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o mezinárodní činnosti oboru geo-
dézie a kartografie fakulty stavební
ČVUT v r. 1992

Zahraniční návštěvy
Na půdě katedry vyšší geodézie přednesl Prof. Ing.-Dr. Kurt
Bretterbauer z Technische Universitat Wien nevšedně zajíma-
vou přednášku na téma Oteplování Země a geodézie a pouká-
zal na geodynamické důsledky, které nejsou nikterak vzdáleny
realitě. Prof. Dr.-Ing. Albert Schodlbauer z UniversiHit der
Bundeswehr Miinchen podal ve své přednášce úplnou infor-
maci o technickém použití metod GPS (Global Positioning Sy-
stem) při stavbě tunelů. Výsledky získané touto metodou po-
rovnává s dvěma klasickými metodami a dochází k dobré vně-
jší shodě.
Katedru vyšší geodézie opět navštívil náš dlouholetý přítel
a krajan Prof. Dr. Ivo Baueršíma společně s Prof. Dr. Gerhar-
dem Beutlerem, oba z Uníversitat Bern. Prof. G. Beutler sezná-
mil naši odbornou veřejnost s Mezinárodní geodynamickou
službou v rámci GPS. Bligi o obsahu uvedených přednášek je
k dispozici na katedře vyšší geodézie. O návštěvě Prof. Ing. Pe-
tra Vaníčka, MSc. respektive Ing. Jana Kouby, MSc. z Kana-
dy, v rámci obhajoby jejich doktorských prací, je v našem ča-
sopise pojednáno samostatně v čísle 3 respektive v čísle 5 roč-
níku 1993.
Ve dnech 21.-':25. 4. 1992 navštívil katedru speciálni geodézie
stavební fakulty ČVUT Prof. Dr. Ing. Bertold Witte. Seznámil
nás s posledními výsledky výzkumu na Ústavu geodézie
Rheinische Fridrich ~ Wilhelms Universitat Bonn a na Rhein.
-Westf. Technische Hochschule Aachen, zaměřenými zejména
na testováni nových měřicích přístrojů, měření deformací a na
vyšetřování vlivu refrakce na přesná geodetická měření. Prof.
B. Witte se seznámil s výsledky našeho výzkumného programu
a s čínností pracovní skupiny 6E FIG (Mezinárodní federace
zeměměřičů). Byla realizována vzájemná výměna publikací.
~atedru geodézie a pozemkových úprav navštívil Prof. I. G.
Zurkin z vysoké školy Moskovskij Institut Inženerov Geodezii,
Aerofotosemki i Kartografii (MIIGAiK).
Již po čtvrté přivítal náš obor skupinu studentů z Fachhoch-
schule Frankfurt am Main, Fachbereich Vermessungswessen,
které vedli Prof. Ebenfeld a Prof. H. Mokrisch. Tyto výměny
považujeme za velmi cenné a perspektivní jak pro studenty,
tak i pro učitele.

Naše návštěvy v zahraničí

Rovněž naši studenti s učiteli doc. Ing. R. Blažkem, CSc.,
a Ing. J. Ratiborským, CSc., zavítali na výše jmenovanou školu
ve Frankfurtu. Oba zájezdy se uskutečnily v letních měsících.
Doc. Ing. A. Zeman, CSc., navštívil Universitat Bonn a Cairo
University, kde přednesl odborný referát Influence of Perma-
nent Tides on the Shape and Gravity Field of the Earth (Vliv
permanentních slapů na tvar a tíhové pole Země) a sérii před-
nášek pro studenty a postgraduanty o fyzikální geodézii a geo-
dynamíce. Doc. Ing. M. Cimbálník, DrSc. se zúčastnil sympo-
sia o evropské referenční soustavě (EUREF) v Bernu. Zde bvl
přednesen referát Preliminary Results of the EUREF-EASŤ-
91 Campaign in Czechoslovakia (Předběžné výsledky kampa-
ně EUREF-EAST-91 v Československu), který vypraco-
val společně s doc. Ing. J. Kosteleckým, CSc., a Ing. G. Kar-
ským, CSc. Doc. Ing. J. Kabeláč, Csc., na tradičním setkání
v Potsda~u, pořádaném německým ústavem GeoForschungs-
Zentrum, mformoval o užití družicových snímků pro zpřesnění
drah umělých družic Země vlivem záření. Všechny uvedené re-
feráty hyly otištěny v zahraniční literatuře.
Z katedry geodézie a pozemkových úprav Ing. J. Ratiborský,
CSc., naštívil katedru výpočetní techniky MIIGAiK a Doc.
!~g. J. Jandourek, CSc. a doc. Ing. Fr. Švehla, CSc., zeměmě-
nckou a vodo hospodářskou fakultu Zemědělské akademie
v Krakově. Posledně jmenovaná návštěva se uskutečnila
v rámci dlouholeté spolupráce a během ní došlo k výměně

odborné literatury, oboustranně byly předány příspěvky
k opublikování v druhé zemi a k účasti na třídenní konferenci
o problematice vodní eroze.
Ing. M. Kašpar, CSc., z katedry speciální geodézie se zúčastnil
ve dnech 5. 10.~9. 10. 1992 13. zasedání 3. komise ISM (Me-
zinárodní společnosti důlnich měřičů) v Heerbruggu, Švýcars-
ko. Kromě běžné výměny zkušeností v rámci zasedáni komise
byla podána informace o přípravách na IX. kongres ISM, jenž
se bude konat v Praze v roce 1994. Byla prohloubena spolu-
práce mezi 3. komisí ISM a pracovní skupinou 6E FIG při
uplatňování laserové techniky v inženýrské geodézii a v důl-
ním měřictví. Uskutečnila se prohlídka některých oddělení
výrobního závodu LEIC A Heerbrugg AG.
Doc. Ing. B. Veverka, CSc., z katedry mapování a kartografie
se zúčastnil I. semináře EUS (Education in Land Information
Systems) 92 v Delftu s referátem US Education in a Study
Programme of CTU Praque {Výuka územních informačních
systémů ve studijnim plánu CVUT v Praze). Ing. M. Huml,
CSc., se zúčastnil jednoměsíčního základního kurzu ELlS
(Varšava, Delft). Program EUS pokračuje i v roce 1993.

Dlouhodobější spolupráce
V posledních letech usilují naše katedry o co nejužši kontakt
s katedrami jiných universit, a to především v západních
zemích, což je jistě přirozená reakce na dobu nedávno minu-
lou. Přikladem je jednání katedry vyšší geodézie s AIUB
(Astronomisches Ins,itut der Universitat, Bern) o dlouhodobé
spolupráci a pomoci, jakož i jednání o doktorandském studiu
Ing. L. Mervarta, které probihá permanentně a velmi aktivně.
Dále katedra geodézie a pozemkových úprava katedra vyšši
geodézie ČVUT usiluje o společnou akci ve spolupráci s Poly-
technikou ve Varšavě a se Slovenskou technickou univerzitou
v Bratislavě. Jde o kampaň G PS pro sledování polohových i
výškových změn hodů pohraničních sítí.
Ve dnech 2.-5. II. 1992 se skutečnilo v Praze zasedání pra-
covní skupiny 6E FIG "Laserová techníka a aplikace v in-
ženýrské geodézii". Organizátorem zasedání byl Český svaz
geodetů a kartografů ve spolupráci se stavehní fakultou
CVUT. V rámci tohoto zasedání byla provedena analýza čin-
nosti v jednotlivých členských státech při aplikací laserové
techníky v inženýrské geodézíí. Bylo provedeno zhodnocení
činnosti v uplynulém období a diskutován program činnosti
v letech 1992 ~ 1995. Největší pozornost byla věnována plnění
usnesení XIX. Kongresu FIG, týkající se připravy rukopisu
knihy "Lasery v inženýrské geodézii". Bylo diskutováno zamě-
řeni i objem publikace. mezinárodni autorský kolektiv a vyslo-
ven souhlas s osnovou práce. Rukopis knihy by měl být před-
ložen v anglickém jazyce na příštím členském zasedání pracov-
ní skupiny 6E FIG v Sofii v září 1993 a poté připraven pro
tisk. Odpovědným redaktorem byl navržen Prof. B. Gorham
z University of East London ..
Zapojení katedry mapování a kartografie do projektu TEM-
PUS (Joint European Project) - EUS. Vedoucím pracovištěm
je Delft University of Technology (TU Delft), fakulta geodé-
zie, středisko počítačové grafiky a mapování. Dále spolupra-
cují technické university v Londýně, Aalborgu a Soluni.
Z postk.omunistických zemí jsou do projektu zapojeny tyto
školy: CVUT v Praze, TU Budapest, University of Ljublana
a Olsztyn Agricultural Technical Academy.
V listopadu 1992 byl uzavřen návrh dohody o spolupráci mezi
ČVUT v.Praze a TU Delft, kde jako jediný projekt za stavební
fakultu CVUT bylo vybráno pokračování projektu TEMPUS.

Doc. Ing. Josef Kabeláč. CSc ..
Ing. Milan Ka.~par. CSc..

FSv ČVUT v Praze

INSERUJTE
V GEODETICKÉM

A KARTOGRAFICKÉM
OBZORU
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Informační soubor nemovitostí
popis systému

Ing. Zbyněk Souček,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický, Zdiby

Informační soubor nemovitostí (lSN) představuje údaje
souboru popísných informací katastru nemovitosti Čes-
ké republiky (ČR) (do 3 I. 12. 1992 údaje písemného
operátu evidence nemovitostí), uložené na paměťových
médiích počítače. Byl vytvořen v roce 1991 převodem
dat z do té doby vedeného registru evidence nemovitos-
tí (REN). Vedou jej katastrální úřady (do 31. 12. 1992
střediska geodézíe) podle katastrálního zákona a jeho
prováděcí vyhlášky [I] jako součást katastrálního operá-
tu.

Katastrální operát tvoří tyto částí: soubor geodetic-
kých informací, soubor popisných ínformací, souhrnné
přehledy o půdním fondu, dokumentace výsledků šetře-
ní a měření a sbírka listin. Informační soubor nemovi-
tostí je automatizovaný soubor popísných informací.

Na paměťová media počítačů byly údaje evidence ne-
movitostí ukládány v letech 1973 až 1977, a to na počí-
tače TESLA 200, ZPA 600 nebo MINSK 32 v krajských
závodech Podniku výpočetní techniky (PVT). Po ulože-
ní všech údajů v ČR (s výjimkou údajů o vlastnictví) byl
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vytvořen REN a ihned převeden na jednotný typ počí-
tačů EC 1030 rovněž v PVT. V roce 1988 byl REN sou-
středěn na resortní počítač, kterým postupně byl EC
1030, EC 1045, IBM 4361 a nyní IBM 4381.

Podrobný popis automatizovaného systému REN byl
podán v [2] a doplněn v [3] a [4]. Uvedený systém byl
provozován pro území celé ČR v období let 1978 až
199I. Údaje REN byly v sekvenčně organizované dato-
vé bázi uložené na magnetických páskách, což neumož-
ňovalo rychlý přístup k jednotlivým objektům - vě-
tám. V rámci řešení Automatizovnaého informačního
systému geodézie a kartografie v letech 1981-1985 byl
připraven návrh i na část tohoto systému - informační
soubor nemovitostí s databázovou organizací údajů (viz
[5)). Tento návrh bylo možné realizovat až po získání
odpovidající výpočetní techniky. Součástí přechodu od
REN k ISN byly i inovace v údajové základně, které
byly dlouhodobě připravovány a odzkoušeny. Byla tak
vyvořena centrální báze dat ISN, vedená ve výpočetním
středisku Zeměměřického ústavu v Praze pro celou ČR.
Protože dosud není dostupná veřejná přenosová síť pro
přímé využívání centrální báze dat na okresních praco-
vištích - katastrálních úřadech, odvozuje se z ní lokál-
ní báze dat ISN pro personální počítače (PC).

V katastru nemovitostí je základní technickou jednot-
kou katastrální území (KÚ). Je to místopisně uzavřený
celek, v jehož rámci jsou očíslovány všechny parcely.
Parcela je nejmenší územní jednotkou katastru a katastr
obsahuje kromě parcel, evidovaných se všemi údaji, ješ-
tě parcely v půdních celcích, u níchž jsou dočasně evi-
dovány pouze základní údaje a které jsou zobrazeny
v pomocných podkladech. (Tyto parcely nebyly obsa-
hem předcházející evidence nemovitostí.) Organizační
jednotkou automatizovaného katastru, tj. i ISN je
okres, v jehož obvodě působí jeden katastrální úřad.

Centrální báze dat ISN je hierarchicko-síťová a je ří-
zena databázovým systémem IDMS. Údaje katastru ne-
movitostí jsou v ní uloženy celkem v deseti typech vět.
Schéma této báze dat je na obr. I. Jednotlivé typy vět
jsou v něm vyjádřeny obdélníky a jejich vzájemné vaz-
by jsou vyznačeny spojnicemi se šipkou. Vždy dva spo-
jené typy vět tvoří spolu set, kde nadřazený typ věty je
vlastníkem setu (např. typ věty OKRES) a typ věty,
k němuž směřuje šipka, představuje členy setu (např.
typ věty OBEC). Poměr počtu vět vlastníka a členů setu
je vždy I :n, přičemž n může v některých případech na-
bývat i nulové hodnoty (např. vlastník nemusí mít žád-
né parcely).

Soubor popisných informací katastru nemovitostí
tvoří čtyři skupiny údajů:
- údaje o katastrálních územích jsou obsaženy v typech

vět OKRES, OBEC a KATUZ,
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- údaje o parcelách (včetně parcel v půdních celcích)
jsou v typu věty PAR,

- údaje o vlastnících, nájemcích a jiných oprávněných
k nemovitostem jsou v typech vět OBORG, EL, LV
a VLA,

- podrobnější údaje o právních vztazích k nemovitostem
jsou v typech vět DO PLVLA a DTEXT.
Mezí uvedenými typy vět jsou realizovány tyto sety:

- OKROB - obsahuje všechny obce patřící do jedno-
ho okresu, uspořádané podle pořadového čísla obce
v okrese,

- OBKU - obsahuje všechna KÚ patřící do jedné ob-
ce, uspořádaná podle pořadového čísla KÚ v obci,

- KUEL - obsahuje všechny evidenční listy z jedno-
ho KÚ, uspořádané podle jejich čísel (podle nájem-
ců),

- KULV - obsahuje všechny listy vlastnictví z jedno-
ho KÚ, uspořádané podle jejich čísel (podle vlastní-
ků),

- KUPAR - obsahuje všechny parcely (včetně parcel
v půdních celcích) v KÚ, uspořádané podle jejich
úplných čísel (úplné číslo je skupinové číslo + par-
celní číslo kmenové a poddělení + číslo dílu parce-
ly),

- OBORGEL ~ obsahuje všechny evidenční listy jed-
né fyzické či právnické osoby,

- OBORGVLA - obsahuje všechny listy vlastnictví
jedné fyzícké či právnické osoby,

- ELPAR -:- obsahuje všechny parcely patřící do jed-
noho evidenčního listu (jednomu nájemci),

- LVPAR - obsahuje všechny parcely (včetně parcel
v půdních celcích) patřící do jednoho listu vlastnic-
tví (jednomu vlastníku),

- LVVLA - obsahuje všechny vlastníky (spoluvlastní-
ky) z jednoho listu vlastnictví,

- LVDOPL - obsahuje všechny podrobnější údaje
o právních vztazích patřící k jednomu listu vlastnic-
tví.

Není realizován set DOPLTEXT (všechny textové do-
plňky patřící k jednomu typu věty DO PLVLA), protože
typ věty DTEXT byl vytvořen dodatečně a není spojen
s ostatními údaji setem.
Centrální bází dat ISN tvoří vlastně 76 okresních da-

tabází, které mají shodné schéma podle obr. I a shod-
nou velikost. Tato velikost byla určena s ohledem na
největší okres a činí cca 104 MB, což znamená, že cen-

Typ věty
Počet vět

Číslo Název

110 OKRES 85
120 OBEC 6 155
130 KATUZ 13 143
210 EL 2657035
220 OBORG 4292 170
230 PAR .12734069*)
240 LV 3 475 502
241 VLA 4 678 306
242 DOPLVLA I 253 898

Celkem 29 IlO 363

trální báze má rozsah skoro 8 GB. Vlastní data však za-
bírají jen menší část uvedeného prostoru, protože jed-
nak optimální přístup IDMS k datům je při asi 70%
naplnění databáze, jednak všechny ostatní okresy jsou
menší než ten největší a dále v databázi musí být rezer-
vován prostor pro ukládání nově automatizovaných
údajů o parcelách v půdních celcích a o právních vzta-
zích. Centrální bázi k I. I. 1993 tvořilo celkem 29 mil.
vět podle tab. I, které v průměru zaplňují jednotlivé
okresní databáze pouze z 29 % s rozptylem od 10%
(okres Most) do 53 % (okres Hodonín).

