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V článku jsou popsány základní vlastnosti Voronoiova diagramu, jeho složitost a možnosti využití. Dále je popsán jednoduchý, postupný algoritmus a možnosti na jeho urychlení. Také jsou popsány vlastnosti potřebné pro pochopení tzv. sweep-line
algoritmu.

Fundamental characteristics oj Voronoi 's diagram, its complicated structure and possibilities oj use. Easy, succesive algorithm and possibilities oj its acceleration. Characteristics needed Jor the understanding oj so called sweep-line algorithm are
presented.

S vývojem počítačové geometrie našly Voronoiovy diagramy
uplatnění v mnoha rozličných oborech, kterým se tak otevřely nové metody na modelování reálných i abstraktních objektů a jevů. Pro představu jmenujme obory jako biologie,
chemie, krystalografie, ekonomie, počítačová grafika, robotika a mnoho dalších. Samotná myšlenka dekompozice prostoru je však mnohem starší než první počítače a nutno poznamenat, že termín Voronoiův diagram má mnoho
rovnoprávných synonym, např. Thiessenovy polygony, Dirichletovy buňky atd. Používání jednotlivých termínů závisí
spíše na oboru, ve kterém se tato myšlenka aplikuje. Voronoiův diagram Vor (B) množiny bodů B = {blo b2, bn} je
možné definovat jako rozdělení (dekompozice) roviny do
n buněk, kde každému bodu bi z této množiny patří jedna
buňka V (bi) s vlastností takovou, že pokud bod x leží uvnitř
buňky V (b;), leží také nejblíže bodu bj (viz obr. 1).
Místo, kde k bodu bl je "ste.illLdaleko" jako k bodu b2, je
určeno kolmou osou k úsečce btb2• Místo, kde k bodu bl je
blíže než k bodu b2, je určeno polorovinou h (blo b2). Při rozšíření na celou množinu bodů B lze říct, že Voronoiova buňka
je průnik polorovin definovaných okolními body [I], tj.
V (b;) = nl$j:9l,j;<i h (b;, b) (obr. 2).

Před tím, než zde budou zmíněny některé algoritmy na výpočet Voronoiova diagramu, nastíníme případy, kde je výhodné Voronoiovy diagramy využít. Prvním případemje zjištění nejbližšího bodu - objektu od zadaného místa, např.
v mobilní navigaci "člověk hledá nejbližší bankomat", ve
windows-based operačních systémech "bude vysvícena
ikona, která je nejblíže kurzoru myši" - US Patent 5564004.
Voronoiových diagramů lze využít také v urbanistickém plánování, např. "Postaví se nová škola a hledáme region, ve
kterém bude do této nové školy blíže, než do ostatních." Je
zřejmé, že vzdálenosti nemusí být nutně euklidovské a mohou se např. váhovat podle "velikosti školy".

V současné době existuje mnoho různých algoritmů pro výpočet Voronoiových diagramů. Většinou se však jedná o modifikace známých algoritmů, jako jsou "sweep line", "divide
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Obr. 3 Voronoiův diagram pro případ bodů ležících na kružnici
a pro případ, kdy je přidán další bod

& conquer", atd. Asi nejjednodušší algoritmus pro naprogramování by se dal zařadit do kategorie tzv. ,,Brute Force",
neboli tupých algoritmů. Tento algoritmus je vhodný spíše
pro pochopení principu Voronoiových diagramů a není
vhodný pro obsáhlá data. Při zavedení určitých podmínek
však může dojít ke značnému urychlení.
Prvním krokem v tomto algoritmu je načtení vstupních
bodů, na kterých bude sestrojen Voronoiův diagram. Tento
krok nebude rozebírán, protože vstupní data mohou být v různých formátech, např. txt, dxf, mif/mid, gml a mnoha dalších
[3]. Po načtení vstupních dat je nutné sestrojit kolmé osy (perpendicular bisectors) mezi všemi body. Termín "kolmá osa",
neboli "perpendicular bisector" se v tomto textu bude často
vyskytovat, a proto zde bude pro zjednodušení používán ne
zcela správný termín "bisektor". Sestrojení bisektorů mezi
všemi body by pro obsáhlá data mohlo výrazně ovlivnit dobu
výpočtu, proto je zde možné zavést jisté zjednodušení. Řekněme např., že Voronoiova buňka bude tvořena maximálně
40 body, tj. z každého bodu bude potřeba sestrojit 40 nejbližších bisektorů. Jinými slovy, předpokládejme, že nenastane příklad, kdy všech 40 bodů leží na jedné kružnici (viz
obr. 3).
Před tím, než budou sestrojovány bisektory, je třeba
nejdříve spočítat vzdálenosti d = ~L1x2 + Ay2 mezi bodem
bv : Lbv,xo bv,yJ, okolo kterého bude vytvářena Voronoiova
buňka a všemi ostatními body bj : Lbj.x, bj.yJ, j = I, ... , n, j v,
kde L1x = bv,x - bj,x a Ay = bv,y - bj,y jsou souřadnicové rozdíly.
Poté bude vybráno 40 nejbližších bodů, mezi kterými budou

"*

sestrojeny bisektory Sj dané rovnicí qlj x + q2j Y + q3j = O,
kde qlj = 2bv,x - 2bj,x, q2j = 2bv,y - 2bj,y, a q3j = b},k - b~x +
+ b},y - -b~y, (viz obr. 4).
Dalším krokem je výpočet průsečíků Pj : Lpj,.., Pj,yJ mezi
právě sestrojenými bisektory Si, Sj, i j, kde
(q2j q3,i - q2.i + q3j)
(qlj q3,i - ql.i q3)
Pj,xo =
, Pj,y, (
)
(ql,i q2j - qlj + q2,i)
ql.i q2j - qlj q2.i

"*

Jakmile jsou spočteny průsečíky mezi všemi bisektory, je
nutné vybrat takové průsečíky, které tvoří Voronoiovu buňku.
To jsou pouze takové průsečíky P : Lpxo pyj, jejichž spojnici
s bodem bv : Lbv,xo bv,yJ protínají právě dva bisektory, tj. pouze
ty dva bisektory, které tento průsečík vytvořily a žádné jiné
(viz obr. 5). Pro výběr bodů, které tvoří Voronoiovu buňku,
je nutné zahrnout také průsečíky mezi bisektory a ohraničujícím obdélníkem. Záměrně je zde používán termín "ohraničující obdélník", který vychází z tzv. "minimum boundary
rectangle", neboli MBR. V našem případě se ale nejedná
o MBR. Z čistě "kosmetických" důvodů je MBR ještě nepatrně zvětšen. Jakmile jsou spočteny všechny body, které tvoří
Voronoiovu buňku, je nutné tyto body seřadit po směru nebo
proti směru hodinových ručiček. Toto řazení závisí na konvenci, kterou programátor zavede. Po seřazení je možné pokračovat ve výpočtu další buňky. Hrany Voronoiovy buňky
"hrany" je výhodné ukládat tak, aby bylo možné vyloučit
nadbytečné výpočty hran, které už byly sestrojeny. To také
značně urychlí výpočet celého diagramu.
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Uvedený algoritmus je sice velmi jednoduchý, ale neefektivní. Pro B = {bl> b2, •• , bn} je pro jednu Voronoiovu buňku
potřeba sestrojit n -1 bisektorů. Mezi každým bisektoremje
1
potřeba sestrojit průsečík, tj. 2 (n - 2) (n - 1) operací.
Každý průsečík je nutné otestovat v nejhorším případě s každým bisektorem. Je zřejmé, že pokud tedy zjednodušíme výpočet tak, že jednu Voronoiovu buňku může tvořit maximálně
např. 40 bodů, výrazně tím urychlíme celkový výpočet Voronoiova diagramu. Výpočet potom spíše závisí na rychlosti
vyhledání 40 nejbližších bodů k bodu, okolo něhož bude vytvářena Voronoiova buňka, tj. na rychlosti vzestupného seřazení vzdálenosti. Je proto nutné zvolit efektivní třídící algoritmus, např. Quick-Sort.

Pro posouzení efektivity algoritmu je nutné znát složitost Voronoiova diagramu. Je možné ukázat, že složitost Voronoiova diagramu je lineární. Podle Eulerova vztahu pro každý
uzavřený obrazec platí mv - me + mf = 2, přičemž mv je počet vrcholů v obrazci, me počet hran a mf počet faset. Faseta

Obr. 7 Body ležící na parabole jsou stejně vzdáleny
od bodu b jako od horizontály
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je oblast, která je ohraničena hranami, tvořenými jednotlivými vrcholy obrazce. Fasety beze zbytku rozkládají rovinu,
ve které se daný obrazec - graf vyskytuje, viz [I]. Voronoiův diagram není uzavřený obrazec. Proto, aby bylo možné
aplikovat Eulerův vztah na Voronoiův diagram, je potřeba
doplnit Voronoiův diagram dalším vrcholem, který leží v nekonečnu.
Všechny polopřímky, které z Voronoiova diagramu vycházejí, se protínají v tomto bodě. Po naznačené úpravě lze
Voronoiův diagram považovat za uzavřený (viz obr. 6). Potom platí (nv + 1) - ne + n = 2, kde nv je počet vrcholů + 1
v nekonečnu, ne je počet hran a n počet faset. V případě
Vor (B), uvedeného na obrázku 6 je nv = 6, ne = 10, n = 6, tj.
6 - 10 + 6 = 2. Každá hrana v upraveném Vor (B), je tvořena
dvěma vrcholy. Každý vrchol má stupeň nejméně 3, to znamená, že do každého vrcholu vstupují nejméně 3 hrany, tj.
2ne ~ 3 (nv + 1). Pro Voronoiův diagram tvořený n ~ 3 body
z výše uvedených vztahů platí, že počet vrcholů je nejvýše
2n - 5 a počet hran je nejvýše 3n - 6, což tedy ukazuje, že
složitost Voronoiova diagramu je lineární.
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Sweep-line algoritmus, který počítá Voronoiův diagram v lineárním čase, uvedl poprvé S. Fortune [4]. Tento algoritmus,
patří do kategorie sweep-line algoritmů, to znamená, že je
založen na "posouvání" horizontální přímky (sweep line, dále
jen horizontála) přes body, na kterých má být vytvořen Voronoiův diagram. Sweep-line algoritmus pro výpočet Voronoiova diagramu se výrazně liší od ostatních sweep-line algoritmů v tom, že nelze sestrojit Voronoiovy buňky pouze na
základě informací z bodů, které se nacházejí nad nebo na horizontále. Je třeba brát v úvahu také body, které se nacházejí
v určité vzdálenosti pod horizontálou. V tomto upraveném
algoritmu proto budou sestrojovány pouze ty části Voronoiova diagramu, které už v daném okamžiku nemohou být
ovlivněny body pod horizontálou. To znamená pouze ty části,
u kterých už jsou známé nejbližší body z B = {bl> b2, .. , bn}.
Z obrázku 7 je zřejmé, že body které jsou stejně vzdálené od
bl jako od horizontály, leží na parabole, která je funkcí bi,x,
bi,y, hy, X, tj. Y =f (bj,x, bi,y, hy, x), kde bj,x, bi,y, E B jsou souřadnice daného vstupního bodu a hy je momentální y-ová souřadnice, kterou horizontála prochází. Uvnitř paraboly je tedy
místo, kde už Voronoiův diagram nemohou ovlivnit body ležící pod horizontálou, tj. y > f (bi,x, bi,y, hy, x).

v jednom bodě. Vzdálenost z tohoto bodu k horizontále a ke
všem třem bodům, jež definují výše zmíněné paraboly, je
stejná. To znamená, že body bl> b2, b3 leží na jedné kružnici
se středem v bodě q a tato kružnice je tečná s horizontálou.
Naopak, vznik nové paraboly se děje, jakmile horizontála při
svém pohybu narazí na nový vstupní bod b E B. V okamžiku,
kdy se y-ová souřadnice horizontály a vstupního bodu rovnají, je parabola degenerována na vertikální polopřímku. Jakmile je y-ová souřadnice horizontály menší, nově vzniklá parabola se začne rozšiřovat a průsečíky se sousedními
parabolarni začnou vymezovat novou Voronoiovu hranu. Samotný algoritmus je detailně popsán v [1] a zdrojový kód je
k dispozici např. na stránkách [10, 11]. Struktura DCEL
(Doubly Connected Edge List), která se používá pro ukládání Voronoiova diagramu, je popsána např. v [1,3, 8, 9].
Mezi algoritmy, které počítají Voronoiův diagram v lineárním čase patří také tzv. "Divide & Conquer" rekurzivní algoritmus, který je popsán např, v [2].

