodaň 1897.
Zůstalo neznámo, jak se C. Wessel dostal k imaginárním číslům
a k jejich geometrické teorii. Patrně od polygonových pořadů.
Komplexní číslo x + iy interpretuje v rovině s pravoúhlou soustavou
souřadnic s počátkem O jako orientovanou úsečku s počátečním bodem O a koncovým bodem B = [x, y]; mluvíme též o průvodiči
(x, y) bodu B. Modul (absolutní hodnotu) a amplitudu komplexního
čísla definuje tak, jak to děláme nyní. Velký vtip je v násobení komplexních čísel: Součin dvou komplexních jednotek (tj. komplexních čísel zobrazených průvodiči bodů najednotkové kružníci) s amplitudami
w, a lVI je komplexní jednotka s amplitudou w, + lVI. Speciálně komplexní jednotka s průvodičem (O, 1) - označme ji i - má amplitudu
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a snadno se přesvědčíme, že součin nalevo můžeme počítat zcela formálně, či mechanicky, jako součin dvojčlenu s dvojčlenem.

Je pozoruhodné, jak se C. Wessel (neprofesionální matematik
a v matematice patrně úplný samouk) správně a přesně vyjadřoval.
Také je zajímavé, že C. Wessel kromě popisované práce z matematiky vůbec nic dalšího neuveřejnil (aspoň pokud je známo).
V r. 1806 Jean R. Argand (1768-1822) uveřejnil rovněž pojednání
o geometrické interpretaci komplexních čísel. Ukázalo se mnohem
později, až po objevu Wesselovy práce, že Wesselův a Argandův přístup si byly blízké, ale Wessel jej rozvinul s větší pečlivostí.
Teď už je na řadě Carl F. Gauss (1777-1855). Ten pravděpodobně
už v r. 1799 přišel na myšlenku, jak geometricky znázorňovat komplexní číslo, ale teorii, kterou z této myšlenky vytvořil, uveřejnil až
v r. 1831. Pro rovinu, ve které se geometrická interpretace komplexních čísel a operací s nimi realizuje, se ujalo pojmenování Gaussova rovina. S jejím znázorněním vydala v r. 1977 Německá spolková pošta známku k 200. výročí Gaussova narození.
Mají komplexní či imaginární čísla pro geodezii význam? Lze odpovědět takto: Konformní zobrazení, která zachovávají úhly, lze
dobře ovládnout až s teorií funkcí komplexního argumentu. Dokladem je např. kniha R. Kiinig - K. Weise: Mathematische Grundlagen der hiiheren Geodasie und Kartographie I. Das Erdspharoid und
seine konforme Abbildungen. Berlín 1951 (ruský překlad 1954).
RNDr. Kamil Maleček,
katedra matematiky FSv CVUT v Praze