Lokální báze dat ISN je zpracována v prostředí relač-
ního databázového systému dBASE IV. Údaje souboru
popisných informací katastru nemovitostí jsou v ní ulo-
ženy celkem v šesti druzích souborů (názvy souborů
jsou s příponou .DBF):
- údaje o katastrálních územích v souboru NYSKA-

TAL,
- údaje o parcelách (včetně parcel v půdních celcích)

v KÚ xxx v souboru NYSPAxxx,
- údaje o vlastnících, nájemcích a jiných oprávněných

k nemovitostem v souborech NYSOBORG a NY-
SUVxxx,

- podrobnější údaje o právních vztazích (doplňkové
údaje o vlastnictví) v KÚ xxx v souboru NYSVLxxx,

- textové doplňky k podrobnějším údajům o právních
vztazích v KÚ xxx NYSTXxxx,

kde xxx je pracovní číslo KÚ v rámci okresu.
Schéma této databáze s vyznačenými relačními vzta-

hy mezi soubory je na obr. 2. Relace jsou zajištěny tak-
to:
- přechod od souboru NYSKATAL ke všem soubo-

rům pro KÚ zajišťuje údaj pracovní číslo KÚ, které
je součástí názvu každého souboru (xxx),

- relace mezi soubory NYSOBORG a NYSUVxxx je
přes údaje jednotný identifikátor (rodné číslo obča-
na nebo identifikační číslo právnické osoby) a kód
charakteristiky vlastníka-nájemce,

- relaci mezi soubory NYSUVxxx a NYSPAxxx se-
shodným xxx tvoří údaj číslo vlastníka-nájemce
v souboru prvém a údaje číslo listu vlastnictví a číslo
evidenčního listu v souboru druhém,

- relace mezí soubory NYSUVxxx A NYSVLxxx se
shodným xxx je přes údaj číslo listu vlastnictví,
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Jméno údaje
Popis údaje Typ údaje Počet míst

IBM PC
.

Typ věty/soubor OKRES NYSKATAL
Číselný kód okresu OKRCIS IDENTCIS N 4
Název okresu OKRNAZ NAZEV C 30
Výměra okresu OKRVYM - N 7
Maximální fiktivní číslo organizace MXICO - N II
Maximální fíktívní rodné číslo MXRC - N II

Typ věty OBEC
Číselný kód obce OBCIS IDENTCIS N 6
Pořadové číslo obce v okrese OBPOR KATUZ N 3
Název obce OBNAZ NAZEV C 30
Datum poslední změny o obcí OBPLAT DATZM N 6/8
Příslušnost obce k finančnímu úřadu OB KU DISK N 3

Typ věty KATUZ
Číselný kód katastrálního území KUClS IDENTCIS N 6
Pořadové číslo katastrálního území v obcí KUPOR KATUZ N 2
Název katastrálního území KUNAZ NAZEV C 30
Příslušnost k výrobní podoblastí VYRPOD ..~ N 3
Pracovní číslo katastrálniho území STANJ PORCIS N 5
VÝměra katastrálního území KUVYM - N 9
SĎuřadníce definíčního bodu katastrálního území Y DBKUY - N 5

X DBKUX - N 5
Redukční konstanta souřadnice Y RKSY

I

- N 5
X RKSX ~. N 5

Datum poslední změny o katastrálním území KUPLAT DATZM N 6/8

- relace mezi soubory NYSVLxxx a NYSTXxxx se
shodným xxx je přes údaje číslo listu vlastnictví
a pořadové číslo údaje.

Lokální báze dat ISN vzniká jako speciální výstup
všech údajů centrální báze dat. Je vytvářena vždy pro
okres nebo jeho ucelenou část. kterou spravuje detašo-
vané pracoviště katastrálního úřadu. (Vzhledem k ter-
minologii v bývalém pozemkovém katastru je možno
tuto ucelenou část správního okresu nazvat měřický
okres.)

Rychlý přístup k datům u relační databáze umožňují
indexové soubory. Zakládají se pro předem vytypované
údaje (klíče) a to jednorázově po uložení datových sou-
borů na paměťová media počítače. Pro každý datový
soubor se vytváří jeden vícenásobný indexový soubor,
obsahující všechny potřebné přístupové klíče. Má stej-
ný název jako datový soubor, ale příponu .MDX.

V jednotlivých indexových souborech jsou vytvořeny
tyto přístupové klíče (TAGy):

NYSKATAL - I. pořadové číslo obce v okrese + po-
řadové číslo K Ú v obci (T AG KA-
TUZ),

2. název KÚ (TAG NAZEV),
3. číselný kód KÚ (TAG IDENTCIS),
4. pracovní čislo K Ú v okrese (T AG

PORClS).
NYSOBORG -I.jednotný identifikátor a kód charak-

teristiky vlastníka-nájemce (TAG
IDECHAR),

2. jméno (název) vlastníka-nájemce
(TAG NAZEV).

NYSPAxxx - I. úplné číslo parcely (druh číslování +
kmenové číslo + poddělení + číslo
dílu - TAG PARCELA),

2. číslo evidenčního listu a úplné číslo
parcely (TAG ELPARC),

3. číslo listu vlastnictvi a úplné číslo
pracely (TAG LVPA RC),

4. číslo popisné nebo evidenční (čísel-
ná řada + vlastní číslo - TAG
CPCE),

5. číslo parcely v katastru nemovitostí
u parcel v půdních celcích (TAG
ZAVOR).

NYSUVxxx - I. jednotný identifikátor a kód charak-
terístiky vlastníka-nájemce (TAG
IDECHAR),

2. číslo vlastníka-nájemce (číslo listu
vlastnictví nebo evidenčního listu -
TAG PORClS).

NYSVLxxx - I. číslo listu vlastnictví + pořadí věty
+ kód údaje (TAG CPORKOD),

2. kód údaje + doplňkový údaj (TAG
DOPLUDAJ).

NYSTXxxx - číslo listu vlastnictví + pořadí věty +
řádek textu (TAG RADEK).

Obsah centrální i lokální báze dat ISN je prakticky
shodný, liší se pouze v několika méně významných úda-
jích. Obsah jednotlivých typů vět u centrální báz' dat
a souborů u lokální báze dat je v tab. 2,3, 10 a 13.

Údaje o katastrálních územích mají tento význam
a obsah:
a) Čiselný kód okresu je podle výnosu FSÚ z 9. 6. 1978

č.j. 1793178-032-918 a skládá se z dvoumístného čísla
kraje (od 31 do 38) a dvoumístného pořadového čísla
okresu v kraji.
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Jméno údaje
Popis údaje Typ údaje Počet míst

IBM PC

Typ věty/soubor PAR NYSPA---
Příslušnost do katastrálního území (KUCIS) - *)
Druh číslováni parcel PARSKUP - -/1
Parcel ni čislo - kmenové PARCIS PARCIS N 9/5

- poddělení PARPOD N -/3
Číslo dílu parcely PARDlEL PARDlL N I
Výměra parcely VYMERA VYMERA N 8
Kvalita výměry KVALITA KVALITA N I
Druh pozemku DRUHPOZ DRUHPOZ N 2
Způsob využiti nemovitosti NEMVYUZ NEMVYUZ N 3
Způsob ochrany nemovitosti NEMOCHR NEMOCHR N 3
Rezerva pro kvalitu pozemku BONITA BONITA N 5
Příslušnost stavby k části obce a číslo popísné, CPCE CPCE N 6
evidenční stavby
Příslušnost k vlastníku LVCIS LVCIS N 5
Příslušnost k nájemci ELCIS ELCIS N 5
Rozlíšení právního vztahu VLVZTAH VLVZTAH N I
Číslo lístu katastrálni mapy MAPA MAPA C 5
Rezerva pro umístění parcely UMIEST UMIST N I
Odkaz na položku výkazu změn PPOLVZ PPOLVZ N 6
Souřadnice definičního bodu parcely Y DBNY - N 5

X DBNX - N 5
Rezerva - odkaz na pomocnou evidenci POM POM N 1

Kód parcely*)
Druh pozemkové evidence

stavební pozemkové

Katastr nemovitostí I 2
Evidence nemovitostí - 3
Pozemkový katastr 4 5
Přidělový plán nebo jiný podklad 6 7
Parcela z jiného katastrálního území 8 9

b) Číselný kód obce a KÚ jsou totožné s identifikačním
číslem základní územní jednotky a územně technické
jednotky podle Vyhlášky č. 120/1979 Sb., o prostoro-
vé identifikaci informací. Identifikační čísla jsou
uvedena v Jednotném číselníku prostorových jedno-
tek FSÚ. Jsou šestimístná, přičemž na posledním
místě je kontrolní číslice modulo-ll.

c) Název okresu, obce a KÚ může mít nejvýše 30 znaků
včetně mezer a je bez diakritických znamének.

d) Pořadová čísla obcí v okrese (třímístná) a KÚ v obci
(dvoumístná) byla stanovena v roce 1972 pro převod
údajů EN na počítač a mění se pouze při změně pří-
slušnosti obce do okresu nebo KÚ do obce. Spolu
s číselným kódem okresu tvoří úplné číslo KÚ. V lo-
kální bázi dat v souboru NYSKAT AL má věta
o okresu obě pořadová čísla nulová a věta o obci má
nulové pořadové číslo KÚ.

e) Výměra katastrálního území je součtem všech výměr
parcel v KÚ a je uvedena v m2• Údaj "Výměra okre-
su" se nevyužívá.

f) Příslušnost obce k finančnímu úřadu je dána číselní-
kem finančních úřadů v ČR.

g) Pracovní číslo KÚ je třímístné pořadové číslo KÚ
v okrese bez ohledu na příslušnost k obci a slouží
k označení souborů jednotlivých KÚ v lokální bázi
dat.

h) Příslušnost KÚ k výrobní podoblasti slouží pro su-
marizační účely a určuje, v které podoblasti z hledis-
ka zemědělské výroby KÚ leží. Je vyjádřena dvou-
místným kódem, v němž prvá číslice označuje výrob-
ní oblast a druhá je číslo podoblasti. Jsou rozlišeny
tyto oblasti: I = kukuřičná, 2 = řepařská, 3 = bram-
borářská, 4 = horská.

i) Souřadnice definičního bodu KÚ zaokrouhlené na
100 m, se uvádějí v systému S-JTSK. Definičním bo-
dem je bod uvnitř hlavní základní sídelní jednotky
v KÚ.

j) Redukční konstanty souřadnic určují hodnoty re-
dukce souřadnic definičních bodů parcel.

k) Maximální fiktivní rodné číslo občana a identifikač-
ní číslo organizace udávají nejvyšší použité fiktivní
číslo v okrese pro jednotný identifikátor vlastníka
nebo nájemce. nemovitosti.

I) Datum poslední změny údajů o obci nebo o KÚ ur-
čuje poslední aktualizaci příslušné věty.
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Kód Kvalita výměry

Parcely s druhem číslování 1 a 2
O Výměra vypočtena graficky
I Výměra vypočtena z přímo měřených měr nebo souřadníc bez vyrovnání
2 Výměra vypočtena z vyrovnaných souřadnic v S-lTSK

Parcely s druhem číslování 3 až 9
I Výměra celé parcely z původniho podkladu
2 Yýměra části parcely
3 Cást parcely prozatím bez výměry
4 Výměra skupiny parcel z původniho podkladu

Kód Druh pozemku Označeni

2 Orná půda ORNA PUDA
3 Chmelnice CHMELNICE
4 Vinice VINICE
5 Zahrady ZAHRADA
6 Ovocné sady OVOCNY SAD
7 Loukv LOUKA
8 Pastviny PASTVINA
10 Lesní pozemky LESNI PUDA
II Vodní plochy VODNI PLOCHA
13 Zastavěné plochy ZASTAVENA PL

a nádvoří
14 Ostatní plochy OSTATNI PL.

Pozn.: Do 31. 12. 1992 byl druh pozemku vodní plochy rozdě-
len na "Rybníky s chovem ryb" (kód II) a "Ostatni vodní plo-
chy" (kód 12)

Údaje o parcele uvedené v tab. 3 mají tento význam
a obsah:
a) Druh číslování parcel rozlišuje skupiny parcel podle

tab. 4. Parcely s druhem číslování I a 2 jsou parcely
se všemi údaji katastru nemovitostí, kdežto parcely
s druhem číslování 3 až 9 jsou parcely v půdnich cel-
cích, které jsou zobrazeny v jiném podkladu než ka-
tastrální mapě (mapě katastru nemovitostí) a jsou
evidovány zjednodušeným způsobem. Kódy I, 4, 6
a 8 jsou pro stavební parcely (tj. parcely s druhem
pozemku "zastavěné plochy a nádvoří") při dvojím
číslováni parcel v KÚ, zbývající kódy jsou pro všech-
ny ostatní parcely.

b) Parcelním číslem je každá parcela označena v soubo-
ru geodetických informací (v katastrální mapě nebo
jiném podkladu podle skupiny dané druhem číslová-
ní). Parcelní číslo se skládá z nejvýše pětimístného
kmenového čísla a případně z nejvýše třímístného
poddělení.

c) Dílem jsou označeny podle dřívějších předpísů části
pozemku, které se odlišují v druhu pozemku nebo
způsobu využití nemovitosti a nesplňují kritéria pro
vznik samostatné parcely, popř. u parcel v půdních
celcích se liší příslušností k nájemci.

d) Výměra parcely je vyjádření plošného obsahu prů-
mětu pozemku do zobrazovací roviny v m2, vyplývá
z geometrického určení pozemku.

e) Kvalita výměry vyjadřuje způsob určení výměry a je
vyjádřena kódy podle tab. 5.

f) Druh pozemku vyjadřuje účel užívání pozemku a je
vyjádřen kódem. Kódy druhů pozemků jsou stanove-
ny prováděcí vyhláškou katastrálního zákona. Kódy
a jejich zkrácené slovní označení v počítačových vý-
stupech je v tab. 6.

g) Způsob využití nemovitosti blíže specifikuje využívá-
ní pozemku v rámci druhu pozemku. Kódy jsou sta-
noveny vyhláškou a spolu se zkráceným označením
v počítačových výstupech jsou v tab. 7.

h) Způsob ochrany nemovitostí vyznačuje vztah parcely
k vybraným způsobům ochrany z oblastí přírody,
kultury nebo zdravotnictví a umístění geodetických
bodú na parcele. Kódy jsou stanoveny vyhláš-
kou a spolu se zkráceným slovním označením jsou
v tab. 8.
U parcel v půdních celcích převedených z jiného KÚ
je v tomto ~daji uloženo třímístné pracovní číslo pů-
vodního KU.

i) Číslo popisné nebo evidenční stavby je číslem budo-
vy (zejména obytné), které jí jednoznačně určuje
v rámci části obce. Může být nejvýše čtyřmístné. Po-
kud je v KÚ více částí obce se samostatnými číselný-
mi řadami, je příslušnost k části obce vyjádřena
dvoumístným číslem před číslem popisným nebo eví-
denčním. Rozlišení čísla popisného od evidenčního
j~"v nejnižším řádu kódu "způsob využití nemovitos-
tI .
U parcel v půdních celcích je misto čísla popisného
uvedeno parcel ní číslo půdního celku (tj. parcely, do
níž je původní parcela v kat astru nemovítostí slouče-
na). Místo čísla části obce je nejvýše dvoumístné
poddělení a dále je nejvýše čtyřmístné kmenové číslo
parcely.

j) Příslušnost k vlastníku je vyjádřena nejvýše pětimíst-
ným číslem listu vlastníctví v rámci KÚ. Čísla 99990
až 99999 jsou vyhrazena pro vyznačení těch fyzic-
kých nebo právnických osob, v jejichž prospěch jsou
v katastru zapsána jiná práva (např. služebnost) a ne-
jsou současně vlastníky nebo nájemci nemovitostí.

k) Příslušnost k nájemci (a dosud í k uživateli podle
předcházející EN) je vyjádřena nejvýše pětimístným
číslem evidenčního listu v rámci KÚ ve společné čí-
selné řadě s listy vlastnictví. Je-li nájemce (uživatel)
současně vlastníkem, má číslo evidenčního listu
shodné s číslem listu vlastnictví.

