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347.235.11 : 681.3.05

ONDREJIČKA, E.

Súhrnná problematika bezpečnosti, ktorú je potrebné uvažovaf
a riešif pri budování a prevádzkování informačného systému
katastra nehnutefností. Pomenovanie a špecifikácia jednotli-
vých druhov ohrozenia informačného systému a potreba prija-
tia adekvátnych opatrení na základe doterajších skúseností
a dostupných poznatkov.

528.38 (4)

ZEMAN, A.-ŠTÍPEK, F.-ASCHERMANN, J.

Příprava I!řipojení výškové sítě na území České republiky do
evropské s,tě

Geodetický a kartografický obzor, 41,1995, č. 6, str. 119-123,
2 obr., I tab., lit. 3

Příprava připojení sítě výškových bodů na území České repub-
liky do Jednotné evropské nivelační sítě (UELN). Úvahy
o vhodném typu výšek a výškového systému v době nástupu
metody GPS do geodézie. ~nalýza rozdílů ortometrických
a normálních výšek na území CR. Předběžné připojení sítě geo-
potenciálních kát na UELN a její variantní vyrovnání. Nevý-
znamnost rozdílů ortometrických a normálních výšek. Prefe-
rence systému normálních výšek.
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ONDREJIČKA, E.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 6,
pp. 109-119, 7ref.

Complex of security problems that should be taken into ac-
count and solved during forming and upkeeping the informa-
tion system of the cadastre of real estates. Enumeration and
specification of individual kinds of danger 'to the information
system and necessity to meet some adequate measures based on
obtained experiences and accessible information.

528.38 (4)

ZEMAN, A.-ŠTÍPEK, F.-ASCHERMANN, J.

Preparation to Include the LevelIing Network on the Territory of
the Czech Republic in the Unified European Levelling Network

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 6,
pp. 119-123, 2 fig., I tab., 3 ref.

Preparation to include the levelling points on the territory of
the Czech Republic to the Unified European Levelling Net-
work (UELN). Considerations of a suitable type of altitudes
and of levelling system in the epoch of GPS application in
geodesy. Analysis of differences of orthometric and norma I
he.ghts on the territory of the Czech Republic. Preliminary
connection of a network of geopotential heights to UELN and
its variant adjustment. Insignificancy of differences of ortho-
metric and normal altitudes. Preference of the normal altitude
system.

347.235.11 : 681.3.05

ONDREJIČKA, E.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 6,
pages 109-119, bibliographies 7

Résumé de la nature des problémes de sécurité qu'il est néces-
saire de prendre en considération et de résoudre pendant l'édifi-
cation et exploitation du systéme ďinformation cadastra1 des
propriétés fonciéres. Appellation et spécification des dangers
particuliers mena~ant le systéme ďinformation et nécessité
ďadoption de mesures adéquates á la base ďexpériences et
connaissances accessibles.

528.38 (4)

ZEMAN, A.-ŠTÍPEK, F.-ASCHERMANN, J.

Préparation de raccordement du réseau altimétrique sur territoire
de la République Tchéque au réseau européen

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, No. 6,
pages 119-123, 2 illustrations, I planche, bibliographies 3

Préparation de raccordement du réseau de points ďaltitude sur
territoire de la République Tchéque au Réseau européen de ni-
vellement unique (UELN). Réflexions sur la conception ďun
type favorable ďaltitudes et ďun systéme altimétrique durant la
période ďintroduction de la méthode du Systéme Global de Po-
sitionnements, Analyse des différences ďhauteurs orthométri-
ques et normales sur territoire de la République Tchéque. Rac-
cordement préliminaire du réseau des cotes géopotentielles au
UELN et sa rectification variante. Insignifiance des différences
ďaltimétrie orthométriques et normales. Préférence du systéme
ďaltitudes normales.
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ONDREJIČKA, E.

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, Nr. 6, Sei-
te 109-119, Lit. 7

Zusammenfassende Problematik der Sicherheit, die man bei
der Bildung und Verwaltung des Informationssystems des Lie-
genschaftskatasters in Betracht nehmen und lósen muss. Be-
nennung und Spezifikation der einzelnen Arten der Bedrohung
des Informationssystems und Notwendigkeit der Anwendung
entsprechender Massnahmen auf der Basis der bisherigen Er-
fahrungen und zugiinglichen Erkenntnisse.

528.38 (4)

ZEMAN, A.-ŠTÍPEK, F.-ASCHERMANN, J.

Vorbereitung des Anschlusses des Hiihennetzes auf dem Gebiet
der Tschechischen Republik an das europaische Netz

Geodetický a kartografický obzor, 41, 1995, Nr. 6, Sei-
te 119-123. 2 Abb .. I Tab., Lit. 3 .

Vorbereitung des Anschlusses des Netzes der Hóhenpunkte auf
dem Gebiet der Tschechischen Republik an das Einheitliche
europiiische Nivellementsnetz (UELN). Uberlegungen úber
den geeigneten Typ der Hóhen und das Hóhensystem in der
Zeit des Antrittes der GPS-Methode in die Geodiisie. Analyse
der Differenzen orthometrischer und normaler Hóhen auf dem
Gebiet der Tschechischen Republik. Vorliiufiger Anschluss des
Netzes geopotentialer Koten an das UELN. Seine Variantenaus-
gleichung. Unbedeutsamkeit der Differenzen orthometrischer
und normaler Hóhen. Prioritiit des Systems normaler Hóhen.
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OHLlPEMHlIKA, 3.

reOLle311~ecKlII'í 11 KapTorpaqJl1~ecKl1ií 0630P, 41, 1995, NQ 6,
CTp. 109-119, JJI1T.7

06wa~ np06JJe~laTI1Ka 6e30nacHocTI1, KOTOPYIO Heo6xOLll1MO
I1MeTb BBI1LlY11YLleJl~Tb BHI1MaHl1e ee peWeHl110 npl1 C03llaHI1I1
11nOJlb30BaHI111 I1H<p0pMaL\HOHHOií cHcTeMoií KaLlacTpa HeIlBI1-
lKH~lOcTeií. BbllleJJeHHe 11 CneL\H<pHKaL\H~ OTLleJJbHblX BHLlOB
onaCHOCTH i\Jl~ HH<p0pMaL\110HHOií CHCTeMbl 11 nOTpe6HocTb
npI1H~TI1~ cooTBeTcTBYIOWI1X MepOnpH~Tl1ií Ha OCHOBaHl111
onblTa peweHl1ií H LloCTynHblx I1H<popMaL\l1ií.

528.38 (4)

3EMAH, A.~IllTHnEK, <t>.-AIllEPMAH, ~.

nOl\rOTOBKa npHBHlKH BblCOTHOií ceTH Ha nppHTopllH 'Iem-
CKoií pecny6JJHKH K eBponeiícKoií ceTH

reOlle3H~eCKl1ií H KapTorpa<p"~eCKlií 06l0p, 41, 1995, Ng 6,
CTp. 119-123, 2 pl1c., 1Ta6., JJI1T. 2

nOllroToBKa npl1B~lKI1 BblCOTHOií CeTI1 Ha TeppHTOpl1H lIew-
CKoií pecny6JJI1KH (li P) K EIlHHoií eBponeiícKoií HHBeJJl1pHOií
ceTH (UELN). nOLl6op nOllxoll"wero Tl1na BblCOT 11BblCOTHOií
CI1CTeMbI B nepHOLl BBOLla MeTOlla GPS B reOLle3111O. AHaJJI13
pa3HHL\bI opTOMeTpl1~eCKHX 11HOpMaJJbHblX BblCOT Ha TeppH-
TOpHI1 liP. npeLlBapl1TeJJbHa~ npHB"3Ka CeTI1 reOnOTeHL\l1aJJb-
HblX OTMeTOK BblCOT K UELN H ee BapHaHTHoe ypaBHI1BaHl1e.
HelHa~I1TeJJbHOCTb pa3HI1L\bl opTOMeTpl1~eCKHX H HOpMaJJb-
HblX BbICOT. npel1MywecTBo CI1CTeMbl HOpMaJlbHblX BblCOT.
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PROCESY V MNOHA OBLASTECH
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Bezpečnost' v informačnom
systéme katastra nehnutel'ností Ing. Erik Ondrejička. Úrad geodézie. kartografie

a katastra Slovenskej republiky

Kataster slúži aj ako informačný systém (IS), najma na
ochranu práv k nehnutel'nostiam, na daňové a pop lat-
kové účely, na oceňovanie nehnutel'ností, najma po-
zem kov, na ochranu pol'nohospodárskeho pódneho
fondu a lesného pódneho fondu, na tvorbu a ochranu
životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva,
na ochranu národných a ostatných kultúrnych pamia-
tok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov
a na budovanie ďalších IS o nehnutel'nostiach. Z tejto
citácie zákona, ako aj z pohl'adu obrovskej spoločen-
skej potreby transformácie a zvýšenia právnej istoty
vlastníckych vzťahov, ako aj z pohl'adu vynaložených
a plánovaných investícií do Informačného systému ka-
tastra nehnutel'ností (ISKN) je zrejmé, že jednotlivé sú-
časti ISKN je potrebné adekvátne chrániť. Pod jednotli-
vými súčasťami je na tomto mieste potrebné rozumieť
hodnoty, ktoré predstavuje výpočtová technika, počíta-
čové programy potrebné na prevádzku ISKN a údaje,
ktoré sú v prostredí systému spracovávané.

Rozsah závislosti rezortu Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) na infor-
mačnej technológii (lT) nie je vždy plne doceňovaný.
V prípade, že by jednotlivé právne závazné údaje boli či
už náhodne alebo zámerne zmenené neautorizovanou
osobou, mohli by sa v lepšom prípade stať bezcennými,
v tom horšom vyvolať kritickú situáciu. Ak by sa neau-
torizovanej osobe podarilo znemožniť pracovníkom or-
ganizácie prístup k informáciám v ISKN, potenciálna
cena strát by mohla byť vel'mi vysoká.

Riziká spojené s nedostatočnou ochranou údajov sú
nasledujúce:
- prezradenie citlivých údaj ov neautorizovaným oso-

bám,
- nepresnosť a nekompletnosť informácií,
- nedostupnosť informácií v požadovanom čase.

Tieto riziká narastajú, ak sú informácie ohrozené bez
vedomosti ich vlastníka alebo používatel'a. Problém je
umocnený faktom, že v podmienkach IS sú dókazy
o narušení bezpečnosti často neviditel'né alebo nepo-
strehnutel'né.

O hackeroch (špecialistoch na zámerné neautorizova-
né vstupy do počítačových sietí, programov, alebo
k údajom), ako aj o počítačových vírusoch sa už popísa-
10 pomerne vel'a. (Vyčerpávajúco sa s touto problemati-
kou zaoberá napr. Michal Danilák vo svojom Svete po-
čítačových vírusov.) Ciel'om príspevku je skór poukázať
na potrebu zváženia, resp. vypracovania stratégie bez-
pečnosti v ISKN a pokúsiť sa jednotlivé problémy bez-
pečnosti širokospektrálne zmapovať. Až na základe po-
menovania a špecializácie jednotlivých problém ov je
následne možné prijať adekvátne protiopatrenia a zao-
berať sa bezpečnosťou ISKN v celej šírke.

Súhrnná problematika, ktorú je potrebné z hl'adiska
bezpečnosti (najma pri budovaní, ale aj prevádzke
ISKN) zvažovať, je mnohorozmerová a treba ju riešiť

individuálne pre každé pracovisko, ktoré tvorí súčasť
IS. Vo všeobecnosti jednotlivé problémy možno zaradiť
do piatich základných okruhov. SÚ to problémy:
- fyzické,
- personálne,
- procedurálne,
- dokumentačné,
- technické.

2.1 Kontrola prístupu na pracovisko
Kontrola vstupu do budovy a jednotlivých priestorov je
pomerne jednoduchý spósob ochrany. Uzamykanie
kancelárií a stanovenie, resp. dodržiavanie pravidiel
pre návštevy, vrátane znemožnenia vstupu nepovola-
ným osobám, je vskutku málo nákladné a účinné. Patrí
sem aj vybavenie priestorov poplašným a signalizač-
ným zariadením proti vlámaniu. (Už aj v rezorte
ÚGKK SR sa vyskytli prípady krádeže počítačov, ktoré
boli súčasťou ISKN, ale napr. aj z obecného úradu bol
odcudzený počítač, v ktorom bol i uložené údaje súboru
popisných informácií katastra nehnutel'ností - PIKN.)

2.2 Ochrana proti požiaru, vytopeniu a pod.
Zvyčajne sa problematike vírusov a činnosti hackerov
venuje značná publicita, ale problémy, ktoré móžu
vzniknúť zlyhaním IS z dóvodu požiaru alebo prasknu-
tého vodovodného potrubia, móžu mať ďalekosiahle
a omnoho vážnejšie následky. Nemalo by chýbať elek-
tronické signalizačné zariadenie reagujúce na zvýšenie
teploty, dym apod.

2.3 Odstránenie následkov havárie
Zabezpečenie odstránenia následkov havárie úzko súvi-
sí s plánovaním činnosti pre prípad jej výskytu. Roz-
hodnutie či a ako postupovať v uvedenom prípade ne-
možno ponechať na náhodu, ale na zodpovedného pra-
covníka, ktorý rozhodne o postupe prác v závislosti od
predpokladanej doby trvania havárie a rozsahu spóso-
benej škody.

2.4 Správa fyzických súčastí IS
Hmotnú zodpovednosť za bezpečné umiestnenie, zaob-
chádzanie a dohl'ad nad každou fyzickou súčasťou IS
musia niesť konkrétne osoby.

2.5 Správa objektu
Vyhovujúce priestory, kvalitné tesniace okná, bezpeč-
nostné zámky, bleskozvody a spol'ahlivé rozvody elek-
trického prúdu a iných inžinierskych sietí by mali byť
úplnou samozrejmosťou pri prevádzkovaní IS. V opač-
nom prípade vzniká reálna možnosť ohrozenia systému,
ktorá vyústila (napr. v prípade zasiahnutia budovy bles-
kom) už aj v podmienkach ISKN do zničeni a niekto-
rých jeho súčastí. Inokedy neopatrní zriadenci teleko-
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munikácií prevnali sieťový kábel a vyradili tak z čin-
nosti časť lokálnej siete. Pomerne časté sú prípady vy-
trhnutia kábla či už upratovačkou, alebo samotným po-
užívatel'om výpočtovej techniky.

Tento výpočet prípadov narušeni a bezpečnosti
v ISKN, súvisiacich so správou objektu, zďaleka nie je
vyčerpávajúci. Za vari najkurióznejší incident možno
považovať udalosť, keď sieťový kábel prehrýzli myši
a príčinu zlyhania IS sa podarilo odhaliť a odstrániť až
na druhý deň.

2.6 Bezpečný nábytok
Zanedbanie aj zdanlivej maličkosti, akou sa móže zdať
výber vhodného nábytku na umiestnenie hardwarových
častí, móže znamenať potenciálne ohrozenie.

3.1 Informovanosť pracovník ov
Informovať pracovníkov prevádzkovatel'ov ISKN o vy-
branej problematike bezpečnosti možno róznymi spó-
sobmi. Dóležité je zvýšiť u pracovníkov vedomie o hod-
note (cene) informácií a technológii, ktorými sú infor-
mácie spracovávané a v neposlednom rade aj o hodno-
te technického vybavenia, s ciel'om objasniť závaznosť
bezpečnostných princípov pre všetkých zainteresova-
ných na príslušných úrovniach prevádzkovania IS. Ne-
možno zabúdať ani na vytváranie podmienok pre vý-
chovu odborníkov v oblasti bezpečnosti ISKN. (V regi-
onálnych podmienkach pravdepodobne pójde o správ-
cov lokálnych sietí, prípadne ich zástupcov.)

3.2 Bezpečnosť pri práci
Zariadenia, na ktorých sa prevádzkuje IS, sú elektro-
spotrebiče, a preto treba dodržiavať zásady bezpečnosti
pri práci s elektrickými zariadeniami.

3.3 Nábor a výber pracovníkov
Fungovanie ISKN móže zlyhávať na nedostatku odbor-
ných pracovníkovo Účinné personálne zabezpečenie,
posudzovanie, výber, prijímanie a udržanie si dostatoč-
ného množstva kvalifikovaných odborníkov tvorí neod-
delitel'nú súčasť náborovej politiky. Je pochopitel'né, že
pracovníci, ktorí majú skúsenosti v práci s výpočtovou
technikou, sú v značnej výhode. V prípade potreby tre-
ba vytvárať podmienky na spoluprácu s externými po-
radcami.

3.4 Pracovná zmluva
Pri prevádzkovaní IS v zahraničí sú známe prípady do-
ručenia okamžitého prepustenia nadbytočnému, alebo
nespol'ahlivému pracovníkovi z organizácie, ktorý na-
priek budúcemu získaniu dohodnutého odstupného je
po čas stáleho dozoru aj s osobnými vecami nútený opu-
stiť budovu. Je to z dóvodu obmedzenia úmyselného
poškodenia údaj ov, alebo implementácie vírusu, ktorý
móže pósobiť ako logická alebo časovaná "bomba". Ta-
kýto, ale aj iný postup organizácie, však nesmie byť
v rozpore so znením pracovnej zmluvy.

Vhodný spósob zvýšenia zodpovednosti pracovníka
sa ukazuje podpísanie dokumentu o hmotnej zodpo-
vednosti za prípadné škody vzniknuté v dósledku ním
zanesenej infiltrácie do IS. Zvyčajne takýto postup má

za následok obmedzenie pouzlvania nelegálnych pro-
gramov a zvýšenie záujmu pracovníkov o antivírové
programy.

3.5 Konflikt záujmov
Riešenie konfliktu záujmov čiastočne spočíva v apliká-
cii všeobecnej legislatívy, čiastočne by naň mal pamataf
pracovný poriadok organizácie. Zneužívanie prístupu
k údajpm na získanie osobných výhod alebo obohaco-
vanie sa, ako aj využívanie výpočtovej techniky na sú-
kromné ciele súvisí s ďalším možným ohrozením bez-
pečnosti ISKN. Jedným z predpokladov pre autorizá-
ciu vstupu do IS a manipuláciu s údajmi by mala byť
bezúhonnosť a čestnosť pracovníka.

Na konflikt záujmov by však mohla poukazovať aj
snaha zodpovedných pracovníkov o jednostranné pre-
sadzovanie určitých IT, bez dókladného posúdenia
a bez ohl'adu na finančné náklady.

3.6 Možnosť zneužiti a informácií
Informácie sú "krehké" a móžu stratiť značnú časť svo-
jej hodnoty, ak sú nekompletné, nepresné, alebo v čase
ich potenciálneho použiti a nedostupné. Toto móže na-
stať, ak sú informácie dotknuté neautorizovanou zme-
nou či už zvonka, alebo vo vnútri organizácie. Informá-
cie nie sú majetkom pracovníkov, ktorí ichv podmien-
kach ISKN spracúvajú. Preto majú občania a organizá-
cie, ktorých sa údaje týkajú, plné právo očakávať maxi-
málnu ochranu a zachovanie mlčanlivosti, najma ak sú
predmetom spracúvania údaje o majetku občanova sú-
visiace údaje právneho charakteru. (Nezanedbatel'ná je
aj otázka vybudovania dóveryhodnosti ISKN. Zvýšenú
opatrnosť, resp. mlčanlivosť treba pochopitel'ne zacho-
vať aj pri manipulácii s prístupovými heslami. Zneuží-
vanie, podvody a krádeže informácií čiastočne riešia zá-
kony uvedené v bode 3.8.

