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Abstrakt
Česká síť permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS) tvoří součást geodetických základů České republiky a je spravována a provozována Zeměměřickým úřadem. Z důvodu zkvalitnění poskytovaných produktů a služeb CZEPOS je průběžně
prováděna kontrola kvality síťového řešení pomocí analýzy časových řad souřadnicových změn stanic sítě. Vstupními daty rozboru jsou hodinová řešení souřadnic stanic. Cílem analýzy je zejména zjištění četnosti nedostupností síťového řešení a ověření stability jednotlivých stanic. Výsledky rozboru ukázaly klesající tendenci četnosti nedostupností síťového řešení. Při kontrole stability byl u některých stanic odhalen roční periodický pohyb s amplitudou okolo 2 mm. Pro zhodnocení lineárního
pohybu stanic jsou zatím k dispozici příliš krátké časové řady. Stabilita stanic je nadále průběžně sledována.
Quality Control of the CZEPOS Net Solution
Summary
Czech network of permanent stations (CZEPOS) forms part of the geodetic control in the Czech Republic being administered
and operated by the Land Survey Office. To improve quality of provided CZEPOS products and services continuous control
of net solution by means of time lines analysis of coordinates changes of network stations is being performed. Input data for
analyses are hour solutions of station coordinates. Analysis objectives were in particular detection of the frequency of
unavailability of the network solution and stability verification of single stations. The results showed downtrend in the
frequency of unavailability of the network solution. Stability control at some stations discovered yearly periodic motion with
amplitude of 2 mm. Time lines at disposal are too short so far to evaluate stations linear motion. Stations stability is being
monitored continuously.

1. Úvod
Počátkem roku 2007 byl zahájen úplný provoz České sítě
permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS). Tato
síť je součástí moderních geodetických základů České republiky (ČR), je proto nezbytné zajistit vysokou kvalitu
a spolehlivost poskytovaných produktů a služeb. Z toho důvodu je Zeměměřickým úřadem (ZÚ) průběžně prováděna
kontrola kvality síťového řešení, založená na analýze časových řad souřadnicových změn stanic CZEPOS, [4], [5].
Analýza vychází z hodinových řešení kontrolních souřadnic
permanentních stanic získaných ze síťového řešení. K dispozici
jsou dosud vstupní data pro časové období od 1. 7. 2006 do
31. 3. 2008. Síťové řešení je v CZEPOS realizováno programem GNNET vyvíjeným německou firmou Geo++.

dosáhnout přesnějších výsledků než pomocí služby RTK (viz
také výsledky [1]), což je jistá výhoda síťového řešení. Naopak nevýhodou síťového řešení jsou jeho nároky na okamžitou dostupnost vstupních dat v reálném čase a tím nároky
na propustnost počítačové sítě, jak ukázaly zkušenosti s provozem CZEPOS.
Dojde-li k momentálnímu zhoršení propustnosti sítě WAN,
mohou uživatelé zaznamenat nedostupnost síťového řešení.
V tom případě není možné se připojit ke službám RTK-PRS
a RTK-FKP, ale náhradou lze odebírat korekční data z jednotlivých stanic sítě službou RTK.
Cílem této analýzy je přispět ke zjištění četnosti takových
nedostupností a jejich postupné eliminaci.
2.1 Výsledky

2. Analýza dostupnosti síťového řešení
CZEPOS poskytuje v reálném čase korekční (RTK) data pro
přesná měření GPS formou služeb. Zatímco služba RTK poskytuje korekční data vždy z jedné stanice CZEPOS, kterou si
uživatel předem zvolí, služby RTK-PRS (metoda pseudoreferenční virtuální stanice) a RTK-FKP (metoda plošných korekcí)
poskytují korekční data, která systém interpoluje přímo pro pozici uživatele na základě dat ze všech stanic sítě CZEPOS. Tento
proces interpolace korekcí označujeme jako „síťové řešení“.
V případě CZEPOS se síťové řešení interpoluje pro celé území
ČR, přičemž výpočet probíhá na serveru 24 hodin denně na základě vstupních dat, která jsou průběžně stahována v časovém
intervalu jedné vteřiny ze všech stanic CZEPOS.
Vzhledem ke způsobu výpočtu lze obecně předpokládat,
že pomocí služeb síťového řešení RTK-PRS a RTK-FKP lze

K nedostupnosti síťového řešení může dojít samovolně (např.
v důsledku přetížení počítačové sítě) nebo v důsledku plánovaného přerušení – restartu programu GNNET. Plánovaná
přerušení za účelem údržby software se provádějí ve večerních hodinách, aby nedošlo ke snížení kvality poskytovaných dat.
Program GNNET průběžně vyhodnocuje měření jednotlivých permanentních stanic a počítá kontrolně jejich souřadnice. Po restartu systému se začnou souřadnice stanice opět
počítat, zpočátku ovšem se zhoršenou přesností. Do doby než
se systém ustálí, nejsou síťové služby uživatelům dostupné,
není možné provést úspěšnou fixaci přístroje GPS a uživatel
se musí připojit na nejbližší stanici CZEPOS.
ZÚ analyzuje v rámci kontroly kvality síťového řešení
všechny případy nedostupnosti síťového řešení, přičemž samostatně vyhodnocuje četnost nedostupností v pracovní době,

Geodetický a kartografický obzor
162 ročník 54/96, 2008, číslo 9

tzn. mezi 7. a 16. hodinou. Výsledky pro dané časové období
ukazuje obr. 1. V grafu patrný pokles četnosti nedostupností
síťového řešení přibližně v polovině roku 2007 byl ovlivněn
změnou konfigurace softwaru.
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Tab. 1 Směrodatné odchylky souřadnicových rozdílů stanic
(CPRG období kratší než 1 rok)
SE

SN

Stanice

SU

[cm]

3. Časové změny souřadnic

CPRG

0,09

0,11

0,21

Součástí kontroly kvality síťového řešení CZEPOS je i analýza časových změn souřadnic stanic CZEPOS. Cílem je
zhodnocení stability stanic: zjištění rozptylu souřadnic (směrodatné odchylky) a nalezení případných trendů a period.
Vstupními daty do rozboru jsou rozdíly kontrolních souřadnic ze síťového řešení a primárních souřadnic stanic. Primární
souřadnice byly určeny při budování sítě CZEPOS měřením
GPS s připojením na nejbližší body DOPNUL.

CMBO

0,11

0,10

0,24

CTAB

0,10

0,09

0,29

CSVI

0,10

0,10

0,30

CMOK

0,12

0,15

0,29

CTRU

0,20

0,10

0,27

CLIB

0,17

0,13

0,28

CRAK

0,11

0,09

0,37

CKRO

0,14

0,11

0,35

CSUM

0,16

0,10

0,37

CJIH

0,24

0,19

0,25

CFRM

0,14

0,10

0,45

CKAP

0,13

0,19

0,39

3.1 Odhad stability stanic
Po vyloučení odlehlých měření (způsobených momentální nedostupností síťového řešení) byly pro každou stanici zobrazeny zjištěné souřadnicové rozdíly ve směru sever – jih (N),
východ – západ (E) a ve vertikálním směru (U) v závislosti
na čase. V tab. 1 jsou stanice seřazeny podle zjištěných směrodatných odchylek souřadnicových rozdílů stanic ve směrech N, E, U, které charakterizují stabilitu těchto stanic. Stanice Praha (CPRG) byla uvedena do provozu až na začátku
roku 2007 a do monitoringu byla zařazena od 9. 5. 2007.
3.2 Spektrální analýza
Vzhledem k předpokládanému periodickému pohybu některých stanic (zjištěno v [2]) byla na soubor souřadnicových rozdílů (zatím pouze v horizontálních směrech N a E) aplikována
spektrální analýza podle [3]. Tato upravená Vaníčkova metoda
umožňuje vyhledat v souboru dat lineární posuny, periody a jejich amplitudy. Stanice vykazující ve směru sever – jih nebo
východ – západ roční lineární posun větší než 1 mm a roční periodu s amplitudou větší než 1 mm jsou i s nalezenými velikostmi těchto jevů vypsány v tab. 2. U žádné stanice nebyla
prokázána jiná než roční perioda, jejíž amplituda by překročila
zvolenou kritickou hodnotu 1 mm. Použitá data byla opět z rozmezí od července 2006 do března 2008, kromě stanice Praha
(CPRG), která byla do analýzy zahrnuta až od května 2007.

CKVA

0,15

0,11

0,45

CBRU

0,13

0,15

0,43

CVSE

0,21

0,11

0,40

CDOM

0,13

0,14

0,46

CPRI

0,13

0,23

0,38

CHOD

0,18

0,20

0,36

CLIT

0,19

0,22

0,39

CPRA

0,20

0,24

0,48

CDAC

0,19

0,12

0,62

Tab. 2 Nalezené lineární posuny a amplitudy ročních period
(CPRG období kratší než 1 rok)

Stanice

N

E

amplituda
[mm]
N

E

CJIH

2,7

2,0

CDAC

1,3

3.2.1 Grafické výsledky spektrální analýzy
Pro všechny stanice byly vykresleny časové řady. Pokud byl
u stanice zjištěn významnější lineární nebo periodický pohyb (tzn. roven nebo větší než 1mm/rok), pak je v grafu zobrazen příslušnou aproximační křivkou.
Na obr. 2 je časová řada stanice Tábor. Tato stanice nevykazuje žádný lineární ani periodický pohyb. Hodnoty jejích
směrodatných odchylek v horizontálním směru jsou nejnižší
ze všech stanic.
V grafu stanice Mladá Boleslav (obr. 3) je patrná periodicita v horizontálních směrech. Amplitudy těchto pohybů jsou
však malé (nedosahují hodnoty jednoho milimetru), což se
také projevilo v nízkých hodnotách směrodatných odchylek
souřadnicových rozdílů.
Jihlava je stanice s nejvyšší amplitudou periodického pohybu. Její časová řada je zobrazena na obr. 4. Z tab. 1 je vidět, že příslušné hodnoty směrodatných odchylek se vysky-

lineární pohyb
[mm/rok]

CPRI

2,4

CKAP

1,7

CTRU

1,9

CSUM

1,5

CVSE

2,1

CMOK

1,1

CHOD

1,4

CPRA

-1,2

-3,0

CLIT

2,6

-3,4

CPRG

2,0

-3,3

1,3
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Obr. 1 Nedostupnost síťového řešení od července 2006 do března 2008

Obr. 2 Časová řada stanice Tábor
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Obr. 3 Časová řada stanice Mladá Boleslav

Obr. 4 Časová řada stanice Jihlava
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Obr. 5 Časová řada stanice Litoměřice

Obr. 6 Časová řada stanice Prachatice
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tují zhruba v polovině tabulky. Je to proto, že na rozdíl od
horizontálních směrů má tato stanice ve vertikálním směru
velmi malý rozptyl.
U Litoměřické permanentní stanice je naopak nejvýraznější zjištěný lineární pohyb, který dosahuje ve směru východ – západ hodnoty až 3,4 mm za rok (obr. 5). Časové období monitoringu není zatím dostatečně dlouhé pro závěry
o lineárních posunech, existuje zde také možnost delšího periodického pohybu. Případný pohyb stanice je proto třeba
i nadále sledovat a analyzovat.
Jak napovídá tab. 2, u některých stanic (Dačice, Příbram, Kaplice, Trutnov, Šumperk, Vsetín a Moravská Kroměříž) byl nalezen periodický pohyb pouze v jednom horizontálním směru.
U dvou stanic (Prachatice a Chodov) byl detekován kombinovaný pohyb složený z pohybu lineárního i periodického. Je to
patrné hlavně u první z těchto stanic: stanice Prachatice ve
směru sever – jih (obr. 6). Ve směru východ – západ se u této
stanice objevil v polovině zkoumaného období pohyb, který je
prozatím klasifikovaný jako lineární. Konečné závěry o tomto
pohybu bude možno udělat až po delším časovém období.

periodického pohybu v krajních případech dosahují hodnot
okolo 2 mm (CJIH 2,7 mm), přičemž maxima odpovídají letnímu a zimnímu období. Jejich příčinou mohou být sezónní
pohyby budov, na kterých jsou stanice umístěny. Pouze lineární pohyb byl zjištěn u dvou stanic, přičemž jedna z nich
(CPRG) je monitorována příliš krátkou dobu na to, aby mohl
být o tomto pohybu učiněn konečný závěr.
Stanice, u kterých byl zjištěn významnější posun, je třeba
dále sledovat, aby nebyla snížena kvalita poskytovaných dat.
V případě trvalého charakteru takového posunu je nutné přepočítat souřadnice stanic a eventuálně uvažovat o změně jejich stabilizace.
Kontrola kvality síťového řešení CZEPOS je v ZÚ prováděna od roku 2007, kdy byl zahájen úplný provoz CZEPOS
a došlo ke zpoplatnění poskytovaných produktů a služeb.
Přesnost dat byla ověřena výsledky měřického testu [2]. Zatímco tento test byl jednorázový, navazující kontrola kvality
síťového řešení je prováděna permanentně a slouží k trvalému
zabezpečení plynulosti a přesnosti služeb CZEPOS vycházejících ze síťového řešení.
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Abstrakt
Proces úradného overovania geometrického plánu a možnosti jeho automatizácie sú základným predpokladom na skvalitnenie procesu aktualizácie údajov katastra hlavne v súbore geodetických informácií. Nové programové vybavenie pre kataster
– viacúčelový kataster automatizáciu popisných a geodetických údajov rieši v spoločnom pracovnom toku. Základom návrhu
tohto riešenia je vstup údajov v digitálnej forme, ktorá zabezpečí nielen lepšiu plynulosť pracovného toku, ale zvýši kvalitu
údajov a zamedzí nadbytočným vstupom a chybám spôsobených ľudským faktorom.

Computerization of Survey Sketch Authentification Process in the Multipurpose Cadastre
Summary
Process of survey sketch authentification and feasibility of its computerization as a base condition for improvement of cadastre
data updating process mainly in the file of survey data. New software equipment for cadastre – common workflow solution for
computerization both descriptive and survey data in the multipurpose cadastre. Solution is based on digital data input securing
not only better workflow fluency, but also improvement of data quality and prevention of superfluous inputs and human factor
mistakes.
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1. Úvod
Viacúčelový kataster (VÚK) je novozavádzané aplikačné
programové vybavenie pre pracoviská katastra nehnuteľností
[2]. Aj keď pod touto skratkou chápeme primárne novú aplikáciu, všeobecne pod tento pojem zahŕňame aj migráciu údajov súboru popisných informácií (SPI) [3], súboru geodetických informácií (SGI) [3] a súboru registrov katastrálneho
konania (SRKK).
VÚK reprezentuje otvorený informačný systém katastra nehnuteľností. Je modulárnou aplikáciou riešenou na báze komponentov a má navrhnutú päťvrstvovú architektúru systému
s využitím technológie klient – server. Funkcionalita je definovaná činnosťami jednotlivých modulov, ktoré obsahujú primárne funkcie zabezpečujúce opakujúce sa služby. Povýšenie
funkcionality systému je možné uskutočniť pridaním ďalších
modulov. Cieľom aplikácie je pokrytie pracovných činností katastrálneho pracoviska v maximálnej možnej miere v jednotnom používateľskom rozhraní. Funkcionalita je navrhnutá tak,
aby jednotlivé procesy, prepojené funkciami viacerých modulov, podporovali pracovné činnosti na pracovisku.
Funkcie na prácu s grafickými údajmi sú integrálnou súčasťou celého riešenia VÚK. Základom grafického prostredia, orientovaného na objekty, je technológia geografických
informačných systémov (GIS). Riešenie grafickej časti katastra prináša najviac zmien nielen v technickej, ale aj v metodologickej oblasti.
Údaje katastra nehnuteľností – katastrálne informácie
(údaje SPI, SGI a SRKK), sú na zvýšenie bezpečnosti
a ochrany v novom riešení uložené v spoločnej databáze, ktorou je ORACLE.
Súčasťou vývoja nového katastrálneho systému je aj návrh
všeobecného údajového modelu, ktorý má v sebe integrované
všetky údaje podľa obsahu dnešného členenia súborov. Pri
jeho návrhu sa v maximálnej možnej miere zachovávala kompatibilita so súčasným stavom z dôvodu požiadaviek na kvalitu údajov pri migrácii. Optimalizácia údajového modelu,
a tým aj skvalitňovanie údajovej základne nielen z pohľadu
obsahu, ale aj z pohľadu automatizácie procesov je jedným
z prvých krokov, ktoré je potrebné začať uskutočňovať po celoplošnom nasadení aplikácie.