Voronoiovy diagramy patří mezi základní struktury v algoritmech výpočetní geometrie. Používají se pro řešení mnoha
problémů v různých oborech. V následujícím textu budou

To samozřejmě platí pro všechny body vstupující do
sweep-line algoritmu. Je zřejmé, že průsečíky mezi jednotlivými parabolami, které jsou definovány body bl, ••• ,bn a horizontálou v daném okamžiku, leží na kolmých osách ke spojnicímjednotlivých bodů (viz obr. 8).
Z obrázku 8 je dále zřejmé, že lokální maxima funkce
y = minl';;j9n(f(bj,x, bj,y, hy, x)} formují hrany Voronoiových
buněk v daném okamžiku, přičemž B* = {bl> b2, ••• , bm} jsou
body, které jsou v daném okamžiku nad horizontálou (po jejich přeindexování), B* C B. Tato funkce je monotónní
a v anglické literatuře nazývaná jako "beach line" [I]. Klíčovou částí upraveného sweep line algoritmu je práce s beach line strukturou a také kontrola tzv. událostí. Jak již bylo
řečeno, zatímco se horizontála pohybuje směrem od hyJnax
k hy_mim mění se také tvary parabol, ze kterých se skládá beach line struktura. Může docházet ke dvěma typům událostí,
tj. parabola může zmizet, přesněji řečeno, přestane patřit do
beach line a nebo se "zrodí" nová parabola, která se začlení
do beach line. První událost, tj. "zmizení" paraboly se stane,
jakmile se průsečíky třech sousedních parabol "potkají"

Obr. 11 Uvnitř jednotlivých kružnic neleží žádné uzly Voronoiova
diagramu
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uvedeny pouze některé, nejjednodušší příklady využití Voronoiova diagramu.

"Post office problem", neboli zjištění nejbližšího objektu,
např. pošty, k bodu x se v případě využití Voronoiových diagramů omezí na určení polohy bodu. Mohou tedy nastat
pouze tří různé případy. Bod x je nejblíže k jedné poště, tj.
leží ve Voronoiově buňce. Bod x leží na Voronoiově hraně
a je tedy stejně vzdálen ke dvěma poštám. Bod x leží na
uzlu, tj. je stejně vzdálen k minimálně třem poštám. Ke zjištění, ve které buňce se bod nachází, je možné použít např.
metodu rozdělení Voronoiova diagramu na vertikální pásy
(viz obr. 9). Rozdělení proběhne tak, že každým uzlem
Voronoiova diagramu vedeme vertikální přímku. Jednotlivé
uzly, které definují vertikální pásy, seřadíme podle x-souřadnice. Takto lze jednoduše určit, ve kterém pásu se daný
bod nachází.
Je zřejmé, že uvnitř takto vzniklých pásů se nevyskytují
žádné uzly. Uvnitř těchto pásů se také nevyskytují průsečíky
Voronoiových hran, což by odporovalo vlastnostem Voronoiova diagramu. Dalším krokem tedy bude seřazení jednotlivých úseků (část Voronoiových hran) v rámci pásu, ve kterém se daný bod nachází. Jednotlivé úseky jsou na obr. 9
vyznačeny tučnou čarou. Dále je nutné spustit z daného bodu
polopřímku kolmou k ose x a určit tak nejbližší průsečík této
polopřímky se spodními úseky. Touto programově velmi jednoduchou operací identifikujeme nejbližší spodní úsek, tj.
jednu z hran, které ohraničují Voronoiovu buňku. Pokud je
Voronoiův diagram uložen v DCEL struktuře, tj. každá hrana
- vektor obsahuje informace o buňce kterou ohraničuje, je
velmi jednoduché určit k danému úseku příslušnou Voronoiovu buňku, tj. nejbližší "poštu", která Voronoiovu buňku definuje. V následujícím textu bude pro představu uvedena
úloha, kde vstupem jsou body, na kterých jsou zjištěné určité diskrétní hodnoty. úkolem bude automatizovat proces,
kde ke každému nově zadanému bodu má být přiřazena hodnota podle svého nejbližšího souseda, který už existuje jako
vstup.
Na obrázku 10 je znázorněn postup vytvoření regionů
z bodových hodnot. Nejprve bude vytvořen Voronoiův diagram pro všechny vstupní body. Následně budou sloučeny
Voronoiovy buňky se stejnými hodnotami. Tak vzniknou regiony, které obsahují všechny vstupní body se stejnou hodnotou. Pokud budou takové regiony uloženy do prostorové
databáze, je možné ihned přiřazovat hodnoty nově zadávaným bodům.
5.2 Největší
mozna,
Empty Circle"

prázdná

kružnice

Voronoiův diagram nemusí být vytvořen pouze na základě
euklidovských vzdáleností. Je možné použít obecné metriky,
tj. distnAB = (I Ax - Bx I n + IAy - B) n)l I n, přičemž v případě
n = 2 se jedná o Euklidovskou metriku. Dále je možné, přiřadit každému uzlu různé váhy, které mohou např. v ekonomii vyjadřovat atraktivitu obchodu pro zákazníka. Dalším zobecněním na tzv. abstraktní Voronoiovy diagramy může být
např. úplné opuštění vzdálenostních funkcí a zavedení funkcí
hmotnosti, výkonu atd.
Práce vznikla v rámci doktorandského studia (školitel Doc.
Ing. Radim Blažek, CSc.) díky podpoře výzkumného záměru
MSM210000007 "Komplexní inovace technologií v geodézii
a kartografii".
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"Largest

Účelem úlohy je sestrojení největší možné kružnice, tj. kružnice s maximálním možným poloměrem, uvnitř které nesmí
ležet žádné body z B = {bJ, b2, ••• , bn}. Z výše uvedených
poznatků je zřejmé, že středy takových kružnic leží na Voronoiových hranách a uzlech a jejich poloměry jsou rovné
vzdálenosti od středu kružnice k nejbližšímu bodu b; (viz
obr. 11).
Této vlastnosti se využívá např. při hledání optimální cesty
robota. Úkolem je nalézt optimální cestu průchodu mezi překážkami (uzly).

[II] http://www.cga1.org
Do redakce došlo: 16. 12.2003
Lektorovala:
RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.,
katedra matematické analýzy a aplikací
matematiky PřF Univerzity Palackého
v Olomouci
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Ing. Jana Štronerová, Ph.D.,
Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.,
katedra speciální geodézie
Fakulty stavební ČVUT v Praze

Teoretické rozbory pro určování délek pomocí totálních stanic s pasivním odrazem při současném zaměření dvou rovnoběžných rovin, které
se nacházejí v různé vzdálenosti od zdroje laserového svazku. Experimentální ověření rozborů za použití přípravku ••zalomená deska na optické
lavici", která reprezentuje dvě rovnoběžné svislé roviny kolmé k záměrné přímce s odlišnou vzdáleností od zdroje svazku a vytváří tak, zpohledu od zdroje svazku, zdánlivé rozhraní mezi danými rovinami. Specifické problémy při měření s totálními stanicemi s pasívním odrazem
na zdánlivé rozhraní dvou rovnoběžných rovin.

Theoretic analysis oj distance determinations using total stations with passive reflection in case oj simultaneous measuring to two parallal
planes that are situated in different distances Jrom source oj telemetric bundle. Experimental testing oj theoretical analyses using a tool "kneed
plate at optical bench" which represents two parallel venical planes perpendicular to line oj sight with different distances Jrom source oj
bundle and which Jorms (view Jrom source oj bundle) virtual boundary surface between that planes. Specific problems oj measuring to virtual boundary surface oj two parallel planes using total stations with passive reflection.

V současnosti se v praxi objevuje řada nových totálních stanic využívajících pro měření délek dálkoměr s pasivním odrazem, např. Sokkia - SET 4110, EZS 21; Topcon GPT 1001-1004; Lecia - TPS 300, TPS 700, TPS 1100, TCRM
1105; Nikon NPL 820; Trimble 3300 DR; Pentax - R115 N,
R125 N. Tyto totální stanice jsou široce využívány pro měření hlavně ve stavební praxi. Uvedený článek upozorňuje na
některé specifické problémy při měření s těmito totálními
stanicemi a to převážně na zdánlivé rozhraní dvou rovnoběžných různě vzdálených rovin ("zalomená deska")
(obr. 1). Článek navazuje na [1], který rozšiřuje o teoretické
rozbory a závěry z experimentu "zalomená deska". Uvedení
podrobnějších výsledků z experimentů (grafy, tabulky apod.)
přesahuje možnosti článku, je možné je získat v [2].
Experimentální měření bylo prováděno na katedře speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci
disertační práce autorky článku a některých diplomových
prací. Pro experimenty byly zapůjčeny od společnosti

------

GEFOS a. s., Praha, totální stanice Leica TCR 307 a od společnosti GEODlS Praha, s. r. o., totální stanice Topcon
GPT - 1004. Podrobnější informace o totálních stanicích
jsou uvedeny v [1]. V závěru experimentů byla provedena
doplňková měření s totální stanicí Trimble 3603 DR.

Analýza šíření laserového svazku vychází z předpokladu, že
při měření délek pomocí dálkoměru s pasivním odrazem dochází k velkému množství dílčích odrazů od diferenciálních
plošek celkové zasažené proměřované plochy laserovým svazkem (např. u přístroje Leica TCR 307 je plocha laserové stopy
ve vzdálenosti 30 m od přístroje cca 340 mm2 (lichoběžník
o stranách 22 mm a 12 mm a výšce 20 mm». Dalšími předpoklady jsou symetrie laserového svazku podle svislé osy a nulový odklon dálkoměrného svazku od záměrné přímky. Uvedená teorie je zpracována pro zdánlivé svislé rozhraní dvou
svislých rovin, dá se však předpokládat, že bude platit v upravené formě i pro zdánlivé vodorovné rozhraní dvou rovin.

laserový svazek
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matematické vzorce pro stanovení vah pro výpočet výsledné
délky. Oba pohledy vycházejí z rozdělení laserové stopy na
dvě části (dva různě vzdálené povrchy), což umožňuje odvození způsobu určení výsledné měřené vzdálenosti při přechodu z jednoho povrchu na druhý.
Uvedené teoretické rozbory jsou v části 3 článku doplněny
experimenty za použití přípravku "zalomená deska", která
reprezentuje proměřovaný povrch rozdělený na dvě rovnoběžné, různě vzdálené roviny od zdroje svazku. Tyto roviny
jsou kolmé k ose laserového svazku.

~1
Pro stanovení vlastností stopy laserového svazku je v následujících odstavcích popsána teorie, která vychází z výstupního proudu fotodiody i(x) (význam veličiny x je patrný
z obr. 2), který je úměrný dopadajícímu zářivému toku v části
stopy ležící na fotodiodě F1• Na obr. 2je zobrazena vzájemná
poloha stopy svazku paprsků a rozhraní dvou nezávislých
částí F1 a F2 rozdělené fotodiody.
Výstupní proud fotodiody je dán vztahem

kde je c citlivost fotodiody [,uAIW], a Pes střední hodnota dopadajícího zářivého toku svazku.
Rozložení zářivého toku je popsáno funkcí dvou proměnných cf> (~, 11),takže vztah (1) přechází na
Následující odstavce obsahují teorii popisující laserový
svazek z pohledu fyzikálního, který vychází ze zářivého toku
ve stopě a který odvozuje tzv. přechodovou charakteristiku
h(u), charakterizující změnu zářivého toku v části laserové
stopy při jejím posunu. Dalším pohledem na laserovou stopu
je pohled geometrický, který se pokouší aplikovat základní

rozložení zářivého toku
laserového svazku ~

Geodetický a kartografický obzor
roěm'k 50/92, 2004, číslo 7

140

laserová stopa

Průběh přechodové charakteristiky h(x), která definuje
změnu zářivého toku při přechodu stopy z jedné části fotodiody (F1) na druhou (F2), je dán průběhem rozložení zářivého toku ve stopě a vypočte se normováním veličiny i(x)
podle vzorce
h(x) = i(x) .

cp'
Rozložení zářivého toku svazku laseru ve stopě je nejlépe
aproximováno Gaussovým rozdělením. Pak platí

Protože tato funkce se blíží nule v nekonečnu, definuje se
vztažný poloměr r" při kterém platí
I/> ()re =e-P

22

re

1
= e-I, tedy re =-.
p

V pravoúhlých souřadnicích můžeme pak funkce 1/>, R, Pe,
Pokud nyní bude posunováno rozhraním fotodiod směrem
-x, funkce průběhu odezvy i(x) fotodiody F1 je po dalším odvození definována vztahem (3)
gj.
i (x)= c J

'l2(X)

f I/> (~,

h(x) vyjádřit vztahy:

I/>(~ 1]) = e-[(~)\(;')']

1]) d~ d1] = c P"(x).

R (~~) = e-({)~I-(*)'d
e

'l,(x)

Pro další odvození zavedeme výraz

1]

= re

_/--(t)'
e,

(10)

Y 1r

-~

kde R @ je jednorozměrná veličina a její geometrický význam je zřejmý z obr. 3.
Pokud uvedeme tuto veličinu ve vztahu k celkovému zářivému toku ve stopě Pe a budeme předpokládat symetrii
funkce I/>(~, 1]), získáme vztah (5)

Po dalších úpravách se přechodová charakteristika vypočte ze vzorce

a po substituci u
i(x)

=

g2r
c JR @d~
~X

=

]

cR [
2 x
_e
1+R (~)d~ .
2
P. o

f

x

=-

re

je

1

hru) = - [1 + P(u)],
2
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Uvedená teorie vytváří fyzikální základ pro experiment
"zalomená deska". Ke stejnému problému je v další kapitole
přistoupeno z geometrického hlediska, které za předpokladu
normálního rozložení zářivého toku získává stejné výsledky.