I) Rozlišení právního vztahu k nemovitostí vyjadřuje
kód vlastnického vztahu stanovený vyhláškou a uve-
dený v tab. 9.
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Kód Způsob využití nemovitosti Zkráceně

Zemědělská půda (kód druhu pozemku 2 až 8)
SKLENIK, PAR.12 Skleník, pařeníště

13 Školka, topolová plantáž SKOLKA

I,.esní pozemky (kód druhu pozemku 10)
UCELOVY LES21 Učelový les

22 Lesní školka LES. SKOLKA
26 Stavba na lesní půdě CHATY-LES. P.
27 Zpevněná lesní komunikace ZPEV. LES. KOM

Vodní plochy (kód druhu pozemku II)
RYBNIKIII Rybník s chovem ryb

120 Tok přírodní, resp. upravený TOK PRIRODNl
121 Tok umělý TOK UMELY
122 Vodní nádrž přírodní V. NADRZ PRIR
123 Vodní nádrž umělá V. NADRZ UMEL
124 Močál, bažina (mokřaď) MOCAL

Zastavěné plochy (kód druhu pozemku 13)
PRUMYSL. OBJ.10. Průmyslový objekt, továrna

20. Zemědělský objekt s obytnou částí ZEM. USEDLOST
21. Zemědělská hospodářská budova ZEM. HOSP. BUD.
30. Objekt dopravy OBJ. DOPRAVY
40. Objekt k bydlení OBJ. BYDLENI
420 Rekreační objekt s číslem popisným REKR. OBJEKT
50. Objekt lesního hospodářství OBJ. LES. HOSP
60. Zařízení občanské vybavenosti sidel OBCAN. VYBAV.
70. Zařízení technické vybavenosti sídel TECHNIC. VYB.
90. Ostatní stavební objekty OST. STAV. OBJ
.. O Budova s číslem popisným -
..I Stavba s číslem evidenčním (bez garáží) STAVBA EVID.
..2 Garáž (i s číslem evidenčním) GARAZ
..3 Ostatní budovy bez čísla popisného či evidenčního -

..4 Dvůr DVUR

..5 Zbořeniště, jiná plocha ZBORENISTE

Ostatní plochy (kód druhu pozemku 14)
30 Dráha - provozní plocha železnic DRAHY-PROV. P
31 Dálníce (vč. nájezdů a dalších ploch) DALNICE
32 Silnice 1.-111. třídy SILNICE
33 Místní a účelové komuníkace OST. KOMUNIK.
36 Plochy letišť a přístavů OST. DOPR. PL.
40 Zeleň v bytové zástavbě ZELEN V ZAST
41 Ostatní veřejná zeleň OST. VER. ZEL.
50 Hřiště, stadion HRISTE, STAD.
51 Koupaliště (u vodní plochy) KOUPALISTE
52 Ostatní sportoviště OST. SPORTOV.
53 Plochy pro lehká ubytovací a rekreační zařízení REKR. UBYT. PL
54 Plocha pro soukromou rekreaci SOUKR. REKR.
60 Hřbitov, urnový háj HRBIT. UR. HAJ
61 Plochy s kulturním a osvětovým zařízením KULT. OSVETA
70 Manipulační a skladové plochy MANIP. PLOCHA
71 Plocha těžební činnosti TEZBA SUROV.
73 Plocha řízené skládky SKLADKA
90 Jiné plochy HNE PLOCHY
91 Pozemek určený k výstavbě - staveníště STAVENISTE
92 Plochy, které neposkytují trvalý užitek SVAH-SKALA

Pozn.: U druhu pozemku "zastavěné plochy a nádvoří" je výsledný kód způsobu využití nemovitosti trojcíferný a vznikne spoje-
ním dvoumístného kódu charakteristiky účelu využití na prvních dvou místech s jednomístným kódem bližší specifikace nemovito-
sti (na posledním místě).

m) Číslo listu katastrální mapy, tj. části souboru geode-
tických informací udává list mapy, na němž je par-
cela zobrazena buď celá nebo z větší části. Mapy
souvislého zobrazení v měřítku 1:2880 jsou číslová-
ny v rámci KÚ čísly I až 20 podle. jejich umístění
v triangulačním listu. Mapy v systému S-JTSK mají
pro měřítko I :5000 dvoumístné číslo, pro měřítko
I :2000 třímístné číslo a pro měřítko I: 1000 čtyřmí-
stné číslo, přičemž může být významná i nula na za-
čátku.

n) Odkaz na položku výkazu změn udává, kdy byl ně-
který údaj parcely naposledy měněn. Položka se vy-
jadřuje nejvýše čtyřmístným pořadovým číslem
a posledním dvojčíslím roku. Shodné číslo položky
výkazu změn je uvedeno i ve sbírce listin na listině,
kterou je změna doložena.

o) Souřadnice definičniho bodu nemovitosti jsou uve-
deny v m redukované o konstanty obsažené v úda-
jích o KÚ. Tento údaj je zatím naplněn pouze
v hlavním městě Praze.
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Kód Způsob ochrany nemovitosti Zkráceně

.. 1 Menší chráněné území (přírodní rezervace, přírodní památka) a jeho ochranné OCHR. PRIRODY
pásmo

..2 Rozsáhlé chráněné území (národní park, chráněná krajinná oblast) a jeho OCHR. PRIRODY
ochranné pásmo

.. 3 Menší i rozsáhlé chráněné území současně OCHR. PRIRODY

.1. Vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašelin, ochranné pásmo I. stupně LECIVY ZDROJ
léčivého zdroje

I .. Jednotlivá nemovitá kulturní památka PAMATKA
2 .. Památkově chráněné území (památková rezervace, památková zóna, ochranné PAM. UZEMI

pásmo nemovíté kulturní památky)
3.. Nemovitá kulturní památka v památkově chráněném území PAM.-PAM. UZ.
4.. Geodetícký bod a jeho chráněné území GEOD. BOD
5 .. Geodetický bod na nemovíté kulturní památce G. BOD-PAM.
6 .. Geodetícký bod v památkově chráněném území G. BOD-PAM. UZ
7 .. Geodetícký bod na nemovité kulturní památce v p:lmátkově chráněném území G. BOD-PAM. UZ

Pozn.: Kód způsobu ochrany nemovítosti se vytváří kombinací kódů na prvém až třetím místě, např. 112 = nemovitá kulturní pa-
mátka ve vnitřním lázeňském území v rámci rozsáhlého chráněného území

Kód Právní vztah

4 Nemovitost ve vlastnictvi Č'eské republíky, ke které bylo zřízeno právnícké osobě právo trvalého užívání (celý
pozemek)

5 Stavba na cizím pozemku
7 Správa nemovitosti a právo hospodařeni s částí pozemku podle § 36 odst. I vyhlášky [I], který nelze reálně

rozdělit
8 Č'ást pozemku ve vlastnictvi Č'eské republiky, ke které bylo zřízeno právnické osobě právo trvalého užívání
9 Neuspořádaný vlastnícký vztah

Jméno údaje
Popis údaje Typ udaje Počet míst

IBM PC

Typ věty /soubor OBORG NYSOBORG
Jednotný identifikátor IDENT IDENT N II
Charakteristika vlastníka, nájemce UVCHAR UVCHAR N I
Jméno, název a adresa NAZOV NAZEV C 60
Datum poslední změny jména DPZ DATPZ N 6/8

Typ věty/soubor LV NYSUV
Příslušnost vlastníka do katastrálního území LVKLUC *) N 7
Č'íslo vlastníka, listu vlastnictví LVC1S ELLVCIS N 5
Datum poslední změny parcel v LV DPZLV - N 6
Druh listu vlastnictví RLV DRUHLV N I

Typ věty VLA
Pořadové číslo spoluvlastníka PCVLA VLPOR N 3/4
Vlastnický podíl PODIEL PODlL N 9
Odkaz na položku výkazu změn vlastníka VPOLVZ UVPOLVZ N 6

Typ věty EL
Příslušnost nájemce do katastrálního území ELKLUC *) N 7
Č'íslo nájemce, evidenčního listu ELCIS ELLVCIS N 5
Sektor SEKT SEKTOR N 2
Poznámka k sektoru PSEKT PSEK N I
Číslo obce sídla nájemce SIDLO SIDLO N 7
Datum poslední změny parcel v EL DZPEL - N 6
Odkaz na položku výkazu změn nájemce UPOLVZ UVPOLVZ N 6
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Kód Rozlišení

I Česká republika
2 Ostatní právnické osoby
3 Občan - jednotlivý
4 Občané - manželé v bezpodí1ovém

spoluvlastnictví
5 Občané - manželé v podílovém spoluvlastnictví

Údaje o vlastnících a nájemcích nemovitostí, uvede-
né v tab. 10, mají tento význam a obsah:
a) Jednotným identifikátorem vlastníka nebo nájemce

nemovitostí je buď rodné číslo občana (fyzické oso-
by) nebo identifikační číslo s dvoumístným do-
plňkem u právnické osoby (dosud zvané číslo organi-
zace). Rodné číslo je desítimístné, přičemž u osob
narozených po roce 1953 je na posledním místě kon-
trolní číslice, u ostatních osob je nahrazena nulou.
Identifikační číslo je osmimístné s kontrolní číslicí
modulo-II na posledním místě. Jednotný identifiká-
tor je povinným údajem, proto u těch vlastníků a ná-
jemců, u nichž dosud nebyl vyšetřen, byla počítačem
generována fiktivní hodnota. Fiktivní rodné číslo je
jedenáctimístné s konstantou 9 na prvním místě, čís-
lem okresu na dalších čtyřech místech a pořadovým
číslem v okrese na zbývajících šesti místech. Fiktivní
číslo organizace s doplňkem je desítimístné rovněž
s konstantou 9 na prvním místě a číslem okresu na
dalších čtyřech místech, následuje specielní konstan-
ta a ve zbývajících čtyřech místech je pořadové číslo
v okrese. Fiktivní čísla se postupně nahrazují skuteč-
nými.

b) Charakteristika vlastníka, nájemce rozlišuje jednak
občany s rodným číslem od ostatních subjektů s čís-
lem identifikačním a dále u občanů rozlišuje jednot-
livce od manželů (v katastru nemovitostí vystupují
manželé s rovným právem jako jeden subjekt). Rozli-
šení je provedeno kódy podle tab. II.

c) Jméno nebo název a adresa vlastníka, nájemce je je-
den řetězec nejvýše šedesáti znaků. U občanů je po-
řadí jednotlivých slov toto: příjmení, popř. titul,
vlastní jméno, popř. jméno manželky s titulem, adre-
sa.

d) Číslo vlastníka je číslem listu vlastnictví (LV) a je
popsáno v údajích o parcele, písmo j. Spoluvlastníci
nemovitostí jsou označeni stejným číslem LV.

e) Pořadové číslo spoluvlastníka rozlišuje spoluvlastní-
ky téže nemovitosti, kteří jsou označeni shodným čís-
lem listu vlastnictví. Pořadovým číslem I se označuje
spoluvlastní k, který je dosud současně veden jako
uživatel. Je-Ii na listu vlastnictví pouze jeden vlast-
ník, má pořadové číslo I.

I) Vlastnický podíl je číslo, které určuje, jakou ideální
část vlastnictví má daný spoluvlastník. Vlastnický
podíl je devítimístné číslo, v němž první čtyři číslice
jsou čitatel a zbývajících pět číslic jmenovatel zlom-
ku, kterým je podíl vyjádřen (např. podíl 1/4 je ulo-
žen jako 100004). Podíl I se nevyznačuje.

g) Číslo nájemce je číslem evidenčního listu (EL) a je
popsáno v údajích o parcele, písmo k.

h) Sektor je číslo, které ve smyslu dřívějších předpisů
označuje příslušnost uživatele do statistické skupiny
zemědělských podniků (závodů). Číslo sektoru se
stanovuje v dohodě se zúčastěnými ústředními orgá-
ny. Přehled sektorů k I. lednu 1993 je v tab. 12.

g) Poznámka k sektoru slouží k podrobnějšímu členění
sektoru 19 podle velikosti zemědělského závodu.

h) Číslo obce sídla nájemce udává sedmimístné číslo
obce, které je tvořeno číselným kódem okresu a po-
řadovým číslem obce v okrese (viz údaje o katastrál-
ním území písmo a, d).

i) Odkaz na položku výkazu změn udává, kdy byl ně-
který údaj o vlastníkovi nebo nájemci měněn (viz
údaje o parcele, písmo n).

Podrobnější údaje o právních vztazích (dříve zvané
doplňkové údaje o vlastnictví) obsahují takové údaje,
které umožňují automatízovat všechny části listů vlast-
níctví. Jsou uvedeny v tab. 13 a jednotlívé položky mají
tento význam a obsah:

a) Příslušnost k listu vlastnictví je vyjádřena jeho čís-
lem, které je popsáno v údajích o parcele, písmo j.

b) Pořadové číslo údaje na LV rozlišuje a jednoznačně
ídentifikuje každý údaj v rámci LV. Nabývá hodnot
v rozmezí od I do 9999.

c) Druh podrobnějšího údaje je vyjádřen kódem, který
jednak rozlišuje a standardizuje jednotlivé zápisy na
LV a jednak umožňuje vyjádřit některé právní vzta-
hy, neautomatizované v údajích o parcelách nebo
o vlastnících. Význam kódů a jejich textové vyjádře-
ní jsou v tab. 14.

d) Číselný doplněk umožňuje v standardizovaném tex-
tu (viz c) uvést doplňující číselnou hodnotu, jejíž
druh odpovídá kódu podrobnějšího údaje (parcelní
číslo, jednotný ídentifikátor, číslo listu viastnictví,
částka v Kč nebo pořadové číslo údaje).

e) Odkaz na listinu, podle níž právní vztah vznikl (na-
bývací titul), se vyjadřuje jednak kódem druhu listi-
ny a jednak číslem lístiny nebo datem jejího vyhoto-
vení. Kódy listin a jejich zkrácené slovní vyjádření
v automatizovaném výstupu jsou v tab. 15.

f) Textový doplněk umožňuje zapsat na automatizova-
ný LV libovolný text, který rozšíří nebo doplní stan-
dardizovaný text vyjádřený kódem podrobnějšího
údaje. Texty se člení na řádky po šedesáti znacích
(včetně mezer).

g) Pořadové číslo řádku textového doplňku rozlišuje
jednotlivé řádky údaje ad f.

Pravidelná aktualizace datové báze je nezbytným před-
pokladem pro správnou funkci každého informačního
systému. V katastru nemovitostí se údaje mění průběž-
ně, proto bázi dat o nemovitostech bylo nutno od zalo-
žení pravidelně aktualizovat. Informace o změnách
jsou získávány a zpracovány katastrálními úřady
v okresech.
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Číslo Sektor Skupina

I Státní statky A
14 Ostatní družstva (mimo zemědělská) C
15 Ostatní veřejný sektor (obce, organizace a podniky ve správě obcí, společenské organizace, B

politické strany)
16 Zemědělská družstva C
17 Záhumenky členů zemědělských družstev C
18 Obchodní společnosti B
19 Samostatně hospodařící rolníci D
20 Církve B
21 Pozemky nepatřící k zemědělským závodům -
22 Urbariáty, komposesoráty a singulariáty D
30 Pozemkový fond A
33 Společné zemědělské podniky C
34 Státní podniky a organizace resortu MZe ČR A
35 Státní podniky a organizace ostatních resortů A

- Státni sektor A
- Veřejný sektor B
- Družstevní sektor C
- Soukromý sektor D

Jméno údaje
Popis údaje Typ údaje Počet míst

IBM PC

Typ věty/soubor DOPLVLA NYSVL
Příslušnost údaje do kat. území (KUC\S) *)
Příslušnost údaje k listu vlast. (LVC\S) DLVC\S N 5
Pořadové číslo údaje na LV DOPLPOR DOPLPOR N 4
Druh podrobnějšiho údaje DOPLKOD DOPLKOD N 3
Číselný doplněk DOPLUDAJ DOPLUDAJ N II
Odkaz na listínu - druh listiny

I
L1STDRUH L1STDRUH N 2

~~ číslo listiny L1STC\S L1STC\S N 7
Odkaz na položku výkazu změn DOPLVZ DOPLVZ N 6

Typ věty/soubor DTEXT NYSTX
Příslušnost údaje do kat. území DKUClS *) N 7
Příslušnost údaje k listu vlast. DLV DLVC\S N 5
Příslušnost údaje k pořadí OPOR DOPLPOR N 4
Pořadové číslo řádku textu DPRAD RADEK N 2
Textový doplněk DTX**) DTEXT C 60

*) Příslušnost je vyjádřena pracovnim čislem KÚ ve jménu souboru
**) Údaj se může až 100x opakovat.

Aktualizace centrální báze dat ISN vychází z principů
vedení bývalého pozemkového katastru. Všechny změ-
ny údajů ISN (výjimkou jsou údaje o KÚ) se podle lis-
tin zapisují do výkazu změn, který je jednak trvalým
dokladem o změně a jednak prvotním dokladem pro
pořízení dat k aktualizaci databáze. Výkaz změn se za-
kládá pro každé KÚ samostatně. Jednotkou pro zápis
změn je položka, tj. skupina změn do ložených jednou
listinou nebo jinak spolu souvisejících. Položky se čís-
lují v rámci KÚ buď samostatně od I v každém roce ne-
bo průběžně. Jednotlivé změny v položce se zapisují do
řádků a označují číslem řádku. Číslo položky a číslo
řádku jsou v průběhu aktualizace jednoznačným identi-
fikátorem každé změny v KÚ. V řádku může být zapsá-
na změna údajů buď o parcele (typ změny 2), nebo
o vlastníku či nájemci (typ změny I), nebo změna po-
drobnějších údajů o právních vztazích (typ změny 3).
Typy změn se do výkazu změn nezapisují, určuje je při
dalším zpracování počítač.

Pro vedení výkazu změn jsou stanoveny dva druhy
tiskopisu. Jeden je určen pro klasické způsoby pořizo-
vání dat a druhý pro přímé optické snímání ručního
písma. Pro zápis změn do výkazu změn platí dvě zá-
kladní zásady:
- zásada chronologičnosti - pozdější zápis (s vyšším

číslem položky) má platnost před zápisem dřívějším,
- zásada minimálnosti - zapisují se pouze údaje nové

a měněné, údaje bez změny se nepřepisují.
U změn se při zápisu do výkazu změn rozlišují tyto ka-
tegorie změny:
I - zrušení objektu (tj. parcely, vlastnika, nájemce, ji-

ného oprávněného nebo podrobnějšího údaje
o právních vztazích),

2 - změna jednotlivých údajů o stávajícím objektu,
3 - vytvoření nového objektu,
5 - hromadná změna příslušnosti parcel k listu vlast-

nictví nebo evidenčnímu listu,
9 - zrušení všech objektů v KÚ.
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Kód Vyjadřuje zápís na ručně vedeném LV Údaj v doplňku Základní text Doplněk Část LV

I Služebnost nebo omezení obecně (upřesnění Parcel ní číslo SLUZEBNOST (PODLE PRO PARe. C
podle lístiny) LISTINY)

2 Služebnost cesty (pro parcelu) Parcelní číslo SLUZEBNOST CESTY PRO PARe. C
3 Služebnost chůze (pro parcelu) Parcelní číslo SLUZEBNOST CHUZE PRO PARe. C
4 Služebnost jízdy (pro parcelu) Parcelní číslo SLUZEBNOST JIZDY PRO PARe. C
5 Služebnost provádění oprav plotu, zdi, střechy Parcel ní číslo SLUZEBNOST OPRAV PRO PARe. C

apod. (pro parcelu) A UDRZBY
6 Služebnost vedení stoky, kanálu, potrubí, Parcelní číslo SLUZEBNOST VEDENI PRO PARe. C

podzemních a nadzemních vedení, svádění vody
apod. (pro parc.)