ZPRÁVY ZE ŠKOL
Z historie studia zeměměřického
inženýrství v Srně

Fakulta stavební Vysokého učení technického (FAST VUT) oslavila
v roce 1999 100. výročí založení České vysoké školy technické
v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. Základy
vysokoškolského vzdělávání ve stavitelství však byly v Bmě položeny již před 150 lety, kdy bylo zřízeno německo-české technické
učiliště.
Přednáškami z matematiky a praktické geometrie (geodezie) byl
pověřen významný český geodet, kartograf a geograf prof. Karel
Kořistka. Přišel z Banské Stiavnice, kde byl asistentem prof. Christiana Dopplera. Tento tehdy teprve čtyřiadvacetiletý profesor, první
profesor geodezie v Brně, vynikal nadáním pro discipliny teoretické
i praktické. Za svého dlouhého života (zemřel v Praze r. 1906 ve
věku 81 let) získal zcela mimořádné zásluhy o geodezii u nás i ve
světě. Věnoval se zejména výškopisným měřením a vyjádření terénního reliéfu na topografických mapách, aktivně se podílel na reformách školství nejen v Rakousko-Uhersku, ale také např. v carském
Rusku. Byl mnohokrát vyznamenán a nakonec povýšen do rytířského
stavu.
Po dvouletém působení v Brně odešel prof. K. Kořistka na Polytechnický ústav do Prahy. Po něm přednášeli geodezii Antonín Winkler a Gustav Niessel z Meyerdorfu.
Do roku 1873 bylo brněnské technické učiliště utrakvistické (německo-české), pak bylo přeměněno na Vysokou školu technickou
s německým vyučovacím jazykem. Ta v Brně existovala až do konce
druhé světové války.
Požadavky na vyšší a samostatné vzdělávání zeměměřičů vzrůstaly (zejména po zavedení číselné metody pro nové katastrální mapování a po vydání zákona o stálé evidenci pozemkového katastru),
takže v roce 1896 vznikl na stavebním odboru pražské techniky
Dvouletý kurs pro vzdělávání zeměměřičů jako první samostatné vysokoškolské zeměměřické studium v českých zemích. tři roky později, 16. září 1899, byla pak otevřena c. k. Česká vysoká škola
technická Františka Josefa v Brně.
Měla dva odbory: stavební a strojní. Ke stavebnímu odboru byl
přičleněn Dvouletý kurs pro vzdělávání zeměměřičů. V 1. ročníku
byly povinné předměty: matematika, deskriptivní geometrie, fyzika,
optika. geodezie nižší, právo veřejné, národní hospodářství, zákony
komasační. Ve 2. ročníku byly povinné předměty: geodezie vyšší,
sférická astronomie, astronomické určování zeměpisných souřadnic,
nauka o katastru, geodetické počtářství, úvod do grafických výpočtů, agrární operace, kartografické zobrazování zemského elipsoidu,
měření podzemních prostor, topografické měření, právo soukromé,
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encyklopedie nauky o zemědělství, encyklopedie lesnictví. V obou
ročnících byla řada předmětů doporučených. Po úspěšném absolvování státní zkoušky, kterou dvouleté zeměměřické studium končilo,
získali absolventi titul "evidenční geometr" a po nejméně tříleté praxi
a složení další předepsané zkoušky se mohli stát "úředně autorizovanými civilními geometry".
Výuku v kursu zajišťovala I. stolice nižší a vyšší geodezie. Jejím
prvním přednostou byl jmenován prof. Ing. Josef Líčka
(1852-1909), tehdejší profesor vyšší geodezie na ČVUT v Praze.
S velkým úsilím se věnoval organizaci a zabezpečení výuky v zeměměřickém kursu. Ve školním roce 1901102 byl zvolen děkanem
stavebního odboru a v roce 1908/09 byl rektorem školy. V praxi se
prof. J. Líčka zabýval zejména triangulací a byl průkopníkem číselné
metody mapování polohopisu.
Po smrti prof. J. Líčky se v roce 1910 stal přednostou stolice nižší
a vyšší geodezie prof. Ing. dr. Augustin Semerád (1878-1962),
který pak na škole působil 38 let. Jeho vědecká a odborná činnost
byla mimořádně bohatá a zasahovala do všech geodetických disciplin včetně fotogrammetrie. Prof. A. Semerád byl uznávaným odborníkem doma í v zahraničí, působil v Mezínárodní uníí geodetické