Obr. 63D model průnikové plochy Gaussova tělesa
a rozdělovací roviny

kde 'P (u) =

2

----=- f e-u'z du',
u

Vn

u' je poměrná vzdálenost

o

x
- vyjádřená v souřadnicovém systému ~, Tf. Funkce

'e
je známa jako Laplaceova

funkce a je tabelována.

t

F(t)=
2 fU

na'P(u)=.,-

'P(u)

t'

.~ fe -'[dt
y2n_

(13)

z
e-u' du'=2F(uÝ2)-1.

(14)

Laserovou stopu si lze ve zjednodušení představit jako kružnici nebo jako elipsu. Tato kružnice je rozdělena na dvě části
a tyto části reprezentují plochy P, a Pz různě vzdálené od
zdroje svazku. Pro výpočet výsledné délky lze každé z těchto
částí přidělit určitou váhu, a to objem částí Gausova tělesa
umístěného nad kružnicí, za předpokladu dvojrozměrného
rozdělení pravděpodobnosti.
V základním případě, kde je ax = ay dostáváme kružnici.
Při rozdělení kruhu čarou na dvě části získáme dvě plochy
P, aP z. Pokud nad kružnicí sestrojíme Gaussovo těleso, bude
objem jeho dvou rozdělených částí definován jako zářivý tok
části dopadajícího laserového svazku na danou plochu P,
nebo Pz. Na obr. 5 jsou zakresleny (různým odstínem) oblasti Gaussova tělesa.
K objemům dvou částí lze přistoupit také ze statistického hlediska jako k pravděpodobnosti výskytu měřených
dat (elementárních laserových svazků) v těchto oblastech,
které budou vyjadřovat váhu jednotlivých oblastí pro další
výpočty.
Výpočet objemu vymezené oblasti F(x, y) lze provést
podle obecného vzorce pro dvojrozměrné rozdělení [3]

yn o

Pak přechodová charakteristika h(u) je h(u) = F (u l2) =
(t), tzn., že při výpočtu přechodové charakteristiky lze
použít hodnot distribuční funkce F (t) normovaného normálního rozdělení (13).
Přechodová charakteristika fotodiody Fz má doplňkový
průběh k přechodové charakteristice fotodiody F,. Průběh
přechodové charakteristiky pro záporné hodnoty x / se určí
na základě vztahu

=F

'e

V tomto případě, kdy bude s rozdělovací rovinou postupováno jen v jednom směru (např. ve směru x), lze používat
pro výpočet jednorozměrného normálního rozdělení, neboť
v kolmém směru na oddělovací rovinu (směr y) dostáváme
pravděpodobnost výskytu = 1 (viz obr. 6 se zobrazenou Průnikovou plochou).

vzdálenostní rozdí~
rovin "', a

"'2

----

směr pohybu pomůcky

~
~
~

,~~>
/-.

#-

//
~

posuvné a upínací zařízení

~~

7f

vodící kolejnice
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měření v 1. a 2. poloze dalekohledu

vzdálenostní rozdíl rovin 0,007 m
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Podle [3] lze vypočítat hodnoty pravděpodobnosti pro danou jednorozměrnou normální normovanou veličinu t podle
vzorce
I

F(t)

Ie "2 dt.
v 2n-,
/_/2

= .~

Pro grafické porovnání mezi naměřenými hodnotami na
optické lavici a teoretickými rozbory z normálního rozdělení
pro jednotlivé laserové svazky je zapotřebí stanovit hodnotu
rozsahu t odpovídající hranicím laserové stopy. Pro každý
dálkoměr bude hodnota intervalu t rozdílná, a to v závislosti
na fyzikálních vlastnostech laserového svazku. Tato hodnota
byla pro přístroj Leica TCR 307 určena experimentálně.
Sířka stopy u tohoto přístroje odpovídá intervalu t E (- 3,5;
+ 3,5) při měření vzdálenosti cca 7 m.

10,0
15,0
20,0
hodnoty staničeDÍ optické lavice I mm

Cílem experimentu bylo stanovit chování laserového dálkoměru na zdánlivém rozhraní dvou různě vzdálených rovin
(různá vzdálenost rovin od přístroje definuje tzv. vzdálenostní rozdíl dvou rovin). Pro tento účel byla připevněna na
optickou lavici s možností posunu o 0,1 mm pomůcka, která
představovala zdánlivé rozhraní dvou rovin (obr. 7).
V experimentech byla použita destička se vzdálenostním rozdílem dvou rovin cca 0,007 m a dále byl vytvořen pomocí
další plochy (zeď) vzdálenostní rozdíl cca 0,340 m. Pro experimenty byly použity dvě totální stanice Leica TCR 307
(s udávanou přesností měření délek 3 mm + 2 ppm) a Topcon GPT - 1004 (s uváděnou přesností 10 mm).
Měření bylo prováděno tak, že bylo zacíleno svislou ryskou ryskového kříže na zdánlivé rozhraní ploch a na optické
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• měřené hodnoty Leica
funkce F(t) kde t E (-3,5,3,5)

lavici byla nastavena hodnota 0,0 mm. Pak byla pomůcka
na optické lavici přesunuta o hodnotu (-15,0 mm) doprava
(tzn. laserová stopa je nyní celá obsažena v levé části pomůcky). Nyní bez změny zacílení je proměřována délka na
pomůcku s tím, že je pomůcka posouvána v určitém kroku
až do stavu, kdy je celá stopa obsažena v pravé části pomůcky. Měření bylo prováděno ve dvou polohách dalekohledu a jen ve směru vodorovném, neboť použitá optická lavice neumožňovala provést experimenty ve svislém směru.
Dá se však předpokládat, že lze dospět ke stejným závěrům
i ve směru svislém.
Na následujících grafech (obr. 8) jsou pro ukázku zobrazena naměřená data pro přístroj Leica TCR 307, vzdálenost
od přístroje cca 6,8 m a dva vzdálenostní rozdíly proměřovaných rovin 0,007 m a 0,340 m.

Princip měření - Z grafů pro přístroj Leica TCR 307 je patrné, že při přechodu z jednoho povrchu na druhý (různě
vzdálené) dochází k postupné změně naměřených délek.
Obdobných výsledků bylo dosaženo i u přístroje Topcon
GPT 1004, s tím, že byl patrný rozdíl v uváděné přesnosti
měření délek. U většího vzdálenostního rozdílu povrchů
(několik centimetrů) již díky velké změně měřené délky
není vliv přesnosti měření délek tak patrný a proto lze z uvedených dat získat lepší představu o průběhu změny naměřené délky při rozdělení svazku na dva různě vzdálené povrchy.
Šířka stopy - Z měřených dat byla odhadnuta šířka laserové stopy u přístroje Leica TCR 307 pro vzdálenost
6,75 m na 17,5 mm. U přístroje Topcon GPT 1004 [2] je šířka
stopy přibližně odhadnuta extrapolací křivky v grafu pro
vzdálenost 7 m na cca 45,0 mm. Pro přístroj Leica bylo možné
změřit šířku viditelné stopy laserového svazku i pomocí pravítka. Pravítkem byla zjištěna šířka stopy při délce 6,75 m cca

12,0 mm. Z toho vyplývá, že přístroj Leica měří s větší stopou než je viditelná a než je udaná výrobcem 11,4 mm [1]
Pozn.: u větších vzdáleností nelze již vzhledem k přílišným
deformacím stopy stanovit vizuálně přesnou šířku stopy.
1. a 2. voloha dalekohledu - Při prvním experimentu
(5.2000) je u přístroje Leica zřejmý posun mezi první a druhou polohou dalekohledu (obr. 8). Inflexní bod obou křivek je posunut od středové polohy 0,0 mm, která reprezentuje polohu záměrné přímky přístroje. Po zprůměrování
první a druhé polohy je vytvořena křivka, jejíž inflexní bod
již leží ve středu. Měřením ve dvou polohách dalekohledu
lze odstranit vliv posunu svazku od záměrné přímky, ale
jen při měření na signalizované body na rovinném povrchu. Při měření na rohy nebo další nerovnosti se vliv posunu dálkoměrného svazku od záměrné přímky na měření
vzdálenosti nedá odstranit měřením ve dvou polohách dalekohledu.
Odklon laserového svazku od záměrné přímky - Z experimentu "zalomená deska" z období 5.2000 byla získána hodnota odklonu dálkoměrného svazku [1] pro zapůjčený přístroj Leica TCR 307 e = -56", což odpovídá -1,9 mm ve
vzdálenosti 7 m a pro zapůjčený přístroj Topcon GPT 1004
e = +32", (což odpovídá 1,1 mm ve vzdálenosti 7 m).
Z obr. 4 v článku [1] byla odměřena také hodnota pro vertikální úhel odklonu pro přístroj Leica, který dosahoval hodnoty +28". Z doplňkového experimentu (9.2001) nebyl u přístroje Leica (stejný přístroj jako u experimentu z 5.2000)
zjištěn žádný odklon laserového svazku od záměrné přímky
- přístroj byl zrektifikován [2]. Pro eliminaci chyby z odklonu dálkoměrného svazku od záměrné přímky je zapotřebí
co nejpřesněji zrektifikovat přístroj. Tato chyba je při měření
na nakloněný [1] či nerovinný povrch velmi nebezpečná,
může dosahovat i centimetrových hodnot.
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4.1 Zalomená
deska
a teorie - přístroj

- porovnalll
Leica

experimentů

Pro toto porovnání je použit graf 1. polohy přístroje Leica
TCR 307 upravený do symetrické polohy. Vzdálenostní rozdíl rovin pomůcky je 0,340 m, přičemž kratší délka je
6,759 m a delší délka je 7,099 m.
Na grafu (obr. 9) jsou zobrazeny naměřené hodnoty
(Leica) pro šířku stopy 0,017 m s tím, že hodnota
x = 0,00 mm je střed stopy. V grafu je patrná shoda měřených hodnot s Gausovým rozdělením (stopa leží v intervalu
t E (- 3,5; + 3,5».
Z experimentu "zalomená deska" bylo zjištěno, že při měření délek přístroji Leica TCR 307 a Topcon GPT 1004 na
rozhraní dvou různě vzdálených povrchů dochází k výpočtu
výsledné vzdálenosti jako váženého průměru obou vzdáleností povrchů s tím, že váhy odpovídají pravděpodobnosti
normovaného normálního rozdělení a tudíž zářivému toku laserového svazku. Pro přístroj Leica, šířce stopy 17,5 mm
a měřené vzdálenosti cca 7 m odpovídá interval t E (- 3,5;
+ 3,5). Z doplňkového experimentu u přístroje Leica, šířce
stopy 25-30 mm a měřené vzdálenosti cca 46 m již interval
t E (- 3,5; + 3,5) plně neodpovídá naměřeným datům. Dá se
předpokládat, že se při různých vzdálenostech mění vlastnosti laserové stopy nebo pro větší vzdálenosti již dochází
k takové deformaci laserové stopy, že jsou výsledky velmi
ovlivněny odhadem šířky stopy a jsou tedy neprůkazné. Pro
upřesnění chování laserového svazku v různých vzdálenostech je zapotřebí rozšířit testy.
4.2 Doplňkový
3603 DR

experiment

-

přístroj

Trimble

Experiment "zalomená deska" byl použit i pro ověření teorie na jiných systémech, než byly uvedené Leica a Topcon,
u nichž je výpočet délky prováděn pomocí váženého průměru
všech naměřených délek. Pro doplňkový experiment byla zapůjčena totální stanice Trimble 3603 DR.
Z výsledků [2] je patrno, že při malém vzdálenostním rozdílu proměřovaných stěn pomůcky je způsob výpočtu výsledné délky shodný jako u přístrojů Leica a Topcon. Problémy však nastávají při větších vzdálenostních rozdílech
stěn (v experimentu cca 0,30 m), kdy dochází k odlišnému
zpracování než jak tomu bylo u přístrojů Leica a Topcon. Přístroj Trimble 3603 DR nebyl schopen celkovou délku změřit v případech, kdy poměr částí stopy na stěnách pomůcky
byl mezi hodnotou cca 114- 5/12. Pravděpodobně je k výpočetnímu zpracování měřených délek připojena testovací
procedura, která při větších rozdílech měřených dílčích délek v laserovém svazku ohlásí chybu měření. U ostatních případů (poměr do cca 114a kolem hodnoty 112)dochází k neúměrnému zkracování a prodlužování délek, přičemž toto
zkracování a prodlužování překračuje hodnoty délek na jednotlivé stěny pomůcky. Např. při větší části stopy (cca 3/4)
na přední stěně ve vzdálenosti 29 m a menší části stopy (cca
114)na zadní stěně ve vzdálenosti 29,30 mje výsledná délka
nesmyslně zkrácená až na hodnotu 28 m (! zkrácení o 1 m)
a naproti tomu v oblasti rozdělení svazku na 112je délka prodloužena na hodnotu cca 29,85 m (! prodloužení o 0,5 m).
Tyto velké nesrovnalosti pravděpodobně vznikají způsobem
výpočtu měřených délek.
Z uvedeného příkladu a experimentu je zřejmé, že je
nutné při měření na rozhraní dvou ploch pracovat velmi obezřetně a používat zastiň ovací pomůcky jako např. pevnou
destičku.