7 Služebnost zřízení plotu nebo zdi (pro parcelu) Parcelní číslo SLUZEBNOST ZRIZENI PRO PARe. C
PLOTU-ZDI

8 Služebnost štítové zdi (pro parcelu) Parcel ní číslo SLUZEBNOST STITOVE PRO PARe. C
ZDI

9 Služebnost spolu užívání studny, žumpy, průjezdu Parcel ní číslo SLUZEBNOST PRO PARe. C
apod. (pro parcelu) SPOLUUZIVANI

10 Služebnost braní, čerpání vody (pro parc.) Parcelní číslo SLUZEBNOST BRANI PRO PARe. C
VODY

II Služebnost (právo) dolování Parcelní číslo SLUZEBNOST DOLOVANI PRO PARe. C
12 Atelíer (pro spoluvlastníka číslo) Č. spoluvlast.! ATELlER-SPOLU· Bl

č. atelieru VLASTNIK/CISLO
13 Garáž (pro spoluvlastníka číslo) Č. spoluvlast.! GARAZ-SPOLU· BI

č~garáže VLASTNIK/CISLO
14 Provozovna, dílna (pro spoluvlastníka číslo) (. spoluvlast. PROVOZOVNA, DILNA SPOLUVL. BI
15 Ostatní nebytový prostor e. spoluvlast. OSTATNI NEBYTOVY SPOLUVL. Bl

PROSTOR
21 Služebnost (právo) bytu, bydlení Rodné číslo SLUZEBNOST BYTU PRO OBCANA C
22 Služebnost (právo) výměnku Rodné číslo SLUZEBNOST VYMENKU PRO OBCANA C
23 Služebnost (právo) užívání Rodné číslo SLUZEBNOST UZIVANI PRO OBCANA C
24 Služebnost (právo) požívání Rodné číslo SLUZEBNOST POZIVANI PRO OBCANA C
25 Povinnost vyplácet osobní důchod (Kč) Částka v Kč POVINNOST VYPLACET KC C

DUCHOD
26 Podíl (Kč) Částka v Kč PODIL KC C
27 Právo zpětné koupě - PRAVO ZPETNE KOUPE C
28 Právo předkupní - PRAVO PREDKUPNI C
29 Právo zástavní, dlužni úpis - OMEZENI PREVODU C

NEMOVITOSTI
30 Smlouva o půjčce České spořitelně (Kč) Částka v Kč PUJCKA OD CSTSP KC C
31 Smlouva o půjčce právnické osobě (Kč) Částka v Kč PUJCKA OD KC C

ORGANIZACE
32 Smlouva o půjčce fyzické osobě (Kč) Částka v Kč PUJCKA OD OBCANA KC C
33 Podzástavní právo PODZASTAVNI PRAVO SPOLUVL C
34 Omezení dispozíčních práv OMEZENI DlSPOZICNICH SPOLUVL. C

PRAV
35 Pohledávka finanční správy, úřadu (Kč) Částka v Kč POHLEDAVKA FINANCNI KC C

SPRAVY
36 Pohledávka justíční správy (Kč) Částka v Kč POHLEDAVKA JUSTICNI KC C

SPRAVY
37 Pohledávka peněžniho ústavu (Kč) Částka v Kč POHLEDAVKA KC C

PENEZNIHO USTAVU
38 Pohledávka právnícké osoby (Kč) Částka v Kč POHLEDÁVKA KC C

ORGANIZACE
39 Pohledávka fyzické osoby (Kč) Částka v Kč POHLEDAVKA OBCANA KC C
40 Zástav ní právo Rodné čislo či číslo ZASTAVNI PRAVO SPOLUVL. C

organizace
41 Právo k omezení jiné nemovitostí obecně Parcel ní číslo PRAVO (PODLE LISTINY) NA PARe. Bl

(upřesnění podle listíny)
42 Právo cesty (přes parcelu) Parcelní číslo PRAVO CESTY NA PARe. BI43 Právo chůze (přes parcelu) Parcelní číslo PRAVO CHUZE NA PARe. BI
44 Právo jízdy (přes parcelu) Parcelní číslo PRAVO JIZDY NA PARe. Bl
45 Právo provádění oprav plotu, střechy, zdi apod. Parcelní číslo PRAVO OPRAV A UDRZBY NA PARe. BI

(na parcele)
46 Právo vedení stoky, kanálu, potrubí, podzemních Parcel ní číslo PRAVO VEDENI NA PARe. Bl

a nadzemních vedení, svádění vody apod. (přes
parcelu)

47 Právo zřízení plotu, zdi (na parcele) Parcelní číslo PRAVO ZRIZENI NA PARe. Bl
PLOTU-ZDI

48 Právo štítové zdí (na parcele) Parcel ní číslo PRAVO STITOVE ZDI NA PARe. Bl
49 Právo spolu užívání studny, žumpy, průjezdu Parcelní číslo PRAVO SPOLUUZIVANI NA PARe. Bl

apod. (na parcele)
50 Právo braní, čerpání vody (na parcele) Parcel ní číslo PRAVO BRAN I VODY A PARe. BI51 Právo bytu (v družst. nástavbě, vestavbě) Parcelní číslo PRAVO BYTU NA PARe. BI60 a) Pozemky v užívání organízace - POZEMKY V UZIVANI D

ORGANIZACE
b) Nabývací títul parcely v půdním celku Parcelní číslo PARCELA V PUD CELKU E
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61 Pozemky v soukromém vlastnictvi - POZEMKY D
V SOUKROMEM
VLASTNICTVI

62 Poznámka o národní správě - NARODNI SPRAVA D
63 Poznámka o náhradním užívání - NAHRADNI UZIVANI D
64 Poznámka o dosídlení - DOSIDLENI D
65 Převod sdružených pozemků na stát - VYKUPZESDRUZENYCH D

POZEMKU
66 Poznámka o zahájení vyvlastňovacího řízení - ZAHAJENI D

VYVLASTNOVACIHO
RIZENI

67 Zákaz stavby (na parcele) Parcel ní číslo ZAKAZ STAVBY NA PARC. D
68 Zpětná koupě stodoly, chléva apod. (na parcele) Parcel ní číslo ZPETNA KOUPE OBJEKTU NA PARC. D
69 Při sloučena část cizí parcely Parcelní číslo PRISLOUCENA CAST CIZI DO PARC. D

PARCEL Y
70 V bezpodilovém spoluvlastnictvi manželů dům Parcelní čislo BEZPODlLOVE SPOLUVL. NA PARC. D

(na parcele) MANZELU DOMU
71 V bezpodilovém spoluvlastnictví manželů parcela Parcel ní čislo BEZPODÍLOVE PARCEL Y D

SPOLUVLAST.MANZELU
72 V podilovém spoluvlastnictví manželů parcela Parcel ní číslo PODI LOVE SPOLUVLAST. PARCELY D

MANZELU
73 Poschoďová gará'i (na parcele) Parcel ní číslo POSCHODOVA GARAZ NA PARC D
74 Dočasné užíváni pozemku za úplatu Parcelní číslo DOCASNE UZlVANI ZA PARCELY D

UPLATU
75 Určení vlastnictví parcely soudem Parcelní číslo URCENI VLASTNICTVI PARCELY D

SOUDEM
76 Nájem nebo výpůjčka parcely Parcelní číslo NAJEM, VYPUJCKA PARCELY D
77 Nájem, výpůjčka parcely v půdním celku Parcelní číslo NAJEM, VYPUCKA - PARCELY D

V PUDNIM CELKU
80 a) Nabývací titul pro celé vlastnictví - CELE VLASTNICTVI E

b) Nabývací titul pro spluvlastnika Rodné číslo VLASTNIK E
81 Nabývací títul jedné parcely Parcel ní číslo PARCELA E
82 Odkaz na souvisejíci list vlastnictví Číslo LV NAVAZNOST NA LIST D

VLAST. CISLO
83 Odkaz na záznam zmen Číslo položky ZAZNAM ZMEN - D

POLOZKA CISLO
84 RodfJé čislo manželky Rodné číslo RODNE CISLO D

I MANZELKY
85 Číslo bytu spoluvlastníka (pouze na LV s byty Poř. č. spoluvl. ~ SPOLUVLASTNIK/CISLO BI

v osobním vlastnictví) číslo bytu I BYTU
86 Upozornění na zménu výměr obnovou mapy - ZMENA VYMER [)

OBNOVOU OPERATU
87 Upozornění na přečislování parcel -- ZMENA CIS PARCEL D

OBNOVOU OPERATU
89 Vyznačení trvalého užívání pozemku se stavbou Parcelní číslo - (B)

jiného vlastníka
90 Pokračovací věta -- omezení zápísu na jedinou Parcel ní číslo NA PARCELE/PRO B/CiD

parcelu na listu vlastnictví PARCELU
91 Pokračovací věta - omezení zápísu na jednoho Rodne číslo JEN PRO A/C [)

spoluvlastníka SPOLUVLASTNIKA
92 Vyznačení částí parcely Parcel ní čislo -- (B)
93 Zápis parcely u zřizovatele trvalého užívání Parcelní čblo (B)

s jiným číslem LV než 2 a u vlastníka pozemku
se stavbou jiného vlastnika

94 Zamezení zápisu stavby na pozemku v trvalém Parcel ní číslo (*) (Bl
užívání na LV (nesplněné náležitosti)

Čís. evídenční95 Zápis stavby bez vlastního parc. čísla STAVBA BEZ VLASTNI BI
PARCEL Y EV. C

96 Zápis vlastnictví sklepa pod parcelou Parcelní číslo SKLEP POD PARC BI
97 Vyznačení části parcely v trvalém užívání Parcelní číslo - (B)
99 Zamezení zápisu podrobnějšího údaje na LV bez Poř. č. údaje - -

jeho zrušení

Data z výkazu změn se v současné době pořizují tě-
mito způsoby (v závorce je uvedeno procento změn, po-
řizených v roce 1992 uvedeným způsobem z celkového
počtu 2,88 mil. změn):
- na terminálu počítače SM-4 - přímé uložení do

změnové databáze (48 %),
- na zařízení CONSUL 311 - záznam na pružný disk

(20 %),
- na osobních počítačích PC - záznam na dí sketu

(9 %),
- na čtecím zařízení SCAN DATA optickým čtením

ručního písma - záznam na magnetickou pásku
(22 %).

Změnový soubor pořízený uvedenými způsoby se dá-
le zpracuje na počítači SM-4 programovým systémem
GEOREN, větev GENZ. Soubor programů této větve
umožňuje vytvořit diskový změnový soubor, jeho data
formálně i logicky zkontrolovat, případně opravit
a opravený soubor uložit na výstupní medium.
Současně určí pro každou změnovou větu její typ:
I - změna údajů o vlastníku, nájemci a jiném oprávně-

ném,
2 - změna údajů o parcele,
3 - změna podrobnějších údajů o právních vztazích.
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Smlouva o převodu nemovitosti
Dohoda o zři ze ni práva osobniho uživáni
Dohoda o omezeni převodu nemovitosti
Smlouva o osobnim vlastnictvi k bytům
Rozhodnutí státního notářstvi o dědictvi
Potvrzeni státního notářství o prodeji nemovitosti výkonem rozhodnuti
Smlouva o zřizení věcného břemene
Zástavni právo - datum zápisu do výkazu změn
Dohoda o vydáni věci podle zák. Č. 403/1990 Sb.
Hospodářská smlouva
Rozhodnutí okresnich a obecnich úřadů
Dohoda o vypořádáni bezpodílového spoluvlastnictví manželů (do 31. 12. 1992)
Smlouva o koupi nemovitosti státem
Rozsudek soudu
Vlastnické prohlášeni
Administrativní dohoda
Dohoda o zrušení práva osobního uživání
Opatřeni nadřízeneho orgánu
Potvrzení o prodeji dražbou
Rozhodnuti pozemkového úřadu
Dohoda o vydání věci podle zákona Č. 87/91 Sb.
Smlouva o vkladu - velká privatizace
Smlouva o převodu - velká privatizace
Kupni smlouva - velká privatizace
Hospodářská smlouva hez čisla (ze dne ... )
Smlouva o koupi nemovitosti státem (ze dne ... )
Usnesení soudu - čislo deniku
Pozemková kniha - vložka
Přiděl
Výkup
Rozhodnuti o vyvlastnění
Pozemková kniha - seznam
Železnični kniha - vložka
Horní kniha - vložka
Zemské desky
Smlouva o převodu nemovitosti před r. 1964 (kupní. (rhová, darovací apod.)
Vznik práva k nemovitosti ze zákona
Majetková, správní a delimitačni unie odborového svazu
Vydrženi práva k nemovitosti
Jiný druh listiny
Smlouva o převodu nemovitostí vkladem
Smlouva o vzniku zástavniho a podzástavniho práva
Smlouva o zřízení nebo omezeni nebo zrušení věcného břemene
Smlouva o prodeji bytu a nebytových prostor
Pisemné prohlášení vkladatele o vloženi nemovitosti do základniho kapitálu ohchodní společnosti
nebo družstva
Dohoda o vydání věci podle zvláštního předpisu (restituce, rehahilitace)
Dohoda o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictvi manželů
Smlouva nebo iiná listina o přechodu vlastnického práva k nemovitostem uzavřená podle § 19
zákona Č. 92/1991 Sb.

Výsledkem zpracování je bezchybný výstupní soubor
O struktuře podle tabulky 16. Tento soubor je rozhra-
ním mezi přípravou změn na počítačí SM-4 a aktualiza-
cí centrální báze dat ISN na počítačí IBM.

Změnový soubor s uvedeným obsahem se 3 až 4 x
ročně předává k aktualizaci centrální báze dat, a to buď
na magnetické pásce, nebo na disketě. Aktualizace na
počítači probíhá ve dvou krocích. Změny z počítače
SM-4 nejdříve projdou konverzí, při níž změny uživate-
lů a vlastníků zapsané do výkazu změn v jednom řádku
se oddělí do samostatných změnových vět a věty se se-
třídí tak, aby v rámci položky bylo rušeni uživatelů
a vlastníků vždy na konci. Z této konverze se tiskne pře-
hled počtu všech zpracovaných změnových vět.

Aktualizace údajů ISN postupuje v rámci KÚ po po-
ložkách a řádcích (s výjimkou rušení uživatelů, vlastní-
ků, které je vždy na konci položky). U každé změny se:
- porovná číslo KÚ a identifikátor objektu změny (čís-

lo EL nebo číslo LV a pořadí spoluvlastníka u typu

RI
RII
RIIl
RIV
D
NSN
RV
DNE
RE
HS
ROZH
DOH BSM
KS CSST
ROZSUD
VLPROHL
ADM DOH
DOH OSU
OPATR
DRAZBA
ROZH PU
REHAB
VKLADVP
PREV VP
KUP VP
HS DNE
KS DNE
CD
PK VLOZ
PRIDEL
VYKUP
VYVLAST
PK SEZN
ZK VLOZ
HK VLOZ
Z DESKY
SMLPREV
ZAKON C
MSDUOS
VYDRZEN
JINA
VI
V2
V3
V4
V5

I, úplné číslo parcely u typu 2 a pořadové číslo po-
drobnějšího údaje o právních vztazích u typu 3) s ob-
sahem databáze. Identifikátor objektu změny kate-
gorie I, 2 a 5 (dosavadní) musí v databázi již existo-
vat, naopak u kategorie 3 a 5 (nový) existovat nesmí,

- kontroluje hodnota kategorie změny (připustná 1,2,
3,9 a u typu 2 též 5) a hodnota typu věty (I, 2 a 3),

- kontroluje převedení všech parcel z EL nebo LV při
rušení uživatele nebo vlastníka.
Pouze změnami bez uvedených závad se aktualizuje

obsah databáze, změny se zjištěnými chybami jsou vy-
loučeny. Pokud při vytváření nového uživatele nebo
vlastníka není znám jednotný identifikátor (rodné číslo
nebo číslo organizace), generuje se jeho fiktivní hodno-
ta. U rušených parcel nebo u parcel s měněnou výmě-
rou se kontroluje hodnota dosavadní výměry ve změno-
vé větě s výměrou v databázi. Rovněž se porovnává sou-
čet všech výměr parcel dosavadních a nových v rámci
položky (s výjimkou parcel v půdních celcích).
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Část Adresa Délka Jméno Údaj

A I 9 ZOI číslo KÚ (podle FSÚj
10 2 Z02 rok změny
12 4 Z03 číslo položky výkazu změn
16 3 Z04 číslo řádku v položce výkazu změn
19 I Z05 platnost věty
20 I Z06 typ věty (I, 2 nebo 3)
21 I Z07 kategoríe změny (I, 2, 3, 5 nebo 9)
22 6 Z08 číslo listu vlastníctví
28 6 Z09 změna čísla položky výkazu změn

B 34 5 ZlO číslo evídenčního lístu
39 3 ZII pořadové číslo spoluvlastníka
42 2 ZI2 sektor
44 2 ZI3 poznámka k sektoru
46 10 ZI4 spoluvlastnícký podíl/sídlo uživatele
56 I ZI5 charakteristíka uživatele -- vlastníka
57 II ZI6 číslo organízace/rodné číslo

I 68 60 ZI7 název vlastníka - nájemce s adresou

C 34 5 ZI8 číslo evidenčniho listu
39 5 ZI9 rezerva
44 I Z50 skupínové číslo parcely
45 5 210 kmenové číslo parcely
50 3 211 poddělení parcely
53 I 212 číslo dílu parcely
54 8 213 nová výměra parcely
62 8 214 dosavadní výměra parcely
70 2 215 druh pozemku
72 4 216 kód ochrany nemovítosti (u parcel PK prac. číslo jíného KÚ)
76 4 Z27 kód vvužiti nemovítosti
80 2 218 kvalíta výměry
82 3 219 skupína čísel popísn)'ch - evidenčních (u parcel PK poddělení

parcely KN)
85 5 Z30 číslo popísné -- evídenční (u parcel PK kmenové číslo parcely KN)
90 2 ni kód vlastnického vztahu
92 5 Z32 list mapy
97 2 Z33 rezerva
99 6 Z34 rezerva

lOS 6 Z35 souřadnice Y definičního bodu
III 6 Z36 souřadnice X definičního bodu
117 2 n7 rezerva

D 34 4 Z38 pořadové číslo údaje
38 4 Z39 kód údaje
42 12 Z40 čiselný doplněk
54 3 Z41 kód druhu listiny
57 5 Z42 číslo listiny
62 2 Z43 dvojčíslí roku vyhotovení listiny
64 60 Z44 textový doplněk

124 I Z45 pokračovací znak textového doplňku

o zpracování změn se tiskne protokol, v jehož záhla-
ví je název "PROTOKOL O AKTUALIZACI ISN",
číslo a název KÚ, datum aktualizace a číslo strany. Ob-
sah protokolu je uspořádán podle čísel položky výkazu
změn, a proto pro každý typ změnové věty je samostat-
ná hlavička, v níž jsou popsány jednotlivé údaje ve vě-
tě. U každé provedené změny je v protokolu dosavadní
obsah věty (u kategorie změny 3 nahrazen textem VE-
TA VYTVORENA) i nový obsah věty (u kategorie změ-
ny I nahrazen textem VETA ZRUSENA). Obsah vět je
doplněn informativními zprávami o výsledku porovná-
ní výměr parcel a o přidělení fíktivních identifikátorů
vlastníkům a uživatelům. U vyloučené změny je zpráva,
která určuje příčinu odmítnutí změny (např. PARCELA
DUPLlCITNI nebo VLASTNI K NENALEZEN) a ob-
sah změnové věty.