3.7 Zaškol'ovanie a výcvik
V našich podmienkach sa často stretávame s nevenova-
ním dostatočnej pozornosti a nevytváraním dostatočné-
ho priestoru pre zaškol'ovanie a výcvik pracovníkov
pred ich nasadením do rutinnej prevádzky v ISKN. vý-
cvik ovládania základných systémových príkazov
a softwarových aplikácií by mal prebiehať v cvičnom
prostredí s fiktívnymi údajmi podobnými ostrej báze
údajov, aby sa nepoškodili platné údaje a dóležité inšta-
lácie. Výcvik by mal zahfňať riešenie vhodne zvolených
a vopred pripravených a zdokumentových príkladov,
aby budúci užívatelia ovládali aplikácie čo možno naj-
lepšie. Takýmto vyškolením by mal prejsť každý nový
pracovník, alebo všetc i pracovníci v prípade inštalácie
nového programu. Pre vyškolenie správcov sietí je po-
trebné prostredie špeciálnej tréningovej siete. Dostatoč-
nú pozornosť treba venovať odbornej spósobilosti škol i-
tel'a. Podl'a názoru niektorých odborníkov by, vzhl'a-
dom na nízku úroveň vedomostí o výpočtovej technike,
mali prejsť základným školením pre ovládanie osob-
ných počítačov všetci pracovníci rezortu ÚGKK SR,
ktorí ich používajú. Takéto školenie by mohli zabezpe-
čovať správcovia sietí. Podobne je účelné vyškciliť vy-
braných pracovníkov pre činnosť v krízových situá-
ciách, kedy je pre záchranu údajov a fyzických častí IS
nevyhnutné okamžité konanie.

Pri dlhšie trvajúcom zlyhaní funkčnosti ISKN, ktoré-
ho každodenná prevádzka je nevyhnutná, je dokonca
potrebné, aby činnosť systému bola zabezpečená ma-
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nuálnymi procedúrami, čo může naraziť po určitej dobe
prevádzky IS na nedostatok personálu a skúseností. Ur-
čitú pozornosť pri zaškol'ovaní treba venovať aj tomuto
problému.

3.8 Legislatíva
Realizácia komplexnej úpravy práva povinností verej-
ných inštitúcií, súkromných, podnikatel'ských a iných
subjektov v súvislosti s vytváraním a prevádzkovaním
IS, u ktorých sú zhromažďované, spracovávané, ucho-
vávané a sprístupňované informácie, vyžadujúce oso-
bitný režim, postupuje vel'mi pomaly. Očakáva sa po-
stupné prijatie ďalších zákonov, ktoré doterajšie vá-
kuum vyplnia. Z hl'adiska bezpečnosti v IS je potrebné
vedieť, aké kroky sa podniknú proti pracovníkovi orga-
nizácie, alebo cudzej osobe, ktorá napriek bezpečnost-
ným opatreniam falšuje, odcudzí, zneužije a poškodí
údaje vIS, prípadne vykoná inú súvisiacu protiprávnu
činnosť. V súčasnosti je to najma aplikácia týchto práv-
nych úprav:
- druhá hlava, druhý oddiel Ústavy SR - Základné

l'udské práva a slobody,
- zákon Č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov

vIS,
- čiastkové úpravy ochrany pri vedení registrov obsa-

hujúcich osobnostné informácie a ich zabezpečenie
pred vyzradením, zneužitím, poškodením, či zniče-
ním (napr. zákon Č. 20/1966 Zb., zákon Č. 244/1991
Zb., zákon Č. 558/1991 Zb., zákon Č. 21/1992 Zb., zá-
kon Č. 67/1992 Zb. a i.),

- úkon Č. 35/1965 Zb. v znení zákona Č. 89/1990 Zb.
(zakotvenie ochrany počítačových programov v rám-
ci autorského zákona),

- zákon Č. 140/1961 Zb. (trestný zákon) v znení ne-
skorších zákonov, najma však v znení zákona
č.557/1991 Zb., zákona NR SR Č. 177/1993 Z.z.
a zákona NR SR Č. 248/1994 Z.z.; ide o § 128 (úpra-
va právnej ochrany pred neoprávneným získaním in-
formácií v obchodnom styku vrátane postihov),
§ 257 (rozšírenie trestnoprávneho postihu i na kona-
nie, ktorým niekto získa prístup k nosiču informácie
a informácie z neho neoprávnene použije, zničí, po-
škodí alebo urobí zásah do technického nebo progra-
mového vybavenia počítača s ciel'om získať sebe ale-
bo inému neoprávnený prospech) a § 178 (neopráv-
nené nakladanie s osobnými údaj mi),

- zákon SNR Č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike.

3.9 ťudský faktor
Nie každá dobre mienená aktivita v podmienkach pre-
vádzky ISKN sa musí skončiť úspešne. Čo najvyššia
odolnosť IS voči používatel'ským chybám móže do znač-
nej miery zmenšiť riziko narušeni a bezpečnosti. Jedno-
duchá prevádzka a čo možno najviac používatel'sky ori-
entované programové zabezpečenie mMe napomócť pri
preklenutí obdobia menších skúseností v práci s výpoč-
tovou technikou, a teda aj potenciálneho zdroja omyl ov.

Jednostranná práca, dlhodobá psychická záťaž, stres
a nevyhovujúce pracovné prostredie nevyhnutne vedú
k únave, k následnej strate koncentrácie a k chybám.
Tieto negatívne javy možno obmedziť alebo odstrániť
lepšou organizáciou práce, zníženim hlučnosti, zabez-
pečením vhodného uhla pohl'adu na monitor, odstráne-
nim príliš vel'kých svetelných kontrastov a odrazov, er-
gonomickým nábytkom a klávesnicou a pod.
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4.1 Organizácie a kompetencie
Pre budovanie vačšieho IS, akým je aj ISKN, je po-
trebná dókladná organizácia všetkých zložiek a va-
zieb, ktoré IS vytvárajú. Vhodne navrhnutá štruktúra
údajov a príslušných vzťahov vytvára podmienky na
stanovenie jednoznačne definovaných úrovní kom pe-
tencií.

Nejednoznačná zodpovednosť móže byť videná ako
"problém niekoho iného" a v konečnom dósledku mó-
že viesť k neriešeniu problematiky bezpečnosti v IS. Ne-
dostatky v riadení, prípadne nezávaznosť, vytvárajú ne-
istotu ako treba ISKN chrániť a vedú k nezrovnalosti-
am v aplikovaní bezpečnostných opatrení. Je potrebné
z,dórazniť, že riaditelia jednotlivých pracovísk rezortu
UGKK SR sú zodpovední aj za prevádzku príslušnej
časti ISKN.

4.2 Administratívny aparát
Z úloh, ktoré má zabezpečovať ISKN, je očividná
značná závislosť na IT. Postupné budovanie a prevád-
zkovanie ISKN má za následok aj zmenu štruktúry
pracovníkov na jednotlivých pracoviskách, pričom no-
ví pracovnící už neovládajú klasické manuálne postu-
py. S nárastom využívania počítačov a IT narastajú
priamo úmerne nároky aj na "počítačovú gramotnosť"
riadiacich pracovníkova obsadenie príslušných špecia-
listov do takých funkcií, v ktorých by mohli presadzo-
vať a zabezpečovať príslušné bezpečnostné opatrenia.
Zlyhanie týchto opatrení by totiž mohlo mať katastro-
fálne a ťažko vyčíslitel'né dósledky. Riadiaci pracovní-
ci by mali zabezpečiť činnosti nevyhnutné na adekvát-
nu ochranu investícií vynaložených do IT, ako aj
ochranu údajov, od ktorých závisí činnosť celého re-
zortu.

S plnením týchto úloh je nevyhnutné začať na riadia-
cej úrovni a prostredníctvom zaškol'ovania a výcviku
nás ledne ovplyvniť konanie všetkých pracovníkovo Do
tejto problematiky patrí aj nepopulárna zložka admini-
stratívy - kontrolné orgány, ktoré majú pri odstraňo-
vaní nedostatkov v bezpečnosti IS svoju nezastupitel'nú
funkciu.

4.3 Stratégia bezpečnosti
Aby sa bezpečnosť ISKN stala závaznou pre príslušné
stupne riadenia, musí nadobudnúť formu schválenej
a zdokumentovanej bezpečnostnej stratégie, ktorú tvorí
súbor princípov a pravidiel stanovujúcich dóslednú
a efektívnu špecifikáciu a riadenie ochrany jednotli-
vých súčastí ISKN. Využitie možnosti implementácie
stratégie bezpečnosti ISKN do technických a riadiacich
štandardov by malo byť zohl'adnené nielen na rezortnej
úrovni, ale z dóvodu spoločného rizika, reprezentova-
ného rovnakými druhmi ohrozeni a iných IS štátnej
správy, aj na úrovni nadrezortnej. Pri determinovaní
stratégie bezpečnosti by mali byť zvažované tieto kl'účo-
vé otázky:
- stupeň závislosti na automatizovanom spracovaní,
- úhrnná výška investícií do ISKN,
- hodnota informácií, ktoré sú súčasťou ISKN
- možnosti ohrozenia ISKN, '
- zranitel'nosť ISKN,
- potreba plánovitého prístupu k bezpečnosti ISKN.
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4.4 Sledovanie, modifikácia a vyhodnocova-
nie stratégie bezpečnosti
Sledovanie bezpečnosti ISKN je kritickým bodom, kto-
rému sa v našich podmienkach tiež vačšinou venuje ma-
lá pozornosť. Hoci vyhodnocovanie bezpečnosti zahrňá
v sebe prvok spatnej vazby, táto problematika je dyna-
mická a aj v ISKN sa rýchlo vyvíja. Nemožno na ňu
v žiadnom čase nazerať ako na definitívne vyriešený
problém, aj ked' momentálne zhodnotenie je nezastupi-
tel'né pri modifikácii stratégie bezpečnosti ako celku.
Mechanizmus sledovania, modifikácie a vyhodnocova-
nia by mal byť realizovaný na báze pravidelnosti. Kl'ú-
čové procedúry tohoto procesu sú:
- analýza rizika a vyhodnotenie plánovaného a existu-
júceho IS,

- inšpekcia bezpečnosti v existujúcom IS (sem možno
zaradiť aj vnútorné manuálne alebo automatizované
monitorovanie IS),

- nahlasovanie porušenia bezpečnosti vIS,
- plánovanie činnosti v prípade mimoriadnych udalo s-
tí,

- formálne vyhodnocovanie bezpečnosti IS.
Tieto aktivity pomáhajú riadiacim pracovníkom pri

objektívnom rozhodovaní o opatreniach na zmenšova-
nie rizika ohrozenia a pri zabezpečovaní dovernosti
(zverejnenie údajov iba vyhradenému okruhu subjek-
tov), integrity (celistvosti) a dostu pnosti (v požadova-
nom čase) údajov.

4.5 Analýza a kontrolovanie rizika
Analýza rizika zahrňa v sebe zistenie a stanovenie stup-
ňa rizík ohrozenia IS vyplývajúcich z hodnoty všetkých
súčastí IS a úrovní možností ohrozenia a zranitel'nosti
IS.
Možnosti ohrozenia a zranitel'nosti IS sú presne po-

menované, pričom medzi najčastejšie sa prejavujúce
patria: požiar, vytopenie, prírodná katastrofa, nedosta-
tok vhodných pracovníkov, úmyselné poškodenie, krá-
dež, infiltrácia do IS (hackeri, vírusy a pod.), nezodpo-
vedné a nekorektné používanie prostriedkov, zlyhanie
zariadenia, prerušenie dodávky elektrického prúdu,
chyby správcov siete, programátorova všetkých použí-
vatel'ov.
Pod kontrolovaním rizika treba chápať identifikáciu,

selekciu a prijatie ochranných opatrení opodstatnených
spomínanou analýzou a redukciu rizika na akceptova-
tel'nú úroveň.
Pretože protiopatrenia zvyšujú cenu a majú vplyv aj

na časovú dostupnosť a využitel'nosť IS, dosledky by sa
mali premietnuť aj do procesu plánovania bezpečnosti
IS ako celku.

4.6 Protokolovanie akcií v IS (Audit)
Protokolovanie akcii v IS umožňuje jednoznačné stano-
vovanie zodpovednosti konkrétnemu používatel'ovi za
aktivity v prostredí IS. Monitorovanie všetkých aktivít
je možné realizovať priebežne automatizovane, ale aj
operatívne v reálnom čase. Toto slúži nielen na zisťova-
nie stavu IS bezprostredne pred jeho zlyhaním, ale aj
pri kontrole dodržiavania stanovených štandardov a
postupov.
Spomínané monitorovanie može odhaliť podozrivé

aktivity, akými sú neúspešné akcie na získanie neopráv-
neného prístupu, pokusy o manipulovanie s heslami,
s operačným systémom, prípadne spúštanie nežiadú-
cich programov a podobne.

4.7 Hláseni e prípadov porušen ia bezpečnosti
Sledovanie prípadov narušenia bezpečnosti umožňuje
analyzovať trendy, prisposobovať a aktualizovať zaško-
l'ovanie pracovníkova efektívnejšie sústred'ovať a pou-
žívať prostriedky na jej zabezpečenie. Ked'že v ISKN sa
prípady porušeni a bezpečnosti špeciálne nesledujú, je
vhodné uviesť výsledky takýchto prieskumov zo zahra-
ničia.
Napriek nie príliš vel'kému ohlasu v 1500 dopytova-

ných inštitúciách bol získaný prehl'ad obsahujúci 180
prípadov počítačových podvodov alebo zneužití, ktoré
odhalili niektoré znepokojujúce fakty:
- 41% prípadov bolo zapríčinených podvodom, zvyšok
majú na svedomí vírusy, krádeže a činnosť hackerov,

- 60% z podvodov nebolo odhalených dennou vnútor-
nou kontrolou alebo monitorovaním a vyšli najavo
iba náhodou,

- 12% zo zaznamenaných podvodov ostalo neodhale-
ných 2 roky a dlhšie.
Z tohoto prehl'adu by sa mohlo zdať, že otázka bez-

pečnosti v ISKN sa zbytočne dramatizuje, ale uvede-
né príklady sú pravdepodobne iba špičkou l'adovca.
Istotne existuje množstvo nikdy neobjavených inci-
dentov, alebo množstvo prípadov je zatajených príslu-
šnými pracovníkmi, pretože poukazujú na zlyhanie
alebo slabiny v činnostiach súvisiacich s bezpečnos-
tnými opatreniami. Aj v podmienkach ISKN existuje
pochopitel'ný odpor pracovníkov ke zverejňovaniu ta-
kýchto prípadov, ale treba si uvedomiť, že ich zdoku-
mentovanie slúži ako najlepšia prevencia proti ich
opakovaniu.

4.8 Plánovanie činnosti v prípade krízovej si-
tuácie
Činnosť zodpovedných pracovníkov v prípade krízovej
situácie by nemala byť náhodná. Pre situácie, v ktorých
je potrebné momentálne rozhodovanie pre minimalizá-
ciu strát a čo najrýchlejšie obnovenie činnosti IS, sa vy-
hotovujú v podmienkach vel'kých systémov špeciálne
plány. Medzi iným v nich bývajú zaznamenané tieto
skutočnosti:
- údaje o pracovníkovi zodpovednom za riadenie prác
v krízovej situácii,

- údaje o jeho zástupcovi,
- miesta a pracovníci, u ktorých sa plán vyskytuje,
- dodatky, zmeny, čas a osoba, ktorá ich zaznamenala,
- presný čas vzniku problému, druh problému, prija-
té opatrenia a či je vzniknutá situácia riešená v plá-
ne,

- údaje o jednotlivých členoch krízového tímu a ich
zodpovednosti,

- údaje o aplikácii plánu v jednotlivých prípadoch,
- údaje o kontaktných osobách v rámci organizácie,
- údaje o centre odkial' sa budú riadiť operácie,
- údaje o zmluvne dohodnutých službách,
- inventárny zoznam fyzických súčastí IS,
- technické minimum pre prevádzku IS,
- operačné manuály, časový harmonogram spracová-
vania údajov, a údaje o vstupných a výstupných ope-
ráciách,

- inštrukcie pre prípad požiaru a nutnosť poskytnutia
prvej pomoci a pod.
V tejto súvislosti je nepochybne zaujímavá predstava,

ako by si počínali v prípade takejto krízovej situácie
pracovníci zodpovední za prevádzku ISKN.
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4.9 Mechanizmus aktualizácie a externé získa-
vanie údajov
V podmienkach ISKN sa zo známych důvodov praktic-
ky každodenne obrovské množstvo údajov mení a dopÍ-
ňa, pričom pre súbor PIKN existuje diferencovaný prí-
stup k modulu na rutinnú aktualizáciu a k modulom na
neštandardné zmeny v báze údajov. Zabezpečenie inte-
grity bázy údajov je však so súčasným údajovým mode-
lom problematické. Kontrolný súčet CRC nás síce
s vel'kou pravdepodobnosťou upozorní na poškodenie
údajov, ale správnosť vel'kého množstva vložených úda-
jov zabezpečiť nemůže. Nič na veci nemení ani fakt, že
tento problém je čiastočne "geodetický" a čiastočne
"legislatívny" .

Vel'kým problémom ostáva hromadné preberanie
údajov (výsledky pozemkových úprav, obnova katastra,
geometrické plány a pod.) a súvisiace kontroly práve
vzhl'adom na nevyhovujúci údajový model PIKN.

Spol'ahlivé vytváranie zmenového protokolu je zá-
kladným predpokladom na retrospektívnu analýzu vý-
voja bázy údajov, a to nielen z hl'adiska faktických
zmien, ale aj z pohl'adu dátumu, času, identity používa-
tel'a, ktorý zmenu vykonal, a pod.

4.10 M echanizm us zml uvných objednávok po-
skytovania informácií
Na stanovenie mechanizmu zmluvných objednávok na
poskytovanie PIKN z ISKN bolo potrebné vytvoriť za-
bezpečený a kodifikovaný mechanizmus preukazovania
celistvosti, spoI'ahlivosti a overitel'nosti poskytovaných
informácií. Na dosiahnutie bezpečnej výmeny informá-
cií sa zaviedol jednotný formát údajov na výmenu
PIKN. Poskytovanie údajov v diskových binárnych sú-
boroch, prípadne textových súboroch s riadkovými zá-
znamami zo súboru PIKN z rezortu ÚGKK SR by ma-
10 byť už minulosťou. Po nevyhnutnej optimalizácii vy-
dávania alfanumerických údajov bol v rezorte zavedený
aj výmenný formát grafických informácií. Poskytovanie
údajov z ISKN bližšie upravuje Smernica [7] v znení
neskorších dodatkov.

Jedným z najvličších problémov pri vydávaní infor-
mácií z ISKN je ich kvalita a neevidovanie bázy údajov
poskytnutých výstup ov z IS.

Pri zabezpečení poskytovania údajov prostredníc-
tvom vzdialeného prístupu je potrebné vylúčiť ohroze-
nie nielen ostrej bázy údaj ov, ale aj systému aplikácií.