a geofyzikální, kde jako první navrhl vytvoření Evropské nívelační
sítě. Psal skripta, učebnice, byl zakladatelem Spolku českých geometrů a v roce 1913 založil první český odborný časopis Zeměměřičský věstník, jehož byl po deset let redaktorem.
Pro Stavební fakultu je významný též rok 1911, kdy byla postavena budova na Veveří ulici č. 95. ve které fakulta sídlí dodnes.
Ještě před první světovou válkou byly snahy o prodloužení studia
zeměměřictví na 8 semestrů. Válečné období však výuku silně omezilo, protože mnozí studenti i profesoři byli povoláni na frontu a budovy školy sloužily jako vojenský lazaret.
Teprve po válce byly snahy o rozšíření studia znovu oživeny, ale
podařilo se to až v roce 1927, kdy bylo studium zeměměřického inženýrství prodlouženo na 6 semestrů se dvěma státními zkouškami
a s právem získat hodnost doktora technických věd.
V roce 1921 byla zřízena II. stolice nižší a vyšší geodezie ajejím
přednostou byl jmenován asistent prof. A. Semeráda, prof. dr. Bohumil Kladivo (1888-1943).
Prof. B. Kladivo přednášel vyšší geodezii a sférickou astronomii
na brněnské technice v letech 1912-1939. Byl to vědec světového
formátu, výborný pedagog, vlastenec a velmi ušlechtilý člověk. Zabýval se zejména vyrovnávacím počtem a gravimetrií. Hlavním dílem celostátního významu se stala kyvadlová měření tíhového zrychlení na tíhových bodech v prostoru Moravy s připojením na dané
body v Postupimi a ve Vídni. První referenční bod pro naše státní
území, určený prof. B. Kladivem, se dodnes nachází v suterénu budovy Stavební fakulty na Veveří 95. Na střeše této budovy pak prof.
B. Kladivo vybudoval astronomickou observatoř, kterou kromě studentů navštěvovali i členové brněnské Astronomické společnosti do
doby, než vznikla hvězdárna a planetárium na blízké Kraví hoře. Jako
sokolský činovník, starosta brněnské sokolské župy, byl prof. B. Kladivo za německé okupace zatčen a více než dva roky vězněn. Těžce
nemocný potom v roce 1943, krátce po propuštění z vězení, zemřel.
V koncentračních táborech zahynuli oba jeho asistenti, prof. in memoriam dr. Jaroslav Mrkos a dr. techn. in memoriam Ing. Jaroslav
Potoček.
Studium zeměměřictví bylo tedy tříleté, ale program tak náročný,
že trvalo zpravidla až 4 112roku. Bylo to způsobeno tím, že některé
zkoušky se mohly konat až po ukončení 6. semestru, obvykle tedy
až v dalším školním roce.
V roce 1936 byla škola přejmenována na Vysokou školu technickou (VŠT) Dr. Edvarda Beneše. Její slibný vývoj byl ukončen v listopadu 1939, kdy němečtí okupanti všechny české vysoké školy zavřeli.
Po skončení 2. světové války byl provoz ve škole obnovován postupně. Ústav nižší geodezíe vedl nadále prof. A. Semerád (až do r.
1948, kdy jako sedmdesátiletý odešel do důchodu), Ústav vyšší geodezie byl značně postižen ztrátou prof. B. Kladiva a obou jeho asistentů. Vedením ústavu byl prozatímně pověřen prof. Jan Zavadil
(profesor meliorací) a jako suplent pro předměty, které se zde vyučovaly, tj. vyšší geodezie. astronomie, geofyzíka, matematická kartografie a geodetícké počtářství III, byl získán Ing. dr. Josef Bohm,
měřický rada Zeměměřického úřadu v Praze. V roce 1946 byl jmenován mímořádným, v roce 1947 řádným profesorem a pak i přednostou ústavu vyšší geodezíe.
Prof. Ing. dr. Josef Bohm, DrSc. (1907-1993) byl významný
specialista v oboru vyšší geodezíe a teorie chyb, je autorem mnoha
učebnic a základních skrípt, z nichž většina se využívá dodnes. Na
VŠT v Brně působil v letech 1945-1951 a významně se zasloužil
o poválečnou rekonstrukci ústavu.
Výuku na zeměměřickém oboru kromě profesorů A. Semeráda
aJ. Bohma zajíšťovali i odbornící z praxe: Ing. dr. A. Štván, Ing. dr.