Zcela nezávisle probíhá sběr, pnprava i zpracovam
změn údajů o KÚ. Změny těchto údajů se zapisují po-
dle listin do dokladu "Údaje o obcích a katastrálních
územích", který se odesílá do centrálního výpočetního
střediska k pořízení dat, jejich kontrole a k následné ak-
tualizaci typů vět OKRES, OBEC a KATUZ v bázi dat
ISN. Údaje o KÚ je třeba aktualizovat před aktualizací
ostatních údajů ISN. Výsledkem je protokol, který ob-
sahuje zprávy o provedení jednotlivých změn.

Od listopadu roku 1992 se ověřuje aktualizace lokální
báze dat ISN v interaktivním režimu. Její podmínkou je
instalace lokální sítě počítačů PC na katastrálním úřa-
du. Príncip sběru a zpracování změn je zcela jiný, než
byl popsán u aktualízace centrální báze dat a odpovídá
možnostem, které dává použitá výpočetní technika.
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Součástí programového systému NEMOVITOSTI pro
počítače PC je subsystém AKTUALIZACE, který za-
bezpečuje pořízení dat se změnami, jejích formální í lo-
gickou kontrolu, provedení změn v bázi dat, vyhotovení
dokladu o provedených změnách a uložení změnového
souboru. Celý systém NEMOVITOSTI provozovaný
v lokální síti je zabezpečen několikaúrovňovou ochra-
nou dat před zničením nebo zneužítím.

Ověřovaný postup aktualizace báze dat na osobním
počítačí je tento:
- podle obsahu lístiny měnící údaje katastru nemovi-

tostí se funkční klávesou volí práce s jednou částí
souboru popisných informací: sou písem parcel (za-
dává se úplné parcelní číslo), listem vlastníctví nebo
seznamem vlastníků (zadává se číslo listu vlastnictví
nebo jméno či ídentífikátor vlastníka), evidenčním
listem nebo seznamem nájemců-uživatelů (zadává se
číslo evidenčního listu nebo jméno či identifíkátor
nájemce-užívatele ),

- všechny údaje o vybraných parcelách, vlastnících,
listech vlastnictví, nájemcích-uživatelích nebo evi-
denčních listech se uloží do pracovnich souború
a jsou k dispozici do té doby, než bude zpracována
celá listina, tj. položka výkazu změn,

- věty v lokální bázi dat o objektech zapsaných do pra-
covních souborů se alokuji, tzn. vyznačí se v nich
skutečnost, že jsou předmětem právě probíhající ak-
tualizace; pokud současně z jiné stanice v lokální síti
je požadoyána informace o alokovaném objektu, do-
stane uživatel zprávu, že objekt je právě aktualizo-
ván,

- obsah listiny se porovná s vyhledanými údaji v bázi
dat a pokud výchozí (dosavadní) stav souhlasí, vy-
značí se na obrazovce všechny změny údajů, pří čemž
funkční klávesou se volí kategorie změny (změna
údajů nebo zrušení objektu nebo vytvoření objektu);
program umožňuje přenášet všechny údaje označe-
ných parcel z jednoho listu vlastnictví do pracovních
souborů,

- každý vložený údaj program zkontroluje, zda po for-
mální i logické stránce odpovídá zadaným parame-
trům, chybný údaj nepřijme a do pracovních soubo-
rů položky uloží jen správné údaje,

- po vložení všech údajů položky výkazu změn na
obrazovku a kontrole úplnosti a správnosti vyznače-
ní změn podle listíny se změny z pracovních souborů
provedou v bází dat a současně se uloží do změnové
databáze; pracovní soubory položky se zruší, aby by-
ly připraveny pro zápis další položky,

- údaje každé položky výkazu změn se ze změnové da-
tabáze vytisknou jako doklad o provedení změn
v bázi dat,

- vytištěný doklad se nezávisle porovná s listínou a při
souhlasu se uloží do sbírky listin nebo se na něm
vyznačí oprava a cyklus aktualizace se opakuje,

- uložením dokladu (tj. výkazu změn) do sbírky lístín
je ukončena aktualizace jedné položky.

Uvedený postup umožňuje využívat v síti aktualizovaná
data v reálném čase, tj. ihned po ukončení aktualízace
položky.

Změny ze změnové databáze se v pravidelných inter-
valech (měsíčně, týdně nebo i denně podle množství
změn a technických možností) předají do centrální báze
dat k její aktualizaci. Data se předávají buď na disketě,
streameru nebo dálkovým přenosem dat ve večerních

hodinách. Formát předávaných dat je shodný se změ-
novou větou z počítače SM-4 (viz tabulka 16), pouze
v obsahu jsou dvě odchylky: změny evidenčních listů
jsou již odděleny od změn listů vlastnictví a u kate-
gorie změny 2 není aplikována zásada mínimálnosti
(změnová věta obsahuje všechny platné údaje). Změny
jsou uloženy v souborech s textovým formátem
NASZMsss.TXT (kde sss = PA pro změny parcel, UV
pro změny vlastníků a nájemců kategorie 2 a 3, UVI
pro změny vlastníků a nájemců kategorie I a VL pro
změny právních vztahů). Zpracováním těchto změno-
vých souborů v centru lze zajistit optímálni soulad ob-
sahu centrální a lokální báze dat.

Změnová databáze se trvale archivuje v souborech
pro jednotlivá KÚ podle roků a objektů ISN s názvy
Arrssxxx (kde ss = PA, UV, UVI, VL se shodným vý-
znamem jako v předchozím odstavci a dále TX pro tex-
tové informace externího charakteru (součást databáze)
a PO pro textové informace interního charakteru (po-
známky pouze pro změnový soubor), rr = rok zápisu
změny a xxx = pracovní číslo KÚ). Bude ji možno vy-
užívat k obnově stavu zvoleného objektu k určitému da-
tu, k přehledu všech změn zvoleného objektu apod.

Informační soubor nemovitostí obsahuje značné množ-
ství údajů, které je možno sestavovat do různých výstu-
pů zpracovaných buď tiskem nebo záznamem na pamě-
ťová media.

Z centrální báze dat lSN se v současné době vyhoto-
vují tři druhy výstupů:
- základní a účelové výstupy souboru popisných ínfor-

mací katastru nemovítostÍ,
- sumarizační výkazy,
-- v)'běrové výstupy.

Základní výstupy souboru popisných informací pro
každé K Ú jsou:
a) Seznam vlastníků, nájemců a jiných oprávněných podle

jejich čísel - obsahuje všechny údaje o vlastnících,
nájemcích a jiných oprávněných v uspořádání čísel
listů vlastnictví a evidenčních lístů (pro jeden subjekt
jsou obě čísla shodná) a pořadových čísel spoluvlast-
níků: (pozn.: dosud seznam obsahuje i uživatele po-
dle EN).

b) Abecední rejstřík vlastníků, nájemců a jiných oprávně-
ných - obsahuje většinu údajů o stejných objektech
jako výstup a), ale v abecedním uspořádání jejich
jmen či názvů.

c) Soupis parcel podle parcelních čísel - obsahuje
všechny údaje o parcelách v uspořádání podle úpl-
ných parcelních čísel, tzn. včetně druhu číslování
parcel (tab. 3); nejdříve jsou parcely katastru nemo-
vitostí (pří dvojí číselné řadě v pořadí stavební a po-
zemkové parcely) a v druhé částí parcely v půdních
celcích.

d) List vlastnictví, tj. výčet parcel podle vlastníků (spolu-
vlastníků) a jiných oprávněných s údaji o právních
vztazích k nemovitostem - obsahuje údaje ze všech
skupín objektů katastru: část A-LV obsahuje údaje
o vlastníku (spoluvlastnících), část B-LV údaje o par-
celách uspořádané podle parcelních čísel (včetně
parcel v půdních celcích), zbývající části obsahují
údaje o právních vztazích (jiná práva, omezení práv,
poznámky a nabývací títuly).
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Okres: 3210 PRAHA-ZAPAD
Obec: 057 BUKAROV

Kat. uzemi: 01 BUKAROV

I FIALA JOSEF SRBY CP 57
2 FIALOVA HANABUKAROVCP 177

580920/0474 7/10
606105/0919 3/10

B Cislo Vymera C.pop/ev Druh pozemku Ochrana Najemce
parcely Cast obce Vyuziti nem. nemovitosti

-661 146 215 ZASTAVENAPL PAMATKA
OBJ. BYDLENI

728/41 651 ZAHRADA

782/18 2760 ORNAPUDA 830 ZEMEDELSKEDRUZSTVO
MIROvrCE

RIII 192/79 13/80
DNE 3/10/91 46/91

Polozka knihy o pcskytnutych
udajich zkatastru ••••••••••

e) Evidenční list, tj. výčet parcel podle nájemců ~ obsa-
huje údaje o nájemci (uživateli) a vybrané údaje
o parcelách, které nájemce (uživatel) má pronajaty
(užívá); (pozn.: evidenční listy se vyhotovují dosud
též pro všechny uživatele podle bývalé EN).

f) Seznam staveb s čísly popisnými a staveb s čísly evi-
denčními - obsahuje vybrané údaje (číslo popisné či
evidenční, parcelní číslo, vlastníka a uživatele parce-
ly) o stavbách s nenulovým číslem popisným nebo
evidenčnim v uspořádání podle přislušnosti k části
obce a podle těchto čísel.
Protože podrobnější údaje o právních vztazich dosud

nejsou plně automatizovány, vedou se listy vlastnictví
ručně. Automatizovaně vyhotovený list vlastnictví má
obsah proti ručně vedenému rozšířen tak, že je možno
jej přímo využít jako výpis z katastru nemovitostí, který
je podkladem pro sepisování právních listin o nemovi-
tostech.
Jako standardní úče10vé výstupy z ISN se vyhotovují:

a) Seznam obcí a katastrálních území - obsahuje všech-
ny údaje o obcích a KÚ okresu v uspořádání podle
jejich úplných čísel, tzn. podle územního členění
okresu.

b) Soupis doplňkových údajů o vlastnictví - obsahuje
všechny podrobnější údaje o právních vztazích v KÚ

v uspořádání podle listů vlastnictví a pořadových čí-
sel.

c) Přehled úhrnných údajů evidenčních listů - obsahuje
součty výměr jednotlívých druhů pozemků všech evi-
denčních listů v obci v uspořádání podle sídla uživa-
tele, čísla sektoru, čísla evidenčního listu a KÚ.

d) Podniková evidence půdy - obsahuje seznam eviden-
čních listů a listů vlastnictví zpracovávané právnické
osoby (organizace) a soupis parcel, které tato práv-
nická osoba užívá, popř. vlastní a to ze všech KÚ
okresu; vstupním údajem je identifikačni číslo práv-
nické osoby a výstup může být tiskem na papír nebo
uložením dat na paměťové medium.
Zejména pro statistické účely lze zpracovat sumari-

zační výkazy. Údaje ISN lze sumarizovat podle:
- územní příslušnosti pozemků k správním jednotkám

státu a výsledkem jsou úhrnné hodnoty druhů po-
zemků (ÚHDP); obsahují výměry pro každý územní
celek (okres, kraj a republika) výměry všech, nižších
celků členěné podle druhů pozemků a údaje o počtu
parcel, domů s čísly popisnými, staveb s čísly eviden-
čními, evidenčních listů a listů vlastnictví v těchto
celcích,

- sídel jednotlivých skupin uživatelů (sektorů) a vý-
sledkem je sektorový přehled o plochách kultur; ob-
sahuje pro každý územní celek (obec, okres, kraj
a republika) počty zemědělských. závodů v sektorech
a výměry půdy užívané jednotlivými sektory, členěné
podle druhů pozemků.
Automatizované zpracování sumarizačních výkazů

z údajů ISN postupuje shodně jako tomu bylo v REN
a bylo popsáno v [I] a [4].
Výběrové výstupy z centrální báze dat ISN jsou jed-

nak standardní (výběr parcel podle zadaných kritérií:
druhu pozemku, způsobu využití nebo ochrany nemovi-
tosti, díly parcel) nebo se připravují podle požadavků
odběratele. Ukázkou možností automatizovaného vyu-
žití údajů o nemovitostech bylo zpracování účelové su-
marizace zemědělské půdy pro Světový zemědělský
census v roce 1990 na základě požadavku bývalého Fe-
derálního statistického úřadu.
Zatímco poskytování informací z centrální báze dat

je orientováno na dávkový způsob, byl pro interaktivní
práci s lokální bází dat ISN sestaven v rámci systému
NEMOVITOSTI subsystém INFORMACE. Nabízí tyto
možnosti výstupu informací:
a) list vlastnictví ve formě výpisu z katastru nemovitostí

pro zadaného vlastníka (pokud jsou pro daný list
vlastnictví všechny údaje automatizovány, předává
se přímo tento výstup odběratelům), ukázka je na
obr. 3,

b) informace o parcelách katastru nemovitostí - o jed-
né parcele zadané parcelním číslem nebo číslem po-
pisným či e;ridenčním, o skupině parcel, soupis všech
parcel v KU, seznam staveb s čísly popisnými nebo
evidenčními, výběr podle zadaných parametrů (hod-
not libovolných údajů o parcele),

c) informace o vlastnících a nájemcích nemovitostí -
jednotlivě podle zadání buď čisla listu vlastnictví ne-
bo evidenčního listu nebo jména (názvu) nebo jed-
notného identifikátoru (rodné číslo, číslo organiza-
ce), seznam nebo rejstřík vlastníků a nájemců v KÚ,
přehled listů vlastnictví a evidenčních listů pro zada-
ného vlastníka či nájemce z celého okresu,

d) evidenční list pro zadaného nájemce-uživatele,
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e) informace o podrobnějších údajích o právních vzta-
zích ~ soupis všech údajů v KÚ, ze zadaného listu
vlastnictví všechny údaje nebo jen zvolený, výběr po-
dle zadaných parametrů (hodnot údajů ve větě),

f) informace o parcelách v půdních celcích ~ jednotli-
vě podle parcelního čísla, soupis všech parcel v KÚ,
parcely z jednoho listu vlastnictví, všechny parcely
z jedné parcely katastru nemovitostí,

g) statistické informace ~ úhrnné údaje druhů pozem-
ků a počty objektů katastru nemovitostí v KÚ.

Všechny uvedené výstupy se zobrazí na obrazovce počí-
tače a podle potřeby se následně vytisknou. Výběry par-
cel a údajů o právních vztazích podle zadaných para-
metrů lze též uložit do souboru na disketě.
Subsystém INFORMACE je používán na všech kata-

strálnich úřadech. Při práci v lokální síti počítačů je ošet-
řeno, zda zpracovávané údaje nejsou právě aktualizová-
ny a u výpisu z katastru nemovitostí, zda nejsou obsaže-
ny v listině se změnou, která je v řízení na katastrálním
úřadu.
Z uvedeného subsystému INFORMACE byla odvo-

zena verze pro úřady státní správy, která nepracuje
s údaji o právních vztazích, ostatní funkce má shodné.
Tuto verzi využívají okresní, městské, pozemkové a fi-
nanční úřady.