2. Riešenie grafiky v prostredí VÚK
Práca a činnosti s grafickými údajmi v elektronickom prostredí prechádzajú vo VÚK najväčšími zmenami. Migráciou
údajov do spoločnej databázy súčasne riešime aj ich konverziu z uloženia línií vo výkresoch do objektov v databáze.
Objekty všeobecného údajového modelu, ako napr. parcely,
body, areály bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek,
administratívne hranice a pod. majú okrem popisných atribútov aj atribút reprezentujúci ich polohu a tvar nielen graficky, ale aj topologicky. Toto všetko umožňuje využitie
technológie GIS, ktorá zabezpečuje správnu topologickú
nadväznosť jednotlivých objektov. Spoločná hranica dvoch
parciel je súčasťou dvoch susedných objektov a jej integritu
kontroluje a udržuje priamo databáza vo svojom natívnom
formáte.
2.1 Geodetické údaje
Funkcie pre prácu s grafikou sú v architektúre systému začlenené do modulu „geodetické údaje“. Tento obsahuje pri-
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márne funkcie na kontrolu geometrických plánov, aktualizáciu vektorových máp, identifikácie parciel a pod. Na činnosti práce s grafikou nie je potrebné vyvolávať externý grafický systém, ale len aktivovať príslušnú funkciu z menu.
Grafický mód zobrazenia údajov je len formou prezentácie
výsledkov dopytu na databázu, v ktorej sú údaje uložené.
Geodetické údaje v prostredí VÚK sú členené do štyroch logických vrstiev, ktoré ovplyvňujú kritériá pre činnosť primárnych funkcií.
Špecifikácia každej vrstvy vychádza z atribútov vektorovej mapy, ktorá je k dispozícii pre predmetné katastrálne územie. Kategórie logických vrstiev sú:
• vrstva vektorovej katastrálnej mapy číselnej,
• vrstva vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej,
• vrstva vektorových geodetických podkladov,
• vrstva vektorovej mapy určeného operátu.
Dôvodmi na túto zásadnú zmenu boli skutočnosti týkajúce sa kvality aktualizácie vektorových máp. Po vytvorení
a vyhlásení platnosti vektorovej katastrálnej mapy, prípadne
vektorovej mapy určeného operátu, jej postupnou aktualizáciou sa začal do katastrálnej grafiky vnášať „katastrálny folklór“. Najväčším priestorom pre jeho vznik bola kombinácia
dvoch faktorov. Prvým je priamo aplikačné programové vybavenie na správu katastrálnych máp (SKM) a možnosti grafického systému, druhým je zdatnosť používateľa a jeho
zvyklosti pri práci v tomto systéme. Nemenej dôležitým faktorom je aj kvalita operátu a postupy použité pri jeho digitalizácii. Snaha o štandardizáciu postupov pri aktualizácii
hlavne nečíselných máp nepriniesla požadované výsledky,
pretože paradoxne problémom je priamo grafický systém,
ktorý umožňuje svojmu používateľovi použiť rôzne postupy.
Výsledky, pri ktorých je síce súradnica rovnaká, majú napríklad rôzne vytvorené línie a tento efekt sa najviac prejavuje
pri vnútornej kresbe parcely a často znamená problém, ktorý
sa iba násobí pri každej ďalšej aktualizácii vektorovej mapy.
Na základe týchto znalostí a skúseností boli zadefinované kritériá na grafické funkcie nového systému.

3. Geometrický plán a proces jeho overenia
Overenie geometrického plánu (GP) podľa smernice [4] je
v systéme VÚK spracované ako proces s využitím automatizácie postupných krokov kontroly. Vstupom sú súčasti GP
v elektronickej forme – písomná časť vo výmennom formáte
XML a grafická časť vo formáte VGI. Základným predpokladom automatického overovacieho procesu v grafickej
časti je existencia vektorovej katastrálnej mapy – teda existencia etalónu, voči ktorému je možné tento proces spustiť.
Súčasťou overovacieho procesu je kontrola podkladov, dodaných zhotoviteľom GP, ktoré sú určené na aktualizáciu
vektorových máp. Tento moment je dôležitý hlavne pri vektorových katastrálnych mapách (VKM) nečíselných a vektorových mapách určeného operátu (VMUO). V závislosti od
parametrov VKM, respektíve od účelu GP je potrebné už pri
spracovaní vektorového geodetického podkladu (VGP) prihliadať na špecifiká v predmetnej oblasti – existencia mapy,
kvalita a mierka podkladovej mapy a pod.
Proces overenia GP má niekoľko etáp:
• pridelenie podkladov pre spracovanie GP,
• založenie spisu v registri G1,
• kontrola GP,
• úradné overenie GP.
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3.1 Objednávka podkladov na GP
Prvou etapou procesu overenia GP je objednávka – žiadosť
o pridelenie podkladov GP. Pri evidencii tejto žiadosti sa evidujú identifikačné údaje žiadateľa informácii a tomu sú poskytnuté podklady – číslo záznamu podrobného merania
zmien (ZPMZ), pridelené parcelné čísla alebo podlomenia
parcelných čísel a čísla pre zriadené pevné body.
Číslo ZPMZ je v rámci katastrálneho územia jedinečné
a je povinné pre označovanie vstupných súborov podľa predpisov a usmernení Úradu geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) SR.
Použitie pridelených podkladov je prvou z mnohých kontrol, ktoré sa vykonávajú pri odovzdaní GP na overenie.
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Tab. 1 Prehľad odovzdávaných VGP podľa grafického
operátu
Grafický operát

Stav podľa C KN

VKM číselná

VGP z meraných
údajov

VKM nečíselná

VGP z meraných
údajov
VGP transformované
pre VKM

Rozhranie
kvality
a mierky*

VGP z meraných
údajov
VGP pre príslušnú
kvalitu a mierku

VMUO

3.2 Založenie spisu na GP v registri G1
Po vytvorení a autorizačnom overení sa GP podáva na
úradné overenie. Prvým krokom je založenie nového spisu
v registri G1 a prevzatie príslušných podkladov. Pri odovzdaní GP na kontrolu a overenie okrem jeho papierovej
formy je zhotoviteľ povinný v zmysle predpisov a usmernení ÚGKK SR odovzdávať obidve súčasti GP aj v elektronickej forme. Písomnú časť GP – identifikačné údaje
z popisového poľa plánu a výkaz výmer vo formáte XML.
Obsah výmenného formátu je definovaný popisom šablóny
a vysvetlením obsahu a rozsahu jednotlivých položiek. Grafická časť GP vo forme VGP sa odovzdáva vo formáte VGI.
Popis výmenného formátu je uvedený v smernici [5]. Počet odovzdaných VGP je závislý nielen od účelu GP ale aj
od kvality operátu v danom katastrálnom území. Napríklad:
GP zaoberajúci sa riešením právneho stavu pri majetkovoprávnom vysporiadaní vyžaduje vo väčšine prípadov aj podklad na aktualizáciu VMUO. V prípade rozhrania kvality
máp v predmetnom katastrálnom území je potrebné toto
rozhranie zachovať aj pri tvorbe podkladov pre aktualizáciu VKM. Odovzdávané VGP sa líšia podľa druhu použitého grafického operátu ako to uvádza tab. 1.
V katastrálnom území s nečíselnou VKM je hlavným problémom pri vytváraní príslušných VGP fakt, že vo väčšine
prípadov nie je možné zobraziť zmeny do mapy priamo z meraných údajov. Dôvodom sú jestvujúce posuny, prípadne stočenia spôsobené jednak nepresnosťou pôvodných máp vyhotovených spravidla v siahových mierkach, ako aj prípadnými
chybami, ktoré vznikli pri vektorizácii mapy (skenovanie
a transformácia rastra), obr. 1.
Geodet vyhotoví na základe výsledkov merania VGP, ktorý
obsahuje všetky parcely dotknuté zmenou, teda parcely, ktorým sa mení výmera.
Ak v príslušnom katastrálnom území je spravovaná VKM
nečíselná, na vyhotovenie VGP, ktorý bude podkladom pre
jej aktualizáciu, je väčšinou potrebné zamerať aj vhodne
zvolené minimálne 3 identické body v blízkosti meranej
zmeny. Pomocou identických bodov geodet transformuje
meraný VGP a vytvára kombináciu meraných bodov a bodov z nečíselnej VKM. V niektorých prípadoch je jednoduchšie vytvoriť VGP skonštruovaním napr. z omerných
mier bez použitia transformácie. Voľba postupu vytvorenia
VGP na aktualizáciu nečíselnej VKM je na zvážení a rozhodnutí geodeta a svojím spôsobom je to vlastne ekvivalent
ceruzkového zákresu, ktorý geodet vykonáva na analógovej mape, v elektronickej forme. Takto vytvorený VGP je
súčasťou odovzdávaných vstupných súborov na proces overovania GP, (obr. 2).

Len analógová
mapa

Právny stav

VGP transformované pre VMUO
VGP z meraných
údajov

* Rozhranie mierok je významné len pri nečíselných VKM

3.3 Kontrola GP a kritéria kvality
Novým a pre celý proces veľmi dôležitým krokom je načítanie písomnej časti GP – výkazu výmer a údajov popisového
poľa GP vo výmennom formáte XML. Kontroly tejto časti sa
vykonávajú v nasledovnej postupnosti:
• základné kontroly štruktúry a formátu,
• kontroly obsahu a príslušných povinných položiek,
• kontrola poskytnutých podkladov pre GP,
• kontrola doterajšieho stavu s platnými údajmi katastra.
V rámci kontroly poskytnutých podkladov sa vytvára
väzba medzi registrom G1 a objednávkami pridelených podkladov. Cieľom kontroly doterajšieho stavu, hlavne údajov
o parcelách registra C a registra E, je overenie, či GP vychádza z platných údajov katastra.
Súčasťou kontrolnej etapy procesu je načítanie príslušného/príslušných VGP na grafickú časť GP. Základné kontroly štruktúry a obsahu formátu sú zhodné so súčasnými.
Automatické kontroly sú zamerané najprv na vzájomný súvis odovzdaných súborov vo formátoch VGI a XML a ak je
všetko v poriadku, nasledujú kontroly špecifikované podľa
kvality vektorových máp v príslušnom katastrálnom území.
Podľa kvality mapy, ktorá môže byť číselná alebo nečíselná,
systém pri jednotlivých kontrolných činnostiach používa nadefinované parametre (krajné odchýlky v polohe lomových
bodov parcely, odchýlky medzi písomnou a grafickou výmerou). Všetky nadefinované kontroly majú len dva možné
výsledky „správne – nesprávne“. V prípade nečíselnej mapy
do overovacieho procesu vstupuje aj transformovaný VGP,
ktorý je kontrolovaný rovnakým postupom avšak s príslušnými parametrami nečíselnej VKM ako meraný VGP. Kontrolný proces pre nečíselné VKM je zhodný s procesom pre
VMUO.
3.4 Úradné overenie GP
Veľmi častým problémom, s ktorým sa stretávame v súčasnosti je nejednoznačné vymedzenie rozsahu kompetencie au-
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Obr. 1 Zobrazenie: čierna farba – stav nečíselnej VKM, šedá farba VGP (stav z merania v teréne)

Obr. 2 Zobrazenie: čierna farba – stav nečíselnej VKM, šedá farba VGP na aktualizáciu nečíselnej VKM
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Obr. 3 Schéma procesu overovania

torizačného a úradného overovateľa. Pri riešení problémov
a nedostatkov pri overovaní GP nie je jednoznačná preukázateľnosť stavu v čase overenia. Často krát sú do procesu vnášané subjektívne pocity a názory, ktoré v niektorých prípadoch nemajú oporu v predpisoch. K vyriešeniu tohto stavu
by mala napomôcť novelizácia zákona o geodézii a kartografii [1], kde je snaha o vymedzenie týchto kompetencií.
Problematika týkajúca preukázateľnosti chýb a nedostatkov
je riešená aj samotnou automatizáciou procesu, kde sa rámci
vytvorenia „Záznamu z overenia GP“ evidujú a zobrazujú
chyby a nedostatky nielen popisným spôsobom, ale aj grafickou reprezentáciou stavu mapy a vstupných VGP v čase

overovania. Na základe vizuálnej kontroly úradný overovateľ má možnosť doplniť a zaevidovať aj prípadné iné prekážky
alebo poznámky, ktoré mu zabraňujú overiť plán ak neboli
zistené automatizovanou kontrolou. V prípade chýb v GP je
tento spolu so „Záznamom z overenia GP“ odovzdaný spracovateľovi na opravu. Ak overovací proces prebehne bez
chyby, úradný overovateľ GP overí pečiatkou na papieri a zaznamenaním overenia do systému. Plán je pripravený na aktualizáciu mapy a môže byť použitý pri aktualizácii cez príslušný register.
Časť procesu (obr. 3), ktorého výsledkom je „Záznam
z overenia GP“ má snahu napomôcť k riešeniu sťažností na
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overovateľov, nielen úradných ale aj autorizačných, ktoré prešetrujú pracovníci odboru katastrálnej inšpekcie.