4.11 Používanie cudzieho softwaru
Používanie "cudzieho" softwaru so sebou prináša rizi-
ko infiltrovania IS víru sovou nákazou. V úplných za-
čiatkoch budovania ISKN sa v rezorte vyskytli zavírené
inštalačné diskety. Pri prepisovatel'ných disketách je
však určenie vinníka prakticky nemožné.

Napriek možnosti zníženia tohoto rizika kvalitnými
antivírovými programami je vhodné pristupovať k zís-
kaným inštalačným disketám s maximálnou opatrno-
sťou a to nielen pre prípad možnej nákazy, ale aj z dů-
vodu porušovania autorských práv. Je vhodné, aby všet-
ky cudzie diskety boli pred akoukol'vek ďalšou činno-
sťou preverené na jednom testovacom počítači nezapo-
jenom do siete.

Evidované prípady zavírenia jednotlivých počÍtačov
(vírusmi Jimi a One-Half) a dokonca aj celej lokálnej
siete (našťastie vírusom, ktorý nebol schopný v sieti na-
páchať vličšiu škodu) sú totiž naozaj varujúce.

4.12 Distribúcia a inštalácia softwaru
Pred nasadením aplikačného programového vybave-
nia do prevádzky by mala důjsť k důkladnému pre-
vereniu nielen samotného programu, ale aj jeho sú-
činnosti s ostatnými súvisiacimi aplikáciami v rámci
IS. Testovanie programu by malo prebehnúť v pro-
stredí budúceho nasadenia s údajmi podobnými os-
trej báze údajov. Inštaláciu nového programového
vybavenia, s výnimkou testovacieho pracoviska, je
vhodné vykonať až po oficiálnom rozhodnutí o jeho
nasadení. Z bezpečnostných důvodov by inštaláciu
programu mala vykonať osoba na to určená a zásad-
ne z originálnej inštalačnej diskety. Z důvodu skráte-
nia času distribúcie softwaru, určeného na inštaláciu
na vličšie množstvo pracovísk, sa však javí operatív-
nejšie rozposlanie softwaru prostredníctvom elektro-
nickej pošty, s dodatočnou kontrolou jeho autentič-
nosti.

4.13 Údržba hardwaru a softwaru
Na dosiahnutie bezpečnosti ISKN je důležitá organi-
zácia všetkých činností potrebných na udržanie tech-
nického a programového vybavenia v prevádzky
schopnom stave, alebo na obnovenie bezporuchové-
ho chodu IS. S riešením tohoto problému súvisí do-
stupnosť a kompletnosť informácií nevyhnutných na
údržbu programového a technického vybavenia.
Žiadnu úpravu softwaru a hardwaru však z pochopi-
telných důvodov nie je možné vykonávať svojvol'ne
a živelne.

4.14 Riadenie zmluvného zabezpečeni a dodá-
vatel'ských prác
Dobudovávanie ISKN po hardwarovej a softwarovej
stránke sa zvyčajne zabezpečuje dodávatel'sky, pri-
čom dodávatel' je často vyberaný formou verejnej sú-
ťaže. Značným problémom sa javí najma presné špe-
cifikovanie požiadaviek na technické vybavenie
a programové aplikácie. Táto skutočnosť sa v našich
podmienkach podceňuje a špecifikácia požiadaviek
nie je realizovaná na základe důkladnej analýzy a po-
trebných komplexných znalostí. Ťažko sa v takýchto
prípadoch spatne dokazuje, čo malo byť podl'a zadá-
vatel'a (objednávatel'a) predmetom zmluvy a čo dodá-
vatel' skutočne zrealizoval. To značne spomal'uje
a zneprehl'adňuje proces budovania ISKN a rezort
ÚGKK SR má s nedostatočným riešením tejto pro-
blematiky svoje negatívne skúsenosti.

4.15 Servisné opravy a ďalšie nasadenie zaria-
denia, viacnásobné používanie počítačových
médií
Pri prevádzkovaní ISKN treba venovať značnú po-
zornosť zmluvnému zabezpečeniu kvalitného servisu
pre technické, ale aj programové zlyhania s důrazom
na rýchlosť a kvalitu. Renomovaná firma s dlhodo-
bou zmluvou si nedovolí inštaláciu repasovaných
komponentov, prípadne nedokonalé testovanie zaria-
denia, ktoré má byť znovu nasadené do prevádzky.
V odbornej literatúre sa uvádzajú prípady, keď sa
počítačové vírusy našli už aj v počítačoch doveze-
ných z opravy. Pozornosť treba venovať aj dlhodobé-
mu používaniu počÍtačovo spracovatel'ných médií,
ktoré majú svoju životnosť a tak k nim treba aj pri-
stupovať.
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4.16 Úpravy konfigurácie
Jedno z možných slabých miest v bezpečnosti ISKN
može predstavovať nepremyslená úprava konfigurá-
cie hardwaru a softwaru. Z procedurálného hl'adiska
je opať potrebné k zmenám konfigurácie pristupovať
premyslene a prostredníctvom zodpovedných osob,
pričom prakticky problematiku konfigurácie hardwa-
ru a softwaru nemožno oddeliť. ISKN je, alebo
v blízkej budúcnosti bude predstavovať, jeden celok,
v ktorom je nevyhnutná kompatibilita všetkých súča-
stí.

4.17 Vonkajší prenos informácií
Do realizácie spol'ahlivého komplexného a funkčného
prepojenia jednotlivých pracovísk dátovými, alebo
v našom prípade skor komutovanými linkami, je po-
trebné vypracovať a dodržiavať premyslenú organizáciu
spol'ahlivého fyzického prenosu informácií na počítačo-
vých médiách.

4.18 Funkčnosť vonkajších komunikačných
liniek
Používanie vonkajších komunikačných liniek podstat-
ne rozširuje možnosti zlyhania bezpečnosti IS a nemu-
sí ísť len o infi1trácie alebo neautorizovaný prístup
k údajom.

Súčasná kvalita telekomunikačných liniek je často
spochybňovaná a do vybudovania zodpovedajúcej te-
lekomunikačnej alebo verejnej dátovej siete, ako zá-
kladného predpokladu na horizontálne a vertikálne
prepojenie jednotlivých pracovísk (ako aj prepojenie
s inými systémami) je predstava bezproblémového pre-
nosu vel'kých súborov na dlhé vzdialenosti značne op-
timistická.

Preto je potrebné sa orientovať na čo najspol'ahlivej-
šie normalizované riešenia a im vyhovujúce protokoly
a produkty.

4.19 Zálohovanie a archivovanie údajov
Z dovodu možnej potreby rekonštrukcie súborov je nut-
né vel'kú pozornosť venovať nielen mechanizmu vytvá-
rania ich úplných alebo čiastočných kópií, ale v pod-
mienkach ISKN aj zmenovým vetám, ktoré umožňujú
retrospektívnu rekonštrukciu stavu bázy údajov podl'a
príslušných kritérií.

Pravidelné vytváranie záložných kópií aspoň na
dve nezávislé médiá minimalizuje rekonštrukčné prá-
ce v prípade straty údajov. Pri každodenných zme-
nách by malo byť samozrejmosťou zálohovanie den-
ných zmien na vhodné médiá (inkrementálny back-
up). Vo zvolených časových úsekoch je potrebné zá-
lohovať celú bázu údajov. Niektoré systémy umožňu-
jú automatické nastavenie vytvárania záložných kó-
pií. Údaje uložené na magnetických médiách (disky,
pásky) sa možu časom alebo pod vplyvom posobenia
magnetického pol'a znehodnotiť (stať sa nečitatel'né),
prípadne sa celkom zničiť. Určitou výhodou sa preto
javia optické disky. Vytvorené záložné kópie je po-
trebné z pochopitel'ných dovodov preveriť. V ISKN
sa javia najvhodnejšie stanoviť cykly zálohovania
v nadvaznosti na mechanizmus, resp. príslušné pro-
gramové vybavenie umožňujúce retrospektívnu ana-
lýzu zmien v báze údajov.

Z dovodu možného požiaru alebo krádeže je výhod-
né uskladňovať kópie na viacerých od seba vzdialených
miestach. (Jedna z dočasných možností, ktorá síce v po-
dobných IS nemá obdobu, je aj v byte príslušného
správcu siete.) Zaujímavou možnosťou je aj krížové zá-
lohovanie v rámci jednej, alebo viacerých navzájom
prepojených lokálnych sietí. Ostáva na zváženie, či pre
uchovanie najdoležitejších údajov nevyužiť aj mikro-
grafické médiá (čo je zaujímavé najma v prípade už vy-
tvorených kópií).

4.20 Autorizácia štrukturovaného prístupu
Aj ked' používanie prostriedkov pre identifikáciu
a autentifikáciu oprávneného používatel'a ISKN úz-
ko súvisí aj s technickými otázkami, procedúru vytvo-
renia a údržby systému prístupových práv pre súbory
údajov a vykonatel'né programy treba chápať aj do
istej miery ako problém administratívny. Na jednej
strane sa síce podarilo vytvoriť systém na pasívne či
aktívne sprístupnenie súborov jednotlivým používate-
l'om či skupinám osob, na druhej strane prístup do
lokálnej siete typu používaného v ISKN vytvára skú-
senému používatel'ovi priamo možnosť nekorektných
činností až po neautorizovanú zmenu, prípadne vy-
mazanie údajov.

Identifikácia a autentifikácia používatel'ov sa musí
realizovať pred akoukol'vek interakciou medzi používa-
tel'om a IS. Ďalšie aktivity smú byť umožnené iba ak
predošlý proces dopadol úspešne. Autentifikačné infor-
mácie musia byť uložené tak, aby k nim mal prístup iba
oprávnený používatel'.

4.21 Výnimky zo stanovených procedúr
V rámci chodu IS sú z času na čas potrebné neštan-
dardné zásahy do systému. Tieto však musia mať
svoje opodstatnenie a musia byť riadne zdokumento-
vané. Je na zodpovednosti tvorcov IS, aby neštan-
dardných zásahov, napr. do bázy údajov ISKN, bolo
nutných, resp. možných čo najmenej. Napriek snahe
však nemožno s istotou vylúčiť zásahy napr. z dovo-
du zlyhania CPU, napaťových rázov, neúspešnej
hromadnej zmeny apod. Napriek tejto skutočnosti
by mal byť IS čo možno najviac odolný voči neko-
rektným zásahom a súčasne zabezpečený pre bezpro-
blémový návrat bázy údajov a celého IS do povod-
ného stavu pred zlyhaním alebo prerušením prevád-
zky.

4.22 Finančné zabezpečenie
V podmienkach ISKN sme nezriedka svedkami fak-
tu, že profesionálny prístup a potrebné znalosti
a skúsenosti (vyžadujúce adekvátne finančné zabez-
pečenie) sú nahradzované síce obetavým a odhodla-
ným, ale predsa len amatérskym prístupom jednot-
livcov, alebo skupiniek pracovníkovo Doležitosť zís-
kania príslušného množstva finančných prostried-
kov potrebného na rozvoj a inovovanie ISKN vari
ani netreba osobitne zdorazňovať. Z tohoto pohl'a-
du je zrejme lepšie pri budovaní IS (za súčasného
prísneho zvažovania pomeru ceny a výkonu jednot-
livých súčastí) postupovať po jednotlivých ucele-
ných krokoch, ako nepremyslene nasadzovať drahé
tzv. "vyššie" technológie, ktoré z ekonomických do-
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vodov nie je rezort schopný realizovať celoplošne
a s primeraným zohl'adnením všetkých otázok bez-
pečnosti IS.

5.1 Systémová dokumentácia
Problematika vytvorenia, uloženia a diferencovaného
sprístupnenia systémovej dokumentácie je nevyhnut-
ným predpokladom na zabezpečovanie prevádzky
ISKN. Bez takých materiálov, akými sú manuály, inšta-
lačné diskety, správcovské heslá, údaje o aktuálnej kon-
figurácii, popis údajového modelu, súvisiace inštrukcie,
technologické postupy apod. nie je dosť dobre možné
operatívne odstraňovanie vzniknutých havárií, prípad-
ne zlyhaní systému. ISKN sa stáva jedným z najvačších
a najzložitejších IS v Slovenskej republike (SR) a nie je
možné, aby všetky potrebné informácie boli uložené iba
v pamati správcov siete a tvorcov programov. Zdá sa
však, že sme už preklenuli obdobie, ked' napr. po nasa- -
dení príslušnej aplikácie do ostrej prevádzky bola zo-
stavená používatel'ská príručka až o niekol'ko mesiacov.
Existuje teda určitý predpoklad aj pre vačšiu operatív-
nosť vo vytváraní a aktualizovaní systémovej dokumen-
tácie. Problémom však ostáva obsahová stránka použí-
vatel'ských príručiek.

Je zrejmé, že diferencované sprístupňovanie prísluš-
ných materiálov je potrebné nielen z d6vodov bezpeč-
nosti v IS, ale aj pre obmedzenie možnosti neoprávne-
ného šírenia produktov na ktoré sa vzťahujú autorské
práva. Týka sa to nielen softwaru, ale aj všetkých doku-
mentov, ktoré vznikajú v jednotlivých etapách vytvára-
nia IS.

5.2 Dokumentácia prevádzky a údržby IS
Dokumentácia prevádzky a údržby IS si zaslúži osobit-
nú pozornosť, pretože je tiež vel'mi d61ežitá pri zabezpe-
čovaní jej každodenného chodu. Je žiadúce, aby od-
chýlky a zmeny v prevádzke systému oproti projektu,
resp. p6vodnému modelu bol i v tejto dokumentácii
presne zachytené. Záznamy o zlyhaní, chybách, poru-
chách a narušení prevádzky IS by mali byť tiež presne
zdokumentované. Bez tejto skutočnosti sa len ťažko od-
hal'ujú a definujú jednotlivé druhy ohrozenia a násled-
ná možnosť realizácie prevenčných opatrení je sťažená.
Do dokumentácie prevádzky IS patrí aj výsledok proto-
kolovania akcií v IS a testovanie stavu IS.

5.3 Dokumentačné fondy a systém ich
archivácie
Z viacerých druhov materiál ov, ktoré sú alebo budú ar-
chivované na pamaťových médiách je pre najr6znejšie
účely nepostačujúce používať takéto kopie a je nevyh-
nutné mať k dispozícii papierové originály. Elektronic-
ký podpis zatial' nenahradil a asi ani v najbližších ro-
koch nenahradí pečiatku s podpisom napr. v rozhodnu-
tiach, zmluvách, na geometrických plánoch. Pre prácu
v rámci ISKN je však neporovnatel'ne operatívnejšie
používanie materiálov v digitálnej forme.Preto je d61e-
žitá dokumentácia systému archivovania.

V súčasnosti sme nezriedka svedkami skutočnosti, že
materiály ako geometrické plány, náčrty podrobného
merania zmien, originály listov vlastníctva a pozemko-

voknižné vložky sa stratia. Aj tieto d6s1edky nedokona-
lého systému archivovania ohrozujú integritu údajovej
základne IS.

5.4 Uloženie, dostupnosť a manipulácia s do-
kumentačný.mi fondmi
Problematika uloženi a akejkol'vek dokumentácie závisí
aj od typov použitých médií. Zabezpečené archívy, oh-
ňovzdorné obaly, vylúčenie p6sobenia silného magne-
tického pol'a na magnetické médiá apod. sú sice problé-
my fyzické, ale s uvedenou problematikou priamo súvi-
sia. V rámci uloženia dokumentácie nemožno nespome-
núť aj uloženie superužívatel'ských hesiel na zabezpeče-
ných neverejných miestach (v trezoroch) pre prípad mo-
mentálnej nedostupnosti správcu siete.

V závislosti od výrob com stanovenej údajovej stabili-
ty archívneho média je potrebné vypracovať a dodržia-
vať harmonogram prepisovania údajov.

D6kladne treba zvážiť aj fakt, či a v ktorých prípa-
doch sa budú archivovať súbory skomprimované alebo
v p6vodnom tvare.

Na zabezpečenie prehl'adnosti a l'ahšej manipulácie
je vhodné stanoviť zrozumitel'ný systém označovania
všetkých dokumentačných fondov. Vhodné je stanoviť
aj disponibilitu s jednotlivými materiálmi, 1. j. kto a za
akých podmienok má k nim prístup a sp6sob evidencie
ich vydávania, prípadne požičiavania.

6.1 Technické štandardy
Bez jednoznačných technických štandardov nie je mož-
né vytvoriť jednotné prostredie nielen na prepojenie IS
jednotlivých orgánov štátnej správy, ale ani na vybudo-
vanie ISKN ako takého. V rámci približovania sa
k nadnárodným štandardom je potrebné rešpektovať
odporúčania noriem ISO (International Organization
for Standardization), IEC (International Electrotechni-
cal Commission), EN (Európske funkčné normy vydá-
vané CEN - Comite Europeen De Normalisation
Electrotechnique, CEPT - Conference Europeen des
Administrations des Postes), ENV (Návrhy európskych
noriem), odporúčania CCITT (Comite Consultatif In-
ternational de Télegraphie et Télephonie) a pod. Pre
podmienky budovania Štátneho informačného systému
(ŠIS) v SR boli v júli 1993 vydané Štandardy pre ŠIS-
SR. V tomto materiáli sú definované normy a štandardy
pre sieťovú komunikáciu a prepojenie IS, pre operačné
systémy, pre národné prostredie, pre výmenu a spraco-
vanie dokumentov, pre databázové systémy, pre apli-
kačné programové vybavenie, pre záznamové médiá na
prenos dát, pre programovacie jazyky, pre grafické pou-
žívatel'ské rozhranie, pre počítačom podporované pro-
jektovanie a pre ochranu a bezpečnosť dát.

V rámci odporúčaných štandardov pre ochranu
a bezpečnosť údajov v rámci budovania ŠIS-SR sú uve-
dené "Kritériá hodnotenia bezpečnosti informačných
technológií" - ITSEC (lnformation Technology Secu-
rity Evaluation Criteria), čo sú vlastné národné kritériá
Vel'kej Británie, Nemecka, Francúzska a Holandska,
prijaté v roku 1991 ako základ na hodnotenia bezpeč-
nosti v rámci členských štátov Európskeho spoločen-
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stva. Tieto kritériá však vznikli až následne po zostave-
ní známej "Dúhovej série" (Rainbow Series), obsahujú-
cej:
- Orange Book (Trusted Computer Security Evalua-

tion Criteria - TCSEC z roku 1985),
- Red Book (Trusted N etwork Interpretation of

TCSEC - TNI TCSEC z roku 1987),
- Yellow Book (Príručka na aplikovanie TCSEC do

špecifického prostredia z roku 1985)
a množstvo ďalších príručiek vypracovaných Minister-
stvom obrany USA.

Vlastné kritériá hodnotenia má aj Japonsko, Rusko,
Kanada a USA, z ktorých z hl'adiska budúceho vývoj a
budú najzaujímavejšie CTCPEC (Canadian Trusted
Computer Product Evaluation Criteria).

Na dianie v tejto oblasti u nás bude mať v najbližších
rokoch pravdepodobne vel'ký vplyv vytvorenie jednot-
ných kritérií pre USA, Kanadu a Európu, o ktoré usilu-
je CCEB (Common Criteria Editorial Board).