A. Fiker, Ing. A. Prokeš, Ing. A. Šimek a další. Od školního roku
1946/47 bylo studium zeměměřického inženýrství prodlouženo na
čtyřleté a postupně se podařilo získat další odborné učitele. Ve školním roce 1950/51 zajišťovalo studium zeměměřictví 5 ústavů (kateder); katedru nižší geodezíe vedl doc. Bedřich Chrastil, katedru vyšší
geodezie prof. Josef Bohm, katedru praktické geometrie prof. Antonín Štván, katedru geodetické astronomie a geofyziky prof. Jaroslav
Procházka a katedru fotogrammetrie doc. Adolf Fiker.
Nečekaný zvrat ve vývoji VŠT v Brně přinesl rok 1951, kdy byla
zřízena Vojenská technická akademie (VTA, později VAAZ, nyní
VA), civilní studium zeměměřického inženýrství bylo v Brně přerušeno a geodetické katedry, s výjimkou praktické geometrie, se staly
součástí akademie. Ze stavebních oborů, o které neměla vojenská
správa zájem, vznikla Vysoká škola stavitelství. Na ní vyučovali geodezii pro stavební obory prof. Antonín Štván a doc. Josef Zeman.
Profesoři J. Bohm a J. Procházka, docenti A. Fiker a B. Chrastil přešli se svými asistenty na VTA.
Od školního roku 1951152probíhala výuka v oboru geodezie a kartografie pouze na Vojenské technické akademii a ti, kteří neměli zájem o službu v armádě, mohli studovat na vysokých školách v Praze
nebo Bratislavě. Mnozí potenciální zájemci však raději volili jiné
obory a tak se na Moravě a ve Slezsku začal brzy projevovat nedostatek zeměměřických inženýrů. V roce 1956 byla v Brně obnovena
vysoká škola technická s novým názvem Vysoké učení technické
a Stavební fakulta získala budovu na Barvičově ulici č. 85. Na Stavební fakultě však nebylo obnoveno oddělení zeměměřického inženýrství, přešla tam jen malá katedra geodezíe z Vysoké školy stavitelství, která zajišťovala výuku geodezie na stavebních oborech. Až
do roku 1960 byl vedoucím této katedry prof. Antonín Štván.
Prof. Ing. dr. Antonín Stván (1892-1967) byl profesorem praktické geometrie na brněnské technice jmenován v roce 1948. Před
tím byl vrchním měřickým radou v Opavě a působil též na Katastrálním měřickém úřadě v Brně. Podílel se na vytvoření Instrukce A pro katastrální měřické práce, zabýval se otázkami geodetických základů, katastrálního mapování, geodetického počtářství a vyrovnávacího počtu. Podle vzpomínek prof. J. Bohma si na něho studenti stěžovali, že např. přednáší (a zkouší) 15 způsobů protínání
zpět a dává kartýrovat a planimetrovat celý list katastrální mapy
1:2000.
Po velkém úsilí odborné veřejnosti a zejména díky neúnavné snaze
prof. M. Pokory, který po odchodu prof. A. Štvána do důchodu, se
stal v roce 1960 vedoucím katedry geodezíe, byl ve studijním roce
1969170, tedy po 18 letech, opět otevřen 1. ročník pětiletého denního studia oboru geodezie a kartografie. (Pro obor geodezie a kartografie tedy další výročí - 30 let od obnovení studia na brněnské
technice).
Prof. Ing. Matěj Pokora (1915-1984) působil na FAST VUT v letech 1960-1984, po 21 let jako vedoucí katedry geodezie. Jeho oborem byla inženýrská geodezie a pozemkové úpravy. S jeho jménem
zůstává nerozlučně spojeno obnovení oboru geodezíe a kartografie
na VUT v Brně.
Na katedře tenkrát kromě prof. M. Pokory působili docenti František Hromádka a Josef Zeman a 5 odborných asistentů: inženýři Elvíra Bezdíčková, Jaroslav Culek, Ivo Jakubka, Jiří Pažourek a Miloslav Veselý, externě vyučovali profesoři z VAJosefVykutil, Zdeněk
Nevosád, Jan Fixel a jiní.
V roce 1973 přešel na katedru prof. J. Vykutil, význačný odborník v oblasti vyšší geodezie, o rok později pak doc. Oldřich Válka,
výzkumný pracovník v automatizaci geodetických prací. V roce 1981
se vedoucím katedry stal doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc. Postupně
přicházeli další odborníci, takže v roce 1982 měla katedra 4 profesory (Matěj Pokora, Josef Vykutil, František Hromádka a Zbyněk
Maršík), 3 docenty (Oldřich Válka, Miloslav Veselý a Josef Zeman)
a 11 odborných asistentů, z nichž mnozí dosáhli hodnosti kandidáta
věd.
Z profesorů je třeba zvlášť připomenout prof. Ing. dr. Josefa Vykutila (* 1912), který na škole působil v letech 1973-1988. Vydal
řadu samostatných děl z oboru geodetických základů a geofyziky.
Mimo jiné vypracoval postup pro určování tíhových korekcí nivelačních měření v baltském výškovém systému pro celé Československo a aktivně se podílel na práci Mezinárodní unie geodetické
a geofyzíkální.
Období osmdesátých let je charakterizováno soustavným vědeckým růstem učitelů katedry geodezie, která až do současnosti zajišťuje odbornou výuku na oboru geodezie a kartografie i na stavebních
oborech.
Od roku 1990 je vedoucím Ústavu geodezie doc. Ing. Josef Vilásek, CSc. Studijní program doplnily nové předměty, ústav byl vybaven nejmodernějšími přístroji pro GPS (Global Positioning System) a novou výpočetní a přístrojovou technikou. V roce 1991 se
ústav vrátil do historické budovy brněnské techniky na Veveří ulici,
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a to do prostorů, ve kterých byly geodetické ústavy nepřetržitě od
otevření budovy v roce 1911.
V současné době má Ústav geodezie FAST VUT tři profesory
(Zdeněk Nevosád, Jan Fixel a Zbyněk Maršík), čtyři docenty (Otakar Švábenský, Miloslav Švec, Josef Vitásek a Josef Weigel) a 15
odborných asistentů. V postgraduálním doktorandském studiu pokračuje 6 našich mladých absolventů. Posluchači oboru geodezie
a kartografie mohou studovat některé ze čtyř zaměření: inženýrskou
geodezii, katastr nemovitostí, fotogrammetrii nebo geografické informační systémy.
Kromě pedagogického působení se mnozí akademičtí pracovníci
zabývají výzkumnou činností a podílejí se na řešení řady úkolů
v rámci mezinárodní spolupráce.