Automatizovaný systém ISN, popsaný v předchozích
kapitolách byl realizován v letech 1991 a 1992. Souběž-
ně bylo zahájeno řešení úkolu státního rozvoje Č'R vý-
stavba automatizovaného informačniho systému geodé-
zie a kartografie (AISG K). Jeho základní složkou je di-
gitální kata str nemovitostí, tvořený dvěma vzájemně
propojenými částmí: informačním souborem lokalizace
(tj. digitální katastrální mapou) a informačním soubo-
rem nemovitostí. K tomu, aby ISN plnil požadované
funkce v souladu s novým katastrálním zákonem nejen
uvnitř AISGK, ale též v rámci Státního informačního
systému (SIS) Č'R, pro nějž je jedním ze zdrojových re-
gistrů, je třeba jeho obsah i formu dále rozvíjet.
V nejbližších letech se především dokončÍ automatí-

zace zbývajících údajů souboru popisných ínformací
katastru nemovitostí, což představuje uložit na paměťo-
vá media počítačů jednak údaje o právnich vztazích
k nemovitostem (dosud jsou automatizovány asi z 10 Ulrl)
a jednak údaje o parcelách v půdních celcích (v roce
1992 automatizováno asi 6 %).
Dokončením automatizace vedení vlastnických vzta-

hů k nemovitostem budou výstupy z počítače obsahovat
všechny potřebné údaje pro výpis z katastru nemovitos-
tí. Pro zvýšení jejich užitné hodnoty bude nutné všech-
ny alfabetické údaje (názvy územních jednotek, jména
a adresy vlastníků a nájemců nemovitostí) upravit tak,
aby odpovídaly standardu SIS (česká abeceda a rozdě-
lení na samostatné údaje: příjmení, jméno, popř. jméno
manželky, obec-město, ulice, číslo, poštovní směrovací
číslo). Pro automatizované splnění tohoto úkolu bude
třeba urychleně doplnit rodná čísla občanů (dosud chy-
bí asi 30 %) a identifikační čísla právnických osob a vy-
užít je k převodu standardizovaných údajů z dalších
základních registrů SIS (registr občanů a registr práv-
ních subjektů).
Jedním ze základních prvků územní identifikace je

objekt - stavba. Objekty jsou číslovány čísly popisný-

mi nebo evidenčními v rámci části obce. Protože někte-
rá katastrální území mají více číselných řad, tzn. náleží
do více částí obce, bude nutno pro jednoznačnou iden-
tifikaci staveb doplnit čísla popisná a evidenční přísluš-
ností k části obce.
Kromě obsahu ISN bude další vývoj systému pokra-

čovat v závislosti na modernizaci výpočetní techniky.
Při inovaci software bude snaha o jeho sjednocení pro
centrální i lokální databázi. V cílové podobě AISGK
bude ISN provozován propojeně s údaji digitální ma-
py. Propojeni těchto dvou částí katastru jednak zvýší
kvalitu jeho obsahu a jednak umožní pohotové posky-
tování souhrnných informací o nemovitostech v rámci
SIS Č'R.
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V edici V('skummifJO lÍstGl'Ugeodhie a kartografie
I' Bra/islal'e (VÚGK) koncom roku 1991 l'yW

MALÝ SLOVENSKO-NEMECKÝ
A NEMECKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK

POZEMKOVÉHO KATASTRA

Slovník obsahuje okolo I 000 hesiel v každej verzii
a jeho cena je Sk 30, - plus po§rovné.

KAPITOL Y Z HISTÓRIE GEODÉZIE NA ÚZEMÍ
ČESKO-SLOVENSKA do roku 1918

ktoré s ďaWmi dvoma zvdzkami 1918 až 1945 (238 strán.
vvdané v roku 1990) a 1945 až 1987 (335 strán. vl'danév roku 1988) slÍ príspevkom k histórii geodézie na 'lÍzemí
Cesko-Slol'enska. Cena troch zvdzkovje Sk 100.- a po§-
tovné.

Objednávky prijíma Qdborové infórmac'né stredisko ge-
odézie a kartografie VUGK, Chlumeckého 4, 826 62 Bra-
tislava.
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Programové vybavení centrální
databáze ISN
v Zeměměřickém ústavu

Ing. Helena ~andová,
Zemimiřický ústav,

Praha

Centrální databáze Informačního souboru nemovitostí
(lSN) je provozně vedena v Zeměměřickém ústavu
(ZÚ) od roku 1991, kdy vznikla postupným převodem
z Registru evidence nemovitostí (REN). Podrobný po-
pis obsahu ISN je uveden v [2]. V současné době je ve-
dena na počitači IBM 4381 (model P13, 16 MB operač-
ni paměti, 20 GB diskové paměti). Databáze celé České
republiky je tvořena 76 okresnimi oblastmi trvale umís-
těnými na 13 magnetických discích. Ke zpracováni
a údržbě jsou zapotřebí ještě disky knihovni, systémové
a pracovní, takže ISN využívá cca 2/3 diskové kapacity
výpočetního střediska. Veškerá zpracování se provádějí

OST"'TNí VÝSTUPY ••• vÝBĚRY
Z ISN

Vysvětlivky:
ZS ... změnový soubor. se ... soubor parcel. PO ... soubor

popisných informací (dříve pisemný operát ENJ.
U sumarizační soubor U, MP ... magnetická páska.

.DBF soubory [SN v dBASE IV pro Pc. . VTX ... textové
soubory z programového systému MAPA 2.

na magnetických discích, magnetické pásky se používa-
jí pouze pro zálohování, případně archivaci některých
souborů.
Zálohování databází se provádí na 2 magnetické pás-

ky po každé provedené aktualizaci a uchovávají se vždy
2 generace pásek, tzn. stav, který je právě na disku
a stav před provedenou aktualizací. Na začátku každé·
ho roku se vytvářejí kopie všech databází, které po celý
rok zůstávají uloženy mimo budovu střediska. Provoz
centrální databáze ISN je schematicky znázorněn na
obr. I.
Programové vybavení centrální databáze ISN lze roz-

dělit do několika tematických skupin:
- Aktualizace,
- Základní a účelové výstupy,
- Doplňkové a výběrové výstupy,
- Sumarizace,
- Pomocné programové vybavení.

Údaje ISN se aktualizují dávkovým způsobem. Sběr ak-
tualizačnich podkladů probíhá na katastrálních úřa-
dech zápisem do výkazu změn s následujícím zpracová-
ním a kontrolou na počítačích SMEP a do střediska
centrálních databází přicházejí změnové věty na magne-
tických médiích (magn. pásky, diskety). Takto připrave-
né změnové věty procházejí před vstupem do aktualiza-
ce konverzí. Pokud je katastrální úřad vybaven počíta-
čovou sítí Novell, aktualizuje se lokální báze dat na PC
a do střediska centrálních databází ZÚ jsou zasilány
diskety se změnovými větami, které příI1lo vstupují do
aktualízace bez dalších úprav.
Programové vybavení pro aktualizaci lze rozdělit do

několika skupin:
a) programy pro práci se změnovými větami,
b) aktualizace souboru popisných informací katastru

nemovitostí (KN),
c) aktualizace katalogu územních jednotek,
d) speciální programy, jejichž výstupem jsou změnové

věty pro aktualizaci, tj. dělení katastrálních území
(K Ú), a mapování.

a) Programy pro práci se změnovými větami
Konverze změnových vět ze SMEP: provádí se vždy před
aktualizací. Změnový soubor se nahraje na disk a setří-
dí podle úplného čísla KÚ, položky a řádku výkazu
změn, přičemž věty typu I a kategorie změny I (tj. ruše-
ní evidenčního listu nebo listu vlastnictví) se řadí na ko-
nec položky výkazu změn. Dále se nahrazuje úplné čís-
lo katastrálního území (KÚ) číslem podle bývalého Fe-
derálního statistického úřadu (FSÚ) a změnové věty ty-
pu I, které mají vyplněno číslo evidenčního listu (EL)
i listu vlastnictví (LV) se dělí na 2 věty (první je věta
EL, druhá věta LV), neboť v centrální databázi jsou tyto
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dva typy vět oddělené. Výstupní protokol obsahuje pře-
hled čísel a názvu KÚ určených k aktualizaci a počty
vět podle typu a součty za okres.
Archivace změnových vět: provádí se přehráním změno-
vého souboru dodaného katastrálním úřadem na ar-
chivní magnetickou pásku, kde jsou jednotlivé změnové
soubory označeny pořadovým číslem dávky. Pokud je
nutné z nějakého duvodu opakovat aktualizaci, vyhledá
se příslušný změnový soubor na archivní pásce podle
čísla, provede se jeho konverze, na disk se nahraje stav
databáze před aktualizací a lze tak celý postup opako-
vat.
Výběr změnových vět: lze provést podle potřeb či poža-
davku, a to ze souboru na magnetické pásce nebo na
magnetickém disku podle typu věty, kategorie změny,
položky výkazu změn, čísla katastrálního území nebo
roku změny. Vybrané změnové věty je možné vytisk-
nout do protokolu.

b) Aktualizace souboru popísných informací
KN
Aktualizace se změnovými větami ze SMEP: program
modifikuje v databázi pouze ty položky, které jsou ve
změnové větě uvedeny, případně, je-li v některé položce
- L údaj se ruší. Každou chybně zapsanou změnovou
větu program identifikuje jako nepřijatou změnu (napf-.
zápis parcely, EL nebo LV, které již v daném KÚ exis-
tuji, rušení EL nebo LV, na kterých jsou zapsány p:1fce-
ly, rušení již -předtim zrušené věty apod.). Program fun-
guje tak, že při každé nepřijaté změně se databáze auto-
maticky obnovi do stavu, v jakém byla před pokusem
o nesprávnou modifikaci. Výsledný protokol obsahuje
přehled přijatých i nepřijatých změn včetně součtů za
katastrální území a za celý okres. Nepřijaté změny jsou
označeny hvězdičkou, jsou doplněny stručným popísem
chyby a opisem položek ze změnové věty. K protokolu
z aktualizace existuje příručka s popisem všech textů
chyb i informačních hlášení programu.
Aktualizace se změnovými větami z PC: program fungu-
je podobně jako předchozí s tím rozdílem, že aktualiza-
ce jednotlivých položek databázových vět probíhá na
PC a změnové věty pro aktualízaci centrální databáze
mají vyplněny všechny položky, tzn. že se při modifika-
ci provádí přepis celých vět, nikoli pouze vybraných
údaju. Protokol z aktualizace je totožný s předchozim.

Vzhledem k tomu, že lokální databáze bude v někte-
rých okresech rozdělená podle detašovaných pracovíšť,
provede se v ZÚ po aktualizaci centrální databáze pře-
hled modifikovaných vět OBORG (občané, organiza-
ce), které jsou obsaženy v lokálních databázích ve více
detašovaných pracovištích v okrese a výstupní protokol
se zašle na ostatní detašovaná pracoviště, která pro udr-
ženi souladu databází tyto údaje povinně opraví.

c) Aktualizace katalogu územních jednotek
Aktualizace katalogu: Věty o obcích a katastrálních
územích se aktualizují na základě změnového dokladu
EN-PD 2 zaslaného katastrálním úřadem. Tímto pro-
gramem lze zakládat nebo rušit obce a KÚ nebo lze mě-
nit všechny položky včetně čísel podle FSÚ. Výstupní
protokol obsahuje přehled přijatých i nepřijatých změn
se stručným popisem chyby.
Aktualizace výměr KÚ: pro zjednodušení aktualizace
výměr Kú se využívá soubor U ze sumarizace, ve kte-

rém byly na katastrálním úřadu opraveny právní výmě-
ry KÚ. Z tohoto souboru vznikají automatizovaně změ-
nové věty pro aktualizaci katalogu. Tento program
slouží pouze pro zrychlení aktualizace, kdy je běžně
nutné naděrovat změnové věty z dokladu EN-PD 2 do
počítače.

d) Speciální programy pro tvorbu změnových
vět
Dělení katastrálních území: existují 2 varianty pro roz-
dělení KÚ, které vytvářejí změnové věty pro aktualízač-
ní program:
a) katastrální území se rozdělí podle dodaného sezna-

mu parcel, které se mají převést do jiného KÚ, při-
čemž nové KÚ musi být v databázi nejdříve založeno
aktualizací katalogu územních jednotek,

b) do nového katastrálního území se převedou parcely
od zadaného čisla výše. Převádějí se pouze parcely
pozemkové (tj. se skupinovým číslem 2).

Mapování: pro mapování se z ISN vytváří soubor par-
cel SC (viz kapitola 4 - Doplňkové výstupy), z něhož
se po porovnání s výsledky mapování vytvoří soubor
změnových vět pro aktualizaci ISN. V daném KÚ mají
změnové věty následující pořadí:
- zrušení všech parcel katastru nemovitostí (kategorie

změny 9),
- založení fiktivního EL s číslem 99999 (pouze v přípa-

dě vzniku nových parcel při mapování),
--- zápis všech parcel katastru nemovitostí po mapování

do ISN (kategorie změny 3), přičemž nově vzniklé
parcely se zapisují na fiktivní EL.

Soubor popisných informací KN: program vytváří stan-
dardní tiskové sestavy, a to buď na magnetickou pásku
COM pro tvorbu mikrofiší nebo na papír. Sestavy lze
vytvářet v různých kombinacích pro celý okres, pro ur-
číté detašované pracoviště nebo pro vybrané obce nebo
KÚ. Je možné vytvářet sestavy i od zadaného KÚ do
posledního KÚ v okrese nebo vybírat pouze položky od
určitého roku změny. Na výstupnim médiu jsou sestavy
pro každé KÚ uspořádány v tomto pořadí:
a) Seznam nájemců a vlastníků uspořádaný podle čísel

EL a LV a podle pořadových čísel spoluvlastníků,
b) Rejstřík nájemců a vlastníku seřazený podle abecedy

ve dvou částech:
- organIzace,
- občané.

c) Soupis parcel podle parcelních čísel tvořený z těchto
částí:
- Soupis parcel katastru nemovitostí (parcely s dru-

hem číslování I a 2),
- Soupis parcel v půdních celcích převzatých z

= evidence nemovitostí (druh číslování 3),
= pozemkového katastru (druh číslování 4 a 5),
= grafického přídělu nebo jiných podkladu (druh

číslování 6 a 7),
= pozemkového katastru jiného KÚ (druh číslo-

váni 8 a 9).
d) Evidenční listy, tj. přehled údajů o parcelách na evi-

denčních listech uspořádaný podle čísel EL,
e) Seznam domu a staveb ve dvou částech:

- Seznam domu s čísly popisnými uspořádaný po-
dle čísel popisných,
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- Seznam staveb s čísly evidenčními uspořádaný
podle evidenčnich čísel.

Listy vlastnictví: program vytváří sestavu, která obsahu-
je údaje o vlastniku (spoluvlastní cích) a údaje o parce-
lách uspořádaných podle parcelních čísel včetně parcel
pozemkového katastru, dále obsahuje údaje o právních
vztazích, nabývací tituly a doplňující textové údaje. Se-
stavu lze nahrát buď na magnetickou pásku COM pro
tvorbu mikrofiší nebo ji lze vytisknout. O tvorbě sestavy
se vytváří také protokol obsahující číslo a název KÚ,
počet vlastníků a počet vytvořených stran.
Doplňkové informace o vlastnictví: výstupní sestava ob-
sahuje podrobnější právní údaje (dříve doplňkové úda-
je o vlastnictví) uspořádané podle pořadových čísel na
LV. Doplňující textové údaje nejsou v této sestavě uve-
deny. Lze ji vytvářet pro celý okres, pro vybrané obce
nebo KÚ, od zadaného KÚ do posledního KÚ v okrese
nebo pouze od určitého roku změny.
Seznam obcí a katastrálních území: výstupní sestava ob-
sahuje všechny údaje o obcích a Kú včetně případné
příslušnosti k detašovanému pracovišti a příslušností
obce k finančnímu úřadu.
Okresní rejstřík náje'llců a vlastníků: program vytváří
seznam všech nájemců a vlastníků v okrese abecedně
uspořádaný. Také lze vybrat pouze organizace nebo je-
nom občany. Při vytváření souborů vystupuje zároveň
protokol s počtem vět nájemců, listů vlastnictví a vlast-
níků v okrese. Sestavu lze vytisknout na tiskárně, nahrát
na magnetickou pásku COM pro tvorbu mikrofiší nebo
převést jako textový soubor na disketu.
Podniková evidence půdy: podle zadaného čísla organi-
zace se vybírají z ISN parcely zapsané na listech vlast-
nictví nebo na evidenčních listech požadované organi.
zace ve všech KÚ okresu. Číslo organizace lze zadat
buď celé desetimístné nebo pouze osmimístné identifi-
kační číslo organizace (lČO) a v tom případě se vyhle-
dají v databázi postupně zápisy daného IČO se všemi
doplňkovými čísly (tj. 1-99, např. všechny závody jed-
noho podniku). Výstupní sestavy jsou dvě (podle výbě-
ru):
a) PVP - podniková evidence půdy podle vlastnictví,

tj. seznam LV a parcel, které jsou ve vlastnic-
tví organizace v celém okrese,

b) PEP - podniková evidence půdy podle užívání, tj.
seznam EL a parcel dané organizace, které
jsou v jejím užívání v celém okrese.