6.2 Projektovanie a vývoj
Problematika projektovania a vývoja IS je vel'mi široká
a metodicky ju možno rozčleniť na etapy:
- plánovania (definícia ciel'ov IS vyplývajúcich zo

stratégie rozvoja rezortu),
- analýzy (vytvorenie modelu spracovania informácií

slúžiaceho ako zadanie pre IS),
- návrhu (vytvorenie architektúry systému a popis lo-

giky jednotlivých programových modulov a častí IS),
- implementácie (zakódovanie jednotlivých modulov

IS v ciel'ovom prostredí),
- integrácie a testovania (testovanie modulov IS v cie-

l'ovom prostredí a ich integrácia do celkového IS),
- akceptačného testovania (overenie celkovej funkč-

nosti IS a splnenia jednotlivých požiadaviek zadáva-
tel'a),

- prevádzky a údržby IS (zabezpečenie každodennej
prevádzky IS a jeho ďalšieho rozvoja).
Z technického hl'adiska nie je na tomto mieste možné

rozoberať jednotlivé detaily. Vo všeobecnosti však mož-
no povedať, že technické riešenie v sebe obsahuje volbu
druhova typ ov výpočtovej techniky (od sálových počí-
tačov až po pracovné stanice a terminály) s požiadavka-
mi na parametre, konfiguráciu a rozmiestnenie výpoč-
tovej techniky, riešenie kompatibility, topológiu a para-
metre vnútornej komunikačnej siete, rozhrania voči
vonkajším sieťam, volbu operačného systému a ďalšie-
ho základného softwaru.

Riešenie všetkých týchto problémov má pochopitel'-
ný dopad na bezpečnosť IS a v našich podmienkach je
potrebné, aby za komplexné riešenie boli zodpovední
nielen experti na IT ale aj experti na kataster nehnutel'-
nostL

6.3 Formálne metódy
Z pohl'adu dobrej prepojitel'nosti jednotlivých častí IS,
ale aj z důvodu dodržania efektívnosti a kvality ich pro-
jektovania je vhodné používať formálne (program ovo
zabezpečené) metódy na plánovanie a analýzy.

Pre oblasť plánovania sú to najma: funkčná dekom-
pozícia, metóda kritických faktorov úspechu, metóda
neurčitého definovania systémov (SSM - Soft System
Methodology) a metóda alternatívnych budúcich scená-
rov.

Pre oblasť analýzy sú to: Metóda SA/SD (Structured
Analysis/Structured Design - Yourdonova moderná
štruktúrovaná analýza), metóda SSADM (Structured
Systems Analysis and Design Method), metóda OMT
(Object Modelling Technique), Boochova metóda a me-
tóda OOA (Objektovo-orientovaná analýza Coada
a Yourdona).

V podstate všetky tieto metódy sú odporúčané aj me-
todikou na vytvárenie IS v orgánoch štátnej správy SR.
Štandardy pre ŠIS-SR pripúšťajú aj využitie metódy IE
(Information Engineering) a SDM (System Develop-
ment Methodology).

Na riešenie bezpečnosti IS bolo v zahraničí vyvinu-
tých množstvo metód, ktoré zatial' nie sú odporúčané
pre ŠIS-SR. Na ilustráciu možno uviesť aspoň jeden
príklad:

Pre identifikáciu a opodstatnenie všetkých potreb-
ných ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti sú-
časných a budúcich IS používaných na spracovávanie
hodnotných, alebo citlivých údajov vyvinuli vo Vel'kej
Británii v CCT A (Central Computer and Telecommuni-
cation Agency - The Government Centre for Informa-
tion Systems) metódu na analýzu bezpečnosti a kontro-
lovanie rizika - CRAM (CCTA Risk Analysis and Ma-
nagement Method).

6.4 Údajový model
ISKN zdedil z obdobia evidencie nehnutel'ností nevy-
hovujúci údajový model PIKN. Nedostatky sa vzhl'a-
dom na súčasné spracovanie prejavujú najma tým, že
jedinečné prvky sú zapísané vo viacerých výskytoch
a štruktúrach, zmeny vlastnosti jedného objektu si vyža-
dujú zásahy do viacerých údajových súborov, mnoho
údajov je zaznamenávaných nadbytočne a správnosť
obsahu súborov nie je možné automatizovane dodatoč-
ne overovať a zabezpečovať proti poškodeniu a neauto-
rizovanej zmene.

Z tohoto důvodu je potrebné čo najskůr zaviesť nový
údajový model, ktorý bude zostavený z logicky samo-
statných objektov vytvárajúcich príslušné hierarchické
štruktúry tak, aby bol o možné dodatočné operatívne
pridávanie nových objektov (prípadne jednotlivých
vlastností) do údajového modelu. Nový údajový model
by teda mal spÍňať podmienky štrukturovanosti, modu-
lárnosti, jednoznačnosti a spol'ahlivosti.

6.5 Architektúra systému
Od návrhu architektúry IS (v ktorom sú identifikované
jednotlivé časti IS, špecifikované rozhrania a integračné
požiadavky ako aj vazby na externé IS) závisí nielen je-
ho bezpečnosť, ale aj koordinácia a racionalizácia všet-
kých prác vo vnútri organizáciL Architektúru IS ovplyv-
ňuje: priestorové rozloženie organizácie, organizačná
štruktúra, rozdelenie oblastí činnosti podl'a používa-
ných funkcií a údajov, ale najma podl'a štandardných
procesov spracovania, ktoré sú v podmienkach ISKN
charakterizované prácou s vel'kými objemami údajov.
Zrýchlením a skvalitnením tokov údaj ov možno do
značnej miery zlepšiť súčinnosť jednotlivých zložiek
a dosiahnuť zníženie nákladov.

Jednou zo základných otázok ostáva problematika
fyzického umiestnenia bázy údajov (centrálna, regionál-
na, distribuovaná a ich kombinácie). Jednotlivé riešenia
majú svoje výhody a nevýhody, ktoré sa prejavujú naj-
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ma v nárokoch na komunikačnú sieť, v cene, v kvalite
informácií, v jednotnosti prístupu a samozrejme v zra-
nitel'nosti IS. Z dovodu dial'kového prepájania IS bude
v budúcnosti potrebné prisposobiť architektúru IS
k normám OSI (Open System Interconnection - Pre-
pojenie otvorených systémov).

Ďalší obrovský problém vo vel'kom IS, akým je
ISKN, vzniká pri spájaní jednotlivých modulov (grafic-
ké subsystémy, súbor PIKN apod.) do ucelenej formy.
Odstránenie roznych transformačných a prenosových
komplikácií v tejto súvislosti prinášajú tzv. otvorené IS,
umožňujúce prístup ktorejkol'vek systémovej aj aplikač-
nej platforme.

6.6 Testovanie
Testovanie IS je mimoriadne doležitý proces (ktorý sa
v podmienkach ISKN tiež často podceňuje), osobitne
v rámci etapy integrácie a testovania jednotlivých mo-
dulov IS a ich integrácie do celkového IS. Pri negatív-
nom výsledku je potrebné upraviť príslušný modul ale-
bo aj navrhovanú architektúru IS. Ked'že za spomínané
aktivity je zodpovedný riešitef úlohy, je z pohl'adu od-
beratel'a zaujímavejšia etapa akceptačného testovania,
ktoré prebieha za jeho účasti, prípadne úplne v jeho ré-
žii. Akceptačný test slúži na overenie splnenia používa-
tel'ských požiadaviek a mal by sa realizovať pred for-
málnym preberaním vytvoreného IS. Akceptačný test je
v podstate zameraný na funkčnosť IS, výkonnosť IS
a prípadné testovanie iných požiadaviek na IS. Predpo-
kladom na úspešné akceptačné testovanie je vytvorenie
nezávislého testovacieho týmu z odborníkov, ktorí sa
na vývoji IS nepodiel'ajú.

Na akceptačné testovanie je možné použiť:
- skupinu testovacích prípadov, ktoré reprezentujú

podmienky typické pre prevádzku (benchmark test),
- testovanie v každodennej práci s IS za súčasného

preverovania všetkých funkcií IS (pilotný test); tu je
vhodné vybrať takú reprezentačnú skupinu používa-
tel'ov, aby bola pokrytá roznorodosť odberatel'ov,

- testovanie nového IS, ktorý je v prevádzke spolu so
starým (paralelné testovanie); tu ide najma o testo-
vanie funkčnosti a kompatibility.
Až na základe důkladného a úspešného testovania je

možné nasadenie nových modul ov, ale aj fyzických sú-
časti IS do ostrej prevádzky. Nedokonalé testovanie
v podmienkach ISKN mala už neraz za následok pre-
stoje, potrebu opakovaných činností, neštandardné zá-
sahy do bázy údajov a dočasnú nefunkčnosť IS ako ta-
kého.

Potreba testovania však može zasahovať aj mimo
ISKN, ako je to napríklad v prípade vydávania atestov
na presnosť a kvalitu externých skenerov.

Ďalším problémom v tejto oblasti je testovanie úda-
jov, či už ide o preverovanie vlastnej bázy údajov, alebo
údajov preberaných do ISKN.

6.7 Inovácia IS
Inováciu IS, akým je ISKN, nie je vhodné ponechávať
na subjektívne rozhodnutia jednotlivcov, ale mala by
byť realizovaná na základe objektívnych kritérií. Život-
ný cyklus IS je potrebné projektovať podl'a metodiky
vytvárania IS v orgánoch štátnej správy SR. Napriek
skutočnosti, že problematika inovácie hardwaru a soft-
waru už bol a v predošlých bodoch otvorená, je potreb-
né zdůrazniť, že jednotlivé hardwarové komponenty by

mali byť dodávané spol'ahlivým dodávatel'om a kvalit-
ne odskúšané. Vzhl'adom na neuveritel'ne rýchly vývoj
IT je vhodné sa výhl'adovo orientovať na špičkové tech-
nológie a renomované značky (aby sme sa nestali odbe-
ratel'mi produktov, ktoré sú vo vyspelých krajinách vý-
behové a nepredajné), čo však zvyčajne naráža na sú-
časnú ekonomickú realitu. Na druhej strane nie je
vhodné zakup ovať hardware a software, ktoré neboli
v rámci iných IS (v technicky vyspelejších krajinách)
dostatočne hromadne nasadené, a tým preverená ich
nízka poruchovosť. V žiadnom prípade však nemožno
pripúšťať kompromisy v stanovených štandardoch, čo
samozrejme platí aj pre inováciu softwaru.

Ukazuje sa, že pre vačšie úpravy softwaru, prípadne
riešenie zložitých problémov je potrebné využiť služby
profesionálnych programátorov v renomovanej firme.
Pre menšie úpravy je vhodnejšie zamestnávať vlastných
programátorov, čo je neporovnatel'ne operatívnejšie
a lacnejšie.

6.8 Vyhodnocovanie funkčnosti, efektívnosti
a správnosti prevádzky IS a jeho údržba
Tieto aktivity súvisia so zabezpečovaním každodennej
prevádzky IS a jeho údržby. Na základe hlásení o iden-
tifikovaných chybách sa realizujú korekcie vIS, ktorý
sa prisposobuje okolitým podmienkam a zlepšujú sa je-
ho vlastnosti.

Z monitorovania stavu IS možno zistiť nevyváženosť
jeho jednotlivých súčastí (napríklad vzhl'adom na pre-
nosové možnosti, výkonnosť jednotlivých modulov
a hardwarových súčastí), preťaženosť siete (vel'ké množ-
stvo kolízií) a klesanie odozvy, stav operačnej pamati,
ktoré príkazy boli často spúšťané a ako zaťažili CPU
(nepoužívané príkazy možno z IS odstrániť a rutiny,
ktoré trvajú neúmerne dlho, prepracovať), stav využíva-
nia sieťových tlačiarní, potrebu viacerých komutova-
ných linek a modemov a podob ne.

Na základe takýchto zistení možno IS príslušným
sposobom korigovať. Do tejto problematiky patrí aj zis-
ťovanie príčin nekorektných aktivit IS, "tuhnutie", prí-
padne iné havárie.

Ďalej možno nadefinovať spúšťanie určitých úloh
v stanovenom čase, prípadne dni kedy sa nemožno do
siete prihlásiť, aby používatel' nemal možnosť realizovať
neželané aktivity v dňoch pracovného vol'na atd'.

Pochopitel'ne jepotrebné zdorazniť aj vyváženosť
medzi jednotlivými opatreniami na vytvorenie "bezpeč-
ného IS" a ich cenou. Je iste nezmyslom investovať ne-
malé prostriedky do opatrení ktoré zabezpečia iba čias-
točnú bezpečnosť, ak existujú iné silne zranitel'né alebo
nechránené miesta v IS. Z tohoto dovodu može byť
neúčinný sebadokonalejší IS na zabezpečenie integrity
údajov, ak má bežný používatel' možnosť napríklad vy-
mazať celé súbory bázy údajov.

6.9 Zaistenie prevádzkovej spol'ahlivosti
V ISKN, kde sa údaje v priebehu času rýchlo menia, je
potrebné zavedenie opatrení na zaistenie integrity a ak-
tuálnosti údajov. Zvýšenie spol'ahlivosti alebo prevá-
dzkyschopnosti znásobením zariadenia vedie niekedy
ku konštrukcii špeciálnych jednoúčelových sietí. Vyso-
ká spol'ahlivosť sa dosahuje predovšetkým znásobením
prostriedkov. Napríklad možno duplikovať všetky sú-
bory na dvoch počitačoch, takže pokial' je jeden z nich
z dovodu poruchy technického vybavenia nedostupný,
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možno používať ostatné kópie súborov. Prítomnosť via-
cerých procesorov umožňuje, aby po výpadku jedného
z nich mohli ostatné prevziať jeho prácu i za cenu zníže-
nia výkonu. Pre prípad zlyhania dodávky elektrického
prúdu je potrebné důležité hardwarové komponenty
opatriť záložnými zdrojmi napatia (UPS). V LAN sa na
serveroch pre možnosť poruchy disku (mechaniky), prí-
padne neúspešnej transakcie s výhodou využíva mirro-
ring. Vzhl'adom na fakt, že realizácia myšlienky zaob-
starania kompletnej záložnej siete pre všetky tri kata-
strálne úrady zatial' naráža na nedostatok finančných
prostriedkov, je pri závažnom poškodení časti ISKN
(ktoré na určitý čas vyradí celé regionálne pracovisko),
vhodné zabezpečiť nevyhnutné spracovanie údajov na
inom mieste, kým poškodený systém nebude opravený.
Jednou z možností je práca v druhej smene v najbliž-
šom pracovisku podobného typu.
V súčasnej situácii prevládajúcej platobnej neschop-

nosti, ked' sú firmy ochotné dodať hardwarové kompo-
nenty často až po prevedení finančných prostriedkov na
ich účet (čo může trvať dlhšiu dobu), je nevyhnutné
okrem záručného a pozáručného servisu zabezpečiť aj
vybudovanie skladu vlastných náhradných komponen-
tov v prípade závažnejšieho poškodenia, prípadne úpl-
nej neopravitel'nosti jednotlivých súčastí. V prípade ne-
vytvárania dostatočných finančných rezerv na realizo-
vanie servisu zariadení, na ktoré sa nevzťahuje záruka,
může zabezpečenie každodennej prevádzky ISKN nará-
žať na neriešitel'né problémy.
Pri zaisťovaní každodennej prevádzky sa z technické-

ho hl'adiska možno poučiť zo štatistiky, ktorá uvádza,
že technické zlyhania má v 28% prípadoch na svedomí
výpadok elektrického prúdu a v 20% ostatné výpadky
zariadení. Pri zlyhaniach logických je v 16% na vine
softwarová chyba, v dalších 16% vírusy, v 14% chyba
používatel'a, v 11% chyba operátora atd'.

6.10 Kontrola prístupu
Z technického pohl'adu možno kontrolu prístupu do IS
zabezpečovať logickými prostriedkami, ako sú systémy
prístupových kódov, prístupových hesiel, osobných
identifikačných čísiel (PIN), prístupových práv (do sy-
stému, k aplikáciám a k údajom) a fyzickými prostried-
kami ako napríklad magnetické karty, uzamykanie jed-
notlivých súčastí, využívanie biometrických veličín
a pod.
Za spravovanie systému logickej kontroly prístupu

zodpovedá správca siete, pričom jednotlivé používatel'-
ské heslá by mali byť z důvodu stanovovania jedno-
značnej zodpovednosti známe iba konkrétnym používa-
tel'om. Správca siete síce musí mať právo v prípade po-
treby tieto heslá zmeniť, obmedziť právomoci alebo vy-
tvoriť nové heslá, ale nemal by mať možnosť zisťovania
jednotlivých používatel'ských hesiel. Heslá je potrebné
po určitom čase aktualizovať.
Využívanie magnetických kariet na kontrolu prístupu

by budovanie ISKN o niečo predražilo, a preto sa v sú-
časnosti nevyužíva.
V odbornej literatúre sa uvádzajú občasné pokusy

zisťovania prístupových hesiel nainštalovaním rezident-
ného programu na odpamatávanie úderov klávesnice
a ukladanie týchto informácií do špeciálneho súboru.
V podmienkach operačného systému Novell žial' existu-
jú aj iné spůsoby na porušenie bezpečnosti IS. Tento
materiál však nemá byť návodom na realizáciu takýchto

činností, preto uvádzanie týchto spůsobov na tomto
mieste nie je vhodné.

6.11 Kancelársky systém
Racionalizácia kancelárskych prác vaCSlDOUvyúsťuje
do nasadzovania integrovaných kancelárskych systé-
mov. Tieto v sebe obsahujú moduly akými sú textové
editory, tabul'kové procesory, elektronická pošta, time
manager na skupinové plánovanie úloh, evidencia do-
šlej pošty, archivačný systém a pod.
Nevhodná implementácia týchto činností do ISKN

tiež potenciálne predstavuje jeden z rizikových faktorov
ohrozenia bezpečnosti IS.

6.12 Architektúra telekomunikačnej (komun i-
kačnej) siete
Dial'kový prenos údajov je nielen nevyhnutným pred-
pokladom integrácie jednotlivých pracovísk ISKN, ale
aj prepojenia ISKN s dalšími IS. Rezort ÚGKK SR
v súčasných podmienkach nemá možnosť zásadným
spůsobom ovplyvňovať architektúru telekomunikačnej
či dátovej siete. Rozvoj komunikačnej siete sa postupne
vyvíja od rozšírenia kapacity a zlepšeni a kvality telefón-
nej siete, cez budovanie sietí pre prenos údajov (najskůr
s prepájaním okruhov, potom s prepájaním paketov),
d'alej cez integráciu telefónnej a dátovej prevádzky až
k prechodu na digitálne siete s integrovanými službami
(ISDN).
Tento rozvoj komunikačnej siete má priamy vplyv aj

na prenos údajov v podmienkach ISKN. Zrealizovali sa
pokusy prenášať údaje cez dátovú sieť (PVT), ale v naj-
bližšej budúcnosti budeme pravdepodobne odkázaní na
komutované linky. Po takýchto linkách prebieha pre-
nos údajov a realizuje sa aj poskytovanie informácií
prostredníctvom staníc typu BBS.
Priamo úmerne s používaním komunikačných sietí

vzrastá aj riziko narušeni a bezpečnosti ISKN. Analo-
gicky ako v prostredí LAN, aj v prostredí WAN je po-
trebné redukovať na minimum možnosť či už náhodné-
ho, alebo zámerného narušenia bezpečnosti ISKN. Ob-
dobné opatrenia treba prijať aj pri poskytovaní údajov
prostredníctvom BBS.
Z hl'adiska ochrany údajov by bol o samozrejme naj-

vyhovujúcejšie riešenie vytvoriť špeciálnu dátovú sieť
štátnej správy. Do vybudovania takejto siete je potreb-
né zabezpečiť spol'ahlivý mechanizmus prenosu (čiže
istotu, že všetky bity dorazili do ciel'a v želanom čase
a nezmenené a jednotlivé sekvencie v poradí, v akom
boli vyslané, bez falošných a duplicitných údajov) po
komutovaných linkách. Prenos údajov možno viac ale-
bo menej spol'ahlivo zabezpečiť niektorým z profesio-
nálnych komunikačných softwarov; důležité je vybrať
vyhovujúci našim potrebám.
Pri využití verejnej dátovej siete (bez ohl'adu na ve-

rejnosť katastra) sa do popredia dostáva problematika
šifrovania, ktoré sa zatial' v ISKN nevyužíva a v súčas-
nosti sa nás týka iba okrajovo.

