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Ing. Karel Večeře jmenován do funkce předsedy ČÚZK

Vládou Ceské republiky byl s účinností od 15. února 2002
jmenován předsedou Ceského úřadu zeměměřického a ka-
tastrálního Ing. Karel Večeře. Včele CÚZK stanul všestranný
odborník, schopný manažer apředevším všeobecně uznávaná
osobnost.

Ing. Karel Večeře se narodil 23. února 1962 v Litomyšli
(okres Svitavy), je otcem pěti dětí, jeho žena Jarmila je po-
voláním stavební inženýrka. V letech 1977-81 absolvoval
Střední průmyslovou školu stavební ve Vysokém Mýtě, obor
dopravní stavby. V roce 1981 byl přijat ke studiu na Vyso-
kém učení technickém v Brně, kde absolvoval 3 semestry stu-
dia oboru geodézie a kartografie. Po řádném přestupu na Fa-
kultu stavební Ceského vysokého učení technického v Praze
byl posluchačem specializovaného individuálního studia se
zaměřením na dálkový průzkum Země, které v roce 1986
ukončil s vyznamenáním. V době studia se věnoval odborné
činnosti na katedře vyšší geodézie u prof Ing. J. Kabeláče,
CSc., a účastnil se studentských odborných soutěží v oboru
geodézie, kde na celostátní úrovni v roce 1986 získal první
místo za práci věnovanou problematice metody kolokace
v astrodynamice. Získal ocenění rektora CVUT, předsedy
CÚGK a cenu tehdejší Ceskoslovenské akademie věd za stu-
dentskou odbornou práci a publikoval v odborném tisku. Vo-
jenskou službu absolvoval ve Vojenském topografickém
ústavu v Dobrušce.

V letech 1986-89 pracoval v odboru mapování Geodézie
Pardubice, kde se podílel na budování a údržbě podrobných
polohových bodových polí, podrobném měření polohopisu
základních map velkého měřítka (ZMVM) i kancelářském
zpracování nových map. Od roku 1990 jako vedoucí výpo-
četního střediska Krajské geodetické a kartografické správy
(KGKS) v Pardubicích zodpovídal za řízení výpočetních a zo-
brazovacích prací při tvorbě ZMVM, za digitalizaci map, za
přípravu dat pro aktualizaci centrální báze dat registru evi-
dence nemovitostí a informačního systému nemovitostí, za
zavádění výpočetní, zobrazovací a reprografické techniky na
všech pracovištích KGKS v Pardubicích, přípravu strojních
investic, za řízení pracoviště zajišťujícího některé speciali-
zované činnosti pro státní mapové dílo a spolupracoval na
některých rozvojových úkolech v resortu. V roce 1993 se stal
zástupcem ředitele Katastrálního úřadu v Pardubicích, kde
do jeho působnosti spadala obnova katastrálního operátu,
státní mapové dílo a technický rozvoj.

Odborné znalosti z oblasti výpočetní techniky, programo-
vých systémů v oblasti písemného operátu katastru nemovi-
tostí včetně znalostí datové báze, potřebná orientace v práv-
ních předpisech v oblasti právních vztahů k nemovitostem
a katastru nemovitostí, restitucí, privatizace, transformace
v zemědělství, státní správy, hluboké znalosti a zkušenosti
v oblasti obnovy operátu novým mapováním a v oblasti
tvorby a obnovy státního mapového díla, které získal za
svého působení na Katastrálním úřadě v Pardubicích, i zku-
šenosti nabyté ve funkci starosty obce Lipoltice, kterou vy-
konává od roku 1990, a především pak nepřehlédnutelné ma-
nažerské schopnosti byly tím nejvhodnějším předpokladem
pro funkci místopředsedy Ceského úřadu zeměměřického
a katastrálního, do které byl Ing. K. Večeřejmenován 1. pro-
since 1993.

Od samého počátku svého působení ve funkci místopřed-
sedy CÚZK se Ing. K. Večeře soustředil na vedení sekce ka-

tastru nemovitostí, na koordinační činnost odborů dohledu
a inspekce, řízení územních orgánů a legislativy a metodiky
katastru nemovitostí. Věnoval se koncepční práci, v rámci
které hrál důležitou roli při přípravě řady dokumentů, na-
příklad" Koncepce přepracování katastrálních map do digi-
tálníformy", "Výhledové studie resortu zeměměřictví a ka-
tastru v Ceské republice" či "Informační politiky resortu
Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního".

Ing. K. Večeře usiloval i o řešení specifických problémů
majících krajně negativní vliv na stav operátu katastru ne-
movitostí a podílel se na zpracování společného dokumentu
Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního, Pozemko-
véhofondu Ceské republiky a Ústředního pozemkového úřa-
du Ministerstva zemědělství "Nedokončené přídělové a sce-
lovací řízení v Ceské republice", který byl v roce 1999 při-
praven na žádost předsedy Poslanecké sněmovny.

Po celou dobu svého působení ve funkci místopředsedy
CÚZK řídil Ing. K. Večeře přípravu legislativních změn
v právních předpisech pro katastr nemovitostí a zeměměřic-
tví a v rámci plnění pracovních úkolů místopředsedy řídil pří-
pravu a schvaloval resortní technické předpisy z oboru ka-
tastru nemovitostí.

Mnozí ředitelé katastrálních úřadů v Ceské republice jej
znají nejen jako náročného nadřízeného, který dokáže vy-
tknout nedostatky ve výsledcích, ale i jako člověka přistupu-
jícího s pochopením a snahou pomoci při řešení problémů
jejich pracovišť, přesahujících rámec okresu, ať již odbor-
ných či ekonomických.

Nelze se nezmínit o významném podílu Ing. K. Večeře na
přípravě a realizaci Informačního systému katastru nemovi-
tostí (ISKN). Podílel se na přípravě podkladů pro rozhodnutí
vlády Ceské republiky o výstavbě zdokonaleného ISKN a po
přijetí usnesení vlády č. 708/1997 řídil činnosti při realizaci
projektu, který byl završen jeho zavedením v roce 2001. Tím
byly vytvořeny předpoklady pro další rozvoj státní správy ka-
tastru nemovitostí a moderní dálkové zpřístupnění údajů pro
potřeby vlastníků i mnoha jiných uživatelů. Je to projekt,
který svým rozsahem a dosahem nemá obdobu nejen v dosa-
vadní historii našeho katastru, ale ani ve srovnatelných stá-
tech Evropy.

Ing. K. Večeřeje místopředsedou Nemofora, platformy pro
diskusi a nalézání shody mezi různými institucemi soukro-
mého i veřejného sektoru v oblasti geoinforamcí, členem
Rady vlády Ceské republiky pro státní informační politiku
i dalších poradních orgánů.

Období, kdy řada zaměstnanců resortu trpělivě očekávala
jmenování nového předsedy, nikterak neovlivnilo jejich dů-
věru v konečné naplnění přání mít v čele resortu osobnost,
která svou nezpochybnitelnou odborností, charakterovou
pevností a společenským přesahem bude stát mimo veškeré
dočasnosti a rušivé vlivy parciálních zájmů a při plném re-
spektování platných zákonů naplní skutečný smysl a cíl sna-
žení Ceského úřadu zeměměřického a katastrálního. Slovy
Ing. Karla Večeře "Je třeba zabezpečit správu spolehlivého
katastru nemovitostí a základní geoinformační infrastruktury
ke spokojenosti vlastníků, veřejné správy, poskytovatelů hy-
poték, investorů i dalších uživatelů, a to s usměvavými a od-
borně zdatnými zaměstnanci, při nízkých nákladech, které bu-
dou kryty převážně z poplatků za zápisy do katastru a za
informační služby. "



Geodetický a kartografický obzor
66 roěm'k 48190, 2002, číslo 4

Použití nepřipojeného uzavřeného
nivelačního pořadu při měření
výškových změn

Ing. Martin Stroner,
katedra speciální geodézle FSv ČVUT

v Praze

Vyhodnocení a interpretace výsledků získaných při měření nepřipojeného uzavřeného nivelačního pořadu. Postup výpočtu, při
kterém jsou výšky všech bodů vyrovnávány. Kriteria pro identifikaci nestabilního bodu pro daný postup vyrovnání.

Evaluation and interpretation of results obtained from survey of the not connected levelling line. Calculation procedure with
adjustment of all vertical points. ldentification criteria of an istable point for the given way of adjustment.

Při měření výškových posunů je možné využít jako jednu
z možných konfigurací uzavřený nivelační pořad, který není
připojen na žádný nebo žádné spolehlivě pevné body. Příklad
situace je znázorněn na obr. 1.

P1 až P4jsou pevné body, u kterých se předpokládá jejich
neměnnost. B1 až B4 jsou body pozorované. Pořad se obvy-
kle měří tam a zpět, přičemž se při měření mezi pevnými
body Pi současně měří záměry bočně na podrobné body Bi
nebo se změří volný nivelační pořad (většinou o jedné pře-
stavě). Podrobné body pro takováto nivelační měření mohou
být stabilizovány čepovými či hřebovými značkami nebo mi-
limetrovými stupnicemi pro přímé odečítání bez postavení
latě. Při měření se zachovávají všechny podmínky použité
technologie aťuž přesné, velmi přesné nebo zvlášť přesné ni-
velace. Při nestejně dlouhých záměrách a bočních záměrách
je třeba zavádět opravy z nevodorovnosti záměrné přímky.
Více k samotnému postupu měření lze nalézt v [2].

Z měření se obvyklým výpočtem získají převýšení mezi
pevnými body hij a také převýšení získaná měřením bočně,
tedy od horizontu přístroje k podrobnému (pozorovanému)
bodu. Následující kapitola je věnována vyrovnání uzavře-
ného nivelačního pořadu takovým způsobem, že pro žádný
bod není zvolena jeho výška jako pevná, a tedy žádný bod
pořadu nemá směrodatnou odchylku výšky rovnu nule.

Doposud obvyklý způsob vyrovnání byl proveden vždy tak,
že zvolenému bodu byla přiřazena přesná výška (např. Hp1 =
= ;(OOmסס,100 od tohoto bodu byl pořad počítán a výška
zvoleného bodu měla nulovou směrodatnou odchylku. Dle
[I] lze považovat uzavřený nivelační polygon za zvláštní pří-
pad vyrovnání měření s daným součtem a pro směrodatné
odchylky vyrovnaných výšek [vyrovnání měření podmínko-
vých metodou nejmenších čtverců (MNČ)] platí:

kdeje 0'0

q
jednotková směrodatná odchylka,
reciproká váha měření,
i

~q,
I

~q,,

i pořadové číslo uvažovaného bodu,
n celkový počet bodů.

Výraz (I) nabývá maxima pro S'= ~ql2 a tedy největší smě-
rodatnou odchylku ve vyrovnaném pořadu bude mít odvo-
zená nadmořská výška uprostřed pořadu.

Vyrovnané výšky bodů pořadu mají tedy různé směrodatné
odchylky, které jsou jim přiděleny v závislosti na volbě po-
čátečního bodu o nulové směrodatné odchylce.

Jedná se o vyrovnání zprostředkujících měření s podmín-
kami. Za zprostředkující se zvolí měřená převýšení, za ne-
známé výšky všech bodů v polygonu. Funkční vztah pro vzá-
jemnou vazbu výšek H a převýšení h je dán vztahem

kde j je vždy následující bod za i. Z toho lze odvodit rovnice
oprav (3), které v maticovém zápisu mají tvar (4)

Vij = (~ + dHj) - (Hi + dHi) - hijo

Vij = -dHi +dHj + (Hj - Hi - hi),

kde jsou Vij opravy měřených veličin,
dH změny (přírůstky) neznámých,
v vektor oprav měřených veličin,
A matice derivací (matice plánu),
I vektor redukovaných měření,
dB vektor přírůstků neznámých.
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Za podmínky VT Pv = min. dostaneme pro dR klasickým
postupem

Protože v našem případě det. AT P A = O je úloha.singu-
lární. První možností odstranění singularity je zmenšení po-
čtu neznámých, a tedy návrat k řešení popsanému na začátku
této kapitoly. Jiným možným řešením je výpočet nikoli in-
verzní matice, ale pseudoinverzní. Další možností je přidání
podmínky a výpočet řešit jako vyrovnání zprostředkujících
s podmínkami, který bude diskutován dále. Výsledky jsou
stejné jako za použití pseudoinverze.

fH; = konst.
i=1

Podmínka (6) mimo jiné znamená, že průměrná výška vy-
počtená ze všech bodů zůstane před vyrovnáním a po vy-
rovnání stejná. Tento fakt bude důležitý pro analýzy uvedené
v kapitole 3.1. Po linearizaci přejde podmínka (6) na tvar

f.dH;=O.
i=1

kde je B linearizovaná matice podmínek,
b vektor uzávěrů podmínkových rovnic.

Důležitou vlastností (10) je, že podmínka nijak nedefor-
muje výpočet, přidělení oprav je dáno pouze vahami, vyrov-
naná převýšení mají stejnou velikost jako u obvyklého způ-
sobu vyrovnání podmínkových měření.

2.1.2 Vyrovnání zprostředkujících měření
s podmínkami

Pro přidání podmínky odstraňující singularitu je třeba pou-
žít variantu vyrovnání zprostředkujících měření s podmín-
kami. Řešení této úlohy v maticovém tvaru je zapsáno v ná-
sledujících vzorcích. Jedná se tedy [I] o blokové matice, které
se vytvoří prostým spojením jednotlivých komponent,

(ATPA B)(dR) (ATPI)=
BT O k + b O,

Opravy jednotlivých měřených převýšení se vypočtou
podle vzorce
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Směrodatné odchylky vyrovnaných neznámých se počítají
podle stejných vzorců jako u vyrovnání měření zprostředku-
jících. Inverzní matice ve (12)

Rozměry jednotlivých matic v blokové matici N-! odpo-
vídají rozměrům ve výsledné matici váhových koeficientů,
tedy např. QHH rozměrově odpovídá AT P A atd. Matice QHH

je maticí, pomocí které se odvozují směrodatné odchylky vy-
rovnaných výšek bodů nivelačního polygonu.

Směrodatné odchylky výšek bodů se vypočtou podle vzta-
hu

kde je 0'0 jednotková směrodatná odchylka,
QHHij příslušný prvek na diagonále matice váhových

koeficientů QHH'

Pro stanovení jednotkové směrodatné odchylkyCTolze pou-
žít obvyklý vzorec (16);ve výpočtu se však uplatní pouze
jedna nadbytečná hodnota a odhad 0'0 nelze pov~ovt za dů-
věryhodný. Je vhodné proto použít např. apriori známé smě-
rodatné kilometrové odchylky nivelace.

Kovarianční matice vyrovnaných hodnot výšek (15) má
určitou zvláštnost. Jestliže se totiž vypočte směrodatná od-
chylka průměrné hodnoty výšek, pak její hodnota je vždy
rovna nule. Je to důsledkem podmínky (6) zavedené do vy-
rovnání, která určila součet výšek jako konstantu.

Pro vysvětlení výpočtu je uveden jednoduchý příklad vy-
rovnání nivelačního polygonu o čtyřech bodech, u kterého
jsou stejně dlouhé strany a tedy váhy měření jsou rovněž
stejné; do vyrovnání je zavedena jednotková váhová matice.

Měřená převýšení:
h1z = 12,348 m, h23 = 8,212 m, h43 = -2,566, h41 = -18,000 m.

Vypočtené přibližné výšky:
Hl = 0,000 m, Hz= 12,348 m, H3 = 20,560 m, H4=17.994 m.

Uzávěr:
U =0,006 m.
h12 = Hz - Hlo h23 =H3 - Hz. h34 =H4 - H3, ~I =HI-H4• (17)

(
-1 1 O O) (1) (O )O -1 1 O 1 O

A = O O -1 1, B = 1 , I = O , b = O. (18)
1 O O -1 1 0,006
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Vyrovnané neznámé jsou:
dH, = -0,00225 m, dH2 = -0,00075 m, dH3 = +0,00075 m,
dH4 = 0,00225 m.

Opravy všech měřených převýšení mají hodnotu 0,0015
m, prvky matice QHH jsou uvedeny (19) a směrodatná od-
chylka výšky kteréhokoliv bodu (JH; po vyrovnání se vypo-
čte z (20):

(

0,3125 -0,0625 -0,1875 -0,0625)
-0,0625 0,3125 -0,0625 -0,1875

QHH = -0,1875 -0,0625 0,3125 - 0,0625 , (19)
-0,0625 -0,1875 -0,0625 0,3125

(JH; = (Jo JQHHii = (Jo 0,5590, i= 1,2,3,4. (20)

2.4 Empirický výpočet směrodatných odchylek
výšek po vyrovnání

Při praktickém použití se může uvedený způsob vyrovnání
a výpočtu chyb zdát poněkud těžkopádným. Proto byl pro-
veden výpočet pro uzavřený nivelační polygon mající počet
bodů v rozmezí 3 až 50, váhy mají hodnotu rovnu jedné. Při
pohledu na obr. 2 je zřejmé, že závislost hodnoty koeficientu
QHHii na počtu bodů v polygonu je velmi blízká závislosti li-
neární. Koeficient QHHii je v grafu zobrazen jako k, počet
bodů polygonu pak i.

Jestliže se zobrazenými hodnotami proloží vyrovnávací
přímkaj{i) = ai + b, získají se parametry a = 0,0836181, b =
-0,0127532. Rozdíly mezi exaktně vypočtenou hodnotou ki
a hodnotouj{i), Vi = ki - j{i), jsou patrny z obr. 3.

Maximální rozdíl vde pro i = 3, a to -0,016 (v tomto pří-
padě je QHHii = 0,222). Vzhledem k tomu, že velikost koefi-
cientů se s rostoucím počtem bodů zvětšuje, lze uvedenou
vyrovnávací přímku j{i) použít bez ztráty přesnosti. S ros-
toucím počtem bodů se velikost Vi zvětšuje, ale vzhledem
k rychleji rostoucí hodnotě ki to není významné. U koefici-
entů ki pro nízký počet bodů vzhledem k velikostem matic
není velký problém vypočítat koeficienty exaktně nebo opra-
vit vypočtenéj{i) podle grafu na obr. 3.

Každé měření je provedeno s nevyhnutelnými měřickými
chybami. Proto je nutné každé měření posunů a přetvoření
vyhodnotit s pomocí MNČ a statisticky posoudit význam-
nost rozdílů měřených či vypočtených hodnot mezi etapami
měření. Součástí tohoto rozboru by mělo být hodnocení (po-
kud je to možné) stability pevných bodů.

