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Ke změnám polohy záměrné přímky
digitálních nivelačních přístrojů

Ooc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. 1I0l"laJanžurová,
katedra speciální geodézie Fakulty stavební eVUT

v Praze

Stručný přehled konstrukcí digitálních nivelačních přístrojů jednotlivých výrobců. Pozornost je věnována vlivům, vyvolávajícím změny sklo-
nu záměrné přímky v čase, zejména vlivu temperace při skokových změnách prostředí a vlivu nepřesného urovnání přistroje krabicovou libe-
lou.

BrieJ account oj construction oj digital levelling instruments according to individual producers. lnfluences causing changes in inclination
oJtarget line in time are taken into consideration, namely injluence oJwarming by jump phenomena oj environmental changes and influence
oj inexact levelling by box leve.

Na přelomu 80. a 90. let dvacátého století byl úspěšně do-
řešen problém digitalizace nivelačních kompenzátorových
přístrojů. Na světový trh byl jako první uveden přístroj Wild
NA 2000 [I]. Tím byla završena snaha o "komputerizaci"
terestrického zeměměřictví, zahájená koncem 40. let kon-
strukcí elektronických dálkoměrů a pokračující vznikem
elektronických teodolitů, případně totálních stanic. Na roz-
díl od těchto přístrojů je však u nivelační soupravy stupnice
pro prvotní sběr dat prostorově a konstrukčně oddělena od
přístroje, proměnlivá velikost jejího obrazu je závislá na vzdá-
lenosti.

K řešení přispěl vznik technologií CCD (Charge Coupled
Device), které se uplatnily i ve stavbě videoteodolitů. Pa-
prsky, přenášející obraz latě, jsou v dalekohledu kompenzá-
torového nivelačního přístroje rozděleny. Část, zpravidla
s převažujícím podílem infrazáření, je svedena do citlivého
videodigitizéru CCD, část prochází bez snížení kvality ob-
razu okulárem s ryskovým křížem do oka měřiče. Digitální
určení čtení je umožněno kódováním stupnice pevné latě,
které každé pozici záměrné přímky, vzniklé koencidencí os
jednotlivých optických prvků, přiřadí právě jemu nezaměni-
telnou část jejího obrazu. Tyto kódy, které, kromě určení pře-
výšení, umožňují i měření vodorovných vzdáleností, se ujed-
notlivých dosavadních výrobců liší.

Firma Leica (dříve Wild) použila korelační metodu. Sig-
nál přijatého obrazu je porovnáván se známou předlohou.
Úplný neperiodický kód obsahuje 2000 černobílých binár-
ních elementů v neopakujících se kombinacích na stupnici
latě délky 4,05 m, úhel optiky je 2 gon. Závody Topcon zvo-
lily fázovou metodu, principiálně známou i z dálkoměrů. Kód
latě vzniká společným působením dvou sinusových signálů
vlnové délky 0,6 m a 0,7 m, vzájemně posunutých v počátku
latě o 1r/2, a lineárního vzoru délky 0,03 m. Zjištění jejich
frekvence a porovnání fází, tedy čtení, se provádí metodou
FFT (Fast FourierTransformation). Firma Zeiss (dnes Trimb-
le) používá ve své poziční metodě tzv. bifázových intervalo-
vých měření. Jejich výhodou je, že pro jakoukoli vzdálenost
postačí symetrická viditelnost 0,3 m dlouhého úseku latě,
aniž by se negativně projevilo např. rozmazání hran dílků

kódu vlivem chvění vzduchu. Měření vzdálenosti odpovídá
principu tachymetrického měření. Sokkia vyvinula nejmladší
tzv. RBC kód (Random Bidirectional Code), který je tvořen
šesti jednotlivými kódy, definovanými k základnímu prvku
o rozměru 16 mm. Počet kombinací opět dovoluje použít
k měření velmi malý úsek obrazu latě [2].

Pro všechny konstrukce platí, že pro bezchybné měření
může být zakryto max. 20 %-30 % potřebné délky stupnice.
Pracovní rozsah je omezen vzdáleností 1()()m, spodní hra-
nice je 1,5-2 m. Kilometrová chyba geometrické nivelace
s invarovou latí se pohybuje v rozmezí 0,4-1,0 mm, při pou-
žití latě z kompozitních materiálů je menší. Nároky na osvět-
lení latě jsou poněkud vyšší nežli u klasických přístrojů. Di-
gitální nivelační přístroj je možno používat s latí s linerálním
metrickým dělením i pro vizuální způsob čtení, ovšem s vý-
razně nižší přesností.

Uvedené přístroje náleží ke skupině pasivních nivelací, lať
muší být osvětlena. Asi o desetiletí starší, a také úspěšnou
skupinu přístrojů pro aktivní nivelaci, představují laserové
nivelační přístroje s rozmítanou rovinou záření a elektronic-
kou nebo vizuální detekcí středu stopy na výškové stupnici,
nezávisle na jejím osvětlení.

Je samozřejmé, že se digitální nivelační přístroje díky svým
výhodám (snadnost měření, vyloučení omylů měřiče a zapi-
sovatele, který navíc není potřeba, elektronický sběr, testo-
vání, korekce, ukládání, vyhodnocení a přenos dat) brzo pro-
sadily v měřické praxi i přes vyšší pořizovací náklady. Značné
rozšíření našly v inženýrsko-průmyslové geodézii. První zku-
šenosti s dlouhodobým použitím beze změny postavení, např.
při výškovém vytyčování s různými délkami záměr strojí-
renských a stavebně-strojírenských objektů prokázaly, že po-
loha záměrné přímky není v čase stabilní. Při pořadových ni-
velacích, s relativně častým přestavováním a zachováním
zásady měření ze středu, se tento vliv pravděpodobně proje-
vuje méně, některé příčiny však nelze ani zde zanedbat.

Změna polohy záměrné přímky ve svislé rovině (změna
sklonu) je vyvolána vlivem:
• vyrovnávání teploty okolí a přístroje (temperace),
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• nestability konstrukce při provozu,
• nepřesnosti urovnání přistroje pomocí krabicové Iibely,
• činnosti kompenzátoru,
• rozostření obrazu, respektive změny zaostření,
• chvění způsobeného indukovanými otřesy nebo nárazy

větru,
• průběhu paprsku vzduchovými vrstvami,
za předpokladu, že není způsobena nestabilitou postavení.

Studiu praktických projevů některých vlivů byla věnována
pozornost na katedře speciální geodézie Fakulty stavební
(FSv) ČVUT. Týká se to zejména vlivu temperace při sko-
kových změnách teploty. V běžně dostupné literatuře není
o tomto problému příliš mnoho zmínek. K této problematice
bylo souběžně zadáno a úspěšně obhájeno šest diplomových
prací. V jejich rámci proběhlo určení Idlometrové směro-
datné odchylky <10podle ustanovení [3], které vesměs sou-
hlasí s údaji výrobce nebo je dokonce mírně příznivější.

V letech 1997-2001 byly postupně testovány Wild NA 3003
(<10 = 0,4 mm, s použitou latí 1,2 mm), starší přístroj praž-
ské firmy inženýrské geodézie, Zeiss DiNi 10 (<10 = 0,3 mm),
DiNi 12 (<10 = 0,3 mm) a Topcon DL-102C (<10 = 1,0 mm
s kompozitní latí), které zapůjčili autorizovaní obchodní zá-
stupci uvedených výrobců v České republice, a Sokkia SDL2
(<10 = 0,7 mm) FSv ČVUT. Posledně uvedený přístroj byl
však vyráběn závody Zeiss a není tedy zástupcem kódování
Sokkia.

Autoři na tomto místě děkují všem, jejichž laskavostí byly
přístroje zapůjčeny k ověřovacím měřením.

Vlivu prostředí a refrakce na přesnost geometrické ni-
velace je věnována obsáhlá literatura, základní zásady jsou
obecně známé. Dostatečně zřejmý je i vliv kompenzátoru.
Běžně se připouští hodnota zbytkového neurovnání <1k ~ 1",
pro digitální přístroje Zeiss uvádí práce [4] hodnotu <1k ~

0,3". Ne všem dalším vyjmenovaným příčinám změny po-
lohy mohla být - z měřických (laboratorní vybavení) a ča-
sových (doba zapůjčení) důvodů - věnována stejná pozor-
nost. Můžeme konstatovat, že okem nápadné, snadno
odstranitelné nezaostření obrazu má za následek změnu
čtení až 0,3 mml30 m, tj. sklon 2,1". Výraznější rozostření
vede k přerušení měření [5]. Vliv pohybu vnitřní zaostřovací
čočky při měření nestejně dlouhých záměr je považován za
prakticky zanedbatelný. Při postavení stativu přístroje na
dlažbě v těsné blízkosti oblouku a na zpevněném terénu
v trojúhelníku tramvajových tratí, na různých místech ná-
stupiště a schodů metra při jízdě souprava silném pohybu
cestujících nebo i v blízkosti běžících kompresorů se mě-
ření prodloužilo, ale chybové hlášení bylo v celé skupině
přístrojů zcela výjimečné. Parametry takto vyvolaného
chvění nebyly nám dostupnými prostředky určitelné, pří-
padný vliv zůstal pod hranicí přesnosti uspořádání měření.
(Naměřená změna +0,44 mml12 m mohla být způsobena
i nestabilitou cílového bodu.) Této problematice se však vě-
novaly jiné práce, např. [6].

Pro posouzení vlivu nepřesného urovnání přístroje byla zvo-
lena metoda, použitá nizozemským ústavem Meetkundige di-
enst van Rijkswatwaterstaat (1993). Ověřovaný přístroj byl
temperován (kap. 4), lať byla fixována ve svislé poloze ve
vzdálenosti cca 45 m. Zaostření dalekohledu nebylo měněno.
Za základ je uváženo čtení, odpovídající středové urovnané
poloze bubliny rektifikované krabicové alhidádové libely cit-
livosti obvykle 2' až 4'. Bublina potom byla v rychlém sledu
postupně vychýlena stavěcírni šrouby tak, že se dotýkala
svým okrajem vyrytého kroužku na vrchlíku libely (poloha
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A) nebo kroužek přesáhla o svůj poloměr (B). Výběh byl
uskutečněn v podélném a příčném směru vzhledem k záměře
ve čtyřech krajních pozicích. Postup byl v celém rozsahu ví-
cekrát opakován. Rozdíly čtení byly přepočteny pomocí mě-
řené vodorovné vzdálenosti na úhlové změny polohy zá-
měrné přímky ve svislé rovině. Výsledné hodnoty jsou
uvedeny v tab. I, polohy bubliny A, B jsou odlišeny lomít-
kem.

Tab. I dokládá, že vliv nepřesné horizontace, třeba i v dů-
sledku nerektifikované libely, může dosáhnout významných
hodnot. Pozornost musí být především věnována urovnání
přístroje v podélném směru, bublina by nikdy neměla opus-
tit kroužek libely.

K ověření vlivu temperace bylo použito známého postupu
zkoušení vodorovnosti záměrné přímky nivelačních pří-
strojů. Bezchybné převýšení vrchlíků 2 těžkých nivelačních
podložek postavených ve vzdálenosti 40 m bylo určeno ze
středu ověřovaným přístrojem s jednou kódovou latí nebo
kompenzátorovým nivelačním přístrojem Zeiss Ni 007 s jed-
nou dvoustupnicovou invarovou latí. Dosažená přesnost
<Tp = 0,2 mm. Ověřovaný digitální přístroj byl postaven 2 m
vně za jednou z podložek; používána byla opět jen jedna lať.
Opěrné tyče nebyly k dispozici (s výjimkou NA 3003), na-
víc ty nelze často v praktických aplikacích inženýrské geo-
dézie používat. Latě byly pečlivě urovnávány pomocí rekti-
fikované libely. Z rozdílu vypočteného teoretického a skuteč-
ného čtení na vzdálenější lati a ze známé délky této záměry
(je zobrazena na displeji) lze vypočítat sklon záměrné přím-
ky. Všechny další obdobně získané hodnoty sklonu, vyčís-
lené vždy z nově měřených vstupních hodnot, jsou reduko-

vány o výchozí hodnotu. Výsledkem jsou změny polohy
(sklonu) záměrné přímky v úhlových vteřinách za příslušný
časový úsek. Uvedený postup prakticky vylučuje systema-
tické chyby ze změn postavení přístrojů a latí, ze zakřivení
Země, z odsazení počátku a z rozměru (kalibrace) a teplotní
roztažnosti stupnic latí.

Realizačně nejjednodušší je sledování vývoje polohy zá-
měrné přímky digitálního přístroje vlivem skokového ochla-
zení. Přístroj byl dlouhodobě uložen v prostředí s teplotou
+23 oe a rychle přenesen do vnějšího prostředí, jehož tep-
lota se v jednotlivých případech pohybovala mezi -3 oe až
+5 oe, kde byly s předstihem instalovány ostatní pomůcky.
Měření bylo zahájeno během několika desítek sekund.
Všechny série měření trvaly více než 8 hodin, s výjimkou
přístrojů Zeiss DiNi, u nichž bylo měřeno jen 3 hodiny. V prv-
ních I až 2 hodinách bylo měření ze středu i z konce opako-
váno zhruba po 5 až 10 minutách, později v intervalu 10 až
25 minut. Po celou dobu teplota vzduchu při podmračené
obloze kolísalo maximálně o ± 1,5 oe a až na dále uvede-
ný případ bylo prakticky bezvětří. Měření začínala nejméně
I hodinu po východu Slunce. Kolísání tlaku vzduchu v po-
zdějších měřeních nepřekračovalo ± 2 torr (267 Pa). Digi-

VýběhA/B DL-102e NA 3003 SDL2
vpřed +0,3/-0,5 +0,8/+4,4 +0,1/-0,4

vzad -0,3/+0,8 +0,3/+2,8 -0,2/-0,5

vlevo +0,2/+0,2 -0,3/+0,3 +0,1/+0,1
vpravo +0,1/-0,5 +0,51+0,5 -0,1/-0,1
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tální nivelační přístroj byl po celou dobu nepřetržitě zapnut,
vnitřní nastavení nebylo měněno, ověřená krabicová libela
byla přesně urovnána.

Všechny série byly alespoň dvakrát nezávisle opakovány,
vždy za přirozeného osvětlení. Ukázalo se, že týž přístroj se
za srovnatelných podmínek chová stejně, větší teplotní roz-
díl znamená větší změny sklonu záměrné přímky. Přístroje
různých výrobců nebo různé typy stejného výrobce se pro-
jevují odlišné. Vzájemné porovnání všech 5 přístrojů, uve-
dených v kap. 2, umožňuje obr. 1.Vybráno bylo po jedné sé-
rii měření, které se nejvíce blíží vnějšími podmínkami.
Průběh, popsaný diskrétními body, je vyhlazen polynomem
6. stupně. Při hodnocení údajů obr. 1 je nutno uvážit různé
stáří jednotlivých typů přístrojů, které jistě byly a jsou na-
dále vyvíjeny. NA 3003 a DiNi 10 zřetelně mění polohu
v průběhu nejméně 2 hodin po zahájení měření, což při tep-
lotním rozdílu -26°C (23 0c) představuje potřebu 5 minut
temperace na 1 °C teplotního rozdílu. Současně celková
změna 15" (13") znamená nepřijatelnou změnu čtení 2,2 mm
na běžnou délku záměry 30 m. U zbylých tří přístrojů pro-
bíhá temperace po dobu asi 30-45 minut, tedy s rychlostí
1 až 2 minuty na 1 °C teplotního rozdílu. Celková pozvolná
změna po předpokládaném vyrovnání teplot nepřesahuje až
na výjimku 4", tj. 0,6 mm/30 m. Pro přesné práce doporuču-
jeme dobrou znalost a ověření každého používaného pří-
stroje.

Vliv větru na soupravu digitálního nivelačního přístroje
Sokkia SDL 2 je znázorněn na obr. 2. Ten obsahuje změny
polohy záměrné přímky při skokovém ochlazení (z +23 °C na
+3 °C pod mrakem, rozptýlené světlo) při bezvětří a při ná-
razovém větru s rychlostí až 6 m/s, který začal foukat zhruba
po 2 hodinách trvání série. Maximální rozkmit hodnot se za
větru zvýšil na dvojnásobek (tj. 8"), ve třetí hodině měření
přístroj hlásil chybu a měření byla poměrně obtížná. Měření
s klasickým přístrojem Ni 007 bylo subjektivně bez pro-
blémů.

Pro srovnání vývoje byl sledován i opačný vliv oteplo-
vání. Teplota dlouhodobého uložení při +4 °C se skokem
změnila na teplotu prostředí +23 °C při měření. Závěry od-
povídají předchozímu případu. Průběh je zobrazen rovněž na
obr. 2.

Obr. 1 a 2 současně dokládají, že ani po uplynutí oče-
kávané doby temperace nedochází k úplné neměnnosti po-
lohy záměrné přímky. Částečně je to ovlivněno nepřes-
nostmi postupu ověření. Lze však soudit i na nestálost
polohy záměrné přímky, vyvolávanou chováním nivelač-
ního přístroje při nepřetržitém provozu. Na obr. 1 poloha
záměrné přímky typu DL-I02C stoupá prakticky jedno-
stranně po celou dobu zkoušky [7], ostatní přístroje vyka-
zují periodický průběh, i když vždy jen v malém rozsahu.
Pro ověření tohoto vlivu byla s přístrojem SDL 2 prove-
dena další série měření, kdy teplotní rozdíl mezi měřickým
prostředím a místem dlouhodobého uložení byl nulový
(teplota +23 °C :!: 1°C). Měření se konala při přirozeném
i umělém osvětlení v téměř neměnných podmínkách. Lať
byla při měření fixována. Vyrovnaná křivka, opět jako
v případech temperace, vykazuje plynulý periodický vývoj
s většími změnami po zapnutí přístroje. Obecně jsou však
hodnoty změny sklonu záměrné přímky velmi malé, ne-
přesahují:!: 1". Rozdíly časově sousedních čtení jsou pro
kratší délky záměr zanedbatelné.