4. Aktualizácia údajov na podklade GP
Po úradnom overení je GP pripravený na použitie v ďalších
procesoch, ktoré sa týkajú katastrálneho konania a následnej
aktualizácie údajov katastra. GP je často krát technickým podkladom k listine, ktorá je podaná napríklad do registra V. Po
rozhodnutí o povolení vkladu sa údajmi z príslušnej listiny
aktualizujú písomné údaje katastra a na podklade GP nastáva
aktualizácia VKM prípadne aj VMUO. Pri zakladaní podania
v príslušnom registri sa na základe identifikačných údajov GP
v rámci registra V vykoná prepojenie na príslušný plán v registri G1. Po príprave aktualizačnej dávky písomných aj grafických údajov sa skontroluje navrhovaná aktualizácia a ak
nie sú zistené nedostatky v nasledujúcom kroku nastáva súbežná aktualizácia písomných aj grafických údajov katastra.
V prechodnom období nasadzovania aplikácie VÚK a v začiatkoch po celoplošnom nasadení očakávame väčšinu aktualizácií, ktorých súčasťou bude GP úradne overený a zaznamenaný v súčasnom programovom vybavení pre správu
SRKK. Obsahom údajov registra G1 v súčasnosti sú len identifikačné údaje a informácie o overení GP. Vlastné kontroly prebiehajú v pracovnej oblasti SKM a neuchováva sa záznam
z overenia. Preto po nasadení VÚK očakávame práve najväčší
nápor činností pri príprave takzvanej aktualizačnej dávky, v ktorej sú prílohami VGP na GP úradne overené pred nasadením
nového systému. Aby bolo možné aktualizačnú dávku pripraviť, je potrebné príslušné súbory podkladov grafickej časti GP
opätovne formálne skontrolovať. Samozrejme, že výsledky
kontroly sú v novom systéme zaznamenávané rovnako ako pri
automatizovanom overovaní GP, avšak s tým rozdielom, že zistené nedostatky v podkladoch odstraňuje pracovník správy katastra.

5. Elektronizácia služieb
Využívanie elektronickej komunikácie narastá v každej oblasti. Komunikácie komerčných geodetov – vyhotoviteľov
GP a katastrálnych pracovísk už dnes funguje prostredníctvom emailovej komunikácie pri prideľovaní podkladov na
GP. Toto riešenie je však len východiskom z núdze. Cieľový
stav predpokladá možnosti a služby pre geodetov s využitím
portálového prístupu. Príprava nového rezortného geoportálu
ako aj špecifikácia centrálne poskytovaných služieb sú úlohy,
ktoré sa pripravujú a ich realizácia sa očakáva po celoplošnom nasadení aplikácie VÚK začiatkom roku 2009.
Okrem špecifikácie služieb a informačných tokov je veľmi dôležitou oblasťou aj zabezpečenie prenášaných súborov.
Dnes výmenný formát pre popisné údaje obsahuje kontrolné
riadkové a stĺpcové súčty. Tieto súbory síce nezabezpečujú,
ale poskytujú informáciu o jeho prípadnej zmene. Pri návrhu
nového spôsobu komunikácie je bezpečnosť obsahu súboru
taktiež navrhovaná sofistikovanejším spôsobom ako sú kódy
CRC. Akýkoľvek XML súbor (návrh štandardu nových výmenných formátov) je možné opatriť elektronickým podpisom/zaručeným elektronickým podpisom a tým zabezpečiť
ochranu zmeny jeho obsahu. Výmenný formát pre grafické
údaje dnes nie je ničím zabezpečený a zabezpečenie obsahu
súboru pred neoprávnenou zmenou je aj pre tento typ údajov prioritné.
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S výmenou súborov údajov a elektronických dokumentov
veľmi úzko súvisí aj ich archivácia, čo v papierovej forme
znamená uloženie elaborátu do štátnej dokumentácie na pracovisku. Pre geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie je to zdroj informácií či už pri tvorbe GP alebo
riešenia reklamácií respektíve opravy chýb v operáte problematických častí územia. Vytvorenie takejto dokumentácie v elektronickej forme, ktorej obsahom by boli aktívne súbory a nie zoskenované obrázky GP by určite bolo veľkým
prínosom pre poskytované služby komerčnej odbornej verejnosti.

6. Záver
V súčasnom období sa nachádzame na začiatku systematického postupu prechodu, cez duálnu prevádzku, testovacie –
pilotné pracoviská po celoplošnú implementáciu. Všetky súvisiace úlohy a činnosti kladú vysoké nároky na všetkých
pracovníkov rezortu, osobitne na pracovníkov správ katastra.
Finálnym momentom, ktorý v nás udržiava optimizmus, je
celoplošné nasadenie aplikácie VÚK, zvýšenie bezpečnosti
uloženia údajov, priamy a transparentný prístup, lepšia a ľahšia ochrana nielen proti zneužitiu, ale aj proti výpadkom hardvéru.
Vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie už dnes pripravujeme nové úlohy, ktorých základným predpokladom je
funkčný VÚK na pracoviskách, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality údajov a optimalizácia funkcionality aplikácie na základe požiadaviek z praxe. Rozsah zmien, ktoré bude
potrebné vykonať, je podstatne menší ako zásadná zmena
v súčasnosti – prechod medzi dvoma kvalitatívne odlišnými
systémami akými sú doterajšie programové vybavenie
a VÚK.
Kolobeh vývoja softvéru od jeho špecifikácie – návrhu,
cez programátorský vývoj, testovanie požadovanej funkčnosti a nasadenie do rutinnej prevádzky je nekončiaci proces. Veľmi úzko zameraná účelová aplikácia VÚK ako modulárne riešenie, sa pravdepodobne bude nachádzať v každej
etape vývoja. Aj keď momentálne nasadzujeme základné
jadro aplikácie, ktoré má definované funkčné požiadavky ešte
v roku 2005, v etape návrhu sú okrem optimalizácie súčasných funkcií aj požiadavky na nové, hlavne na prácu s grafikou. Cieľom rozširovania funkčnosti aplikácie je aj rozširovanie možností poskytovania nových služieb do budúcnosti.
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Mezinárodní vědecko-technická
konference „Geoinformační
monitorování životního prostředí",
věnovaná 85. výročí významného
ukrajinského zeměměřiče profesora
A. L. Ostrovského
528(091):(477.83-21)

Ve dnech 24. až 27. 1. 2008 se v Národní univerzitě „Ľvivs’ka politechnika“ (NULP, Ľviv, čes. Lvov, Ukrajina) konala mezinárodní
konference „Geoinformační monitorování životního prostředí“, věnovaná 85. výročí patriarchy ukrajinské geodézie, zasloužilého činitele vědy a techniky Ukrajiny, čestného geodeta SSSR a Ukrajiny
prof. Ing. Apollinarije Ľvoviče Ostrovského, DrSc. Konference se
zúčastnilo kolem 120 účastníků – vesměs jeho žáků, pracovníků vysokých škol, výzkumných institucí, geodetických státních institucí,
soukromých podniků a odborných společenských organizací z Ukrajiny, Polska, Ruska a ČR.
Za Rakouska-Uherska působili ve Lvově významní čeští zeměměřiči
profesoři František Kodeš (1761 – 1831), August Kunzek (1795 – 1865),
Ignác Lemoch (1802 – 1875), Jan Marek (1834 – 1900), Dominik
Zbrožek (1832 – 1889), Václav Láska (1862 – 1943), podmaršálek
Emanuel Salomon Fridberg-Mirohorský (1822 – 1908), ruský legionář
a generál Alois Eliáš (1890 – 1941) a jiní.
Konference probíhala v starobylém sále hlavní budovy NULP, kde
se kromě unikátní sochařské výzdoby uchovává také 11 obrazů
z dílny nejvýznamnějšího polského historického malíře, krajana Jana
Matejky (1838 – 1893). Většina referátů konference byla věnována
bádání vlivu atmosférických jevů (refrakce) na astronomická a geodetická měření v různých klimatických podmínkách bývalého SSSR,
Ukrajiny, Uzbekistánu, Arktidy a Antarktidy, zejména osobnímu
vkladu prof. L. A. Ostrovského do teoretického vyhodnocování tohoto vlivu. Jako vedoucí osobnost Lvovské školy refrakce vystoupil
s referátem „Refraktometrija (dosjahnenňa i problemy)“ i 85letý
prof. L. A. Ostrovskyj (obr. 1). Ve referátu popsal nejen dějiny studia refrakce a dosažené výsledky bádání, ale i problémy, které mají
řešit budoucí badatelé.
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Z následujících četných rozhovorů, diskusí a jednání vyplynulo,
že zeměměřiči Ukrajiny mají zájem o další spolupráci s VÚGTK,
zejména na vědeckých konferencích nebo na jejich společném pořádání, a o zapojení spolu s VÚGTK do řešení projektů v rámci mezinárodních programů EU (Lvov, Užhorod, Černihiv). V roce 2008
uplynulo již 15 let od zahájení této spolupráce. Na poradě v Aluště
(Krym) v září roku 2007 přišly obě strany k závěru, že stará smlouva
už neodpovídá současným podmínkám, proto se dohodly připravit
novou smlouvu o spolupráci mezi VÚGTK, v.v.i., a NULP.
Hlavní organizátor konference a vedoucí katedry geodézie
prof. Ing. Oleksandr Moroz, DrSc. projevil zájem o spoluúčast Ing.
A. Drbala na sepsání knihy ke 140. výročí katedry geodézie NULP
(3. vydání knihy je plánováno na rok 2011). Při hodnocení vydání
knihy k 135. výročí katedry geodézie NULP obdržel VÚGTK, podle
Rejstříku informací o výsledcích (RIV), od Rady vlády ČR pro vědu
a výzkum 50 bodů.
Konference se zúčastnil také rektor NULP prof. Ing. Jurij Bobalo,
CSc. a první prorektor NULP prof. Ing. Volodymyr Pavlyš, CSc. Při
rozhovoru s představiteli VÚGTK vyjádřil prof. V. Pavlyš jménem
rektora přání o navázání dlouhodobé spolupráce s ČVUT v Praze
a požádal VÚGTK o zprostředkování takové spolupráce. Zdůraznil,
že čeští profesoři se v minulosti významně zasloužili o vznik a vývoj NULP, což dokazují archivní prameny a historické práce. Za Rakouska-Uherska v NULP působilo v jednom období více než 50 %
vysokoškolských profesorů z Čech, např. Jiří Beskiba (1819 – 1882),
Čeněk Hausmann (1826 – 1896), Jan Pazdera (1812 – 1896), Gustav Adolf Peschka (1830 – 1903), Viktor Pierre (1819 – 1886), již
zmiňovaný Václav Láska aj.
Prezident Ukrajinské společnosti geodézie a kartografie (USGK)
prof. Ing. Ihor Trevoho, DrSc., který také působí na katedře geodézie NULP, se již několik let snaží navázat spolupráci s Českým svazem geodetů a kartografů (ČSGK).
Jednalo se o možné spolupráci také se zástupcem vedoucího útvaru
přírodně-technické bezpečnosti Rivnenské atomové elektrárny Ing.
Petrem Špakivskym. Jednání o konkrétní podobě možné spolupráce
pokračuje elektronickou poštou přes Ing. A. Drbala. Zájem o možnou spolupráci projevili prof. Ing. Petro Čerňaha, DrSc., děkan fakulty pozemkových úprav a GIS a vedoucí katedry pozemkových
úprav, geodézie a GIS Národní univerzity vodního hospodařství a využití přírody (Rivne, Ukrajina) a doc. Ing. Ivan Kalynyč, CSc., ředitel Zakarpatského oblastního úřadu pozemkových zdrojů, který působí na katedře pozemkových úprav a katastru Fakulty geografické
Užhorodské národní univerzity (Užhorod, Ukrajina).
Doc. Ing. Michail Bryň, CSc., vedoucí katedry inženýrské geodézie Fakulty stavební Petěrburgské univerzity dopravních spojů
(Sankt-Petěrburg, Ruská federace), absolvent Ľvivské politechniky

Obr. 1 Zleva: K. Tretjak, M. Kocáb, A. Drbal, A. Ostrovskyj, P. Čerňaha a O. Moroz
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a rodák ze Ľvivské oblasti na Ukrajině, požádal zástupce VÚGTK
o účast na mezinárodní vědecké zeměměřické konferenci, věnované
200. výročí Petěrburské univerzity dopravních spojů. Katedra se hlásí
k odkazu významného českého stavitele železnic a zeměměřiče Františka Antonína Gerstnera (1796 – 1840), který v letech 1835 až 1837
vystavěl v Ruském císařství první železnici Carskoje Sělo – Pavlovsk – Sankt-Petěrburg.
Velký zájem projevili účastníci konference také o knihu VÚGTK
s názvem „Geografická data v informační společnosti“ autorů Charvát, K.–Kocáb, M.–Konečný, M.–Kubíček, P., kterou vedení Ústavu
geodezie NULP obdrželo od VÚGTK. Podle prof. K. Tretjaka, prof.
Ing. Volodymyra Glotova, DrSc. a doc. Ing. Anatolije Cerkleviče,
CSc. z NULP, doc. Ing. Serhija Perije, CSc. vedoucího katedry geodézie a geoinformatiky Fakulty pozemkových úprav z Ľvivské státní
agrární univerzity a prof. Ing. Oleksija Tereščuka, CSc., děkana Fakulty agrární Černihivského státního institutu ekonomiky a řízení,
by se mohla využívat jako pomocná příručka při vyučování studentů na Ukrajině, proto požádali o zaslání ještě několika výtisků
knihy.
Diskuse pokračovala i na neformálním přátelském posezení po
skončení jednání. Ve večerních hodinách byli účastníci konference
pozváni na koncert do Lvovského domu varhanní a komorní hudby
– LDVKH. Představitelé VÚGTK byli potěšeni, že varhany, které
v kostele zněly, byly zhotovené českou firmou Bratří Riegrů z Krnova v roce 1932.
S ohledem na vysokou vědeckou úroveň ukrajinské zeměměřické
školy a vzdělání a také pro udržení přátelských vztahů mezi zeměměřiči ČR a Ukrajiny lze doporučit účast na mezinárodním sympoziu v Aluště v roce 2008, kde jsme spoluorganizátory, a také na mezinárodních konferencích ve Lvově a Užhorodě.
Ing. Milan Kocáb, MBA, Ing. Alexandr Drbal,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby

25. odborné rokovanie geodetických
a katastrálnych služieb štátov bývalej
Rakúsko-uhorskej monarchie
061:528

V dňoch 7. až 9. 5. 2008 sa uskutočnilo v kúpeľnom mestečku Meran, nachádzajúcom sa v autonómnej provincii Južné Tirolsko v Taliansku, 25. odborné rokovanie geodetických a katastrálnych služieb štátov bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. Rokovania sa
zúčastnili členovia Spoločenstva predstaviteľov geodeticko-katastrálnych služieb regiónu strednej Európy, a to Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, autonómneho regiónu Trentina – Južného Tirolska a zástupca EuroGeographics.
Cieľom spoločenstva regiónov a štátov, ktoré majú spoločné historické väzby na úseku katastra nehnuteľností, je podporovať rozvoj na
úseku katastra nehnuteľností.
Hostiteľskou organizáciou bol Úrad pozemkovej knihy, pozemkového katastra a katastra budov (Grundbuch, Grund – und Gebäudekataster) autonómnej provincie Južné Tirolsko. Témou tohtoročného rokovania boli „Výhody a nevýhody katastra nehnuteľností
a aktuálne informácie z rezortov geodézie, kartografie a katastra“.
Z každého štátu sa zúčastnili 2 až 3 zástupcovia.
Účastníkov privítali a slávnostný príhovor predniesli župan autonómnej provincie Južné Tirolsko Luis Durnwalder a riaditeľ hostiteľskej organizácie – Úradu pozemkovej knihy, pozemkového katastra a katastra budov autonómnej provincie Južné Tirolsko Klaus
Gänsbacher. Po nich predniesli zástupcovia jednotlivých krajín svoje
príspevky.
Zástupca Rakúska Rupert Kugler prezentoval kataster ako systém
zaisťujúci vlastníctvo pozemkov a pôdy. Zdôraznil nezastupiteľnú
úlohu katastra ako plánovacieho podkladu pre opatrenia infraštruktúry. Existuje spoločenská požiadavka, aby katastrálne údaje boli
v dobrej kvalite a konzistencii pre účely štatistiky. Kataster je taktiež sám nositeľom štatistických údajov. Katastrálne údaje sú využívané aj na lokalizáciu čiernych stavieb a ilegálnych sídel a sú dôležitým podkladom aj pre pozemkové úpravy. Taktiež krátko
informoval o službe APOS – systém určovania polohy v reálnom
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Obr. 1 K. Gänsbacher ďakuje zástupcom ÚGKK SR
(zľava M. Behuliaková, I. Šuppová) za prezentáciu