Jestliže není k dispozici prokazatelně pevný bod, lze dle [2]
provést posouzení stability "pevných" bodů ve dvou etapách
oproti jejich průměrným hodnotám (,,nulovým hladinám")
°Ho a 'Ho pomocí mezního rozdílu. Indexem O vlevo nahoře
je značena nultá (základní etapa) a indexem 1 vlevo nahoře
je značena jakákoliv další etapa.
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Pro kteroukoliv výšku pevného bodu lze velikost rozdílu
% definovaného jako °Ho minus oH; vypočítat dle (22) či (23).
Pro Id; jsou vzorce analogické.

° (OHI+oH2+ ... +oHi+· .. +oHn) ° .
di = ------------ - Hl,n

Potom pro výpočet směrodatné odchylky rozdílu <TOd' je
nutné použít matici váhových koeficientů QHH a vektor par-
ciálních derivací funkce vyrovnaných veličin f,

I
fT=-(ll ... -(n-l) ... I), tedy (24)

l,n n

<TOd; = <To j fTQHH i . (25)

V případě, že v dalším výpočtu dojde k vyloučení některého
bodu jako nestabilního, výpočet se provádí znovu (na místě
koeficientu pro daný bod bude O a hodnota n se o jednotku
zmenší).

Při výpočtu pro ostatní etapy jsou vzorce opět až na index
identické. Pokud nebyly do vyrovnání zavedeny váhy (pře-
výšení mají stejnou přesnost), je hodnota (25) pro všechny
body stejná.

Pokud se použije pro výpočet stejná metoda, stejné pří-
stroje a pomůcky, pakje ve všech etapových měřeních stejná
<To a tedy i směrodatné odchylky rozdílů jednotlivý<;h bodů
od příslušných nulových hladinjsou stejné. Mezní rozdíl.hod-
noty ,1; = % -Id, pro hodnocení stability jednotlivých bodů
je

kde up je koeficient spolehlivosti, tj. hodnota normovaného
normálního rozdělení pro určitou pravděpodobnost (někdy
značená t). Obvykle se používá up rovno 2, 2,5 nebo 3, če-
muž odpovídají pravděpodobnosti p = 95 %,99 % a 99,7 %.
Jestliže hodnota vypočteného ,1; překročí mezní rozdíl ,1.1"
lze s rizikem (l00 - p) % prohlásit bod za nestabilní.

V případě, že některý nebo některé body překročí vypo-
čtené kritérium, je nutné vybrat ten, který nejvíce překročil
kritérium a výpočet provést znovu bez vyloučeného bodu
a s příslušnou úpravou vektoru f. Výpočet se provádí, dokud
všechny zbylé body nesplní kritérium (26).

Pro hodnocení posunů sledovaných bodů se použijí hodnoty
°Ho + IHo. Směrodatná odchylka výšky podrobného bodu
°<THp (stejně tak i I<THp) se vypočte podle zákona hromadění
směrodatných odchylek jako kvadratický součet směrodatné
odchylky výšky bodu uzavřeného polygonu a směrodatné od-
chylky měření od bodu polygonu k podrobnému bodu. Jest-
liže °Hpje výška podrobného bodu vjedné etapě a IHp v druhé,
pak hodnota výrazu (27) nesmí překročit mezní rozdíl (28);

Při zachování stejného postupu měření, a pokud žádný
z bodů polygonu není vyloučen jako nestabilní, se (28) re-
dukuje na obvyklý tvar mezního rozdílu

Práce ukazuje poněkud odlišnější přístup k problematice vy-
rovnání uzavřeného výškového pořadu než např. [2]. Hlavní
odlišnost výpočtu spočívá v použití vyrovnání zprostředku-
jících s podmínkou, která zaručí přidělení nenulových smě-
rodatných odchylek všem měřeným výškám bodů a žádný
bod nemusí být zvolen jako pevoý.

Článek byl vypracován v rámci Výzkumného záměru Č. 1
MSM 210000001 Funkční způsobilost a optimalizace sta-
vebních konstrukcí, dílčí část Výzkum a aplikace geodetic-
kých metod pro zabezpečování jakosti a spolehlivosti sta-
vebních objektů.
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MAPY A ATLASY

Nová edice turistických map
Za velmi krátkou dobu od května 2000 do října 200/ se podaři-
lo kartografickému nakladatelství ze Zlínska SHOCART vydat všech
23 listů nové edice turistických map České republiky v měřítku
1:/ 00 000. Turistické mapy mají mapový obraz na obou stranách.
Jen proto se podařilo tvůrcům edice vytvořit takový klad listů, aby
celé území republiky bylo obsaženo na 23 listech.



Geodetický a kartografický obzor
ročm'k 48190, 2002, číslo 4 71

Kataster nehnutefností a rozširovanie
Európskej únie

Doc. In9. Imrich Horňanský, PhD.,
Urad geodézie, kartografie

a katastra SR

Kataster nehnutelností (KN) v Slovenskej republike v prístupovom procese do Európskej únie. KN vo vztahu ku Konvencii na
ochranu ludských práva základných slobOd, k uznávaniu odbomej kvalifikácie a umožneniu členstva v proJesijných organi-
záciách, ku garantovaniu jeho funkčnosti, ku kapacitnej pripravenosti katastrálnych odborov okresných úradov - od 1. 1. 2002
správ katastra katastrálnych úradov, k verejnosti katastrálneho operátu a k poskytovaniu inJormácií z neho a k obmedzeniu
pri získavaní vlastníctva nehnutelností zahraničnými osobami.

The COOastreo! Real Estates in the Slovak Republic (KN) during the EU accession procedure. The KN related to the Con-
vention Jor the Protection o! Human Rights and Fundamental Freedoms, to certification o! proJessional qualification and 00-
mittance to participate in proJessional organisations, warranting its functionality, to being prepared as regards capacity to
offer publicity oJthe cadastral documentation and offering inJormation at COOastralSections oJthe District Offices which be-
came since the 1lanuary 2002 Cadastral Administrations o! District Offices as well as limiting the amount o! cases when ow-
nership o! real estates is gained by persons Jrom Joreign countries.

Medzi hlavné úlohy Úradu geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) patrí aj integrácia do Eu-
rópskej únie (EÚ). Základným a východiskovým dokumen-
tom pre celý proces integrácie SR do EÚ, vrátane aproximá-
cie práva, je Európská dohoda o pridružení, uzatvorená medzi
SR na jednej strane a Európskymi spoločenstvami (ES) a ich
členskými štátrni na strane druhej, ktorá vstúpila do platnosti
1. 2. 1995. V rámci celkového procesu integrácie SR do EÚ
je zapojený aj rezort ÚGKK SR. [7].

Súčasťou stratégie predchádzajúcej prijatiu asociovaných
krajín strednej a východnej Európy do EÚ, ktorú prijala Eu-
rópska rada v decembri 1994 v Essene (Nemecko), je i tzv.
Biela kniha [1] o priprave asociovaných krajín strednej a vý-
chodnej Európy na integráciu do vnútomého trhu EÚ. Biela
kniha predložená Komisiou ES predstavuje komplexné a po-
drobné spracovanie vztahu legislatívy ES k otázkam vnú-
tomého trhu. Bielou knihou je predstavený základný cief
legislatívy ES s vysvetlením organizačného a administratív-
neho kontextu a s odporučením poradia, v ktorom by sa mali
asociované krajiny vyrovnať s úlohou aproximácie vlastného
práva s právom ES. Spoločným úsilím všetkých krajín kan-
didujúcich na prijatie do ES by malo byť preh[benie chápa-
nia legislatívneho pristupu ES a odstránenie prekážok
brániacich aproximácii v období predchádzajúcom prijatiu
do EÚ. Toto úsilie musí byť realizované na pozadí poznania,
že asociované krajiny budú musieť začleniť hmotnú podstatu
predmetnej legislatívy do svojho domáceho právneho systé-
mu.

tažiskovým ciefom aproximácie práva krajín strednej
a východnej Európy v pripravnom období je pripraviť sa na
fungovanie v podmienkach vnútomého trhu EÚ. Biela kniha
iniciovala zostavenie programu umožňujúceho asociovaným
krajinám splnenie požiadaviek vnútomého trhu, ktorého na-
p[ňanie by sledovala EÚ. Pritom sa predpokladá, že každá
z asociovaných krajín si bude musieť zostaviť vlastný pro-
gram priorit i časový harmonogram realizácie jednotlivých

krokov. Všeobecne sa uznáva, že v tomto procese ide o viac,
ako iba o aproximáciu legislatívy, aj keď ťažiskový podiel
aproximácie je neoddiskutovatefný. Vo výslednici postupné
zbližovanie sa s koncepciami vnútomého trhu v EÚ posilní
konkurencieschopnosť hospodárstiev krajín strednej a vý-
chodnej Európy, zvýši sa prinos z transformácie ich hospo-
dárstiev a súčasne sa prispeje k dosiahnutiu a k upevneniu
makroekonomickej stability.

Úspešné fungovanie jednotného trhu predpokladá splne-
nie širokej škály základných podmienok v ekonomike pre-
sahujúcich hranicu iba odstránenia formálnych prekážok vof-
ného pohybu. V tejto súvislosti je potrebné zahmúť aj iné
faktory, ako je napr. existencia otvorenej a spravodlivej hos-
podárskej súťaže medzi hospodárskymi subjektmi v rámci ce-
lého trhu, záruka minimálnych sociálnych štandardov, ale
i ďalšie, ktoré sú na fungovanie odvetvia pozemkového správ-
covstva menej významné (záruka primeraného stupňa ochra-
ny životného prostredia a i.). Pod reguláciou jednotného trhu
treba rozumieť reguláciu vofného pohybu tovaru, služieb,
osob alebo kapitálu, ovplyvňovanie konkurenčnej situácie fi-
riem, zamedzenie vzniku nových obchodných prekážok, štát-
nu pomoc hospodárskej súťaži, kontrolu fúzií a dohOd ob-
medzujúcich súťaž, kontrolu zneužívania dominantného
postavenia, vyrovnanie pozícií štátnych monopolov a verej-
noprávnych podnikov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci, rovnosť priležitostí pre mužov a ženy, ochranu osob-
ných údajov, ochranu duševného, priemyselného a obchod-
ného vlastníctva a i.

Samotný vnútomý trh EÚ je definovaný (článok -čI.-
7a Zmluvy o ES) ako priestor bez vnútomých hraníc, v kto-
romje zabezpečený vofný pohyb tovarov, osob, služieb a ka-
pitálu. Tento trh je charakterizovaný svojim sociálnym roz-
merom a podporovaním aktívnej hospodárskej súťaže a tak-
isto systematickými kontrolami nevyhnutnými na dodržia-
vanie prislušných pravidiel, ktoré sa však vykonávajú v jeho
rámci a nie pri prekročení štátnych hranÍC. Na zabezpečenie
týchto podmienok Zmluva o ES stanovuje rozsiahle pravi-
dlá, z ktorých spomenieme pravidlo v čI. 6, ktoré zakazuje
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liskrimináciu na základe štátneho občianstva
k:ýmištátmi a ich štátnymi príslušníkmi.
;latívy, ktorá sa týká vofného pohybu osob, je
ná s právom poskytovať služby, a to hlavne tie,
k:ytovanie si vyžaduje určitú minimálnu kvalifi-

Ilékraj iny v súčasnosti prípravujú a vydávajú vef-
) nových zákonov a súčasne sa usilujú, aby tieto
>ovedali príslušnému zákonodarstvu ES. Na ta-
podfa "vynaloženia všemožného úsilia" ich za-
lotné Európske dohody.
)vané krajiny hlavný problém v súvislosti s vnú-
m nespočíva v aproximácii príslušných legisla-
ov, ale v adaptácii spoločnosti a jej správneho
,odmienky, za ktorých by tento mohol fungovať.
exný proces, ktorý predpokladá vytvorenie alebo
ie nevyhnutných inštitúcií a štruktúr vrátane pod-
ien pokiaf ide o povinnosti štátnej správy, justí-
lovovzniknutého súkromného sektora.
1 seriózne úsilie o adaptáciu a realizáciu stano-
)nodarných opatrení, a to hlavne v oblasti vnú-
Inevynímajúc sféru správcovstva pozemkov. Má
lbou rozsiahlu a komplexnú úlohu a jej splnenie
" vyžaduje a bude vyžadovať osobitné koordino-
1 neoblomnú vofu.
vcovstvom pozemkov (širšie nehnutefností) na
ItO príspevku budeme rozumieť rozhodovanie
zmene a o zániku vlastníckych a iných vecných
mkom (širšie k nehnutefnostiam), a tiež spravo-
l1izáciu a poskytovanie informácií z informač-
1U(IS) o nehnutefnostiach, o právach k nehnute-
) vlastníkoch.

Iné zmluvy, ktorými je SR viazaná, sa na oblasť
'a nehnutefností priamo nevzťahujú. Medziná-
vy iba zakotvujú všeobecné princípy nepriamo sa
správcovstva nehnutefností. Napr. čI. 17 Vše-

darácie fudských práv zakotvuje právo vlastniť
vnaké právo všetkých druhov vlastníctva, najma
nenie vlastníckeho práva občanov, právnických
li a poskytovanie rovnocennej ochrany tomuto
mcie rovnakého zákonného obsahu a ochrany
o práva všetkých vlastníkov a garancie dedenia.
lamo spojené i rovnaké právo nadobúdania vlast-
lUtefností pre všetky osoby a udržania si tohto
o práva, resp. vyvážené spravodlivé obmedzenie
la vlastníctva nehnutefností a obmedzenie tohto
- vyvlastnenie, alebo obmedzenie výkonu tohto
Podobne čI. 1 Konvencie na ochranu fudských

ldných slobOd v znení protokolu č. 11, Rím, (Ta-
4. 11. 1950 (ďalej len Konvencia) ustanovuje, že
:ká alebo právnická osoba má právo na nerušené
ljetku v svojom vlastníctve a že nikto nebude toh-
vazbavený s výnimkou prípadov vo verejnom zá-
,a podmienok upravených zákonom a všeobecný-
ni medzinárodného práva. Obdobným všeobec-
i)omje v medzinárodných zmluvách deklarovaná
lfany ďalších práv, napr. práv na prístup k infor-
lhospodársky rozvoj, čiže na právo podnikať a na
tomto rozvoji, na právo vytvárať združenia, na
k:romia,na právo na slobodnú vofbu povolania atď.
fahu medzi právami vyplýva na jednej strane, že
:tníctva, čo je právo na slobodu, je úplná iba s ďal-
~nutými slobodami, kým na druhej strane ďalšie

práva (slobody) si vyžadujú byť doplnené zárukou vlastníctva,
bližšie vlastníctva nehnutefností. Súčasný legislatívny stav
v SR viac - menej reflektuje tieto všeobecné princípy a po-
trebu ich vyváženého uplatnenia, a to so zvýšeným dorazom
na ochranu vlastníctva a na ochranu konania v dobrej viere.

Komunitáme právo osobitne neupravuje postup pri správ-
covstve nehnutefností. Právne úpravy v tejto oblasti sú úplne
ponechané na kompetenciu jednotlivých členských krajín
EÚ. V tejto oblasti EÚ od členských krajín vyžadůje iba
funkčnosť právnej úpravy pri rešpektovaní viacerých už spo-
menutých všeobecných princípov.

3. Správcovstvo nehnutefností vo vzťahu ku Konvencii
na ochranu fudských práva základných slohOd

Kompetenčný systém správcovstva nehnutefností, každej
o členstvo v EÚ sa uchádzajúcej krajiny, je okrem iného (o.
i.) konfrontovaný aj s Konvenciou. ČI. 6 v bode 1 Konven-
cie ustanovuje "V súvislosti s určením svojich civilných práv
a povinností má každý právo na spravodlivý a verejný vý-
sluch v rámci zdovodnenej časovej lehoty pred nezávislým
a nestranným súdom ustanoveným zo zákona ... ".

Kataster nehnutefností (KN) v SR predstavuje komplexné
organizačné i kompetenčné zintegrovanie pozemkovokníž-
ných tradícií s katastrálnymi tradíciami a funkciami. Spra-
vovanie KN je v SR v kompetencii katastrálnych odborov
okresných úradov - od 1. 1. 2002 správ katastra katastrál-
nych Úfadov (ďalej len SK), ako miestnych orgánov štátnej
správy. Konanie pred týmito orgánmi je správnym konaním.

Práva k nehnutefnostiam sa v SR do KN zapisujú
- vkladom práv k nehnutefnostiam do KN,
- záznamom práv k nehnutefnostiam do KN,
- poznámkou o právach k nehnutefnostiam v KN.

Zápisy práv k nehnutefnostiam vkladom majú účinky prá-
votvomé podfa katastrálneho zákona [4].

Vklad je úkon SK. Vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká
právo k nehnutefnostiam. Rozhodovanie o návrhu na vklad
vlastníckeho práva (a iného práva) do KN je správne nespo-
rové konanie s prvkami justičného charakteru. Práve skutoč-
nosť, že ide o nesporové konanie, bola rozhodujúca pri na-
smerovaní predmetných aktivít v prvom stupni (nie
v odvolacom konaní!!!) do kompetencie orgánu štátnej
správy pracujúceho na báze správneho konania. O návrhu na
vklad práva k nehnutefnostiam do KN v záujme zvýšenia ne-
závislosti a nestrannosti rozhoduje zamestnanec SK, ktorý
má na to osobitnú sposobilosť.

Proti rozhodnutiu o povolení vkladu práva do KN neexis-
tuje riadny opravný prostriedok; proti rozhodnutiu o zamiet-
nutí návrhu na vklad práva do KN je prípustný opravný pro-
striedok. Ale SK v plnom rozsahu nevyhovie odvolaniu,
o odvolaní rozhoduje súd. Súd alebo potvrdí rozhodnutie SK,
alebo ho zruší a vráti vec na ďalšie konanie SK. Proti roz-
hodnutiu súdu nie je prípustný riadny opravný prostriedok.
Ochrana nezávislým súdom je uskotočňovaná teda sekun-
dáme, a to v rámci opravného prostriedku.

Intenzívna diskusia bola spojená so stupňom kompatibi-
lity kompetenčného riešenia správcovstva nehnutefností apli-
kovaného v SR práve vzhfadom na čI. 6 bod 1 Konvencie.
Akceptovaný bol záver vychádzajúci zo skutočností, že
• ide o nesporové konanie,
• proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad práva do

KN je prípustný riadny opravný prostriedok, o ktorom v prí-
pade jeho nevyhovenia rozhoduje nezávislý a nestranný
súd,

• o návrhu na vklad práva k nehnutefnostiam do KN rozho-
duje zamestnanec SK, ktorý má na to osobitnú spOsobilosť,
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v ktorom sa skonštatovalo spolnenie podmienok či. 6 bod 1
Konvencie, ak v tomto druhu správneho konania s prvkami
justičného charakteru v prvom stupni rozhoduje orgán špe-
cializovanej štátnej správy. V súčasnosti je v SR čerstvo pri-
jatá novela katastrálneho zákona [4], ktorá s účinnosťou od
1. 1. 2002 organizačne presúva katastrálne odbory okresných
úradov zo sústavy miestnych orgánov štátnej správy do sú-
stavy špecia1izovaných orgánov štátnej správy, a to s ciefom
zvýšiť ich nestrannosť a nezávis10sť.