Digitální nivelační přístroje jsou velmi kvalitní a účinnou
složkou geodetického instrumentária přispívající k automa-
tizaci měřických technologií a zpracování dat. Přesto je pro
přesné nebo časově náročné práce nutné ověřit jejich chování
a zjištění závěry, týkající se především stability záměrné
přímky, respektovat úpravou technologií (pořadím a délkami
záměr), případně úpravou organizace práce, a to individuálně
pro každý přístroj.

Tento text byl zpracován v rámci Výzkumného záměru MSMT
CR Č. 210000001.
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OZNÁMENí

Založení odborné skupiny vzdělávání
v zeměměřictví

6. sjezd Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) uložil nově
zvolené radě doplnit do programu ČSGK na roky 2001 až 2002 vy-
tvoření podmínek pro založení Odborné skupiny vzdělávání v ze-
měměřictví s cílem přispět k řešení koncepcí vzdělávání v oboru ze-
měměřictví.

Rada ČSGK zastává názor, že úspěšné ustavení a působení Od-
borné skupiny vzdělávání v zeměměřictví je možné jen v případě
shody vybraného okruhu odborníků na programu činnosti takové
skupiny. Programu, který by poskytoval zeměměřičům nabídku růz-
ných variant možných systémových řešení celoživotního profesního
vzdělávání tak, aby se náš obor úspěšně profiloval k ostatním spo-
lupracujícím oborům, zejména geomatice, stavebnictví, zemědělství,
právu, ekonomii, pedagogice.

Dovoluji si proto požádat Vás o názor na vznik a program činnosti
odborné skupiny a o sdělení, zda jste ochotni se účastnit jejího za-
ložení jako budoucí členové.

Děkuji předem za Vaši brzkou písemnou odpověď na adresu se-
kretariátu Ceského svazu geodetů a kartografů - Novotného lávka
5, 11668 Praha 1.

Ing. Petr Polák,
předseda CSGK
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Orgány štátnej správy na úseku
katastra nehnuterností súčasfou siete
špecializovanej štátnej správy

Ooc. InQ. Imrich Horňanský, PhO.,
Urad geodézie, kartogratie

a katastra SR

Dóvody prijatia novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuťelností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení novely. Vyčlenenie orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnutefností zo sústavy kraj·
ských úradov a okresných úradov a vytvorenie špecializovanej štátnej správy. Oprava a doplnenie ustanovení, ktorými sa spresňujú a od·
straňujú vybrané problémy signalizované aplikačnou praxou.

Bodies oj State Administration in tke SectoT oj Cadastre oj Real Estates became Part oj Specialized Network oj State Administration

Summary

Reasons, why the amendment oj Act oJthe National Council oj Slovak Republic No. 162/1995 Coll., about the Cadastre oj Real Estates and
Recording Ownership and Other Rights Related to Real Estates (Cadastral Law) was accepted. Delimitation oj state administration bodies
in the sector on the Cadastre oj Real Estates Jrom the system oj Regional and District Offices and creating a specialized state administration.
Amendment and completing oj regulations that precise and solve selected problems reported during the practical application.

Dňom I. I. 1996 nadobudo1 účinnosť zákon Národnej rady
(NR) Slovenskej republiky (SR) Č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuterností a o zápise v1astníckych a iných práv k nehnu-
ternostiam (katastrá1ny zákon), ktorý bol novelizovaný zá-
konom NR SR Č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štát-
nej správy a o zmene a dop1není niektorých zákonov (ďa1ej
iba katastrá1ny zákon - KZ) [l]. Táto novela s účinnosťou od
24. 7. 1996 ustanovila, že orgánmi miestnej štátnej správy
katastra nehnuterností (KN) sa stali katastrá1ne odbory (KO)
okresných úradov (OÚ) a KO krajských úradov (KÚ). Táto
právna úprava teda zverila prvostupňové rozhodovanie o spl-
není zákonom ustanovených hmotnoprávnych podmienok
vzniku, zmeny alebo zániku vlastníckych a iných práv k ne-
hnutefnostiam (rozhodovanie o povolení vkladu práva do
KN)OÚ.

Do p6sobnosti orgánov štátnej správy KN podľa doteraj-
šej právnej úpravy patrí i prvostupňové rozhodovanie o ur-
čení priebehu hranice pozemkov podra § 48 až 51 KZ, pr-
vostupňové rozhodovanie v reštitučnom konaní o určenie
priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho úzernia (k.
ú.) podra § 52 až 56 KZ, rozhodovanie o oprave chýb v ka-
tastrálnom operáte podra § 59 KZ a rozhodovanie podra § 12
zákona NR SR Č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
predpisov o potvrdení vlastníckeho práva k pozemku inej
osobe, než je uvedená v notárskom osvedčení alebo v proto-
kole a zozname o prechode vlastníctva veci štátu na obec.
Kým rozhodovanie o návrhu na vklad práva do KN predsta-
vuje v zásade rozhodovanie v nesporovom konaní, uvedené
ďalšie druhy rozhodovacej činnosti sú v zásade rozhodova-
niami konfliktného, sporového typu [2].

Reforma miestnej štátnej správy v roku 1996 nepriniesla
zvýšenie funkčnosti výkonu štátnej správy na úseku KN, a to
ani v oblasti personalistiky a financovania KZ určených ak-
tivít KN [3]. Pred reformou v roku 1996 pracovalo v katas-
trálnych pracoviskách 2142 zamestnancov. Po reforme ich
počet poklesol na 1860 (-13,2 %), pričom najvličší úbytok

bol zaznamenaný práve vo funkciách s osobitnou odbornou
sp6sobilosťou (inžinieri - geodeti overujúci výsledky geode-
tických prác a odborníci, najčastejšie právnici, rozhodujúci
o návrhoch na vklad práva k nehnuternostiam do KN. K I. 1.
2000 v 9 okresoch nebol ani jeden inžinier - geodet (Tur-
čianske Teplice, Tvrdošín, Poltár, Revúca, Humenné, Med-
zilaborce, Snina, Stropkov a Košice I) a v 5 okresoch nebol
ani jeden právnik (Senec, Šara, Kysucké Nové Mesto, Tvrdo-
šín a Levoča), a to ani napriek stále platnému uzneseniu vlády
SR Č. 264 z 31. 3. 1999, ktoré bolo prijaté na riešenie ne-
vhodnej kvalifikačnej štruktúry zamestnancov OÚ - KO. Po-
dobne bol zaznamenaný úbytok ďalších kvalifikovaných za-
mestnancov. V súčasnosti z regulovaného počtu zamestnan-
cov 2020 (o 6 % menej oproti stavu spred reformy) pracuje
v katastrálnych pracoviskách 958 zamestnancov bez odbor-
nej prípravy (47 %). Trvale sa zvyšuje výrazná prevaha žien
(81,3 %).

Súčasné trendy spoločenského a ekonomického vývoja
možno charakterizovať sústavným nárastom požiadaviek na
výkon štátnej správy pracovísk KN pri pretrvávajúcej roz-
počtovej nedostatočnosti. Výnimkou je iba posledný rok, rok
2000, keď vo vybraných ukazovatefoch bola zaznamenaná
stabilizácia, resp. mierny pokles podaných návrhov. Novela
KZ rešpektuje stanovené podmienky systémovo nezvyšovať
nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, a preto novela
KZ zásadne nedorieši súčasné zaostávanie plnenia zákon-
ných úloh KO OÚ [4].

Záujem o KN je prezentovaný aj podporou Európskej únie
(EÚ), ktorá sa dostáva KN prostredníctvom pomoci pro-
gramu PHARE. Vytvorením špecializovanej štátnej správy
pre KN sa tok financií, ktorý od roka 1996 nevyhovuje pod-
mienkam EÚ pre projekty PHARE, stane jednoznačne trans-
parentným. V záujme dosiahnutia tohto ciera bol preto sek-
tor KN zaradený medzi priority SR pre program PHARE
uznesením vlády SR Č. 264/1999.

Súčasný právny stav na úseku KN v SR, keď rozhodova-
nie o vzniku, zmene a zániku vlastníckeho práva k nehnuter-
nostiamje kompetenčne začlenené do orgánov miestnej štát-
nej správy, je v európskom meradle absolútnou výnimkou.
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Vo všetkých členských a čakatefských krajinách EÚ s vý-
nimkou SR bola z dovodu garantovania nezávislosti rozho-
dovania táto činnosť zahrnutá buď do špecializovanej štátnej
správy alebo do organizačnej štruktúry orgánov súdnej moci
[S]. Výkon štátnej správy na úseku KN je v zmysle súčasne
platnej právnej úpravy založený na princípe kolektívneho ria-
denia, ktoré sa neosvedčilo, keď metodické riadenie je od-
trhnuté od riadenia finančno-rozpočtového a toto je odtrhnu-
té od riadenia personálno-mzdového.

KeĎŽetáto rozhodovacia činnosť je obdobná rozhodova-
cej činnosti súdov, možno konštatovať, že činnosť orgánov
štátnej správy KN sa v niektorých oblastiach odlišuje od ty-
pickej činnosti orgánov štátnej správy a nesie v sebe prvky
justičnej činnosti. Vzhfadom na to, že vlastnícke práva ako
jedny zo základných fudských práva slobOdgarantuje ústava,
bolo potrebné, aby orgány štátnej správy KN, ktoré rozho-
dujú o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam
do KN, boli vyňaté zo všeobecnej štátnej správy a utvorené
ako špecializované orgány štátnej správy, lebo sa ukázalo ne-
vyhnutné garantovať týmto orgánom maximálnu mieru auto-
nómnosti a nestrannosti. Tento cief sa novelou KZ z 18. S.
2001 docie1il.

Vláda SR prija1auznesenie č. 68 z 27. 1. 1999 k návrhu Plánu
legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a k Výhfadovému
plánu legislatívnych úloh vlády SR na roky 2000 až 2002,
ktorým oba plány schválila. Do Plánu legislatívnych úloh
vlády SR na rok 1999, a to na november, bol zaradený aj ná-
vrh zákona, ktorým sa mení a doplňa KZ s týmto dovodom
predloženia: vyčlenenie KO zo sústavy orgánov miestnej
štátnej správy a vytvorenie špecializovaných orgánov štátnej
správy na úseku KN a úprava niektorých ustanovení KZ po-
dfa potrieb aplikačnej praxe.

Vznesením vlády SR č. 6 z 12. 1. 2000 bol schválený Plán
legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000, súčasťou ktorého
bola okrem iného (o. i.) opať novelizácia KZ. Následným
uznesením vlády SR č. 260 z 19.4. 2000 vláda schválila Kon-
cepciu ďalšieho rozvoj a KN a uložila premietnuť jej zámery
do pripravovaného návrhu novely KZ. Vznesením vlády SR
č. 410 zo 7.6.2000 vláda SR schválila vládny návrh novely
KZ a predložila ho na ďalšie ústavné prerokovanie do parla-
mentu. Na 41. schOdzi NR SR dňa 3. 11. 2000, v rámci dru-
hého čítania v pléne NR SR, boli predložené pozmeňujúce
návrhy, o ktorých sa malo hlasovať na 42. schOdzi dňa 28.
11. 2000. Na tomto rokovaní poslanci nakonic nehlasovali
o pozmeňujúcich návrhoch ale vačšinou h1asov prijali pro-
cedurálny návrh "aby sa odložilo rokovanie o tomto zákone
až do pred10ženia vládou navrhnutých všetkých zmien, ktoré
sa týkajú reformy verejnej správy vrátane nového územno-
-správneho členenia". Až dňa 18. 5. 2001 NR SR hlasovaním
v svojom druhom čítaní k návrhu KZ a v nás1ednom treťom
čítaní prijala nie bežným pomerom hlasov (113 prítom-
ných poslancov, 113 hlasov "za") vládny návrh novely zá·
kona, ktorým sa mení a dopfňa zákon NR SR Č. 16211995
z. z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastnfckych
a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v me-
ní zákona NR SR Č. 22211996 Z. z. a ktorým sa mení zákon
NR SR Č. 22211996 Z. z. v mení neskorších predpisov.

Prijatá novela KZ rieši dva okruhy problematík. Najednej
strane vyčlenenie KO zo sústavy orgánov miestnej štátnej
správy a vytvorenie špecializovaných orgánov štátnej správy,
a tiež úpravu niektorých ustanovení KZ podfa potrieb apli-
kačnej praxe.

Na prijatie novely KZ, ktorá vytvorila sieť špecializovanej
štátnej správy na úseku KN, mala pozitívny vplyv i skutoč-
nosť, že táto zásadná vec bola v súlade s už schválenými do-
kumentrni upravujúcimi pripravovanú reformu verejnej
správy, ktoré rovnako predpokladali a predpokladajú, že
štátna správa na úseku KN vytvorí sieť špecializovanej štát-
nej správy.

Novela KZ prináša zmenu v organizácii orgánov štátnej
správy na úseku KN. Vyčlenila orgány štátnej správy úseku
KN zo sústavy KÚ a OÚ a vytvorila špecializovanú štátnu
správu. Katastrálny úrad je právnickou osobou. Katastrálny
úrad je rozpočtová organizácia štátu, zapojená finančnými
vzťahmi na rozpočet Úradu geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) SR, ktorá v rámci svojej posobnosti zabezpečuje
mzdové prostriedky a vecné potreby správ katastra.

Na čele katastrálneho úradu je prednosta, ktorého vyme-
núva a odvoláva predseda ÚGKK SR. Správa katastra koná
a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.
Na čele správy katastra je riaditef, ktorého vymenúva a od-
voláva prednosta katastrálneho úradu. Správy katastra budú
vykonávať štátnu správu na úseku KN v prvom stupni. Ka-
tastrálny úrad okrem výkonu štátnej správy na druhom stupni
bude vykonávať i metodické, ekonomické, personálne a or-
ganizačné riadenie a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku
KN v prvom stupni v príslušnom kraji a bude zabezpečovať
zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.
Katastrálny úrad vykonáva štátnu správu na úseku KN
v územnom obvode kraja. Sídlom katastrálneho Úfaduje síd-
lo kraja. Správa katastra vykonáva štátnu správu na úseku
KN v územnom obvode okresu. Sídlom správy katastra je
sídlo okresu.

Kompetencie správy katastra sú nasledujúce. Správa ka-
tastra
a) rozhoduje v katastrálnom konaní,
b) zapisuje práva k nehnutefnostiam,
c) spravuje a aktualizuje KN v súlade s právnym stavom

a skutočným stavom na základe ohlásených zmien, zmien
zistených pri prešetrovaní údajov KN, zmien zistených pri
revízii údajov KN a zmien zistených pri obnove katastrál-
neho operátu; KN spravuje a aktualizuje v súčinnosti
s vlastníkmi, s inýrni oprávnenými osobami, obcami a štát-
nymi orgánmi,

d) vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti
k nehnutefnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa ne-
hnutefností podfa § 69 KZ,

e) kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých vý-
sledky sa majú prevziať pre KN a overuje geometrické
plány,

f) spracúva sumáme údaje o pf>dnomfonde,
g) prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na

úseku KN a v konaní o porušení poriadku na úseku KN
právnickými osobami,

h) spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
i) poskytuje informácie z KN,
j) overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných

listín, na základe ktorých sa má vykonať zápis v KN, ako
aj kópie geometrických plánov na potreby správy a aktu-
alizácie KN v súlade s právnym stavom a skutočným sta-
vom,

k) rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v KN.
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Predpokladá sa, že v novozriadenej špecializovanej štát-
nej správe pre KN bude delimitáciou vrátený majetok, ktorý
je toho času v správe KÚ, prípadne OÚ, slúžiaci na výkon
štátnej správy na úseku KN a k nemu prislúchajúce pre-
vádzkové náklady (nájomné) tam, kde KO sú v prenajatých
priestoroch. Podmienkou transformácie bol o vyhovieť sé-
rii uznesení vlády SR o nezvyšovaní nárokov na štátny roz-
počet. Prínos novej štruktúry orgánov štátnej správy na
úseku KN bude okrem medzinárodných aspektov, ktoré sú-
visia i so vstupom SR do EÚ, v homogénnej organizačnej
štruktúre s priamou nedelenou zodpovednosťou, vo zvýšení
zastupitefnosti na ťažiskových postoch najednotlivých pra-
coviskách na okresných správach katastra, a tým aj v ho-
mogenizácii úrovne zabezpečovania zákonných úloh správ
katastra navzájom. Predpokladané zvýšenie úrovne kvali-
fikačnej štruktúry katastrálnych pracovísk so súbežným
zlepšením poskytovania služieb a informácií komerčným
geodetom vytvorí priestor na lepšie fungovanie informač-
ného systému KN, a tým i na dokonalejšie garantovanie
právnych istót vlastníkov a iných oprávnených k nehnutef-
nostiam.