čase pomocou globálnych navigačných satelitných systémov. Služba
je v súčasnosti plne funkčná. Rakúsky Bundesamt für Eich und Vermessungswesen má uzatvorené dohody so všetkými susednými
štátmi o vzájomnej výmene údajov.
Zástupkyne zo Slovinska mali 3 prednášky. Božena Lipej informovala o vývoji v oblasti geodézie a katastra v Slovinsku a vytvorení údajovej banky budov a častí budov. Momentálne funguje osobitne pozemkový kataster, pozemková kniha a kataster budov.
Pripravujú elektronické prepojenie týchto troch registrov s označením register nehnuteľností, pod heslom „Všetko na jednom mieste“.
Pracujú aj na novom zákone o geoinformačnej infraštruktúre, v ktorom je upravená oblasť štátnych geodetických systémov a určený
nový súradnicový systém. V rámci tohto zákona bude uskutočnené
prepojenie na smernicu INSPIRE. V oblasti geodetických základov,
topografie a kartografie realizovali projekt zriadenia siete GPS staníc a implementácie európskych súradnicových systémov v Slovinsku. Od 1. 1. 2008 všetky súradnice nových bodov alebo nové súradnice existujúcich bodov v pozemkovom katastri musia byť podľa
zákona určené v novom súradnicovom systéme, ktorým je štátny rovinný súradnicový systém s označením ETRS89/TM. Všetky údaje
zaznamenané pred 1. 1. 2008 zostanú na určitý čas v starom súradnicovom systéme aj v novom súradnicovom systéme.
Banka údajov o budovách a častiach budov bola vytvorená realizáciou projektu „Aktualizácia evidencie nehnuteľností“. Existencia
a poloha všetkých budov v štáte sa určila z leteckých snímok. Všetkým budovám boli pridelené identifikačné čísla, budovy sa prepojili
s parcelnými číslami. V tom istom projekte bola vytvorená k budovám evidencia popisných údajov. Spísaním stavu budov sa získala
viacúčelová evidencia, získali sa údaje o počte, veku a veľkosti budov a ich komunálnej vybavenosti.
Darja Tibaut zo Slovinska predstavila centrálny kataster hospodárskej infraštruktúry, ktorý sa tvorí od roku 2002. Obsahuje dopravnú infraštruktúru, infraštruktúru energií, zásobovania, vodnú infraštruktúru a elektronické komunikácie. Hlavnými účastníkmi
v systéme centrálneho katastra hospodárskej infraštruktúry sú obce,
ministerstvá, vlastníci hospodárskych infraštruktúr vo verejnej oblasti, tj. títo účastníci údaje aj dodávajú, potom užívatelia údajov,
ktorí ich potrebujú k svojej práci a geodézia ako systémový sprostredkovateľ. Centrálny kataster hospodárskej infraštruktúry je od roku
2006 voľne prístupný na internete.
Jadranka Bratic spolu s Majou Pupacic z Chorvátska prezentovali
projekt spoločného informačného systému pozemkovej knihy a katastra. Systém registrácie v Chorvátsku je založený na dvoch osobitných registroch. Kataster nehnuteľností patrí pod Ministerstvo životného prostredia, územného plánovania a výstavby (tj. Chorvátsky
zememeračský úrad), pozemková kniha pod Ministerstvo spravodlivosti. V súčasnosti pracujú na prepojení týchto dvoch registrov, pričom sa vytvorí spoločná databanka pozemkového registra. Taktiež
majú vytvorenú databanku digitálnych katastrálnych máp, prístupnú
cez intranet. Momentálne majú prístupné na internete digitálne katastrálne mapy z 1500 katastrálnych území z celkového počtu 3370.
Ostatné katastrálne mapy sú v procese skenovania alebo vektorizácie. Nový zákon o štátnom mapovaní otvoril v Chorvátsku otázku
definície National spatial data infrastructure (NSDI – národnej in-
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fraštruktúry priestorových údajov), ktorá definuje záujmové skupiny,
údaje, pravidlá o metaúdajoch a službách v súlade so smernicou
INSPIRE. NSDI bude dostupná na Geoportáli. Testovacia verzia
geoportálu bola spustená v októbri 2007.
Prezentácia zástupkýň Slovenska Martiny Behuliakovej a Ingrid
Šuppovej (obr. 1) bola zameraná na problematiku elektronizácie služieb katastra, jej výhody a nevýhody. Bolo prezentovaných 6 oblastí,
na ktorých Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR)
momentálne pracuje. Projekt „Viacúčelový kataster“, problematika
digitalizácie a zlepšovania kvality údajov, bezplatný katastrálny portál, elektronická komunikácia s klientami pomocou elektronickej podateľne, projekt centrálnej distribúcie pošty a geoportál. Prioritou je
vytvorenie efektívneho prístupu k plnohodnotným elektronickým katastrálnym službám. Preto je potrebné zefektívniť prácu správ katastra. Nové programové vybavenie s názvom Viacúčelový kataster
má spojené grafické, popisné informácie a registratúru došlých podaní v jednom softvéri. Momentálne sa softvér postupne nasadzuje
na jednotlivých správach katastra. Problematiku digitalizácie a zlepšovania kvality údajov rezort rieši v súčasnosti registrami obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Rok 2011 je plánovaný pre ukončenie ROEP-ov. Pripravujú sa projekty pre komplexnú digitalizáciu
písomného a grafického operátu. Katastrálny portál je funkčný od
roku 2004. Dňom 1. 9. 2007 sú poskytované údaje cez portál zo zákona bezodplatne. Od 31. 1. 2008 je v prevádzke aj anglická mutácia portálu. Aktualizácia údajov prebieha jedenkrát do týždňa. Údaje
získané cez portál majú len informatívny charakter. V roku 2007 sa
uskutočnil projekt financovaný z Prechodného fondu EU „Elektronická podateľňa a registratúra“. V rámci projektu bola vyvinutá pilotná verzia softvéru pre elektronickú komunikáciu rezortu s externými subjektami. Pre celoplošné nasadenie do praxe je potrebné
pilotnú verziu rozšíriť. Taktiež bol predstavený plán rezortu centrálnej distribúcie pošty. Z regionálnych pracovísk bude pošta elektronicky posielaná na jedno pracovisko. Na tomto pracovisku bude
umiestnená obálkovacia linka, ktorá zabezpečí uloženie pošty do
obálok. Ako posledná novinka bol predstavený nový geoportál, na
ktorého vývoji sa taktiež pracuje. Funkcionalita portálu je navrhovaná v súlade s prijatou smernicou INSPIRE. Spustenie do pilotnej
prevádzky sa predpokladá v priebehu roka 2008.
Zástupca Južného Tirolska Paulo Russo informoval spoločne
o histórii a aktuálnej situácii v katastri Južného Tirolska a Trentina.
Južné Tirolsko a Trentino sú po nedávnom rozdelení dva nezávislé
regióny, tj. majú aj nezávislé katastrálne úrady. Avšak systém katastra nehnuteľností majú spoločný a snažia sa rozhodovať totožne.
Osobitne majú vedenú pozemkovú knihu a osobitne kataster nehnuteľností. Kataster budov funguje obdobne ako v SR stavebný
úrad. K budovám evidujú podrobnú stavebnú dokumentáciu. Výpisy o vlastníctve budovy slúžia predovšetkým na daňové účely. Na
určenie finančného výnosu nehnuteľností katastrálne úrady úzko
spolupracujú z Ministerstvom financií v Ríme. Systém pozemkovej
knihy je založený na princípe vkladu, na základe ktorého popri prejave vôle zmluvných strán o prevode vlastníctva je potrebný súčasne
zápis do pozemkovej knihy. Rozdiel medzi autonómnymi provinciami Južné Tirolsko a Trentino a ostatného územia Talianska je
v platnom systéme vkladov nasledovný: stredobodom pozornosti
pri vklade do pozemkovej knihy v autonómnych regiónoch sú nehnuteľnosti (tzv. systém pozemkovej knihy), avšak v ostatnej časti
Talianska sú pri vklade stredobodom pozornosti zmluvné strany
(systém vkladov). Teda v ostatnej časti Talianska je dôležitý vlastník, až potom prichádza na rad informácia, čo vlastní. Základným
predpokladom pre systém pozemkovej knihy je existencia najvhodnejších podkladov pre identifikáciu nehnuteľností. Zástupcovia Trentina prezentovali zlepšenia v oblasti digitálnej katastrálnej
kartografie. Katastrálne mapy boli v minulosti vytvárané na základe
evidenčných máp v papierovej forme. Preto v súčasnosti nevyhovujú presnosťou a kvalitou. Preto sa rozhodli uskutočniť nové mapovanie v obciach, ich okolí a v oblastiach, kde neboli katastrálne
mapy starostlivo vedené. V priebehu posledných 10-tich rokov realizovala autonómna oblasť Trentino aj sieť oporných bodov s cca
8000 pevnými bodmi na zemskom povrchu (súradnice v UTMETRS89) a v roku 2006 aj sieť referenčných staníc (TPOS – Trentino POsitionig Service).
Zástupcovia z Maďarska Istvan Farkaš a Sándor Tóth prezentovali
plán jednotného katastra nehnuteľností, informačné stratégie pozemkových úradov, plán vývoja elektronických služieb na pozemkových úradoch a možnosti realizácie predstáv s podporou EÚ
v rámci rozvojového plánu „Nové Maďarsko“.
Pozíciu jednotného katastra nehnuteľností realizujú pomocou
SWOT analýzy (Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé
stránky, Opportunities – možnosti, Threatens – nebezpečenstvá).
K silným stránkam patria úradom garantované údaje katastra, jednotná štruktúra katastra nehnuteľností (integrované spracovanie
právnych a mapových údajov), a digitálne údaje na katastrálnych
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Obr. 2 Zľava M. Alilovic, J. Bratic a Ch. Twaroch
pri diskusii v rámci exkurzie s pracovníkmi
Úradu pozemkového katastra a katastra budov Merano

úradoch (listy vlastníctva a digitálne mapy). K slabým stránkam
zaraďujú to, že služby zákazníkom sú dostupné len v pracovnom
čase, majú vysoké finančné náklady a nedostatočnú kvalitu digitálnych katastrálnych údajov. Plánujú vytvoriť možnosť elektronických platieb a register pre ohodnotenie cien nehnuteľností.
K nebezpečenstvám patria zvyšujúce sa poplatky za poskytovanie
údajov a neprítomnosť medzinárodného finančného kapitálu.
V časti predstáv o informačných stratégiách pozemkových úradov
informovali o pláne poskytovania katastrálnych služieb cez internet a taktiež elektronických platieb za služby. V súvislosti s informačnou bezpečnosťou plánujú zaviesť elektronický podpis
a elektronickú časovú pečiatku. Taktiež plánujú integráciu administratívnych systémov medzi vládou a EÚ (napojenie na E-Government tj. vládny portál). Projekt s názvom „Elektronický
systém non-stop služieb katastrálnych údajov cez klientskú bránu“
sa umiestnil medzi prvými najlepšími piatimi projektami pri hodnotení maďarskou vládou. Projekt sa má uskutočniť v rokoch 2008
až 2011.
Zástupkyňa Českej republiky (ČR) Svatava Dokoupilová hovorila o novinkách v rezorte katastra a geodézie. V roku 2007 na
správach katastra v ČR vybavili 1,7 milióna žiadostí. Výpisy z katastra nehnuteľností a kópie z máp poskytujú hlavne v elektronickej forme. Zákazníci vzdialeného prístupu do katastra nehnuteľností cez webové služby majú zriadené vlastné konto a dostanú
výpisy s elektronickým podpisom. Najviac výpisov z katastra nehnuteľností sa poskytuje verejnej správe, nasledujú banky, právnická sféra a realitné kancelárie. Bezplatný náhľad do katastra je
taktiež stále veľmi žiadaný. Za posledný rok zaevidovali na portáli 8 miliónov návštevníkov. Taktiež je možné pozrieť si cez internet informácie o katastrálnom konaní. V súčasnosti je možné
pozrieť si cez internet bez poplatku aj katastrálnu mapu. V tých
oblastiach, kde ešte nebola realizovaná digitalizácia, sa používa
rastrová mapa. Je možné zobraziť si katastrálnu mapu s ortofotosnímkou, pre lepšiu orientáciu a navigáciu, keď používateľ nepozná parcelné číslo. Počet používateľov vzdialeného prístupu do katastra stále narastá a taktiež narastá príjem z poskytovania
informácií (v roku 2007 to bolo 73 miliónov CZK). V celej republike je taktiež možné získať výpis z katastra nehnuteľností v papierovej forme použiteľný na právne úkony potvrdený od obce,
notára alebo pošty.
Český úrad zememeračský a katastrálny má v súčasnosti 423 zamestnancov. Spravuje pevné bodové pole, základnú bázu geografických údajov ZABAGED, štátne hranice a základné a tématické mapy.
Vedie centrálny archív mapových diel. Výsledky práce sú dostupné
cez internet na geoportáli, ktorý je v prevádzke od roku 2005. Bez
poplatku poskytujú údaje o geodetických bodoch. Platenou službou
je CZEPOS a mapové služby. Ponúka aj objednávky mapových diel
a údajov v papierovej forme a mapový archív. CZEPOS – česká sieť
permanentných GPS staníc bola zriadená v rokoch 2005 a 2006. V súčasnosti má 27 staníc a od roku 2007 je dostupná služba v reálnom
čase. ČR momentálne pripravuje projekt laserového skenovania celého územia. Na geoportáli sú dostupné okrem iných údajov aj na-
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skenované ručne maľované mapy z Ústredného archívu zememeračstva a katastra. Historické mapy sa všetky postupne skenujú. Už je
naskenované celé územie Čiech a pokračuje sa s územím Moravy
a Sliezska.
Tomáš Morávek informoval o aktuálnom stave digitalizácie v ČR
a problémoch s tým spojenými. Proces digitalizácie stále nie je dokončený. Pod tlakom smernice INSPIRE a správy GIS je potrebné
čo najskôr zdigitalizovať údaje. V ČR sú dve základné skupiny máp:
v dekadickej a siahovej miere v pomere 1:2. K dnešnému dňu majú
k dispozícii katastrálne mapy v digitálnom tvare cca 40 % územia.
V prvý deň konania odborného rokovania sa uskutočnila aj návšteva Úradu pozemkovej knihy, pozemkového katastra a katastra
budov Merano (obr. 2). Pracovníci úradu zoznámili účastníkov s fungovaním jednotlivých oddelení.
Na konci rokovania predniesol záverečnú reč Christopher Twaroch
z Rakúskeho spolkového ministerstva hospodárstva a práce. Vyslovil potešenie, že odborné rokovanie konajúce sa každoročne od roku
1984 na podnet Fridricha Hrbeka, vtedajšieho prezidenta rakúskeho
Spolkového úradu pre kalibrácie a geodéziu, má vždy priateľskú atmosféru a poskytuje široký priestor nielen na odovzdávanie nových poznatkov a pokroku v oblasti katastra, ale aj na nadväzovanie
pracovných kontaktov.
Účastníci na záver prijali návrh zástupcov Slovenska a odsúhlasili tému budúcoročného rokovania „Globálne navigačné satelitné
systémy a ich využitie v katastri nehnuteľností“. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 13. až 15. 5. 2009 na Slovensku.
Ing. Martina Behuliaková,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
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procesy podléhají nutně standardizaci a zaváděním metadatových
služeb, protože bez zajištění harmonizace a interoperability nejsou
schopny nalézt pravdivou a správnou informaci potřebnou pro naše
řešení.
Představitelé největších firem v oblasti geografických informací
(GI), jakými jsou americké globálně operující firmy Bentley, ESRI,
Autodesk či Intergraph, změnili svou prodejní strategii a věnují se
interoperabilitě geodat. S prudkým rozvojem informační společnosti, zejména v ekonomicky rozvinutých zemích, vidíme, že řada
nových požadavků ve společnosti vyvolává nové procesy a jejich
realizace si přímo vynucuje použití geografických (prostorových)
informací. Elektronické vládnutí (e-government) nebo požadavky
na kontrolu kvality životního prostředí, inteligentní dopravu, moderní zbrojní systémy, atp., nelze bez prostorové složky uspokojivě řešit.
U síťových služeb se předpokládá zajištění, vyhledání a možnost
náhledu (prohlížení) na nabízená data, možnost jejich stažení a načtení do počítačů uživatelů, transformace a evokování, resp. spuštění datových služeb. Velmi důležitým je též požadavek na sdílený
přístup a využití dat včetně jejich parametrů kvality.
Dochází k progresivnímu rozvoji sběru a dostupnosti dat. Jde
o to, zprostředkovat tato data a informace pro co nejširší okruh
uživatelů, začít řešit složitou problematiku zapojení geografických
informací do širokého proudu informačních a komunikačních
technologií. V tomto duchu byly formulovány a řešeny i projekty,
jež jsou v knize popisovány. Všechny byly financovány Grantovou agenturou Akademie věd České republiky (ČR) v rámci programu Informační společnost, tématického programu „II. Národní
program výzkumu – TP2“. Projekty jsou charakterizovány svými
názvy:
– Management geografických informací a znalostí
(SPRAVADAT)
Cílem bylo vytvoření uceleného systému managementu geografických informací a znalostí a jejich uplatnění v praktických aplikacích. Jde o vyřešení tvorby, uložení a distribuci velkých datových
souborů typu katastr nemovitostí, Státní mapa 1:5000, báze geografických dat apod.
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Nová publikace – Geografická data
v informační společnosti
528.9:004.222:655.413