4. Správcovstvo nehnutefností vo vztahu k uznávaniu
odbornej kvalitikácie a umožneniu členstva v profe-
sijných organizáciách

V trhovom hospodárstve má každý človek v zásade právo vy-
konávať také povolanie, aké si zvolí. Vo všeobecnom záujme
spoločnosti sa však výkon niektorých odborných činností
može podmieňovať získaním určitej kvalifikácie. Každý štát
sám rozhoduje o tom, či na ochranu všeobecných záujmov
postačia princípy vofnej súťaže, alebo či je výkon niektorých
povolaní potrebné regulovať, a ak áno, tak akým sposobom
(buď ochranou titulu alebo ochranou profesijných činností).
Požadovaná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania
vo všeobecnosti závisí od vzdelávacieho systému v danom
štáte a z tejto skutočnosti nás ledne vyplývajú problémy mi-
grantov, ktorí kvalifikáciu na výkon daného povolania nado-
budli v inom štáte.

Povolania, ktoré sú v jednotlivých štátoch regulované, sú
podmienené najma absolvovaním vzdelávania a odbornej prí-
pravy podfa príslušných zákonov a predpisov. Úroveň a ob-
sah takéhoto vzdelania a odbornej prípravy sú všeobecne
dané vzdelávacím systémom v danom štáte, čím dochádza
k určitej diskriminácii, ak sa požaduje kvalifikácia získavaná
v tomto štáte. Navyše se na výkon povolaní regulovaných ur-
čitými predpismi požaduje zodpovedajúca kvalifikácia.
V každej krajine EŮ sa tieto požiadavky vzťahujú najej štát-
nych príslušníkov i na štátnych príslušníkov ostatných člen-
ských štátov. Zo zrejmých dovodov druhá skupina vačšinou
stanovené požiadavky nesplňa. Vhodným mechanizmom na
prekonanie tejto prekážky vofného pohybu osob (pracovnej
sily) a služieb je vzájomné uznávanie odbornej kvalifiká-
cie a umožnenie členstva v profesijných organizáciách s pod-
mienkou rešpektovania etických princípov výkonu prísluš-
ného povolania.

V tejto súvislosti je dOležité, do akej miery je legislatívna
úprava regulácie výkonu geodetických a kartografických čin-
ností v SR konformná s právom ES. Podfa zákona Národnej
rady (NR) SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii [2]
je fyzická osoba sposobilá vykonávať geodetické a kartogra-
fické činnosti (t. j. vačšinu bežne vykonávaných prác), ak má
úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a karto-
grafie alebo úplné stredné geodeticko-kartografické vzdela-
nie a právnická osoba vtedy, ak ustanoví zodpovedného zá-
stupcu splňajúceho uvedené podmienky. Navyše pre záko-
nom [2] definované vybrané geodetické a kartografické práce
je potrebné autorizované overenie fyzickou osobou, ktorá má
na to oprávnenie udelené podfa zákona [3] (ďalšie vybrané
geodetické a kartografické činnosti), alebo aj osobitnú od-
bornú sposobilosť (niektoré vybrané geodetické a kartogra-
fické činnosti) [5]. Podfa zákona [3] je zriadená Komora ge-
odetov a kartografov (KGK), ktorá združuje odborníkov
autorizačne overujúcich vybrané geodetické a kartografické
činnosti. Členstvo v KGK je povinné. Podmienkou členstva
je sposobilosť kandidáta na právne úkony, bezúhonnosť kan-
didáta, technickouniverzitné geodeticko-kartografické vzde-
lanie, 5 rokov praxe po nadobudnutí tohto vzdelania a zlo-

ženie kvalifikačnej skúšky alebo preukázanie odbornej spo-
sobilosti.

Uznanie kvalifikácie bez koordinácie vzdelávania a od-
bornej prípravy ako systém EÚ vychádza z dvoch smerníc.
Smernica 89/48 Európskeho hospodárskeho spoločenstva
(EHS) z 21. 12. 1988 je všeobecnou úpravou o uznávaní vy-
sokoškolských diplomov udefovaných po skončení odbor-
ného vzdelávania a prípravy v trvaní minimálne troch rokov.
Smernica 921511EHSju doplňa a je druhou všeobecnou úpra-
vou o uznávaní odborného vzdelania a prípravy. Tieto úpravy
platia v zásade na všetky regulované činnosti, ktoré nepo-
krýva osobitná smernica. Uznanie vzdelania a odhornej prí-
pravy v rámci tohto systému možno označiť za poloautoma-
tické, keďže odborné činnosti, ktoré migrant hodlá vyko-
návať, sú tie isté, ako tie, na výkon ktorých bol oprávnený,
alebo ktoré vykonával v domovskom štáte s podmienkou, že
sajeho vzdelanie a odborná príprava podstatne neodlišujú od
vzdelania a odbornej prípravy v hosťovskom členskom štáte,
ak sú v hostitefskej krajine regulované osobitnými predpismi.
Tento systém platí na podnikanie a poskytovanie služieb vef-
kého počtu profesií, najma inžinierov vrátane geodetov a kar-
tografov.

Všetky smernice obsahujú v určitej podobe ustanovenia,
ktoré hostitefský štát zavlizujú k uznaniu potvrdení vydaných
v domovskom štáte o mravnej bezúhonnosti alebo o dobrej
povesti, o vyhovujúcom fyzickom a duševnom stave, ako aj
o tom, že sa dotyčný nedopustil závažného priestupku v sú-
vislosti s výkonom povolania alebo trestného činu.

V prípade záujmu migrantov o podnikanie, migranti sa za
bežných okolností, a ak táto podmienka v danom štáte platí,
musia zaregistrovať v príslušných profesijných organizáciách
a rešpektovať ich predpisy. Hosťovská organizácia sa musí
postarať o to, aby takáto registrácia hola umožnená štátnym
príslušníkom ostatných členských štátov a aby títo súčasne
mohli byť volení do ich orgánov (správnych rád, predsta-
venstiev, disciplinárnych komisií, skúšobných komisií, auto-
rizačných komisií a pod.).

Komplexná sústava legislatívnych opatrení v EÚ umožnila
výkon regulovaných profesií mimo rámca štátnych hraníc,
a to aj profesií geodeta a kartografa. Porovnanie týchto le-
gislatívnych opatrení EÚ s legislatívnou reguláciou výkonu
geodetických a kartografických činností v SR zákonom [2]
a zákonom [3] dosvedčuje, že legislatíva SR začlenila hmotnú
podstatu predmetnej regulácie do svojho právneho systému
a že SR je pripravená na fungovanie v podmienkach vnútor-
ného trhu EÚ, čím sa posilňuje konkurencieschopnosť hos-
podárstva SR v rámci transformačného procesu.

5. Správcovstvo nehnutefností vo vztahu ku garantova-
niu jeho funkčnosti

Strategickým nástrojom v rozvoji vzťahov medzi SR a EÚ,
ktorý sa stal súčasťou posilnenej predvstupovej stratégie aso-
ciovaných krajín EÚ, sa stal Národný program na prijatie ac-
quis communautaire v SR prijatý v decembri 1997. Národný
program stanovil dvojité programovanie priorít odporuče-
ných Európskou komisiou (EK) s ciefom pomocť SR pripra-
viť sa na vstup a na druhej strane zaistiť prostriedky určené
na implementáciu týchto priorít. Bolo zadefinované, že Ná-
rodný program so svojimi prioritami je program, ktorý sa vy-
víja, že ide o otvorený materiál, ktorý sa bude pravidelne mo-
nitorovať a vyhodnocovať zo strany EK, a preto ho bude
možné operatívne upravovať a prepracovávať podfa každo-
ročnej správy EK pre Radu EÚ.

Vzhfadom na skutočnosť, že ÚGKK SR ako ústredný or-
gán štátnej správy zodpovedný za úsek správcovstva po-
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zemkov, nemá v podmienkach EÚ svojho partnera - pen-
danta, strednodobá priorita z Národného programu "Dokon-
čenie registrácie - evidencie vlastníckych vzťahov k pOdeako
základu rozvoja trhu s pódou" bola zaradená medzi najdóle-
žitejšie opatrenia týkajúce sa štrukturálnej politiky a politiky
rozvoj a vidieka, na implementácii ktorých sa gestorsky po-
diefa Ministerstvo pOdohospodárstva SR. Termín úlohy do
roka 2002. Podstata úlohy spočíva v tvorbe tzv. registrov ob-
novenej evidencie pozemkov [6], čiže v doplnení bázy úda-
jov o nehnutefnostiach údajmi o vlastníckych právach k ne-
hnutefnostiam z dnešných 63 % parciel na kompletných 100
% tak, aby všetky operácie na trhu s nehnutefnosťami mohli
byť vykonávané na počkanie (kúpa, predaj, darovanie, zá-
mena, dedičstvo, vznik záložného práva a ďalšie). Táto trans-
formácia údajov z predchádzajúcich evidencií a z jednotli-
vých listín, teda z ich latentnej podoby, do informačného
systému KN v podobe listov vlastníctva sa ukázala ako oso-
bitne náročná na rozpočtové prostriedky štátu a v tej súvis-
losti modelovanie jej dokončenia do roka 2002 sa ukázalo
ako nereálne. Nesplnením tohto prísfubu EÚ sa odďafuje roz-
behnutie plného trhu s nehnutefnosťami v SR, lebo operácie
na trhu s nehnutefnosťami, ktoré nemajú svoj vlastnícky vzťah
ešte zapísaný v definitívnej podobe v KN, vyžadujú sériu
operácií naviac oproti štandardnému postupu. Neplnenie
tejto podmienky v rámci predvstupovej stratégie je hodno-
tené ako závažné.

6. Správcovstvo nehnutefností vo vzťahu ku kapacitnej
pripravenosti správ katastra

Problematika činnosti· SK nie je priamo predmetom aproxi-
mácie práva SR k právu ESIEÚ. Je upravená nepriamo, a to
v Európskom dohovore o fudských právach (čI. 1 protoko-
lu 1 - nerušenosť držby), v súvislosti s ktorým je potrebné
zabezpečiť činnosť KN tak, aby bola efektívna a boli vytvo-
rené predpoklady na uplatnenie si vlastníckého práva, resp.
držby. Náležité postavenie a garantovanie primeranej činnos-
ti SK, konkrétne budovania administratívnej infraštruktú-
ry, je predmetom európskej integrácie, pretože vyplýva tiež
z Partnerstva pre vstup.

V tejto súvislosti je doležité zabezpečenie takého stupňa
činnosti SK, aby boli schopné plniť svoje zákonné úlohy
v ustanovených lehotách, či už uvedených vo všeobecne zá-
vazných právnych predpisoch alebo v interných predpisoch.
Ide najma o rozhodovanie o návrhu na vklad podfa § 32 zá-
kona [4] v lehote do 30 dní alebo do 15 dní, o zápis verejnej
listiny alebo inej listiny do KN podfa § 43 písmo b) zákona
[4] v lehote do 60 dní, o vyhotovenie identifikácie parciel,
o prednostné odstránenie chýb po vykonaní kontroly zapísa-
tefnosti registrov vlastníckych práv, registrov pOvodného
stavu a registrov obnovenej evidencie pozemkov podfa § 7
ods. 3 vyhlášky ÚGKK SR č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vy-
konáva zákon [6] a podfa § 6 ods. 6 písmo d) Pokynov na
spracovanie zjednodušených registrov povodného stavu do
30 dní najneskor však do 60 dní odo dňa predloženia registra
a protokolu chýb na odstránenie chýb, o úradné overenie geo-
metrických plánov a iných výsledkov vybraných geodetic-
kých prác podfa § 59 vyhlášky ÚGKK SR č. 178/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon [2] do 7 pracovných dní a v prí-
pade geometrických plánov vačšieho rozsahu, pozemkových
úprav, vytyčovania hranic pozemkov, digitalizácie a zobra-
zenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych
mapových diel veTkejmierky, do 30 pracovných dní odo dňa
predloženia, o dopracovanie vektorovej katastrálnej mapy,
konanie o námietkach a nadvazné vyhlásenie platnosti ob-
noveného katastrálneho operátu do 15 dní od skončenia ko-

nania o námietkach proti chybám podfa §90 vyhlášky ÚGKK
SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon [4], resp. do
6 mesiacov po prevzatí nového súboru geodetických infor-
mácií KN a nového súboru popisných informácií KN.

SK by mali byť schopné flexibilne reagovať na postupne
sa meniaci rozsah jednotlivých podaní na katastrálne kona-
nie, resp. na meniaci sa rozsah požiadaviek verejnosti na po-
skytovanie informácií z ISKN. Súčasný systém rozpočtové-
ho zabezpečenia KN v SR už dlhodobo nedokáže opera-
tívne reagovať na nárast počtu podaní, čo verejnosť opráv-
nene hodnotí ako krízovú situáciu. Aj keď je situácia vefmi
diferencovaná po jednotlivých okresoch, a tiež po jednotli-
vých sledovaných úlohách, celkový stav je závažný a vyža-
duje urgentné riešenie najma na úseku rozpočtového zabez-
pečenia (počty zamestnancov, kvalifikačná štruktúra zamest-
nancov, hardvérová a softvérová výbava katastrálnych pra-
covísk, pracovné priestory a materiálno-technické zabezpe-
čenia pracovísk). Z tohto pohfadu možno povedať, že SK v SR
ešte nie sú (a najma katastrálne odbory okresných úradov ne-
boli) kapacitne pripravené na harmonické plnenie si svojich
úloh, ktoré je podmienkou európskej integrácie,lebo súčasný
stav produkujeprávnu neistotu, sťaženú možnosť uplatniť si
svoje vlastnícke právo, zníženú kvalitu a plodí korupciu
a úplatkárstvo. V tejto situácii nie je pofahčujúcou okolnos-
ťou ani konštatovanie, že v podobnej ťažkej situácii sú aj ďal-
šie o členstvo v EÚ sa uchádzajúce krajiny [8] a [9].

7. Správcovstvo nehnutefností vo vzťahu k verejnosti
katastrálneho operátu a k poskytovaniu informácií
z neho

KN v SR je geometrické určenie, súpis a popis nehnutefností.
Súčasťou KN sú aj údaje o právach k týmto nehnutefnostiam.

Katastrálny operát je verejný. Každý má právo robiť si
z neho výpisy, odpisy alebo náčrty. Verejnosť zbierky listín
je obmedzená.

SK vyhotoví na požiadanie potvrdený výpis alebo potvr-
denú kópiu zo súboru geodetických informácií KN, potvr-
dený výpis alebo potvrdenú kópiu zo súboru popisných in-
formácií KN, z pozemkových kníh a zo železničnej knihy,
ako aj identifikáciu parcely. Ak je výpis alebo kópia, ako aj
identifikácia parcely potvrdený SK vrátane odtlačku okrúh-
lej pečiatky so štátnym znakom a podpisom, je verejnou lis-
tinou potvrdzujúcou právo k nehnutefnostiam v ňom uvedené
(najčastejšie vlastnícke právo, ale aj iné vecné právo). Ve-
rejná listina je listina vydaná súdom alebo iným orgánom
štátnej správy v rámci jeho právomocí alebo listina, ktorá
bola osobitným zákonom za takúto vyhlásená. Je jedným
z tzv. klasických dokazových prostriedkov. Pokiaf nie je spo-
chybnená jej pravosť (napríklad, že bola sfalšovaná) potvr-
dzuje, že ide o nariadenie, alebo prehlásenie orgánu, ktorý
listinu vydal. V tomto smere sú súdy a iné orgány štátnej
správy viazané. Falšovanie verejnej listiny može zakladať
trestné činy proti poriadku vo veciach verejných.

SK vyhotovujú na požiadanie aj odpisy a kópie z katas-
trálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, a posky-
tujú aj ďalšie údaje.

Vybrané údaje KN može poskytnúť na požiadanie aj práv-
nická osoba zriadená ÚGKK SR na zabezpečovanie katas-
trálnych, geodetických a kartografických činností, t. j. Geo-
detický a kartografický ústav Bratislava, ktorá okrem iného
centrálne spravuje celoštátnu bázu údajov KN. Tieto po-
skytnuté údaje nie sú verejnými listinami.

Ústava SR v článku 19 ods. 3 uvádza "Každý má právo na
ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňo-
vaním alebo iným zneužíváním údajov o svojej osobe"
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a v článku 22 ods. 1 uvádza "Listové tajomstvo a tajomstvo
dopravovaných správa iných písomností a ochrana osobných
údajov sa zaručuje".

Rešpektujúc Ústavu SR, Dohovor Rady Európy o ochrane
jednotlivca pri automatizovanom spracovaní osobných úda-
jov č. 108 z 21. 1. 1981, odporúčanie Rady Európy č. R/8311O
o ochrane osobnosti pri štatistickom spracovaní údajov,
Smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 95/46/
/EC o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov
a o vofnom pohybe týchto údajov z 24. 10. 1995 a požia-
davku EÚ uvedenú v kapitole 14 tzv. "Bielej knihy", bol v SR
prijatý zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v in-
formačných systémoch. Zákon rieši ochranu údajov bez
ohfadu na technológiu, teda ochranu osobných údajov
v systémoch prevádzkovaných automatizovaným aj neauto-
matizovaným sposobom.

V nedávnej minulosti prebehla konfrontácia ustanovení
katastrálneho zákona [4] s ustanoveniami zákona o ochrane
osobných údajov, lebo povodne nedošlo k zhode medzi od-
borníkmi o výklade interakcie oboch zákonov a o rozsahu
následného prisposobenia komunikačného softvéru na elek-
tronické poskytovanie údajov z ISKN (konflikt medzi sna-
hou o verejnosť a snahou o ochranu osobných údajov). Kon-
frontácia znamenala "víťazstvo" katastrálneho zákona, 1. j.
uprednostnenie informačných potrieb spoločnosti. Zástanco-
via snahy o obmedzenie prístupu k informáciám v KN, čiže
zástancovia snahy o ochranu osobných údajov, ale avizujú
ďalšie svoje aktivity, ktoré sa majú "opierať" o právne normy
EÚ a majú zredukovať a skomplikovať verejný prístup k in-
formáciám v KN.