Jednotlivé prípady narušeni a bezpe~nosti v ISKN do-
kumentujú fakt, že naznačené riziká sú reálne a nemož-
no ich ignorovať.
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Je zrejmé, že jednotlivé okruhy problémov nie sú uza-
vreté, niektoré problémy sa prekrývajú a praktická pre-
vádzka ISKN prinesie alebo zdorazní potrebu riešenia
ďalších.
Pri rozpracovávaní jednotlivých okruhov problémov

bezpečnosti ISKN bol zvolený prístup uprednostniť vy-
tvorenie prehfadu o čo možno najvačšom množstve sú-
visiacich problémov pred rozoberaním technických de-
tailov, ktoré sa vyvíjajú a menia rýchlejšie ako samotná
filozofia prístupu k ochrane IS.
Je pravdepodobné, že podrobnú analýzu a návrh

stratégie bezpečnosti ISKN rezort ÚGKK SR nie je
v súčasnosti schopný realizovať vlastnými pracovníkmi
a bude potrebné využiť služby profesionálnej firmy,
ktorá sa zaoberá riešením IS.
Na riešenie problematiky bezpečnosti ISKN nie je

potrebné rozširovanie administratívneho aparátu. Po-
stačí rekvalifikovať (v nevyhnutnom prípade vymeniť)
pracovníkov, ktorí sa zaoberali riešením manuálnych
procedúr toho času už nerealizovaných.
Je doležité zdorazniť, že všetci pracovníci zaoberajúci

sa prevádzkou ISKN by mali byť posmefovaní k otvo-
renosti a priznávaniu sa k chybám, ktoré sposobili, aby
sa jednotlivé incidenty neudržiavali v tajnosti. Na to je
však potrebné vytvoriť atmosféru korektnosti a dovery
a nie strachu zo sankcií, pretože chyby, ktoré sa budú
držať v tajnosti, možu mať v budúcnosti nepríjemné do-
sledky.

Na záver možno uviesť, že bezpečnosť prevádzky
ISKN je základným predpokladom zabezpečovania je-
ho funkcií a týka sa všetkých pracovísk a jednotlivcov,
ktorí sa priamo ale aj nepriamo zúčastňujú na jeho pre-
vádzkovaní.
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Příprava pjipojení výškové sítě
na území Ceské republiky
do evropské sítě

Ooc. Ing. Antonín Zeman, CSc., Ing. František Štípek,
Ing. Jan Aschermann,
katedra vyšší geodézie

Stavební fakulty CVUT v Praze

Síť výškových bodů na území České republiky se v sou-
časné době začleňuje do celo evropské sítě. Tato síť exis-
tuje již desítky let na území západní Evropy a je známa
pod názvem Jednotná evropská nivelační síť nebo pod
zkratkami REUN (Reseau Européen Unifié de Nivelle-
ment) a nyní častěji UELN (United European Levelling
Network).
Na posledním zasedání subkomise EUREF (Euro-

pean Reference Frame) Mezinárodní geodetické asocia-
ce ve Varšavě v červnu 1994 bylo rezolucí č. 3 [I] dopo-
ručeno rozšíření UELN do východní Evropy. Příslušné
státy byly vyzvány, aby dodaly potřebná data, pokud
možno ještě v roce 1994, do výpočetního centra.
Geodetická služba České republiky se rozhodla toto

doporučení akceptovat. Provedením byl pověřen Země-
měřický úřad, kde již bylo v předstihu před tímto oče-
kávaným krokem provedeno v letech 1991 a 1992 přímé
nivelační připojení na sítě výškových bodů Rakouska
a Bavorska (SRN) a přepočítána převýšení mezi uzlový-
mi body sítě na geopotenciální rozdíly.

Projekt připojení výškové sítě České republiky do
UELN se však nemohl omezit jen na odeslání hodnot
geopotenciálních rozdílů do výpočetního centra. Bylo
třeba provést některé předběžné úvahy a analýzy. Pře-
devším uvážit i širší souvislosti začlenění do evropské
sítě ve smyslu úvah o užívaném typu výšek a výškovém
systému. To plyne z nutnosti perspektivně uvážit potře-
by geodézie v době, kdy začíná dominantní roli hrát
metoda GPS (Global Positioning System). Dále bylo
třeba nějakým vhodným způsobem prověřit, že posky-
tovaná data pro začlenění výškové sítě České republiky
do UELN odpovídají požadavkům.

Jednotná evropská nivelační síť je dána vyrovnanými
geopotenciálními kótami. Geopotenciální kóta je defi-
nována jako rozdíl tíhového potenciálu (geopotenciálu)
libovolného bodu na zemském povrchu a tíhového po-
tenciálu vztažné hladinové plochy - geoidu. Pokud
označíme potenciál bodu na povrchu WB a potenciál od-
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povídajícího bodu na geoidu Wo, bude geopotenciální
káta C bodu B dána vztahem

Mezi dvěma limitně blízkými hladinovými plochami tihového po-
tenciálu Země plati známý vztah

kde dW je přirůstek tíhového potenciálu, g je tíhové zrychlení
a dh' vzdálenost těchto hladinových ploch právě v místě tíhového
zrychlení g. Hodnotu rozdílu tíhového potenciálu C mezi body
A a B na zemském povrchu nemůžeme sice přímo měřit, ale mů-
žeme ji zjistit jako součet přírůstků L1 IV, a to postupem známým
ze všech učebnic geodézie - viz např. [2J

L1CAB= WB- WA= L1WAB= - f gdh' "" - I gmL1h'. (3)
AB AB

K určení rozdílu WABje tak třeba spojit body A a B nivelačním
měřením a současně měřit i tíhové zrychlení. Prakticky se tíhové
zrychlení zjišťuje jen v koncových bodech nivelačního oddílu (úsek
mezi dvěma nivelačními body) a potom se převýšení h' = H, -

H, - I celého oddílu vynásobí hodnotou gm = + (gj - I + g,). vý-

sledek má fyzikální rozměr ml. s- 2. Tato hodnota se upravuje na
tzv. geopotenciální jednotky ugp vztahem

Geopotenciální káty tvoří základ pro výpočet všech
typů výšek. Volba typu výšek je aktuální problém, pro-
tože rozhodující metodou měření se stává pro veškerou
geodézii metoda GPS. Výšky jsou touto metodou určo-
vány jako výšky elipsoidické h transformací z prostoro-
vých souřadnic a jsou vztaženy k elipsoidu, který meto-
da užívá. Problémem potom je jejich rozložení na výšky
v obvyklém geodetickém chápání (výšky nadmořské)
a doplňky, kterými jsou v případě ortometrických výšek
H převýšení geoidu N nad zmíněným elipsoidem
(h = H + N) nebo v případě normálních výšek HQ pře-
výšení kvazigeoidu (nad elipsoidem (h = HQ + 0.

Základní rozdíl mezi ortometrickými a normálními
výškami je ve střední hodnotě tíhového zrychlení ve
jmenovateli výrazů, kterými jsou definovány. Ortome-
trické výšky určíme ze vztahu

C
H=-

gm'

kde gm by měla být integrální střední hodnota skutečné-
ho tíhového zrychlení na tížnici bodu, jehož výšku urču-
jeme, a to v úseku mezi tímto bodem a geoidem. Tuto
hodnotu nelze přesně zjistit. Normální výšky určíme ze
vztahu

CH =-
Q Ym'

kde Ymje střední hodnota normálního tíhového zrychle-
ní a lze jí vždy vypočítat.

Pro odhad vzájemné odlehlosti vztažných ploch obou
typů výšek můžeme využít již zmíněných vztahů pro
elipsoidíckou výšku h

dílu ortometrícké a normální výšky. Úpravou vzorců
pro výpočet výšek dojdeme k výrazu

Jestliže nyní např. podle [2] ve jmenovateli výrazu (9)
položíme gm '" 10 m.s-2 a rozdíl Ym - gm nahradíme zá-
pornou hodnotou Bouguerovy anomálie, dostaneme
hledaný odhad rozdílu mezi ortometrickou a normální
výškou.

Tento jednoduchý vztah byl využit pro tvorbu mapy
odchylek kvazigeoidu a geoidu na území České republi-
ky. Výpočet byl proveden pro dostatečně rovnoměrně
rozloženou síť uzlových bodů nivelačních pořadů
prvního řádu a připojovacích bodů pořadů druhého řá-
du, pro které jsou známy jak normální výšky, tak hod-
noty Bouguerových anomálií. Výsledky jsou obsaženy
v podobě izočar stejných odchylek kvazigeoidu od geoi-
du s krokem 3 mm v obr. 1.

Z pohledu na mapu na obr. 1 plyne, že největších
hodnot dosahují odchylky u severních hranic našeho
území a v horských oblastech při hranicích; maximum
je v oblasti Krušných hor (asi 50 mm), minimum potom
v oblasti jižní Moravy, kde se kvazigeoid dostává pod
geoid. Protože však byla do výpočtu zahrnuta jen vstup-
ní data v hranicích území České republiky, je přesnost
interpolace v blízkosti hranic snížena.

K ověření správnosti vyhotovení mapy odchylek a ta-
ké pro odhad přesnosti interpolace v této mapě byly
v síti vyrovnaných geopotenciálních kát (celkem 57 bo-
dů) vypočteny normální a ortometrické výšky - viz blí-
že ve 3. kapitole. Ortometrické výšky podle Helmerta,
kde

gm = g + 0,0425.10-5 H, (10)
viz např. [2]. Normální výšky pak pro

Ym = Yo - 0,1543.10-5 H. (11)

Rozdíly výšek (57 bodů) byly vyznačeny v mapě - viz
obr. 1. Rozdíly by měly být přibližně rovny hodnotám
interpolovaným v mapě. Pro vynesené body lze zjistit,
že v 80 % případů jsou rozdíly mezi interpolovanými
a vypočtenými hodnotami v desetinách milimetru. Ma-
ximální nesouhlasy jsou 2-3 mm a jen zcela výjimečně
i více.

Studium mapy odchylek kvazigeoidu od geoidu vede
k závěru, že úvahy o volbě mezi oběma typy výšek prak-
ticky nemají smysl především proto, že pro území Čes-
ké republiky odchylky nenabývají významné velikosti.
Dále samozřejmě také proto, že pro výpočet ortometric-
kých výšek je třeba přijmout nějaký model (např. podle
Helmerta), zatímco normální výšky tento postup nevy-
žadují. Je tedy celkem jednoznačně zřejmé, že uvažovat
o přechodu na výšky ortometrické nemá smysl. Navíc je
možno pomocí takové mapy jako na obr. 1, případně
podrobnější a přesnější, pro jakýkoliv bod vždy z jed-
něch výšek na druhé přejít.

Samozřejmě, že podstatnou okolností při volbě výš-
kového systému je i to, kde probíhá výchozí hladinová
plocha. V době nástupu metody GPS do geodézie se
problém různosti výchozích hladinových ploch pro výš-
kové systémy na různých teritoriích stává významným,
ale současně i řešitelným. Koncepcí a návrhem světové-
ho výškového systému se např. zabývá práce [3]. Úvahy,
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Legenda: Izanomály odchylek kvazigeoidu od geoidu z Bouguerových anomálií (krok vrstevníc 3 mm);
o - body s vypočtenýmí rozdíly ortometrických a normálních výšek (hodnoty v milimetrech);
souřadnícový systém JTSK (hodnoty v metrech)
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Polygon Délka (km) Absolutní hodnota (ugp)

A 330,736 0,00919
B 394,602 0,00763
C 376,202 0,01993
D 362,726 0,02337
E 331,904 0,01242
F 381,448 0,02959
G 361,584 0,02464
H 299,668 0,02487
I 381,232 0,03922
a 144,410 0,02061
J 434,062 0,00704
b 061,472 0,01137
KI 296,778 0,01294
K2 272,748 0,00867
L 320,958 0,00304
M 417,366 0,04115
N 316,426 0,00285
O 308,674 0,00924
P 258,936 0,00427

I 226,590 0,01171
2 227,010 0,01211
3 118,050 0,01188
4 268,860 0,01922
5 249,080 0,00734
6 285,190 0,01166
7 235,360 0,01059
8 119,330 0,01514

které jsou spojeny s tematikou tohoto článku, jsou zá-
sadně jednodušší. Evropská jednotná nivelační síť má
výchozí hladinovou plochu umístěnou definičně v bodě
blízkém hladině moře v Amsterodamu (Normal ,A..mste-
rodam Piel- NAP). K této hladině také bude připojena
vyrovnáním síť geopotenciálních kát na území České
republiky. Platný výškový systém je ale definován nor-
málními výškami s výchozí plochou procházející nulou
stupnice vodočtu v Kronštadtu (Baltické moře). Reálný
rozdíl mezi těmito hladinami je přibližně 150 mm, což
bude po začlenění výškové sítě České republiky do
UELN ověřeno a zpřesněno. Nic nebrání tomu, aby by-
ly u bodů výškové sítě na území České republiky v bu-
doucnu uváděny převody mezi výškami v obou systé-
mech, jak to ostatně bylo dříve mezi platným systémem
a historicky starším systémem, který byl vztažen k vo-
dočtu v Terstu (známý převodní člen Jadran mínus
Balt).

Návrh sítě pro vyrovnání v systému geopotenciálních
kát s připojením do evropské sítě UELN vycházel prak-
ticky z nivelačních pořadů prvního řádu, které byly za-
měřeny v rámci kampaně, která proběhla na území Čes-
ké republiky hlavně v 70. letech. Jen některé pořady
byly později nepatrně pozměněny nebo doplněny na zá-
kladě novějších měření. Návaznosti na UELN bylo pro-
vizorně dosaženo připojením na bod Wernberg č.208
(370,0762 ugp). Na tento bod byl totiž v době německé
okupace v rámci budování velkoněmecké sítě připojen
i bod Bor u Tachova. Toto připojení nyní tedy poslouži-
lo jako vazba na další body sítě.

Vlastní vyrovnání bylo provedeno jako zprostředkují-
cí s podmínkou nulové změny výšky výchozího základ-
ního nivelačního bodu Lišov. Jeho geopotenciální káta
je (po připojení na Wernberg) 554,1545 ugp. Váhy jed-
notlivých geopotenciálních rozdílů byly zvoleny jako
reciproké hodnoty vzdáleností mezi příslušnými body.

Při projektu sítě byla využita i připojovací měření do
Rakouska a Bavorska, která se prováděla v letech 1991
a 1992. Síť byla potom vyrovnána ve dvou variantách.
Nejprve bez zahrnutí měření do sousedních zemí, kdy
obsahovala 57 bodů a 117 geopotenciálních rozdílů.
Druhá varianta již připojovací měření obsahovala. Po-
čet bodů se zvýšil na 69 a 159 geopotenciálních rozdílů.
Přibližný průběh pořadů celé sítě je patrný z obr. 2
a některé hodnoty vstupující do vyrovnání obsahuje
tab. 1.

Při srovnání obou variant vyrovnání se jeví jen nepa-
trné rozdíly. Střední kilometrová chyba z vyrovnání
"rozšířené" varianty se snížila na 0,73.10-3 ugp (z pů-
vodní 0,76.10-3 ugp) pro vnitřní síť. Maximální střední
chyba geopotenciální káty jednoho bodu se snížila
z 8,7.10-3 ugp na 7,9.10-3 ugp.

Zdá se, že úvahy o případném přechodu z normálních
výšek na výšky ortometrické jsou bezpředmětné. V pří-
padě, že by se jevilo nutným vztah obou typů výšek
uvažovat, mohlo by být bez problémů využito mapy od-
chylek kvazigeoidu od geoidu. Pro praktické užívání té-
to mapy by bylo třeba přistoupit k její přesnější kon-
strukci, založené především na zhuštění sítě bodů, ze
kterých je počítána. Tyto body by měly ležet v pravidel-
né síti, aby lépe sledovaly terén, než je tomu jen při vy-
užití nivelačních bodů, které jsou příliš vázány na prů-
běh komunikací. Dále by bylo třeba uvážit i body v šir-
ším okolí území České republiky, aby hodnoty odchy-
lek v hraničních oblastech státu nebyly méně přesné
než ve vnitrozemí. Rozšíření dat mimo hranice státu již
není problémem a je jen otázkou konkrétních jednání.