Ve VÚGTK, v.v.i., Zdiby
vyšla nová obsáhlá publikace Geografická data
v informační společnosti, kterou zpracoval
autorský kolektiv Charvát,
K.–Kocáb, M.–Konečný,
M.–Kubíček, P. V knize
jsou soustředěny poznatky z aplikací nových komunikačních technologií,
zvláště z geoinformací,
zeměměřictví a katastru
nemovitostí. Knihu recenzovali prof. RNDr. Jiří
Hřebíček, CSc., z Masarykovy univerzity v Brně
a prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., z Fakulty
stavební ČVUT v Praze.
Kniha popisuje i jeden
z výstupů nové technologie zpracování geometrického plánu prostřednictvím webové aplikace. Tato technologie získala pro VÚGTK, v.v.i., prestižní ocenění v soutěži „Česká hlava
2007“, a to cenu INDUSTRIE.
V úvodu M. Konečný uvádí jak po úspěšném období zavádění
geografických informačních systémů (GIS) do každodenního života se komunita specialistů zabývajících se či využívajících geografickou (prostorovou informaci), začala znovu těmito daty zabývat a zdůrazňuje procesy kombinování a spojování dat. Tyto

– Mobilní sběr prostorových dat pro mapovaní v reálném čase
(MOBILDAT)
Cílem projektu bylo vytvořit základní infrastrukturu pro on-line
vkládání prostorových dat zájmovými skupinami prostřednictvím
mobilních zařízení. Řešitelé vytvořili serverovou službu, která tvoří
rozhraní mezi distribuovaným GIS a mobilním zařízením uživatele.
Služba také poskytuje možnost interaktivních korekcí vkládaných
údajů přímo v terénu a výrazně usnadní a zrychlí proces aktualizace
dat v GIS.
– Navigační a logistické systémy (NAVLOG)
Základním cílem projektu bylo vyvinutí modulárního logistického
GIS systému, sloužícího pro potřeby českého aplikovaného a průmyslového výzkumu a pro výběr optimálních praktických řešení pro
energetiku a dopravní telematiku.
– Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního
systému státní správy zeměměřictví a katastru (GEOPLAN)
Cílem projektu byl další rozvoj informačních technologií při
tvorbě aktualizačních souborů pro státní správu zeměměřictví a katastru. Vyřešení podmínek přímé datové aktualizace souborů informačního systému katastru nemovitostí s využitím jak výměnných
formátů dat tak i nových webových technologií.
Autoři knihy nemohli popsat podrobně všechny otázky související s řešenými projekty. Řada z nich je v široké vědecké komunitě
otevřena a zatím nedořešena. Ambicí autorů ale bylo ukázat, na jaké
úrovni vývoje je výzkum v ČR, v EU a ve světě v uvedených oblastech a tam, kde jsou nedořešené otázky, týmy ukazují, jaká řešení
v budoucnosti vidí.
Publikace je rozdělena na čtyři navazující části:
Část I.
V první části publikace, kterou vypracovali převážně K. Charvát,
M. Kocáb, M. Konečný a P. Kubíček, je prezentována problematika
správy dat.
Tato část vychází z projektu SPRAVADAT, kde řešením bylo ukázáno, jak management GI a znalostí může napomoci budování SDI
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(Spatial Data Infrastructure) v ČR a ke komercializaci prostorových dat.
Bylo nutno navrhnout a implementovat takové modely využívání
prostorových dat, které umožní jejich co nejširší využití.
Členění kapitol:
1. GIS v národní geoinformační infrastruktuře.
2. Metadata a katalogové služby.
3. Interoperabilita, datové modely a generalizace dat.
4. Architektura pro SDI a jednotlivé standardy pro její podporu.
5. Sdílení prostorových dat a služeb a možné obchodní modely.
6. Popis konkrétních pilotních řešení, která jsou výstupem z projektu.
Část II.
V druhé části se publikace věnuje problematice mobilního sběru geodat. Kapitolu zpracovávali převážně M. Konečný a P. Kubíček. V kapitole se uvádí, že nástroje mobilního GIS se stále více stávají
prostředkem pro sběr a vizualizaci prostorových dat využívaných
v široké škále aplikací od životního prostředí až po socioekonomické
studie.
Členění kapitol:
1. Vybrané problémy mobilního sběru geodat.
2. Hlavní činnosti při vkládání goedat v mobilním prostředí.
3. Využití webových služeb pro mobilní sběr geodat.
4. Architektura systému mobildat.
5. Metadatové profily v mobilním mapování.
6. Náčrtový systém a jeho využití v mobilním mapování.
7. Tématické mobilní mapování – zkušenosti z pilotního projektu.
8. Velkoměřítkové mobilní mapování – zkušenosti z pilotního projektu.
Část III.
Třetí část publikace tvoří kapitoly věnované navigačním a logistickým systémům. Kapitolu zpracovávali K. Charvát, Z. Křivánek a P.
Vaniš.
Projekt NAVLOG se zaměřil na návrh komplexního telematického řešení pro logistické a navigační systémy. Zahrnuje nejen
otázky rozvoje komunikační infrastruktury, ale i na návrh nových
softwarových řešení využívajících moderní webové služby a standardy.
Členění kapitol:
1. NAVLOG.
2. Metodika testování integrovaného přijímače GPS EGNOS.
3. Přehled současných metod určování polohy.
4. Možnosti mobilního přenosu dat a vývoj komunikačního modulu.
5. Jak řešit navigační a logistické úlohy na základě standardů
OGC/Serverové řešení navigačních a logistických úloh.
6. Implementace klientských řešení.
Část IV.
Závěrečná část publikace je věnována zeměměřictví a možnostem
zavádění nových informačních technologií v praxi. Tuto část zpracoval M. Kocáb se spolupracovníky. Představuje m.j. oceněnou technologii zpracování geometrického plánu na Internetu, za kterou
VÚGTK, v.v.i., obdržel v soutěži „Česká hlava 2007“ cenu Industrie.
Členění kapitol:
1. Geodata pro aktualizaci informačního systému zeměměřictví a katastru.
2. Data geometrického plánu obsažená ve výměnném formátu.
3. Využití přímého přístupu ke geodatům v zeměměřictví.
4. Komunikační sítě vhodné pro zeměměřiče.
5. Úloha náčrtů v novém mapování a při tvorbě geometrických plánů.
6. Zpracování geometrických plánů prostřednictvím webové aplikace.
Publikace vyšla v edici VÚGTK, v.v.i., s tvrdými vnějšími deskami
formátu B5. Vnitřní listy jsou v černobílém provedení. Počet stran je
269 a bibliografie obsahuje 182 titulů. Knihu je možno objednat ve
VÚGTK, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby, telefon 284 890 777,
e-mail: vaclava.skulinkova@vugtk.cz.
Ing. Milan Kocáb, MBA,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
(červenec, srpen, září)
Výročí 50 let:
28. 7. 2008 – Ing. Magda Matasová, ředitelka Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Narodila se ve Vsetíně. Vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie získala při studiu na SVŠT v Bratislavě, fakulta stavební,
v letech 1977 až 1982. V roce 1982 nastoupila na středisko Vsetín
n. p. Geodézie Opava. Pracoviště se měnilo převážně v důsledku organizačních změn – od 1. 1. 1991 Krajská geodetická a kartografická správa pro Severomoravský kraj v Opavě a od 1. 1. 1993 Katastrální úřad ve Vsetíně, detašované pracoviště Valašské Meziříčí.
Od 1. 1. 2004 byla jmenována do současné funkce.
16. 8. 2008 – Ing. Anna Štrengerová, vedúca odboru kontroly Katastrálneho úradu (KÚ) v Žiline. Narodila sa v Žiline. Po skončení
odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1982 nastúpila do Geodézie, n. p., (od 1. 7. 1989 š. p.) Žilina do oddielu automatizácie.
V roku 1991 prešla do Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej (B.) Bystrici, detašované pracovisko v Žiline, kde sa ako vedúca odborná referentka venovala tvorbe a aktualizácii vektorovej katastrálnej mapy. V tejto práci pokračovala aj od 1. 1. 1993 do roku
1994 v KÚ v B. Bystrici, pracovisko Žilina. Od roku 1994 do 23. 7.
1996 pracovala v Správe katastra Žilina KÚ v B. Bystrici (pracovisko Žilina) a od 24. 7. 1996 do 30. 6. 1999 v katastrálnom odbore
(KO) Okresného úradu v Žiline. Od 1. 7. 1999 do 31. 12. 2001 bola
vedúcou oddelenia riadenia a informatiky katastra nehnuteľností KO
Krajského úradu v Žiline. Vo funkcii zástupkyne prednostu a vedúcej technického odboru KÚ v Žiline pôsobila od 1. 1. 2002 do
31. 3. 2004. Funkciu prednostky KÚ v Žiline vykonávala od 1. 4.
2004 do 31. 12. 2007. V terajšej funkcii je od 1. 1. 2008.
Výročie 55 rokov:
17. 7. 2008 – doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD., vedúca Katedry kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme (KKGaDPZ)
Prírodovedeckej fakulty (PríF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Narodila sa v Trnave. Po absolvovaní štúdia odboru geografia na PríF UK v roku 1976 nastúpila 1. 9. 1977 na internú ašpirantúru na Katedre fyzickej geografie PríF UK. 30. 11. 1977 získala titul
RNDr. 1. 4. 1978 prešla na externú formu ašpirantúry a nastúpila do
Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, Centra pre
rádiolokačnú a kozmickú meteorológiu Malý Javorník. Tu v rámci
širšieho projektu vypracovala programový systém komplexného digitálneho modelu georeliéfu a súčasne pracovala na kandidátskej dizertačnej práci, ktorú obhájila v roku 1985. 1. 4. 1989 prešla do Geografického ústavu SAV v Bratislave, kde do 30. 11. 1993 pracovala
ako vedecká pracovníčka. 1. 12. 1993 na základe konkurzu nastúpila
na KKGaDPZ PríF UK. Za docentku pre odbor kartografia a geoinformatika bola vymenovaná v roku 2001 na základe habilitačnej
práce. Vedúcou KKGaDPZ PríF UK je od 1. 9. 2002. Je autorkou
viacerých vedeckých a odborných prác a referátov. V rámci grantovej agentúry Vega získala a vyriešila dva grantové projekty.
3. 9. 2008 – Bc. Anna Hrabáčková, ředitelka Katastrálního pracoviště Plzeň-jih Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj. Rodačka ze
Strakonic vystudovala Střední průmyslovou školu zeměměřickou
v Praze v roce 1975 a v roce 2000 studijní program „Právní vztahy
k nemovitostem“ na Právnické fakultě MU v Brně. V rezortu pracuje od roku 1975, kdy nastoupila na Středisko geodézie (SG) Strakonice n. p. Geodézie České Budějovice. Pracovala zde do roku
1985. Po mateřské dovolené přešla v roce 1988 na SG Plzeň-jih n. p.
Geodézie Plzeň, od roku 2003 je v současné funkci.
Výročie 60 rokov:
20. 7. 2008 – doc. Ing. Ernest Bučko, PhD., pedagogický zamestnanec Katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF)
Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Rodák z Čaky
(okres Levice). Odbor geodézia a kartografia skončil na SvF Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1972
a nastúpil (19. 6.) pedagogickú dráhu na KGZ SvF SVŠT (od 1. 4.
1991 STU) ako asistent, od roku 1975 odborný asistent. Vedeckú hod-
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nosť kandidáta technických vied získal v roku 1985. V rokoch 1985
až 1987 absolvoval špecializované štúdium pedagogiky pre vysoké
školy s obhajobou záverečnej práce. Za docenta pre odbor geodézia
bol vymenovaný v roku 1994 na základe habilitačnej práce. Akademickú funkciu prodekana SvF pre sociálnu oblasť a rozvoj fakulty
vykonával od 1. 2. 1994 do 31. 1. 2000 a akademickú funkciu prorektora STU pre správu majetku a študentské domovy a jedálne od
1. 2. 2000 do 31. 1. 2007. Prednáša predmety lokálne geodetické siete a výučba v teréne z geodetických bodových polí a inžinierskej
geodézie. Bol členom vedeckej rady STU a členom skúšobnej komisie Komory geodetov a kartografov. V pedagogickej a vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na mikroprocesorovú meraciu techniku a jej využitie v geodézii. Je spoluautorom 2 dočasných
vysokoškolských učebníc a autorom 5 zlepšovacích návrhov. Ďalej
ako autor a spoluautor publikoval takmer 40 vedeckých a odborných
prác, z toho 10 v zahraničí. Úspešne referoval na domácich a medzinárodných konferenciách a sympóziách. Popri pedagogickej činnosti
sa aktívne zapája do riešenia výskumných úloh (VÚ). Bol zodpovedným riešiteľom 2 grantových projektov a spoluriešiteľom 15 VÚ.
Má úspešnú spoluprácu s geodetickou a s geologickou praxou. Vykonáva konzultačnú činnosť pre geodetické pracoviská inorezortných
organizácií v oblasti testovania elektronických diaľkomerov.
11. 9. 2008 – prof. Ing. Štefan Sokol, PhD., vedúci Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity
(STU) v Bratislave. Narodil sa v Šambrone (okres Stará Ľubovňa). Po
absolvovaní odboru geodézia a kartografia (GaK) na SvF Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1973 s vyznamenaním, nastúpil ako interný ašpirant na KG SvF SVŠT. V roku 1976
prešiel na pedagogické miesto KG SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 STU)
ako asistent, neskôr odborný asistent na predmet geodézia. Vedeckú
hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1978, za docenta
pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 6. 1983 a za profesora 1. 4.
2004. Predmet geodézia prednáša pre odbor GaK. Funkciu vedúceho
KG SvF STU vykonáva od 1. 2. 2000. Vo vedeckovýskumnej činnosti
sa orientuje najmä na analýzu meracích metód a vplyv prostredia na
trigonometrické meranie výšok a jeho elimináciu. Je autorom 1 monografie, autorom a spoluautorom 10 dočasných vysokoškolských
učebníc, 21 realizovaných projektov, 65 odborných a vedeckých prác,
z toho 4 v zahraničí a spoluriešiteľom 11 výskumných úloh. Úspešne
referoval na domácich (40) a zahraničných (5) konferenciách, seminároch a sympóziách. Je školiteľom doktorandov. V rokoch 1996 až
2000 bol členom akademického senátu SvF STU.
Výročie 65 rokov:
16. 7. 2008 – Mgr. Ing. Mária Brodňanová. Narodila sa v Spišskej
Novej Vsi. Po skončení zememeračského inžinierstva na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1966
nastúpila do Ústavu geodézie a kartografie v Žiline, kde pracovala
na úseku evidencie nehnuteľností. Od 1. 1. 1968, ako pracovníčka
Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, pôsobila vo funkcii vedúcej oddielu konštrukcie Strediska geodézie v Kysuckom Novom
Meste. Od 1. 7. 1973 do 31. 12. 1974 pracovala ako vedúca oddelenia na zadávanie prác Krajskej správy geodézie a kartografie (KSGK)
v Banskej (B.) Bystrici, pracovisko Žilina. 1. 1. 1975 prešla do Geodézie, n. p., (od. 1. 7. 1989 š. p.) Žilina, kde na ekonomickom úseku
prešla viacerými funkciami až po ekonomickú námestníčku riaditeľa. V roku 1982 popri zamestnaní skončila štúdium na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V dobe od 1. 1. 1991
do 31. 12. 1992 pracovala v KSGK B. Bystrica, pracovisko Žilina
ako vedúca ekonomicko-správneho oddelenia. V tejto funkcii pokračovala, od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996, aj v Katastrálnom úrade v B.
Bystrici, pracovisko Žilina. Od 24. 7. 1996 do 31. 12. 2007 pôsobila
vo funkcii vedúcej ekonomického odboru Katastrálneho ústavu (KÚ)
v Žiline. V rámci znižovania počtu zamestnancov a zrušenia KÚ
1. 1. 2008 prešla do Geodetického a kartografického ústavu Bratislava, kde pracovala do odchodu do dôchodku 29. 2. 2008.
29. 9. 2008 – doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc., pražský rodák,
vedoucí katedry speciální geodézie Fakulty stavební (FSv) ČVUT
v Praze. Roku 1961 maturoval na Střední průmyslové škole zeměměřické, roku 1966 ukončil s vyznamenáním studia na oboru geodézie a kartografie FSv ČVUT. Po absolvování nastoupil ke středisku
inženýrské geodézie Ústavu geodézie a kartografie Praha. Po dobu
prezenční vojenské služby byl geometrem ve Vojenském újezdním
úřadě v Karlových Varech. Po návratu do civilu zastával funkci odpovědného geodeta investora na výstavbě televizního komplexu na
Kavčích horách. Od září roku 1973 byl přeřazen ke středisku Metro,
v prosinci téhož roku nastoupil na katedru speciální geodézie FSv
ČVUT v Praze. V roce 1982 obhájil kandidátskou disertační práci
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„Netradiční vytyčovací sítě“, habilitoval se roku 2003. Pracuje
v oboru inženýrské geodézie, vede přednášky tohoto zaměření. Je
spoluautorem několika skript inženýrské a stavební geodézie, publikuje na stránkách odborného tisku i na konferencích. Spolu s doc. O.
Vosikou a doc. M. Švecem se účastnil několika expedicí Egyptologického ústavu KU. Od roku 1977 byl vědeckým tajemníkem OS
1701 – inženýrská geodézie při Českém výboru tehdejší Společnosti
geodézie a kartografie ČSVTS, od roku 1988 je jejím předsedou, dnes
v rámci Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK). V této funkci
působil jako člen a předseda přípravných výborů či tématických komisí řady konferencí a seminářů. Roku 1998 byl zvolen členem Rady
ČSGK. Funkci vedoucího katedry zastává (po krátkém působení jako
zástupce vedoucího) od roku 1990. Je členem komisí státních závěrečných zkoušek na ČVUT v Praze, VUT v Brně, STU v Bratislavě
a TU-VŠB v Ostravě, kde je též členem vědecké a oborové rady.
Výročí 70 let:
14. 7. 2008 – Ing. Bohumil Houška, rodák z Užhorodu (Ukrajina),
bývalý ředitel Katastrálního úřadu (KÚ) v Děčíně. Po ukončení studia na ČVUT v Praze v roce 1961 nastoupil na tehdejší Středisko
geodézie (SG) v Děčíně jako technik, později pracoval jako vedoucí
oddílu geometrických plánů. 1. 1. 1976 byl jmenován do funkce vedoucího SG v Děčíně. Ve funkci ředitele KÚ v Děčíně působil v období 1. 1. 1993 až 31. 1. 1999.
20. 9. 2008 – Ing. Ján Tomaškin. Rodák z Príbeliec (okres Veľký
Krtíš). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1961
nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie v Žiline (od 1. 1. 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave), Stredisko geodézie (SG) v Banskej (B.) Bystrici. Tu pracoval v oblasti evidencie nehnuteľností (EN),
najprv ako vedúci rajónu a od 1. 10. 1970 ako vedúci SG. V roku
1973 prešiel do Geodézie, n. p., (od 1. 7. 1989 š. p.) Žilina, kde do
31. 12. 1985 vykonával funkciu vedúceho prevádzky EN. Od 1. 1.
1986 do 31. 12. 1990 pôsobil ako zástupca vedúceho prevádzky EN,
vedúci útvaru riadenia výroby, špecialista EN a vedúci technológ. Ako
uznávaný odborník v EN, spolupracoval na tvorbe technických predpisov z tejto oblasti. Od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1992 pracoval v Krajskej správe geodézie a kartograie v B. Bystrici ako vedúci odboru dohľadu a kontroly. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bol riaditeľom odboru
katastra Katastrálneho úradu (KÚ) v B. Bystrici. V dobe od 24. 7.
1996 do 31. 12. 2001 vykonával funkciu vedúceho oddelenia riadenia a metodiky katastrálneho odboru Krajského úradu v B. Bystrici.
Od 1. 1. 2002 do 30. 9. 2002, t. j. do odchodu do dôchodku, bol zástupcom prednostu a vedúcim technického odboru KÚ v B. Bystrici.
Výročí 75 let:
10. 7. 2008 – Ing. Jaromír Karnold, rodák z Plzně, dřívější ředitel
bývalé Geodetické a kartografické správy (GKS) pro Středočeský kraj
a pro hl. m. Prahu v Praze. Po ukončení studia na ČVUT v Praze v roce
1957 nastoupil do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Praze.
Od té doby zůstal věrný hlavnímu městu i rezortu, kde prošel řadou
funkcí, ve kterých vždy prokazoval vysokou odbornou úroveň a dobré
organizační schopnosti. V letech 1968, 1975 a 1978 pracoval v Kubánském institutu geodézie a kartografie ve funkci poradce vedoucího
Kubánské geodetické služby a vedoucího čs. skupiny expertů. Zasloužil se o rozvoj a zkvalitnění geodetických a kartografických prací
v pražské aglomeraci. V roce 1973 mu byl udělen odznak „Nejlepší
pracovník rezortu ČÚGK“ a v roce 1985 „Budovatel metra“.
19. 7. 2008 – Ing. Miroslav Šimeček, dlouholetý pracovník rezortu,
specialista v oblasti mapování. Je absolventem oboru geodézie na
Střední průmyslové škole stavební v Brně (1955) a zeměměřického
inženýrství na ČVUT v Praze (1965). V letech 1974 až 1981 zastával funkci vedoucího Střediska geodézie v Opavě. Od roku 1981 byl
technickým náměstkem ředitele bývalého n. p. Geodézie Opava.
Významná byla i jeho činnost v ČSVTS. Za svou aktivitu byl oceněn rezortními vyznamenáními.
19. 8. 2008 – Ing. Zikmund Ježowicz, dřívější ředitel Katastrálního
úřadu a dřívější vedoucí Střediska geodézie v Karviné (od roku
1975). Maturoval na gymnáziu v Orlové (1952), zeměměřictví absolvoval na Vojenské akademii v Brně (1957) a postgraduální studium na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze (1975).
Před vstupem do rezortu tehdejšího Českého úřadu geodetického
a kartografického (ČÚGK) pracoval jako odpovědný geodet u n. p.
Železárny a drátovny v Bohumíně. Za svou odbornou činnost byl
oceněn m.j. odznakem „Nejlepší pracovník resortu ČÚGK“ (1972).
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21. 8. 2008 – Ing. Miloslav Vaňous, bývalý odborný asistent katedry geodézie a pozemkových úprav Fakulty stavební ČVUT
v Praze. Po absolvování Fakulty zeměměřické pracoval v letech 1957
až 1959 v Agroprojektu Praha v ateliéru doc. Němečka. V roce 1959
přešel na vysokou školu, kde se zabýval otázkami ochrany půdního
fondu. Z tohoto oboru jsou též jeho literární práce. Jeho pedagogická
práce byla roku 1994 odměněna medailí ČVUT II. stupně.
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Interprojekt. Zde uplatnil své odborné zkušenosti a organizační schopnosti, stal se vedoucím projektového odboru a v této funkci řídil četné
geodetické a projektové práce v oboru hornictví a hutnictví.
Blahopřejeme!
Z dalších výročí připomínáme:

23. 9. 2008 – Ing. Helena Šovanová. Narodila sa v Szegede (Maďarská republika). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte
inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1957 nastúpila do Geodetického ústavu v Bratislave, do
oddielu fotogrametrie. Fotogrametrii venovala väčšinu svojho pracovného obdobia. Po reorganizáciách v rezorte geodézie a kartografie pracovala v Bratislave, a to v Ústave geodézie a kartografie (1966 a 1967),
v Inžinierskej geodézii, n. p. (1968 až 1972) a od 1. 1. 1973 do roku
1991, t. j. do odchodu do dôchodku, v Geodézii, n. p. (od 1. 7. 1989
š. p.). V uvedených organizáciách vykonávala práce mapovacie a meranie a vyhodnotenie staviteľských pamiatok metódou pozemnej fotogrametrie. V rokoch 1983 až 1989 vykonávala funkciu vedúcej oddielu fotogrametrie. Od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2002 pracovala ako dôchodkyňa v oddelení fotogrametrie Geodetického a kartografického ústavu
Bratislava. Tu sa ako samostatná geodetka venovala fotogrametrickému
vyhodnocovaniu tvorby digitálnych máp strednej mierky.

1. 7. 1913 – před 95 roky se narodil Ing. Jan Mošna, CSc., vědecký
pracovník Ústavu pro výzkum rud v Praze. Vystudoval na Vysoké škole
speciálních nauk ČVUT v Praze zeměměřické inženýrství. Prošel řadou pracovišť, ze kterých si přinesl bohaté zkušenosti, které pak uplatnil při své vědecké práci v odboru speciálních geologických prací. Externě působil jako přednášející na směru geodézie a kartografie stavební
fakulty ČVUT v Praze. Jeho publikační činnost byla velmi bohatá, nejen v našich, ale i v zahraničních časopisech. Zemřel 29. 9. 1981.
3. 7. 1908 – před 100 roky se narodil v Brně Ing. Oldřich Ryšavý.
Po zeměměřických studiích na České vysoké škole technické v Brně
byl nejprve výkonným geodetem u Zemského výboru v Brně, potom od roku 1933 u měřického oddělení stavebního úřadu města
Brna. V roce 1954 přešel na střední průmyslovou školu stavební –
obor geodézie jako středoškolský profesor geodetických předmětů.
Jako učební pomůcku pro žáky vydal Zeměměřické rýsování a kreslení. Zemřel 23. 2. 1981 v Brně.