Pomocí experimentu "zalomená deska" lze získat praktické
informace o laserovém svazku, a to: šířku stopy v dané vzdálenosti, odklon laserového svazku od záměrné přímky a způsob výpočtu výsledné délky, a to vše i pro přístroje, které nevyužívají laser ve viditelné části spektra. Uvedeného lze
využít například při testování nebo rektifikaci totálních stanic s pasivním odrazem a při určování jejich vlastností.
Článek upozorňuje na nutnost kontroly odklonu dálkoměrného svazku od záměrné přímky a provedení příslušné
rektifikace přístroje před jeho použitím. Dále upozorňuje na
vznik problémů při měření délek na rozhraní různě vzdálených povrchů (nechtěné odrazy od vzdálenějších či bližších
cílů). Uvedené problémy pak nabývají na velikosti při rostoucí měřené vzdálenosti v důsledku zvětšování laserové
stopy.
Velikost laserové stopy neovlivňuje výsledky při měření
na šikmé stěny [1], ale projevuje se při měření na rozhraní
povrchů a při měření na rohy, jimž je věnován článek - Testování totálních stanic s pasivním odrazem III.
Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru Č. 22
CEZ J0419821 0000022 "Laserové systémy a jejich aplikace".

[1] MAREŠOvA, J.: Testování totálních stanic s pasivním odrazem.
Geodetický a kartografický obzor, 47/89, 2001, č. 7, s. 150-158.
[2] ŠTRONEROvA, J.: Vybrané technologické postupy pro kontrolní měření stavebních objektů, jejich normalizační a metrologické zabezpečení. [Doktorská disertační práce.] Praha 2002.
CVUT v Praze. Fakulta stavební.
[3] BOHM, J.-RADOUCH, Y.-HAMPACHER, M.: Teorie chyb
a vyrovnávací počet. 2 vyd., Praha, Geodetický a kartografický
podnik Praha, s. p., 1990. 417 s.
[4] POSpíŠIL, J.: Podmínky pro využití He-Ne laserů v inženýrské
geodézii. [Kandidátská disertace.] Praha 1986. ČVUT v Praze.
Fakulta stavební.
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Ing. Alojz Gavliak, Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR

Riadenie je zložitý systém orientovaný najma na vedenie fudí a usmerňovanie fudských činností. V procese riadenia patria
k najdoležitejším krokom získanie a spracovanie informácií, prijatie rozhodnutia a kontrola jeho plnenia. Prostredníctvom kontroly sa v procese riadenia získavajú spatné informácie o tom, ako sa zámery obsiahnuté v prijatom rozhodnutí prejavujú v riadených činnostiach. Preto sa o riadení a o kontrole hovorí, že sú od seba neoddelitefné, čo stfUčne ale výstižne vyjadruje aj
známa a dodnes platná zásada: "Kto riadi, ten kontroluje".
Kontrola sa spravidla definuje ako skúmanie, porovnávanie a zisťovanie rozdielov medzi skutočným a požadovaným
stavom riadenej činnosti, ktoré sa vykonáva v záujme dosiahnutia ich súladu. Zmysel kontroly teda nespočíva len v skúmaní, v porovnávaní a v zisťovaní uvedených rozdielov, ale tiež v uplatňovaní zodpovednosti za ich vznik či pretrvávanie, ako aj v dohfade nad ich odstraňovaním, čím kontrola zároveň prispieva k skvalitňovaniu riadenej činnosti. Preto je
súčasťou kontroly aj prijímanie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku, a potom sledovanie ich realizácie až po dosiahnutie nápravy. Takto vykonávaná kontrola plní nielen poznávaciu, komparačnú a represívnu funkciu, ale posobí aj preventívne.
V širšom význame je vykonávaním kontroly aj vybavovanie sťažností, keďže inštitút sťažnosti plní v spoločnosti funkciu
nástroja kontroly orgánov verejnej správy verejnosťou, pri uskutočňovaní ich činností spojených s výkonom štátnej správy
a samosprávy. Inštitút sťažnosti pritom, ako vidieť aj z nasledujúceho porovnania inštitútov kontroly a sťažnosti, uvedenú definíciu kontroly na jednej strane svojimi podobnosťami naplňa, a na druhej strane svojimi osobitosťami presahuje. V príslušnosti na vybavovanie sťažností je pritom dosledne aplikovaná aj spomínaná zásada "Kto riadi, ten kontroluje".
V predkladanej dvojici článkov sa pokúšame, popri zámere porovnať inštitúty kontroly a sťažnosti, aj o vyslovenie všeobecných záverov o ich úlohe v spoločnosti. Súčasne však sledujeme tiež zámer informovať odbomú verejnosť o ich uplatňovaní v podmienkach Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) a ním priamo riadených organizácií (rezortné organizácie). Priradenie oboch článkov k sebe umožňuje, aby ich čitatef mohol aj sám porovnávať tieto
príbuzné inštitúty, presviedčať sa o ich podobnostiach a odlišnostiach, a prípadne v nich nachádzať ďalšie súvislosti.

I. Vykonávanie kontroly ako odharovanie
a náprava skrytých nedostatkov

Charakteristika vnútornej a vonkajšej kontroly. Úlohy Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a jeho rezortných organizácií pri výkone kontroly. Zostavovanie zameraní a vykonávanie koordinácie kontroly, príprava a postup pri
výkone kontroly, ako aj zisťovanie osobnej zodpovednosti za nedostatky. Kritéria objektívnosti výkonu kontroly, sposoby nápravy a prevencie nedostatkov a zovšeobecňovanie výsledkov kontroly. Vymedzenie termínov predbežnej a následnej finančnej kontroly a porovnanie postupov pri výkone náslrdnej finančnej kontroly s riadnou kontrolou.

Characteristics both oj inner and outet control. The tasks oj the Geodesy, Cartografy and Cadastre Authority oj the Slovak
Republic and its sectorial organizations which perform the control. lntention compilation and performing control coordination, preparation and advance at control process and ascertaining oj personal responsibility due to deficiencies. Objectivity
criterions oj control, the ways oj remedy and preventing deficiencies and generalisation oj control results. The defining oj
terms preliminary, continuous and financial postcontrol. Comparisons oj the ways oj performing the financial post-control
with regular one.

Definícia kontroly platí primáme pre kontrolu v štátnej
správe; keďže potreba skúmania, porovnávania a zisťovania rozdielov medzi skutočným a požadovaným stavom riadenej činnosti je najnaliehavejšou práve v štátnej správe.

Svoje uplatnenie nachádza kontrola najma pri plnení úloh
štátnej správy, hospodárení s verejnými prostriedkami,
dodržiavaní všeobecne závazných právnych predpisov
a iných aktov riadenia, plnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a inde. Predpokladom správneho výkonu
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štátnej správy je existencia funkčného kontrolného systému, pozostávajúceho z orgánov kontroly a nimi vykonávanej kontrolnej činnosti.
Orgánmi kontroly pósobiacimi v kontrolnom systéme štátnej správy sú najma: Najvyšší kontrolný úrad SR, ako nezávislý orgán kontroly, podfa ústavy [1] a zákona [2], Úrad
vlády SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu,
Ministerstvo financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy
pre finančnú kontrolu, a tiež ďalšie rninisterstvá a ostatné
ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej
správy a ďalšie orgány štátnej správy, a to každý v rozsahu
svojej pósobnosti podfa zákonov [3], [4] a [5]. Ministerstvá
a ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány rniestnej štátnej správy a ďalšie orgány štátnej správy sú podfa zákona [4]
povinné vytvoriť si v rámci svojej pósobnosti funkčný systém
vnútornej kontroly.

V ÚGKK SR a v jeho rezortných organizáciách je systém
vnútornej kontroly vytvorený internými smernicami [6]. Jeho
súčasťou je aj vykonávanie finančnej kontroly, ktorá bola ako
osobitný inštitút ustanovená zákonom [5]. ÚGKK SR pritom, okrem vnútornej kontroly, vykonáva aj vonkajšiu kontrolu, a to v rozsahu pósobnosti podfa zákona [7]. Ako orgány kontroly v tomto rezortnom kontrolnom systéme
pósobia ÚGKK SR a jeho rezortné organizácie.
Vnútorná kontrola je charakterizovaná riadiacim vzťahom
nadriadenosť - podriadenosť; pričom orgány kontroly ju vykonávajú spravidla voči vlastným organizačným útvarom,
priamo riadeným orgánom a organizáciám, ale aj voči inak,
napr. metodicky riadeným orgánom a organizáciám. Vnútornej kontrole ÚGKK SR podliehajú jeho útvary a rezortné organizácie, t. j. katastrá1ne úrady (KÚ) a rezortné ústavy. Podfa príslušnosti ju vykonávajú útvar kontroly, odbor
katastrálnej inšpekcie, ostatné útvary ÚGKK SR a vedúci ich
útvarov. Vnútornej kontrole rezortných organizácií podliehajú ich vlastné útvary, pričom výkon kontroly realizujú ich
útvary kontroly a vedúci ich ostatných útvarov.
Vonkajšia kontrola je naopak charakterizovaná absenciou
vzťahu nadriadenosť - podriadenosť, či iného riadiaceho
vzťahu orgánu kontroly voči kontrolovanému subjektu. Vykonávajú ju orgány štátnej správy splnomocnené osobitnými
predpismi na kontrolu vo vymedzenej oblasti štátnej správy,
spravidla svojimi odbornými útvarmi kontroly či dozoru,
alebo svojimi špecializovanými kontrolnými organizáciami,
napr. inšpektorátmi. Vonkajšej kontrole ÚGKK SR podliehajú fyzické a právnické osoby, vykonávajúce geodetické
a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa preberajú do
katastra alebo pri ktorých výkone sa využívajú údaje katastra.
ÚGKK SR ju v týchto subjektoch vykonáva svojou katastrálnou inšpekciou, na základe ustanovení zákona [7] a vyhlášky [8]. Výkonom katastrá1nej inšpekcie sú poverení katastrálni inšpektori.

Pósobnosť rezortných orgánov kontroly, t. j. ÚGKK SR ajeho
rezortných organizácií, na výkon vnútornej kontroly vymedzujú zákony [4], [5], [7] a vyhláška [8]. Úlohy útvaru kontroly, katastrálnej inšpekcie, ostatných útvarov a vedúcich
útvarov ÚGKK SR a úlohy útvarov kontroly a vedúcich útvarov rezortných organizácií pri výkone vnútornej kontroly sú
podrobnejšie upravené internými smernicami [6]. Pósobnosť
katastrálnej inšpekcie na vykonávanie vonkajšej kontroly,

v rámci štátneho dozoru nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra, ako aj výkon katastrálnej inšpekcie
poverenými katastrálnymi inšpektormi, vymedzujú zákon [7]
a vyhláška [8].
3.1 Úlohy útvaru kontroly,
odborných
a vedúcich útvarov ÚGKK SR

útvarov

Útvar kontroly ÚGKK SR, v súlade s pósobnosťou podfa
ustanovení § 7 ods. 2 až 4 zákona [4], § 6 ods. 3 a § 10 ods.
2 zákona [5] a § 8 ods. 2 interných smerníc [6], vykonáva
vnútornú kontrolu v ÚGKK SR a v rezortných organizáciách. V ÚGKK SR kontroluje najma výkon ekonomických
činností na úsekoch rozpočtového hospodárenia, verejného
obstarávania, správy majetku štátu a iných, vrátane správnosti vykonávania predbežnej finančnej kontroly, a ďalej
vecné plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR, ako
aj plnenie opatrení na nápravu v ňom zistených nedostatkov.
V rezortných organizáciách kontroluje najma výkon nimi
uskutočňovaných ekonomických činností na uvedených úsekoch, vrátane správnosti vykonávania predbežnej finančnej
kontroly, a tiež plnenie opatrení na nápravu v nich zistených
nedostatkov.
Odborné útvary ÚGKK SR, v súlade s pósobnosťou podfa
ustanovení § 7 ods. 2 až 4 zákona [4], § 9 ods. 2 zákona [5]
a § 10 ods. 2 interných smerníc [6], vykonávajú vnútornú
kontrolu v ÚGKK SR a v rezortných organizáciách. V ÚGKK
SR vykonávajú napríklad predbežnú finančnú kontrolu pripravovaných finančných operácií. V rezortných organizáciách kontrolujú výkon nimi uskutočňovanej štátnej správy
na úseku katastra a výkon nimi uskutočňovaných technických činností na úsekoch geodézie, kartografie a katastra ako
aj plnenie opatrení na nápravu v nich zistených nedostatkov.
Vedúci útvarov ÚGKK SR, v súlade s pósobnosťou podfa
ustanovení § 7 ods. 2 až 4 zákona [4] a § 11 ods. 2 interných
smerníc [6], vykonávajú vnútornú kontrolu vo vlastných
útvaroch, pričom kontrolujú výkon nimi uskutočňovaných
ekonomických činností, vrátane výkonu predbežnej finančnej kontroly, výkon nimi uskutočňovanej štátnej správy na
úsekoch geodézie, kartografie a katastra, ako aj dosiahnutie
nápravy nedostatkov zistených svojou kontrolou, útvarom
kontroly ÚGKK SR, prípadne vonkajšou kontrolou.