Sestavení sítě a předběžné vyrovnání s provizorním
připojením na jeden bod evropské sítě UELN potvrdi-
ly, že data připravená k předání do výpočetního centra
splňují požadavky na ně kladené.
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Ve dnech 4. až 7. dubna 1995 se konala v Praze II. mezinárod-
ní výstava REPRO 95. Čtyřicet vystavovatelů zastupujicích
200 firem na ní nabízelo ve Veletržním paláci reprografickou,
výpočetní a kancelářskou techniku. Podělíme se se čtenáři
o některé postřehy.
Z českých firem nabízela psací a kreslicí pomůcky firma Cen-

tropen. Má za sebou již tradici. Závod založili před druhou
světovou válkou v Dačicích pánové Stejskal a Novotný. Také
první plnicí pero neslo zkratku jejich jména - SteNo. Výrob-
ky závodu znají ve 40 zemích světa. Světovou novinkou je rol-
ler, pero opatřené jemným hrotem s rubínovou kuličkou. Při
psaní zanechává rovnoměrnou stopu šíře 0,25 až 0,3 mm o cel-
kové délce 3000 m.
Vyšší stupeň zaujímala nabídka mechanických kreslicích zaři-

zení - plotterů. Nabízela je firma Cal Co mp, která uvedla na
trh digitální plotter již v roce 1959. V současné době jsou k dis-
pozici zařízení, která umožňují zhotovení výkresů od formátu
A4 do AO, přičemž pokreslovaný materiál (papír, plastová fó-
lie) může být v arších nebo rolích. Kresba probíhá neobyčejně
rychle. Pro představu čára dlouhá I metr je vykreslena za I se-
kundu. Kreslicí zařízení mohou být jednobarvová nebo více-
barvová. Kresbu obstarává laser, inkoustová tryska nebo bu-
blinková tiskárna, která dovede umístit, jak bylo sděleno do
I mm' až 64 bodů (vstřiků).
Pro kresbu na bázi počítačů byly nabízeny tablety

o tloušťce 3,5 mm s citlivým perem pro kresbu grafické ilu-
strace. Pero, přitlačované na tabletu umožňuje vytvářet tenké
nebo tlusté čáry i podle programového vybavení simuluje sy-
tost barvy.
Pro snímání dat tu byla nabídka digitizérů, které umožňují

snímání s přesností kolem 0,2 mm na pracovní ploše od
30 x 30 cm, až po velikost 110 x 150 cm.
Pro kartografickou rytinu byly v nabídce plastové fólie ovrst-

vené zabarvenými vrstvami. Vrstvy byly určeny pro negativní
rytiny i pro získání pozitivů (diapozitivů) rytin. Pro účely rytí
byla pestrá nabídka rycích pomůcek - jehel, včetně víceúčelo-
vých, pro rytí dvojitých čar, třínožek, kroužkovačů atd. Nechy-
běly ani maskovací fólie.
Pro případ, kdy se vyhotovuje záznam na papír pomocí

barevné kapaliny - inkoustu (lnk-Jet, Bubble-Jet technolo-
gie), tam je jeho povrch vhodně upraven. Opatřuje se ten-
kou vrstvou, která zabraňuje pronikání inkoustu do hmoty
papíru a tím rozpíjení. Podstatně se tím zvyšuje ostrost
kresby.
Pokud nebyly vyrobeny rozměrově stabílní plastové fólíe,

používalo se pro přesné práce papíru vyztuženého kovovou
fólií, event. hlíníkovou deskou. V posledních letech vypadl
tento druh ze sortímentu dovozu. Na výstavě se dovídáme,
že je opět na trhu. Vyrábí jej známá papírna Schoellersham-
mer.
O výrobu diazografických materiálů se stará závod Reprogra-

fia, spol. s r. o., v Českém Brodě. Jsou vyníkající kvalíty. Dva
materiály získaly označení Czech Made, z nichž jeden umož-
ňuje pořídit kopíe i z míkrofilmů (Diazíd AM Ultrarapid R)
a druhý je opatřen termolepící vrstvou a má upotřebení
v oděvníctví (Diazid AM Ultrarapid HS). Oba materiály se
zpracovávají amoniakálním vyvoláváním na rozdíl od materiá-
lu Diazid SD Transparent, který získal certifikát kvality. Potře-
buje kapalinové vyvolávání a je určen za průsvitnou předlohu
pro další zhotovení kopií.
Ucelený soubor diazografických materiálů nabízela firma

Renker. Např. pro pořízení modré kopie na transparentní pod-
ložce pro kartografickou kresbu nebo jako podklad pro mon-
táž. V nabídce byl i dvoubarevný diazografický papír, který
umožňuje pořízení soukopie dvou různých kartografických
prvků. Např. tmavé situace a hnědého výškopisu. Je ovšem
přitom zapotřebí zhotovit masku, kopírovat ze dvou předloh
a dát pozor na rejstřík (správné lícování).
Nabídku doplňovaly průhledné polyesterové materiály

s možností kopií v různých barvách. Zpracovávaly se amonia-

kovými parami i roztokem, kterým mohla být i pozitivní ofse-
tová vývojka. Byl zde i materiál, který se vyvolává vodou
a pracuje reverzně, tj. pozitiv - negativ a naopak.

Diazografické kopírky z Itálie se vyznačovaly téměř 95%
neutralizací čpavkových par. Jejich vyvolávací okruh byl
uzavřen.

Mikrografii představila pražská firma Mikrografie, spol.
s r. o. Dostane se u ní vše, co souvisí s mikrografickými pří-
stroji i materiály. V nabídce jsou různé krokové a mikrofišové
kamery, průběžné kamery, duplikační přístroje, čtecí zvětšova-
cí přístroj atd. K tomu všemu firma dodává různé předpisy,
normy, technické zprávy i zkušební a kontrolní pomůcky. U ji-
né firmy jsme se mohli setkat s různým provedením čtecích
přistrojů. Zajímavý byl přenosný čtecí přístroj o hmotnosti
3,5 kg a malá ruční čtečka do kapsy o hmotnosti 110 g s mož-
ností prohlížení při různém zvětšení a v nepříznivých světel-
ných podmínkách.
V elektrografii dovedou jednobarvové kopírky vše - zvět-

šovat, zmenšovat, obracet předlohy, zhotovit oboustranné ko-
pie. Velkokapacitní kopírky končí sečtením kopií, snesením
a v konečné fázi sešitím do brožury. Jsou vybaveny displejem,
pamětí pro opakující se zakázky. Je možno kopírovat i na plas-
tové fólíe. V nabídce jsou velkoformátové kopírky pro formát
až AO. Lze si ovšem obstarat přenosnou kopírku o hmotnosti
10 kg.
V barvových kopírkách je známá zn. Canon CLC 350. Di-

gitální technologie zaručuje rozlišení 400 bodů na palec při
256 odstupňování základních barev - žluté, purpurové,
azurové a černé. Kopírku lze využít coby skener a napojit
na počítač a získat tak tiskárnu. Zdokonalená verze zn.
CLC 700 má dokonce rozpětí měřítka zobrazení 24 % až
400 %, obrázky lze deformovat na výšku, šířku, pořizovat
výtažky atd.
Nechyběla nabídka velmi zdokonalených průtiskových stro-

jů. Předloha se snímá skenerem, který data vloží do paměti po-
čítače a následně předává povely termální hlavicí k vypáleni
otvůrků do blány z banánovníkových vláken. Poté již dochází
k protlačování barvy otvůrky v bláně na papír. Stroj si osvojíl
i tisk tónových obrázků.
Na stánku ČKD Intech, a. s., bylo možno shlédnout i tampo-

nový tisk, předvedením, jak se potiskuje oblá plocha plastické
hmoty.
K neodmyslitelným vystavovatelům patří DTP studia -

pracoviště přípravy kopírovacích podkladů k tisku. Zde se
ukazuje, jak se vtěsnala dřívější polygrafická pracoviště do
jedné místnosti, kde je možno začít předlohou a končit kopí-
rovacími podklady pro čtyřbarvotisk spolu s náhledy, event.
nátisky.
O možnostech dnešních studií nejlépe vypovídají barevné

stránky časopisů. Za tím vším stojí rovínné a válcové skenery,
počítače, programy a v konečné fází osvitové jednotky spolu
s vyvolávacím zařízením filmů a možností zhotovit nátísk -
náhled. Jedním z nových nátiskových zařizení bylo pod zn. 3M
Rainbow, které umožňovalo zhotovit digitální nátisk formátu
A4, event. A3 na principu termosublimace.
Ze všech těch nabídek nás zaujala ve stánku DataLine Tech-

nology nová možnost síťování (rastrování). Nový způsob síťová-
ní tónových předloh byl předveden na výstavě v Bostonu v ro-
ce 1994. Oproti původní technologii rozkladu tónové předlohy
pomocí skleněné nebo filmové autotypické sítě je použito sto-
chastické neboli frekvenčně modulované síťování. Má řadu vý-
hod - např. zamezuje vzniku moaré, umožňuje bezproblémo-
vý tisk více než čtyřmi základními barvami, neboť struktura
rozmístění bodů je náhodná.
Pro dokončovací práce byla celá řada dílčích zařízení - vy-

kladače, střásací a skládací stroje, sešívací stroje. Pro nejjedno-
dušší vazbu bylo možno pořídit sešití drátem, dále tu byly růz-
né možnosti kompletace menších složek plastovou kroužkovou
vazbou, plastovou spirálou, drátěným hřbetem. V nabídce ne-
chyběly ani stroje pro lepenou vazbu, různé řezačky s kruho-
vým nožem pro ořez a pořez filmů. Ke koupi byly větší nožové
řezačky na papír a lepenku. Ke skartaci byly malé stroje až po
velké s lisem.
Přihlásila se nová možnost archivace výkresů, a to především

záznamů na filmových médiích do digitální formy nebo přímé-
ho převedení do digitální formy pomocí skenování. V obou
případech se ukládají data na velkoobjemové disky nebo na
tzv. JUKE BOXY s logickou správou dat. Výhodným se také
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nadále ukazuje uložení výkresů na mikroštítky, které místo dě-
rování jsou opatřeny čárovým kódem.

Zajímavou nabídkou byly dvě zcela rozdílné fotografické
kamery. Jedna byla videokamera. která měla místo hledáčku
obrazovku, takže co bylo nasnímkováno, bylo si možno
hned promítnout a posoudit, event. přehrát dříve natočenou
kazetu. Je to takový malý cestovní televízor, o hmotnosti
I kg.

Druhá byla fotografická digitálni kamera SONY DKC 5000,
která je vázána na ateliér. Zachází se s ní stejně jako s dosa-
vadní atelíérovou kamerou, až na to, že se nevkládá film. Mís-
to něho je zde paměťový prvek. Díky počítačí se objeví foto-
grafovaný objekt na obrazovce, kde se může různě upravovat.
Teprve po úpravě jde obraz do osvitové jednotky nebo ke zho-
tovení nátisků.

Nechyběla aní nabídka nábytku pro reprografická a kance-
lářská pracovíště. Nábytek byl zhotoven z laminovaných třís-
kových desek v barevném provedení. Vyrábí se v unífikované
řadě.

Výstava měla svůj doprovodný program. Po všechny dny byly
pořádány přednášky s dískuzemí a demonstracemi. Hovořilo
se o přípravě tiskových podkladů ve studiích (pre-press), o ba-
revném nátisku, o skenerech, o barvových kopírkách atd. Byl
také ke koupi Katalog tiskáren 1995.

Návštěvník se opět po roce dověděl, co je v reprografii nové-
ho, a může se těšit na příští výstavu.

Doc. Ing. Vladimír Kraus. CSc.,
Praha

Kartografická produkce
nakladatelství Kartografie Praha,
a. s., v roce 1994

Transformace české ekonomiky do podmínek tržního hospo-
dářství a změny politického a ekonomického charakteru naší
společnosti ovlivňují postupně všechny sféry našeho života.
Nevyhnuly se proto ani oblasti tvorby a vydávání kartografic-
kých děl. Dřívější takřka monopolní postavení resortu Ceské-
ho úřadu geodetického a kartografického v této oblasti bylo
zrušeno a byl tak poskytnut prostor též soukromému podni-
kání. Z Geodetického a kartografického podniku v Praze, za-
jišťujícího v podstatě monopolním způsobem převážnou větši-
nu tvorby a vydávání map pro národní hospodářství, školy
a veřejnost, se do nově vzniklého Zeměměřického ústavu (poz-
ději úřadu) vyčlenila tvorba, údržba a vydávání základního
a tematického státního mapového díla. Tvorba a vydávání
ostatních mapových děl zůstala hlavní náplní nakladatelského
a vydavatelského podniku Kartografie Praha, transformované·
ho do akciové společnosti v rámci I. vlny kupo nové privatiza-
ce.

Kartografie Praha, a. s., vydává podle svých edičních plánů
především atlasy a mapy pro školy a pro veřejnost. V roce
1994 to bylo více než 60 titulů. V oblasti školních map, které
v roce 1994 tvořily cca čtvrtinu všech vydaných titulů, se v mi-
nulých letech nepříznivě projevily organizační změny v distri-
buci i způsob materiálního zajišťování těchto školních pomů-
cek. Počet vydávaných titulů i jejích tiskové náklady proto ve
srovnání s předchozími lety značně poklesly. Postupně se však
podařilo znovu vybudovat nezbytnou distribuční síť, a tak
mohlo nakladatelství Kartografie v roce 1994 opět přistoupit
k tvorbě a vydávání nových školních map. V roce 1994 to byly
4 nové tituly nástěnných map (Česká republika I: 500000,
Střední Evropa I: 4 mil., Svět - politická mapa I: 36 mil.
a Svět - obecnězeměpisná mapa I: 40 mil.). Současně byl
v tomto roce dokončen soubor sešitových atlasů pro 5., 6. a 7.
ročník základních škol vydáním 5 sešitů (Česká republika,
Evropa, Afrika-Austrálie-Oceánie, Svět a Obecný zeměpis).
První dva sešity tohoto souboru, Amerika a Asie, byly vydány
již v roce 1993. Pro základní a střední školy bylo vydáno již 5.

vydání Školního atlasu světa. Řadu školních zeměpisných titu-
lů doplnilo v roce 1994 vydání polepů Žákovského globu I :70
míl. a Politického globu I :40 mil., které se však v prodeji obje-
ví postupně v závislosti na finálním zpracování, zajišťovaném
jíným podnikem.

Uvedené títuly jsou určeny pro výuku zeměpisu a Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je schvá-
lilo k zařazení do seznamu učebnic pro základní a střední ško-
ly. V dalších letech předpokládá nakladatelství Kartografie
další rozšiřování sortimentu školní kartografické produkce
a na přípravě jednotlivých títulů již redakčně pracuje. Součas-
ně připravuje též nová vydání atlasů a školních nástěnných
map pro výuku vlastivědy a dějepisu.

V oblasti map pro veřejnost realizovalo nakladatelství Karto-
grafie v roce 1994 vydání přepracovaného Kapesního atlasu
světa, mapy Hradů a zámků České republiky I :500000 a Ad-
mínistrativní mapy České republiky I :750000 - vše v I. vy-
dání. Kapesní atlas světa svými 107 stranami barevných map,
rejstříkem s 16000 názvy a 110 strana mí základních geografic-
kých údajů, aktualizovaných k závěru roku 1993 a doplněných
barevnými vlajkami jednotlivých států, představuje stručnou
kartografickou a geografickou encyklopedii současného světa.
V této souvíslosti však nelze než s politováním konstatovat, že
nakladatelství z ekonomických důvodů zatím nemůže přistou-
pit k reedicím velmi oblibeného, nejpodrobnějšího a dosud ne-
překonaného 30dílného mapového souboru "Poznáváme
svět", vydávaného v letech 1960-1992. Zájemci o podrobnější
kartografické i geografické informace z celého světa se proto
musí často spokojit s údaji, které nejsou nejnovější a čerpat své
poznání z dalších různých zdrojů. Snad se i v tomto směru
dočkáme lepších časů.

Pro uspokojování potřeb autoturistů bylo uskutečněno další
aktualizované vydání Velkého autoatlasu České a Slovenské
republiky v měřítku I :200000, další vydání Automapy České
republiky I :500000 v zajímavé knihařské úpravě um.ožňující
rychlejší vyhledávání žádané oblasti a I. vydání Kapesního au-
toatlasu České republiky I : 800000. Potřebám českých turistů
v zahraničí posloužily automapy dalších evropských států.
V roce 1994 byly v této edici vydány automapy Belgie-Nizo-
zemí-Lucembursko, Slovinsko-Chorvatsko, Polsko (všech-
ny v měřítku I :750000) a automapa Itálie (v měřítku I : I mil.)

Domácím turistům a milovníkům pobytu v přírodě jsou urče-
ny především dva soubory turistických map, a to mapy v mě-
řítku I :50000 a I : 100000. V prvním z nich byly v roce 1994
vydány mapy č. 41 - Tachovsko, 42 - Plzeňsko, 44 - Jizer-
ské hory a 61 - Okolí Brna-sever,.Moravský kras. V souboru
map I : 100 000 vyšly mapy č. 3 - Zatecko a Rakovnicko, 5 -
České středohoří, 7 - Kokořínsko-Libechovsko, 13 - Český
raj a Poděbradsko, 14 - Posázaví, 20 - Ostravsko, 24 -
Střední Povltaví, 31 - Žďárské vrchy, 36 - Olomoucko, 40 -
Kroměřížsko, 42 - Beskydy a 46 - Oderské vrchy - všechny
jako opakovaná, aktualizovaná vydání a mapy č. 16 - Hra-
decko, 21 - Plzeňsko, 30 - Českomoravská vrchovina-Pel-
hřimovsko, 32 - Českomoravská vrchovina- Třebíčsko, 39 -
Jižní Morava a 45 - Tachovsko a Český les jako první vydání.
Novinkou v této části kartografické produkce je nová edice
S mapou na kole, kde v měřítku I : 100 000 vyšly v roce 1994
dva tituly, mapa č. I - Z Prahy na sever a 2 - Z Prahy na jih-
Praha. Další tituly této edice z oblasti jižních a jihozápadních
Čech se připravují. Základem těchto map jsou turistické mapy
doplněné cykloturistickým obsahem informujícím o průběhu
dálkových, regionálních a místních cyklotras, o jejich číslování
a kilometráži, o úsecích se stoupáním větším než 8 %, o trasách
pro horská kola a o možnostech oprav těchto staronových do-
pravních a rekreačních prostředků. Mapa č. 2 obsahuje též
plán Prahy I :30000 s obdobným cykloturistickým obsahem,
s popisem jednotlivých pražských cyklotras a dalšími užitečný-
mi informacemi o přepravě .iizdních kol v pražském metru
a v elektrických jednotkách Ceských drah (v tzv. pantogra-
fech) v obvodu Pražské oblasti. Tyto mapy, na jejichž přípravě
spolupracovali odborníci z fakulty tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy, členové Duhy, členové Českého svazu cy-
klistiky a v případě plánu Prahy též členové komise pro rozvoj
cyklistické dopravy při odboru dopravy Magistrátu hl. m. Pra-
hy, jsou zajímavým pokusem, kterým nakladatelství Kartogra-
fie chce přispět nejen k bezpečnosti silničního provozu a ke
zlepšení životního prostředí, ale i podpořit aktivní způsob od-
počinku, jakým bezesporu cyklistika je.

Při výčtu map sloužících turistice je třeba se zmínit i o turis-
tických orientačních tabulích. V roce 1994 se k nim nakladatel-
ství Kartografie opět vrátilo vydáním orientační tabule Lužic-
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kých a Jizerských hor. Ediční tituly tohoto druhu jsou sice pro
výrobce spíše více náročné než ziskové, veřejnosti však svým ob-
sahem, totožným s turistickou mapou velmi dobře slouží a jsou
vždy středem zájmu nejen v hotelech, horských chatách a uby-
tovnách, ale i v přírodě, kde jsou instalovány. Lze si jen přát,
aby nakladatelství ve vydávání těchto kvalitně profesionálně
zpracovaných turistických pomůcek i nadále pokračovalo.

Velmi oblíbenou a pro návštěvníky měst často nezbytnou
orientační pomůckou jsou plány měst. V edičním plánu nakla-
datelství Kartografie jich v roce 1994 bylo zařazeno 14. Byla to
města Liberec, Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice,
Tábor a Praha - z Prahy pak Praha knižní, Praha do kapsy,
Praha příruční, Praha střed, Praha průvodce historickým cen-
trem, Praha včera a dnes, Praha-Jihozápadni město, Praha I
a Praha 5. Bližši zaměření jednotlivých plánů Prahy již prozra-
zují jejich názvy. Uživatele map může snad zajímat, že auto-
matizace se uplatňuje již i v této oblasti lidské činnosti a zpra-
cování plánů Tábora, Prahy I a Prahy 5 bylo již realizováno
v plném rozsahu automatizovaně.