Spoločenstvo MOLA (Meeting of Officials on Land Ad-
ministration, neskor WPLA Working Party on Land Admi-
nistration) pri Ekonomickej komisii pre strednú a východnú
Európu Organizácie Spojených národov na Konferencii
o spravovaní a posilňovaní efektívnej správy pozemkov a ka-
tastrálnych služieb (23. a 24. 9. 1999 v Londýne, Spojené
kráfovstvo) zadefinovalo "Kfúčové aspekty pozemkového
správcovstva a katastrálnej legislativy" a prijalo nasledujúce
závery a odporúčania:
- Publicita a otvorenosť. Zákony by mali vyžadovať, aby

boli pozemkové registre (KN) otvorené verejnej kontrole.
Toto podporuje zlepšenie trhu s nehnutefnosťami a zníže-
nie cien za transakcie.

- Prístup k informáciám. Používatelia požadujú a očaká-
vajú rýchly prístup k informáciám o pozemkoch, aby sa
mohli správne rozhodnúť. Počítačovo spravované informá-
cie o pozemkoch, spracované viacerými organizáciami, by
mali byť štruktúrované a identifikované takým sposobom,
aby poskytovali stále vačšmi požadovaný jednoduchý prí-
stup používatefov. Aby mohli byť tieto informácie poten-
ciálne poskytované na internete, v elektronickom obchode
a v globalizácii, je potrebné uvažovať o zmene zákonov pre
budúci rozvoj systémov registrácie pozemkov a katastrál-
nych systémov.

- Modelová legislatíva. Uvedomujúc si vefkú doležitosť roz-
voja informačnej spoločnosti, MOLA by mala zahrnúť do
svojho pracovného plánu návrh modelovej legislativy
vhodnej na prijatie pre súčasné a budúce členské štáty EÚ,
zahiňajúc publicitu, transparentnosť a distribúciu údajov
pozemkového registra a údajov KN.
Následne na zasadaní Riadiaceho výboru WPLA (21. 1.

2000 v ženeve, Švajčiarsko), berúc do úvahy vyššie uvedené
závery a odporúčania, tento zahrnul do svojich budúcich ak-
tivít úlohu o verejom prístupe k údajom.

Ukazuje sa, že v odborných kruhoch intenzívne diskuto-
vaný problém konfliktu medzi snahou o otvorenosť a verej-

nosť údajov ISKN, ktoré obsahujú aj údaje o vlastníkoch
a iných oprávnených k nehnutefnostiam (čiže citlivé osobné
údaje) na jednej strane a medzi snahou o ochranu osobných
údajov v registroch - v IS na druhej strane, bude ešte istý čas
zamestnávať odborníkovo Akceleráciu riešenia tohto konflik-
tu zrejme prinesie
- elektronické poskytovanie údajov (internet, multimédiá),
- narastajúca potreba informatizácie spoločnosti,
- internacionalizácia požiadaviek o predmetné informácie,

kde požiadavka na cezhraničné informácie sa stane sa-
mozrejmou.

8. Správcovstvo nehnutefností vo vztahu k obmedzeniu
pri získavaní vlastníctva nehnutel'ností zahraničnými
osobami

Vnútorný trh EÚ je o. i. charakterizovaný podporovaním ak-
tívnej hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti Zmluva ES sta-
novuje rozsiahle pravidlá, z ktorých spomenieme pravidlo
v článku 6, ktoré zakazuje akúkofvek diskrimináciu na zá-
klade štátneho občianstva medzi členskými štátrni a ich štát-
nymi príslušníkmi.

Práva a povinnosti cudzozemca pri nadobúdaní nehnutef-
ností v súčasnosti v SR upravuje zákon NR SR č. 20211995
Z. z. devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a doplňa zá-
kon Slovenskej národnej rady č. 37211990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov. Cudzozemec s výnimkou cu-
dzozemca, ktorý je občanom SR, može nadobudnúť vlast-
nícke právo k nehnutefnostiam v tuzemsku iba
a) dedením,
b) pre diplomatické zastúpenie cudzieho štátu za podrnienky

vzájomnosti,
c) ak ide o nehnutefnosť nadobúdanú do bezpodielového spo-

luvlastníctva manžel ov, z ktorých iba jedenje cudzozemec,
alebo ak má cudzozemec nadobudnúť nehnutefnosť od man-
žela, súrodencov, rodičov alebo prarodičov,

d) výmenou tuzemskej nehnutefnosti, ktorú vlastní, za inú tu-
zemskú nehnutefnosť, ktorej cena neprevyšuje cenu po-
vodnej nehnutefnosti,

e) ak má predkupné právo z titulu podielového spoluvlast-
níctva nehnutefnosti,

f) ak ide o stavbu, ktorú cudzozemec vystaval na pozemku
vo svojom vlastníctve,

g) ak tak výslovne ustanovuje osobitný zákon.
Pobočka zahraničnej banky v SR má pri nadobúdaní vlast-

níckeho práva k nehnutefnostiam v SR a ďalšom prevode toh-
to vlastníctva osobitný liberálnejší režim.

V rámci pripravovaného vstupu SR do EÚ bude musieť byť
predmetná právna úprava zharmonizovaná s právom krajín
EÚ.

Zákonné riešenie problematiky reštrikcií, kto može vlast-
niť nehnutefnosti v podmienkach SR, je dostatočné pre sú-
časnú aplikačnú prax z pohfadu záujmov štátu na pozadí
dnešného ekonomického vývoja. Očakáva sa, že v závereč-
ných etapách predvstupovej prípravy SR do EÚ, resp. v po-
čiatočných etapách po vstupe do EÚ dojde k úplnej harmo-
nizácii práva SR k právu európskych krajín i v tejto oblasti
podfa zrovnoprávnenia cudzích štátnych príslušníkov z člen-
ských krajín EÚ s tuzemskými osobami na úseku nadobúda-
nia nehnutefnosti.

Legislatíva ES sa nezavádza vo vákuu. Vychádza z právneho
systému každého členského štátu a v niektorých prípadoch
z rámca medzinárodného práva. Jej zavedenie a presadzova-
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nie jej dodržiavania závisí od existencie primeraného admi-
nistratívneho a právneho systému v každom členskom štáte,
ako aj od celého radu technických a odborných subjektov
v súkromnom sektore.

Premena politických a hospodárskych systémov v stred-
nej a východnej Európe na systémy zlučitefné s EÚ predsta-
vuje komplexný proces. Ide v ňom o posilnenie demokracie
a občianskej spoločnosti, uplatňovanie stabilných makroe-
konomických koncepcií, privatizáciu a priemyselnú reštruk-
turalizáciu, právne a inštitucionálne zmeny a liberalizáciu ob-
chodu, smerujúce k vofnému obchodu s EÚ a susednými
krajinami. Pritom hlavnú zodpovednosť za úspešnosť tohto
procesu majú samotné asociované krajiny.

[1] Príprava asociovaných krajín strednej a východnej Európy na in-
tegráciu do vnútomého trhu Európskej únie. Biela kniha. Brati-
slava, JORI-PRESS [pre Delegáciu Európskej komisie] 1995.

[2] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii.

[3] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 216/1995 Z. z.
o Komore geodetov a kartografovo

[4] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuterností a o zápise vlastníckych a iných práv k ne-
hnuternostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

[5] HORŇANSKÝ, I.-TOMAŠOVIČOvA, J.-VALIŠ, J.: Land Ad-
ministration and European Union Enlargement - Slovakia's Re-
port. [Prednáška na Konferencii o prístupe do Európskej únie
z perspektívy spravovania pozemkov - Working Party on Land
Administration, Výboru pre rudské sídla Hospodárskej komisie
pre Európu pri Organizácii Spojených národov.] Švédsko, Gavle
14. až 15. 6.2001.

[6] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozem-
kom v znení neskorších predpisov.

[7] Koncepcia integrácie do Európskej únie v podmienkach Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Bratislava,
ÚGKK SR 1997.

[8] HORŇANSKÝ, I.: Spoločné problémy katastra nehnuterností
v krajinách v transformácii. Geodetický a kartografický obzor,
46/88,2000, Č. 1, s. 8-13.

[9] HORŇANSKÝ, 1.: Efficiency ofland administration services and
waiting periods for registration. Slovakia's report. [Prednáška na
Intemational Conference on the Development and Maintenance
of Property Rights.] Rakúsko, Viedeň 26. až 29. 5. 1999.

Lektoroval:
JUDr. Juraj Macko,
komerčný právnik,

Bratislava

Sto let od narození profesora
Emila Buchara

Prof. Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

Jedním Z kodexů moderní a demokraticky vyvinuté civilizace je úcta k těm, co
byli před námi. Projevy této úcty jsou vlastní nejen nám, ale i - možná pře-
devším - národům ještě s primitivními prvky civilizace. Je to úcta k tomu, co
vytvořili jiní, ti, kteří žili před námi. A doufejme, že tato úcta bude projevo-
vána i těm, kteří přijdou po nás. Je to stavební kámen slušné společnosti. Je
zřejmé, že s vývojem civilizací se zásady oficiálně uznávané morálky mění.
Každá společnost přináší své názory, které považuje za správné, a jiné za ne-
správné, některé za výlučně správné a některé za výlučně nesprávné, ba té-
měř za neslučitelné s danou společností či dokonce této společnosti za ne-
bezpečné.

Kde však je hranice mezi správným a nesprávným, mezi objektivně morál-
ním a objektivně nemorálním? Během našeho krátkého života jsme se s různým
pojímáním morálky setkali vícekrát, mnozí z nás velmi bolestně. Kde tedy na-
jít přesvědčení o správnosti našeho jednání? Jistě neexistuje vyčerpávající od-
pověd: Proto se držme osvědčených tradic, které jsou navíc v souladu s myšle-
ním velké většiny v současnosti iv minulosti. Jednou z těchto osvědčených tradic
je úcta k zesnulým.



Horní Nová Vesje dnes součástí půvabného čistého městečka
ve východních Čechách, Lázní Bělohradu. Původně to byla
obec samostatná, tedy v době narození našeho jubilanta,
v době před 100 lety. O 100 let později, 4. srpna 2001, se zde
seskupila společnost, aby vzpomněla tohoto výročí odhale-
ním pamětní desky na domě č. 67, kde se jubilant narodil.
Shromáždění čítalo asi 100 osob, které za drobného deště sle-
dovaly velmi podrobný projev starosty Pavla Subra a kulturní
program - vystoupení souboru Hořeňák. Na pamětní desce
je uvedeno:

V tomto domě se dne 4. VIII. 1901 narodil
prof. RNDr. Emil Buchar, DrSc.,

člen korespondent ČSAV,
člen Mezinárodní astronomické uníe.

Zemřel 20. IX. 1979 v Příbrarni.

Rovněž v denním tisku byla této události věnována pozor-
nost. Např. v Novinách Jičínska vyšel obsáhlý článek "Sté
výročí narození vědecké osobnosti světového formátu", vě-
novaný astronomu a geodetu Emilu Bucharovi. Slavnostního
odhalení desky se rovněž zúčastnila profesorova dcera Ing.
Jarmila Sláčíková se svou dcerou. V závěru slavnosti jim byla
předána kytice rudých gerber.

2. Kraj pod Zvičinou

Jaká to byla doba, jaký kraj, v kterém se narodil Emil Bu-
char? Před 100 lety v podkrkonošském předhůří půvabného
městečka Lázní Bělohradu? Popsal ji více než realisticky Ka-
rel Václav Rais i s osudy chudých a ubohých, dýchá na nás
z nadpřirozených postav Erbenovy Kytice vybájenými před-
stavami, pověrami a fantaziemi lidí tohoto kraje, kteří tak rádi
zpytovali záhady lidského života.

Symbolem je cihlově červená hlína zdejšího bramborář-
ského kraje, věštící chudobu, kázeň, odříkání, pokoru a věč-
nou dřinu. Nejinak tomu bylo i v chalupě textilního dělníka
v Horní Nové Vsi s 11 dětmi a nejmladším Emilem. Přesto
tento kraj a Český ráj byl blízký jubilantovi nejen svou geo-
grafickou polohou, ale i jeho srdci.

Z rodného domku č. 67 denně chodil do obecné školy do
Lázní Bělohradu a zde pak i do měšťanské školy, kterou ukon-
čilvr.1915.

Původním rozhodnutím bylo, aby se mladý Emil věnoval po
absolvování základního vzdělání řemeslu. Příznivým osu-
dem, spíše však pochopením okolí, absolvoval Státní vyšší
reálku v Nové Pace se zkouškou dospělosti s vyznamenáním
v r. 1921. V té době si již vytvářel obzor světa v prostředí
chudobném, ale prosyceném láskou a vírou, plném vjemů,
úvah a názorů. Rozhodnutí o dalším studiu nebylo zdaleka
jednoduché. Ctižádostivý student byl totiž obdarován nejen
nadáním a zálibou ve zkoumání přírodních jevů, ale i talen-
tem uměleckým, s výtvarnými vlohami. První obrázky na-
kreslil již v 9 letech.

Náklonnost mladého Buchara k výtvarnému umění trvala
po celý život. Rád tvořil linoryty až do vysokého stáří. Až
jednou těžký lis neunesl a při pádu mu roztříštil chodidlo.
Zavolal měl) a požádalo pomoc, neboť se to stalo právě v ne-

I) Bylo to v době, kdy autor těchto řádků byl asistentem prof. Bu-
chara.
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děli. I tento počin byl u něho zvláštní, neboť byl zvyklý na
bolest a uměl strádat. Snad již proto, aby byl lépe připraven
na poslední okamžiky života, kdy v nesmírných bolestech
umíral.

Vraťme se však k jeho rozhodování o studiu. Nevíme, co
rozhodlo, ale výsledkem bylo studium na Přírodovědecké fa-
kultě Univerzity Karlovy (UK). Snad to byla záliba místního
obyvatelstva v mimozemských spekulacích, snad otcovo po-
zdější zaměstnání ponocného, snad mimořádný a ojedinělý
jev bolidu, sledovaný cestou do školy, snad sledování Halle-
yovy komety v r. 1910, kterou pozoroval dalekohledem, se-
strojeným jím a jeho otcem, či vše toto dohromady, nebo
možná vůbec něco jiného.

Tím ovšem končí nebo alespoň se mění jeho životní pro-
středí. Idyla poetické Bažantnice v Lázních Bělohradě pře-
chází v prostředí Prahy, jak jinak ani nemohlo být.

Titulní stránky jeho vysokoškolského indexu demonstrují
tehdejší studijní rozhodnutí. Hlavním předmětem jeho zájmu
byla astronomie.

Během vysokoškolského studia v Praze se projevoval jako
velmi nadaný a bystrý student. Pro své vynikající schopnosti
se stal v r. 1923 demonstrátorem a v r. 1926 asistentem as-
tronomického ústavu univerzity. Již jako student-asistent
uveřejnil v r. 1925 výpočty drah dvou nových planetoidů (pla-
netek, asteroidů). Ve stejném roce se ocitá bez prostředků
v Paříži, a to z touhy poznat jiné kraje, a málem je proti své
vůli zařazen do cizinecké legie. Konečně dostává místo as-
tronoma v astrografickém a meridiánovém oddělení na al-
žírské univerzitní hvězdárně v Bouzaréah, kde byl jejím ře-
ditelem Gonessiatem vlídně přijat. Prodlel zde od června do
prosince 1925. Jeho pravidelná počtářská činnost se střídala
s nočním pozorováním v krásných tropických nocích severní
Afriky.

Svému kolegovi a pozdějšímu příteli B. Sternberkovi píše:
,,Mně se tady moc líbí, všechno tady plyne velice rušně, pří-
roda je krásná, noci jsou nádherné a tiché, jen cikády kon-
certují a s moře občas zahoukne lodní siréna".

Kolem půlnoci 17. listopadu 1925 shledal při fotografo-
vání, že jedna z hvězd má vlastní pohyb vůči ostatním hvěz-
dárn. Samojediná měla na fotografické desce tvar čárky. Dru-
hého dne podrobil hvězdu novému zkoumání a usoudil, že
se jedná o novou planetku, jíž se stal objevitelem. Tato pla-
netka kroužící mezi Marsem a Jupiterem má průměr 29 km,
obvod 90 km a povrch 2600 km2• (Osobně vypočtené efe-
meridy zasílá svému představenému Prof. Dr. Heinrichovi.)
Viditelná je jen velmi dobrými dalekohledy, když je Slunci
nejblíže. Znovu objevena byla v dubnu 1927.

Další cestu do Alžíru podnikl v říjnu 1926 a vrátil se
v březnu 1927. Příčinou brzkého návratu byla patrně již pro-
jevující se nemoc - zimnice.

Zprávy o objevu nové planetky (v té době se používalo
i pojmu "planety"), nazvané ,,Alger W. 1925", přinesly fran-
couzské i berlínské noviny. Planetka byla označena č. 1055
a E. Buchar, jako její objevitel, ji pojmenoval po své matce
jménem "Tynka". Samostatně a novým postupem vypočetl
její poruchy, způsobené Jupiterem. Výsledky publikoval
v českých i zahraničních časopisech a za objev planetky
č. 1055 byl odměněn cenou ministra školství. (Věnoval ji
svým rodičům a sourozencům, aby si alespoň trochu přilep-
šili.)
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Objev planetky a přináležející výpočty se rovněž staly ná-
mětem jeho disertační práce, kterou předložil pod názvem
"L'orbite de la planete 1055" pro získání doktorátu přírod-
ních věd. Stalo se tak r. 1927.

Mimo to studoval zatmění Slunce a Měsíce, zákryty hvězd,
dvojhvězdy aj. Jeho největším zájmem však zůstává měření
a propočítávání drah planetek.

V té době, tj. od návratu z Afriky do Prahy, pokračoval
jako asistent na astronomickém ústavu UK, ale jen do r. 1928.

Jeví se, že životní dráha E. Buchara se do té doby odvíjela
dle jeho vlastních představa přání, a snad šťastně. Později
však opouští z osobních důvodů nastoupenou a perspektivní
dráhu učitele či vědeckého pracovníka UK, z rodinných dů-
vodů odmítá nabízené místo astronoma na hvězdárně ve Staré
Ďale na Slovensku a přijímá místo ve Vojenském zeměpis-
ném ústavu (VZÚ) v Praze jako "smluvní úředník". Působí
zde od června 1929 až asi do r. 1940. Změnu pracovní ná-
plně pociťoval velmi trpce, možná jako nezdar a domnívám
se, že se s ní nikdy nesmířil. Životní situace, daná především
rodinnými starostmi, nedovolovala jiné řešení. Jestliže však
chápeme tyto osudové kroky z opačného hlediska, je nutno
je považovat za šťastné a tvůrčí pro českou i slovenskou geo-
dézii, která tak získala pracovitého vědce a učitele - vůdčí
osobnost. Byl to prof. Emil Buchar, který geodézii u nás obo-
hatil, posílil, pozvedl na vyšší úroveň. Některé její obory
prvně definoval, ale i realizoval. Příkladem je geodetická as-
tronomie, geofyzika a později kosmická geodézie a astrody-
narnika; tyto základy, tento počátek, tato nóva vznikala právě
veVZÚ.