Výročí 80 let:
21. 8. 2008 – Ing. Zdeněk Bervida, rodák z obce Chotoviny (okres
Tábor), dřívější zástupce vedoucího Střediska geodézie v Táboře. Po
studiích na Českém vysokém učení technickém v Praze působil
krátce v Českých Budějovicích v n. p. Geometra, odkud přešel v roce
1954 do rezortu nynějšího Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kde působil až do svého předčasného odchodu do důchodu
v roce 1974. Jeho práce byla oceněna rezortním vyznamenáním.
19. 9. 2008 – Ing. Václav Doležal, rodák z Bratislavy, v aktivní
službě zástupce vedoucího Střediska geodézie (SG) v Táboře. Po absolvování zeměměřického studia na Českém vysokém učení technickém v Praze nastoupil do n. p. Geometra, později působil v rezortu dřívějšího Českého úřadu geodetického a kartografického. Jako
zástupce vedoucího SG působil do března roku 1989. Poté odešel do
důchodu a byl činný v soukromé sféře. Jeho veřejná činnost se týkala zejména práce v ČSVTS a byla vždy vysoce hodnocena.
25. 9. 2008 – Ing. Vladimír Typolt, dřívější vedoucí oddělení výpočetních prací odboru triangulace v Zeměměřickém úřadu v Praze.
Rodák z Nesuchyně (okres Rakovník). Vystudoval obor geodézie
a kartografie na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Do
rezortu nastoupil roku 1951, prošel různými odděleními a funkcemi.
Jako expert působil při geodetických měřeních v Albánii, Africe,
Iráku a Sýrii. Jeho činnost vždy byla vysoce hodnocena, jak po
stránce odborné, tak i společenské. Do důchodu odešel v roce 1994,
aktivně pracoval v odboru triangulace až do konce února 2003.
Výročie 85 rokov:
19. 7. 2008 – Ing. Ján Sokolík. Narodil sa v Trenčíne. Zememeračské
inžinierstvo absolvoval na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1946 a nastúpil do Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Trenčíne. V roku 1950 prišiel do Bratislavy. Pracoval v Slovenskom zememeračskom a kartografickom
ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave,
v Správe geodézie a kartografie na Slovensku (vedúci oddelenia novej
techniky), v Ústave geodézie a kartografie (vedúci prevádzky), v Inžinierskej geodézii, n. p. (technicko-výrobný riaditeľ) a od 1. 1. 1973 do
31. 10. 1989, t. j. do odchodu do dôchodku, výrobný námestník riaditeľa Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.). Má zásluhu na realizácii úlohy
dobudovania mapového fondu máp veľkých mierok na Slovensku a na
vytvorení špecializovaných pracovísk pre aerotrianguláciu a mikrofilm.
V rokoch 1968 a 1969 pôsobil ako expert Organizácie spojených národov v Srí Lanke (Cejlón). Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nositeľom vyznamenaní.
21. 9. 2008 – Ing. Rudolf Novák, nositel hornického vyznamenání „Za
věrnost“. Rodák z Prahy, vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze a nastoupil do katastrální
měřické služby v Trenčíně. Od roku 1939 pracoval u nového měření
hl. m. Prahy, odkud v roce 1949 přešel do zeměměřického oddělení
Krajského národního výboru v Praze. V roce 1952 přešel do Státního
projektového ústavu pro výstavbu rudných dolů Rudný projekt, později

7. 7. 1923 – pred 85 rokmi sa narodil v Riečke (okres Banská Bystrica) Ing. Jozef Hagara, PhD. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1947 nastúpil do Fotogrametrického ústavu
pre Slovensko v Bratislave. Fotogrametrii a Bratislave zostal verný do
smrti. Neskôr pracoval v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave,
v Geodetickom ústave, v Ústave geodézie a kartografie, v Inžinierskej
geodézii, n. p. a od 1. 1. 1973 do 30. 4. 1988 v Geodézii, n. p., ako
vedúci prevádzky fotogrametrie. V rokoch 1967 až 1969 absolvoval
štúdium pre expertíznu činnosť v zahraničí na Spoločenskovednej fakulte Univerzity 17. listopadu v Prahe. Vedeckú hodnosť kandidáta
technických vied získal v roku 1972. Mal zásluhy na zavedení metódy
blokovej analytickej aerotriangulácie do praxe a na racionalizácii
tvorby máp veľkých a stredných mierok metódou fotogrametrie. Záslužná bola jeho činnosť aj v Komitéte pre fotogrametriu a diaľkový
prieskum Zeme. Viac rokov pôsobil na Strednej priemyselnej škole
stavebnej v Bratislave. Do dôchodku odišiel 14. 10. 1987. Bol nositeľom vyznamenaní. Zomrel 16. 11. 2004 v Bratislave.
8. 7. 1883 – před 125 roky se ve švýcarském Zurichu narodil Oswald
G. Coradi, budovatel světoznámé firmy Coradi, založené jeho otcem. Postupem doby moderní závod vyráběl na vysoké technické
úrovni přesné planimetry, koordinátografy a jiná zařízení doplněná
moderní automatizační technikou a elektronikou. Zemřel 8. 11. 1950.
17. 7. 1923 – pred 85 rokmi sa narodil v Kokave nad Rimavicou (okres
Poltár) Ing. Pavel Hazucha. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1945. Pôsobil v Bratislave, a to vo Fotogrametrickom
ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave,
v Geodetickom ústave (GÚ), v Kartografickom a geodetickom fonde
a v GÚ. V priebehu pôsobnosti na týchto ústavoch prešiel od technika cez pracovníka kontrolného útvaru po vedúceho personálneho
útvaru. Popri zamestnaní skončil v roku 1959 Strednú priemyselnú
školu stavebnú a zememeračskú v Košiciach a v roku 1968 Vysokú
školu ekonomickú v Bratislave. V roku 1971 prešiel do Slovenskej
správy geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), ako vedúci odborný referent ekonomického odboru
(EO). 1. 5. 1972 bol vymenovaný za vedúceho EO a od 1. 7. 1978 za
riaditeľa EO. Bol nositeľom vyznamenaní. Zomrel 5. 3. 1979 v Hradci
Králové (Česká republika), pochovaný je v Bratislave.
18. 7. 1878 – pred 130 rokmi bola na 1. kongrese v Paríži, delegátmi
siedmich zakladajúcich národných spoločností geodetov Belgicka,
Francúzska, Nemecka, Španielska, Švajčiarska, Talianska a Veľkej
Británie, založená Medzinárodná federácia geodetov (Fédération
Internationale des Géomètres – FIG, International Federation of
Surveyors). FIG je medzinárodná mimovládna organizácia usilujúca
sa o medzinárodnú spoluprácu pri meraní menších územných celkov a o technologický a metodický rozvoj v tých oblastiach geodézie, ktoré sú v službách národného hospodárstva jednotlivých členských štátov. Národná spoločnosť bývalého Česko-Slovenska bola
členom FIG od roku 1927. Jeho nástupnícke štáty Česká republika
a Slovenská republika sú členmi od roku 1993.
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18. 7. 1913 – před 95 roky se v Rakousku narodil Ing. František
Kraus, bývalý vedoucí Střediska geodézie Praha-město. Za války
byl vězněn. Zemřel 9. 9. 1994 v Praze.

pracoval s tehdejší fakultou sociálních věd a publicistiky UK. Roku
1972 se na ní stal odborným asistentem a v roce 1974 byl jmenován
profesorem, zastával funkci proděkana. Zemřel 17. 12. 1986 v Praze.

22. 7. 1908 – před 100 roky se narodil Ing. Vladimír Šváb. Po celou dobu své praktické činnosti pracoval v rezortu geodézie a kartografie. Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze
nastoupil ke katastrální měřické službě na Slovensko, od roku 1939
prošel řadou pracovišť v Plzni, Praze, Pelhřimově, Soběslavi a Domažlicích. Po skončení války se účastnil osídlovacích prací, vedl zeměměřické oddělení Krajského národního výboru. Od roku 1954 pracoval v Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Plzni ve vedoucích
funkcích až po funkci technického náměstka ředitele. V roce 1964
přešel do Prahy na centrální orgán a v roce 1967 do Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze. Jako
expert byl v roce 1968 vyslán do Konga. Zemřel 29. 6. 1982 v Praze.

6. 8. 1913 – před 95 roky se narodil v Ostravě Ing. Julius Závislák, od roku 1955 vedoucí provozu speciálních prací u Geodézie, n. p., Opava. Od roku 1937 prodělal novoměřickou praxi
v katastrální službě v Užhorodě, Chustu a Ostravě, potom v družstvu Geoplan a v n. p. Geometra v Opavě, zde od roku 1953 jako
technický náměstek ředitele krajské pobočky. V podniku Geodézie byl předsedou závodní pobočky ČSVTS. Rezortně byla jeho
práce ohodnocena několika uznáními. Zemřel 11. 12. 1979
v Opavě.

23. 7. 1923 – pred 85 rokmi sa narodil v Badíne (okres Banská Bystrica) RNDr. Ing. Juraj Bolf, CSc. Po skončení zememeračského
inžinierstva na Fakulte Stavebného a zememeračského inžinierstva
(FSZI) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave
v roku 1952 nastúpil ako asistent na Katedre geodetických základov
a mapovania FSZI SVŠT. Tu spolupracoval na návrhu konštrukcie
pasážnika, ktorý bol v roku 1953 aj realizovaný. Po založení Slovenskej akadémie vied (SAV) v roku 1953 prešiel do Ústavu teórie
merania SAV (neskôr Ústav merania a meracej techniky a Ústav merania – ÚM), kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 1990.
Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1959
a v roku 1960 skončil odbor fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1962 získal titul RNDr.
Bol spoluzakladateľom Laboratória meracích prístrojov SAV a tvorcom vedného odboru „Meracia technika“. Ako autor a spoluautor
publikoval viac ako 100 vedeckých a populárno-vedeckých prác a 3
odborné knihy. Veľmi cenné vedecké úspechy dosiahol v oblasti
biofyziky, čím sa stal známym odborníkom nielen doma ale aj v zahraničí. Pre geodéziu v oblasti merania a meracej techniky vyvinul
s kolektívmi ÚM SAV a Katedry geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nové hydrostatické a pendametrické prístroje, ktoré našli uplatnenie na betónových priehradách, v priemyselných závodoch a v jadrových elektrárňach. Bol
nositeľom viacerých vyznamenaní. Zomrel 9. 5. 2004 v Bratislave.
4. 8. 1913 – pred 95 rokmi sa narodil vo Vrbovciach nad Rimavou,
dnes časť obce Veľké Teriakovce (okres Rimavská Sobota) Ing. Ondrej Botto. Zememeračské inžinierstvo skončil v roku 1938 na Českom vysokom učení technickom v Prahe. V roku 1940 nastúpil do
Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Martine. Od roku 1942
pracoval v Bratislave. Najskôr pôsobil v Triangulačnej kancelárii Generálneho finančného riaditeľstva, kde bol poverený vedením prác na
budovaní polohovej geodetickej siete. Popri týchto prácach pôsobil
v rokoch 1945 až 1947 ako honorovaný docent a prednosta Ústavu
vyššej geodézie na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.
Od roku 1950 pracoval v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom
ústave, v Geodetickom ústave (GÚ), v Kartografickom a geodetickom fonde a v GÚ, n. p., kde prešiel rôznymi funkciami až po námestníka riaditeľa. Bol uznávaným zlepšovateľom a racionalizátorom
geodetických prác. Zaslúžil sa o vybudovanie polohovej siete na Slovensku a jej všestranný rozvoj. Tiež má zásluhy na budovaní nových
činností v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie, ako automatizácia geodetických prác a gravimetria. Veľmi aktívne pôsobil
v mnohých odborných komisiách. Do dôchodku odišiel 1. 5. 1980.
Bol nositeľom vyznamenaní. Zomrel 23. 8. 1991 v Bratislave.
6. 8. 1908 – před 100 roky se narodil v Boskovicích Ing. Oldřich
Mrázek, v aktivní službě vedoucí provozu v Ústavu geodézie a kartografie v Opavě. Po absolvování studia pracoval od roku 1933 u katastrálního měřického úřadu v Trnavě, Bratislavě, Boskovicích a od
roku 1945 v Bílovci, zde jako vedoucí tehdejšího Okresního měřického střediska, pozdějšího Střediska geodézie. Jeho práce byla oceněna rezortními vyznamenáními. Zemřel v roce 1988.
6. 8. 1913 – před 95 roky se ve Smržovce u Tanvaldu narodil Ing.
Alfréd Technik, profesor žurnalistiky University Karlovy. Po maturitě na turnovské reálce v roce 1934 studoval zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze. Již za dob studia zahájil svoji literární činnost. Od roku 1937 pracoval externě v Čs. rozhlasu, po uzavření
vysokých škol jako rozhlasový reportér. Za ilegální činnost ve II. odboji byl vyznamenán vojenskou medailí I. stupně a medailí Za boj
o rozhlas. V roce 1952 jako vedoucí technického odboru bývalého
Spojprojektu založil geodetické oddělení. V roce 1968 přešel jako
tiskový tajemník na ministerstvo spojů a současně externě spolu-