V posledních pěti letech se orientoval zejména na činnost v rámci
FlG. Pravidelně přednáší na Mezinárodních geodetických informačních dnech v Brně na téma nových trendů v zeměměřictví a katastru nemovitostí a na téma standardizace.
Ing. Václav Slaboch, CSc., zůstává přes své enormně vysoké pracovně-společenské zapojení člověkem milým, vstřícným, vždy
ochotným pomoci. Do dalších let mu přejeme mnoho zdraví a osobní
spokojenosti.

LITERATURA:
[1] RYŠKOVA, H.-VITASEK, J.: Historie studia zeměměřického
inženýrství v Brně: In: Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference, sekce č. 4. Brno, VUT v Brně 1999.
[2] VYKUTlL, J.: Stručná historie zeměměřických studií v Brně.
Archiv Ústavu geodezie FAST VUT v Brně. [Nepublikováno.]
Ing. Helena Ryšková,
Ústav geodezie FAST VUT v Brně

Ing. Václav Slaboch, CSc., se narodil 5. července 1939 v Praze. Mládí
strávil v Berouně, kde jeho otec pracoval na Středisku geodezie. V letech 1953-57 vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou
v Praze, ve studiu pokračoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze
a diplomovou práci obhájil v roce 1962. Po absolvování základní vojenské služby ve Vojenském topografickém ústavu Dobruška nastoupil do zaměstnání do funkce podnikového geodeta velkolomu
Čertovy Schody. V roce 1967 byl přijat jako externí aspirant na Stavební fakultě CVUT v Praze. Dizertační práci obhájil v roce 1976.
V rámci vědecké přípravy absolvoval postgraduální studium na
Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, zaměřené na aplikaci
počítačů a matematických metod v řízení. Ve stejné době složil státní
zkoušky z angličtiny, němčiny a francouzštiny a absolvoval postgraduální studium na Společenskovědní fakultě University 17. listopadu. V letech 1968-1969 byl vyslán v rámci programu AIESTE
na studijní pobyt do Velké Británie.
V letech 1970-1979 pracoval v odboru technického rozvoje na
tehdejším ČÚGK. V letech 1979-1981 byl vyslán jako expert programů UNDP a UNFPA do africké Guineje, po skončení expertizy
se vrátil na ČÚGK. V r. 1990 byl v rámci mezinárodního konkurzu
vybrán do funkce konzultanta pro geodezii na Maltě, kde působil do
r. 1995. V letech 1995-1998 pracoval v odboru informatiky na
ČÚZK. 1. 5.1998 byl jmenován ředitelem VÚGTK.
V současné době je jubilant členem mezinárodní pracovní skupiny CERCO pro kvalitu, místopředsedou Českého svazu geodetů
a kartografů, členem Oborové rady pro geodezii a kartografii,
členem Komitétu pro FlG (Mezinárodní federace zeměměřičů),
předsedou pracovní skupiny 5. Komise FlG pro řízení kvality geodetických prací, členem Task Force FlG pro ISO, národním koordinátorem projektu vybudování databáze administrativních hranic, pozorovatelem CLGE při EU (Výbor. evropských zeměměřičů)
a předsedou Terminologické komise ČUZK. Je externím přednášejícím oboru inženýrské geodezie pro zahraniční studenty na Fakultě
stavební ČVUT a členem Kolegia předsedy ČÚZK.
Publikační činnost orientoval jubilant zejména na problematiku
inženýrské geodezie, metrologie, normalizace v oboru zeměměřictví, zejména se zřetelem na řízení kvality. Publikoval rovněž řadu
příspěvků na téma budování Informačního systému zeměměřictví
a katastru nemovitostí a jeho zapojení do celostátních informačních
systémů. V rámci edice FlG je spoluautorem publikace "Doporučené postupy pro rutinní kontroly elektronických dálkoměrů."