Zde se zabýval především geodetickou astronomií, tj. ur-
čováním zeměpisných souřadnic bodů základní trigonome-
trické sítě. Kromě jiných přístrojů byl k měření používán
Nušlův-Fričův cirkumzenitál, který Buchar významně dopl-
nil tzv. "neosobním" mikrometrem. Měření prováděl přede-
vším na bodech na Slovensku, ale i v Čechách. Velmi častým
a jemu jistě milým adresátem byl již zmíněný Dr. B. Stern-
berk. Později, kdy se jejich styky staly úzce přátelskými,
oslovoval jej důvěrně "BÓžo". Nezapomenutelnáje jeho věta,
sdělená do telefonu v jistém pondělním dopoledni: ,,Jen si
představ, Bóžo, jsem ti blokovanej". Přeloženo znamenalo,
že panu profesorovi ,jézeďáci" zorali přístupovou cestu
k jeho rekreačnímu domečku. I jemu posílá často pohledy,
vždy ve vybrané a nadmíru slušné formě, ve kterých jej in-
formuje především o odborných záležitostech. Na své obory
astronomie, které pěstuje vlastně již od svého mládí, však ne-
zapomíná. Ke konci 30. let spoluobjevuje kometu, která je
označena 1939 III. V dopise z 19. 8. 1940, adresovaném Dr.
B. Sternberkovi, se zmiňuje o mlhavém objektu pozorova-
ném v souhvězdí Persea. Na pohlednici z pracovního pro-
středí na bodě Kolta, uspokojeně uvádí přesnost získaných
souřadnic pomocí přenosného cirkumzenitálu. Činí 0,12"
v zeměpisné šířce a 0,025 s v zeměpisné délce jako hodnoty
zprůměrované z 15 měřických nocí. Obdobný souhlas
a uspokojení vyjadřuje i Bucharův nadřízený, Ing. Emanuel
Dvořák.

V r. 1931 byl jmenován komisařem VZÚ. Je zřejmé, že
Dr. E. Buchar si pomalu přivyká na nové prostředí, na nové
vědecké úkoly a dokončuje to, co se Nušlovi a Fričovi ne-
podařilo. Nicméně zůstává stále čistým astronomem, jak vy-
plývá z řádků, které píše opět Dr. Sternberkovi: " ... Já teď
v astronomii hudlařím. Kdybych měl aspoň malý dalekohled,
stačil by o průměru 6 cm a ohnisku 50 cm, abych mohL .. "

Zajímavý je výčet techniky používané ve VZÚ. Kromě cir-
kumzenitálu a Fennelova teodolitu to byly Ditisheimovy
chronometry v Kardanově závěsu, termograf pařížské firmy
Naudet, souprava základnových invarových 24 m drátů a "tří-
lampový" radiový přijímač časových signálů vojenských "te-
legrafních dílen".

Těžištěm prací bylo určování zeměpisné polohy a astro-
nomických azimutů na Laplaceových bodech. Dr. E. Buchar
se věnoval především metodě stejných výšek (MSV), od-
stranění osobní chyby a nové metodě průchodů hvězd verti-
kálem signálu pro určení azimutu. Svoje i cizí pozorování
zpracoval v souborném pojednání, za což mu byla udělena
cena České akademie. V r. 1930-1944 pracoval vcelku na 38
stanicích naší trigonometrické sítě. Zdokonaluje vědecká mě-
ření, propracovává potřebné pomůcky, zkouší nové metody,
vyučuje nové měřiče, organizuje výpočty apod. Ale nezapo-
míná ani na historii těchto prací. Proto upozorňuje na osobu
ředitele pražské hvězdárny pátera M. Davida a na jeho dílo.

Na počátku německé okupace přechází VZÚ Ministerstva
národní obrany pod Zeměměřický ústav pro Čechy a Moravu
(ZÚ). Pracuje v něm od r. 1940 do r. 1946. Titul vrchního ko-
misaře přejde v titul měřického rady. Všude je postupováno
podle příkazu německého vedení. Podobně jako jindy i tato
stinná stránka přinesla své klady v podobě odborných po-
znatků. Tak bylo možno se seznámit s novými pracovními
metodami, byla vydána souborná studie o cirkumzenitálu
(Buchar, Ledersteger) a účastnit se při měření kyvadlovými
přístroji na našich stanicích. Poznatků bylo použito při tího-
vých měřeních, ale i pro přípravu přednášek geodetického
studia.

Ukončením 2. světové války se opět vyjasnil horizont ži-
votní cesty Dr. E. Buchara a běh jeho věci nabývá rychlého
a příznivého spádu. Dne 22. září 1945 předložil rektorátu
ČVUT (tehdejším rektorem byl prof. Dr. Zd. Bažant) žádost
o udělení veniae docendi pro obor sférické, teoretické a užité
astronomie při Vysoké škole speciálních nauk. Předlože-
nou habilitační prací byl spis "Úchylky tížnic a tvar geoidu
západní části ČSR." Tato práce byla později rozpracová-
na pro celé území ČSR, stala se na dlouhou dobu základní
prací v tomto oboru čs. geodézie a později byla kladně při-
jata i v zahraničí. Skoda jen, že ve své době byla okamžitě
prohlášena za tajnou. Smutný osud jedné knihy oné doby, ne
však ten nejhorší. Habilitační kolokvium bylo úspěšné, a tak
již 29. 12. 1945 byl Dr. Emil Buchar jednomyslně jmeno-
ván soukromým docentem pro žádaný obor. Současně by-
la jmenována komise ve složení Dr. J. Ryšavý, Dr. Fr. Fiala
a Dr. P. Potužák pro vypracování návrhu na obsazení řádné
profesury astronomie po zemřelém Prof. Dr. Jindřichu Svo-
bodovi. Hlasováním profesorského sboru ze dne 31. 1. 1946
byl Doc. Dr. E. Buchar jednomyslně navržen za řádného pro-
fesora sférické astronomie, astronomického určování země-
pisných souřadnic a základů geofyziky. Podepsaný děkan
žádá, aby ministerstvo laskavě předložený návrh blahovolně
uvážilo a rychle a příznivě jej vyřídilo, by tak ústav astrono-
mie, který má velmi cenné zařízení, měl svého řádného a de-
finitivního správce. Jmenovací dekret je z 26. 8. 1947 a pří-
saha do rukou tehdejšího rektora prof. Ing. Dr. Otakara
Quadráta byla vykonána 2. září 1947. Ve výkonu funkce pro-
fesora setrvává E. Buchar až do r. 1972, tedy působí plných
25 let.

V té době byl v letech 1953-1959 vedoucím katedry vyšší
geodézie, astronomie a geofyziky, v letech 1959-1961 ve-
doucím katedry astronomie a geofyziky a ve školním roce
1961162 vedoucím katedry vyšší geodézie. V této době také
zakládá observatoř astronomie a geofyziky, jíž se stává ve-
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doucím. V r. 1948 vykonával funkci děkana fakulty. Když v r.
1952 byla zřízena Československá akademie věd (ČSAV),
byl zvolen jejím členem korespondentem a hodnost doktora
fyzikálně-matematických věd mu byla udělena r. 1955. Tím
vlastně dosáhl svého vrcholu po stránce pracovního zařazení.
Jeho kariéra společenská však stále stoupala, jak vyplývá
z řady členství a funkcí, které zastával, jakož i z velkého
množství vyznamenání, která získal.

V rámci mezinárodních styků navštívil E. Buchar velkou vět-
šinu evropských států, USA a Argentinu. Jeho návštěvy byly
služební, a to jedině v rámci mezinárodních vědeckých in-
stitucí. Nejvýznamnější bylo členství a čestné funkce v Me-
zinárodní astronomické unii (lAU), Mezinárodní unii geo-
detické a geofyzikální (IUGG), ve výboru pro výzkum
kosmického prostoru (COS PAR), kde byl členem byra v le-
tech 1960-1966, dále byl poradcem ministerstva zahraničí
pro využití kosmického prostoru při OSN, byl členem Me-
zinárodní astronomické akademie a Československé astro-
nautické komise, členem Mezinárodní unie pro výzkum me-
ziplanetárního prostoru, čestným členem Astronomicko -
geodetické společnosti AV SSSR, členem vědeckého kolegia
astronomie, geofyziky, geodézie a meteorologie ČSAV, čest-
ným členem astronomické společností atd.

Prof. E. Buchar zastával řadu zodpovědných funkcí počí-
naje již léty, kdy pracoval ve VZÚ. Byly to funkce víceméně
odborné, spojené např. s budováním geodetických základů,
s organizací výuky atd. Jeho největším pracovním zane-
prázdněním byla pracovní náplň spojená s členstvím v ČSAV,
kde působil jako tajemník kolegia. V rámci této činnosti byl
odměněn mnohými význačnými státními vyznamenáními.

I když byl prof. E. Buchar, DrSc., oddán odborné vědecké
práci, a to od let studentských do posledních chvil života, po-
važoval za těžiště své činnosti práci pedagogickou. Započala
vlastně již ve VZÚ a v ZÚ. Přednášet a zkoušet začíná již
zjara 1945 a úředně pak počínaje rokem 1946. Všechny své
přednášky a cvičení řádně rozvážil a sestavil a během let stále
zdokonaloval. Některé z nich byly prvně uvedeny na půdě
ČVUT, a to hned v prvních poválečných letech, např. prak-
tická geofyzika. Kde v této době byla výuka v zemích sou-
sedních? Z řad jeho posluchačů vyrostli odborníci bezpro-
středně po 2. světové válce, kteří se uplatňovali v teorii,
v praktickém astronomicko-geodetickém provozu, v provozu
užité geofyziky a při precizování a prohlubování dalšího stu-
dia na našich vysokých školách. Nejinak tomu bylo i u před-
nášek z kosmické geodézie a astrodynarniky, nově vznikají-
cích již v 50. letech. Jimi naše vysoké školství předběhlo
sousední státy i velmoci o řadu důležitých let, žel jen po
stránce teoretické.

Přednášky prof. Buchara byly u studentů oblíbené pro vy-
sokou odbornost, přitažlivost tématu a srozumitelnost před-
nesu. Dovedl oddělit podstatné od nepodstatného, matema-
tické vzorce uměl - jak sám říkal - projednat, aplikovat do
dění v přírodě, najít příčiny, a to i v maličkostech. Studen-
tům a mladým lidem rozuměl. Běda však, došlo-li ze strany

studentů k obligátním nepravostem. I když vyzkoušel něko-
lik tisíc posluchačů, domnívám se, že žádná ze zkoušek ne-
proběhla povrchně. Snad právě proto byl oblíben a vážen.
Naopak jeho zájem o nepedagogickou činnost na škole byl
mizivý. Neměl prostě zájem o spolupráci s byrokratickým
aparátem tehdejší doby. Proto také byl jím kritizován. Vyvr-
cholením byla snaha o jeho přeřazení, aniž by o tom věděl,
z kategorie pedagogů do kategorie vědeckých pracovníků,
což se na čas podařilo.

Během svého pedagogického působení získal i zde řadu
nejvyšších státních ocenění.

Nicméně nejbližší mu byla práce odborná, které věnoval ne-
jen svůj osobní čas, ale i osobní klid. Započal ji již v letech
studentských a pokračoval v ní až do posledních dnů svého
života. A je zcela pravděpodobné, že mnohé z těchto po-
sledních idejí již nedokončil. Není totiž možné, aby při tak
velkém objemu vědomostí, vědeckých zkušeností a intuice
vymizely nápady a ideje rázem. Domnívám se, že jeho nej-
závažnější objevné práce mají kořeny v prvotních studiích,
úvahách ze studentských let a rozborech, jež mu procházely
hlavou, řekněme při polních měřeních před 30-40 lety. Pří-
kladem je problematika zploštění Země, prvně určené dyna-
mickou cestou sledováním družic, což mu zaručuje světový
primát. Monografie o tížnicových odchylkách a umístění naší
geodetické sítě se stala východiskem pro práci mnoha dal-
ších autorů a do současnosti jejích výsledků není plně vyu-
žito. Objev planetky a nezávisle i komety, výpočet dráhových
elementů a vliv poruch Jupitera znamenaly první vstup jubi-
lanta na mezinárodní fórum. Dále provedl původní studie
o MSV, navrhl a konstruoval tzv. ,,neosobní" mikrometr,
který posunul tuto metodu o stupeň výše, následovaly úvahy
a konstrukce velkého cirkurnzenitálu, diazenitálu a úvahy
o radiozenitálu. Aplikace nebeské mechaniky pro účely dru-
žicové a kosmické geodézie zvyšovaly prestiž nejen čs. geo-
dézie, ale i naší vědy jako takové. Celkem publikoval na
60 původních prací, zúčastnil se tří mezinárodních měřic-
kých astronomicko-geodetických kampaní. Jedna z planetek
objevených A. Mrkosem na základě pozorování z observa-
toře Kleť 2. 9. 1984 nese označení 3141 Buchar.

Zemřel 20. 9. 1979 ve věku 78 let v Příbrarni, kde je také
pochován.

Toto vše je odkazem celoživotního působení prof. E. Bu-
chara. Pří všech mimořádných výsledcích, při nadprůměr-
nosti jeho vědeckého intelektu zůstal člověkem skromným,
pracovitým a citlivě chápavým vůči lidem a okolí vůbec.

Jeho život můžeme právem charakterizovat latinským ci-
tátem ,,Per aspera ad astra - z všedního až ke hvězdám".

[1] Archiv Akademie věd Ceské republiky.
[2] Archiv Městského úřadu v Lázních Bělohradě.
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Seminář u příležitosti 100. výročí
narození prof. RNDr. Emila Buchara,
DrSc.

V minulém roce uplynulo sto let od narození významného astro-
noma, geodeta a pedagoga prof. RNDr. Emila Buchara, DrSc. K při-
pomenutí tohoto v~ročí uspořádaly společně katedra vyšší geodézie
Stavební fakulty CVUT v Praze, Výzkumné centrum dynamiky
Země, Výzkumný ústav geodetick~, topografický a kartografický,
Zdiby, Geografická služba Armády Ceské republiky a Český národní
komitét geodetický a geofyzikální jednodenní odborný seminář,
který se uskutečnil dne 6. listopadu 2001 na Stavební fakultě ČVUT
v Praze.

Semináře se zúčastnilo přes padesát hostů, z nichž jmenovitě
uveďme tři členy rodiny profesora Buchara - dceru Ing. J. Slačíko-
vou, vnučku J. Vaňousovou a vnuka I. Slačíka, dále Ivo Baueršímu,
emeritního profesora bernské university, Jana Koubu, významného
odborníka z Geodetic Survey of Canada a Ing. C. Beneše, syna bý-
valého představeného prof. Buchara plukovníka Beneše (o plk. Be-
nešovi se traduje, že tasil šavli, aby civilistu Buchara prosadil do teh-
dejšího Vojenského zeměpisného ústavu). Přítomni byli dále zástupci
vys~kých škol ČR, Slovenské technické univerzity v Bratislavě
aČUZK.

Během dopolední části, které předsedal Jan Vondrák, zástupce ře-
ditele Astronomického ústavu AV ČR, byly předneseny dva životo-
pisné příspěvky - J. Kabeláče Sto let od mlrození profesora Buchara
a K. Raděje, .náčelníka Geografické služby AČR (přečetl J. Peichl,
náčelník VZU), O působení profesora Buchara ve Vojenském zeml-
pisném ústavu. Následovalo zamyšlení I. Baueršímy nad stále ros-
toucími nároky a komplikacemi při hledání "pevného bodu". S ná-
zvem Ztráta času (fiktivní rozhovor s profesorem Bucharem) bylo
zamyšlení laděno i do roviny filosofické a rozhodně nebylo ztrátou
času pro posluchače. P. Holota v matematicky náročné přednášce Va-
riační metody vefyzikální geodézii pak ukázal netradiční pohled na
okrajové úlohy teorie potenciálu vedoucí k jejich interpretaci v po-
době minimalizačního problému. Ukázal i použití tohoto přístupu na
řešení gravimetrické okrajové úlohy při určování tíhového pole
Země. V posledním dopoledním příspěvku ••Zploštění Zeml" - černý
sešit profesora Buchara G. Karský nastínil cesty, jimiž prof. Buchar
došel ke svému vynikajícímu odvození zploštění Země z poruch drah
prvých umělých družic Země.

Odpolední části předsedal Ivo Baueršíma a přítomní vyslechli dal-
ších pět referátů. Příspěvek J. Heftyho, J. Melichera, L. Husára a J.
Janáka Využitie cirkumzenitálu ml určovanie astronomických zvisli-
cových odchyliek v polných podmienkach shrnul zkušenosti ze sys-
tematických astronomických prací v posledních desetiletích na Slo-
vensku. Podrobnou historii vývoje cirkumzenitálu Role profesora
Buchara v astronomii aneb od cirkumzenitálu k Hipparcosu před-
nesl J. Vondrák. Pokroku technologie numerického řešení tvaru kva-
zigeoidu během uplynulého půlstoletí byl věnován příspěvek I. Peš-
ka ••Tížnicové odchylky a geoid v CSR" po padesáti letech. A. Čepek
se ve svém Uvažování o výpočtech v geodézii zamýšlel nad zamě-
řením výchovy geodeta pro 21. století. Myšlenky o nutnosti vycho-
vávat studenty k samostatnému tvůrčími myšlení, ke schopnosti na-
cházet souvislosti a nikoli jen učit jednotlivé konkrétní dovednos-
ti, které tak veřejně znova naléhavě zazněly, tentokrát z iniciativy
A. Čepka, vyvolaly živou diskusi. Vstřícným slovem je shodně pod-
pořili zejména I. Baueršíma, P. Holota i J. Kouba. V posledním přís-
pěvku Orbitální úloha družicové geodézie J. Kabeláč analyzoval ně-
které poruchy v dráze připravované české družice Mimosa.

Je škoda, že nemohl být přednesen příspěvek I Kosteleckého
aJ. Klokočníka Gravitační pole a družicové metody, protože oba au-
toři byli v té době v zahraničí.

Jménem rodiny profesora Buchara poděkoval za uspořádání se-
mináře vnuk I. Slačík, který se svěřil, že teprve zde začal plně vní-
mat svého děda jako opravdu významnou a uznávanou vědeckou
osobnost.

V závěrečném slovu I. Baueršíma i P. Holota znovu zdůraznili vý-
jimečnou šíři obrysů vědecké osobnosti profesora Buchara charak-
terizované i aktivním podílem na mezinárodní vědecké spolupráci
a mimořádnou schopností pro komunikaci přesahující hranice jed-
noho vědního oboru. Vzpomenuli také bohatství lidské dimenze jeho
osobnosti a mimořádný význam a odkaz profesora Buchara pro ge-
odézii a astronomii v C':eskérepublice, pro rozvoj metod studia tí-
hového pole a tvaru Země moderními metodami družicovými a pak,

nesmazatelně, pro studium geodézie na pražské technice, kde pro-
fesor Buchar působil téměř 40 let.