Nakladatelství Kartografie Praha, a. s., s jehož produkci ro-
ku 1994 jsme se dnes stručně seznámili, navazuje ve své čin-
nosti na více než 50letou tradici české civilní kartografické
tvorby. Není však jediným vydavatelským subjektem v tomto
oboru u nás. V průběhu minulých let vznikla řada nových na-
kladatelství, zabývajících se též vydáváním map. U většiny
však tento sortiment netvoří hlavní náplň jejich činnosti, a pro-
to se jejich nakladatelská pozornost v oblasti kartografie obra-
cí především na komerčně přitažlivější tituly. Obdobným způ-
sobem postupují i zahraniční nakladatelé, kteří buď přímo ne-
bo prostřednictvím českých nakladatelů vstupují svými karto-
grafickými výrobky na český trh. V knihkupectvích a na pou-
ličních stáncích (prodej map by si zasloužil kulturnějši prostře-
dí, než může poskytovat otevřený stánek na rušné ulici) se tak
můžeme setkat s řadou vydání mapy nebo plánu téže lokality
od různých nakladatelů, lišicích se zejména grafickým prove-
denim obálky, často kvalitou obsahu, ale vždy výší prodejní
ceny. Snad si výrobci a nakladatelé map zvyknou uvádět ale-
spoň rok vydání svého výrobku, aby se zájemci mohli lépe ori-
entovat při výběru požadované publikace. Skutečně nových
titulů, zejména s hlediska tematiky a provedení, se ale na sou-
časném trhu objevuje celkem málo. S některými jsme se dnes
alespoň stručně seznámili. Je proto třeba každý nový vydava-
telský počin v kartografii jen přivítat.

Dr. Ondřej Roubík,
Praha

Autorské právo v kartografii
347:528.9

Kartografická společnost České republiky uspořádala pro své
členy a další zájemce ve čtvrtek 27. dubna t. r. diskusní besedu
na téma "Autorské právo v kartografii". Více než 40 účastníků
z celé republiky vyslec!J.lo po stručném úvodu dva referáty.

JUDr. Libor Ládek z Ustavu práva autorského, práv průmys-
lových a práva soutěžního při Právnické fakultě University
Karlovy v Praze informoval o současných hlavních problé-
mech při uplatňování autorského práva v praxi a o uvažova-
ných či připravovaných změnách autorského zákona, které
mají upravovat především vztahy při tvorbě a užití počítačové-
ho softwaru, při půjčování a pronájmu rozmoženin umělec-
kých děl, měnit rozsah tzv. bezplatných licencí, rozšiřovat
okruh smluv o šíření díla apod. Vlastních kartografických děl
se však předpokládané úpravy a změny autorského zákona bu-
dou týkat pravděpodobně jen okrajově.

Ing. Jan Neumann, CSc., ze Zeměměřického úřadu v Praze,
který se v závěru minulého roku zúčastnil v Bruselu semináře
pracovni skupiny Evropské komise zástupců oficiálních karto-
grafických institucí (CERCO) zabývající se autorskou ochra-
nou kartografických dat, seznámil účastníky se stručným pře-
hledem přístupu 16 členských států sdružených v CERCO k té-
to problematice.

Těžištěm besedy byla pak diskuse zaměřená na konkrétní
problémy vyskytující se při uplatňování autorských práv ke
kartografickým dílům. V diskusi byly objasněny např. tyto do-
tazy:

- výkon autorského práva ke kartografickému dílu vydavate-
lem, stanovený v § 4 odst. 3 autorského zákona je jen zvlášt-
ním zmocněním pro vydavatele a jsou tím vesměs chráněny
hospodářské zájmy na využití těchto složitých a organizač-
ně náročných děl. Autorské právo však i nadále přísluší au-
torovi. Kartografické dílo nemá v autorském zákoně mimo-
řádné postavení ani mimořádný režim, a proto se na karto-
grafické dílo vztahují i další ustanovení autorského zákona;

- v případech, kdy se na tvorbě kartografického díla podilejí
pracovníci různých profesí (redaktoři, sestavitelé, kartogra-
fové), jde většinou o dílo spoluautorské, kdy jednotliví spo-
luautoři vkládají do díla nestejnou míru tvůrčí práce;

- spory o autorství lze řešiťjedině před soudem;
- označeni ©, tzv. copyrightová doložka se jménem autora,

resp. nositele autorských práv, a rokem vydání zaručuje
ochranu díla a jeho autora v mezinárodním měřítku, kon-
krétně v rámci členských států tzv. Ženevské dohody (Vše-
obecné úmluvy o autorském právu) z roku 1952.
Bohatá diskuse i plná jednací místnost potvrdily, že výrazné

změny, k nimž došlo v posledních letech v oblasti organizace
tvorby a zejména vydávání kartografických děl, přispěly k to-
mu, že se problematika autorského práva v kartografii dostává
stále více do popředí odborného zájmu tvůrců kartografických
děl i jejich vydavatelů. To vedlo i výbor Kartografické společ-
nosti CR k rozhodnutí uspořádat uvedené diskusní dopoledne.

Platné znění autorského zákona, které všichni účastníci ob-
drželi při presentaci spolu se separátem článku ing. Neuman-
na z č. 3/95 GaKO poslouží v případě podrobnějšího zájmu
o tuto problematiku.

Zámek Libočany - národní kulturní
památka
008:719

Nejstarší zprávy o vsi Libočany jsou z roku 1226, kdy byly sou-
částí majetku kláštera v Doksanech. Tvrz libočanská se objevu-
je v pramenech až roku 1595 a 1602. Dal ji patrně postavit
Bohuslav Felix z Lobkovic. Po něm se majitelé střídali. Nejpr-
ve to byl Valdemar z Valdštejna, Kryštov Doupovec z Doupo-
va, po BJlé Hoře to byl Jaroslav Bořita z Martinic, Florián
Dětrich Zdárský a další. Od roku 1690 drželi tvrz rytíři z Jani-
nalu a v roce 1740 ji prodali Václavu Karlu Schrollovi.

Ten dal sešlou tvrz strhnout a na jejím místě postavit kolem
roku 1770 obdélný, jednopatrový, pozdě barokní zámek. Stře-
cha je mansardová, fasáda členěna pilastry. Chodby v přízemí
zaklenuty valeně, v místnostech patra jsou stropy s fabionem
a štukovými ozdobami. Rohová místnost v levé části zámku je
s původní rokokovou štukovou výzdobou, malbami galantních
scén a květinových dekorací asi od malíře J. V. Tschi:ippera.
Jsou zde zachována i původní rokoková kamna (obr. I) a dveře.
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Mezi zámkem a řekou dal Václav K. Schroll vybudovat park
se sochami a kašnami. Z této výzdoby se zachovala pouze
kašna před východni části zámku.
Po smrti Václava K. Schrolla přešel zámek na jeho manžel-

ku a bratra. Opět měnil své majitele a v roce 1925 ho koupil
František Weinharat. Po válce přešel v roce 1954 Státnimu
statku a byl používán jako skladiště zemědělských produktů
a ubytovna zemědělských pracovniků;
Od roku 1966 byl přidělen bývalé Ustřední správě geodézie

a kartografie a správce - bývalý Geodetický a topografický
ústav, Praha - zde začal budovat státni archiv katastru.
V průběhu let 1966-1970 tak byla zajištěna nákladem cca

1,5 mil. Kčs generální oprava včetně vybudování výtahu.
Za 25 let se leccos poškodilo, spodní vlhkost prosákla do

stěn, chátrala fasáda i střešní krytina.
V roce 1994 byla zahájena celková oprava. Po dohodě s pa-

mátkáři byla vyměněna celá střecha, napuštěny krovy, zhoto-
vena nová mansardní okna, vyměněny veškeré klempířské
prvky, udělána nová fasáda. Současně byl celý půdorys zámku
odizolován proti zem ni vlhkosti (obr. 2).
V letošním roce byl interiér zámku vymalován, přebroušeny

dřevěné podklady a schody, zaveden telefon, vybudována no-
vá pracovna a nové sociální zařízení v obou podlažích. Rovněž
tak je nová výzdoba chodeb a stěn historickými mapami
a předměty.
Reprezentační rohová místnost je opatřena původním roko-

kovým nábytkem a lustrem, který zapůjčilo Uměleckoprůmy-
slové muzeum Praha. V tomto roce bude ještě opraveno a re-
konstruováno oplocení dvorku na jihovýchodní straně zámku,
oplocení celého areálu a upravena zámecka zahrada a kašna
v historické disposici podle projektu schváleného památkáři.
Do budoucna bude budova napojena na definitivní kanali-

zaci, plynofikována a pracovní místnosti vytápěny.

Ing. Vladimír Straka.
Zeměměřický úřad.

Praha

SKOŘEPA, Z.-DUŠEK, R.: Aplikace singulárního
rozkladu matice při řešení soustavy rovnic oprav

FAŠIANGOV Á, L.: Skúsenosti z vytvárania vektorovej
katastrálnej mapy

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
(duben, květen, červen)

Výročí 60 let:
3. září 1994 - Ing. Drahomír Dušátko, CSc., rodák z Kolína,
zaměstnanec v<?,jenské topografické služby Armády České re-
publiky (TS ACR). Po studiu na Vojenské akademii v Brně,
které ukončil v r. 1962, pracoval v terénu jako geodet a souběž-
ně studoval pod vedením prof. M. Picka, DrSc., teorii tihové-
ho pole Země. V r. 1975 obhájil u Geofyzikálního ústavu
ČSAV v Praze (GFÚ ČSAV) kandidátskou práci tematicky za-
měřenou na analytické pokračování harmonické funkce vzhů-
ru a teorii tvorby geoidu. Zúčastnil se měření ve státní gravi-
metrické síti, tíhového mapování I :25 000 a zároveň zabezpe-
čoval výstavbu a naplňování datových bází tíhových, výško-
vých a geomagnetických údajů, tvorbu map tížnicových od-
cIiylek a deklina~nich údajů. V rámci těchto prací vznikl ve
spolupráci s GFU CSAV evropský gravimetrický geoid. Je au-
torem řady výzkumných zpráv, článků ve Vojegském topogra-
fickém obzoru a pracoval aktivně v tehdejší Ceskoslovenské
vědecko-technické společnosti. V průběhu svého působení
vždy dbal na úzkou spolupráci s civilní geodézií a geofyzikou.
Pro modernizaci čs. geodetických základů vznikla jeho přiči-
něním skupina, která v r. 1987 přispěla ke vzniku pracovního
souřadnicového systému S-JTS, což prakticky znamenalo
transformaci S-1942/83 do S-JTSK. Podstatnou měrou se za-
sloužil o nástup prostorového a fyzikálního pojeti geodézie
v TS AČR a o zavedení technologie GPS do praxe služby.
V roce 1994 byl přijat za člena Akademie věd v New Yorku.
V současné době pracuje jako zaměstnanec Vojenského země-
pisného ústavu v Praze na řešení výzkumných úkolů z oblasti
geodézie pro potřeby AČR.

Výročí 65 let:
21. marca 1995 - doc. Ing. Dominik Píš, CSc., pedagogický
pracovník katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slo-
venskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Rodák z Ko-
ša (okres Prievidza). Po skončení zememeračského inžinierstva
na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva (FSZI)
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT},v Bratislave v roku
1953 nastúpil ako asistent na KG FSZI SVST (teraz SvF STU).
V rokoch 1972 až 1974 přednášal predmet Godézia na odbore
geodézia a kartografia (GaK) SvF a vybrané kapitoly z pred-
metu Geodetická kontrola stavieb na odbore pozemné stavby
SvF. Nesk6r trvale prednášal meranie podzemných priestorov
a od roku 1992 aj predmet Inžinierska geodézia. Vedeckú hod-
nosť kandidáta technických vied získal v roku 1983 a za docen-
ta pre odbor geodézia bol vymenovaný I. 4. 1995 na základe
habilitačnej práce v roku 1994. Je autorom a spoluautorom
25 odborných a yedeckých prác a 4 dočasných vysokoškol-
ských učebníc. Uspešne referoval na viacerých seminároch
a konferenciách. Bol spoluriešitel'om 12 výskumných úloh. Vo
vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na oblasť tvorby a rea-
lizácie metodiky geodetického sledovania stability stavebných
objektov a ich deformácii, ako aj vytyčovania a kontrolného
merania atypíckých objektov. Má úspešnú spoluprácu s pra-
xou.

Výročí 50 let:
24. dubna 1995 - Ing. Jiří Kupka, ředitel Katastrálního úřadu
(KÚ) v Hodoníně. Narozen v moravskoslováckém Kyjově, vy-
studoval obor geodézie na ČVUT v Praze, kde absolvoval
v r. 1969. Po kratší praxi v brněnském Keramoprojektu a Ze-
mědělském stavebním podniku v Kyjově nastoupil v r. 1972 do
Geodézie Brno, kde zastával funkce vedoucího odd. evidence
nemovitostí na kyjovském pracovišti dřívějšího Střediska geo-
dézie, Hodonín; v r. 1979 se stal jeho vedoucím, od r. 1993 je
ředitelem KÚ. V posledni době se významnou měrou zasloužil
o nové sídlo KÚ.

10. mája 1995 - Ing. Dagmar Martišková, riaditel'ka Správy
katastra Nitra Katastrálneho úradu v Bratislave. Narodila sa
v Lakšárskej Novej Vsi (okres Senica). Po skončení odboru
geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1969 nastúpila do Oblast-
ného ústavu geodézie v Bratislave - Stredisko geodézie (SG)
v Nitre, kde pracovala v oblasti evidencie nehnutel'ností (EN).
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I. 10. 1973 prešla do Správy geodézie a kartografie (SGK)
v Bratislave - SG v Nitre, kde od 15. 12. 1973 do 31. 12. 1988
bola vedúcou SG. Od I. I. 1986 do 31. 12. 1990 pracovala
v Geodézii, n. p., (neskór š. p.) Bratislava, najskór ako vedúca
oddielu EN, pracovisko Nitra a od I. I. 1989 do 31. 12. 1990
a~o ved~ca prevádzky obnov~ mapového fondu a EN, praco-
vlsko Nitra. I. I. 1991 sa opat vrátila do SGK - SG v Nitre
ako jeho vedúca. V terajšej funkcii pósobí od I. I. 1993. Má
zásluhu na zavedení automatizácie katastra nehnutel'ností
(K~) v rámci okresu. Od roku 1985 externe prednáša vybrané
kapitoly z KN (predtým z EN) na Vysokej škole pol'nohospo-
dárskej v Nitre.

I. června 1995 - Ing. Anna Kesslerová~ pražská rodačka, ab-
solventka Střední průmyslové školy (SPS) zeměměřické a obo-
ru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze
(1969). Po krátké praxi na Středisku geodézie v České Lípě je
od roku 1970 učitelkou na SPŠ zeměměřické v Praze. Její spe-
cializací je fotogrammetrie, vyučuje též geodézii a geodetické
výpočty.

Výročie 60 rokov:
I. apríla 1995 - Ing. Helena Žaarová. Narodila sa v Okolič-
nej na Ostrove (okres Komárno). Po absolvovaní zememerač-
ského inžinierstva na Fakulte inžienierskeho stavitel'stva SI0-
venskej vysokej školy technickej v Bratislave (1953 až 1958)
zastala verná Bratislave. Najskór pracovala v Geodetickom
ústave (1958 až 1965), kde ako vedúca čaty vykonávala naj-
ma. mapovacie . práce. V rokoch 1966 až 1969 pracovala
v Ustave geodezle a k~rtografie a v Inžinierskej geodézii,
n. p., na úseku plánovama (prevádzková plánovačka). V roku
1969 prešla do Slovenského úradu geodézie a kartografie,
kde pracoval~ na úseku vedecko-technick(ho rozvoja až do
30. 4. 1991, 1.J. do odchodu do dóchodku. Citatelia nášho ča-
sopisu ju poznajú ako autorku príspevkov. Je nositel'kou vyz-
namenaní.

20. mája 1995 - Ing. Kazimír Kmeť, inšpektor pre obnovu ka-
tastrálneho operátu 9dboru inšpektorátu Úradu geodézie, kar-
tografie a katastra (UGKK) Slovenskej republiky (SR). Rodák
z Oslian (okres Prievidza). Po absolvovaní zememeračského
inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1958 nastúpil do
Agroprojektu (neskór Pódohospodársky projektový ústav)
v Banskej Bystrici. Najskór vykonával hospodársko-technické
úpravy pozemkov a od roku 1961 mapovacie a vytyčovacie
práce. Od roku 1965 bol vedúcim geodetickej skupiny, pričom
vykonával aj meračské práce. I. 9. 1973 prešiel do Krajskej
správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici, do oddelenia
pre koordináciu prác. Od I. 7. 1975 do 31. 12. 1990 vykonával
funkciu vedúceho oddelenia pre zadávanie a preberanie geo-
detických a kartografických prác a od I. I. 1991 do 31. 7. 1991
funkciu vedúceho technického odboru. Ako skúsený odborník
prišiel I. 8. 199) do Slovenského úradu geodézie a kartografie
(od I. I. 1993 UGKK SR) do funkcie vedúci odborný referent
špecialista pre tvorbu základnej mapy vel'kej mierky odboru
inšpektorátu. Od 6. 10. 1993 je v terajšej funkcii. Má oprávne-
nie na overovanie iných výsledkov geodetických prác a pre-
ukaz o spósobilosti na výkon zodpovedného geodeta. Je nosi-
tel'om rezortného vyznamenania.

Výročí 65 let:
5. dubna 1995 - doc. Ing. Jiří Pažourek, CSc., brněnský rodák,
absolvent zeměměřického studia na tehdejší Slovenské vysoké
škole technické v Bratislavě (r. 1953). Během jedenáctileté pra-
xe v brněnských organizacích - Vojenském projektovém ústa-
vu, Vojenských stavbách a Zdravoprojektu - získal cenné
zkušenosti ve speciálních oblastech inženýrské geodézie a in-
vestiční výstavby, které využívá od nástupu na katedru geodé-
zie Vysokého učení technického, Brno. Kandidátskou disertaci
obhájil r. 1981, docentem byl jmenován v r. 1985. Věnoval se
především problematice sledování deformací staveb, rozvíjel
a do praxe zavedl metodu hydrostatické nivelace (např. moni-
torování stability turboagregátů elektrárny Dukovany). Je au-
torem řady skript a několik desítek domácích i zahraničních
publikací a referátů prezentovaných na sympoziích. V součas-
né době působí jako vysokoškolský pedagog na Ústavu geodé-
zie Stavebni fakulty VUT v Brně, udržuje vědecké kontakty se
zahraničními pracovišti a věnuje se i čínnosti ve státní zkušeb-
ní komisi pro obhajoby diplomových prací.

II. dubna 1995 - Ing. Jiří Kopka, zástupce vedoucího středis-
ka mapování a vedoucí střediska mikrofilmu dřívějšího n. p.
Geodézie, Brno.