Úlohy katastrá1nej inšpekcie zabezpečuje odbor katastrálnej
inšpekcie (OK!) ÚGKK SR vykonávaním vnútornej kontroly
a vonkajšej kontroly.
OKI ÚGKK SR, v súlade s pósobnosťou podfa ustanovení § 7 ods. 2 až 4, zákona [4], § 13 ods. 1 zákona [7],
§ 48 a 50 vyhlášky [8], a tiež § 9 ods. 2 interných smerníc
[6], vykonáva vnútornú kontrolu v rezortných organizáciách, a to v rámci štátneho dozoru nad spravovaním, aktualizáciou a obnovou katastra. Pritom kontroluje výkon
nimi uskutočňovanej štátnej správy na úseku katastra, výkon nimi uskutočňovaných technických činností na úsekoch
geodézie, kartografie a katastra, plnenie nimi zostavovaného a ÚGKK SR schvafovaného plánu vecných a ďalších
úloh, ako aj plnenie opatrení na nápravu v nich zistených
nedostatkov.
OK! ÚGKK SR, v súlade s pósobnosťou podfa ustanovení
§ 13 ods. 1 a § 14 zákona [7] a § 49 vyhlášky [8], vykonáva
tiež vonkajšiu kontrolu fyzických a právnických osób vykonávajúcich geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa preberajú do katastra, alebo pri ktorých výkone sa
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využívajú údaje katastra, a to v rámci štátneho dozoru nad
úrovňou zabezpečovania úloh súvisiacich s katastrom týmito
subjektmi. Pritom kontroluje dodržiavanie všeobecne závazných právnych predpisov, technických noriem a technických
predpisov na úsekoch geodézie, kartografie a katastra týmito
subjektmi, ako aj správnosť výsledkov nimi vykonaných prác,
vrátane ich premietnutia do katastra.

Vnútornú kontrolu v rezortných organizáciách, t. j. v KÚ
a v rezortných ústavoch, vykonávajú ich útvary kontroly, prípadne ich vedúci kontrolóri alebo len pracovníci kontroly,
priamo podriadení vedúcim rezortných organizácií, a tiež vedúci útvarov rezortných organizácií. Výkon vnútornej kontroly v rezortných organizáciách je v súčasnosti limitovaný
skutočnosťou, že útvary kontroly, najma v KÚ, nie sú dosiaI
primerane personálne dobudované.
Útvary kontroly, prípadne vedúci kontrolóri alebo len pracovníci kontroly rezortných organizácií, v súlade s posobnosťou podIa ustanovení § 7 ods. 2 až 4 zákona [4] a § 13
ods. 2 interných smerníc [6], a tiež podIa ustanovení zákona
[5], vykonávajú vnútornú kontrolu v ostatných útvaroch
vlastných organizácií. Kontrolujú v nich výkon nimi uskutočňovaných ekonomických činností na úsekoch rozpočtového hospodárenia, verejného obstarávania, správy majetku
štátu a iných vrátane vykonávania predbežnej finančnej kontroly, ďalej výkon nimi uskutočňovanej štátnej správy na
úseku katastra a výkon nimi uskutočňovaných technických
činností na úsekoch geodézie, kartografie a katastra. Kontrolujú v nich aj plnenie opatrení na nápravu skoršou kontrolou zistených nedostatkov.
Vedúci útvarov rezortných organizácií, v súlade s posobnosťou podIa ustanovení § 7 ods. 2 až 4 zákona [4] a § 14
ods. 2 interných smerníc [6], vykonávajú vnútornú kontrolu vo vlastných útvaroch, pričom v nich kontrolujú najma výkon nimi uskutočňovaných ekonomických činností,
vrátane vykonávania predbežnej finančnej kontroly, výkon
nimi uskutočňovanej štátnej správy na úseku katastra a výkon nimi uskutočňovaných technických činností na úsekoch geodézie, kartografie a katastra. Kontrolujú v nich aj
dosiahnutie nápravy skoršou kontrolou zistených nedostatkov.

Pri zabezpečovaní výkonu kontroly v rezorte ÚGKK SR sa
uplatňujú zásady plánovitosti, koordinovanosti a objektívnosti. Kontrolné úlohy a akcie sa vopred plánujú a zostavajú
do polročných zameraní kontrolnej činnosti. Návrhy polročných zameraní sa pred ich schválením koordinujú podIa zásad [9]. V záujme objektívnosti výkonu kontroly sa v kontrolnom procese dosledne dodržiavajú základné pravidlá
kontrolnej činnosti ustanovené zákonom [4], ako aj základné
pravidlá následnej finančnej kontroly ustanovené zákonom
[5]. Osobitosti výkonu vnútornej kontroly v rezorte ÚGKK
SR ustanovujú interné smernice [6].

Vnútorná a vonkajšia kontrola sa v rezorte ÚGKK SR vykonáva na základe polročných zameraní kontrolnej činnosti,
zostavovaných, koordinovaných a schvaIovaných predsedom
ÚGKK SR a vedúcimi rezortných organizácií. Návrhy polročných zameraní kontrolnej činnosti pripravujú útvary kon-
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troly ÚGKK SR a rezortných organizácií, v súlade s viacročnou orientáciou svojej kontrolnej činnosti, ako aj s využitím návrhov svojich organizačných útvarov vychádzajúcich z ich aktuálnych potrieb pri zabezpečovaní úloh, a tiež
ostatných podnetov.
CieIom koordinácie návrhov polročných zameraní kontrolnej činnosti ÚGKK SR a rezortných organizácií je
dosiahnuť lepšie využitie kontrolných kapacít ich sústreďovaním, vzájomnou informovanosťou o kontrolách a predchádzaním nežiadúcim duplicitám a početnosti kontrol.
Predmetom koordinácie sú kontrolné úlohy a akcie celospoločenského významu, okrem kontrolných úloh a akcií
zameraných na utajované skutočnosti, štátny dozor vykonávaný katastrálnou inšpekciou a vybavovanie a prešetrovanie sťažností.
Gestorom koordinácie návrhov polročných zameraní kontrolnej činnosti ÚGKK SR a rezortných organizácií je ÚGKK
SR, ako ústredný orgán štátnej správy, účastníkmi koordinácie sú rezortné organizácie. Koordinácia sa vykonáva spravidla korešpondenčnou cestou a jej výsledkom sú zosúladené
návrhy polročných zameraní kontrolnej činnosti ÚGKK SR
a.rezortných organizácií, ktoré následne schvaIuje predseda
UGKK SR a vedúci rezortných organizácií. Schválené polročné zamerania kontrolnej činnosti sa zasielajú na zabezpečovanie výkonu kontroly útvarom ÚGKK SR a rezortných
organizácií.

V rámci prípravy na výkon kontroly sa poverení zamestnanci
orgánu kontroly (pracovníci kontroly) zoznamujú s predmetom kontroly a ustanoveniarni všeobecne závazných právnych predpisov a interných predpisov, ktorých dodržiavanie
je v kontrolovanom subjekte predmetom kontroly. Súčasťou
prípravy na výkon kontroly má byť aj zostavenie kontrolného
programu, ktorý vymedzuje tému a cieI kontroly, kontrolované subjekty a predmet kontroly, a ďalej rozpracovanie kontrolného programu do konkrétneho pracovného postupu.
V podmienkach rezortu ÚGKK SR možno obsah kontrolného postupu spojiť do jediného dokumentu, spravidla do
kontrolného postupu.
V súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona [4] je potrebné
pripraviť si na výkon kontroly písomné poverenie od vedúceho orgánu kontroly. Toto ustanovenie sa dosledne dodržiava najma pri kontrolných úlohách a akciách uskutočňovaných útvarom kontroly aj odbornými útvarmi ÚGKK SR.
~ýnimka z neho platí v rezorte ÚGKK SR len pre OK!
UGKK SR a vyplýva z ustanovenia § 15 ods. 2 zákona [7],
ktoré obsahuje povinnosť katastrálnych inšpektorov, preukázať sa pri výkone katastrálnej inšpekcie preukazom oprávňujúcim ich vykonávať katastrálnu inšpekciu.
Súčasťou prípravy na výkon kontroly je aj oznámenie predmetu kontroly vedúcemu kontrolovaného subjektu, ktoré sa
v rezorte ÚGKK SR spravidla vykonáva v časovom predstihu
pred začiatkom kontroly. Ak by sa však oznámením predmetu kontroly v časovom predstihu mohol zmariť cieI kontroly, možno ho spojiť s preukazovaním sa pracovníkov kontroly poverením na výkon kontroly pri otváraní kontroly,
v rámci ktorého pracovníci kontroly žiadajú vedúceho kontrolovaného subjektu tiež o zabezpečenie súčinnosti, vytvorenie vhodných podmienok a o predloženie potrebných dokladov a ďalších písomností.
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Pri výkone kontroly sa v rezorte ÚGKK SR postupuje v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti, prípadne so základnými pravidlami následnej finančnej kontroly, ustanovenými zákonmi [4], [5] a podfa pripraveného
kontrolného postupu. Používajú sa pritom osvedčené metódy kontrolnej práce s dorazom na faktografiu, porovnávanie a výberovosť, ako aj osvedčené techniky kontrolnej
práce, najma pozorovanie, štúdium dokladov a písomností
a rozhovor. Preverené oblasti činnosti kontrolovaného subjektu, ako aj výsledky a okolnosti kontrolných zistení, si
pracovníci kontroly spravidla zaznamenávajú v denníku
kontrolóra.
Kontrolné zistenia sa uvádzajú v protokole o výsledku
kontroly, prípadne v správe o výsledku následnej finančnej kontroly, a ak výsledkom kontroly nie sú kontrolné zistenia, vyhotovuje sa namiesto protokolu, prípadne správy,
záznam o kontrole alebo záznam o následnej finančnej kontrole. Súčasťou protokolu či správy sú spravidla aj vyj adrenia vedúceho a zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam, prípadne tiež
dodatky k nim, oznámenie o neopodstatnenosti námietok
ku kontrolným zisteniam, doklady preukazujúce kontrolné
zistenia a iné dokumenty. Obsah protokolu je upravený
ustanoveniami § 13 ods. 1 až 3 zákona [4] a obsah správy
ustanoveniami § 17 zákona [5]. Osobitnosti vyhotoveni a
protokolu, pri výkone vnútomej kontroly v rezorte ÚGKK
SR, sú uvedené najma v ustanoveniach § 4 ods. 4 a 5 intemých smemíc [6].
Na záver kontroly sa protokol o výsledku kontroly, či
správa o výsledku následnej finančnej kontroly, prípadne záznam o kontrole, či záznam o následnej finančnej kontrole,
prerokujú s kontrolovaným subjektom. Prerokovanie protokolu či správy sa uzatvára zápisnicou, v ktorej sa vedúcemu
kontrolovaného subjektu ukladá prijať a predložiť orgánu
kontroly opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku a následne predložiť orgánu kontroly správu o ich splnení, a tiež uplatniť osobnú zodpovednosť voči svojim zamestnancom. Obsah zápisnice je upravený
ustanovením § 13 ods. 5 zákona [4] a § 22 ods. 3 zákona [5].
Pri výkone vnútomej kontroly sa v rezorte ÚGKK SR, v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 intemých smemíc [6], ukladajú vedúcemu kontrolovaného subjektu uvedené úlohy priamo v protokole o výsledku kontroly.

Pri výkone kontroly podfa zákona [4] má byť povinnou súčasťou kontrolného procesu aj zisťovanie zodpovednosti
kontrolovaných subjektov a osobnej zodpovednosti ich zamestnancov za zistené nedostatky. Osobnou zodpovednosťou sa pritom rozumie povinnosť konkrétnej osoby, zamestnanca kontrolovaného subjektu, niesť následky za svoje,
spravidla protiprávne konanie. Pri zisťovaní osobnej zodpovednosti sa odkrývajú aj príčiny vzniku nedostatkov a vytvárajú sa predpoklady na ich včasné odstraňovanie, ale aj
na prevenciu vzniku rovnakých a podobných nedostatkov.
Metodika zisťovania osobnej zodpovednosti a jej vymedzovania v protokole o výsledku kontroly sa uvádza napríklad
v článku [10].
Zisťovanie osobnej zodpovednosti zamestnancov kontrolovaného subjektu za zistené nedostatky patrí k zložitým
a kontroverzným častiam kontrolného procesu. Kontrolované

subjekty ho niekedy považujú za zasahovanie do svojej kompetencie a vnútomých vecí, čo má vplyv na jeho uplatňovanie v kontrolnom procese. Zrejme aj z týchto dovodov sa
v ďalších súvisiacich právnych predpisoch od zisťovania
osobnej zodpovednosti pri výkone kontroly upustilo. Napríklad pri výkone kontroly podfa zákona [2] sa osobná zodpovednosť zamestnancov kontrolovaného subjektu nezisťuje
vobec, a pri výkone kontroly podfa zákona [5] sa určenie zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky ukladá kontrolovanému subjektu.

Pri splnení spomínaného predpokladu: vytvorenia funkčného
kontrolného systému, sa účinnosť inštitútu kontroly dosahuje
najma zabezpečením objektívnosti výkonu kontroly, doslednou nápravou a prevenciou zistených nedostatkov a pravidelným zovšeobecňovaním výsledkov kontroly. Objektívnost
výkonu kontroly sa zabezpečuje dodržiavaním ustanovených
základných pravidiel a kritérií. Náprava zistených a prevencia rovnakých alebo podobných nedostatkov sa dosahuje najma plnením opatrení kontrolovanými subjektmi. K účinnosti
kontrolnej činnosti prispieva aj zovšeobecňovanie výsledkov
kontroly, vykonávané na poradách vedenia ÚGKK SR a jeho
rezortných organizácií.