Se slovy díků všem organizátorům, řečníkům a hostům byl pak
v pozdních odpoledních hodinách seminář ukončen. Publikaci Sbor-
níku referátů přednesených na semináři připravují ve spolupráci vý-
zkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby
a Hlavní úřad vojenské geografie.

Ing. Ivan Pešek, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv CVUT v Praze

Celoživotní vzdělávání
v zeměměřictví

Účastníci 6. sjezdu Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) dne
25. listopadu 2000 uložili Radě ČSGK vytvořit během let 2001 až
2002 podmínky pro založení odborné skupiny vzdělávání v země-
měřictví s cílem přispět k řešení koncepce vzdělávání v oboru.
K účasti v této odborné skupině jsem vyzval zájemce prostřednic-
tvím časopisů Zeměměřič a Geodetický a kartografický obzor,
odezva byla bohužel zatím velmi malá (přihlásilo se pouze 5 zá-
jemců). Cílem toho článku je pokus vyprovokovat veřejnou diskusi
na téma vzdělávání v našem oboru a podnítit k odezvě další zájemce
o činnost v příslušné odborné skupině ČSGK. Uvidím, jak se to pub-
likováním otázek a mých názorů a odpovědí podaří. Mnou položené
otázky nemusí být ty správné a tím odpovědi mohou být zcela zcestné
a vyžadující nápravu.

Před otázkami a pokusy o odpovědi je však třeba poznamenat to,
že povinnost celoživotního vzdělávání nestanoví přímo žádný re-
sortní právní předpis a neexistuje žádný právní subjekt profesní sa-
mosprávy našeho oboru, který by povinnost vzdělávání mohl svým
členům uložit. Možnost upravit povinnost systematického vzdělá-
vání v novele zákona o zeměměfictví byla diskutována i ve společné
pracovní skupině odborníků ČUZK, KGK a ČSGK, příslušné usta-
novení v zákoně o zeměměřictví není. To, že u nás dosud neexistuje
žádná forma profesní samosprávy je v rozvinuté části Evropy, do
které se počítáme nejen v našem oboru, výjimkou, která rozhodně
zatím nesvědčí o potřebném přesvědčení, vůli a organizační vyspě-
losti profesního společenstva zeměměřičů. To je však předmětem
z,celajiné diskuse a ta trvá k naší škodě bez výsledků již deset let.
Učastníků této neúspěšné diskuse nebylo zatím příliš mnoho a "ml-
čící většina" i nadále mlčí a mlčí. A ptám se: vadí, nevadí?

A teď tedy základní otázky, které mohou naznačit systém celo-
životního vzdělávání zeměměřičů středoškoláků a vysokoškoláků:

1. Kdo se má vzdělávat? 2. Jak se má vzdělávat? 3. Kdo má
vzdělávat?

Otázku "proč vzdělávat" nepokládám, protože si myslím, že na tu
si má odpovědět každý z nás sám a samozřejmě pokud odpovědět
nechce, pak nemusí, ale potom platí pravidlo, že "když se nechce,
je to horší než když to nejde".

~é pokusy o odpovědi na první tři otázky jsou:
a) Uředně oprávnění zeměměřičtí inženýři - povinně a úplatně

(z osobních zdrojů) - určené akreditované pracoviště.
b) Členové zkušební komise pro udělení úředního oprávnění - po-

vinně a zdarma (z rozpočtových zdrojů resortu) - určené akredi-
tované pracoviště.

c) Řídící pracovníci orgánů státní správy - povinně a zdarma (z roz-
počtových zdrojů resortu) - určené akreditované pracoviště.

d) Učitelé na odborných školách - povinně a zdarma (z rozpočto-
vých zdrojů školy) - určené akreditované pracoviště.

e) Řídící pracovníci soukromých společností - nepovinně a úplatně
(z firemních zdrojů rozvoje) - vybrané vzdělávací pracoviště pů-
sobící na trhu.

f) Ostatní zaměstnanci ve státním a soukromém sektoru - nepovinně
úplatně i neúplatně podle rozhodnutí managementu - vnitřní nebo
vnější vzdělávací pracoviště nebo jednotlivci.
Zdánlivě jednoduché, že? Zbývá jen dořešit "maličkosti"

typu: 4. Jaká budou pro písmo a) až d) akreditovaná pracoviště?
5. Kdo a na podkladě jaké zákonné působnosti je určí? 6. Kdo
stanoví obsah, formy, případně časové cykly povinného vzdělá-
vání? Na otázky 4., 5. a 6. se již odpovědět neodvážím, protože by
to byl až nekriticky smělý pokus nahradit výsledky velmi potřebné
diskuse odborníků nad vzdělávacím menu v nadcházejícím období
předkládaném odbornými školami, odbornými sdruženími a na vzdě-
lávání specializovanými subjekty, které všechny mohou doložit mi-
nimálně to, že vzdělávací programy dokáží organizovat a zabezpe-
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čit pro ně kvalifikované lektory a odborné texty a publikace.
Takže zbývá poslední, 7. otázka: Kdo budou ti odbornici, kteří

se diskuse o zavedení systému celoživotního vzdělávání v země-
měřictví (a samozřejmě i v katastru nemovitostľ) účastní?

Děkuji za brzkou odpověď a za Vaše názory - nejlépe na adresu
sekretariátu CSGK, Novotného lávka 5, 11668 Praha I (tajemník
Ing. Jiří Vaingát - tel. 021210 82 374).

Ing. Petr Polák,
předseda CSGK

Poznámka redakce:
Text určen autorem pro časopisy Zemlmlřič a Geodetický a kano-
grafický obzor.

Pod názvem Aktuální problémy důlního měřictvi a geologie uspo-
řádala Společnost důlních měřičů a geologů (SDMG) již svou os-
mou konferenci. Zásluhy za přípravu opět patří jejímu agilnímu před-
sedovi Doc. Ing. Josefu Novákovi, CSc., který též vedl jednání
konference, a jeho spolupracovníkům především z Institutu geodé-
zie a důlního měřictví Hornicko-geologické fakulty VSB-TU Os-
trava. Konference se tradičně konala koncem podzimu, tentokrát ve
dnech 27.-29. II. 2001 v hotelu Serlišský mlýn v zasněženém Dešt-
ném v Orlických horách. Pod stavovskou zeleno-černou vlajkou se
zkříženými hornickými kladívky se setkalo asi 60 odborníků z re-
sortu Ceského báňského úřadu, z podniků praxe a z vysokých škol,
včetně významných hostů z Polska a Slovenska.

Sborník 8. konference je v dosavadní historii SDMG nejobsáh-
lejší. Na 299 stranách je publikováno 35 příspěvků, o nichž nelze
v této krátké informaci jednotlivě referovat. Pořadatelé však pro zá-
je~ce o bližší prostudování věnovali jeden výtisk do knihovny
VUGTK Zdiby. Obsahově se texty řadí do několika závažných te-
matických okruhů:
• 10. výročí založení Společnosti důlních měřičů a geologů,
• ohlédnutí za XI. kongresem mezinárodní organizace důlních mě-

řičů International Society for Mining Surveying (lSM), konaným
v roce 2000 v polském Krakově,

• dynamika poklesové kotliny, sledování stability svahů povrchových
lomů,

• využití GPS (Global Positioning System) na poddolovaném území,
otázky přístrojové techniky,

• výsledky generálních prověrek státní báňské správy činnosti důl-
ního měřiče při hornické činnosti a činnostech prováděných hor-
nickým způsobem, problematika vzdělávání na vysokých školách.
Na konferenci odeznělo (pravděpodobně i pro určité problémy

s dopravou) jen 23 referátů. Jak je na našich obdobných země-
měřických akcích dobrým a ceněným zvykem, příspěvky ze zahra-
ničí byly prosloveny ajsou otištěny v mateřské řeči autorů. Diskuse,
řazená po každém vystoupení, byla věcná a početná a přispěla k jed-
noznačně pozitivnímu hodnocení akce. Neformálně pokračovala i při
zdařilém a příjemném společenském večeru.

Do příprav 9. konference a do dalších let SDMG popřejme našim
kolegům Zdař Bůh!

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv CVUT v Praze

Z ČiNNOSTI ORGÁN O
A ORGANIZACí RESORTU ČÚZK

Rok 2001 V činnosti Ústředního
archivu zeměměřictví a katastru

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) je s ohledem na
charakter uchovávaných archiválií archivem zvláštního významu ve

smyslu zákona CNR č. 9711974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona
~. 34311992 Sb. Shromažďují a ukládají se v něm výsledky geode-
tických a kartografických prací prováděných na územi Ceské re-
publiky, nebo toto území zobrazující v hranicích historických i sou-
časných správních celků. Kromě toho se zde shromažďují a ucho-
vávají i dokumenty a předměty, které dokládají vývoj zeměměřic-
kého oboru.

Základem archivního souboru jsou unikátní fondy,pozemkových
katastfů, které svým rozsahem a úplností zajišťují Ustřednímu ar-
chivu zeměměřictví a katastru specifické postavení mezi ostatními
archivy a mapovými sbírkami. Tyto fondy byly i v roce 2001 již tra-
dič~ě předmětem největší pozornosti a nejžádanějšími archiváliemi.

UAZKje již II let organizačně začleněn do Zeměměřického úřadu
a je umístěn v nové budově zeměměřických a katastrálních úřadů
v Praze 8, Kobyli~. Dlouhodobým depozitářem archivu je státní zá-
mek Libočany u Zatce.

Zevrubnou informaci o ÚAZK a možnostech využití jeho fondů
a sbírek vyslechli účastníci 13. kartografické konference (Plzeň, září
2001) a fotoreportáž ze současných interiérů ÚAZK byla publiko-
vána v časopise Geodetický a kartografický obzor (roč. 2001, č. I).
~yní ve stručnosti předkládáme informaci o hlavních aktivitách
UAZK v minulém roce.

V roce 2001 byla provedena generální inventura všech 27 fondů
a sbírek, přičemž dosavadních cca 500 000 archiválií bylo rozhojně-
no o dalších 2043 archiválií. Byla též provedena revize fondů mapy
evidence nemovitosti a technickohospodářského mapování, celkem
68 099 mapových listů. Pokračoval i převod archivních pomůcek na
počJtač, celkem bylo zpracováno 21 182 záznamů.

UAZK v roce 2001 navštívilo 477 badatelů, kteří realizovali cel-
kem 1198 návštěv. Vyžádali si ke studíu 3734 archiválií a dalších
586 archiválií bylo objednáno písemně. Na vyžádání bylo v ÚAZK
vyhotoveno 8998 xerografi,ckých kopií formátu AI, A3 nebo A4.

Využitelnost archiválií UAZKje značná. Zahrnuje problematiku
urbanismu a územního plánování, včetně vývoje osídlení, lidové,
sakrální a rybniční architektury. Původní katastrální mapy jsou uži-
tečné i při řešení problematiky památkové péče, rekonstrukci staveb,
v záležitostech místního a pomístního názvosloví, rodopisu a cír-
kevní správy. Mapová díla jsou vhodnou pomůckou i pro takové ryze
technické akce, jako je např. potápěčský průzkum topografie dna pře-
hrad a jiných ,:odních ploch.

Archiválie UAZK jsou dlouhodobým a nezastupitelným zdrojem
informací pro přípravu znaleckých posudků k činnosti soudů a státní
správy. Nezastupitelným zdrojem informací jsou mapové fondy též
v souvislosti s poskytováním náhrad a při přípravě restitučních roz-
hodnutí.

I v roce 2001 trval značný zájem o exkurze do ÚAZK. Bylo rea-
lizováno celkem 20 exkurzí pro domácí i zahraniční zájemce. Značný
zájem o exkurze i využití archivních fondů projevují střední odborné
a vysoké školy. Ze zahraničních exkurzí je možno uvést návštěvu
z Krakovské regionální zeměměřické a kartografické společnosti, Iz-
raele, GKÚ Bratislava, Bauhaus - University z německého Výmaru,
a ~vě exkurze holandských studentů. Dne 30. března 2001 byl
v UAZK uvítán prof. Foster, prezident Mezinárodního federace ze-
měměřičů (flG) s doprovodem, a předseda CÚZK. Slova uznání ná-
vštěvníků UAZK patříla zejména výjimečnosti a kvalitě uchováva-
ných archiválií,jež jsou dokladem vysoké profesionality předchozích
generací českých zeměměřičů.

Archivní fondy ÚAZK jsou často zpřístupňovány široké veřejnosti
i tím, že jsou prezentovány jako součást či přílohy nejrůznějších vě-
deckých, odborných či popularizačních periodických i neperiodic-
kých publikací. Nejinak tomu bylo i v roce 2001, a to na celostátní
i regionálních autorských a vydavatelských úrovních. Souhlas k pub-
likaci byl tak poskytnut řadě autorů a vydavatelství. Z velkých kniž-
ních titulů nelze opominout reprezentativní knižní publikaci - SE-
MOTANOvA, E.: Mapy Cech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí
(Praha, Nakladatelství LmRI 2001).

Loňský rok 2001 lze z hlediska UAZK a jeho funkcí hodnotit jako
pokračující období konzolidace v příhodných podmínkách rozmís-
tění v nové budově v Praze 8, Kobylisy. UAZK se úspěšně vyrov-
nával s kritérii kladenými na archivy zvláštního významu. Byly uspo-
kojovány požadavky na druhovost i kvalitu služeb a vytvářeny tak
podmínky pro trvalé a efektivní využívání historických i stávajících
mapových fondů. Bylo tak současné generaci zeměměřičů i pracov-
níků katastru nemovitostí, stejně jako široké veřejnosti, umožněno
nejen studium a poznání poctivých výsledků prací dřívějších gene-
rací, ale i poskytnuta možnost využít těchto prací, navázat na ně a do
budoucna v nových, moderních podmínkách 3. tisíciletí tyto práce
dále tvůrčím způsobem rozvíjet.

Ing. Bohumil Sídlo,
Zemlmlřický úfad, Praha
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Švédské mapy a katastr nemovitostí
na počátku 21. století

V číslech I až 3, ročníku 2002, tohoto časopisu byla uveřejněna ob-
sáhlá analýza činnosti národních mapovacích služeb většiny evrop-
ských států na prahu 21. století, jak je popsaly ve zprávách předlo-
žených 1. valnému shromáždění EUROGEOGRAPHlCS v Dublinu
(září 200!). Mezi nimi chybí národní zpráva Svédska, jehož státní
zeměměřická a katastrální služba je velmi vyspělá a má mnohé spo-
lečné rysy s orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovi-
tostí v Ceské republice a na Slovensku. Autor článku se proto sna-
žil získat adekvátní informace na internetových stránkách
www.lantmateriet.se a www.swedesurvey.se a ty ve zhuštěné formě
předkládá čtenářům Geodetického a kartografického obzoru.

Státní zeměměřický úřad (Lantmiiteriet) byl založen již v roce
1628 a je orgánem státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí
ve Svédsku. Jeho hlavními úkoly jsou:
- budování a vedení katastru nemovitostí včetně registrace vlastnic-

kých práv k nemovitostem a katastrální měření,
- poskytování informací o pozemcích a jejich vlastnících,
- správa geografických informací (národní geodetický referenční

systém, základní báze geografických dat, státní mapová díla a dal-
ší),

- získávání obrazových informací a jejich vizualizace,
- geodetická měření a mapování ve velkých měřítkách,
- zajišťování konzultačních služeb, programového vybavení a od-

borného výcviku,
- tvorba databází a map "na míru" (podle přání zákazníků),
- vydávání turistických map a atlasů,
- zajišťování zeměměřických prací v zahraničí prostřednictvím firmy

Swedesurvey.
Již 30 let spravuje Státní zeměměřický úřad Registr nemovitostí,

který zahrnuje technické informace o pozemcích a budovách, udr-
žované v souladu se skutečností katastrálními úřady, jež jsou podří-
zeny Státnímu zeměměřickému úřadu nebo jsou součástí 39 obec-
ních úřadů (z celkového počtu 288 obecních úřadů), které byly touto
činností pověřeny. Informace o vlastnických a jiných právech k ne-
movitostem poskytuje do Registru 7 registračních úřadů při místních
soudech. Součástí Registru jsou též údaje o dani z nemovitostí po-
skytované daňovými úřady. S postupem času byly do Registru zahr-
nuty i údaje o hypotékách, budovách a poštovní adresy. V současné
době je asi 30 000 předplatitelů on-line přístupu k údajům katastru
nemovitostí. Větší část z nich tvoří realitní kanceláře, kreditní banky
a lesnické společnosti. Kromě toho mohou získat některé údaje ob-
časní uživatelé cestou Internetu na stránkách www.lantmateriet.com
(viz dále). Registr nemovitostí se tak stal důležitou součástí švédské
informační infrastruktury.

Méně uspokojivá je situace v aktuálním zobrazování 3,2 mil. par-
cel na katastrálních mapách. Doposud nebyla vydána závazná norma
a tak kupř. pověřené obecní úřady nebyly zavázány zasílat změnová
grafická data do ústředí Lantmiiteriet v Giivle, jak to činily katast-
rální úřady v jeho přímé podřízenosti. Proto jsou dosud na Internetu
přístupná grafická data katastru nemovitostí pouze z lokalit, které
jsou spravovány katastrálními úřady. V současné době je vytvářen
interface pro přenos grafických a dalších dat (o budovách, poštovní
adresy) z pověřených obecních úřadů. Systém je objektově oriento-
ván, což usnadní integraci dat do~eografických databází. Digitální
katastrální mapa z celého územi Svédska má být dokončena v roce
2003. To je podstatný krok k dobudování Integrovaného katastrál-
ního systému.

Tento projekt předpokládá např., že zápis vlastnických práv nebo
hypotéky bude realizován v den podání žádosti a že se široce roz-
vine elektronický obchod (e-commerce) s geografickými a katast-
rálními daty. V září 2001 byla zprovozněna internetová stránka
www.lantrnateriet.com. která v současnosti zaznamenává již na
150000 přístupů měsíčně. Touto cestou získá klient sémantická
i grafická data o nemovitostech a vlastnících vyjma údajů týkajících
se průmyslových areálů, zemědělské půdy a vojenských objektů.
Údaje nejsou starší 24 hodin, což je čas replikace lokálních databází
do centrální. Každý dotaz stojí 3 USD a je zaplacen sdělením čísla
kreditní karty, jména, poštovní a e-mailové adresy žadatele. Bez-
prostředně pak žadatel obdrží údaje ve formátu .pdf. Vzhledem
k ochraně osobních údajů se touto cestou neposkytují údaje o vlast-
nících a hypotékách. Reaguje se tím na požadavek práva Evropské
unie neposkytovat cestou Internetu citlivá osobní data do třetích
zemi, které nemají odpovídajícím způsobem zajištěnu ochranu osob-

ních dat. Je zde však možnost být přímým klientem Lantmiiteriet na
základě smlouvy a udělení příslušné licence a takto získat úplná data
z Registru nemovitostí. Údaje se vyhledávají uvedením poštovní ad-
resy nemovitosti nebo parcelního čísla a názvu katastrální jednotky,
či kliknutím na příslušnou parcelu na digitální katastrální mapě.