Soupis parcel organizace: podobně jako podniková evi-
dence půdy vznikají podle zadaného IČO dva soubory,
jejichž základ je stejný jako u PEP nebo PVP, ale obsa-
hují některé údaje, které nejsou obsahem PEP (PVP)
a naopak:
a) SPI V - soupis parcel ve vlastnictví organizace,
b) SPI - soupis parcel v užívání organizace.
Výstupní soubory lze nahrát na magnetickou pásku
v textovém nebo ve zhuštěném tvaru, vytisknout nebo
- ve formě textového souboru - nahrát na disketu.
Převod databáze do formátu .DBF pro PC: v současné
době je to nejčastější výstup z ISN. Údaje databáze se
uloží do šesti textových souborů na disku, které se pře-
vedou na PC a zpracují se programem PREVOD (au-
tor: RNDr. J. Boleslav, katastrální úřad, Brno-město)
do formátu .DBF v dBASE IV. (názvy souborů na PC
jsou uvedeny v závorkách, xxx = pracovní číslo KÚ):
- soubor A ... katalog územních jednotek (NYSKA-

TAL.DBF),

- soubor B nájemci a vlastníci (NYSUVxxx.DBF),
- soubor C parcely (NYSPAxxx.DBF),
- soubor D doplňkové informace o vlastnictví

(NYSVLxxx.DBF),
- soubor O ... občané a organizace (NYSO-

BORG.DBF),
- soubor T ... doplňující texty (NYSTXxxx.DBF).
Lze převádět databázi pro celý okres, pro detašované
pracoviště, pro vybrané obce nebo KÚ. Speciální vý-
stup je pro finanční úřady (podle čísel finančních úřa-
dů). Soubory A a O jsou pro celé zpracovávané území
společné, ostatní soubory rozdělí program PREVOD po
jednotlivých KÚ. Soubory se distribuují na disketách
nebo streamerových kazetách. Převod celé databáze je
časově velmi náročný - zpracování jednoho okresu tr-
vá průměrně 4 hodiny na počítači IBM a další 4 hodiny
na Pc. Ze zpracování na IBM vystupují dvě sestavy:
a) protokol o počtu zpracovaných vět po KÚ a celkem
za okres,
b) katalog databázových vět po KÚ a součty za okres.
Po zavedení sítí LAN na katastrální úřady se tento pře-
vod bude využivat jen výjimečně (např. při havárii lo-
kální databáze).

Katalog databázových vět: obsahuje počty vět EL, LV
a parcel v jednotlivých katastrálních územích a součty
vět za okres. Katalog lze vytisknout samostatně, jinak je
součástí výstupu při převodu databáze na Pc.
Doplňkové výstupy: tento program vytváří tiskové sesta-
vy nebo soubory na disku v různých variantách. Podob-
ně jako u souboru popisných informací, je možné zpra-
covat celý okres nebo zadaná KÚ a vybrat kterýkoli
výstup:
a) Tisk rejstříku listů vlastnictví k mikrofiším,
b) Tisk rejstříku nájemců a vlastniků k mikrofiším,
c) Tisk rejstříku parcel k mikrofiším,
d) Soubor parcel ve formátu původního Registru evi-

dence nemovitostí (REN) na disku (zhuštěný),
e) Textový soubor parcel SC na disku,
f) Textový soubor nájemců a vlastníků SB na disku,
g) Zkrácený textový soubor domů a staveb na disku.
Textové soubory je možné převést na diskety pro PC,
zejména soubory se a SB jsou často využívány pro
software některých podniků nebo firem, soubor se je
využíván pro účely mapování (viz kapitola 2 - Mapo-
vání). Při zpracování vystupuje na tiskárnu protokol
o počtech zpracovaných vět. Soubory nejsou tříděny
podle čísel KÚ, takže jsou řazeny v takovém pořadí, jak
byla katastrální území zadána.
Výběr parcel: podle zadaných kritérií lze vytvářet
a) tiskovou sestavu Výběrový soupis parcel,
b) soubor parcel se podle KÚ na disku,
c) soubor parcel SPI podle IČO na disku.
Kromě sestavy nebo souboru je výstupem protokol
s údaji o KÚ, zpracovaných sestavách a souborech
a s počtem stran, vět, položek a součtem vět v soubo-
rech. Lze provádět následující výběry:
- výběr všech dílů parcel,
- výběr parcel podle druhu číslování,
- výběr podle druhu pozemku,
- výběr podle kódu ochrany nemovitosti,
- výběr všech parcel s kódem ochrany nemovitosti,
- výběr podle kódu využití nemovitosti,
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- výběr podle kódu vlastnického vztahu,
- výběr podle sektoru nájemce,
- výběr parcel s vyloučením parcel nájemce v zadaném

sektoru, .
- výběr podle kódu umístění parcely.
výstupy nejsou setříděny, takže K Ú jsou uspořádána
v pořadi, v jakém byla zadána.
Rejstřík parcel v půdních celcích: výstupní sestava obsa-
huje parcely s druhem číslování 3 až 9 seřazené podle
čísel parcel bez ohledu na skupinové číslo. Tísková se-
stava je na formátu A4 a mezi jednotlívými řádky je do-
statek místa pro eventuelní ruční zápísy a poznámky.
Logické kontroly ISN: program provádí kontrolu obsa-
hové správností údajů vět ISN. Výstupní protokol obsa-
huje ídentifikační údaje věty, kód a slovní popis zjiště-
né chyby (nesouladu) a opis údaje, který vyvolal hlášení
chyby. Po každém KÚ jsou sumarízovány počty data-
bázových vět. Zároveň se vytváří sestava Katalog data-
bázových vět. Kontrolu lze provádět pro celý okres ne-
bo pouze ve vybraných KÚ.
Vlastnické a užívací vztahy parcel: výstupní sestavu lze
vytvářet buď pro celé KÚ nebo pro jednotlivé parcely
v KÚ a je možné ji vytisknout nebo nahrát na disketu
v textovém tvaru. Obsahem sestavy je soupis parcel vy-
braných podle kódu vlastnického vztahu včetně nájem-
ců, vlastníků a spoluvlastniků.
Přehled zemědělské půdy pro organizace i soukromníky:
program vybírá v rámci EL parcely, které maji druh po-
zemku (kultura) 2 až 8. Výstupní tisková sestava obsa-
huje seznam'parcel podle IČO a druhu pozemku pouze
ve zkráceném tvaru nebo lze vytvářet soubor, který je
v textovém tvaru a obsahuje všechny údaje včetně ná-
zvu KÚ, jména a adresy uživatele (nájemce).
Lesy České republiky: speciální výstupy:
a) Výběr parcel podle IČO,
b) Výběr parcel s druhem pozemku 10 pro ta IČO, která

nejsou obsažená ve vstupním souboru dodaném od-
běratelem.

Výstupem jsou 4 soubory v textovém tvaru, které se dis-
tribuují na disketách. Jsou to soubory:
- katalog územních jednotek,
- uživatelé a vlastnící,
- parcely,
- občané a organizace.
Místní šetření: úloha je resena pro zpracovam pouze
jednoho KÚ, při požadavku zpracování více KÚ je nut-
né úlohu opakovat. Pro zpracováni se použivají uprave-
né programy původního REN. Výstupem jsou 3 proto-
koly, které obsahuji informace o chybách v průběhu
zpracování a které se posílají odběrateli k posouzení
a případné opravě. Výstupní sestavy jsou následující:
a) Soupis nemovítostí (EN-21) - sestava je členěna po-

dle polních náčrtů (data příslušná k novému náčrtu
se tísknou vždy na novou stránku), čísla nájemce
a čísla parcely,

b) Příloha soupisu nemovítostí (EN-22) - opět je kaž-
dý náčrt na nové stránce, další členění je podle čísel
nájemců, vlastníků a sektoru,

c) Soupís nemovitostí - doruční list (EN-23) - pro
každý náčrt se tískne na dva formáty A4 vedle sebe
se stejným obsahem.

d) Příslušnost EL k polním náčrtům podle KÚ (EN-24)
- pro každý EL je uvedena příslušnost k polnímu
náčrtu.

Doplnění atributů EN do souborů .VTX pro grafický

software KOKEŠ: program čte výstupní textový soubor
z programového systému MAPA 2, označený příponou
.VTX a k parcelám doplňuje následující atributy z ISN:
- VYM = výměra,
- CP = číslo popisné (evidenční),
- SEKT = sektor uživatele,
- VZMEN = položka výkazu změn,
- UZlO = rodné číslo nebo IČO nájemce (pokud je ji-

ný než vlastník),
- UZlV = jméno a adresa nájemce (je-Ii jiný než vlast-

ník),
- VUO = rodné číslo nebo IČO vlastníka,
- VLAST = jméno a adresa vlastnika.
V grafickém systému KOKEŠ pak lze při vyhledáni ur-
čité parcely vypsat její atributy nebo naopak podle atri-
butů vyhledat parcely (např. ve vlastnictvi jedné organi-
zace nebo podle sektoru apod.). Program je majetkem
Institutu městské informatiky Praha (\MIP).

Přehled úhrnných údajů evidenčních listů (PÚÚEL): pro-
gram vytváří základní soubor pro sumarizaci, který lze
eventuelně vytisknout. Obsahuje součty výměr jednotli-
vých druhů pozemků všech evidenčních listů v obci a je
uspořádán podle sídla nájemce, čísla sektoru, čísla EL
a KÚ. Soubor lze vytvářet v několika modifikacích:
a) základní, tj. všechny EL, sektor 21 součtem,
b) rozšířený, tj. všechny EL se sektorem 21,
c) výběr podle zadaného sektoru,
d) výběr podle zadaného sektoru - jen zemědělská pů-

da,
e) výběr pro zadaný druh pozemku,
f) výběr jen zemědělské půdy, sektor 21 součtem.
Na tiskárně vystupuje protokol s nesouladem mezi sek-
torem a výměrou zemědělské či lesní půdy uživatele,
který obsahuje číslo obce, KÚ, číslo EL, sektor a výmě-
ru zemědělské a lesní půdy. Soubor a tiskovou sestavu
PÚÚEL (EN-8) lze vytvořit i pro zadané KÚ - nikoli
však pro sumarizaci, ale pouze pro přehled, např. po
mapováni.

Ze souboru PÚÚEL se postupně pro jednotlivé okre-
sy vytváři soubor U, který se sehrává do souborů kraj-
ských a nakonec do celorepublikového souboru UN,
který je základnim vstupem pro tvorbu sumarizačních
výkazů a který se v ZÚ uchovává až do příští sumaríza-
ce.
Úhrnné hodnoty druhů pozemků (ÚHDP): ze souboru
UN vzniká sumarizací podle příslušnosti pozemků ke
správním jednotkám státu přehled, který obsahuje vý-
měry nižších správních celků členěné podle druhů po-
zemků a údaje o počtu parcel, domů s čísly popísnými,
staveb s čísly evidenčními, počtu EL a LV v těchto cel-
cích a výměry za okres, kraj a republiku.
Sektorový přehled o plochách kultur: sumarízací podle
sídel jednotlívých skupin uživatelů (sektorů) vzniká
soubor, který obsahuje pro každý územní celek (nej-
menší je obec) počty zemědělských závodů v sektorech
a výměry zemědělské půdy užívané jednotlivými sekto-
ry členěné podle druhů pozemků.
Rozčlenění zemědělské a orné půdy podle výrobních pod-
oblastí: výstupní sestava obsahuje výměry zemědělské
a orné půdy v hektarech podle kódu výrobních podob-
lastí (např. kukuřičná oblast, řepařská oblast apod.) za
jednotlívé okresy a celkem za kraje.
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Katalog územních jednotek pro celou republiku: vytváří
se pro různé statístícké účely a pro sumarízací. Jeho
struktura je stejná jako v REN, lze jej převést do texto-
vého formátu na dísketu.
Porovnání katalogu a Registru prostorových jednotek
(RPJ): provádí se jednou za rok, soubory RPJ z České-
ho statistického úřadu jsou
a) ZÚJ - Základní územní jednotky (obce),
b) ÚTJ - Územně technické jednotky (katastrální úze-

mí).
Provádí se porovnání čísel podle FSÚ, příslušnosti obcí
k okresu a katastrálního území k obci a kontrola názvů.
Výstupem je protokol o nalezených nesouladech.
Kontrola výměr KÚ: program kontroluje výměru ve větě
katastrálního území se součtem výměr všech parcel
v KÚ s druhem číslování I a 2 a tiskne přehlednou ses-
tavu s upozorněním na nesoulady. Sestava obsahuje
i součet výměr parcel v půdních celcích (s druhem číslo-
vání 3 až 9).
Přehled parcel podle skupinových čísel: tisková sestava
obsahující počty parcel podle druhu číslování pro jed-
notlivá KÚ a součty za celý okres.
Přehled parcel v půdních celcích: tisková sestava obsa-
hující parcely s druhem číslování 3 až 9 včetně vlastní-
ků a spoluvlastníků.
Přehled dílů parcel s nestejnými EL a LV: kontrola a tisk
dílů parcel, které nemají stejné číslo evidenčního listu
a listu vlastnictví.
Přečíslování doplňkových údajů o vlastnictví: program
přečíslovává pořadová čísla doplňkových údajů do sou-
vislé číselné řady počínaje číslem I. Přečíslování se vyu-
žívalo zejména po převodu parcel pozemkového katas-
tru z doplňkových údajů do parcel.
Doplnění nových údajů o obcích a katastralních územích:
a) Doplnění pracovních čísel KÚ - pracovní čísla KÚ
jsou podmínkou pro převod na PC, kde slouží k roz-
lišení jednotlivých souborů. Lze je doplňovat do da-
tabáze podle dodaného seznamu KÚ a odpovídají-
cích pracovních čísel. Výstupem je protokol obsahu-
jící přehled všech KÚ v okrese včetně pracovních
čísel. Program zároveň provádí kontrolu duplicitních
a nulových pracovních čísel.

b) Zápis čísel detašovaných pracovišť - do věty Kú se
zapisuje příslušnost k detašovanému pracovišti po-
dle dodaného textového souboru na disketě, který
obsahuje seznam KÚ s čísly detašovaných pracovišť
většími než I. Těm katastrálním územím, která ne-
jsou v souboru obsažena, se automatícky přidělí čís-
lo I.

c) Zápis čísel fínančních úřadů - podle souboru doda-
ného ministerstvem financí, který obsahuje čísla fi-
nančních úřadů a k tomu čísla obcí podle FSÚ, se do
vět obcí zapisují čísla finančních úřadů. Výstupem je
sestava uspořádaná podle čísel finančních úřadů ob-
sahující seznam obcí a KÚ.
Pomocných programů je celá řada, většinou se jedná

o programy vytvořené podle požadavků jednotlivých
uživatelů nebo jednorázové programy, které většinou
modifikují některé položky v databázi jednotně pro ce-
lou republiku, např. v současné době je to program pro
změnu kódu druhu pozemku 12 a II a rušení některých
kódů využití nemovitosti (dočasně neobdělávaná půda
a dočasně odňatá půda), který zároveň řeší slučování

dílů parcel, pokud se jich dotýká modifikace. Dále jsou
to programy, které kontrolují vybrané oblasti databáze,
např. kontrola čísel břemeníků, kontrola čísel staveb-
ních parcel apod. Do této skupiny patří i programy pro
interní potřeby střediska centrálních databází, tj. pro-
gramy, které dialogovým způsobem mohou nahlížet do
všech oblastí databáze a slouží zejména pro rychlou ori-
entaci správců databáze.

Stávající programové vybavení centrální báze dat ISN
je v současné době bohatě využíváno zejména při po-
skytování dat finančním úřadům, pozemkovým úřa-
dům, Pozemkovému fondu České republiky, městským
a obecním úřadům a dalším organizacím. Podle poža-
davků uživatelů jej lze případně rozšířit nebo upravo-
vat, ale v podstatě je v tomto stavu pro většinu zákazní-
ků vyhovující.
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Do redakce došlo: 22. 4. 1993
Lektoroval:

Ing. Marcel Šmolík.
katastrální úřad Plzeň-město

ZPRAVODAJ
ČESKÉHO ÚŘADU ZEMĚMĚŘICKÉHO

A KATASTRÁLNíHO

informuje o resortních právních před'pisech,
směrnicích a opatřeních vydávaných Ceským
úřadem zeměměřickým a katastrálním. Seznamu-
je s metodickými pokyny, návody, doporučeními
a informacemi z oblasti zeměměřictví a katastru
nemovitostí.

Zpravodaj vydává Český úřad zeměměřický a ka-
tastrální, redakce Hybernská 2, III 21 Praha I.

Vychází podle potřeby, zpravídla čtyříkrát ročně.
Cena jednoho výtísku je 12 Kč, roční předplatné
včetně poštovného je 50 Kč.

Objednávky od fyzických a právníckých osob pří-
jímá a vyřízuje Prodejna map, Bryksova 1061,
19800 Praha 9.
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PRAGAPRINT '93 -
malá moderní tiskárna

Společnost Eurolatin uspořádala ve dnech 16. až 19. dubna
1993 v Praze I. mezinárodní výstavu pod názvem "Malá mo-
derní tiskárna". Na výstavě bylo možno vídět zařizeni, oríento-
vat se při obstaráváni materíálů, přípravků, barev, papíru, se-
známit se s nabidkou služeb i poradit se s odborníky. Seznámi-
me čtenáře s některými postřehy z výstavy.

PostScrípt. Moderni přípravu tiskových podkladů nabízely
pražské firmy Amos a DataLine Technology a z Hronova
CS.TOP systems, která dodává PostScríptové tiskárny jako do-
plňky k systémům DTP (DeskTop Publishing). V nabídce je
několík ('ernobí/l"ch laserovl\'h tískáren firmy Laser Master. Ta-
to firma se nespokojila s rozlišovací schopností 300 x 300 dpi.
ale zvýšíla rozlišitelnost až do 1200 x 1200 dpi. Sazba je tak
dokonalá, že odpadá fotografické zpracování grafíckých výstu-
pů a konečným výstupem z laserové tiskárny je tískový pod-
klad.
Zajímavá je nabídka han'oFf'ch tískáren firmy Tektronix.