Dodržiavanie ustanovených základných pravidiel sa považuje za nevyhnutnú súčasť výkonu kontroly. Kritériami objektívnosti výkonu kontroly sú pravdivosť, preukaznosť a úplnosť kontrolných zistení.
Pravdivosťou kontrolných zistení sa rozumie správne zistenie a presné vyjadrenie rozdielov medzi skutočným a požadovaným stavom riadenej činnosti v protokole o výsledku
kontroly. Na splnenie kritéria pravdivosti je potrebné zisťovať rozdiely medzi skutočným a požadovaným stavom riadenej činnosti podfa originálnych, aktuá1nych a platných písomností kontrolovaného subjektu, ako aj podfa aktuálneho,
úplného a platného znenia všeobecne závazných právnych
predpisov a iných aktov riadenia, vzťahujúcich sa na kontrolované obdobie. Samozrejmým predpokladom splnenia kritéria pravdivosti je vylúčenie subjektívneho prístupu pri vykonávaní kontroly.
Preukaznosťou kontrolných zistení sa rozumie možnosť
presvedčiť sa o pravdivosti a správnosti kontrolných zistení, najma pri oboznamovaní sa s protokolom o výsledku
kontroly a jeho prerokúvaní. Na splnenie kritéria preukaznosti je v protokole o výsledku kontroly potrebné uvádzať
odkazy na písomnosti kontrolovaného subjektu, o ktoré sa
opierajú kontrolné zistenia alebo prikladať k protokolu
o výsledku kontroly kópie týchto písomností. Originály písomností sa k protokolu o výsledku kontroly prikladajú len
ku kontrolným zisteniam, ktoré naplňajú skutkovú podstatu
trestného činu a postupujú sa orgánom činným v trestnom
konaní.
Úplnosťou kontrolných zistení sa rozumie zistenie všetkých existujúcich rozdielov medzi skutočným a požadovaným stavom riadenej činnosti a ich uvedenie v protokole
o výsledku kontroly. Na splnenie kritéria úplnosti je potrebné pri výkone kontroly postupovať systematicky, podfa
všetkých bodov kontrolného postupu, vrátane skúmania
a porovnávania riadenej činnosti v širších súvislostiach
a nadvaznostiach.
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Povinnosť prijať a predložiť orgánu kontroly v určenej lehote opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku, a následne správu o splnení prijatých opatrení a o vyvodení osobnej zodpovednosti za zistené
nedostatky, sa kontrolovanému subjektu ukladá ustanovením § 12 ods. 4 zákona [4]. Prijaté opatrenia musia zodpovedať závažnosti zistených nedostatkov, umožňovať ich rýchlu, úplnú a trvalú nápravu a obsahovať primerané termíny
splnenia prijatých opatrení s adresnou zodpovednosťou. Ak
prijaté opatrenia nevyhovujú týmto kritériám, treba ich vrátiť kontrolovanému subjektu na prepracovanie alebo na doplnenie.
Pracovníci kontroly, v súlade s ustanovením § 4 ods. 7
interných smerníc [6], priebežne sledujú aj plnenie a účinnosť opatrení prijatých kontrolovaných subjektom na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich
vzniku. Prijaté opatrenia, spolu so správou kontrolovaného
subjektu o ich splnení a vyvodení osobnej zodpovednosti
za zistené nedostatky, sú spravidla podkladom na vykonanie kontroly plnenia prijatých opatrení, ktorá sa v podmienkach rezortu ÚGKK SR može vhodne spájať tiež
s inou kontrolnou úlohou vykonávanou v kontrolovanom
subjekte.

Sposob realizácie výsledkov kontrol si rezortné orgány kontroly stanovujú v polročných zameraniach kontrolnej činnosti, spravidla v podobe správ o kontrolnej činnosti prerokúvaných každoročne vo svojich poradách vedenia. Súhrnné
správy o kontrolnej činnosti rezortné orgány kontroly zostavujú na základe zhodnotenia výsledkov svojej kontrolnej činnosti uvedených v protokoloch z kontrol. Súhrnná správa
o kontrolnej činnosti ÚGKK SR a rezortných organizácií zahiňa, okrem poznatkov zo zhodnotenia výsledkov kontrolnej
činnosti ÚGKK SR, aj poznatky zo správo kontrolnej činnosti rezortných organizácií. Táto súhrnná správa býva spravidla doplňovaná tiež o výsledky kontrol uskutočnených
v ÚGKK SR a rezortných organizáciách vonkajšími kontrolnými orgánmi.
Pri prerokúvaní správo kontrolnej činnosti v poradách vedenia ÚGKK SR a rezortných organizácií sa poznatky získané na základe zhodnotenia ich kontrolnej činnosti zovšeobecňujú do podoby príkazov z týchto porád, na riešenie
závažnejších či ďalej pretrvávajúcich nedostatkov. Plnenie
príkazov sa priebežne sleduje a hodnotí aj na ďalších poradách vedenia, najma z hIadiska obsahu a termínov plnenia,
až do vyriešenia problému alebo aspoň zlepšenia existujúceho stavu. Úsekom činnosti s pretrvávajúcimi nedostatkami
treba venovať zvýšenu pozornosť aj pri zabezpečovaní kontrolnej činnosti v ďalších obdobiach.

Finančná kontrola sa podIa zákona [5] člení na predbežnú,
priebežnú a následnú finančnú kontrolu.
Predbežnou finančnou kontrolou sa zisťuje, čije pripravovaná finančná operácia prípustná z hIadiska jej súladu so
schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami alebo inými
rozhodnutiami o hospodárení, a či splňa aj náležitosti podIa
všeobecne závazných právnych predpisov. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly sa vyznačuje a potvrdzuje podpi-
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som na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou.
Priebežná finančná kontrola sa vykonáva počas uskutočňovania finančnej operácie alebo s ňou súvisiacich činností.
Zisťuje se ňou úplnosť a preukaznosť účtovných a iných dokladov, skutočnosti tvoriace predmet predbežnej finančnej
kontroly, ako aj vykonanie predbežnej finančnej kontroly. Zistené nedostatky oznamujú pracovníci príslušného organizačného útvaru alebo pracovníci útvaru kontroly vykonávajúci priebežnú finančnú kontrolu písomne vedúcemu
kontrolovaného subjektu, ktorému prislúcha zabezpečiť nápravu.
Základné pravidlá následnej finančnej kontroly sú v zákone [5] upravené analogicky so základnými pravidlami
kontrolnej činnosti ustanovenými zákonom [4], s uvedením niektorých osobitostí. Preukazovanie sa písomným
oprávnením je upravené ustanovením § 13 ods. 2 písmo b)
a výkon následnej finančnej kontroly ustanoveniami § 13
až 25 zákona [25]. Kontrolné zistenia sa neuvádzajú v protokole o výsledku kontroly ale v správe o výsledkoch
následnej finančnej kontroly, s tým, že obsah správy je
upravený ustanoveniami § 17 zákona [5]. Ak sa pri následnej finančnej kontrole nezistia žiadne nedostatky vyhotovuje sa namiesto správy záznam o následnej finančnej
kontrole.
Pri následnej finančnej kontrole, na rozdiel od ustanovenia § 9 ods. 1 písmo c) zákona [4], pracovníci kontroly nezisťujú, osobnú zodpovednosť zamestnancov kontrolovaného subjektu za zistené nedostatky. V zápisnici
o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly však kontrolovanému subjektu ukladajú aby okrem
prijatia opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenia príčin ich vzniku, ako aj predloženia písomnej
správy o splnení prijatých opatrení, on sám určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnil voči
nim potrebné opatrenia.

Kontrola plní v spoločnosti aj v rezorte ÚGKK SR nezastupitefnú úlohu. Úmerne k tomuto jej významu je potrebné aj naďalej zabezpečovať jej nezávislý, objektívny
a kvalifikovaný výkon. V rezorte ÚGKK SR je kontrolný
systém navzájom previazaný a sú do neho zapojení aj vedúci a ďalší zamestnanci ÚGKK SR a jeho rezortných organizácií. Osvedčilo sa v ňom vykonávanie kratších a častejších kontrol, tematicky orientovaných na jednotlivé
úseky činností ÚGKK SR a rezortných organizácií, ktorých výhodou je najma ich operatívnosť, cielenosť a hospodárnosť.
Pri výkone kontroly podIa ustanovení zákona [4] zostáva
problémom, popri spomínanom personálnom nedobudovaní
útvarov kontroly v KÚ, najma zisťovanie osobnej zodpovednosti zamestnancov kontrolovaných subjektov pracovníkmi
kontroly. Tento problém je však zrejme problémom nielen
rezortu ÚGKK SR, ale aj v iných rezortov a mal by sa riešiť
legislatívnou cestou: zosúladením príslušných ustanovení zákonov [2], [4] a [5].
Naďalej treba pokračovať aj v sústavnom zvyšovaní odbornej kvalifikácie pracovníkov kontroly tak, aby ovládali
kontrolovanú problematiku aspoň na úrovni zamestnancov
kontrolovaných subjektov. Rozhodujúcim majú byť pre nich,
ale aj pre kontrolované subjekty, najma duch a litera ustanovení všeobecne závazných právnych predpisov a iných aktov
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riadenia, a to pri dodržiavaní spomínaných kritérií objektívnosti výkonu kontroly. Pracovníci kontroly by mali disponovať aj osobnými predpokladmi, najma v styku a v celkovom pristupe
k zamestnancom
kontrolovaných
subjektov.

[1] Zákon
sov.

Č. 460/1992

Zb. Ústava SR v znení neskorších predpi-

[2] Zákon Národnej rady (NR) SR Č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom
kontro1nom úrade Slovenskej republiky v znení zákona
Č. 458/2000 Z. z.
[3] Zákon Č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
[4] Zákon NR SR Č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
zákona Č. 502/2001 Z. z.
[5] Zákon Č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[6] Smernice ÚGKK SR [z 31. 12.2001 Č. P-45OO/2001] o vykonávaní vnútornej kontroly a vybavovaní sťažností a petícií.
[7] Zákon NR SR Č. 16211995 Z. z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov.
[8] Vyhláška ÚGKK SR Č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
[9] Zásady koordinácie kontrolnej činnosti v štátnej správe [schválené uznesením vlády SR Č. 31 ZD dňa 20.1. 1998].
[10] KLOBUŠICKÝ, P.: Postup kontrolóra pri zisťovaní osobnej zodpovednosti a jej vymedzenie v protokole o výsledku kontroly.
Verejná správa, 1998, Č. 26, s. 15-16.
Do redakcie došlo: 30. 1. 2004

běžně s topografickým mapováním probíhalo i mapování stabilního katastru v měřítku 1:2880 (49 967 mapových listů, obsahujících více jak 15 milionů parcel), které bylo prováděno podle patentu o pozemkové dani, vydaného císařem Františkem I. dne 23.
12.1817. Podkladem pro obě mapování byla číselná triangulace I.
až III. řádu, která byla provedena pro celou Rakouskou monarchii
v letech 1824 až 1840, doplněná pro účely stabilního katastru ještě
grafickou triangulací. V referátu byl podrobně uveden postup triangulačních prací a analyzovány chyby (posuny a stočení) trigonometrické sítě. Na konkrétních případech bylo poukázáno, jak
optimálně byly nastaveny parametry organizační, metodické, technologické a technické, takže v neuvěřítelně krátké době vznikla
souběžně na celém území Čech, Moravy a Slezska dvě nesmírně
kvalitní státní mapová díla, kterájsou využívána dodnes. Výsledky
prvotního sběru dat pro potřeby stabilního katastru byly díky koncepční volbě jednotných kartografických a geodetických základů
bezproblémově využitelné i pro polohopisný obsah topografických
map II. vojenského mapování.
V referátu o topografickém mapování v Evropě na prahu 21.
století se Ing. Šíma, CSc., zabýval dvěma mapováními, která se
uskutečnila po 2. světové válce, a to vojenským topografickým
mapováním v měřítku 1:25 000, které proběhlo na celém území
bývalé Československé republiky v letech 1953 až 1957 a topografickým mapováním v měřítku 1:10 000, které zajišťovala převážně civilní zeměměřická služba, a které proběhlo v letech 1957
až 1972. Zatímco z vojenského topografického mapování vzniklo
ucelené mapové dílo postupným odvozením topografické mapy
1:50 000 (1995 až 1960) a map následných měřítek I: 100 000
a 1:200000, byly topografické mapy 1:10000 po roce 1968 staženy z používání a sloužily pouze jako podklad pro vyhotovení civilní Základní mapy ČR 1:10 000 (4572 mapových listů, 1969 až
1988), z níž byla postupně kartograficky odvozena pouze Základní
mapa ČR 1:25000 (do roku 1995). Rastrovou digitalizací tiskových podkladů Základní mapy ČR I: 10 000 (provedena v roce
1994) vznikl ZABAGED/2 (Základní báze geografických dat),
který byl základem pro vektorovou databázi s atributy ZABAGED
(dokončena 31. 3. 2004). V současné době se provádí zpřesňování
databáze ZABAGED superimpozicí map s rektifikovanými leteckými měřickými snímky (bude dokončeno v roce 2005).
ZABAGED slouží v současné době pro automatické zpracování
nových Základních map ČR 1:10 000 (ke konci roku 2003 byly
dokončeny pro cca 50 % státního území, celé území bude pokryto
do konce roku 2006) a pro zpracování nových Základních map CR
1:50000, které vznikají ze ZABAGED poloautomatickou generalizací (celkem 207 mapových listů, státní území budejimi pokryto
do roku 2007). Připravuje se i nová Základní mapa CR v měřítku
1:25000. Současný stav topografického mapování u nás porovnal
přednášející s obdobnými projekty, řešenými v nejbližším zahraničí (německý ATKIS25, bavorský TOP50, dánský TOPlO). V závěru referátu uvedl Ing. Šíma, CSc., informace o některých evropských projektech (např. EuroGeographics, SABE, EuroGlobal
Map a EuroRegiona1 Map), které se postupně realizují.
Akce se zúčastnilo asi 30 posluchačů - převážně členů Kartografické společnosti ČR, z nichž řada vystoupila ve více jak hodinové diskuzi.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
předseda Kartografické společnosti CR,
katedra mapováni a kartografie
Fakulty stavební CVUT v Praze