Jinou placenou službou je dodávka map v digitální formě. Lze si
vybírat v kategoriích: katastrální mapy, topografické mapy, silniční
mapy a přehledné mapy. Požadované misto se definuje buď zadáním
geografického jména z databáze obsahující na 70000 jmen sídel,
nebo ukázáním pomocí kurzoru na přehledové mapě, či zadáním sou-
řadnic v národním geodetickém referenčním systému. Vzhledem
k tomu, že odpovídající geografické databáze jsou bezešvé, může se
tak definovat libovolný výřez pro vlastní potřebu, bez ohledu na dě-
lení na mapové listy. Digitální mapy jsou distribuovány pomocí e-
mailu (do objemu dat 16 MB), na CD nebo vytisknuté na papíru.
Cenaje od 15 USD (35 USD za výtisk) a závisí na druhu mapy a po-
žadované velikosti výřezu (maximální rozměry jsou 8xO,5m). Mapy
jsou dodávány ve formátech JPEG, GlF, TIFF a RIK. Pokud klient
zvolí formát RIK, má možnost použít software KARTEX, vyvinutý
v Lantmiiteriet, k použití mapy v osobním počítači nebo k připojení
na navigační zařízení GPS v dopravních prostředcích. K usnadnění
vizualizace map s mnoha detaily vyvinuli v Lantmiiteriet software
Geolmager, který pomocí kompresní techniky obrazů ve formátu
TlFF výrazně redukuje dobu potřebnou k vizualizaci mapy.

V rámci služby e-commerce si lze v Lantmiiteriet objednat cestou
Internetu dodávku mapy podle kladu mapových listů topografických,
silničních a přehledných map. Standardní formát pokrývá území 5x5
kmvměřítkumapy 1:12 500 aje dodán během 10dnů za cenu 15 USD.
Mapové listy topografické mapy 1:50 000, silniční mapy I: 100 000
a přehledné mapy 1:250000 jsou takto dodány do 2 dnů. Od čer-
vence 2001 je zprovozněna služba Swedelmages, nabízející digitální
ortofotosnírnky z kteréhokoli místa ve Svédsku. Jejich rozlišení je I
m na černobílých snímcích a 0,25 m na barevných snímcích někte-
rých urbanizovaných zón. Navigační programový prostředek Geol-
mager umožňuje rychlou orientaci v celé bezešvé databázi o objemu
800 GB obrazových dat. Klient sám definuje požadované rozlišení,
formát ortofotosnírnku po vizualizaci (max. 8xO,5 m) a středový bod.
Smluvně vázaní klienti mohou též obdržet data vztažená k národ-
nímu geodetickému referenčnímu systému a dále je využívat v systé-
mech CAD nebo GlS.

Státní zeměměřický úřad rovněž reaguje na zájem veřejnosti o his-
torické mapy z územi Svédska. Do současné doby bylo shromáž-
děno asi 2000 starých map různých měřítek z období od roku 1640
do roku 1930, které jsou postupně digitalizovány a nabízeny ces-
tou Internetu Mapy jsou komprimovány do formátu DjVu a s nimi
dodáván freeware ke stažení. Mapy s objemem obrazových dat do
15 MG jsou poskytovány v režimu on-line. Větší objemy jsou uklá-
dány na CD a zasílány poštou. Ceny za digitální historickou mapu
se pohybují od 15 USD výše. Za vytisknutí do maximálního formátu
A2 se účtuje asi 35 USD. Platby jsou možné pouze pomocí kreditní
karty.

Speciální internetovou službou Lantmiiteriet je tzv. Barometr ne-
movitostí. Poskytuje informace o současné situaci na trhu s nemo-
vitostmi tak, že uvádí tendence vývoje cen nemovitostí v jednotli-
vých okresech i celostátně, a to pomocí počtu obchodů, průměrné
kupní ceny za uplynl!lé čtvrtletí ajejí percentuální změny vůči před-
chozímu čtvrtletí. Udaje jsou aktualizovány každých 24 hodin
a slouží nejen pracovníkům realitních kanceláří, ale i jednotlivým
zájemcům o koupi nemovitosti.

Ing. Jiří Síma. CSc.•
Fakulta aplikovaných věd.

Západočeská univerzita v Plzni

Náhlý odchod bývalého ředitele Katastrálního úřadu Plzeň-město
Ing. Vladislava Průchy nás všechny velmi zarmoutil. Svým jedná-
ním, vystupováním a svou vrozenou skromností se těšil velké oblibě
mezi svými přáteli a bývalými spolupracovníky.

Při ohlédnutí po jeho vyrovnaně prožitém životě zjišťujeme, že
byl naplněn vždy usilovnou a cílevědomou činností.

Narodil se 15. dubna 1935 v Plzni. Po ukončení středoškolských
studií na gymnaziu v roce 1953 pokračuje na Zeměměřické fakultě

http://www.lantmateriet.se
http://www.swedesurvey.se
http://www.lantmateriet.com
http://www.lantrnateriet.com.
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Českého vysokého učení technického v Praze. Druhou státní zkouš-
kou úspěšně ukončuje v roce 1958 vysokoškolská studia.

V červenci 1958 nastupuje k tehdejšímu Oblastnímu ústavu geo-
dézie a kartografie v Plzni a tomuto podniku zůstal věren až do ukon-
čení aktivní činnosti. Začínal jako technik a postupně prošel žebří-
ček funkcí; jako ředitel potom odcházel do důchodu. Všechny
vykonávané činnosti a funkce vykonával svědomitě a poctivě.
Uveďme pro úplnost nejpodstatnější funkce, které Ing. V. Průcha za-
stával: vedoucí fotogrammetrického oddílu, vedoucí provozu, vý-
robni náměstek, zástupce ředitele a ředitel.

K jeho mimopracovním aktivitám patří též dlouholeté působení
v tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti, jak v kraj-
ském výboru tak i v podnikové pobočce. Působil též v odborné sku-
pině fotogrammetrické pří Českém úřadě geodetickém a kartogra-
fickém v Praze.

Pří vzpomínce není možno opomenout jeho sportovní činnosti.
Byl to především tenis, kterému se nejvíce věnoval, ale prováděl
i ostatní sporty: lyžování, nohejbal a košíkovou.

I přes velké pracovní a společenské vytížení věnoval se plně své
rodině. Obě děti, dcera a syn, dosáhli vysokoškolského vzdělání.
Jeho syn si dokonce zvolil stejnou odbornost.

Osud mu nedopřál prožívat poklidné stáří. Po ukončení aktivní
činnosti se začínaly objevovat příznaky jeho dlouhodobé choroby,
jíž po nerovném souboji podlehl dne 7. ledna 2002. V našich pamě-
tech zůstane však trvale zapsán jako dobrý přítel a skromný člověk.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE

Výročí ss let:

26. ledna 2002 - Ing. František Dohnal, ředitel Katastrálního úřadu
v Českých Budějovicích. Pochází z Brna, kde v roce 1966 maturo-
val na Střední průmyslové škole stavební. Dále pokračoval ve stu-
diu na Stavební fakultě ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1971
jako zeměměřický inženýr. První nástup do zaměstnání uzavřel s Ge-
odézií, n. p., Brno. Po dvou letech přešel do Geodézie, n. p., České
Budějovice, kde zastával různé funkce - od vedoucího geodeta přes
zástupce vedoucího Střediska geodézie, vedoucího útvaru řízení vý-
roby až po funkci výrobního náměstka ředitele podniku. V letech
1991-1992 byl ředitelem Krajské geodetické a kartografické správy
v Českých Budějovicích a od ledna 1993 zastává funkci ředitele Ka-
tastrálního úřadu v Českých Budějovicích. Je uznávaným odborní-
kem v oblasti katastru nemovitostí a geometrických plánů. Dlouho-
době pracoval v odborné skupině evidence nemovitostí pří
Československé vědeckotechnické společnosti. Dobrou práci odvá-
děl i jako externí učitel oboru geodézie na Střední průmyslové škole
stavební v Českých Budějovicích. Za příkladné výsledky v práci ob-
držel řadu ocenění.

27. března 2002 - Ing. Ladislav Hrabáček, ředitel Katastrálního
úřadu Plzeň-sever. Narodil se v Kalenicích na okrese Strakonice. Je
absolventem ČVUT v Praze, oboru geodézie a kartografie. Po čtyř-
letém působení v provozu mapování u plzeňské Geodézie přešel
v roce 1974 na Středisko geodézie PlzeĎ-sever jako vedoucí oddnu.
V roce 1983 se stal výrobnim náměstkem ředitele tehdejšího národ-
ního podniku Geodézie Plzeň a v roce 1986 byl jmenován jeho ře-
ditelem. Na SG Plzeň-sever se vrátil v roce 1990; od roku 1993 je
ředitelem katastrálního úřadu.

Výročie 60 rokov:

19. februára 2002 - Ing. Marta Jarábková. Narodila sa v Lučenci.
Po absolvovaní odboru zemeračského inžinierstva na Stavebnej fa-
kulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1964
nastúpila do Ústavu geodézie a kartografie v Ži1ine (od roku 1968
Oblastný ústav geodézie v Bratislave a od roku 1973 Krajská správa
geodézie a kartografie v Banskej Bystrici - KSGK), Stredisko geo-
dézie (SG) v Lučenci. Od 1. 5. 1969 do 31. 12. 1992 bola vedúcou
SG v Lučenci KSGK, od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 riaditelkou Správy
katastra Lučenec Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici a od 24. 7.
1996 do odchodu do dOchodku, t. j. do 31. 8. 1996 bola poverená

vedenim katastrálneho odboru Okresného úradu v Lučenci. Je od-
borníčkou v oblasti katastra nehnutefností. Externe vyučovala na
Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci geodetické pred-
mety.

12. marca 2002 - Ing. Juraj Palčík, PhD., zástuv<:aprednostu a ve-
dúci technického odboru Katastrálneho úradu (KU) v Prešove. Ro-
dák z Bežoviec (okres Sobrance). Po skončení odboru zemeračského
inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovensk~ vysokej školy technic-
kej v Bratislave v roku 1963 nastúpil do Ustavu geodézie a karto-
grafie v Prešove (od roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Brati-
slave). Na týchto pracoviskách vykonával, ako vedúci meračskej čaty
a vedúci rajónu, práce v oblasti evidencie nehnutefností (EN).
V rámci zmeny organizačnej štruktúry v rezorte geodézie a karto-
grafie v roku 1973 prešiel do Geodézie, n. p., Prešov, kde vykoná-
val vedúceho oddielu EN vo Vranove nad Topfou a v Humennom.
Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied (od roku 1999 philo-
sophiae doctor - PhD.) získal v roku 1985. Jeho organizačný talent,
dobré teoretické vedomosti a praktické skúsenosti sa plne prejavili
vo funkcii námestníka riaditefa Geodézie, n. p., (od 1. 7. 1989 š. p.)
Prešov (1. 10. 1985 až 31. 12. 1990). V rámci reštrukturalizácie re-
zortu Slovenského úradu geodézie a kartografie prešiel 1. 1. 1991
do Krajskej správy geodézie a kartografie v Košiciach, ako vedúci
technického odboru. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bol riaditefom od-
boru katastra KÚ v Košiciach. Od 29. 5. 1996 do 31. 12.2001 bol
vedúcim oddelenia riadenia a metodiky katastra nehnutefnosti (KN),
koordinácie a informatiky katastrálneho odboru Krajského úradu v
Prešove. V terajšej funkcii pOsobí od 1. 1. 2002. Je uznávaným od-
borníkom v oblasti KN a je publikačne činný. Externe prednášal na
Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej uni-
verzity v Košiciach.

22. marca 2002 - Ing. Pavol KráT! riaditef Správy katastra (SK) vo
Svidníku Katastrálneho úradu (KU) v Prešove. Rodák ze Spišskej
Belej (okres Kežmarok). Po absolvování odboru zememeračského
inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovensk~ vysokej školy technic-
kej v Bratislave v roku 1966 nastúpil do Ustavu geodézie a karto-
grafie v Prešove (od roku 1968 Oblastný ústavu geodézie v Brati-
slave a od roku 1973 Krajská správa geodézie a kartografie v Ko-
šiciach - KSGK), Stredisko geodézie (SG) v Humennom. Od 1. 5.
1969 do 31. 8. 1972 vykonával funkciu zástupcu vedúceho SG vo
Vranove nad Topfou. Od 1. 9. 1972 do 31. 12. 1992 bol vedúcim SG
vo Svidníku KSGK. Od 1. 1. 1993 do 23.7.1996 bol riaditefom SK
vo Svidníku KÚ v Košiciach. Od 24.7. 1996 do 31. 12.2001 bol
vedúcim katastrálneho odboru Okresného úradu vo Svidníku. V te-
rajšej funkcii pOsobí od 1. 1. 2002. Je skúseným odborníkom v ob-
lasti katastra nehnutefností a pričinil sa významnou mierou o zave-
denie nových pracovných postupov v SG a v SK vo Svidníku.
V rokoch 1985 až 1990 pOsobil ako expert pre práce súvisiace s tvor-
bou národného katastra v Kubánskom ústave geodézie a kartografie
v Havane.

Výročí 65 let:

12. února 2002 - Prof. Ing. Jan Schenk, CSc., rodák z Karviné, pe-
dagog Vysoké školy báňské - Technické Univerzity (VSB-TU) v Os-
travě. Hornickou fakultu téže školy ukončil roku 1960 jako horni in-
ženýr se specializací důlního měřictví a nastoupil na katedru důlního
měřictví jako asistent. Ve své odborné činnosti se kromě pedago-
gického působení v základních předmětech Geodézie a Důlni mě-
řictví věnoval Geometrii ložisek a Vyšší geodézii. Roku 1974 na-
stoupil na OKD, důl Hlubina, do funkce vedoucího odboru důlního
měřiče a geologa. Roku 1977 obhájil kandidátskou práci na téma
modelového ověření přesnosti objemu odtěžovanýc.h hmot. Od roku
1987 byl vědecko-výzkumným pracovm"kemVVUU Radvanice, kde
se zabýval problematikou vlivu dobývání na důlní dna a povrch.
Roku 1991 po návratu na VSB-TU Ostrava obhájil disertační práci
s obdobnou tématikou a byl jmenován docentem. Profesorem pro
obor důlní měřictví byl jmenován 19. 11. 1999. V současnosti je zá-
stupcem vedoucího Institutu geodézie a důlního měřictví, členem
komise ISM a Rady Společnosti důlních měřičů. Zabývá se přede-
vším aplikacemi výpočetní techniky a vlivy poddolování. Je auto-
rem řady publikací, výzkumných zpráva referátů.

17. února 2002 - Doc. Ing. Eduard Kubelka, CSC., rodák z Os-
travy-Vítkovic. Po maturitě na Vyšší průmyslové škole strojnické
v Ostravě-Vítkovicích absolvoval roku 1961 Vysokou školu báň-
skou, specializaci důlního měřictví. Po roční praxi na dole ŽOfie
v OKR nastoupil na tehdejší katedru důlního měřictví Vysoké školy
báňské v Ostravě jako asistent. V roce 1974 obhájil kandidátskou di-
sertační práci a roku 1988 byl jmenován docentem pro obor důlního
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měřictvL Pedagogickou činnost zaměřil zejména k předmětům Důlní
měřictví 1., II. a měřické přístrojové technice; je autorem nebo spo-
luautorem 15 učebních textů. Ve výzkumné činnosti se jubilant za-
bývá především problematikou délkových měření, přístrojovou tech-
nikou a teorií polygonových pořadů, podílel se na zpracování řady
výzkumných prací z oblasti mapování, vlivu poddolování a inže-
nýrské geodézie a na vybudování laboratoře pro výuku a vědeckou
činnost.

11. března 2002 - Ing. Pavel Hrdlička, narozen v Praze. Po ma-
turitě na Střední průmyslové škole zeměměřícké v Praze (SPŠZ)
absolvoval obor geodézie a kartografie na Fl}kultě stavební ČVUT
v Praze v roce 1960. Pracoval u tehdejšího Ustavu geodézie a kar-
tografie, Praha, kde se převážně věnoval kartografické reproduk-
ci. Od roku 1988 je profesorem odborných předmětů na SPŠZ
v Praze.

Výročie 70 rokov:

1. januára 2002 - Ing. Mikuláš Bajkay. Rodák z KoŠíc. Po absol-
vování odboru zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Rudného projektu Košice.
Do rezortu geodézie a kartografie prišiel 20. 1. 1958, a to d~ Ob-
lastného ústavu geodézie a kartografie v Prešove (neskór Ustav
geodézie a kartografie, Oblastný ústav geodézie v Bratislave a Kraj-
ská správa geodézie a kartografie v Košiciach - KSGK). Na týchto
pracoviskách vykonával a riadil práce najmii v oblasti evidencie
nehnutefností (EN) v róznych funkciách: vedúci oddielu, výrobný
inžinier, hlavný geodet pre bývalý Východoslovenský kraj a od
1. 7. 1973 do 31. 12. 1992 vedúci Strediska geodézie Košice-vi-
diek KSGK, kde sa zaslúžil o rozvoj EN. Od 1. 1. 1993 do odchodu
do dóchodku, t. j. do 28. 2. 1994 pracoval ako overovatef geome-
trických plánov Správy katastra Košice-vidiek Katastrálneho úradu
v Košiciach. Tiež pósobil ako súdny znalec a člen okresnej názvo-
slovnej komisie.

18. února 2002 - Doc. Ing. Vladimír Radouch, CSc., rodák z Prahy.
Již během studia na tehdejší Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze se
stal na katedře vyšší geodézie asistentem prof. Josefa Bohma se za-
měřením na vyrovnávací počet. Po absolvování vysoké školy v roce
1956 pokračoval na stejné katedře ve vědecké a pedagogické práci,
v níž dosáhl řady úspěchů. Kandidátskou práci "Užití ortogonálních
polynomů v geodézii" obhájil roku 1967, habilitační spis "Problém
korelovaných měření v geodézii" předložil roku 1971; habilitační ří-
zení však bylo z politických důvodů zastaveno. K obhajobě a jme-
nování docentem došlo až roku 1990, kdy byl též zvolen do Senátu
Stavební fakulty. Obecně uznávaná je jeho publikační činnost, zahr-
nující i spoluautorství učebnic a skript "Teorie chyb a vyrovnáva-
cího počtu" a činnost lektorská. Nelze opomenout i zásluhy o vyso-
koškolský sport.