Významný slovenský geodet doc.
Ing. Peter Marčák, CSc., nás 7. 6.
1999 navždy opustil. Zomrel náhle,
nečakane, dva dni pred svojimi
76. narodeninami. Rodák zo Starej
Lubovne maturoval na Gymnáziu
v Kežmarku. Krátko p6sobil ako
učitel. V rokoch 1947 až 1951 študoval zememeračské inžinierstvo
na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave.
Prax inžiniera - geodeta začal
vykonávať vo Výskumnom ústave
stavebníctva v Bratislave, odkiaf
takmer po desaťročnom p6sobení
prešiel do Ústavu teórie merania SAV v Bratislave. Po zriadení výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) zanechal vedeckú činnosť v SAV a v roku 1970 bol poverený budovať oddelenie geodézie v tomto rezortnom výskumnom pracovisku.
Z rodinných d6vodov sa v roku 1982 presťahoval do svojho rodiska, kde ako pracovník n. p. Geodézia Prešov pokračoval vo výskumnej činnosti pre VÚGK až do odchodu do d6chodku v roku
1988.
Ing. Marčák v roku 1960 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied,
dva roky nato sa stal samostatným vedeckým pracovníkom, v roku
1969 bol na základe habilitačného konania vymenovaný za docenta
v odbore geodézia a do VÚGK odchádzal ako vedúci vedecký pracovník. Popri vedeckovýskumnej činnosti externe prednášal geodéziu na Vysok~ škole dopravy a spojov v Žiline a inžiniersku geodéziu na SVST v Bratislave. Pracoval vo viacerých odborných
or~ánoch, komisiách atd.
Cinnosť doc. Marčáka bol a zameraná na problémy teórie a metódy sadania a vodorovných posunov priehrad, dalej na recentné pohyby zemskej k6ry, analýzu zdrojov prístrojových chýb a na matematické spracovanie nameraných údaj ov. Najma v meraní na
priehradách a vo výskume recentných pohybov zemskej k6ry vykonal kus záslužnej práce. S jeho menom sú spojené mnohé výskumné a kontrolné merania, ako napr. na Oravskej priehrade, vo
Víre na Morave, v Nosiciach, v Hnilci, na sypaných hrádzach Nitrianske Rudno a Krpefany, na vodných stupňoch na Váhu atd. Na
stavbách Ružín a Liptovská Mara p6sobil ako uznávaný expert. Je
autorom metódy výskumu stálosti pevných bodov a aproximácie referenčného výškového systému na určovanie zvislých posunov stavieb. Ako skúsený odborník modifikoval metódu zvlášť presnej nivelácie so zretefom na sledovanie recentných tektonických pohybov
zemskej k6ry v lokálnych sieťach na lokalitách pre výstavbu jadrových elektrámí. Pod jeho vedením bola spracovaná mapa recentných zvislých pohybov Západných Karpát (1978), prvá mapa gradientov ročných rýchlostí recentných pohybov Západných Karpát
(1980) a súbor 11 máp z východoslovenského geodynamického polygónu (1990).
.
Práce doc. Marčáka v oblasti merania posunov na priehradách
mali priekopnícky charakter, pretože na merania tohto druhu neboli
vtedy v našej republike ani vzory ani skúsenosti. Pozitívne ovplyvnili další vývoj merania pretvorení priehrad a získali uznanie našich
i zahraničných odborníkovo Jeho významnou zásluhou sa kontrolné
merania a vyhodnocovanie ich výsledkov dostali už v šesťdesiatych
rokoch na európsku úroveň.
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Doc. Marčák bol vo všetkých smeroch svojej výskumnej činnosti vefmi svedomitý a mimoriadne pracovitý. Jeho nevšedný
záujem o odborné a vedecké práce ho zaujali do takej miery, že sa
prakticky nevenoval žiadnym osobným záfubám. Meral, študoval,
vyhodnocoval, prednášal, riešil výskumné úlohy, vychovával nových
vedeckých pracovníkov (9 kandidátov vied) a usilovne publikoval výsledky svojich prác v našich i v zahraničných časopisoch.
Biografia a bibliografia Petra Marčáka, docenta odboru geodézie,
ktorú v roku 1995 vydala okresná knižnica v Marčákovom rodisku,
obsahuje 126 položiek publikovaných vedeckých a odborných prác
v slovenčine i v cudzíchjazykoch, populárno-vedeckých prác, správ
o konferenciách a sympóziách, recenzií a i. Je autorom alebo spoluautorom 25 výskumných správ. Na našich a zahraničných podujatiach predniesol40 odborných referátov. Jeho publikované práce, písané jasnou rečou, formou pristupnou čitatefskej verejnosti, našli
široký ohlas: zoznam citácií, ohlasov a prevzatých výsledkov prác
doc. Marčáka obsahuje úctyhodný počet - 109 položiek.
Jeho meno, ako autora, je dobre známe aj našim čitatefom.
V GaKO publikoval 26 prác (niektoré v spoluautorstve).
Výsledky prác doc. Marčáka výrazne obohatili poznatky v oblasti jeho vedeckej a odbornej činnosti. Ako pracovitý, vytrvalý a húževnatý človek mal vefa priatefov u nás i v zahraničí, ktorí si ho vážili a udržiavali s ním čulé styky.
Svoju vedeckú dráhu začal na priehradách. Je priam symbolické,
že tam i skončil svoju životnú púť. Pretože dlhé roky chorfavel, vybral sa koncom mája 1999 na liečenie do Nimnice pri Nosickej priehrade. Na vlastnú žiadosť malliečebný pobyt predlžený o pár dní.
Hneď v prvý den nato nečakane vážne ochorel a o dva dni skonal.
Pochovaný bol 12.6. 1999 na cintoríne vo svojom rodisku.
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Zeitschrift fiir Vermessung & Geoinformation,