Z dóvodu racionalizácie v návrhu novely KZ v súvislosti
s vytvorením orgánov špecializovanej štátnej správy sa
póvodne uvažovalo so zriadením štyroch katastrálnych úra-
dov a 48 správ katastra vo vybraných sídlach okresov; vo
zvyšných okresoch sa nepredpokladalo zrušenie dnešných
katastrálnych pracovísk, ale ich zachovanie ako pracoviská
správ katastra. Katastrálne úrady mali byť orgánmi správnou
subjektivitou vykonávajúcimi štátnu správu na úseku KN
s územnou pósobnosťou dvoch susediacich krajov, čím sa sle-
dovalo zabezpečenie úspor výdavkov za štátneho rozpočtu
na štátnu správu. Správy katastra mali vykonávať štátnu
správu na úseku KN s územnou pósobnosťou okresu alebo
okresov. Prijatím pozmeňovacieho návrhu bola utvorená
správa katastra pre každý zo 79 okresov.

Do pósobnosti správ katastra patrí výkon štátnej správy
na úseku KN v prvom stupni, činnosti spojené so správou
a aktualizáciou katastrálneho operátu, vydávanie verejných
listín a ďalšie činnosti spojené s výkonom štátnej správy na
úseku geodézie a kartografie. Kompetencia vojenského ka-
tastrálneho úradu v oblasti výkonu štátnej správy na úseku
KN ostáva nezmenená (§ 8 odst. 1 zákona č. 281/1997 Z. z.
o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon NR
SR Č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov). Katastrálne úrady riadia a kontrolujú výkon
štátnej správy prvostupňových orgánov a sú odvolacím or-
gánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú správy
katastra.

Okrem problematiky samotnej reštrukturalizácie orgánov
miestnej štátnej správy na úseku KN novela KZ upravuje
a dopÍňa ustanovenia, ktorými sa spresňujú doterajšie usta-
novenia a odstraňujú sa určité problémy signalizované apli-
kačnou praxou.
• V KN sa evidujú i pozemky vymedzené hranicou k. Ú. a hra-

nicou zastavaného územia obce, ktoré boli ako predmet evi-
dovania v katastrálnom operáte doteraz upravené vo vyko-
návacom predpise; novela KZ ich evidenciu upravuje.

• Prax si vyžiadala v osobitných prípadoch (akje rozastavaná
stavba predmetom právneho vzťahu) evidovať v KN aj ro-
zostavané stavby a z toho dóvodu bolo potrebné definovať

tento pojem v novele KZ. Rozostavanou stavbou pre evi-
dovanie v KN je stavba, ktorej nebolo vydané kolaudačné
rozhodnutie a nebolo jej pridelené súpisné číslo a je aspoň
v takom stupni rozastavanosti, že už je zrejmé stavebno-
technické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného
podlažia [6].

• Novela KZ presnejšie uvádza predmety evidovania v KN,
ktorými sú nehnutefné veci ex lege (pozemky, stavby, byty
a nebytové pristory), práva k nehnutefnostiam evidovaným
v KN, práva k stavbám, bytom a nebytovým priestorom na
základe zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe domu, ako
aj iné skutočnosti súvisiace s právami k nehnutefnostiam
(najma vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnutef-
nosti, začatie konania o výkon rozhodnutia predajom ne-
hnutefnosti, začatie vyvlastňovacieho konania). Podfa zá-
kona NR SR Č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) je do novely KZ
doplnená ďalšia skutočnosť zapisovaná do KN, tj. začatie
exekúcie predajom nehnutefnosti.
Nová právna úprava v oblasti právnych vzťahov k bytom

a nebytovým priestorom si vyžiadala evidovanie práv k bu-
dúcim stavbám, bytom a nebytovým priestorom. Uvedené je
výnimkou zo zásady, že práva k nehnutefnostiam sa zapisujú
len vtedy, ak nehnutefnosti, ku ktorým sa viažu, sú v KN už
evidované.
• V nadvaznosti na novelu Obchodného zákonníka je upra-

vený výpočet listín, ktoré sú podkladom na rozhodovanie
o návrhu na vklad práva do KN. Súčasne je riešená póvodná
legislatívna skratka "zakladatefská listina obchodnej spo-
ločnosti" a nahradenáje vhodnejšou legislatívnou skratkou
,,zmluva" .

• Presnejšie je definované sortimentné zloženie katastrálne-
ho konania. V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k ne-
hnutefnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice po-
zemkov, o zmenách hraníc k. ú., o prešetrovaní zmien
údajov KN, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obno-
ve katastrálneho operátu. Kompetencia ustanovovať a me-
niť názvy k. Ú. (rozhodovať o štandardizácii názvov k. ú.)
je ustanovená v zákone NR SR Č. 215/1995 Z. z. o geodé-
zii a kartografii, a preto z dóvodu duplicity bola vypustená
zKZ.

• Doterajšie opatrenia proti nečinnosti prvostupňového or-
gánu pre ich kapacitnú nereálnosť a nepoužitefnosť v praxi
boli vypustené, a to v súvislosti s tým, že ustanovenia o pre-
rušení konania a zastavení konania boli preradené do štvr-
tej časti, druhého oddielu KZ. Opatrenia proti nečinnosti sa
riadia všeobecným režimom správneho poriadku. Doteraj-
šia právna úprava zverovala túto kompetenciu ústrednému
orgánu, a preto bola odchylne upravená od správneho po-
riadku.

• Právne účinky rozhodnuti a o povolení návrhu na vklad
práva do KN zo zmlúv o prevode bytov a nebytových prie-
storov podfa osobitného predpisu (§ 5 zákona NR SR
Č. 18211993 Z. z.) vznikajú ku dňu doručenia návrhu na
vklad práva do KN. Začaté konanie o návrhu na vklad práva
do KN za zmlúv o prevode bytov a nebytových priestorov
podfa zákona NR SR Č. 182/1993 Z. z. podaných do nado-
budnutia účinnosti novely KZ sa posudzujú a dokončia
podfa novely KZ.

• Pojem "vlastník alebo iná oprávnená osoba" sa nahrádza
pojmom "účastník konania". Definuje sa pojem účastník
konania o návrhu na vklad práva do KN, ktorý je odlišne
upravený od § 14 zákona o správnom konaní. Účastníkom
konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na



Geodetický a kartografický obzor
288 ročník 47189, 2001, číslo 11

základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť
právo k nehnuteInosti. Návrh na vklad možu podať všetci
účastníci konania spoločne alebo jeden z nich.

• Správa katastra skúma podstatné náležitosti príslušného
zmluvného typu, oprávnenie prevodcu nakladať s nehnuteI-
nosťou z hIadiska existencie jeho práva k nehnuteInosti
a z hIadiska sposobilosti na právne úkony v čase, keď
k úkonu došlo, hodnovernosť prejavu vole, určitosť a zro-
zumiteInosť prejavu vOle účastníkov konania, ďalej zmluvné
alebo zákonné obmedzenie práva nakladať s nehnuteInos-
ťou a iné hmotnoprávne podmienky platnosti právneho
úkonu. Pri rozhodovaní o povolení vkladu práva do KN
prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutoč-
nosti [napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/
/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpi-
sov, zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a do-
plnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, Ob-
čiansky súdny poriadok, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze
a vyrovnaní v znení neskorších predpisov], ktoré by mohli
mať vplyv na povolenie vkladu práva do KN.
V záujme zrýchlenia konania a vličšej právnej istoty účast-

níkov konania, proti rozhodnutiu o povolení vkladu práva do
KN nemožno podať opravný prostriedok a nemožno ho
preskúmať ani podIa § 65 správneho poriadku. Ochrana vlast-
níckeho práva je garantovaná čI. 20 Ústavy SR. Začaté ko-
nanie o obnove, o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacie-
ho konania a o proteste prokurátora (a tiež o určení priebehu
hranice obce alebo hranice k. ú.) do 1. 1. 2002 sa dokončia
podIa doterajších predpisov.
• Z dovodu úpravy systematiky KZ boli ustanovenia o pre-

rušení konania a zastavení konania zaradené za § 31 KZ;
tým sa vzťahujú len na konanie o návrhu na vklad práva do
KN. Dovody prerušenia a zastavenia katastrálneho konania
sa oproti všeobecnej úprave v správnom konaní, rozširujú
v katastrálnom konaní o návrhu na vklad práva do KN o ďal-
šie dovody.
Konanie o návrhu na vklad práva do KN sa preruší, ak

a) sa začalo konanie o predbežnej otázke,
b) nebol zaplatený správny poplatok,
c) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote pred-

ložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje
právo k nehnutefnosti alebo aby odstránil nedostatky ná-
vrhu, prípadne jeho príloh,

d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie
na 60 dní.
Konanie o návrhu na vklad práva do KN sa zastaví, ak

a) návrh nepodal účastník konania,
b) účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním roz-

hodnutia o návrhu na vklad,
c) už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dovodu uve-

deného v § 31 odst. 1 KZ,
d) účastník konania vzal návrh spat a ostatní účastníci kona-

nia s tým súhlasili,
e) v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,
t) účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky

návrhu na vklad práva do KN, prípadne jeho pn10h.
• Zamestnanci, ktorí rozhodujú o návrhu na vklad práva do

KN, musia mať osobitnú odbornú sposobilosť; novou pod-
mienkou tejto sposobilosti v súvislosti so zabezpečením
kvality rozhodovania je vysokoškolské vzdelanie spravidla
právnickeho smeru, pretože ide o rozhodovanie v správnom
konaní s prvkami justičnej činnosti. Definuje sa odborná
sposobilosť, ktorou je súhm teoretických vedomostí, prak-

tických skúseností a znalostí všeobecne závazných práv-
nych predpisov a ostatných predpisov upravujúcich oblasť
KN a súvisiacich s KN. Osvedčenia o osobitnej odbornej
sposobilosti rozhodovať o návrhu na vklad práva do KN,
ktoré boli vydané pred 1. 1. 2002, zostávajú v platnosti.

• Upravený je postup správneho orgánu pri zápise záznamo-
vej listiny, ktorou je rozsudok súdu o neplatnosti právneho
úkonu a zároveň rozsudok súdu o určení vlastníctva ab-
sentuje. V takomto prípade, ak toto právo bolo následne dot-
knuté zmenou, je potrebné súdom určiť komu patrí vlast-
nícke právo.

• V zmysle KZ na nadobudnutie vlastníckeho práva k ne-
hnuteInostiam vydržaním nie je potrebný konštitutívny
správny akt (rozhodnutie správneho orgánu, ktorým právo
k nehnuteInosti vzniká, t. j. vkl<j,dpráva do KN), ale posta-
čuje iba vyhlásenie o nepretržitom desaťročnom užívaní,
ktorého účinky v zmysle vzniku vlastnickeho práva nastá-
vajú ex lege. Do KN sa toto právo zapisuje záznamom, ktorý
má deklaratórny charakter. Na tento postup sa ani nevzťa-
hujú predpisy o správnom konaní, pretože tu v podstate nej-
de o rozhodovací proces. Notár nemá právne páky na to,
aby skúmal pravdivosť doložených listín, a teda ani neexis-
tuje právny dovod na to, aby zápisnicu odmietol spísať, ak
osoba, ktoráju požaduje, predloží všetky potrebné doklady,
hoci aj nepravé. Keďže notári ani nemajú územnú prísluš-
nosť ako súdy a štátne orgány, zvyšuje sa tým riziko ko-
rupcie, pretože účastník si može vybrať akéhokoIvek slo-
venského notára, ktorý bude ochotný zápisnicu spísať.
V zhIadom na uvedené bolo potrebné stanoviť sposob, akým
by katastrálny úrad ako štátny orgán posúdil hodnovernosť
predložených listín a na ich základe rozhodol, či má dojsť
k zápisu alebo nie. Novela KZ zverila správe katastra po-
vinnosť posúdenia, či verejná listina vydaná notárom ako
osvedčenie o vydržaní má náležitosti ustanovené v §63 No-
társkeho poriadku. Ak správa katastra zistí, že takéto osved-
čenie notára o vydržaní práva nemá náležitosti podIa zá-
kona, nevykoná záznam a verejnú listinu vráti tomu, kto je
uvedený ako nadobúdateI v osvedčení vyhlásenia o vydr-
žaní a vyzve ho, aby podal na súde návrh na určenie vlast-
níckeho práva k nehnuteInosti alebo práva zodpovedajú-
ceho vecnému bremenu. V nadvaznosti na túto novú
povinnosť predstavujúcu zvýšenie právnej istoty vlastníkov,
v súvislosti s rozšírením povinnosti zasielať oznámenie
o zápise práv k nehnuteInostiam všetkým dotknutým oso-
bám a vzhIadom na čerstvo účinné ustanovenia novely No-
társkeho poriadku o sprísnených podmienkach vydávania
osvedčení o vydržaní práva k nehnuteInostiam (od 1. 12.
2(00) bol vypustený text doterajšieho § 37 KZ (stanovenie
postupu, akje na vykonanie záznamu predložená ďalšia lis-
tina preukazujúca vlastníctvo tej istej nehnuteInosti v pro-
spech ďalšej osoby).

• Podkladom na zápis do KN sú predovšetkým právoplatné
rozhodnutia. PodIa Občianskeho súdneho poriadku niek-
toré roznodnutia sú účinné vykonateInosťou ako napr. roz-
hodnutie súdu o predbežnom opatrení - zákaz nakladať s ne-
hnuteInosťou, a z tohto dovodu bolo takéto ustanovenie
novelou KZ doplnené.

• V záujme zvýšenia právnej istoty vlastníkov a iných opráv-
nených k nehnuteInostiam sa doplnila povinnosť vyznačiť
plombu aj v prípade začatia a skončenia katastrálneho ko-
nania o oprave chyby v katastrálnom operáte.

• Doplnený bol text, že na zápis údajov o práve k rozostava-
nej stavbe sa predkladá právoplatné stavebné povolenie,
geometrický plán a znalecký posudok o cene rozostavanej
stavby a ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v právoplat-
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nom stavebnom povolení. Keďže sortiment potrebných pod-
kladov na zápis práv k rozostavanej stavbe bol doteraz za-
kotvený v právnom predpise nižšej právnej sily, ustanove-
nie bolo prebraté do KZ.

• V záujme ochrany vlastníckych a iných vecných práv, a tým
aj istoty vlastníkov a iných oprávnených osob sa doplnila
povinnosť zasielať oznámenie o zápise práv k nehnutefnos-
tiam v KN všetkým osobám, ktorých práva boli dotknuté
zmenou. Ide o významný krok zvýšenia právnej istoty vlast-
níkov, lebo podfa doterajšej právnej úpravy sa povinnosť
katastrálneho úradu zasielať oznámenie nevzťahovala na
tých vlastníkov, ktorým zaniklo právo napr. záznamovou
listinou (vydržanie vlastníckeho práva v prospech inej
osoby než tej, v prospech ktorej svedčil doterajší zápis napr.
v pozemkovoknižnej vložke).

• Vypustené boli doterajšie ustanovenia o "reštitučnom" ko-
naní o určení hranice obce alebo hranice k. ú. (§ 52 až 56
KZ) vzhfadom na uplynutie zákonnej lehoty na uplatnenie
nároku. Možnosť podania návrhu na takéto konanie bola li-
mitovaná v KZ vo všeobecnosti do 31. 12. 1997 a po tomto
termíne iba v prípade rozdelenia územia obce. Možnosť po-
dania takéhoto návrhu po 1. 1. 1998 je prakticky vylúčená,
pretože absencia súhlasu obce prí zriadení, zrušení a roz-
delení alebo zlúčení obce by bola v rozpore s ustanovením
§ 3 odst. 2 zákona NR SR Č. 22111996 Z. z. o územnom
a správnom usporiadaní SR.

• Verejnosť katastrálneho operátu znamená, že každý može
nahliadnuť do katastrálneho operátu a robiť si z neho vý-
pisy, odpisy alebo náčrty, a preto bolo toto ustanovenie do-
plnené o možnosť do neho nahliadať.
V tomto ustanovení je uvedené, kto može nahliadať do zbier-

ky listín. Táto možnosť bola rozšírená o osoby vyhotovujúce
cenové mapy. Túto skutočnosť musí uvedená osoba preuká-
zať.
• V dosledku novelizácie niektorých ustanovení KZ bolo po-

trebné zakotviť aj prechodné ustanovenia, O. i., že práva
a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov
KÚ a OÚ na úseku KN prechádzajú 1. 1. 2002 z KÚ a z OÚ
na katastrálne úrady, v ktorých územnej posobnosti majú
KÚ a OÚ sídlo. Podobne práva a povinnosti z majetkovo-
-právnych vzťahov a iných vzťahov vrátane pohfadávok a zá-
vlizkov vzniknutých na úseku KN ku dňu 31. 12. 2001 pre-
chádzajú z OÚ a KÚ na katastrálne úrady. Súčasne od I. 1.
2002 prechádzajú hnutefné a nehnutefné veci, ktoré slúžili
KOKÚ a KOOÚ na katastrálne úrady, a to podfa delimi-
tačného protokolu uzavretého medzi KÚ a katastrálnymi
úradmi a OÚ a katastrálnymi úradmi.

Novela KZ splnomocnila predsedu NR SR, aby v Zbierke zá-
konov SR vyhlásil úplné znenie zákona NR SR č. 162/1995
Z. Z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) ako vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných zákonom NR SR č. 222/1996
Z. Z. a predmetnou novelou.