2. března 2002 - Ing. Vladimír Houda, rodák z Kolína. Po ma-
turitě v roce 1951 na reálném gymnáziu vystudoval Zeměměřic-
kou fakultu ČVUT v Praze se státní zkouškou v roce 1956. Po
krátkém působení ve střediscích geodézie v bývalých Oblastních
ústavech geodézie a kartografie v Plzni a v Českých Budějovicích
se vrací v roce 1961 jako vedoucí oddílu do Ústavu geodézie akar-
tografie pro Středočeský kraj v Praze. Jeho zájem se soustřeďoval
na mechanizaci a automatizaci geodetických výpočtů. Pomáhal
vybudovat děrnoštítkovou stanici a výpočetní středisko. V tomto
středisku, které je v současné době jedním z pracovišť Země-
měřického úřadu, Praha, pracoval od roku 1966 do roku 1992 ve
vedoucích funkcích. Ing. V. Houda má nesporně významnou zá-
sluhu na rozvoji automatizace a využití výpočetní techniky v ce-
lém resortu ČUZK.

Výročí 75 let:

18. ledna 2002 - prof. Ing. Antonín Číhal, CSc., emeritní profesor
Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské (VŠZ) v Brně. Po ukon-
čení studií na VŠZ v r. 1950 pracoval dva roky u Lesprojektu v Plzni.
V r. 1952 přechází na katedru geodézie a fotogrammetríe VŠZ jako
odborný asistent. V r. 1959 obhájil kandidátskou a v r. 1967 do-
centskou habilitační práci. V letech 1979-1982 byl pověřen vede-
ním katedry a v r. 1982 jmenován profesorem. zastával řadu akade-
mických funkcí. Jeho rozsáhlá publikační činnost, z větší části
věnovaná fotogrammetríi, zahrnuje tvorbu skript a velký počet
článků v odborných časopisech. Z uznání, kterých se jeho práci do-
stalo, jmenujme alespoň Zlatou medaili VŠZ a bronzovou medaili
ČSAZ.

30. ledna 2002 - Ing. František Doušek, CSc., bývalý odborný asi-
stent katedry geodézie a fotogrammetrie VŠZ v Brně. Po absolvo-
vání oboru lesního inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Brně
pracoval až do r. 1963 na Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, po-
bočka Brno. Odtud odešel na vysokou školu, aby se věnoval peda-
gogické činnosti. Zabýval se problematikou přesného busolního mě-
řeni, v r. 1977 obhájil kandidátskou disertační práci. Jeho publikační
činnost byla zaměřena zejména na učební texty, pro potřeby studentů
vydal skripta z geodézie. Je jedním z mála vysokoškolských pra-
covníků, který je nositelem titulu "Mistr sportu".

Z dalších výročí připomínáme:

19. prosince 1906 - před 95 lety se narodil v Úsobí (okr. Havlíčkův
Brod) Ing. Miloslav Stejskal, bývalý ředitel Geodetického a topo-
grafického ústavu v Praze (GTU), význačný tríangulátor. Po studi-
ích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze pracoval v ka-
tastrání měřické službě. Odtud přešel do tríangulační kanceláře
Ministerstva financí a pak byl převeden do Zeměměřického úřadu.
Po válce pracoval dále v resortu; a postupem doby zastával různé ve-
doucí funkce až po ředitele GTU. Pod jeho vedením vykazoval ústav
velmi dobré výsledky a na celém území dřívějšího Československa
byly dobudovány geodetické základy - astronomicko-geodetická síť,
trígonometrická síť, nivelační a gravimetrícká síť. Zemřel v Praze.

23. prosince 1916 - před 85 lety se narodil JosefBa~a, bývalý ře-
ditel Kartografického a reprodukčního ústavu (KRU). Dlouholetá
kartografická praxe a organizační schopnosti jej přivedly do před-
ních vedoucích funkcí, nejdříve v kartografickém oddělení Státního
zeměměřick~ho a kartografického ústavu a poté v r. 1954 do funkce
ředitele KRU. Jeho práce byla ohodnocena řadou uznání a význa-
menání. Zemřel v Praze.

1921 - pred 80 rokmi vydalo Ministerstvo verejných prác v Prahe
prvú Inštrukciu na presnú niveláciu, diel I. (pofné práce), ktorá
obsahovala podrobné pokyny na vykonávanie meračských prác v te-
réne. V záujme jednotného vykonávania prác v Československej jed-
notnej nivelačnej sieti (ČSJNS) bola v roku 1950 zrušená a Mi-
nisterstvom techniky vydaná Nivelačná inštrukcia na práce v ČSJNS.
Podfa nových skúseností a vzhfadom na začlenenie CSJNS dJ>balt-
ského výškového systému - po vyrovnaní bola v roku 1968 Ustred-
nou správou geodézie a kartografie vydaná nová Nivelačná inštruk-
cia na práce v ČSJNS. V rámci tvorby jednotného systému
technických predpisov vydal Český úřad geodetický a kartografický
(od 1. 1. 1993 Český úřad zeměměřický a katastrální) v roku 1981
Instrukci pro práce ve výškových bodových polích a Slovenský úrad
geodézie a kartografie (od 1. 1. 1993 Úrad geodézie, kartografie a ka-
tastra Slovenskej republiky) v roku 1982 Inštrukciu na práce vo výš-
kových bodových poliach.

19. ledna 1912 - před 90 lety se narodil Ing. Dr. RNDr. Karel Svo-
boda bývalý vedoucí odboru Ministerstva výstavby a techniky bý-
valé CSR. Po studiích na Vysoké škole technické v Brně byl v letech
1933-34 asistentem prof. A. Semeráda a v letech 1936-37 asisten-
tem prof. A. Tichého na Vysoké škole zemědělské v Brně. Po praxi
u katastrální měřické služby získává v r. 1938 oprávnění civilního ge-
ometra; kancelář vedl až do r. 1946. Byl velkým propagátorem foto-
grammetríe. V letech 1946-47 je pověřen zastupováním onemocně-
lého prof. Semeráda a přednáší na brněnské technice geodézii,
fotogrammetríi a geodetické počtářstvL Později působil v řadě pro-
jektových organizací, zastával i funkci náměstka ředitele Keramo-
projektu Praha. Při zaměstnání vystudoval obor geologie na brněn-
ské universitě. Jeho činnost se vždy vyznačovala vysokou odbornou
úrovní. Rozsáhlá byla jeho činnost publikační v našich i zahraničních
časopisech; byl členem redakční rady GaKO. Z nejvýznamnějších
ocenění je třeba uvést Zlatou medaili císaře Haile Selasie 1., kterou
získal za studii rekultivace Damakilské nížiny a za nástin rozvoje eti-
opské kartografie, geologie a geofyziky. Zemřel 23. 10. 1992.

24. ledna 1912 - před 90 lety se narodil Ing. Alois Buršík, bývalý
profesor Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) v Praze. Po
studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze pracoval
u katastrální měřícké služby na Slovensku a později v Čechách. Po
skončení války v r. 1945, jako jeden z prvních, odchází obnovovat
normální život v českém pohraničí. V r. 1953 přechází na průmy-
slovou školu, kde plně využil své bohaté zkušenosti. Na SPSZ pů-
sobil až do r. 1982, kdy odešel do důchodu. Při své pedagogické čin-
nosti se podílel na mnoha pracích pro praxi - uveďme alespoň "Mapu
průhonického parku". Byl autorem učebnice "Geodetické počtář-
ství". Jako profesor byl velmi oblíben pro svůj svérázný a srdečný
přístup ke studentům. Zemřel v Praze dne 14. 12. 1990.



30. januára 1922 - pred 80 rokmi sa narodil v Komjaticiach (okres
Nové Zámky) Ing. Albert Kelemen. Zememeračské inžinierstvo ab-
solvoval na odbore špeciá1nych náuk Slovenskej vysokej školy tech-
nickej v Bratislave v roku 1947. Potom v rokoch 1948 až 1950 pra-
coval vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko v Bratislave. Od
roku 1950 až do smrti sa venoval kartografii v Bratislave, a to v Slo-
venskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom,
topografickom a kartografickom ústave, v Kartografickom a repro-
dukčnom ústave a v Kartografickom nak1adaterstve, kde prešiel róz-
nymi funkciami. V rokoch 1969 až 1973 pracoval v Slovenskej
správe geodézie a kartografie, ako ústredný odborný referent pre kar-
tografu. V rokoch 1969 až 1977 vykonával najskór odborného re-
daktora a od roku 1973 zástupcu vedúceho redaktora Geodetického
a kartografického obzoru, pričom sa aktívne zúčastňoval na skvalit-
ňovaní štruktúry jeho obsahu. I. 10. 1973 prešiel do Slovenskej kar-
tografie, n. p., kde ako hlavný redaktor Atlasu SSR aktívne prispel
k vzniku, k stvárneniu a k vydaniu prvého komplexného kartogra-
fického diela o Slovensku. Bol nositerom viacerých vyznamenaní.
Zomrel 1. 9. 1985 v Bratislave.

2. února 1912 - před 90 lety se narodil Ing. Vladimír Pícka, bývalý
ředitel Geodézie, n. p., Opava. Po skončení studia zeměměřického
inženýrství na České vysoké škole technické v Brně v r. 1937 na-
stoupil do katastrální měřické služby a práci v resortu zůstal věrný
po celou svou aktivní činnost. V r. 1945 se zúčastnil osídlovacích
prací na jižní Moravě, v r. 1962 vedl měřický oddíl pověřený vy-
zkoušením fotogrammetrické metody při technicko-hospodářském
mapování na lokalitách Vyškov a Milotice. V r. 1970 přešel na Ob-
lastní ústav geodézie v Opavě, kde byl později jmenován ředitelem
závodu. Byl velmi aktivním pracovníkem s dobrým rozhledem. Jeho
práce byla vysoko hodnocena. Zemřel 19. 9. 1999 v Brně.

5. februára 1912 - pred 90 rokmi sa narodil v Rajci (okres Žilina)
Ing. Jozef Blunár.l'o absolvovaní zememeračského inžinierstva na
Českom vysokom učení technickom v Prahe v roku 1933 nastúpil
do Katastrálneho meračského úradu (KMÚ) v Komárne. Neskór pra-
coval v Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Martine a v KMÚ
Čadca a Trnava. V roku 1946 prišiel do Bratislavy, kde pracoval v ze-
memeračskom odbore povereníctiev Slovenskej národnej rady (fi-
nancií, techniky, stavebníctva), v Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartogra-
fickom ústave v Oblastnom ústave geodézie a kartografie, v Ústave
geodézie a kartografie, v Inžinierskej geodézii, n. p., v Slovenskej
správe geodézie a kartografie, v Slovenskom úrade geodézie a kar-
tografie a v Geodézii, n. p. Na týchto pracoviskách sa venoval naj-
ma mapovaniu, evidencii nehnutel"ností,vyhotovaniu geometrických
plánov a vykonával viaceré funkcie. V období od 1. 9. 1955 do 30. 6.
1958 pósobil na Katedre mapovania a pozemkových úprav Fakulty
inžinierskeho staviterstva Slovenskej vysokej školy technicke v Bra-
tislave ako odborný asistent, kde prednášal predmet topografické ma-
povanie. Do dóchodku odišiel 30.4. 1977. Bol známy tiež ako au-
tor príspevkov. Zomrel 9. 5. 1987 v Bratislave.

6. února 1912 - před 90 lety se narodil Ing. Bedřích Bartík, rodák
z Kostelan u Kroměříže. V roce 1931 maturoval na Reálném gym-
náziu ve Strážnici, v roce 1935 dokončil studia na Vysoké škole spe-
ciálních nauk ČVUT v Praze. Od roku 1935 pracoval v katastrální
měřické službě. V Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Praze
(1954-1962) byl vedoucím provozu středisek geodézie, od roku
1962 působil v technicko-správním odboru ÚSGK, pak ČÚGK, v le-
tech 1966-1971 jako vedoucí odboru a poté jako samostatný vý-
zkumný pracovník VÚGTK Praha (1971-1976). Byl členem komise
při závěrečných zkouškách na ČVUT v letech 1960-1971. Zaslou-
žil se o zavedení mechanizace na střediscích geodézie při zpraco-
vání jednotné evidence pozemků pomocí děrnoštítkové techniky. Po-
zději podporoval metodiku číselného zaměřování změn s automa-
tickým zpracováním dat na počítačích a koordinátografech. Za jeho
působení se technická úroveň SG podstatně zvýšila. Novátorské
snahy propagoval jednak v akcích tehdejší ČSVTS, jednak publiko-
váním článků ve sbornících, jednak v GaKO. Spolupůsobil při tvorbě
základních zákonů, předpisů a návodů o EN. Je hlavním spoluauto-
rem informativní publikace "Evidence nemovitostí a souvisící před-
pisy" (NPL 1965). Jeho následná výzkumná činnost ve VÚGTK se
vztahovala na uplatnění mikrofilmové techniky v resortu, včetně ope-
rátů EN archivních a ,,živých". Na zasloužený odpočinek odešel
v roce 1976. Zemřel 21. 11. 1998 v Praze.

3. marca 1927 - pred 75 rokmi sa narodil v Lesnom (okres Micha-
lovce) Ing. Michal Salapa. Do štátnej zememeračskej služby na-
stúpil v roku 1948, a to do Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania
v Košiciach (od roku 1949 zememeračské oddelenie technického re-

ferátu Krajského národného výboru). V roku 1952 prichádza do Bra-
tislavy, kde pracoval v Slovenskom zememeračskom a kartografic-
kom ústave, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický
a kartografický ústava neskór na Geodetický ústava Kartografický
a geodetický fond (teraz Geodetický a kartografický ústav), kde vy-
konával najma práce mapovacie a triangulačné a prešiel róznymi fuk-
ciami. V roku 1960 skončil popri zamestnaní štúdium odboru ze-
memeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviterstva
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a v roku 1964 póso-
bil ako expert geofyzikálnej skupiny pri vyhfadávaní nerastných su-
rovín v Afganistane. V roku 1969 bol vymenovaný za vedúceho ko-
ordinačného odboru Slovenskej správy geodézie a kartografie (od I.
7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), od 1. 1. 1973 za ve-
dúceho technického odboru a od 1. 7. 1978 za riaditel"atechnického
odboru. Funkciu riaditera vykonával až do odchodu do dóchodku, t.
j. do 30. 6.1989. Zomrel 24. 4. 1991 v Bratislave.

3. marca 1927 - pred 75 rokrni sa narodil v Trakoviciach (okres HIQ-
hovec) JUDr. Ervín Žemla. Právnickú fakultu Univerzity Komen-
ského v Bratislave skončil v roku 1951. Do rezortu geodézie a kar-
tografie nastúpil 16. 3. 1954 do Správy geodézie a kartografie na
Slovensku, kde vykonával vedúceho oddelenia práce a mzdy (PaM)
a neskór vedúceho sekretariátu predsedu. Od 1. 5. 1958 do 31. 8.
1967 pracoval v Kartografickom a reprodukčnom ústave v Modre-
Harmónii (od roku 1963 v Bratislave) ako redaktor máp, vedúci kar-
tografického oddielu a vedúci oddelenia PaM. Potom pracoval v Po-
vereníctve financií a v Ministerstve práce a sociálnych vecí. I. 3.
1969 prešiel do Slovenskej správy geodézie a kartografie (od I. 7.
1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), kde vykonával najskór
vedúceho organizačno-právneho a personálneho odboru a od I. 9.
1971 až do smrti vedúceho organizačno-právneho oddelenia. Zom-
rel 24. 6. 1983 v Bratislave.

4. marca 1782 - pred 220 rokmi sa narodil v Horných Turovciach
(okres Levice) Gabriel Kováč-Martiny, profesor prirodných vied
a matematiky. Už v roku 1810 určil a publikoval zemepisnú dížku,
šírku a nadmorskú výšku Modry (okres Pezinok). Za pósobenia na
lýceu v Bratislave vydal učebnicu Matematiky, fyziky a agronómie
(Compendium matematicae ... ) v rokoch 1822, 1823 a 1843. Veno-
val sa aj vedeckej práci, najma v optike, kde odvodil zákon šošovky
a študovallom svetla. Tiež meral barometrické tlaky a teploty. Zom-
rel 19.7. 1845 v Bratislave.

16. marca 1717 - pred 285 rokrni sa narodil v Trnave František Weiss,
astronóm, matematik a pedagóg. V roku 1752 bol profesorom ma-
tematiky na trnavskej univerzite (TU), pri ktorej v roku 1753 s Ma-
ximiliánom Hellom zriadil astronomické observatórium a bol jeho
riaditefom (aj po presťahovaní TU do Budína v roku 1777). Astro-
nomické merania uverejňoval v rokoch 1756 až 1770 v ročenkách
Astronomické observácie (Observationes astronomicae annorum).
V rokoch 1770 až 1772 bol dekanom a v roku 1775 rektorom TU.
Jeho zásluhou sa rozvíjala astronómia na Slovensku na vedeckej
úrovni. Zomrel 10. 1. 1785 v Budíne (dnes časť Budapešti).

NOVÁK, P.: Využití letecké gravimetrie pro řešení přes-
ného geoidu

ĎURKOVÁ, E.: Štátne hranice SR z pohfadu geodetic-
kých prác vykonávaných Geodetickým a kartografic-
kým ústavom Bratislava



V Plzni se ve dnech 11.-13. září 2001 konala
nejvýznamnější kartografická událost roku - 14. kartografická konference,

ke které se vracíme několika snímky.

Obr. J Dva vysoko,fkolští pedagogové Václav Čada (vlevo)
z pořadatelské Západo{eské univerzity a na konferenci po-
tvrzenv předseda Kartografické spoleó1Osti České repuhlikv
Miroslav MiHovský z ČVUT v Praze si pnlběh konference
jenom pochvalovali,

Ohr. 2 Kromě zaměstnanGl katastrálnich úřad!l, Země-
měřického úřadu a ohdobnvch pracovi§ť na Slovensku a dále
vysokoškolsk.vch pedagogú se na kO/!ferenci s vvsledky své
ónnosti v oboru kartografie pochluhili i zaměstnanci sou-
kromvchfiremjako například Milan Kuc"era Z GEPRO Praha,
kterv hovořilo využití kartografických děl pro sledovací
systém LUPUS.

Obr. 3 Prohlídka jednoho Z mnoha panelú, na ktervch vv-
stavovatelé předvedli svá pracovi.ftě nebo v,'sledky svvch
prací.

OIJl: 4 "Kdybv hyl Bavorov, co jsou Vodiíany", notovali si
ú{astníci konference spol dně s (Ieny plzeňské krojované sku-
piny na slavnostním ve(eru v areálu plzeňskélw pivovaru,
kde vjednu chvíli znělo dudácké duo.