Seminář Kartografické společnosti
ČR o topografických mapách
Kartografická společnost ČR, ve spolupráci s katedrou mapování
a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze, uspořádala dne 7.
dubna 2004 na Fakultě stavební ČVUT v Praze polodenní seminář,
na který byly zařazeny habilitační referáty dvou pedagogických pracovníků katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské
univerzity v Plzni:
- Ing. Václav Čada, CSc.: Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru,
- Ing. Jiří Šíma, CSc.: Topografické mapování v Evropě na prahu
21. století.
V referátu o geodetických a kartografických základech II. vojenského mapování uvedl Ing. Čada, CSc., rozsah tohoto mapování, které bylo provedeno na území Moravy a Slezska v letech
1836 až 1840 (146 mapových listů) a na území Čech v letech 1842
až 1852 (267 mapových listů) v měřítku 1:28800. Z těchto map
byla následně odvozena speciální mapa Království českého v měřítku 1:114000 (36 mapových listů, vydaných v letech 1847 až
1860 a Markrabství moravského (19 mapových listů, 1844). Sou-

Statistická ročenka půdního fondu Ceské republiky.
Praha, Ceský úřad zeměměřický a katastrální 2004. 44 s.
311.3:333(437.1/.2)

Český úřad zeměměřický a katastrální pokračuje ve zveřejňování
souhrnných výstupů ze souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky (ČR), a to se stavem ke dni 31. prosince
2003. Činí tak již tradičně ustálenou formou každoročně zpracované
a vydávané Ročenky půdníh9 fondu ČR. Publikace byla vydána
v březnu 2004 (ediční plán ČUZK 2004), zpracování a tisk ve velmi
dobré kvalitě zajistil Zeměměřický úřad ve spolupráci s územně příslušnými katastrálními úřady.
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V úvodu publikace je charakterizován katastr nemovitostí České
republiky, jeho vývoj a různorodost využití. Uvádí se členění půdního fondu podle jednotlivých druhů pozemků a dohodnuté sumarizace úhrnných hodnot těchto druhů pozemků pro jednotlivé okresy
a kraje. Publikované údaje jsou vždy uspořádány do tří skupin:
Skupina I: tabulka a grafy, vyjadřující stav a vývoj půdního fondu
podle údajů katastru nemovitostí k 31. prosinci 2003;
skupina II. úhrnné hodnoty druhů pozemků podle stavu k 31.
prosinci 2003, představující výměry okresů, krajů a republiky. Dále
jsou uvedeny počty objektů evidovaných v katastru nemovitostí; je
s podivem, jaké sumámí údaje tam lze nalézt:
skupina III: přehledy o rozčlenění orné a zemědělské půdy do
výrobních podoblastí, provedené na základě výsledků sumarizace
úhrnných hodnot druhů pozemků k 31. prosinci 2003. Přitom se vychází z přírodních a ekonomických podminekjednotlivých obcí ČR,
zařazených tak do výrobní oblasti:
- kukuřičné (se třemi podoblastmi),
- řepařské (se třemi podoblastmi),
- bramborářské (se dvěma podoblastmi),
- bramborářsko-ovesné (s jednou podoblastí),
- horské (se dvěma podoblastmi).
Efektivnímu využití ročenky v praxi napomáhá meziroční respektování struktury publikovaných údajů i názornost jednoduché
kartografické interpretace některých z nich v Mapě správního rozdělení ČR. Též trvalý trend růstu kvality polygrafického zpracování
a tisku v Zeměměřickém úřadu je zjevný.
Katastr nemovitostí České republiky byl vytvořen zákonem ČNR
č. 34411992 Sb., v návaznosti na předchozí evidenci nemovitostí, vedenou od roku 1964. Údaje katastru nemovitostí se využívají pro
veškerou činnost, týkající se nemovitostí a jsou základními údaji
o územním členění státu. Tím je též dán význam a závažnost každoročně vydávané Ročenky půdního fondu Ceské republiky, která je
jedním z nástrojů k plnění hlavních úkolů resortu zeměměřictví a katastru.
Ing. Bohumil

Šídlo,
Praha

KAŠPAR, M.-POSpíŠIL, l-ŠTRONER, M.-KŘEMEN, T.
- TEJKAL, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví.
1. vydanie. Hradec Králové, VEGA, s. r. o., 2003. 111 S.,
116 obr., 22 tab. Odporúčaná cena 150 Kč.
(048)621.375.826:624

Čitatef dostáva do rúk publikáciu, ktorá patrí medzi prvé publikácie
svojho druhu vo svete. Recenzovaná monografia je vobec prvou publikáciou vydanou v Českej republike (ČR), ktorá spracúva tému laserových skenerov a ich využití v praxi v celej šírke a vefmi podrobne.
Laserové technológie využíva geodetická komunita už niekofko desaťročí. Nové technológie pracujú na inej báze s podstatne
vačšou aplikačnou základňou a výkonnosťou. Tematika monografie je výrazne aktuálna, pre prax nachádzajúcu sa v štádiu postupného nasadzovania technológie laserových skenerov vítaná
a užitočná. Monografia prináša súborné spracovanie tematiky laserových skenerov a ich využitia v geodézii a v stavebníctve. Kolektív autorov tvoria kolegiovia, s dlhoročnou výskumnou a publikačnou činnosťou, ako aj s bohatými skúsenosťami v oblasti
laserov a ich využitia.
Členenie monografie na 11 kapitol je prehfadné a čitatefovi prístupné. Netradičně pósobí vyňatie častí textu a ich premiestnenie do
príloh s označením ,,Apendixy". Čitatefovi vefmi dobre poslúži a pomóže v orientácii bohatý zoznam literatúry (kapitola 9), ako aj zoznam súčasných výrobcov laserových skenerov (kapitola 10). Tematika monografie je širšia, než ju vymedzuje samotný názov. Zúženie
len na oblasť stavebníctva je adekvátne len pre kapitolu 5 a čiastočne
kapitolu 6. Doplnenie názvu o prívlastok "ve stavebnictví" je možné
vysvetliť pravdepodobne snahou autorov vzbudiť pozornosť určitého
okruhu čitatefov, čo z pohfadu komerčnej úspešnosti monografie nie
je nezanedbatefné.
Po relatívne stručnej úvodnej kapitole sa čitatef zahlbi do štúdia
fyzikálnych princípov činnosti laserových skenerov (kapitola 2).
Casť kapitoly popisujúca princíp laserov ako zdroja žiarenia je spracovaná metodicky vefmi precízne a pre čitatefa zrozumitefne. Podrobne je vysvetlený aj spósob merania dlžok, s zvýraznením impul znej metódy využívajúcej meranie tranzitného času. Ďalšie časti
kapitoly sa venujú popisu róznych spósobov vychyfovania zvazku

obzor

151

lúčov a zariadení používaných na vychyfovanie zvilzku IÚčov.Chýba
tu však popis (princíp) kvantifikácie výchylky v danom časovom
okamihu, t. j. priradenie informácie (uhlovej) o vychýlení zvilzku lúčov k dlžkovej. Obe informácie sú v konečnom dósledku priradené
k aktuálnemu poradovému číslu meraného bodu. Čitatef by rozhodne
ocenil poskytnutie úplného obrazu v rámci jednej kapitoly.
Kapitola 3 uvádza teoretické pozadie funkcie laserových skenovacích systémov. Základný princíp funkcie laserových skenerov
uvádzajú autori v časti 3.2, tento je však zúžený len na polámu metódu. Pri popise fyzikálnych princípov merania dlžky však už nachádza čitatef aj optickú metódu (pretínanie z dlžok). Čitatef by ocenil doplnenie tejto časti monografie o popis a teoretické vzťahy
výpočtu sÚfadníc z priestorového pretínania z dlžok, aj keď sa tento
princíp využíva pri malom počte skenerov. Základné matematické
vzťahy na výpočet súradníc si musí čitatef vyhfadať v prílohách, čo
posobí mierne rušivo pri štúdiu problematiky. V ďalších častiach kapitoly 3 zaradili autory úvahy a informácie o vplyve geometrie a materiálových vlastností skenovaných objektov na presnosť určenia
priestorových súradníc meraných bodov. Tieto informácie sú pre budúceho používatefa rozhodne vefmi cenné. Názorná prezentácia rozdielov medzi klasickým geodetickým sposobom zberu údajov a laserovým skenovaním, obsiahnutá v časti 3.3, umožní čitatefovi
jednoducho a rýchle sa orientovat v problematike, ako aj v uvedomení si základných rozdielov, výhod a nevýhod laserových skenovacích systémov. V časti 3.4 a 3.5 venujú autori priestor na opis základných konštrukčných typov laserových skenerov a všeobecného
postupu na spracovanie výsledkov, který je vhodne doplnený obrázkami.
Kapitola 4 prináša úplný zoznam výrobcova ich produktov v oblasti terestrických laserových systémov. Neobvyklé je členenie podkapitol podfa výrobcov, resp. toto členenie nekorešponduje úplne
s názvom kapitoly. Z metodického hfadiska by bolo prijatefnejšie
riešenie uvádzat systémy podfa kategorizácie uvedenej v podkapitole 3.5 - panoramatické a kamerové. V každej kategórii potom uvádzať výrobky jednotlivých výrobcovo V úvode podkapitol sa nachádzajú informácie o "historickom" vývoji jednotlivých výrobcov,
ktoré z pohfadu obsahu publikácie nie sú signifikantné. Pre čitatefa
je cenná súborná prezentácia takmer všetkých na trhu existujúcich
systémov s ich technickými parametrami.
Pre budúceho používatefa laserových terestrických skenovacích
systémov, je najzaujímavejšia kapitola 5 nesúca názov "Praktické
využití laserových skenovacích systémů ve stavebnictví a v příbuzných oborech". Prináša veTké množstvo aplikácií takmer zo
všetkých oblastí, v ktorých boli laserové skenery použité. Osobitná
pozornosť je venovaná skenovaniu zložitých technologických celkov, stavebných konštrukcií, podzemných objektov, historických
budova archeologických pamiatok. Cennáje najma skutočnost, že
veTká vačšina týchto aplikácií je doplnená aj obrazovou dokumentáciou.
Kapitola 6 prináša informácie z oblasti leteckých laserových skenerov. Napriek skutočnosti, že tieto systémy sú využívané už dve desaťročia, nebola v ČR ani v Slovenskej republike dodnes spracovaná
súborná publikácia. Rózne technologické riešenia a rozdielností jednotlivých systémov (napr. rozne spósoby vychyfovania zvilzku lúčov), opisujú autori prostredníctvom prezentácie systémov róznych
výrobcovo Pre čitatefov sú rozhodne podnetné najma aplikácie uvádzané v časti 6.3, ktorých veTkávačšina pochádza z ČR. V texte kapitoly sa objavuje bez uvedenia definície termín "georeferencovanie", ktorý nie je všeobecne akceptovaný našou geodetickou praxou,
aj keď je v zahraničí často používaný. Uvedenie jeho definície by pomohlo čitatefovi k lepšej orientácii v diskutovanej oblasti aj z terminologického hfadiska. Bohatá obrazová dokumentácia uvádzaná
v tejto časti monografie je veTkým prínosom pre budúcich používatefov laserových skenovacích systémov.
Presvedčivo vyznieva kapitola 7 hodnotiaca ekonomický prínos
aplikácie laserových skenerov. Najkratšia kapitola monografie však
má neocenitefný význam z hfadiska osvety, presadzovania moderných technológií v podmienkach kapitálovo podhodnoteného trhu.
Argumenty zhrnuté na dvoch stranách jednoznačne dosvedčujú výhody skenerov a potrebu ich ďalšieho rozširovania.
Kapitola 8 uvádzajúca problematiku bezpečnosti pri používaní laserových systémov je cenná pre celú geodetickú prax. Kategorizácia laserových zariadení podfa bezpečnostných charakteristík napomože jednoduchej orientácii súčasným a budúcim pužívatefom
v tejto oblasti. Pre čitatefov, ktorých záujem v niektorých oblastiach
je hlbší, uvádza smernice a normy upravujúce činnosť v predmetnej
oblasti.
V závere recenzovanej monografie nachádza čitatef kapitolu 11,
v ktorej prinášajú autori výsledky dlhoročnej výskumnej činnosti zameranej na vymedzenie možností laserových skenovacích systémov
a na opis ich správania sa v roznych situáciách. Pre čitatefa sú
vefmi cenné informácie o odrazových vlastnostiach róznych povr-
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chov, či už z pohfadu ich tvaru, farebnosti alebo štruktúry. Teoretické pozadie uvádzané v monografii je doplnené o základné vzťahy
opisujúce transformáciu súradníc v priestore a určenie charakteristík presností meraných bodov. Opis fyzikálneho prostredia a jeho
vplyvu na priechodnosť zvlizku laserových lúčov, ako aj javu viacnásobného odrazu lúčov približuje čitatefovi problémy, ktoré m6žu
budúceho používatefa laserových skenovacích systémov čakať. V závere monografie je uvedené resumé v troch jazykoch.
Technológia laserových skenerov prináša revolučné zmeny do
technológie zberu údajov. Je možné ju zaradiť medzi mífníky v geodézii, akými boli optoelektronické meranie dlžok a uhlov alebo technológia globálneho systému určovania polohy. Nový sp6sob zberu
údajov determínuje aj nový prístup k interpretácii údajov, ktorý monografia správne naznačuje. Táto oblasť bude v budúcnosti ešte hodne
diskutovaná. Monografia "Laserové skenovací systémy ve stavebnictví" je neocenitefným príspevkom na vzdelávanie širokej odbornej verejnosti p6sobiacej v oblasti geodézie a stavebníctva. Kolektívu autorov sa podarilo, už opakovane, vytvoriť aktuálnu publikáciu,
ktorá osloví svojim obsahom široký okruh odborníkov, študentov
i laikov.
Prof Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,
Katedra geodézie SvF STU v Bratislave