Novela KZ nadobúda účinnosť 1. 1. 2002.
Prínos novej štruktúry orgánov štátnej správy KN bude

okrem medzinárodných aspektov, ktoré súvisia i so vstupom
SR do EÚ, v homogénnej organizačnej štruktúre s priamou
nedelenou zodpovednosťou, vo zvýšení zastupitefnosti na ťa-

žiskových postoch na jednotlivých pracoviskách na okres-
ných správach katastra a tým aj v homogenizácii úrovne za-
bezpečovania zákonných úloh dnešných KOOÚ navzájom.
Predpokladané zvýšenie úrovne kvalifikačnej štruktúry ka-
tastrálnych pracovísk so súbežným zlepšením poskytovania
služieb a informácií geodetom vykonávajúcim geodetické
a kartografické práce i laickej verejnosti vytvorí priestor na
lepšie fungovanie informačného systému KN, a tým i na do-
konalejšie garantovanie právnych istot vlastníkov a iných
oprávnených k nehnutefnostiam.

[I] Zákon Národnej rady SIovenskej republiky (NR SR) č. 16211995
Z. z. o katastri nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona NR SR
č. 22211996 Z. Z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

[2] HORŇANSKÝ, I. - TOMASOVIČOvA, J.: Guarantees of Pro-
prietary TitIes via Registry System - SIovakia's Report [Záruky
vecných práv prostredníctvom registračného systému - Sloven-
ská správa]. Prednáška na 13. medzinárodný kongres registrač-
ného práva Uruguaj, Punta del Este 19.-23.3.2001, 16 s.

[3] HORŇANSKÝ, I.: Koncepcia rozvoja katastra nehnutefností do
roka 2005 - priebežný stav a perspektívy jej realizácie. Geode-
tický a kartografický obzor, 45/87, 1999, Č. 3, S. 49-55.

[4] HORŇANSKÝ, I.: K plneniu úloh katastra nehnutefností. Jus-
tičná revue, 51, 1999, č. 8-9, S. 26-34.

[5] HORŇANSKÝ, I. - TOMASOVIČOvA, J. - VALIS, J.: Land
Administration and European Union Enlargement - Slovakia's
Report. United Nations Economic Commision for Europe, Com-
mittee on Human Settlements, Working Party on Land Adminis-
tration, Workshop on EU Accession from a Land Administration
Perspective. Sweden, Glivle 14-15 June 2001.

[6] HORŇANSKÝ, I. - KOČAN, J.: Rozširovanie obsahu katastra
nehnutefností. Geodetický a kartografický obzor, 47/89, 2001,
Č. 3, S. 63-67.

OZNAMY

Kataster nehnuterností V Košiciach
má spoločné pracovisko
Pracoviská katastrálnych odborov (KO) Krajského úradu v Koši-
ciach, Okresných úradov (OÚ) v Košiciach I až IV a OÚ v Koši-
ciach-okolí sídlia od I. 10. 2001 v priestoroch bývalej administra-
tívnej budovy Východoslovenských strojámi, n. p. v Košiciach na
Južnej triede číslo 82.

Je úspechom, že budúce pracoviská špecializovanej štátnej správy
(od I. I. 2002) majú spoločné pracovisko, ale čo je hlavné majú aj
vlastné priestory.

Táto skutočnosť je d61ežitá nielen z hladiska zIepšovania činnosti
katastra nehnutefností (KN), al,eaj pripravovanej transformácie KO
- navrátenia sa KN do rezortu Uradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, od I. I. 2002. (KN od 24. 7. 1996 patri do vše-
obecnej štátnej správy.)
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Automatizace knihovny zeměměřictví
a katastru 0015 VÚGTK

Ing. Milan Talich,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický,
Zdiby

Postup a výsledky realizace projektu automatizace Zeměměřické knihovny Odvětvového inJormačního střediska Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech (ODIS VÚGTK). Nové možnosti dostupnosti zdrojů od-
borných inJormací pro odvětví geodézie a kartografie a v souvisejících oblastech. Představuje se elektronický on-line kata-
log Zeměměřické knihovny ODIS VÚGTK v Internetu s vysvětlením, jaké inJormace a jakým způsobem je v katalogu nalézt.
Stručná inJormace o produktech a službách ODIS VÚGTK a o položení prvních základů integrované virtuální Zeměměřické
knihovny.

Automation oj the Library oj Surveying, Mapping and Cadastre oj the Branch lnJormation Service Centre
in the Research lnstitute oj Geodesy, Topography and Cartography

Process and results oj realising the automation project oj the Library oj Surveying, Mapping and Cadastre oj the Branch In-
Jormation Service Centre in the Research Institute oj Geodesy, Topography and Cartography at Zdiby (ODIS VÚGTK). New
chances Jor accessibility oj sources regarding special inJormation belonging to the sector oj geodesy and cartography and in
related areas. It represents an electronic on line catalogue oj the Library oj Surveying, Mapping and Cadastre oj the ODIS
VÚGTK on the Internet with explication which inJormation may be Jound in the catalogue. Short information about products
and services oj the ODIS VÚGTK, and about first steps oriented to the integrated virtuallibrary oj surveying and mapping.

Motto: Bez snadno a rychle dostupných kvalitních odborných inJormací nelze ani sledovat vývoj v daném oboru,
natož se na něm přímo podílet.

Ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kar-
tografickém (VÚGTK) je umístěno Odvětvové informační
středisko, (ODlS), které poskytuje řadu informačních služeb
a především je v něm umístěna Odvětvová knihovna země-
měřictví a katastru ODlS VÚGTK (Zeměměřická knihovna),
která je svou náplní a činností unikátním zdrojem informací
v tomto odvětví. Středisko tedy zajišťuje zejména provoz od-
borné knihovny, dále vydává speciální odborné publikace
a organizuje kurzy a semináře na téma zeměměřictví a ka-
tastr nemovitostí.

Knihovna byla založena v roce 1954, kdy převzala fondy
veškerých předchozích odborných knihoven státní země-
měřické a katastrální služby. Nyní má podle původních od-
hadů téměř na 50 tisíc svazků a mnoho desítek tisíc biblio-
grafických referencí (anotací článků z časopisů, sborníků
atd.). Počet odborných periodik odebíraných knihovnou
v roce 2001 je 102. Je to největší a nejúplnější knihovna
v Ceské republice (CR) pro následující obory: geodézie nižší
a vyšší, fotogrammetrie pozemní a letecká, katastr nemovi-
tostí, dálkový průzkum Země, kartografie včetně kartogra-
fické polygrafie, geodetická astronomie, kosmická geodézie

včetně GPS (Global Positioning System), matematická a fy-
zikální geodézie, geodynamika, gravimetrie, mapování
a v neposlední řadě také GlS (Geografické informační
systémy) - obr. 1.

Kromě knih a časopisů shromažďuje knihovna ve sbírkách
encyklopedická díla, sborníky z vědeckých konferencí, vý-
zkumné a cestovní zprávy, normy, zpravodaje a věstníky, a ji-
nou dokumentaci. Nejstarší zde uchovávaná kniha je již
z roku 1660.

Nová domácí i zahraniční literatura je informačně zpra-
covávána v knihovnickém dvouměsíčníku "Novinky ze-
měměřické knihovny". V současnosti je největší pozornost
věnována katastru nemovitostí u nás i ve světě, GIS, meto-
dám GPS, převratným technologiím ve fotogrammetrii a da-
tabázovým systémům pro automatizaci zeměměřictví a ka-
tastru.

Knihovna je veřejně přístupná každý pracovní den a vý-
půjčky jsou zdarma. Přesto z důvodů svého umístění za hra-
nicemi Prahy ve Zdibech, mimo obsah městské hromadné
dopravy, představuje dosud málo využívaný zdroj odborných
informací. Krátká návštěva knihovny je totiž pro čtenáře "ce-
lodenním výletem" a počet čtenářů knihovnu osobně nav-
štěvujících, především studentů, je proto velmi nízký.
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Z tohoto důvodu byl realizován, nejprve za podpory Čes-
kého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a po-
zději také Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT), projekt "Automatizace a on-line zpřístupnění in-
formací o výsledcích výzkumu a vývoje v odvětvové kni-
hovně zeměměřictví, katastru, geodézie a kartografie"
(LB980S1), který kolem 2000 úspěšně skončil. Nejprve však
uveďme několik slov o tom, co vůbec taková automatizace
knihovny obnáší.

Je zcela jasné, že v dnešní době dochází ke změně konkrét-
ních požadavků uživatelů informací, ukládaných ve formě
knihovnických fondů. Tyto požadavky, přehledně formulo-
vané v Knihovnicko-informačním memorandu, je možné
zkráceně shrnout takto:
• mít reálnou a snadnou možnost vyhledat a dostat na dálku

informaci o literatuře na dané téma nebo o lokaci zadané
publikace (nejlépe v režimu volného on-line přístupu z mís-
ta mimo knihovnu),

• v knihovně mít k dispozici studijní místo s blízkým přístu-
pem k nejdůležitějším referenčním fondům (příruční kni-
hovna) a s počítačem napojeným do sítě s možností praco-
vat s interními a co největší škálou externích databází, kata-
logů a dalších informačních zdrojů, mít také k dispozici
kvalifikovanou radu zkušeného knihovníka, informačního
profesionála a pohotovou reprografickou techniku,

• to vše buď bezplatně nebo za symbolický poplatek.
Všeobecně se považuje automatizace knihovnických prací

a on-line zpřístupnění informací v knihovně obsažených za
způsob, jak se s tímto úkolem vyrovnat. Výsledkem musí být
výrazné u1ehčení rutinních prací a především současně vý-
znamný pokrok v úrovni poskytovaných služeb a úplnosti in-
formací. Z hlediska uživatelů pak jde hlavně o zajištění mož-
nosti vyhledání a získání informací o literatuře na dálku, tj.
přímo z místa svého pracoviště nebo bydliště, a to v režimu
on-line. Kterýkoliv vědecký pracovník, student či obecně ře-
čeno čtenář, může své literární zdroje vyhledávat třeba o půl-
noci a vyhledanou publikaci si prostřednictvím elektronické
pošty okamžitě objednat nebo zamluvit. V tomto smyslu má
potom příslušná knihovna otevřeno 24 hodin denně a je také
dosažitelná z kteréhokoliv místa na Zemi, kde je přístup do
Internetu. V ČR je již řada knihoven, které tyto služby umož-
ňují, a to včetně naší odvětvové knihovny VÚGTK, která jako
jediná z nich je odbornou knihovnou zaměřenou na shora
uvedené obory.

Knihovny dnes tedy musí pracovat s faktem, že osobní po-
čítač, terminál či pracovní stanice, je pro uživatele nejen vstu-
pem do knihovny, nástrojem přehledu o celé její informační
kapacitě, ale zároveň vstupem do ostatních knihoven a světa
informací. Jedna (jakákoliv) knihovna by vlastně měla uži-
vateli reprezentovat a zpřístupňovat všechny ostatní kni-
hovny. Vlastní styk uživatele s knihovnou by pak měl být
spíše přímým a nezprostředkovaným stykem s dokumenty
(na regálech) a elektronickými zdroji informací. Je zároveň
zřejmé, že splnění těchto požadavků je nemyslitelné bez ta-
kové celosvětové počítačové sítě jako je síť Internet, na kte-
rou tudíž musí být automatizovaný knihovnický systém na-
pojen.

Je třeba přísně rozlišovat mezi elektronickou knihovnou. za
kterou budeme pokládat knihovnu obsahující úplné doku-

menty v digitalizované a on-line přístupné formě a kniho-
vnou automatizovanou, za kterou se pokládá knihovna, jejíž
správa a služby jsou vykonávány s využitím počítačových
a telekomunikačních technologií, i když fondy jsou převážně
v tištěné formě. Rozdíl mezi těmito dvěma knihovnami je
obrovský. Zatímco elektronická knihovna poskytuje čtenáři
sedícímu kdesi daleko v teple své pracovny přímo celé texty
hledaných publikací včetně všech obrázků, tabulek, vzorců
atd., automatizovaná knihovna mu nabídne jen suchý výčet
toho, co je v této knihovně k dispozici, maximálně ještě do-
plněný o strohé několikařádkové anotace, o čem hledané pub-
likace vlastně jsou. V důsledku to znamená, že zatímco v elek-
tronické knihovně je možno na dálku přímo studovat, auto-
matizovaná knihovna nám slouží jen k tomu, abychom si v ní
mohli požadované informace nějakým rozumným způsobem
nalézt a vyžádat. Tím rozumným způsobem můžeme myslet
například on-line vyhledávání v katalogu a vyžádání publi-
kace pomocí e-mailu (elektronické pošty). I to je obrovský
pokrok oproti stavu běžnému ještě před nedávnou dobou.

Náklady na zabezpečení automatizované knihovny jsou
skutečně veliké. Databázi knihovny je totiž třeba naplnit daty,
tj. digitalizovanými záznamy, což je velmi náročná práce,
jako ostatně naplňování jakékoliv databáze, provádí-li se di-
gitalizací. Náklady na zabezpečení elektronické knihovny
jsou však ještě nepoměrně mnohem vyšší. Ve srovnání s ná-
klady na automatizovanou knihovnu vyšší až několikařádově.
Je to zcela logické. Zatímco v případě automatizované kni-
hovny u konkrétní publikace vystačíme jen s několikařádko-
vým záznamem (i když v některých případech mají několik
desítek řádek), u elektronické knihovny, kde se ukládají plné
texty publikací, bude těch řádků třeba i několik desítek tisíc
a k tomu ještě zmíněné obrázky, tabulky, vzorce atd. Z to-
hoto důvodu je existence plně elektronických knihoven do-
sud výjimečná a jestliže některé jsou, pak jsou to knihovny
s minimálním fondem a publikacemi jen z poslední doby.
Z velkých knihoven dosud není ani jedna plně elektronická.

3. Automatizovaný knihovnický systém Zeměměřické
knihovny ODlS VÚGTK

Vraťme se nyní k Zeměměřické knihovně oms VÚGTK.
Z výše uvedených důvodů není ani tato naše knihovna z hle-
diska poskytování informací knihovnou elektronickou, ale
pouze automatizovanou. V současné době již probíhá zlo-
mové období v životě knihovny. Opouští se po desetiletí za-
běhnutý systém klasických papírových "lístkových" katalogů
a přechází se na automatizovaný databázový systém. Účelem
je poskytnout čtenářům přístup k rozsáhlým sbírkám odborné
literatury prostřednictvím Internetu. Tento záměr odpovídá
současné situaci v oblasti vědeckých knihoven v ČR. To byl
také hlavní důvod, proč knihovna obdržela v roce 1998 pro
tuto činnost grant od Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy (LB980S1). Zároveň se přechází na nová katalogi-
zační pravidla AACR2, která jsou dnes již ve světě považo-
vána za standard.

3.1 Postup a metody práce při řešení projektu
automatizace knihovny ODIS VÚGTK

S postupem řešení bylo započato již v roce 1997, poté, co
byl získán částečný příspěvek od zřizovatele VÚGTK, kte-
rým je ČÚZK.

Při vlastním postupu řešení bylo třeba věnovat již v po-
čátku největší pozornost volbě vhodného software - auto-
matizovaného knihovnictví systému, s ohledem na to, které
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procesy chceme automatizovat, přičemž toto rozhodnutí ji-
stě ovlivnilo běh knihovny a její život na řadu let dopředu.

Teprve v závislosti na zvoleném software bylo nutné vy-
bavit knihovnu patřičným hardware. Bylo také třeba vytvo-
řit síťovérozvody a vybudovat funkční lokální informační síť,
zajišťující jak profesionální, tak i veřejný přístup do knihov-
ního katalogu z více terminálů současně.

Bylo nutné zajistit naprosté dodržování standardů pro
ukládání a výměnu dat a z důvodu zabezpečení veřejného
přístupu do katalogu bylo taktéž nutné vyrovnat se s tím, že
na různých systémech používaných vnějšími uživateli je
různě instalováno české prostředí (Kamenický, Latin2, ISO
Latin2, Windows ... ).

Strategie zavádění automatizovaného systému tedy spočí-
vala v paralelním provozu se stávajícím (lístkovým) systé-
mem až do doby úplného zaběhnutí nového systému. Teprve
pak po odstranění všech chyb a problémů lze starý (stávající)
systém zastavit.

Vzali jsme také v úvahu, že kvalita knihovny je přímo
úměrná počtu informací v ní uložených, tedy počtu záz-
namů obsažených v jejím knihovním katalogu, i když to sa-
mozřejmě nepovažujeme za žádné exaktní měřítko množství
a kvality informací. Na druhé straně se zcela zřetelně jedná,
po finanční a časové stránce a taktéž co do objemu činností,
o nejnákladnější část celého projektu automatizace knihov-
nických prací. Avšak vzhledem ke stále rostoucím cenám lid-
ské práce je zřejmé, že čím později by byla retrospektivní
konverze provedena, tím by byla dražší. Bylo ji ale třeba pro-
vést pouze jednou, bez ohledu na případné pozdější změny
v použitém knihovnickém systému. Retrokonverzi (digitali-
zaci) lze provádět v zásadě třemi různými způsoby:
o pořízením nového knihovního katalogu provedením kom-

pletní rekatalogizace bude starý knihovní katalog zrušen,
o převodem stávajícího knihovního katalogu z "papírové"

formy do digitální pomocí rozpoznávání textových infor-
mací (skenováním),

o převodem stávajícího knihovního katalogu z "papírové"
formy do digitální jeho přepsáním na počítači.
Z těchto tří možností byla zvolena z finančních, věcných,

ale i časových důvodů jako jediná schůdná možnost třetí. Me-
toda retrokonverze pak spočívala v ručním přepisu kartotéč-
ních lístků katalogů knihovny, s tím, že se provádí postupně
po určitých časových úsecích směrem do minulosti. Dopl-
ňování digitalizovaných záznamů do databáze knihovního
a bibliografického katalogu knihovnického systému pak pro-
bíhá po nutných kontrolách průběžně tak, jak jsou pořizo-
vány.