22. apríla 1995 - prof. Ing. Juraj Siitti, DrSc., pedagogický
pra.covník katedry geodézie a geofyziky Fakulty baníctva, eko-
lógle a ríadenía geotechnológií Technickej univerzity (TU)
v Košiciach. Narodil sa v Nových Zámkoch. Po skončení ze-
memeračského inžiníerstva na Fakulte stavebného a zememe-
račského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave v roku 1953 nastúpil ako asistent na katedre ban-
ského meračstva a geofyziky (KBMG) Baníckej fakulty (BF)
Vysokej školy technickej (VST) v Košiciach (teraz TU). Za tak-
mer 42 rokov svojej pedagogickej činnosti prešiel všetkými pe-
dagogickými stupňami: zástupca docenta (1960), docent
(1963), mimoriadny profesor (1972) a od I. 2. 1978 riadny pro-
fesor pre odbor geodézia a banské meračstvo. Vedeckú hod-
nosť kandidáta vied získal v roku 1964 a doktora vied v roku
1976. Viedol KBMG BF (1965 až 1980) a vykonával významné
akade_mické funkcie: prodekan BF VŠT (1964 až 1971), dekan
BF VST (1972 až 1977) a dekan Stavebnej fakulty VŠT (1977
až 1990). Je členom viacerých vedeckých, odborných a peda-
gogických komisií, školitel'om vedeckých ašpirantov a pracuje
v medzinárodných organizáciách. Má rozsiahlu posudkovú,
prednáškovú (u nás i v zahraničí), publikačnú a vedeckový-
skumnú činnosť. Napísal vyše 200 prác (niektoré v spoluautor-
stve), a to vysokoškolské učebnice (3), dočasné vysokoškolské
učebnice (10), monografiu a odborné a vedecké práce, ktorých
odborná problematika je široká, pričom mnoh~ sú póvodné
a sú citované v našej i v zahraničnej literatúre. Casť jeho prác
bola publikovaná v zahraničných časopisoch, respektive vo
svetových jazykoch. Bol zodpovedným riešitel'om 7 výskum-
ných úloh. Je nositel'om viacerých vyznamenaní a pamatných
medaílí.

8. května 1995 - Ing. Lubomír Triiger, CSc., rodák z Plzně,
specialista Zeměměřického úřadu, Praha. Na ČVUT v Praze
v r. 1953 absolvoval zeměměřické studium a r. 1957 obhájil
kandidátskou disertaci. Po krátkém působení v oddílu nivelace
tehdejšího Goedetického a topografického ústavu v Praze pře-
šel v r. 1958 od oddílu gravimetrie, kde se vypracoval mezi na-
še přední odborníky. Významnou měrou se zasloužilo rozvoj
čs. gravimetrické sítě a její vyrovnání a zapojení do mezinárod-
ních systémů. S tím je spojena i jeho vědecká činnost v přístro-
jové oblasti, zkouškách gravimetrů, ve výzkumu neslapových
časových změn tíhového pole a v technologii měření. Je auto-
rem řady výzkumných zpráv, 30 původních vědeckých prací
a spoluautorem řady projektů a přímým účastníkem prací
v mezinárodní spolupráci.

10. května 1995 - Ing. Zdeněk Wiedner, rodák z Bratislavy.
~eměměřické inženýrství vystudoval na Zeměměřické fakultě
CVUT v Praze v r. 1956. Od téhož roku zaměstnanec tehdejší-
ho Geodetického a topografického ústavu, Praha. Specialista
v oboru triangulace. Své bohaté odborné zkušenosti uplatnil
jako expert OSN při budování trigonometrické sítě a rovněž
při založení Geodetického ústavu v Nepálu, kde působil v le-
tech 1970-1977. Po návratu do vlasti působil ve funkci ná-
městka ředitele Geodetického ústavu v období 1977~ 1984, od
r. 1985 ve funkci vedoucího oddělení technického rozvoje a za-
hraničních prací. Do důchodu odešel v červnu 1990.

14. května 1995 ~ Ing. Jitka Puklová, někdejší odborná asi-
stentka katedry geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze, spo-
luautorka řady skript a výukových textů.

21. května 1995 - Ing. Jaroslav Ku,!ssberger, dlouholetý za-
městnanec Zeměměřického úřadu (ZU). Od roku 1958 pracuje
převážně v oblasti nivelace, i když byl i vedoucím středisek
technického rozvoje a reprografie. Jako samostatný projektant
se podílí na rekognoskaci nivelačních pořadů a významnou
měrou tak ovlivňuje kvalitu výškových bodových polí. Je rov-
něž iiutorem souboru programů nivelačních výpočtů, který se
v ZU používá. Z mimopracovní oblasti je třeba připomenout
jeho mnohaletou činnost v dřívější Československé vědecko-
technické společnosti, kde působil jako předseda Městského
výboru Společnosti geodézie a kartografie.

26. června 1995 - Ing. Hynek Kohl, rodák z Náchoda, absol-
vent oboru geodézie a kartografie na ČVUT v Praze. Prošel bo-
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hatou odbornou praxí, mj. jako vedoucí dřívějších Středisek
geodézíe Broumov, Kladno a Praha-východ. Zastával význam-
né funkce v dalších ústavech resortu; v letech 1974-1978 byl
ředitelem Geodetické a kartografické správy, Praha, poté ná-
městkem předsedy Českého úřadu geodetického a kartografic-
kého, a r. 1987-1989 ředitelem Výzkumného ústavu geodetic-
kého, topografického a kartografického ve Zdibech.

28. června 1995 - Ing. Alexej Hrabě, pražský rodák, dlouhole-
tý vedoucí odboru nivelace a gravimetrie Zeměměřického úřa-
du, Praha, a jeho předchůdců, jeden z našich nejvýznamměj-
ších odborníků v nivelaci a v oblasti geodynamiky. Aktívně se
podílel na všech etapách prací v sítích opakovaných nivelací;
zvláště se zasloužilo zavedení nových druhů kvalitních hloub-
kových a tyčových stabilizací do Ceskoslovenské jednotné ní-
velační sítě. V posledním období završil své dílo převedením
České nivelační sítě do systému geopotenciálních rozdílů a je-
jím připojením na Jednotnou evropskou nivelační síť. Je auto-
rem systému technických předpisů z oblasti velmi přesné nive-
lace; externě se podílí na vedení a oponentuře diplomových
prací.

Výročie 70 rokov:
24. apríla 1995 - prof. Ing. Anton Suchánek, CSc. Rodák z Bo-
huníc (dnes časť obce Pruské, okres Považská Bystríca). Štú-
dium zememeračského inžinierstva skončil v roku 1950 na Fa-
kulte špecíálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (SVŠT) a nastúpíl pedagogíckú dráhu. V rokoch
1951 až 1954 bol interným vedeckým ašpirantom na Českom
vysokom učení technickom v Prahe, kde získal aj vedeckú hod-
nosť kandidáta vied. Od roku 1954 do I. 2. 1990, tj. do odcho-
du do dóchodku, pósobil na odbore geodézía a kartografia
Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT. Za docenta pre odbor geodézia
bol vymenovaný v roku 1956 a za riadneho profesora v roku
1964. V rokoch 1958 až 1978 viedol katedru geodetických zá-
kladov SvF. V rokoch 1959 až 1965 tri funkčné obdobia vyko-
nával funkciu prodekana SvF SVŠT a od roku 1974 do I. 2.
1990 pósobil vo funkcii prorektora pre rozvoj a investičnú vý-
stavbu SVŠT. Bol členom mnohých vedeckých a odborných
komisií na SVŠT a v iných vedeckých a odoborných inštitú-
ciách. Je autorom viacerých dočasných vysokoškolských učeb-
níc, známej knižnej publikácíe "Polygonometria so základni-
covou latou" a viacerých vedeckých a odborných článkov
v domácich a zahraničných časopisoch. Je nositel'om mnohých
vyznamenaní.

I. mája 1995 - plk. Ing. Vladislav Oliva. Rodák z Křtomil
(dnes časť obce Lipová, okres Přerov). Po absolvovaní zeme-
meračského inžinierstva (1951 až 1956) na Vojenskej akadémíi
Antonína Zápotockého v Brne nastúpil v roku 1956 do Vojen-
ského kartografického ústavu (VKÚ) v Harmanci, kde praco-
val do 3 I. 12. 1990,1. j. do odchodu do dóchodku. Jeho organi-
začný talent sa plne prejavil na tomto ústave, kde prešíel róz-
nymi funkciami až po náčelnlíka VKÚ. Svoje organizačné
schopnosti, teoretícké vedomosti a praktické skúsenosti uplat-
nil nielen vo funkcíi náčelníka VKU, ale aj ako technický re-
daktor Československého vojenského atlasu (vydaného v roku
1965) a zodpovedný technický redaktor Vojenského zeměpís-
ného atlasu (vydaného v roku 1975). Osobitne treba oceniť je-
ho dlhoročnú aktívnu činnosť vo vedecko-technickej spolo-
čnosti. Je nositel'om civílných a vojenských vyznamenaní.

Výročie 75 rokov:
19. mája 1995 - Ing. Eugen Uhliarik. Rodák z Dolného Hričo-
va (okres Žilina). Zememeračské inžinierstvo študoval na Fa-
kulte špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave. I. 3. 1947 nastúpil do zememeračského odboru
Povereníctva techníky. Po zriadení Slovenského zememerač-
ského a kartografického ústavu v Bratislave v roku 1950, ktorý
bol premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický
ústava neskór na peodetický ústav (GU), Kartografický a geo-
detický fond a GU, n. p., prešíel na tento ústav, kde vykonával
viaceré funkcie, najma na úseku geodetických základov. I. 6.
1984 odišiel do dóchodku. Je nositel'om rezortných vyzname-
naní.

Výročí 80 let:
12. dubna 1995 - doc. Ing. Jaromír Tlustý, podmokelský ro-
dák, někdejší vedoucí katedry speciální geodézie Stavební fa-

kulty ČVUT v Praze. Po absolvování zeměměřického studia na
ČVUT v Praze v r. 1939 pracoval v triangulaci a topografickém
maQování. Roku 1958 přešel na bývalou Zeměměřickou fakul-
tu CVUT. Jako pedagog se věnoval ekonomíce geodetických
prací a výzkumu laserů pro měřické účely, za který byl oceněn
národní cenou. V r. 1962 se jako geodet a fotogrammetrik zú-
častnil archeologické expedice v Egyptě. Je autorem skrípt, řa-
dy odborných prací a patentů. Jeho čínnost byla oceněna udě-
lením stříbrné a zlaté Felberovy medaile ČVUT.

23. května 1995 - Ing. Vladimír Ledvinka, rodák z Poděbrad,
důstojník-geodet někdejší čs. armády. Po bahaté praxí v aktív-
ní službě byl odborným asístentem katedry geodézie ČVUT
v Praze. Je spoluautorem knihy Čtení leteckých a pozemních
snímků (r. 1959) a autorem skript Topografické kreslení.

Blahopřejeme!

9. apríla 1905 - pred 90 rokmi sa narodil v Nitre František
Molnár. Do štátnej zememeračskej služby nastúpíl 25.6. 1928.
Naposledy pracoval v Geodetickom ústave, n. p., Bratislava,
odkíal' 3I. 12. 1979 odišiel do dóchodku. Ako pracovník trian-
gulácie, dokumentácie a vedúci zvláštneho útvaru bol príkla-
dom svedomitosti a zodpovednosti. Zomrel29. 4. 1988 v Brati-
slave.

15. apríla 1915 - pred 80 rokmi sa narodil v Leviciach
Ing. Ladislav Sinka. Po absolvovaní zememeračského inžinier-
stva na Českom vysokom učení technickom v Prahe roku 1939,
celý život zostal verný geodézii a kartografii. Pósobil v Brati-
slave na viacerých pracoviskách: Katastrálny meračský úrad
(1939 až 1948), zememeračský odbor povereníctiev SNR (fi-
nancií, techniky, stavebníctva -1948 až 1953), vedúci odboru
na Správe geodézie a kartografie na Slovensku (1954 až 1960)
a v rokoch 1960 až 1976 ako námestník riaditel'a Geodetického
ústavu, Oblastného ústavu geodézie a Geodézie, n. p. Aktívne
pracoval v odborných rezortných komisiách. Bol dlhoročným
členom Redakčnej rady Geodetického a kartografického obzo-
ru. Zaslúžíl sa o rozvoj evidencie nehnutel'ností na Slovensku.
Bol nositel'om rezortných vyznamenaní. Zomrel 10. 12. 1976
v Bratislave.

18. května 1910 - před 85 lety se narodil ve Vidochově (okres
Jíčín) Ing. Alois Rais, někdejší vedoucí geodet Geodetického
ústavu v Praze. Zeměměřické inženýrství absolvoval v r. 1947
na ČVUT v Praze. Působíl převážně v triangulaci a krátce
': gravimetrii. V období 1956-1960 pracoval na tehdejší
Ustřední správě geodézie a kartografie, podílel se na vědecko-
technické spolupráci se sousedními státy a aktivně se angažo-
val v Československé vědeckotechnické společnosti. Do dů-
chodu odešel v r. 1978; přitom do r. 1984 pracoval na krátko-
dobé úvazky. Zemřel 24.3. 1994 v Praze.

19. mája 1910 - pred 85 rokmi sa narodil v Nemšovej (okres
Trenčín) prof. Ing. Ján Krejčí, významný predstavitel' sloven-
skej geodézie. Zememeračské inžinierstvo skončil na Českej
vysokej škole technickej v Brne v roku 1934. V tomto roku za-
čal pracovať v Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania
v Trenčíne, odkial' prešiel do Generálneho finančného riadi-
tel'stva v Bratislave. Prvé kontakty s oddelením zememerač-
ského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Brati-
slave (SVŠT) nadviazal v roku 1940, kde pósobíl a~o asistent,
neskór ako suplent. V roku 1942 založil a viedol Ustav užitej
geodézie. V roku 1945 bol vymenovaný za mimoriadneho pro-
fesora a do služieb SVŠT prešiel plne pracovať v roku 1946.
V školskom roku 1947/1948 vykonával funkciu dekana odbo-
ru špeciálnych náuk SVŠT. V rokoch 1952 až 1958 bol vedú-
cim katedry geodetických základ ov (KGZ) a v rokoch 1957 až
1959 aj vedúcim Astronomicko-geodetického observatória
(AGO) pri KGZ. V roku 1966 bol vymenovaný za riadneho
profesora. Založenie a vybudovanie AGO, ako vedeckovýs-
kumného pracoviska, bolo priekopníckym činom, ktorého vý-
znam zdórazňuje jeho mnohoročná účasť v Medzinárodnej
časovej službe. Napísal 10 dočasných vysokoškolských učeb-
níc, monografiu "Lokálne geodetické siete" a viac ako dve
desiatky vedeckých a odborných prác. Zomrel I. 3. 1985
v Košiciach.
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23. května 1910 - před 85 lety se narodil Ing. Antonín Koláč-
ný, CSc. Jeho odborná dráha zahrnovala katastr, triangulaci,
delimitační práce a především kartografii. Hodnost kandidáta
věd mu byla udělena v r. 1962. Byl vedoucím pracovníkem
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartogra-
fického, členem kolegia geologie a kartografie tehdejší Česko-
slovenské akademie věd, členem a funcionářem Mezinárodní
geografické unie. Velmi bohatá byla jeho činnost publikační.
Zemřel v roce 1991 v Praze.

4. června 1935 - před 65 lety se narodil v Českých Budějovi-
cích prof. Ing. Jiří Matouš, DrSc. Roku 1953 absoloval Hornic-
ko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Během
studií byl asistentem ú~tavu důlního měřictví a geodézíe, v~de-
ného akademikem F. Cechurou. Do roku 1959 pracoval Jako
odborný asístent a poté odešel do praxe jako vedoucí odboru
důlního měřiče na Dole Trojice a Dole Petr Bezruč. Kandidát-
skou práci obhájil 1963, o rok později habilitační prácí. Roku
1964 byl jmenován docentem katedry důlního měřictví. Dok-
torskou disertační práci v oboru důlního měřictví obhájil roku
1989 a o rok později byl jmenován profesorem. Jeho pedago-
gická a odborná činnost je velmi rozsáhlá. Publikoval 12 knih
a skript a asi 70 původních vědeckých prací. Z jeho práce
v odborných společnostech je nutno především zmínit dvoule-
té funkční období prezidenta prezidía Mezinárodní společno-
sti důlních měřičů (lSM), do kterého spadalo i úspěšné uspo-
řádání IX. kongresu roku 1994 v Praze. Zemřel 9. 4. 1995 v Os-
travě.

24. júna 1905 - pred 90 rokmi sa narodil v Žiline prof.
Ing. Ján Mikuša. Zememeračské inžinierstvo študoval v Brne
a v Prahe. V roku 1927 začína jeho pestrá geodetická prax. Po
rozsiahlej praxí prichádza v roku 1939 s vel'kými odbornými
a organizačnými skúsenosťami na novo}riadenú Slovenskú vy-
sokú školu technickú v Bratislave (SVST). Ako prvý profesor
na odbore zememeračského inžinierstva mal výrazný a vý-
znamný podiel na rozv~i, výstavbe a organizácii štúdia geodé-
zie a kartografie na SVST. Vykonával viaceré významné peda-
gogické funkcie: prednosta Ustavu náuky o pozemkovom ka-
tastri a pozemkových úprav, dekan od~oru špeciálnych náuk
SVŠT, prodekan Stavebnej fakulty SVST pre zememeračské
štúdium a vedúci katedry mapovania a pozemkových úprav.
Bol známy ako významný odborník z oblasti katastra (eviden-
cie) nehnutel'ností, mapovania a pozemkových úprav. Zomrel
31. 12. 1980 v Bratislave.

1955 - pred 40 rokmi vydala Ústřední správa geodézie a kar-
tografie celoštátny Lesnický a myslivecký atlas. Obsahuje mapy
geologické, pedologické, r6znych meterologických prvkov, ve-
getačných období rozličných druhov drevín, rozširenia drevín,
rýb a lovnej zveri.

Oprava chyby
V rubrike Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA (GaKO, 1995, Č. I, str. 21) nedopatrením po
autorskej korektúre zastala chyba v priezvisku jubílanta Ing.
Jána Gerčáka (výročie 55 rokov).
Jubílantovi sa ospravedlňujeme a čitatel'ov prosíme, aby si

chybu láskavo opravilí.

Záujemcom O SPRAVODAJCU
ÚGKK SR

Oznamujeme záujemcom, že úradný vestník "SPRAVODAJCA
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky"
- ročník 1995 s predplatným 100,- Sk za predpokladaných

pať čiastok (I až 5) vrátane poštovného,
- ročník 1994, vydané štyri čiastky (I až 4), odber aj jednotli-

vo (cena jednej čiastky 12,- Sk), a to osobne v mapových
službách Banská Bystrica (!'artizánska cesta 9), Bratislava
(Pekná cesta 15) a Košice (Cajkovského I), alebo na objed-
návku s poštovným na náklady objednávatel'a,

možno objednať na adrese:
Geodetický a kartografický ústav
pracovisko Pekná cesta 17
827 45 Bratislava
telefón a fax 07/288 192.
Pri úhrade predplatného vopred, na účet v NBS Bratislava

číslo účtu 19-1426-062/0720 variabílný symbol 3623/95, je nut-
né dodatočne zas lať objednávku s kópiou dokladu o zaplatení
alebo kópiu dokladu s presnou adresou objednávatel'a a odbe-
ratel'a.

Celkový pohled na PVE Štěchovice,
nacházející se v hloubce až přes

40 m pod hladinou Vltavy
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Přečerpávací vodní elektrárna (PVE)
Štěchovice.

Technologické patro v hloubce cca 25 m pod
hladinou

Autor:
Ing. Pavel Lébr,

Vodní stavby, stavební divize OS,
Praha
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