11. 8. 1913 – před 95 roky se narodil Ing. Jan Dubový, dříve vedoucí Střediska geodézie v Ostravě. Po studiích pracoval v měřické
službě města Ostravy. Jeho bohatá praxe v zeměměřických pracích
v prostředí rozvíjejícího se průmyslového města byla výborným
předpokladem pro odpovědnou práci vedoucího střediska v ostravské aglomeraci. Jeho práce byla oceněna četnými čestnými uznáními
a vyznamenáními. Zemřel 4. 3. 1982 v Ostravě.
12. 8. 1938 – pred 70 rokmi bol vládnym nariadením č. 164/1938
Zbierky zákonov a nariadení (Zb. z. a n.) realizovaný zákon č.
170/1937 Zb. z. a n., ktorým sa zriadila Vysoká škola technická
(VŠT) Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, ako prvá VŠT
na Slovensku. Podľa zákona boli začiatkom školského roku
1938/1939 zriadené 3 oddelenia (inžinierskeho staviteľstva konštruktívno-dopravného; inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho a zememeračského inžinierstva). Prvým rektorom bol prof. PhDr. Jur Hronec (neskôr Dr. h. c., akademik SAV
a DrSc.). VŠT svoju činnosť v Košiciach prakticky ani nezačala. Po
okupácii Košíc pôsobila krátko v Martine, kde 5. 12. 1938 začali
prvé prednášky aj pre 16 poslucháčov zememeračského inžinierstva. V roku 1939 VŠT prešla do Bratislavy a zákonom č. 188/1939
Slovenského zákonníka zo dňa 25. 7. 1939 dostala názov Slovenská vysoká škola technická (SVŠT) v Bratislave a mala zriadených
6 odborov s dvanástimi oddeleniami. Treba poznamenať, že oddelenie zememeračského inžinierstva bolo ihneď v školskom roku
1939/1940 v rámci odboru špeciálnych náuk. Vládnym nariadením
č. 80/1951 Zb. zo dňa 2. 10. 1951 vznikli z odborov fakulty a oddelenie zememeračského inžinierstva prešlo do Fakulty inžinierskeho staviteľstva s osobitným oddelením zememeračského inžinierstva (do školského roku 1953/1954 označovanej ako Fakulta
stavebného a zememeračského inžinierstva). V školskom roku
1960/1961 vznikla Stavebná fakulta. Odbor zememeračského inžinierstva dostal v školskom roku 1967/1968 nový názov odbor geodézia a kartografia. Od 1. 4. 1991 má SVŠT názov Slovenská technická univerzita v Bratislave.
20. 8. 1878 – před 130 roky se v Lazích u Olomouce narodil PhDr.
Miloslav Valouch, profesor matematiky a fyziky a ředitel Jednoty
matematiků a fyziků československých v Praze. V historii geodézie
a matematiky je (kromě jiné bohaté publikační a spolkové činnosti)
znám jako autor Sedmimístných logaritmů čísel (1932, 1950) a Pětimístných tabulek logaritmicko-trigonometrických, které byly doplněny účelovými tabulkami geodetickými, katastrálními, fyzikálními
a astronomickými. Byly vydány v letech 1926 až 1950 v mnoha vydáních. Zemřel 11. 6. 1952 v Praze.
23. 8. 1908 – před 100 roky se narodil Ing. Viktor Syrovátka. V aktivní službě působil od roku 1954 u Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně jako vedoucí provozu, potom jako ekonomický náměstek ředitele a hlavní ekonom u Ústavu geodézie a kartografie
v Brně (1958 až 1971). Předtím pracoval v katastrální měřické službě
u katastrálního měřického úřadu – oddělení nového měření v Brně
(1929 až 1940), u Zemského finančního ředitelství v Brně jako dohlédací orgán (1940 až 1949), na Krajském národním výboru v Olomouci jako vedoucí zeměměřického oddělení (1949), potom na
ústředním národním výboru – měřické oddělení v Brně (1950 až
1954). Za dlouholetou záslužnou činnost v rezortu geodézie a kartografie byl oceněn čestným uznáním Na odpočinku žil od roku 1971
v Brně. Zemřel 8. 2. 1995 v Brně.
27. 8. 1878 – před 130 roky se narodil v Kutné Hoře prof. Ing. Dr.
Augustin Semerád, profesor nižší a vyšší geodézie na ČVŠT v Brně,
kde působil od roku 1906. Byl čelným a uznávaným představitelem
české geodetické vědy a zabýval se zejména fotogrammetrií. V roce
1913 byl spoluzakladatelem a prvním redaktorem našeho prvního odborného českého časopisu Zeměměřičský věstník, na nějž navazuje
Geodetický a kartografický obzor. Bohatá byla jeho publikační činnost v našich i zahraničních časopisech, po čtyři desetiletí se účast-
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nil na mnoha mezinárodních kongresech. Jeho celoživotní dílo bylo
mnohokráte popsáno jak v našich, tak i v zahraničních odborných časopisech. Zemřel 28. 5. 1962 v Praze.
28. 8. 1908 – před 100 roky se narodil v Dalešicích, okres Třebíč,
Ing. Alois Veselý. Jako výkonný geodet působil nejprve v katastrální
měřické službě na Slovensku a na Moravě, potom (v letech 1951 až
1960) byl odborným asistentem na Vysokém učení technickém
v Brně (katedra geodézie prof. Štvána) a dále vedoucím střediska
geodézie v Moravském Krumlově (do roku 1969). V důchodu prováděl brigádnicky speciální geodetické práce při budování vodního
díla Dalešice. Zemřel 3. 6. 1981 v Dalešicích.
1. 9. 1923 – před 85 roky se v obci Luže ve východních Čechách narodil Prof. Ing. Miloš Pick, DrSc., významný světový a český
geodet a geofyzik, dřívější ředitel Geofyzikálního ústavu (GÚ) ČSAV
(1960 až 1970). V letech 1934 až 1942 studoval na reálném gymnasiu v Praze-Smíchově. V roce 1950 ukončil studium zeměměřického
inženýrství na ČVUT a nastoupil do bývalého Státního ústavu pro geofyziku, pozdějšího GÚ. V letech 1951 až 1953 vedl oddělení matematické kartografie Vojenského topografického ústavu Dobruška. Poté
pracoval v gravimetrickém oddělení GÚ ČSAV. Věnoval se problematice československých geodetických základů (např. transformace
čs. trigonometrické sítě z Besselova na Krasovského elipsoid), podílel se na definování systému Bouguerových tíhových anomálií.
V rámci mezinárodní vědecké spolupráce řešil problémy kalibrace
přesných gravimetrů a zvyšování přesnosti tíhových měření. V roce
1959 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Převod čs. trigonometrické sítě na elipsoid Krasovského“ a v roce 1963 získal hodnost doktora věd po obhajobě disertace „Teorie tíhového pole“. Dále
byl předsedou Národního komitétu geodetického a geofyzikálního,
místopředsedou Vědeckého kolegia astronomie, geofyziky, geodézie
a meteorologie SAV a členem mezinárodních vědeckých organizací.
Je autorem cca 180 původních vědeckých pojednání. Zvláště vysoce
jsou mezinárodně ceněny jeho původní práce v oboru fyzikální geodézie, které významnou měrou přispěly k dobrému jménu, kterému se
česká geodézie ve světě těší. Jeho jméno jako světového vědce je uvedeno v publikaci „Marquis Who is Who in the World“ a v „International Biographical Centre Cambridge Who is Who of Intelectuals“.
Byl i vynikajícím pedagogem – profesorem byl jmenován v roce 1994
na základě inaugurační přednášky „Problémy moderní geodézie“.
Zemřel 21. 3. 2007.
3. 9. 1908 – před 100 roky se narodil Ing. Karel Spížek, dlouholetý
vedoucí pracovník Oblastního ústavu geodézie a kartografie Praha,
pozdější Geodézie Praha. Působil v Krajském výboru ČSVTS v Brně,
později v Ústředním výboru, kde byl předsedou odborné skupiny
evidence nemovitostí. Zemřel 4. 1. 1987 v Praze.
7. 9. 1908 – před 100 roky se narodil Ing. Miloslav Macák, bývalý
vedoucí odboru Ústřední správy geodézie a kartografie (1954 až
1961). Zemřel 2. 6. 1997.
8. 9. 1913 – před 95 roky se narodil Ing. Karel Dvořák, dříve ředitel technického odboru Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK), ředitel bývalé Kartografie n. p. Praha a vedoucí redaktor časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO). Po
studiích zeměměřického inženýrství na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze nastoupil v roce 1938 do katastrálního měřického úřadu v Benešově, v roce 1940 přešel do Triangulační kanceláře ministerstva financí a později do Reprodukčního ústavu
ministerstva financí a po jeho reorganizaci do Státního zeměpisného
a kartografického ústavu. Po soustředění zeměměřické služby byl
roku 1954 jmenován hlavním inženýrem nově zřízeného Kartografického a reprodukčního ústavu. Zasloužil se významně o rozvoj kartografické tvorby v tomto ústavu. Roku 1970 přešel na jednu z vedoucích funkcí ČÚGK. Bohatá byla jeho činnost pedagogická jako
externího přednášejícího na směru geodézie a kartografie stavební
fakulty ČVUT a na Střední průmyslové škole zeměměřické (SPŠZ)
v Praze. Zpracoval řadu přednášek a skript a byl spoluautorem učebnice Kartografie pro SPŠZ. V letech 1974 a 1975 zastával funkci vedoucího redaktora časopisu GaKO. Neméně bohatá byla i jeho veřejná činnost v ČSVTS. Zemřel 8. 9. 1993.
14. 9. 1763 – pred 245 rokmi vydala Mária Terézia zakladajúcu listinu prvej vysokej školy technickej a ekonomickej v Senci pod názvom „Collegium scientiarum politico-oeconomico cameralium“
(známej ako Collegium Oeconomicum). S vyučovaní sa začalo v tom
istom školskom roku. Štúdium bolo trojročné. Nutnosť založenia „kolégia“ sa odôvodňovala tým, že v Uhorsku sa nikde nevyučuje meračstvo, mapovanie, mechanika, účtovníctvo, ekonomika a náuka
o poľnohospodárstve, teda disciplíny veľmi dôležité pre hospodársky
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a verejný život. V zakladajúcej listine sa priamo uvádza, že všetky
vyučovacie predmety treba vyučovať v nemeckej reči, a preto na kolégium mohol byť prijatý abiturient, ktorý ovládal nemecký jazyk slovom i písmom. Oheň v roku 1778 zničil budovu školy (Esterházyho
kaštieľ) v Senci. Kolégium s celým zariadením sa presťahovalo do
Taty (Maďarsko), kde dostalo meno „Seminarium geometrarum“.
Jozef II. však už v roku 1782 nariadil presťahovanie tohto seminára
do Budína, kde 1. 11. 1782 sa otvorilo pod názvom „Institutum
Geometricum“, patriace k budínskej univerzite, s viac technickým
a geodetickým zameraním, ako pôvodné kolégium v Senci.
20. 9. 1913 – před 95 roky se v Bechyni narodil Ing. Jiří Skalák.
Vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních
nauk ČVUT v Praze. Po prezenční vojenské službě nastoupil do civilní kanceláře, kde pracoval až do roku 1941. Odtud přešel do triangulačního oddělení Zeměměřického úřadu. Po skončení války pracoval u osídlovací komise ministerstva zemědělství a v roce 1949
byl povolán zpět do Státního zeměpisného a kartografického ústavu,
později Geodetického a topografického ústavu, kde dále pracoval
jako výkonný triangulátor. Zúčastnil se triangulačních prací v Albánii v letech 1956 a 1957. V roce 1958 odešel do Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Českých Budějovicích, kde po několika vedoucích funkcích mu bylo svěřeno vedení Střediska geodézie v Táboře v roce 1960. Jeho práce byla oceněna státními i rezortními vyznamenáními. Zemřel 2. 5. 1998 v Chýnově (okres Tábor).
20. 9. 1923 – pred 85 rokmi sa narodil v Jamníku (okres Spišská
Nová Ves) Ing. Jozef Farkašovský. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1946 nastúpil do Inšpektorátu
katastrálneho vymeriavania v Martine, kde pôsobil do 30. 9. 1948.
V roku 1950 prišiel do Bratislavy. Pracoval v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom
a kartografickom ústave, v Geodetickom ústave (GÚ – vedúci oddelenia technickej kontroly). V rokoch 1960 až 1967 pracoval
v Ústave geodézie a kartografie (vedúci Strediska geodézie, vedúci
technicko-ekonomickej prípravy výroby, zástupca riaditeľa). Od
1. 1. 1968 pôsobil ako vedúci závodu Inžinierskej geodézie, n. p.,
Bratislava. V júli 1972 sa vrátil do GÚ, do funkcie námestníka riaditeľa a od 1. 1. 1973 do 31. 12. 1987 bol riaditeľom GÚ, n. p. Od
1. 1. 1988 do 30. 9. 1988, t. j. do odchodu do dôchodku, pracoval
ako vedúci odborno-technický pracovník útvaru hlavného geodeta
rýchlodráhy GÚ, n. p. Veľkú pozornosť venoval rozvoju nových druhov činnosti v GÚ, n. p. Je spoluautorom známej geodetickej príručky „GEO – TOPO“, ktorá vyšla v dvoch vydaniach. Bol nositeľom vyznamenaní. Zomrel 2. 2. 2008 v Bratislave.
24. 9. 1858 – před 150 roky se v Burscheidu u Düsseldorfu narodil
zakladatel moderní stereofotogrammetrie PHDr. Dr. Ing. h. c. Carl
Pulfrich, profesor a vědecký spolupracovník závodů Carl Zeiss
v Jeně. Jeho vynález stereokomparátoru v roce 1901 umožnil přesné
proměřování měřických snímků s využitím stereoskopického principu. Zasloužil se o řadu teoretických a konstrukčních řešení v oboru
stereofotogrammetrie. Zemřel 12. 8. 1927 v Ostseebad Timmensdorferstrand.
1778 – pred 230 rokmi sa narodil v Malých Chrašťanoch, dnes časť
obce Beladice (okres Zlaté Moravce) Matej Husár, zememeračský
a vodohospodársky inžinier. Študoval v Bratislave a na Institutum
Geometricum v Pešti. V rokoch 1806 až 1808 bol hlavným zememeračom mesta Satu Mare (Satmár – Rumunsko). Potom viedol
práce mapovacie a práce na regulačných plánoch časti rieky Tisy a jej
ľavostranných prítokov. Od roku 1823 viedol mapovanie Dunaja, ku
ktorému spracoval rukopisné mapy. Za tieto práce získal uznanie
a zaradenie medzi najväčších zememeračov Uhorska v prvej polovici 19. storočia. Od roku 1829 pôsobil v Oradei (Veľký Varadín –
Rumunsko), kde aj zomrel 10. 3. 1843.
1888 – pred 120 rokmi vybudoval Rakúsko-uhorský Vojenský zemepisný ústav vo Viedni, v rámci európskeho stupňového merania,
na neporušenej celistvej skale (vybranej na základe geologického posudku) základný nivelačný bod (ZNB) Strečno (okres Žilina).
V roku 1945 pri rekonštrukcii tunela Košicko-bohumínskej železničnej trate bol zničený, predtým v roku 1942 nivelačne prenesený na
terajšie miesto. Pôvodný zostal iba trojdielny, 2 m vysoký ochranný
žulový pomník s latinským nápisom, ktorého preklad znie: „Hlavný
pevný bod presnej nivelácie, vykonanej v Rakúsko-uhorsku v súvislosti s európskym stupňovým meraním poludníkovým a rovnobežkovým. Zriadený v roku 1888“. Bol referenčným (východiskovým)
bodom jadranského výškového systému – Strečno. V súčasnosti je
jedným z jedenástich ZNB Štátnej nivelačnej siete (pozri obr. 1 až 5
– obr. 1, 2, 4 http://rail.sk/skhist/tunely/180/11.htm, obr. 5 Petr Mach).
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Obr. 1 Pôvodné umiestnenie bodu
z roku 1888

Obr. 2 Pôvodné umiestnenie bodu
(pri rekonštrukci tunela)

Obr. 3 Lokalizácia bodu
(mapa Kartografie Praha, a. s.)

Obr. 4 Nové umiestnenie bodu
od roku 1942

Obr. 5 Nové umiestnenie bodu (pohľad z rieky Váh)

OZNAMY
Medzinárodná vedecká konferencia
– 70 rokov Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
371:528

V dňoch 4. a 5. 12. 2008 sa koná Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia vzniku Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity (STU) v Bratislave (obr. 1, 2) pod záštitou Jána
Mikolaja ministera školstva Slovenskej republiky a Vladimíra Báleša rektora STU v Bratislave.

Obr. 1 Budova STU v Bratislave

Vznik fakulty je neodmysliteľne spojený so začatím vyučovacieho procesu na novozaloženej Vysokej škole technickej Dr. M. R.
Štefánika a otvorením prvého školského roka 1938/39 – 5. 12. 1938
pre prvých 63 študentov. Pre históriu a súčasnosť Stavebnej fakulty
je významná skutočnosť, že ako prvé boli na škole zriadené študijné oddelenia inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného, inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho i zememeračského inžinierstva, ktoré položili základy dnešného moderného technického školstva na Slovensku, ako aj základy
Stavebnej fakulty STU, jej študijných odborov a základných pracovísk – katedier.
Cieľom konferencie je informovať technickú verejnosť o výstupoch fakulty v oblasti vedeckej, odbornej a vzdelávacej. Vedeckopedagogický a odborný profil fakulty sa formuje s rešpektovaním
hospodárskeho vývoja krajiny a potrieb stavebníctva, ako aj celospoločenského vývoja. Rokovanie v jednotlivých sekciách vytvorí
priestor na výmenu poznatkov, skúseností a informácií v príslušných oblastiach sprostredkovaný poprednými osobnosťami pôsobiacimi na fakultách, vo výskumných ústavoch a v praxi. Konferencia poskytne tiež priestor na propagáciu dosiahnutých
výsledkov vo výstavbe, na propagáciu výrobkov, nových technológií a konštrukcií.
Program:
Streda 3. 12. 2008
Popoludní / večer príchod účastníkov, ubytovanie
Štvrtok 4. 12. 2008
08:00 – 10:00 – registrácia účastníkov
10:00 – 12:00 – slávnostná akadémia SvF STU a otvorenie konferencie
12:00 – 14:00 – obed
14:00 – 17:00 – rokovanie účastníkov konferencie v sekciách
19:00
spoločenský večer

Obr. 2 Orientačný plán Bratislavy
(zdroj: Sborník 17. kartografická konferencia súčasné
trendy v kartografii, 6. a 7. 9. 2007, Bratislava)

Piatok 5. 12. 2008
09:00 – 12:00 – pokračovanie rokovania účastníkov konferencie
v sekciách
12:00 – 14:00 – obed
Organizačné pokyny:
Miesto konania:
Stavebná fakulta STU, Imricha Karvaša 2, Bratislava,
www.conference70.sk/web/sk
Lokalizácia GPS:
N 48,152270°
E 17,115630°
Kontakty:
Sekretariát organizačného výboru
Alžbeta Grmanová, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11,
813 68 Bratislava
tel.: 02/59274230, fax: 02/52494332
e-mail: conference70@svf.stuba.sk
Petr Mach,
technický redaktor GaKO