V roce 1997 byla tedy provedena analýza stavu a chodu kni-
hovny; výběr funkcí pro automatizaci (katalog s přístupem
do něj, správa seriálů a výpůjčky); seznámení se se systémy
přicházejícími v úvahu; stanovení parametrů, které musel
splňovat později zvolený knihovnický systém (Tinlib); sta-
novení způsobu provedení postupné retrospektivní konverze
(digitalizace) knihovního katalogu; vyhlášení výběrového ří-
zení na dodavatele automatizovaného knihovního systému;
porovnání a zhodnocení nabídek na dodání; vlastní nákup vy-
braných modulů knihovnického systému; na základě dopo-
ručení prodejce systému pořízení vhodného hardware; insta-
lace hardware; zapojení serveru VÚGTK do sítě; připojení
knihovny na Internet (tehdy telefonní linkou); vlastní insta-
lace software (modulů katalog + OPAC); první zaškolení za-
městnanců knihovny. Dále vyhlášení dvou výběrových řízení
na provádění retrokonverze (digitalizace) záznamů z kni-

hovního a bibliografického katalogu, výběr firem pro její pro-
vádění a v rámci finančních možností příspěvku od ČÚZK
zahájení prací na vlastní retrospektivní konverzi dat knihov-
ních katalogů. Jako vhodný automatizovaný knihovní systém
byl tehdy v roce 1997 ve výběrovém řízení vybrán a zakou-
pen systém TinLib (dnes nazývaný T-Series). Tento systém
provozuje v ČR v současné době přibližně 100 špičkových
renomovaných knihoven, převážně vědeckého, odborného či
univerzitního typu.

Rok 1998 byl zlomovým rokem z hlediska postupu řešení
úkolu. Tentokráte se již i z prostředků grantu LB9805l po-
kračovalo v započaté automatizaci knihovny zprovozněním
veřejného OPAC přístupu do katalogu knihovny v Internetu
(tehdy ještě službu telnet na serveru panurgos.fsv.cvut.cz)
s velmi progresívním operačním systémem Linux. Dále se
pokračovalo zakoupením, instalací a uvedením do provozu
knihovnických modulů systému Tinlib pro správu seriálů (ča-
sopisy) a výpůjčního modulu určených pouze pro knihovnu
VÚGTK (systém Windows 95). Následně pak zakoupením
modulu Tinweb K6 pro přístup do katalogu z Internetu pro-
střednictvím služby WWW. Tento modul byl na podzim roku
1998 umístěn na serveru panurgos.fsv.cvut.cz. Především se
však pokračovalo v retrospektivní konverzi (digitalizaci) kni-
hovních záznamů a to v objemu přibližně 52 190 záznamů.
Zbylých nevyčerpaných investičních prostředků ze zmíně-
ného grantu MŠMT, přidělených na rok 1998, bylo koncem
roku využito k nákupu radiových pojítek BreezeNET, umož-
ňujících připojení knihovny VÚGTK do sítě Internet dosta-
tečně rychlou pevnou linkou.

V roce 1999 bylo uvedeno do provozu připojení knihovny
a tím i celého VÚGTK, do Internetu pevnou linkou o rych-
losti nejprve 128 KbitJs, později od 1. 7. 1999 rychlostí 256
KbitJs. Připojení je realizováno do počítačové sítě národního
výzkumu (tehdy nazývané TEN34, nyní CESNET2). To
umožnilo přenést databázi knihovního katalogu, přístupnou
službou WWW, ze severu panurgos.fsv.cvut.cz na server
www.vugtk.cz, kde je přístupný pod URL www.vugtk.czl
I-tinweb. Největší náplní roku 1999 však bylo opět pokra-
čování retrospektivní konverze knihovních záznamů. Bylo
zkonvertováno přibližně 23 930 záznamů, a to stejným způ-
sobem jako v předešlých dvou letech.

V roce 2000, poslendím roce řešení projektu LB 98051,
bylo od 1. července 2000 změněna rychlost připojení
VÚGTK do Internetu na maximální možnou, kterou tech-
nicky umožňují radiová pojítka zajišťující tuto konektivitu.
Nyní je knihovna oms VÚGTK připojena do Internetu
rychlostí až 2 MbitJs bez omezení na množství přenášených
dat. V tomto roce bylo zkonvertováno celkem 22024 záz-
namů, čímž bylo dosaženo úplného zkonvertování obou
katalogů knihovny ODlS VÚGTK do digitální podoby.

Celkem bylo během roku 1997 a během řešení projektu
LB 98051 v letech 1998 až 2000 zkonvertováno přibližně
108 144 záznamů. Všechny tyto záznamy procházejí po kon-
verzi následnou náročnou kontrolou a validací. V databázi
přístupné široké veřejnosti v Internetu na výše uvedené ad-
rese je v současné době zatím uloženo přibližně 90 000 zá-
znamů. Další nárůst počtu záznamů uložených v databázi
bude postupně následovat, dochází zde totiž zcela logicky
k určitému zpoždění oproti vlastní retrokonverzi (digitali-
zaci) právě z důvodů následné kontroly chybovosti dat.

Hlavním výsledkem projektu automatizace knihovny z hle-
diska uživatele je především dostupnost jejích katalogů v in-
ternetu, a to konkrétně službou WWW na URL:

http://www.vugtk.cz,
http://www.vugtk.czl
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Jen za rok 2000 bylo zaznamenáno v souborech access.log
celkem 11 539 dotazů do těchto katalogů, přičemž 546 z nich
bylo vzneseno ze zahraničních domén. Počet zahraničních
přistupů však bude ještě vyšší, protože u řady přístupů je za-
znamenána pouze IP adresa bez možnosti překladu na do-
ménový tvar, tedy bez možnosti lokalizace.

V databázi katalogů (katalogizačního a bibliografického)
lze vyhledávat jak podle jmen autorů, tak například i podle
názvů publikací (knih, časopisů, článků - každý zvlášť i sou-
hrnně), klíčových slov (včetně klíčových slov generovaných
z názvů), nakladatelů, MDT (mezinárodní desetinné třídění)
či ISBNIISSN. Je tedy například možné nechat si vypsat
všechny záznamy začínající nebo obsahující v názvu atd. ur-
čitá slova - znakové řetězce, atd. Lze také současně zadat
více kritérií s využitím logických operátorů (and, or, not).
Velmi úspěšným bývá právě hledání podle klíčových slov -
obr. 2.

Ve vyhledaných záznamech je rovněž možné pohybovat
se pomocí odkazů. Tak lze například zcela jednoduše vyhle-
dat další díla autora, který je mezi autory u nalezených záz-
namů a je u něj předpoklad, že se danou problematikou za-
bývá systematicky. Totéž samozřejmě platí i o řadě dalších
položek u knihovních záznamů (např. konference, kde lze na-
lézt další díla z dané konference, edice, nakladatel, určité klí-
čové slovo atd.).

Jím označené záznamy z nalezených si pak může čtenář
"uložit do šuplíku" a obsah šuplíku si třeba uložit na disk
svého PC, nebo si jej později znovu prohlédnout či vytisk-
nout na tiskárně. Tímto způsobem si může čtenář sám velmi
efektivně vytvářet rešerše na dané téma. Vyhledávací profi!,
neboli postup, který při vyhledávání aplikoval, si může tak-
též uložit a příště si provést tutéž rešerši jednoduše znova.
Porovnáním pak zjistit jen nové přírůstky v katalozích za po-
slední dobu, nalezené při stejných vyhledávacích kritériích.

Protože byljako knihovnický systém zvolen T-series (dříve
nazývaný Tinlib) s WWW rozhraním Tinweb, je dokonce
možné prohledávat jedním příkazem současně více knihoven
v ČR. Mezi ně patří velká řada univerzitních knihoven a kni-
hoven vysokých škol, státních vědeckých knihoven, Parla-
mentní knihovna a další.

4. Fulltextově poskytované informace v knihovně ODIS
VÚGTK

Dalším zdrojem informací je také web Odvětvového infor-
mačního střediska a Zeměměřické knihovny na URL:

Vedle základních informací o ODlS v Zeměměřické kni-
hovně jsou zde například seznamy periodik odebíraných kni-
hovnou, nabídka jejích publikací, informace o seminářích,
školeních a kurzech pořádaných ODlS. Jsou zde k dispozici
celé texty sborníků, výročních zpráva dalších vybraných
publikací VÚGTK.

Od počátku roku 1997 je zde také fulltextově vystavován
na nynějším URL:

dvouměsíčník "Novinky zeměměřické knihovny" (NZK),
obsahující výběr informací o novinkách knihovny. V každém
čísle to jsou jednak zkrácené překlady 5 až 10 vybraných dů-
ležitých článků ze zahraničních odborných časopisů, dále ně-

kolikastránkový seznam přírůstků do knihovny a do třetice
anotační záznamy přibližně 120 článků z časopisů a mono-
grafií, vždy za uvedené dvouměsíční období.

Zkrácené překlady i anotace monografií a článků z časo-
pisů je možno vyhledávat jak podle oborů, do kterých jsou
zatříděny, tak i spolu v kombinaci s tím, v jakém čísle NZK
byly publikovány. Přírůstky do knihovny lze vyhledávat pře-
hledně i podle jednotlivých čísel NZK, ve kterých byly pub-
likovány.

Právě tento časopis by měl být velmi vhodný předně pro
získávání nejnovějších, jak metainformací, tak i vlastních in-
formací z odvětví. Samozřejmě je možné si předplatit v ODlS
VÚGTK i jeho "papírovou" verzi - obr. 3.

5. Integrovaná virtuální Zeměměřická knihovna?

Pro zlepšení svých služeb nabízí ODlS VÚGTK také řadu
novinek. Jednou z nich je služba podobná službě nabízené
např. Státní technickou knihovnou. Totiž, najde-li si čtenář
v katalozích knihovny nebo v časopise NZK v Internetu ně-
jaké pro něj zajímavé publikace - články z odborných časo-
pisů, může si elektronickou cestou vyžádat pro svou osobní
potřebu jejich kopie (bez možnosti jejich dalšího šíření). Ty
dostane ve formě papírové xerokopie poštou na dobírku.
Úspora času a nákladů je zřejmá. Pro čtenáře z odlehlejších
částí republiky by jinak byla publikace prakticky nedostupná.

Aby měli možnost vyhledávání v databázi katalogů kni-
hovny nejen čtenáři s připojením do Internetu, ale i ti, kteří
dosud nemají přístup do této sítě, byly katalogy knihovny
uloženy také na informační CD·ROM "Zeměměřictví
a katastr II". Na tomto CD-ROM je možnost práce s kata-
logem pomocí systému Tinweb K8.5. Jeho potřebné úpravy
pn? možnost provozu na CD-ROM byly řešeny ve spolupráci
s Ustavem výpočetní techniky University Karlovy a Univer-
sity Palackého Olomouc. Katalogy knihovny, které zde ob-
sahují přibližně 90 000 záznamů, se tedy i na tomto CD jeví
jako WWW stránky. Knihovna ODlS VÚGTK se tím stala
první knihovnou, která nabízí své katalogy také na CD-ROM
s možností prohledávání systémem Tinweb obdobně jako
v Internetu. CD-ROM, obsahující i řadu dalších fulltexto-
vých informací, lze objednat v ODIS. Jeho demoverze je na:
http://www.vugtk.czlodis/index nab.html.

Další zajímavou službou nabízenou ODlS VÚGTK je
možnost provádění rešerší "na zakázku". Čtenář si zadá
téma rešerše a po určité době obdrží její výsledek. Ceny jsou
v tomto případě podle dohody, protože náročnost na prove-
dení rešerše je velmi různorodá.

Zapojením do akademické konsorciální licence, která je
jedním z výstupů řešení grantového úkolu Ll00028 "Multi-
funkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj
informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných pří-
rodních věd", jehož nositelem je Státní technická knihovna,
byla knihovně ODlS VÚGTK zajištěna licence pro on-line
přístup ke 485 titulům elektronických časopisů vydáva-
ných nakladatelstvím Springer službou "LlNK information
service". Finanční náklady spojené s touto licencí jsou hra-
zeny z prostředků zmíněného grantu až do r. 2003/4. Využití
této služby přímo čtenářem však vyžaduje jeho osobní ná-
vštěvu knihovny, protože přístup do databáze časopisů je po-
volen jen z počítačů umístěných v knihovně.

V dnešní době je již zcela zřejmé, že on-line poskytování od-
borných informací, je nejperspektivnější a zároveň nejvhod-
nější cestou pro čtenáře, jakje získat. Pro knihovnu, jako je

http://www.vugtk.czlodis/index
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Zeměměřická knihovna oms VÚGTK to platí dvojnásob,
protože vlivem svého umístění kdesi v polích za hranicemi
Prahy mimo dosah městské dopravy, by jinak byly informace
ojejích fondech pro většinu čtenářů jen velmi těžce dostupné.
Knihovna by tak riskovala svou další existenci z důvodu ne-
zájmu čtenářů a naopak čtenáři - odborní a vědečtí pracov-
níci, studenti atd. by přišli o ve své úplnosti nejhodnotnější
zdroj informací z našeho oboru v ČR.

Zavedením automatizovaného knihovního systému a vy-
stavením databáze svých katalogů v Internetu umožnila kni-
hovna čtenářům "návštěvu" knihovny kdykoliv, během 24
hodin v sedmi dnech týdne, aniž by čtenář opustil místo za
svým pracovním stolem. Následná služba umožňující zaslání
kopií vyžádaných článků na dobírku tak rozšiřuje snadnou
dostupnost fondů knihovny opravdu širokému okruhu čte-
nářů.
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DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA

K článku: Ing. Jan Řezníček "Rozbor
výsledků předběžného vyrovnání ni-
velační sítě UELN2000 v korelaci
s geomorfologickým členěním ČR".
GaKO, 47(89), 2001, Č. 3, s. 57-62.

Autor provádí porovnání geopotenciálních kót uzlových bodů sítě
I. a II. řádu na území Ceské republiky (CR) tak, jak byly odvozeny
separátním vyrovnáním výsledků 2. čs. nivelace (v pojednání ozna-
čenajako "původní nivelace") a 2. čs. opakované nivelace (~poje~-
nání označována jako "opakovaná nivelace"), a to v rámCI hramc
CR. Protože měly sítě při obojím, nezávislém vyrovnání patrně stej-
nou konfiguraci, je porovnání geopotenciálních kót přípustné a stává
se zajímavým experimentem. Přímé aplikace pro studium svislých
pohybů mají však v takovém případě svá úskalí, kterých si je možná
autor vědom a přímo proto neužívá označení "mapa svislých po-
hybů". Nicméně považuji za nutné některé aspekty studia dynamic-
kých jevů z výsledků opakované nivelace blíže diskutovat.

Než budou zmíněny otázky vhodnosti a věrohodnosti předlože-
ných údajů pro studium pohybové aktivity, je třeba upozornit na ně-
které nepřesnosti při aplikaci obecných zásad nivelace. Na str. 60
(vlevo nahoře) autor říká, že "Vertikální pohyb každého uvažova-
ného bodu je obecně složen z několika komponent." Dále pak prá-
vem specifikuje tektonické pohyby a následně pak "periodické de-
formace zemského povrchu (slapy Země a další geodynamické jevy)
a vertikální oscilace půdy vlivem slunečního záření". Pokud jde o pe-
riodické deformace způsobené slapy Země, mají tyto pohyby řád asi
0,5 m, avšak jejich vlnová délka je tak velká, že je nelze na ze~-
ském povrchu bez přístroje (slapové změny tíhového pole) pocítIt
ani zaznamenat. ,,Další geodynamické jevy" nejsou blíže specifiko-
vány a nelze je proto komentovat.

Pokud jde o "vertikální oscilace půdy vlivem slunečního záření",
jde o nedorozumění, které po století opisuje autor od autora, aniž by
se zamyslel nad daným jevem. Jak se totiž lze dočís~ v u.čebn~cích
pedologie, denní kolísání teploty vzduchu se projevuje aSI do
hloubky řádu 0,2 m. V hloubce asi I m je v našich klimatických pod-
mínkách teplota půdy vyrovnána a neprojevují se zde ani roční va-
riace vnější teploty. Prováděl jsem osobně několik let periodická mě-
ření svislého pohybu mělce založených nivelačních značek
(nivelačních kamenů a tyčových stabilizací do hloubky 4,5 m)
a kromě ročního periodického kolísání značek vlivem prokazatelné
změny vlhkosti půdy (jak uvádí také autor ale bez odpovídající ci-
tace) jsem nezaznamenal jakýkoli vliv slunečního ozáření, ani pro-
mrzání půdy [I]. Absence vlivu slunečního záření na nivelační
značky byla později, z mého popudu v polovině osmdesátých let 20.
století potvrzena v podmínkách Nubijské pouště západně od As-
wanského jezera, kdy v letních měsících rozdíl mezi noční a denní
teplotou dosahuje až 50°C (122 stupňů Famheita) [2].