V prodeji jsou modely Phaser. U prvního modelu má sloužit
grafický výstup jako náhled k posouzeni obrazu, než dojde
k jeho vstupu do osvitové jednotky. U druhého modelu je gra-
fický výstup na úrovni barevné fotografie. Třeti model dovede
tisknout v rozlišeni 300 x 300 dpi na obyčejný papir formátu
A3 a to í oboustranně. Lze pořídit otisk na plastovou fólii. Po-
tištění trvá pouhé 2 minuty. Polygrafa by měla zajímat techno-
logie tiskú a tvorby barevného obrazu. Naznačme, že obraz
vznikú ze skladby kapiček vosků v barvě černé, žluté, azurové
a purpurové, tj. základnich barev.

Reprodukční fotografie. S nahidkou l'ertikálnich kamer přišla
německá firma Theimer. Kamery jsou vesměs pro formát
snímku 40 x 50 cm. ev. 50 x 60 cm s možnosti řizeni funkci
kamery mikroprocesorem. Bezvadné odsáti vzduchu u kopirek
(ohr. I) doznalo další zlepšení. Pod gumovou pokrývkou kon-
struktér umístil ocelovou desku. Při odsávání se ocelová deska
přitiskne ke gumové pokrývce a ta následně ke sklu kopírky.
Dochází tak k dokonalému přilnutí kopírované předlohy k cit-
livé vrstvě materiálu.

V ohlastí jótogra,fickt"ch materiáhí jsme zaznamenali firmu
Foma, s jejímiž výrobky pro grafický průmysl jsme se mohli
seznámít na výstavě Repro '93 a Interkamera '93. Z dovozu tu
hyla nahídka 01' firmy Du Pont. Mezi jiným pozitivně pracující
filmy pro kamery, negatívně a pozitivně pracující kontaktní fil-
my pro denní světlo, fotosázecí filmy pro xenový a helium-ne-
onový světelný zdroj, filmy pro skenery a další.

Pro zpracování naexponovaných materiálů se nahízely FITO-

lávaci stroje od helgické firmy Anitec s maximální vstupní šíří
od 53 do 155 cm.

Ofset. V roce 1990 byla založena švédsko-slovenská fírma
Ampla Polygrafía s cil~m vyrábět na Slovensku ovrstl'ené tisko-
vé hlinikol'é desky. Ve Svédsku byla rozebrána linka a postave-
na v Bratislavě. Vyrábí se negativně í pozítivně presenzíbilova-
ně desky ve všech rozměrech, tloušťkách i s případným děro-
váním. K tomu ještě dodávají kompletní sady chemických pří-
pravků na zpracování tískové formy.

V ofsetových kopírnách by mohlo najít uplatnění zpracOl'a-
telské zařízení německé firmy Haase. Má stanici pro vyvolání,
opláchnuti, konzervování a osušení formy.

Ofsetové archové stroje vyráběné v Adamovských strojírnách
není třeba představovat. V řadě Dominant upozornil výrobce
zejména na jednobarvový stroj AD 516 a dvoubarvový AD 526
P a to pro maximální formát papíru 381 x 520 mm a na jedno-
barvový stroj AD 816 a dvoubarvový AD 826 P pro maxímální
formát papíru 520 x 740 mm. U strojů najdeme řadu prvků
moderní konstrukce i snadné obsluhy. Např. u strojů AD 816
a AD 826 řídí všechny funkce stroje programovatelný automat.
Stroje Dominant jsou vybavovány přídavným zařízením, které
umožňuje provádět číslování, přítisk, podélnou a příčnou per-
foraci, rýhování a řezání (půlení) archů a též i proprašovacim
zařizením. Připojme, že ke strojům může zákazník obdržet tis-
kové desky Adast a to jako neovrstvené s elektrochemickou

nebo mechanicko-chemickou povrchovou úpravou nebo opa-
třené světlocitlivou pozitivně prac!!,iící vrstvou Romjnal.

O výrobu ofsetových strojů se v Ceské republice (CR) starají
ještě Dobrušské strojírny a. s. -- zkratka DST, které se v roce
1992 oddělily z koncernu Adamovských strojíren. Jejich stroje
nesou značku Pollv. Prodává se zn. 725 PVD, 745 PVE, 755
PVE tedy dvou, čtÝř a pětibarvové. Dvoubarvový 725 PVD je
pro max. formát papiru 485 x 660 mm, s možnosti tisku Iíc-lic,
Iíc-rub. Stroje nesou již řadu zlepšení - např. soutisk je kon-
trolován v 60 hodech po celé ploše, je uplatněn nový typ děle-
né harevnice. je umožněna předvolba počtu výtisků. Dalšími
výrobky jsou archové naklad{[('e AN 10-520 a AN 11-760, tj.
pro šířku papíru 520 a 760 mm.

Pokud by hylo zapotřebí ofsetové stroje Adast a Polly dopl-
nit, upravit, nabízela tuto službu česká firma Strati.

Pro přesné upnutí tiskové formy byl nabízen dánský rejstří-
kovf' srstem Montaloch. Systém pracuje s maximální odchyl-
kou soutisku 0,03 mm.

Čas od času je třeba vyměnit vllu'íci potahy. Jejich výrobu
pro válce Adast a shodných průměrů cizich ofsetových strojů
zajišťovalo Oděvnictví města Brna. Ve výrobě pokračuje od ro-
ku 1992 v Brně firma Jaroš. Vyráhí je ve čtyřech typech- ply-
šový, smyčkový, hladký a syntetický smršťovací.

Pro alkoholové rlhi'ení a zařízení pro úpravu vlhčlcích rozto-
ků se doporučoval systém MG Royse anglické firmy MG Elek-
tric.

Možnosti malých tiskáren přesahovala slovenská nahídka
systému Inktlow dálkol'ého řízeni barevnice, kroku vodiče a rej-
stříku tiskových strojů.
Sítotisk. Pardubická firma Finish vyrábí zařízení k napínání

sitotiskových tkanin, kopírovací rámy a osvitové jednotky. Sí-
totískový program mú i Grafotechna Praha. Nabízí sítotiskové
poloautomaty. zařízeni k napínání sit, jejich ovrstvování, vy-
mý'vání, sušící regály.

Z dovozu jsou sítotískové stroje maďarské fírmy Goodwill
Internatíonal, a to jak jednobarvové, tak dvoubarvové, dúle
různé stroje a zařízení zn. Steci Graphics.

Knihtisk. V menším provedení hylo k vidění í zařízení na
zpracování polrmémích .fórem. Graťotechna vystavovala i sta-
ronový malý ruční přjklopový stroj "bostonku".

Ostatní techniky. Cernobíle a barevné náhledr zhotovované
pomocí sou kopie 'mohou často posloužit i jako rozmnoženiny.
Firma Du Pont má k disposici materiál Dylux, který je jedno-
harevný a pořizuje se jím náhled buď v harvě černé nebo mod-
ré. Barevný náhled uvedené firmy poskytuje Chromachek
s tím, že se barevné fólie po osvíceni sloupnou a přiloží na se-
be. Dalšim je známý Cromalin. jehož technologíe je založena
na ztrÚ!ě lepívostí fotopolymerového laminá"tu pří osvícení
a následném naneseni tónovacího prášku (toneru) na lepívá
místa. Postup se opakuje pro každou základní barvu.

S kompletnim zařizením pro zhotovení náhledu příšla ně-
mecká firma Theímer. V jedné lince je osvítová jednotka, rej-
stříkový děrovač a laminátor spolu s přísavnou deskou. Osvít-
nuté fólie v základních barvách jsou postupně nalaminovány.
Délkou osvítu lze ovlivňovat intenzitu zabarvení jednotlivých
fólií a tím í celkové barevné podáni náhledu.

I tisk z hloubkv se připomněl satinýrkou ~ prastarým stro-
jem, kdysi používaném při tisku z mědírytin.

Nabídka strojů zn. Print Master pro tamponol'Í' tisk pro po-
tískování zaoblených ploch nám připomněla, jak dovedně
a zcela jinak byl aplikován ofsetový hlubotisk. (Zahloubená
forma je vyplněna barvou, kterou vzápětí tampon sejme a pře-
nese na potiskovaný předmět).

Zajímavé zhotovení tiskovinr s reliéfními tiskol'f'mí prvky
včetně Braillova pisma předváděla spol. Integraf z Náchoda.
Technologie je následující: Ještě čerstvá nezaschnutá barva na
ofsetovém, knihtiskovém nebo sítotiskovém otisku se zapráší
práškem - pudrem. Následuje průchod otísku tepelným tune-
lem stroje, prášek zkaramelízuje a vytvoří reliéfní otisk.

Papír. Na odbyt grafických papírů pro polygrafický průmysl
se soutředila firma Pragopap. Prodává přírodní papíry z tu-
zemska a dováží papíry z Evropy, z Izraele i Malajsie.

V Praze je též velkoobchod papírem německé firmy Schnei-
der&S6hne. Na skladě v Libuši mají více než 1000 paletových
míst, na nichž je kolem 300 sortimentních položek. Skála nabí-
zených papírů je významně větší, neboť do hlavního skladu
v Ettlingenu dodávají přední papírny z Evropy i ze zámoří,
takže počet položek dosahuje na 8000.

Velkoobchodem papíru se zabývá od I. I. 1993 v Praze Eu-
ropapier Bohemia, dceřinná firma Europapier Wien. V roce
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1992 byla založena společnost Europap. Sídlí v Plzní a vede
tiskové a speciální papíry a kartony. Je smluvním prodejcem
německé firmy Koehler, která je největším výrobcem samopro-
pisovacích papírů.

Řezačky. S nabídkou řezaček přišla firma Adast Blansko.
Z Budyšína, kde byla výroba řezaček založena již v roce 1896,
byly v nabídce řezačky firmy Perfecta pod zn. Seypa.

Barvy. V ČR firma Barvy a laky nabízí zákazníkovi tiskové
barvy pod zn. Kontrast. V sortimentu je řada ofsetových barev
včetně rychleschnoucích (mokrá do mokré), syntetíckých,
schnoucích teplem (heat-set). Výrobce zdůrazňuje láci svých
výrobků při srovnatelné jakosti s výrobky zahraničními. Nas-
kýtá se ještě ta výhoda, že při výrobě je možno respektovat
přání zákazníka a přizpůsobit vlastnosti barev jeho požadav-
kům. Prostřednictvím česko-německé spol. Gramat jsme se
mohli seznámit s nabídkou 'barev německé firmy Hartmann.
Barvy pro maloformátový ofset jsou označeny jako Presto.

Dokončovací výroba Z japonské produkce firmy Horizon In-
ternational pocházela nabídka stavebnicových archových sná-
šecích strojů s možností sestavy 8, 16, 24 až 32 stanic, eventuel-
ně v sestavě 15, 30, 45 a 60 stanic. Dále skládací stroje pro dva
paralelní lomy a lepičky knižních hřbetů pro různou délku
a tloušťku hřbetu.

Švýcarské skládací stroje zn. Eurofold pro modulovou sesta-
vu nabízela česká firma Thelen. Podle sestavy se pořizují para-
lelní nebo křížové lomy. Jiná švýcarská firma Faltex má ve
výrobním programu stolní skládací stroje se dvěma kapsami
na skládáni papíru o plošné hmotnosti 55 g/m2 až 160 g/m2

v maxímálním formátu A3.
Německá firma Nagel přispěla nabidkou stroje pod zn. Fol-

dnak 8 pro snášení a jednoduchou vazbu brožur, drátěnými
skobkami až do 120 stran, s výkonem 3000 brožur za hodinu.
Stroje pro hřeben ovou a spirálovou vazbu mohly být z nabíd-
ky německé firmy Pfaffle. Snášečky poskládaných složek a za-
řízení na vazbu VI a V2 včetně trojřezu jsou na skladě u an-
glické firmy Camco Rosback.

Komplexní vybavení se snažíla nabídnout společnost Repro
International. Dodávají snášecí zařízení zn. Plockmatic, někdy
v kombínaci se skládáním a sešíváním, sešívací stroje na plo-
cho í na stříšku.

Balicí zařízeni. Firma Pragometal z ČR začala s výrobou
strojů pro balení a zajištění zboží na paletách pomocí průtažné
fólie. Fólie je italské výroby, nepůsobí škodlivě na životní pro-
středí, podléhá samovolnému rozpadu i bezpečnému spalová-
ní. K likvidaci makulatury a odřezu papíru může posloužit
i jejich lís Ekopack, který vše stlačí do balíku 60 x 40 x 60 cm.

Univerzální dodavatelé. Mezi dodavateli širšího sortimentu
výrobků a materíálů jsme našli české firmy Hůla, Gramat, Re-
prograph a česko-švýcarskou Dana Trade. Odebírají výrobky
od tuzemských i zahraníčních výrobců. Poněvadž k dobré prá-
ci příspívají i drobnosti, je možno se u ních informovat o še-
dých klínech, rejstříkových děrovačích na filmy a tiskové des-
ky, litografických škrabkách, perech i lupách, antistatických
štětcích, kovových pravítkách, rejstříkových značkách na pás-
ce atd. Také Grafotechna je schopna dodávat technologie jako
celek - stroje a materíál pro oddělení reprodukční fotografie
a ofsetové kopírny. Firma Dana Trade zprostředkuje i prodej
použitých strojů.

S velkou nabídkou velkých zařízení přišla spol. Euromerkur.
Nabídkový program začíná papírenskými a končí barvícími
a lakovacímí strojí. Zkrátka stroje do papíren, tiskáren, knihá-
ren, balíren.

Ve snaze podat ucelený přehled, nebylo možno popsat vše,
co bylo nabízeno. Zaměřili jsme se především na zařízení,
vhodná pro ofsetový tisk.

Dac. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Praha

,!yhláška č. 126/1993 Sb.,
Ceského úřadu zeměměřického
a katastrálního

Vyhláška č. 126/1993 Sb., Českého úřadu zeměměříckého
a katastrálního (ČÚZK), kterou se provádí zákon Č. 265/\992
Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovi-
tostem a zákon České národní rady č. 344/1993 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Ne každý významný právní předpis, kterým je bezpochyby
vyhláška Č. 126/1993 Sb., vychází jako samostatná publikace
krátce po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Tentokrát vydání pade-
sátišestistránkového sešitu s katastrálními paragrafy bylo nut-
ností, neboť součástí vyhlášky je příloha, která bohužel ne-
mohla být z technickýc,h. důvodů publikována ve Sbírce záko-
nů, Publikace, kterou CUZK ve velmi krátké době vydal pro-
střednictvím a.s. SEVT, Praha, obsahuje oboje - vyhlášku
publikovanou v částce 35 Sbírky zákonů 1993 a nepublikova-
nou přílohu k vyhlášce. Lze předpokládat, že 93 paragrafů no-
vé vyhlášky se jíž stalo nejčtenějším odborným textem pro pra-
covníky katastrálních úřadů.

Ucelená publikace začíná obsahem, pokračuje očíslovanými
- ze Sbírky zákonů převzatými - stránkami vyhlášky a končí
devatenácti stranami přílohy. V příloze naleznete charakterísti-
ky druhů pozemků pro účely katastru nemovitostí, způsob vy-
užití nemovitosti, způsob ochrany nemovitosti, druh čislování
parcel, kvalitu výměry, rozlišení právního vztahu, geodetické
údaje o zhušťovacím bodu, geodetické údaje o ostatních bo-
dech podrobného polohového bodového pole, klad, rozměry
a označení mapových listů katastrální mapy v souřadnicovém
systému S-JTSK, mapové značky katastrální mapy v S-JTSK,
předměty obsahu katastrální mapy vyhotovené podle dřivěj-
ších předpisů v měřítku I: 1440, I :2500 a I :2880, jejichž mapo-
vé značky a popis nejsou shodné s mapovými značkami katas-
trální mapy v S-JTSK, technické požadavky na body podrob-
ného polohového pole, charakteristiky a kritéria přesnosti po-
drobného měřeni a zobrazení polohopisu katastrální mapy,
mezní odchylky výpočtu výměr, vzory geometrických plánů
a náležitosti geometrických plánů.

"Katastrální vyhlášku", jak se novému právnímu předpisu
již nyní expresivně řiká, by měly prostudovat osoby předklá-
dající smlouvy a dohody ke vkladu vlastnických a jiných věc-
ných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí, pracovníci
orgánů státni správy, které vydávají rozhodnutí a jiné listiny
týkající se změn údajů o vlastnických a jiných věcných prá-
vech k nemovitostem, změn hranic a názvů obcí, změn druhů
pozemků, způsobu využití nemovitosti, způsobu ochrany ne-
movitosti apod., dále vlastnici a nájemci nemovitostí, osoby,
které vyhotovují geometrické plány a vytyčují hranice pozem-
ků, studenti příslušných odborných škol a především pracovní-
ci katastrálních úřadů.

Publikace se prodává v síti prodejen SEVT a.s., např. v Pra-
ze I, Tržiště 9. Tato akciová společnost, v případě zájmu, je
připravena operativně připravit dotisk. Na SEVT a.s., Praha se
také obracejte se svými požadavky o koupi publikace, která
stojí 38,- Kč.

Ing. Petr Skála,
ČÚZK

PŘEDPLATNÉ
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