Ing. P. Buchar se narodil 2. června 1944 v Praze. V roce 1962 ukončil Střední průmyslovou školu zeměměřickou a v letech 1962 až 67
vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor geodézie a kartografie. Po studiích krátce pracoval jako projektant u tehdejšího n. p.
Armabeton, roční vojenskou službu odsloužil jako topograf Vojenského újezdu Brdy. Od roku 1969 pracuje na katedře mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze, zpočátku jako programátor u samočinného počítače ZUSE Zl I, a od roku 1972 dodnes jako
- studenty i kolegy oblíbený a uznávaný - odborný asistent. V roce
1983 obhájil kandidátskou práci. Velmi rozsáhlá je jeho pedagogická
činnost. Na svém pracovišti v současné době vede předmět "Matematická kartografie" a spolupracuje v řadě dalších předmětů katedry.
Působí též jako pedagogický poradce, je členem komisí pro státní
závěrečné zkoušky, vedl již desítky diplomových prací, je školitelem doktorandů a je autorem několika vysokoškolských skript. Působí rovněž ve výuce kartografických předmětů na Přírodovědecké
fakultě UK, kde je rovněž členem komise pro závěrečné zkoušky bakalářských, magisterských i doktorských studií. Přiležitostně spolupracuje ve výuce odborných předmětů a v maturitní komisi na Střední průmyslové škole zeměměřické.
Jeho výzkumné a odborné zájmy se soustřeďují na problematiku
kartografie, zejména v oblasti návrhu a hodnocení kartografických
zobrazení. Je členem Kartografické společnosti ČR ajejí revizní komíse.
Jubilantovi přejeme do dalších let hodně pohody, osobní spokojenosti a pracovních úspěchů.

Ing. Jiří Lechner, CSc., vedoucí oddělení metrologie a inženýrské
geodezie ve VýzJcumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VUGTK) a jednatel geodetické firmy Geodig S. r. o.,
se narodil v obci Nakolice (okres Ceské Budějovice) na Novohradsku. Po absolvování gymnázia v Trhových Svinech (1972) studoval
na Moskevském institutu inženýrů geodezie, fotogrammetrie a kartografie (nyní Moskevská univerzita geodezie a kartografie), obor
inženýrská geodezie (1972 až 1977).

Od roku 1977 je zaměstnán ve VÚGTK, nejdříve na Geodetické
observatoři Pecný, a od roku 1981 v oddělení inženýrské - speciální
geodezie. Podílel se na zpracování technologií geodetických měření
pro oblasti: určení objemu a kalibrace velkokapacitních skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty, vyhotovení podkladů pro projektování, proces vytyčování a kontrolního měření geometrických
parametrů lanových drah, měření geometrických parametrů jeřábových drah a monitorování deformací staveb. Kandidátskou disertační
práci na téma "Měření posunů staveb pomocí automatizovaného stacionárního měřicího systému" obhájil v roce 1992. Podílel se na vývoji vlastních čidel pro měření posunů, jejich instalaci na objektech
elektráren a na zpracování výsledků měření. Bohaté zkušenosti
geodetického zabezpečení prací ve výstavbě získal při dvouletém působení jako odpovědný geodet u německé geodetické firmy při výstavbě nového výstaviště v Lipsku.
Významnou měrou přispěl rovněž k rozvoji metrologického zabezpečení prací v resortu. Pod jeho vedením získala metrologická
laboratoř VÚGTK akreditaci na kalibraci délkových a úhlových měřidel dle evropských norem pro systém jakosti a dále autorizaci na
ověřování stanovených měřidel pro oblast regulované sféry. Je členem technické normalizační komise při Českém normalizačním institutu, kde se podílí na zpracování nových, popř. na revizích původních norem z oblasti geometrické přesnosti staveb. Od roku 1997
se v důsledku změn podpory spravování oblasti inženýrské geodezie stal také jednatelem firmy Geodig S. r. O.
Je autorem a spoluautorem více než 50 odborných článků, výzkumných zpráv, technických předpisů a norem. Aktivně se zúčastňuje řady tuzemských i zahraničních odborných akcí.
Do dalších let přejeme Ing. Jiřímu Lechnerovi mnoho zdraví, pracovních úspěchů a osobní spokojenosti.

Dne 19. února 2004 nás opustil v nedožitých 60 letech Ing. Ivan Pešl,
ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Opavě. Poslední rozloučení se konalo dne 27. února 2004 ve smuteční síni
Městského hřbitova v Opavě za účasti jeho nejbližších přátel a široké zeměměřické veřejnosti.
Ing. Ivan Pešl se narodil dne 9. května 1944 ve Valašském
Meziříčí. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole ve Valašském
Meziřící absolvoval v letech 1961 až 1966 studium geodézie
a kartografie na Stavební fakultě (SvF) ČVUT v Praze. Jazykové
vybavení získal studiem angličtiny na Univerzitě 17. listopadu,
které ukončil v roce 1971. V roce 1975 absolvoval postgraduální
studium geodézie a kartografie na SvF ČVUT v Praze a v roce
1993 speciální kurs na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně.
Jeho prvním profesním působištěm byl Oblastní ústav geodézie a kartografie, Brno a Střediska geodézie v Novém Jičíně a Vsetíně. Od roku 1972 působil 18 let u národního podniku Geodézie
Opava (výrobní dispečer, vedoucí útvaru ŘVJ, vedoucí útvaru ŘV).
V letech 1991 až 1992 zastával funkci zástupce ředitele KGKS
(Krajská geodetická a kartografická ip~áva) Opava a poté půl roku
funkci ředitele katastrálního odboru CUZK. Od I. 7. 1993 byl jmenován ředitelem Zeměměřického a katastrálního inspektorátu
v Opavě.
Mnoho let se aktivně podílel na činnosti Českého svazu geodetů
a kartografů v Odborné skupině pro katastr nemovitostí. Zastupoval
Českou republiku jako národní delegát v Mezinárodní federaci zeměměřičů (FIG - Fédération Internationale des Géometres), kde byl
členem Komise 7: Katastr a správa pozemků (Cadastre and Land
Management). Jako člen pracovní skupiny se podílel na zpracování
publikace "CADASTRE 2014 - Vize budoucího katastrálního
systému" (A vision for a Future Cadastral System). Referáty k problematice zeměměřictví a katastru přednesl na kongresech v Brightonu (1998) a ve Washingtonu (2002). V České republice publikoval značný počet odborných článků především v časopisech
Geodetický a kartografický obzor a Zeměměřič.
Čest jeho památce!

Siedmi november 2003 prekvapil geodetickú a kartografickú verejnosť smutnou správou: Ing. Ján Valovič prekročil hranicu krajiny
snov, odkiaf sa už nikdy nevráti. Najbližší príbuzní, zástupcovi a organizácií rezortu geodézie a kartografie a Stavebnej fakulty (SvF)
Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bra~is!av~, priatelia
a známi sa s ním rozlúčili 14. 11. 2003 v obradnej Slem domu smútku na bratislavskom cintoríne v Ružinove. Na smútočnom obrade
sa zo zosnulým rozlúčil doc. Ing. Imrich Horňanský,
PhD., vedeckovýskumný pracovník s pedagogickým úv~zkom Ka~edry mapovania a pozemkových úprav SvF STU v Branslave. V nchej spomienke si pripomeňme medzníky jeho plodného života.
Ing. Valovič sa narodil 7. 5. 1919 v Jaslovciach (teraz Jaslovské
Bohunice), okres Trnava, v 16-člennej rodine. Stredoškolské štúdium
absolvoval v roku 1941 v Nitre a zememeračské inžinierstvo na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1946. V tomto roku začína aj jeho bohatá a pestrá
geodetická prax v Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Košiciach a pokračuje v roku 1948 v Katastrálnom meračskom úrade
v Bratislave - autentifikačnom oddelení. V roku 1949 prechádza do
Fotogrametrického ústavu pre Slovensko v Bratislave, ktorý bol
v roku 1950 spolu s ďalšími geodetickými inštitúciami zlúče?ý do
Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Branslave
a v roku 1954 premenovaný na Geodetický, topografický a ,kartografický ústav, potom v roku 1957 na Geodetický ústav (GU), neskór v roku 1966 na Kartografický a geodetický fond v Bratislave
a od roku 1969 opať na GÚ. Bohaté praktické skúsenosti a dobrý organizačný talent Ing. Valoviča našli svoje uplatnenie v období jeho
pósobnosti na týchto ústavoch, kde prešiel róznymi ~nkc!ami, a to:
vedúci jednosnímkovej fotogrametrie, inšpektor techmckej kontroly,

vedúci mechanickej dielne, samostatný inžinier pre technický rozvoj a vedúci ústrednej dokumentácie. V roku 1969 bol P?verený organizovaním a vedením vedeckovýskumnej základne pn GU.
Popri týchto prácach pósobil Ing. Valovič ako externý pedagóg
pri výchove geodetov a kartografova to: na Povereníct-:e P?fnohospodárstva (2 roky), na SvF SVŠT (I rok) a na Strednej pnemyselnej škole stavebnej v Bratislave (8 rokov). V rokoch 1965 až 1967
bol členom skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky na SvF
SVŠT - odbor geodézia a kartografia.
Široký odborný rozhfad získaný v praxi a pozorný záujem o všetko
nové v geodézii rozhodli, že bol na základe konkurzu v roku}970
vybraný do Výskumného ústavu geodézie a kartografie (VUGK)
v Bratislave. Bol zodpovedným riešitefom výskumných úloh z oblasti mapovania, mikrografie, terminológie, tvorby slovníkov a československých štátnych noriem. Aktívne pracoval ako tajomník Terminologickej
komisie (TK) Slovenského úradu geodézie
a kartografie (SÚGK), ďalej ako člen.Odbon;ej praco:'J.1ejskupiny
na zavedenie mikrografie v rezorte SUGK a clen k01ll1S1epre postgraduálne štúdium na SvF SVŠT. V roku 1976 dosiahol hodnosť samostatného vedecko-technického pracovníka.
Popri pestrej palete činnosti Ing. Valoviča treba osobitne vyzdvihnúť jeho elán pri propagovaní a zavádzaní pokrokových metód
v geodézii. Bol priekopníkom v zavádzaní elektronických dial'komerov do praxe na Slovensku. Čitatelia nášho časopisu ho poznali
ako autora príspevkov, člena redakčnej rady (1970 až 1977) a prednášatefa na róznych seminároch a odborných podujatiach.
V máji 1980 odišiel do dóchodku, ale naďalej pracoval na skrátený pracovný ~vazok do roku 1987 a aktívne vykonával funkciu tajomníka TK SUGK.
Úspešná a obetavá odborná práca Ing. Valoviča bola o,cenená
viacerými rezortnými vyznamenaniami a vyznamenaním VUGK.
Uzavrel sa život pracovitého, skromného a statočného človeka.
Vzdávame česť jeho pamiatke.

Tíhové měření v geodynamické síti České republiky

Ohr. 1 Opakované tíhové měľení ahsolutním gravimetrem FG 5,
(. 215 (V.v~kumnv ústav geodetickv, topografich
a kartografick\')
na ahsolutním tíhovém hodě 51 LitomNice

Ohr. 2 Paralelní zji.{tóvání a měľení vlhkosti púdl' v okolí hodu 51
Litoměhce pro vípo(et redukcí

Text a fotografie:
Ing. Jaroslav Trakal,
ZeměměFickv úřad