Dlouhoperiodické vlnění zemského povrchu může být způsobeno
pouze přechodem větších tlakových útvarů. Touto problematikou se
zabýval prof. Ing. J. Kostelecký, DrSc. a doc. Ing. A. Zeman, DrSc.,
v [3,4]. Předmětem k úvahám může být i vliv nevhodné kombinace
maxim a minim vln zemských slapů.

Porovnání nadmořských výšek, určených vyrovnáním v různých
časových etapách, pro účely odhadu svislých pohybů zemského po-
vrchu bylo použito Ing. B. Kruisem, CSc., koncem padesátých let.
Důvodem k tomu byl zejména nedostatek přímo měřených údajů
z původních měření (zvláště rakousko-uherská a 1. čs. nivelace). Ten
pak připravil technologii opakovaných nivelací pro studiu'!1 svislých
pohybů zemské kůry, podle které byla v roce 1961 zahájena 1. čs.
opakovaná nivelace, a to zejména v prostorech, které byly při I. čs.
nivelaci vynechány (mnoho publikací Kruis, Vyskočil).

S podobnými problémy nedostatku původních výsledků měření
se setkávali kolegové zejména v rozsáhlém území USA a Kanady.
Dr. S. Holdahl (USA) i Prof. Ing. P.Vaníček, PhD., DrSc., připravili
v sedmdesátých a počátkem osmdesátých let řadu modelů, směřují-
cích k vyvození svislých pohybů z nadmořských výšek. Problém spo-
čívá zejména v neidentitě porovnávaných sítí a obtížnost redukce na
střední časový údaj provedení jednotlivé nivelace. Proto bylo v ně-
kterých evropských zemích menších rozlohou, užito teoreticky je-
dině správného postupu redukce časové změny převýšení dh na jed-
notlivém nivelačním pořadu na časový interval dT (dv = dh/d1), ve
kterém byl daný pořad měřen. Vyrovnání těchto hodnot v rámci dané
sítě (která je automaticky identická pro obě nivelace) vede k údajům
o svislých pohybech zemského povrchu. Na základě takto zpraco-
vaných prvních výsledků opakované nivelace byla sestavena mapa

http://www.zememeric.czll+2-99/
http://www.zememeric.czl3-99/kzkvugt2.htm.
http://www.vugtk
http://www.vugtk.czl
http://www.cuni.czltinlib/czl
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ročních rychlostí svislých pohybů [5] a pak i další - Vanko, Vysko-
čil, Zeman [6]. Stejným způsobem vznikla mapa svislých pohybů
střední a východní Evropy, Karpato-Balkánského regionu a části
území zemí Středoevropské iniciativy (CEl).

Vrátíme-Ii se k původnímu tématu, je co do použitých nivelací
mapa na obr. I respektive obr. 3 totožná s mapou konstruovanou au-
torem této poznámky koncem osmdesátých let. Ve velmi redukované
podobě je publikována v [7], kde je uvedeno i její numerické roz-
členění na základní trend (vyznačující náklon území) a residua a která
je v zjednodušené formě publikována i v [8,9]. Rozdílnost obou dis-
kutovaných map spočívá zejména v tom, že v mapě geopotenciá1-
ních kót je časový interval asi 33 let nepravidelně a zcela nekontro-
lovatelně rozpuštěn v jednotlivých výškách. Převládající trendy
výzdvihu oblasti severozápadních Čech jakož i některých částí Mo-
ravy a výrazné poklesy na jižní Moravě (Lednická zóna) jsou nato-
lik výrazné, že převyšují působení ostatních vlivů a náhodně se pro-
jevují i v mapě na obr. I. Poklesy na Českomoravské vysočině,
Brněnské vrchovině i Vnějších Západních Karpat (obr. 3) - snad také
Ždánický les,jsou však v rozporu s dosti podrobně studovanými svis-
lými pohyby těchto oblastí podle principů redukce na roční rychlosti
svislého pohybu. Zdokonalení, o kterém hovoří autor na závěr článku
nelze jeho postupem dosáhnout ani s větší hustotou bodů.

Bylo by potěšitelné, kdyby se autor Ing. J. Řezníček dané pro-
blematice dále věnoval, nikoli však na podkladě geopotenciálních
kót nebo jiných typů nadmořských výšek. Tento postup je sice jed-
nodušší (hodnoty výšek lze snadno "stáhnout" z počítače), avšak ne-
dokonalý a tedy i nepřesný. K cíli vede jen pracnější cesta, kterou
prošel autor této poznámky při redukci měřených údajů na hodnoty
ročních rychlostí pohybu. Ovšem i dnes je možno potřebné hodnoty
odvodit z počítače, avšak i to je poněkud pracnější. Cesta použití vý-
šek je schůdná pouze tehdy, jestliže je měření sítě provedeno pořad
po pořadu ve stejné posloupnosti tak, aby na všech pořadech byl ča-
sový inverval stejný. Tento požadavek je však jen těžko dosažitelný
a je možné jej splnit pouze v lokálních sítích. V takovém případě by
bylo možno uskutečnit rovněž srovnávací studii obou postupů, která
by nepostrádala na zajímavosti.

Závěrem je nutno zdůraznit, že účelem této diskusní poznámky
nebylo začínajícího autora shora zmíněného článku odrazovat. Má-
li však zájem věnovat se dané problematice, je třeba, aby si uvědo-
mil její podstatu. V tomto smyslu jsem připraven autorovi článku po-
moci radou, s využitím dlouholetých zkušeností. Budoucnost
nivelace rozsáhlých oblastí je sice sporná, avšak při využití pro lo-
kální studíe ve speciálních oblastech nelze nivelaci nahradit co do
přesnosti metodou jinou.
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Ing. Pavel Vyskočil. DrSc.,
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Seminář k problematice autorských
práv v oblasti kartografických děl
v digitální formě

Ve čtvrtek 31. 5. 2001 se v Praze konal pracovní seminář "K pro-
blematice autorských práv ke kartografickým dílům a datovým bá-
zím geodat". Seminář pořádala odborná skupina OS 26 Autorská
práva České asociace pro geoinformace (CAGI) a Kartografická spo-
lečnost ČR (KS ČR). Program vedli spoluvedoucí odborné skupiny
RNDr. Josef Hojdar (předseda CAGI) a Doc. RNDr. Vít Voženílek,
CSc. (tajemník KS ČR). Na semináři se sešlo přes 40 odborníků
z nejrůznějších oblastí, kde se běžně pracuje s geoinformacemi, ma-
pami a databázemi prostorových dat (geodat) - uživatelé a produ-
centi GIS, kartografové, fotogrammetři, zeměměřiči, vydavatelé map
a další.

V úvodním příspěvku J. Hojdar zdůrazni! společný záměr pořá-
dajících subjektů, a to dosáhnout transparentního stavu v oblasti
aplikování nového autorského zákona č. 12112000 Sb., který nabyl
účinnosti 1. 12.2000. Cílem semináře bylo získat úvodní informace
z oblasti autorského práva a specifikovat předmětnou problematiku.
Předpokládá se pokračování formou dalších, již úžeji tematicky za-
měřených workshopů, které by měly přispět k další specifikaci pro-
blematiky autorských práv v předmětných oblastech, poskytnutí
kvalifikovaného výkladu užívatelům, producentům, prodejcům
a dalším subjektům na trhu s geodaty a geoínformacemi a dát pří-
padné podněty k úpravám právních předpisů, praxe jednotlivých
subjektů apod. Problematika autorských práv je též součástí návrhu
Programu Národní geoinformační infrastruktury ČR na léta
2001-2005, který byl zpracován a přijat v rámci Sdružení NEMO-
FORUM a je postoupen k vyhlášení Radě vlády pro státní infor-
mační politiku.

Česká asociace pro geoinformace a Kartografická společnost ČR
sledují cíl, aby bylo v podmínkách České republiky dosaženo trans-
parentního stavu a prostředí v uplatňování autorských práv v před-
mětných oblastech.

J. Hojdar navrhl do diskuse zejména témata - používání karto-
grafických děl s přihlédnutím k jejich dnes převažující digitální
formě, softwarových produktů pro práci s geodaty a datových bází
geodat. Témata vycházejí z pojetí a dikce autorského zákona, který
zabezpečuje ochranu v těchto oblastech. V. Voženílek navázal zdů-
razněním potřeby kvalífikovaného názoru na současné a potencíální
činnosti v práci s geodaty všeho druhu. Dalšími tématy je i to, zaja-
kých podmínek lze kartografická díla xeroxovat, digita1izovat, upra-
vovat a takto upravená, čí jinak využitá, dále vydávat za vlastní au-
torské dílo.

V dalších příspěvcích i volné diskusi bylo řešeno více témat, která
zúčastnění považovali za nezbytné upřesnit, před formulováním zá-
věrů semináře. Jedním z nich bylo nakládání s mapami i činnosti 01-
LIA, do které většina tvůrců geodat a map není zapojena. Své zku-
šenosti a přístupy prezentovali zástupci Zeměměřického úřadu,
ARCDATA Praha a další. Kvalifikovaný pohled na problematiku
přednesl Ing. J. Neumann, CSc., který zdůraznil zejména potřebu
správného chápání a aplikace současné legislativní úpravy.

Závěrem moderátoři semináře zformulovali tří oblasti, na které se
zaměří v nejbližším období činnost odborných skupin CAGI a KS
ČR Autorská práva:
• problém autorské ochrany státního mapového díla,
• aplikace právní ochrany datových bází na oblast mapových děl v di-

gitální formě respektive datových bází geodat (jak správně a co po-
krývá),

• realízace osvěty (jak a kým) na poli autorského práva ve vztahu ke
kartografickým dílům a datovým bázím geodat.
Ve shodě s diskusí bude vyvinuta snaha formulovat typická sou-

časná využití a používání, ke kterým by byla uvedena správná a do-
poručená aplikace autorského zákona.

Navazující seminář, který přislíbili moderátoři zorganizovat nej-
později v říjnu r. 2001, se bude za účasti právníků specializovaných
na autorská práva zabývat právě sestavením modelových situací
z "geoinformační a kartografické praxe" a jim odpovídajícím vý-
kladem autorského práva.
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Seminář o autorských právech se snažila KS ČR i CAGI uspořá-
dat již v r. 2000, ale zájemci patřili spíše do skupiny odborník~, kt~ří
se chtěli spíše něco dozvědět nežli nabídnout své zkušenostI k dIS-
kusi a aktivně se podílet na potřebných pracích. Zájem o seminář mj.
ukázal že i v tomto směru je v dnešní situaci a praxi možné počítat
se širším aktivem, který umožní vytýčené cíle naplnit.

Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.,
KS CR,

RNDr. Josef Hojdar;
CAGI

Dňa 5.6.2001 sa konal celoštátny seminár Metrológia v geodézii
s medzinárodnou účasťou, ktorý zorganizovala Katedra geodetic-
kých základov (KGZ) na Stave~nej fakult!.! (.S~F) Sloven~k~j.tech-
nickej univerzity (~TU) v Bratlsl.a.v~,InšplraclO,? na reah.zaclU ~e-
minára bol neustale sa zVYŠUjUCItrend pozadovanej kvahty
geodetických produktov presadzovaný v európskom i v štátnom
meradle. Európska únia (EÚ) venuje značnú pozornosť tomuto pro-
blému a snaží sa zakotviť určité všeobecné zásady metrologické-
ho zabezpečeni a do noriem, ktoré sú závazné pre všetky štáty EÚ.
Snahou každého štátu je osvojiť si tieto normy a presadiť ich do
bežnej praxe v príslušných rezortoch. Jedným .z ciefov semin~ra
bolo priblížiť súčaný legislatívny stav metrologIckého zabezpece-
nia v geodézii.

Pre geodéziu je vefmi dóležité metrologické zabezpečenie: pre-
tože pri svojej aktivite bežne používa meradlá, pomocou. ktorych sa
snaží zachytiť objektívne informácie. Historické pozadle metrolo-
gického zabezpečenia v geodézii siaha hlbok? do minulosti. Už pri
prvom medzinárodnom experimente na určeme rozmerov Z~me po-
mocou stupňových meraní sa ukázalo, že úloha by sa nedala uspešne
vyriešiť bez metrologického zabezpečenia použitých meradiel. SÚ-
časnú geodetickú činnosť si nie je ml?žné predstaviť s ~era.dlami,
ktoré nemajú metrologické zabezpečeme. p:oces metrologlck~ho ~a-
bezpečenia znižuje, prípadne úplné vylUČUje,vplyv systematIckych
chýb z merania, a tým zvyšuje objektívnu r~alitu o meranl?m ?b:
jekte. Ďalším ciefom seminára bolů oboznám.lť sa s m.etro~oglckyr~1I
možnosťami jednotlivých pracovísk v oblastI geodetlckej metrolo-
gie. •

Seminár bol rozdelený do štyroch blokov. Prvy blok bol zame-
raný na legislatívne problémy metrológie s dorazom na metro-
lógiu v geodézii. V tomto bloku predniesol referát Ing. Igor Brezina
(Laboratórium metrologických analýz, Brati~lava): Základn~ '!'~t-
rologická terminológia, Ing. Jozef Or!ovský (Ura~ pr~ nor:rnal~zaclu,
metrológiu a skúšobníctvo SR): System metrologlcke] legISlativy SR,
Ing. Andrej Vojtičko, PhD. (Úrad geodézie, kartografie a katastra
SR): Legislatívne zabezpečenie metrológie v geodézii, Ing. Stefan
Lukáč (STU, Bratislava): Metrologické zabezpečenie meracích pro-
cesov v geodetickej praxi, Ing. Vlastimil Navrátil (Slovenský met-
rologický ústav, Bratislava): Súčasné práce Slovenského metrolo-
gického ústavu v oblasti metrológie d[žky.

Druhý blok bol zameraný na teóriu a technológiu metroló-
gie. V tomto bloku predniesol referát prof. RNDr. Ing. Lubomír Ku-
báček, DrSc. a doc. RNDr. Ing. Ludmila Kubáčková, DrS.c. (Uni~
verzita Palackého, Olomouc): Neistoty typu A a B a dvo]etapove
siete, prof. dr. Jan~sz ~ledz.iÍIski ~Ir.rstytutGeod~zj.i Wyzszej i (\s~
tronomii Geodezyjnej Pohtechmkí Warszawsklej): !'1et.rologlck.e
služby ponúkané Inštitútom vyššej geod~zie a geodetl~ke] ast1Y!no:
mie, RNDr. Jana Mazalová, CSc. (Vysoka škola báňska - Techmcka
univerzita, Ostrava): IO let kalibrac(geodetických přístro~ů.na In-
stitutu geodézie a důlního měřictví, VSB-!U Ostr?~a, Ing. JIří I.:ec~-
ner CSc. a Ing. Václav Slaboch, CSc. (Vyzkumny ustav geodetIcky,
top~gravický a kartografický, Praha): Metrologické zabezpečení
prací ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a karto-
grafickém, Dr. Diethard Ruess (Federal Office of Metrology an~
Surveying, Vienna): Experimentálne výsledky absolú~eho grlfvl-
metrického merania v projekte UNIGRACE, Jng. M~tej Kobušlak,
PhD. (Geodetický a kartografický ústav (GKU), BratIslava): Dyna-
mický stochastický etalón.

Tretí blok bol zameraný na problematiku kalibrácie diarko·
merov. V tomto bloku predniesol referát doc. Ing. Ernest Bučk?,
PhD., Ing Peter Korčák a Ing. Lubica Valachovičová (STU, BratI-
slava): vývoj parametrov d[žkovej základnice Hlohovec, doc. I~g. E~-
nest Bučko, PhD., doc. Ing. Jozef Mičuda, PhD. a doc. Ing. Jan MI-
táš, PhD. (STU, Bratislava): Vertikálne variácie d[žkovej základnice
Hlohovec, doc. Ing. Jozef Mičuda, PhD. a Ing. Peter Korčák (STU,

Bratislava): Metodika kalibrácie elektronických diaľkomerov.na d[ž-
kovej základnici Hlohovec, Ing. Ján Ježko, PhD. (STU, BratIslava):
Medzinárodné prepojenie d[žkovej základnice Hlohovec, Ing. Dušan
Ferianc (GKÚ, Bratislava): Geodetická základníca Modra-Píesok,
Pavol Martinček (Metrona, s. r. o., Komámo): Meter sa stal ešte do-
konalejší.

Poslední blok bol zameraný na kalibráciu ostatných geode-
tických meradiel. V tomto bloku predniesol referá~ prof., Ing ..Ján
Melicher, PhD. (STU, Bratislava): Vplyv zmeny ohmskove] vzdwle-
nosti na určenie niektorých parametrov geodetických prístrojov, Ing.
Ladislav Husár, PhD. (STU, Bratislava): Kalibrácia teodolitov, Ing.
Miriam Kuchtová a doc. Ing. Ján Mitáš, PhD. (STU, Bratislava): Ka-
librácia nivelačných lát a pásiem, doc. Ing. Ján Hefty, PhD. a Ing.
Ivan Plánovský (STU, Bratislava): Poloha fázového cen~ra GPS -
nový problém metrológie v geodézii, doc. Ing. tv.tarcelMOjzeš, PhD.
(STU Bratislava): Kalibrácia relatívnych gravlmetrov.