VGI spezial - číslo vytvorené z príspevkov viedenskej p6dohospodárskej univerzity
Banko, G.-Mansberger; R.: Od CAD k modelovaciemu nástroj u vývoj a status quo GlS na Podohospodárskej univerzity vo Viedni,
s.71-76.
Fuchs, H.-Pitterle, A.: GlS ako nástroj v rizikovom manažmente
alpských oblastí, s. 76-84.
Volk, G.-Kleemayr; K.: ELBA - lavínový simulačný model spojený
s GlS aplikácie a perspektívy, s. 84-93.
Magagna, B. a i.: Rastrový GlS ako platforma na združenie modelov podnej produktivity a erózií, s. 100-105.
Filrst, J.: Využitie GlS v hydrológii a vo vodnom hospodárstve,
s. 105-111.
Vacik, H.-Lexer; M. J.: vývoj podrobného systému pre priestorové
riešenia (SDSS - spatial decision support system) s ciefom plánovať výsadbu lesných porastov v sekundárnych smrekových lesoch, s. IIl-Il7.
Gasch, J.-Heine, H.: Aplikácia GlS a GPS v školskom lese pOdohospodárskej univerzity, s. 117-126.
Skolaut, Ch.-Dilrrstein, H.: GlS v lesníckej technike - situácia v súčasnosti a možnosti využitia v budúcnosti, s. 126-132.
Maurer; P.: Zobrazenie miesta nehody v uličnej doprave v geografickom informačnom systéme. Status quo lokalizácie miesta nehody a možnosti v budúcnosti, s. 137-143.
Santa, u.-Vergeiner; J.: vývoj systému ROAD-EVALUATION
v spojení s lokalizáciou GPS, s. 143-150.

Česť jeho pamiatke!
Oste~reichische Zeitschrift fiir Vermessung & Geoinformation,
(1999~č. 4
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Jadczyszin, J.: Hodnocení půdní eroze v procesu konsolidace pozemků s využitím modelu EPIC, s. 2-6.
Harasimowicz, S.: Posouzení vlivu dálnic na ornou půdu,
s.6-12.

Malarski, R.: Předpokládané limitní hodnoty lineárních odchylek poIygonových pořadů versus technické předpisy vztažené k měření
základních sítí, detailů a ostatních sítí, s. 3-8.
Jagielski, A.: Využití zeměměřických metod pro výzkum eroze půdy,
s.8-9.
Przewlocki, S.: Taxační model Lódi, s. 10-13.

Adamczewski, Z. - Czamecka, K.: Empirická verifikace modelu pro
zmírnění znečištění,
3-6.
Hemik, J.: Předpoklad civilní odpovědnosti zeměměřiče ve vztahu
k provádění profesionálních činností na příkladu požadavků na
pojištění, s. 6-7.
XXXIII. zasedání delegátů Asociace polských geodetů, Lublin,
28.-29. května 1998, s. 12-18.

s.

Osterreichische
1999, č.1

Gaich, A.-Sehovic, A.-Gruber; M.: Systém na vytvorenie stereoobrazov s vysokou rozlišovacou schopnosťou, s. 194-202.
Wohrer;B.-Bohrer; M.: 3D modely území vytvorené pomocou programu SCOP a laserovej techniky, s. 202-205.
Schiffner; H.: Vyrovnanie rovnobežiek, s. 205-209.
Lechthaler; M.-Kasyk, S.: Systémovo podporovaná kartografická generalizácia plošných objektov, s. 209-216.
Csaplovics, E.-Sindhuber; A.: Jednotlivé interdisciplinárne aspekty
interpretácie digitálnych modelov reliéfu nížiny Neziderského jazera, s. 216-224.

Predplatitefom a záujemcom GaKO
vSR
Oznamujeme predplatitefom a zauJemcom časopisu Geodetický
a kartografický obzor (GaKO) v Slovenskej republike (SR), že vzhfadom na skutočnosť, že PNS, a. s.,je v konkurze, nakladatef časopisu
GaKO Vesmír, spol. s r. o., nemože s istotou zaručiť pokračovanie
jeho distribúcie v SR. Preto prosí všetkých slovenských predplatitefov o oznámenie adresy, aby sa mohol v prípade zlyhania tejto
distribúcie s nimi priamo kontaktovať.
Adresy zasielajte na: Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3,
POB 423, 111 21 Praha 1.
Redakcia (J. Vanko)

Zeitschrift fiir Vermessung & Geoinformation,

Jilptner; B.-Zill, v.: Kartografická mapa 1:50000 v novorn kartografickom prostredí, s. 2-12.
Kurzwemhart, M.: Nové technológie GlS - čo prinášajú do praxe?,
s.13-20.
Bartelme, N.: Normy a Open GlS, s. 21-28.
Mansberger; R.-Hoflinger; E.-Muggenhuber; G.: Medzinárodná federácia geodetov (FlG), s. 28-33.
Hoflinger; E.: Povolanie geodeta z európskeho pohfadu, s. 33-39.
Csaplovics, E.-Sindhuber; A.: Jednotlivé interdisciplinárne aspekty
interpretácie digitálnych modelov reliéfu nížiny Neziderského jazera, s. 39-47.

HANEK, P. - JIRASKOVA, J.: Znovu o měření jeřábových
totálními stanicemi

drah

HORŇANSKÝ, I.: MOLA - účinný nástroj internacionalizácie
katastra nehnutel'ností
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Z exkurze 2. Základní školy Propojení Sedlčany
na pracovišti odboru kartografie a polygrafie
Zeměměřického úřadu v Sedlčanech

Foto: PaedDI: Jaroslav Nádvorník,
2. ZŠ Prop(}jení Sedlc'anv

Vydal Český úřad zeměměřický a katastrální. Zpracoval Zeměměřický úřad. Vytiskla Polygrafia a. s. Praha. Vydáno v roce 1999.
4. vydání, obnovené. Formát mapy 105 x 68,5 cm, nepravá obálka ke skládání do formátu A4. Osmibarevný ofsetový tisk. Doporučená cena 75 Kč.

Mapa zobrazuje území České republíky i příhraniční oblasti sousedních států. Poskytuje informace o sídlech, vodstvu, silničních
a železničních komunikacích, lesích a správním rozdělení.
Sídla jsou členěna do 10 kategorií podle počtu obyvatel a znázorněna plánky nebo signaturami.
Vodstvo zahrnuje zákres vodních toků (do šíře 50 m a širší
než 50 m) a vodní plochy.
Silniční komunikace se člení na dálnice, hlavní a vedlejší silnice (vč. komunikací ve stavbě).

Železniční komunikace představují hlavní a vedlejší železnice, s vyznačením tunelů a železničních stanic. Odlišené jsou
elektrifikované železnice a lanovky.
Výškopisnou složku mapy reprezentují kóty výškových bodů,
názvy pohoří, hor, úvalů a nížin a nově i stínovaný terén.
Správní rozdělení je charakterizováno zákresem státních,
krajských a okresních hranic s vyznačením sídel správy krajů
a okresů s účinností od 1. ledna 2000.

Vydal Český úřad zeměměřický a katastrální. Zpracoval Zeměměřický úřad. Vytiskla Polygrafia a. s. Praha. Vydáno v roce 1999.
3. vydání, obnovené. Formát mapy 105 x 68,5 cm, nepravá obálka ke skládání do formátu A4. Sedmibarevný ofsetový tisk. Doporučená cena 60 Kč.

Mapa zobrazuje územní samosprávné celky podle ústavního zákona Č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR Č. 1/1993 Sb.
(zákon nabyl účinnosti dnem I. ledna 2000).
Obsahuje zákres a název hlavního města, sídel krajů a okresů,
,statutárních měst a měst, obcí s více než 1000 obyvateli, částí
obcí a výběr obcí s méně než 1000 obyvateli. Dále jsou v mapě
zobrazeny státní, kraj ské a okresní hranice, hranice statutárních

měst, dalších měst i všech obcí. Jednotlivé kraje jsou barevně
odlišeny.
Na rubu mapy jsou podrobněji vyznačena správní rozdělení
Prahy a statutárních měst. Uvádějí se základní informace z legislativy územně správního rozdělení ČR, adresář ministerstev
a ústředních úřadů i údaje o Praze a okresech (číselné kódy, rozloha, počet obyvatel, adresa okresních úřadů).

Mapy můžete zakoupit nebo objednat v prodejnách map katastrálních
úřadů:
18212 Praha 8, P. O. BOX 24, Pod sídlištěm 9, tel. 02/84043534, fax 02/84043531
37086 České Budějovice, Lidická 11, tel. 038/6713223, fax 038/6359680
33039 Plzeň, Radobyčická 12, tel. 0/917/62266, fax 01917220637
36005
46065
40007
53086
60151
74655

Karlovy Vary, Sokolovská 167, tel. 017/4/7111, fax 017/46241
Liberec, Rumjancevova 10, tel. 048/5105309,fax 048/5105568
Ústí nad Labem, Krčínova 797/2, tel. 047/5501308,fax 047/5500175
Pardubice, Čechovo nábř. 1791, tel. 040/621O/66,fax 040/6210166
Brno, Běhounská 26, tel. 05/42521280,fax 05/42521103
Opava, Praskova 11, tel. 0653/622692, fax 0653/625239

Digitální rastrovou podobu _mapy České republiky 1 : 500 000 a soubor vektorových
lení a katastrálních hranic Ceské republiky (na úrovni mapy 1 : 50 000) poskytuje
Zeměměřický úřad, oddělení odbytu
18211, Praha 8, P. O. BOX 21, Pod sídlištěm 9,
tel. 02/84041601, 02/84041606,fax 02/84041416

dat hranic správního

rozdě-