Úč~stníci seminára v záverečnej diskusii poukázali na potrebu
zjednotiť používanú metrologickú terminológiu a doriešiť legislatívu
v geodetickej metrológii. Zo seminára bude vydaný zborník.•v k~o-
rom budú publikované prednesené referáty a záverečná dlskus.la.
Zborník zo semináraje možné objednať na KGZ SvF STU, Radlm-
ského II, 813 68 Bratislava.

Doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.,
odborný garant seminára

Spojené medzinárodné zasadanie
o geografických názvoch

Slovinská republika vo funkcii koordinátora lingvisticko-g~ografi~-
kej skupiny Organizácie Spojených narodov (OSN), vychodna,
stredná a juhovýchodná Európa zvolala po druhý krát do Lubfany
v dňoch 18. až 20. 4 2001 16. zasadanie skupiny. Súčasne sa usku-
točnilo zasadanie pracovnej skupiny UNGEGNI) pre toponymické
slovníky a banky údajov. Celé zasadanie sa nieslo pod spoločným
názvom Spojené medzinárodné zasadanie o geografickýc~ názvoch.
Rokovanie sa uskutočnilo v budove Surveying and Mappmg Autho-
rity of the Republic of Slovenia (Slovinský g~odetický úrad). Na ro-
kovaní sa zúčastnilo 44 delegátov zo 16 krajín (Bosna a Hercego-
vina, Cyprus, Česko, Chorvátsko, Fínsko, Kanada7 Lotyšsko? M~d~-
sko Nemecko Pofsko, Rakúsko, Slovensko, Slovmsko, Spojene kra-
fov~tvo Talia~sko a USA). Zasadanie sa viedlo v duchu širokej spo-
lupráce' nielen v rámci regionálnej skupiny, ale aj medzi dalšími re-
gionálnymi skupinami. . • . . . .• ..

Prvý deň rokovania, na ktorom sa zucastmh všetcl 1!castmcl, bol
venovaný národným toponymickým bázam úd~jov (BU).

Každý člen pracovnej skupiny predstavil BU geografických náz-
voy svojej krajiny, prvky vstupujúce d? nej, ~peci!ic.ké~r?blémy ~o
získavaním informácií a zabezpečovanlm sp~avnej dIakritIky a moz-
nosti výstupov z B9 s ukážkami. Yáč~ina BU.ge~grafic~ých názvov
je súčasťou národnych geografickych mformacnych systemov (GIS)~
prípadne je prepojená s digitálnym kartografickým podkladom. Pri
vytváraní BU využíva vačšina krajín program ArcInfo. • . .

Druhý deň rokovania bol rozdelený do dvoch skupm a čmnost
týchto skupín prebiehala súbežne podfa prijatého programu.

2. 16. zasadanie Iingvisticko-geogratickej skupiny
UNGEGN východná, stredná a juhovýchodná
Európa

Program zasadania bol zamer.aný.hlavne ~a národ~ú .štanda~iz~ciu
(zbernázvoslovia a spracúvame nazvov, nazvy na vlacjazyčnych uze-
miach administratívna štruktúra oficiálnych názvoslovných orgá-
nov), toponymické návody pre vydavatefov kartografických a iných
diel, terminológiu v štandardizácii geografi~kých názvov; systémy
latinizácie a návody na výslovnosť, názvy štátov, exonyma, topony-
mické webovské stránky, spoluprácu s regionálnymi skupinami su-
sedných štátov a s pracovnými skupinami UNGEGN, implementá-

1) United nation group of experts on geographical names - Skupina
expertov OSN pre geografické názvoslovie.
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ciu rezolúcií, ciefov a funkcií UNGEGN. Zasadanie bolo doplnené
o informáciu o 20. z~sadaní Skupiny expertov UNGEGN v januári
2000 v New Yorku Učastníci sa navzájom informovali o priebehu
prác na štandardizácii geografického názvoslovia vo svojich kraji-
nách, pokr?ku od predchádzajúceho stretnutia a o možnostiach prí-
stupu k BU názvov jednotlivých krajín.

3. Zasadanie pracovnej skupiny UNGEGN pre topony-
mické slovníky a banky údajov

Na stretnutí sa prerokovali možnosti rozvoja v oblasti tvorby digi-
tálnych toponymických bánk údajov a slovníkov, ako aj plán čin-
nosti. Informácie o činnosti pracovnej skupiny sa budú zverejňovať
na vlastnej internetovej stránke.

Jednou z prvých úloh skupiny bolo nadviazať kontakt s ostatnými
inštitúciami, ktoré sa zaoberajú podobnou problematikou. Ide hlavne
o Mezdinárodnú organizáciu pre štandardizáciu (ISO). Navrhnutá
bola tiež možnosť formálneho spojenia s konzorciom na kódovacie
štandardy UNICODE. OSN vytvorila nedávno pracovnú skupinu pre
geografické informácie, s ktorou bude pracovná skupina pre topo-
nymické banky údajov spolupracovať pri zakladaní súhrnného slov-
nika OSN a vytváraní textových kódovacích štandardov pre GIS
OSN.

Skupina prediskutovala program mnohostrannej výmeny digitál-
nych údajov ako napríklad pri slovníku Odbornej komisie pre an-
tarJ<:tickývýskum (Composite Gazetteer of Antarctica) a severskej
BU. Takéto projekty upozorňujú na význam kompatibility na všet-
kých úrovniach a potrebu štandardného formátu BÚ a slovníkov.

Skupina ďalej zvažovala možnosti textových kódovacích štandar-
dov. Zdóraznil sa význam zachovania špeciálnych znakov a diakri-
tických znamienok používaných v,geografických názvoch. 2iaf, vy-
hfadáv~ci~ programy mnohých BU nie sú schopné pracovať s týmito
znakml. Učastníci sa dohodli na potrebe aktualizácie obsahu a pri-
slušnom doplnení zoznamov jazykov, abecedných sústav a znakov,
ktoré sú súčasťou správy pracovnej skupiny na výmenné formáty
a štandardy toponymických údajov zo 7. konferencie (E/CONF.911
/CRP.1I). Aktualizovaný dokument bude zverejnený na internetovej
stránke skupiny.

Kfúčovým záverom diskusii pracovnej skupiny bolo vyjadrenie
po?iadaviek na praktický jednotný návod na tvorbu toponymických
BU a slovníkov slúžiacich na výmenu digitálnych toponymických
údajov. Tieto pomócky postupne vypracujú členovia pracovnej sku-
piny.

Na zasadaní odznela aj úvodná informácia 08. konferencii OSN
o štandardizácii geografického názvoslovia, ktorá sa bude konať
v septembri 2002 v Berlíne.

RNDr. Mária Kováéová,
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

SKOŘEPA, Z.-KUBfN, T.-PŘIKRYL, M.: Porovnání dvou
metod pro určování výškových rozdílů

MERVART, L.: Nové směry vývoje Bemského softwaru
pro zpracování měření GPS

BURSA, M.: Země ve sluneční soustavě. Dobruška, VTOPÚ 2000
(na obálce je "Praha 2000"). 155 s., 33 obr., 27 tab.

(048) 525:523.2

Práce prof. Milana Burši, DrSc., se obecně vyznačují matematickou
důkladnosti a přísnou vazbou na geometrickou a fyzikální podstatu
zkoumané problematiky. Má také dobrý zvyk doplňovat teoretické
vztahy a závěry konkrétními číselnými hodnotami v podobě konstant
a tabulek. Výjimkou není ani tato publikace, vydaná Vojenským topo-
grafickým ústavem (respektive MO - Generálním štábem AČR). Je
ovšem ,svým způsobem zvláštní. Vědecký redaktor knihy, náčelník
VTOPU pplk. Ing. K. Brázdil, CSc., (v předmluvě), i autor sám
(v úvodu) zdůrazňují, že v rámci požadavků soudobé vojenské geodé-
zie (v systému NATO) je již nutné při řešení otázek globální geodézie
a geodynamiky chápat Zemi jako součást sluneční soustavy. Je to dáno
řadou gravitačních i jiných vzájemných vlivů - a platí to samozřejmě
i pro geodézii "civilní". Knížka je poměrně útlá, má charakter skript,
a velice poučně propojuje širokou škálu poznatků, čímž zajisté pomůže
korigovat někdy přetrvávající představy o výlučnosti Země (a věd jako
GEOdézie, GEOfyzika ... ), jakoby nezávislé na okolí.

Není to ovšem příručka pro geodetickou praxi (většina poznatků
je tu nepoužitelná), ale právě prostředek k chápání souvislostí. A ne-
jde ani o snadné čtení, chceme-li se důsledně "prokousat" souborem
613 očíslovaných rovnic (s řadou nečíslovaných); lze ovšem (třeba
pro začátek) vzít autorovy závěry na víru a sledovat především je-
jich textovou interpretaci, číselné výsledky, obrázky, grafy a tabulky.

Nebudeme zde podrobně probírat názvy a obsah jednotlivých ka-
pitol, kterých je celkem devět. Budeme jen konstatovat, že zvídavý
geodet najde v knize "informační minimum" o (naší) Galaxii a slu-
neční soustavě v ní, o jejich dynamice a vývoji, včetně dnes "módní"
problematiky nebezpečných impaktů, dopadů velkých těles (typu
planetek) na Zemi, Venuši, Merkur, Měsíc a Mars. Problematika
vzniku a vývoje sluneční soustavy vychází z úvah teoretické me-
chaniky o hmotnostech, momentech hybnosti, gravitačních účincích
(včetně slapových) atd., a také úvah termodynamických, od proto-
oblaku po konstituovanou sluneční soustavu, zjejíhož dnešního stavu
vychází určení parametrů pro modelování tohoto vývoje.

Je pojednáno obecně o rotaci těles sluneční soustavy (mj. s tabul-
kou "všech" známých satelitů), o vývoji drah a rotací v soustavě dvou
a více nebeských těles, o slapech a rezonancích. Připomíná se, že řada
přirozených satelitů ve sluneční soustavě se pohybuje pod tzv. Ro-
cheovou mezí, kde by vlastně "měly být" roztrhány slapovými silami
- ale tak by tomu mohlo být jen pokud by byly větší než 200 km. As-
tronomy by mohlo zajímat autorovo hodnocení čtyř hypotéz o pů-
vodu Měsíce (hypotézy oddělení, zachycení, akrece, srážky). Na zá-
kladě orbitální a slapové evoluce v systému Země-Měsíc, a s využitím
poznatků o gravitačním poli Měsíce, považuje za nejvíce podloženou
hypotézu srážky Země s tělesem poněkud větším než je Mars - té
ovšem zatím chybí datování události. Ostatní hypotézy však při tomto
přístupu narážejí na nepřekonatelné rozpory.

Teprve v předposlední osmé kapitole se naplňuje název knihy. Je
tu pojednáno o vzniku Země, o velkých impaktech v její historii,
o dráze a rotaci Země (s příslušnými elementy), nechybí výklad o ek-
liptice jako referenční rovině pro popis pohybu těles ve sluneční sou-
stavě. Závěr knihy je věnován otázce stability sluneční soustavy. Až
na možnost vyvržení Merkuru mimo soustavu (během nejbližších
3,5 miliard let) jsou dráhy ostatních planet natolik stabilní, že je re-
álná naděje na jejich přetrvání po dobu asi 6 miliard let, kdy by se
Země měla rozplynout v rozpínající se atmosféře Slunce ...

Autor v mnoha ohledech vychází z vlastních prací (především po-
kud jde o pohyby, rotace a slapy), využívá ovšem i výsledků jiných
autorů. Cenný je historický přístup, kdy stručnými citacemi je sle-
dován vývoj poznání dané problematiky. Citace zahrnují publikace
od r. 1633 (R. Descartes) do r. 1997. Nalezneme zde mnohá slavná
jména - namátkou: Euler, Hal1ey, Jeffreys, Kaula, Kopal, Laplace,
Newcomb, Newton, Poincaré '" Na více než 12 stranách je připo-
jen i (snad) úplný seznam prací a článků autorových (menším dílem
se spoluautory).

Je sympatické, že Armáda ČR projevila vydáním této publikace
péči o rozšíření vzdělání svých geodetů nad rámec potřeby pro běžné
rutinní činnosti. A knížka je kromě kvalitního tisku půvabná i na po-
hled: na bílo-bleděmodré obálce jsou v barevné stylizaci a s názna-
kem poměrné velikosti (jinak by se nevešly) znázorněny Slunce
(okraj) a 9 planet, aktuálně s prstenci nejen u Saturnu, ale i u Jupi-
teru a Uranu.

, Ing. Georgij Karský, CSc.,
VUGTK - Geodetická observatoř Pecný
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MICHALČÁK, O. (t)-VANKO, J.-MITÁŠ, J.-KOZA, P.-KAR-
VAŠOVÁ, v.: Geodézia 2. Druhé vydání. Bratislava, ALFA-PRESS
2001. 352 s., 187 obr., 18 tab. Cena 415 Sk.

Po téměř deseti letech, které také do zeměměřictví přinesly četné
změny, dostávají studenti a učitelé 3. a 4. ročníků slovenských střed-
ních průmyslových škol se studijním zaměřením geodézie a karto-
grafie do rukou druhé, přepracované vydání oblíbené učebnice. Celý
náklad 600 výtisků převzalo a distribuovalo Ministerstvo školství
SR.

Knížka věcně navazuje na učebnici Geodézia I stejného autor-
ského kolektivu [1], která je věnována (v rozsahu obvyklém u pub-
likací tohoto zaměření) teoretickým a praktickým základům oboru.
Hodnocený 2. díl je rozšiřující nadstavbou. V převážné míře se za-
bývá postupy stavební a inženýrsko-průmyslové geodézie, včetně pa-
sáží z důlního měřictví. Je připsán památce vedoucího autorského
kolektivu prof. Ing. Ondreje Michalčáka, CSc., autora kapitol 5, 8,
10, 15 a části kapitoly 16. Po jeho smrti se vedení se zdarem ujal
Ing. Ján Vanko (kap. 3, 16). Dalšími spoluautory jsou Doc. Ing. Ján
Mitáš, PhD. (kap. 2,4,7,12,13,14), český zástupce Ing. Petr Koza
(kap. I, 6, 9) a Ing. Viera Karvašová (kap. 11).

V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti díla a při snaze o co nej-
širší aktuálnost obsahu byl autorský kolektiv postaven před nelehký
úkol nalezení kompromisu mezi mnohdy protichůdnými požadav-
ky, týkajícími se např. rozsahu pedagogicky a věcně potřebných teo-
retických a praktických znalostí (s přihlédnutím k dosavadní úrovni
vzdělání studentů), poměru zastoupení klasických (často jednoduš-
ších a názornějších) a soudobých postupů, nutnosti překlenout trva-
jící rozdílnou úroveň přístrojového vybavení škol a podniků praxe,
podchycení trendů vývoje. Neopominutelná zřejmě byla též ekono-
mičnost polygrafického zpracování nového vydání. Tím lze vysvět-
lit zachování některých starších informací a zejména poněkud his-
torizujících fotografií přístrojů v jinak velmi zdařilém a dobře
čitelném textu, jehož úroveň nesnižují některé písařské chyby.

Protože vydávání geodetických učebnic (s výjimkou vysokoškol-
ských skript) není v našich zemích příliš častým jevem, stojí za po-
všimnutí alespoň základní přehled díla ve členění kapitol, na jehož
základě si čtenář může utvořit názor na úroveň odborné výchovy
mladých techniků.

Za předmluvou je zařazena tradičně zpracovaná 1. kapitola - Ta-
chymetria (20 s., včetně elektronické). Navazuje nejobsáhlejší kapi-
tola 2 s názvem Geodetické metódy určovania polohy bodov (60 s.),
zahrnující geodetické počtářství (základní souřadnicové výpočty, po-
Iygony, protínání), určování centračních prvků, transformace, ale
i paralaktickou polygonometrii. Následují Skúšky a rektifikácia teo-
dolitov (3. kapitola, 9 s.). a Elektronické dial'komery (4. kapitola, 18 s.,
principy, kalibrace, korekce). Další dvě kapitoly jsou věnovány spo-
lečnému tématu: Základné vytyčovanie práce (17 s., vytýčení bodu,
úsečky, objektu, přímky, roviny, svislice) a Vytyčovanie oblúkov (20
s., včetně zmínky o přechodnicích). Kapitola 7 - Teória chýb a vy-
rovnávací počet na 14 stranách uvádí základní pojmy, kategorizace
a vzorce. Poměrně obsáhlá je následující 8. kapitola Geodetické
práce vo výstavbe (30 s., základní předpisy, metodika, souřadnicové
systémy, účastníci výstavby, vytyčovací sítě, stabilizace bodů, přes-
nost a metody vytyčování, kontrola a dokumentace, skutečné pro-
vedení stavby, dopravní, mostní a vodohospodářské stavby, průmy-
slová zařízení). Názvy dalších kapitol Základní mapa závodu,
sídliska a dopravnej stavby (6 s.) a Meranie posunov a pretvorení
stavebných objektov (20 s.) výstižně charakterizují jejich obsah. Ka-
pitola 11 přehledným způsobem přibližuje Zameravanie stavitels-
kých pamiatok (10 s.) včetně partie o měření archeologických pa-
mátek. Optické provažovače, hledače podzemních vedení a laserové
přístroje jsou zmíněny v kapitole 12 $peciálne geodetické prístroje
a ich použitie (9 s.) Následují dvě poměrně krátké kapitoly Meranie
magnetických azimutov a Určenie smeru miestneho poludníka (teo-
dolitem, gyroteodolitem, výpočtem konvergence). Za výjimečnou
kapitolu v naší literatuře tohoto charakteru a zaměření považují ob-
sáhlou stať Geodézia v podzemných priestoroch (43 s.), která sezna-
muje s problematikou důlního měřictví, měřickými a výpočetními
postupy a metodami, způsoby připojovacího a usměrňovacího mě-
ření, prorážkami, vlivy důlní činnosti na povrch. Závěrečná 16. ka-
pitola Perspektívy vývoja geodézie sumarizuje trendy vývoje po-
sledních desetiletí. Za níje zařazen seznam použité literatury, citující
především základní zákony, početné normy a předpisy a některé z od-
borných publikací.

Je nutno přivítat a ocenit už jen samotný fakt vydání učebnice.
Svým obsahem podává ucelený přehled o stavební, průmyslové
a báňské geodézii v doprovodu navazujících pasáží o přístrojové
technice a způsobech zpracování dat. Geodézia 2 je vhodnou po-
můckou středoškolských studentů, ale může informovat a orientovat
v problematice též studenty a pracovníky spolupracujících oborů.

[1] MICHALČÁK, O. a i.: Geodézia 1. Bratislava, Alfa 1992.

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

K pafdesiatke plk. Ing. Petra Baricu,
náčelníka TS ASR

Roky ubiehajú každému, aj příslušníkom topografickej služby. Ne-
úprosný čas dňa 29. 7. 1951 nameral plukovníkovi Ing. Petrovi Ba-
ricovi, náčelníkovi Topografickej služby (TS) Armády Slovenskej
republiky (ASR) paťdesiat rokov.

Jubilant sa narodil v Humennom. Stredoškolské štúdium skončil
na Strednej priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Koši-
ciach maturitou v roku 1970 a odbor geodézia a kartografia na Sta-
vebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1975. Po štúdiách nastúpil pedagogickú dráhu
na Katedre geodézie SvF SVŠT ako asistent, neskor odborný asis-
tent. V dobe od 1. 7. 1982 do 31. 8. 1990 pOsobil Ing. Barica na Vo-
jenskej katedre SVŠT v hodnosti kapitána.

1.9. 1990 prichádza pplk. Ing. Barica do velitefstva Východného
vojenského okruhu v Trenčíne, kde pracuje v roznych funkciách TS.
Od 1. 1. 1993, ako dostojník velitefstvaASR v Trenčíne, sa stáva ak-
tívnym členom skupiny, ktorá začína budovať novú TS ASR. Táto
činnosť stavi'! pplk. Ing. Baricu na čelo nového Topografického
ústavu (TOPU) ASR v Banskej Bystrici a I. 12. 1993 bol vymeno-
vaný za jeho náčelníka, pričom TOPÚ ASR začal svoju činnosť už
I. 10. 1993.

Rozvážnosť pri riešení problémov, uprednostňovanie moderných
a racionálnych postupov, zavádzanie perspektívnych technológií
a dobré organizačné schopnosti prispeli k tomu, aby bol plk. Ing.
Barica vymenovaný od 1.7.1999 dofunkcie náčelníka TS.ASR. Jeho
pričinením má TS ASR aktívnu spoluprácu s rezortom Uradu geo-
dézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Do druhej patdesiatky želáme plk. Ing. Petrovi Baricovi pevné
zdravie, nové pracovné úspechy, pohodu v osobnom živote a vefa
energie pri ďalšom rozvoji TS ASR.

Roky ubiehajú, čas plynie a nemožno ho zastaviť. A tak zisťujeme,
že dňa 21. 12.2000 oslávil v dobrom zdraví a v plnej pracovnej ak-
tivite šesťdesiate narodeniny Ing. Vladimír Rolko, riaditef odboru ka-
tastrálnej inšpek~ie Úradu geodézie, kartografie a katastra Sloven-
skej republiky (UGKK SR).

Rodák z Vrboviec, okres Myjava. V roku 1957 maturoval na II.
jedenásťročnej strednej škole v Ziline a odbor zememeračského in-
žinierstva skončil na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej
školy technickej (SVŠT) v Bratis!ave v roku 1962. Po štúdiách na-
stupil (17. 5.1962) Ing. Rolko do Ustavu geodézie akartografie v Ži-
line (od 1. 1. 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave) - Stredisko
geodézie v Ziline, kde pracoval v oblasti evidencie nehnutefností
(EN). Tu vyhotovoval geometrické plány, vykonával komplexnú
údržbu EN, sumarizačné a iné práce a v rokoch 1968 až 1972 vy-
konával funkciu vedúceho rajónu. V roku 1973 prešiel Ing. Rolko
do Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Žilina do funkcie samostatný
referent technológie EN, neskór prevádzkový inžinier na útvare ria-
denia výroby, vedúci prevádzky EN (1974 až 1985), zástupca vedú-
ceho prevádzky EN (1986 až 31. 3.1988) a v dobe od I. 4. 1988 do
31. 12. 1990 posobil ako špecialista EN a vedúci útvaru riadenia vý-
roby.



Geodetický a kartografický obzor
302 ročník 47189, 2001, číslo 11

V rokoch 1983 až 1986 Ing. RoUro absolvoval postgraduálne štú-
dium odboru geodézia a kartografia na SvF SVŠT so zameraním na
EN s prehlbením právnych vzťahov.

Od 1. 1. 1991 pracoval Ing. RoUro v technickom odbore Krajskej
správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici, detašované praco-
visko v Žiline, ako vedúci odborný referent špecialista (VORŠ). 1.
8. 1991, ako skúsený odborník, prešiel Ing. Rolko do Slovenského
úradu geodézie a kartografie (od I. I. 1993 ÚGKK SR) do funkcie
VORŠ pre referát inšpektora EN. I. 12. 1991 bol vymenovaný za ri-
aditefa odboru inšpektorátu a v terajšej funkcii posobí od I. 2. 1996.

Do ďalších rokov želáme Ing. Vladimírovi Rolkovi vefa pevného
zdravia, pracovné úspechy a pohodu v osobnom živote.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA

(júl, august, september)
Výročie so rokov:

6. júla ~001 - Ing. Stefan Lukáč, pedagogický pracovník Katedry
geo<:!ézle(KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej uni-
vefZlty (STU) v Bratislave. Narodil sa v Slanci (okres Košice-oko-
lie). Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na SvF Sloven-
skej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1975 na-
stúpil do geodetického útvaru Povodia Dunaja, podnikové riaditelstvo
v Bratislave. Tu zabezpečoval mapové podklady na úpravu vodných
tokov a rOzné staveb'!é objekty a vykonával deformačné merania.
1. 3. 1978 bol, na základe konkurzu, prijatý na KG SvF SVŠT (teraz
STU). Od roku 1996 prednáša predmety: geodézia v priemysle, pred-
pisy na geodetické práce vo výstavbe a vybrané kapitoly zo štan-
dardizácie v geodézii a kartografii. Je autorom a spoluautorom 3 do-
časných vysokoškolských učebníc a 107 odborných prác v časo-
pisoch a v zborníkoch (z toho 20 v zahraničí). Úspešne referoval na
viacerých konferenciách a symp6ziách. Aktívne sa zapája do rieše-
nía výskumných úloh (II) a realizovaných projektov geodetických
prác (24). Je predsedom Slovenskho zvlizu geodetov (od 4.2.1997),
členom Kolégia presedu ÚGKK SR a členom Predstavenstva Ko-
mory geodetov a kartografovo Záslužná bola jeho činnosť aj vo ve-
decko-technickej spoločnosti.

24. júla 2001 - Ing. Miroslav Derlan, inšpektor pre geodetické zá-
klady (GZ), vecné a ďalšie úlohy odboru katastrálnej inšpekcie Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR).
Rodák z Prešova. Po skončení odboru geodézia a kartografia na Sta-
vebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1976 nastúpil do Geodetického ústavu v Bratislave (od 1. 1.
1991 Geodetický a kartografický ústav Bratislava), kde vykonával
práce v GZ. V roku 1980 prešiel do Geodézie, n. p., Prešov, kde ús-
pešne vykonával funkciu zodpovedného geodeta investora pri geo-
detickom zabezpečení bytovej výstavby, ako aj pri plnení geodetic-
kých úloh investičnej výstavby pre energetiku v oblasti východného
Slovenska. I. 10. 1986 ppšiel do Slovenského úradu geodézie a kar-
tografie (od 1. 1. 1993 UGKK SR) do funkcie odborného referenta
- špecialistu pre dodavatefsko-odberatefské vzťahy a vecnú náplň.Má
oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov
geodetických prác, čo bolo zárukou, aby od I. 7. 1994 vykonával
funkciu inšpektora pre GZ, dokumentáciu a archivovanie. V terajšej
funkciije od 26.8.1999.

Výročí 60 let:

2. srpna 2001 - Ing Jaroslav Rasocha, ředitel Katastrálního úřadu
Praha-město. Narodil se v Poděbradech. Po maturitě najednáctileté
škole studoval CVUT v Praze, Fakultu stavební. Po dokončení stu-
dia v r. 1963 nastoupil na Středisko geodézie (SG) v Děčíně, deta-
šované pracoviště Rumburk. Toto pracoviš~ vedl od r. 1966 až do r.
1972, kdy byl jmenován vedoucím SG v Ustí n. Labem. V letech
1972-74 absolvoval postgraduální studium - obor řízení. V r. 1985
nastoupil na podnikové ředitelství Geodézie, n. p., Liberec do funkce
vedoucího oddělení. Koncem r. 1989 přešel do Geodézie, n. p.,
Praha, od I. I. 1990 byl pověřen funkcí vedoucího SG v Berouně,
k 30. 4. 1991 potom funkcí vedoucího SG pro hl. m. Prahu. K 1. 1.
1993 byl jmenován ředitelem KÚ Praha-město, kde v současné době
pracuje 155 zaměstnanců.

26. srpna 2001 - Ing. Jiří Rydval, narozený v Praze. Po ukončení
studia geodézie na Fakultě stavební CVUT v Praze v r. 1963 na-
stoupil na Oblastní ústav geodézie a kartografie v Plzni, v letech
1968-1973 působil v pražském Hydroprojektu. V r. 1973 přešel do
Geodézie Brno na Středisko geodézie v Blansku. Od r. 1975 půso-
bil ve funkci vedoucího technického oddílu a od r. 1989 jako vedoucí
Střediska geodézie v Blansku. I. I. 1993 byl jmenován ředitelem
Katastrálního úřadu v Blansku. Ing. J. Rydval je aktivním členem
Ceského svazu geodetů a kartografů, v Mezinárodní organizaci ze-
měměřičů (FIG) působí jako asistent národního delegáta komise
K 7 - katastr nemovitostí.

30. augusta 2001 - Ing. Vlasta Cebecauerová, vedúca oddelenia
kartografie Katastrálneho ústavu v Žiline. Narodila sa v Uherskom
Hradišti (Ceská republika). Po absolvovaní zememeračského inžinier-
stva na Stavebnej fakulte Slovens~ej vysokej školy technickej v Bra-
tislave v roku 1964 nastúpila do Ustavu geodézie a kartografie v Ži-
line, do konštrukčnej prevádzky. Od roku 1968 bola vedúcou oddielu
konštrukcie Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava, závod Žilina. V
tejto funkcii pokračovala aj od roku 1993 v Geodézii, n. p. a š. p.,
Žilina, 1. 1. 1991 prešla do Krajskej správy geodézie a kartografie
v Banskej Bystrici - detašované pracovisko mapovania v Žiline, do
funkcie vedúcej oddelenia konštrukčných prác. Od I. I. 1993 do 23.
7. 1996 bola vedúcou oddelenia kartografie Katastrálneho úradu
v Banskej Bystrici - pracovisko v Žiline. V terajšej funkcii pOsobí
od 24.7. 1996

7. září 2001 - Ing. Jan Bumba. Narodil se v Křemži (okres Ceský
Krumlov). Po absolvování zeměměřického inženýrství na Stavební fa-
~ultě CVUT v Praze v roce 1963 nastoupil nejprve do tehdejšího
Ustavu geodézie a kartografie v Ceských Budějovicích, později pře-
šel do Plzně. V letech 1970 až 1978 zastával funkci vedoucího Stře-
diska geodézie Plzeň-jih, od ledna 1979 do července 1982 funkci zá-
stupce ředitele Krajské geodetické a kartografické správy v Plzni. Poté
byl jmenován do funkce ředitele Geodézie, n. p., Pardubice, kterou
zastával do poloviny roku 1989. Pak přešel na tehdejší Ceský úřad ge-
odetický a kartografický, odkud odešel v roce 1992 na podkladě kon-
kursu do funkce vedoucího odboru pasportu Technické správy ko-
munikací v Praze. Koncem roku 1994 nastoupil na Zeměměřický
a katastrální inspektorát v Praze, kde působí dodnes ve funkci zá-
stupce ředitele. Po celou dobu nepřerušil kontakt s praktickým ze-
měměřictvím, především s katastrální problematikou, zajímá se i o od-
bornou teoretickou činnost. Od roku 1983je členem zkušební komise
pro státní závěrečné zkoušky na Stavební fakultě CVUT v Praze, šest
let působil i ve zkušební komísi na VUT v Brně. Několik let externě
přednášel na bakalářském studiu CVUT v Praze. Je autorem třech od-
borných publikací a mnoha desítek odborných článků pro řadu peri-
odik. Známé je i jeho lektorské působení na desítkách seminářů, při
kterých přednáší pro odbornou zeměměřickou veřejnost i pro za-
městnance různých správních orgánů a komerčních subjektů.

II. září 2001 - Ing. Jaroslav Bačkovský, ředitel Zeměměřického
a katastrálního inspektorátu v Pardubicích. Rodák z Trhové Kame-
nice (okres Chrudim), absolvoval Průmyslovou školu zeměměřickou
v Praze v roce 1959 a v roce 1964 ukončil studia na oboru geodézie
a kartografie CVUT v Praze. Po absolvování nastoupil v provozu in-
ženýrské geodézíe Geodézie Pardubice, kde zastával různé funkce -
vedoucí oddílu, provozní inženýr, technický náměstek, zástupce ře-
ditele Krajské geodetické a kartografické správy a od roku 1996 byl
jmenován ředitelem Zeměměřického a katastrálního inspektorátu
v Pardubicích.

19. septembra 2001 - Ing. Gustáv Giláni, vedúci oddelenia práv
k nehnutefnostiam katastrálneho odboru (KO) Krajského úradu
v Prešove. Rodák z Hýb (okres Liptovský Mikuláš). Po absolvovaní
zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej
vys<?kejškoly technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1965 nastúpil
do Ustavu geodézie a kartografie v Prešove, kde ako vedúci merač-
skej čaty vykonával práce topografického mapovania. I. 2. 1968 pre-
šiel do Inžinierskej geodézie (lG), n. p., Bratislava, závod Prešov,
ako vedúci oddielu prevádzky lG. Od 1. 6.1973 bol vymenovaný do
funkcie vedúceho oddelenia odbytu a cien Geodézie, n. p. a Š. p.,
Prešov. Túto funkciu úspešne vykonával do 31. 12. 1990. V rokoch
1983 až 1986 absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodézia
a kartografia na SvF SVŠT. 1. 1. 1991 prešiel do Krajskej správy geo-
dézie a kartografie v Košiciach do funkcie vedúceho oddelenia kon-
troly. V tejto funkcii pokračoval aj po zriadení Katastrálneho úradu
(KU) v Košiciach od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996, kde odbornými ve-
domosťami a prehfadom bol významnou oporou KÚ. Od 24. 7. 1996
do 31. 8. 1999 bol vedúci oddelenia koordinácie a informácií (KO)
Krajského úradu v Prešove. V terajšej funkcii pOsobí od 1. 9. 1999.
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19. září 2001 - Ing. Stanislav Crha, ředitel Katastrálního úřadu
(KÚ) v Chomutově. Rodák z Alšovic (okres Jablonec n. Nisou). Pů-
sobil od roku 1963 na Středisku geodézie (SG) v Liberci a od roku
1967 na SG v Chomutově (od roku 1991 jeho vedoucí), kde se vě-
noval i inženýrské geodézii v bytové a průmyslové výstavbě a s ná-
stupem p'očítačové techniky rovněž programátorské činnosti. Ředi-
telem KU v Chomutově byl jmenován k I. I. 1993. Vždy propagoval
progresivni metody prací.

21. septembra 2001 - Ing. Lýdia F8Šiangová, vedúca oddelenia
kontroly Katastrálneho ústavu v Žiline. Narodila sa v Levoči. Po
skončení zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slo-
venskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1963 nastúpila
do Ústavu geodézie a kartografie v Ži!ine, kde vykonávala fotogra-
metrické práce. Od roku 1968 pracovala vo výpočtovom stredisku
Inžinierskej geodézie, n. p., (lG) Bratislava, závod Žilina a od roku
1971 ako vedúca Strediska automatizácie lG, od roku 1973 Geodé-
zie, n. p. a š. p., Žilina. V roku 1974 absolvovala postgraduálne štú-
dium automatizácie na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.
I. I. 1991 prešla do Krajskej správy geodézie a kartografie v Ban-
skej Bystrici - detašované pracovisko mapovania v Žiline, do funk-
cie vedúcej odboru konštrukčných prác. Od I. I. 1993 do 23. 7. 1996
bola riaditefkou odboru obnovy katastra Katastrálneho úradu v Ban-
skej Bystrici - pracovisko v Žiline. V terajšej funkcii posobí od 24.
7.1996.

26. července 2001 - Ing. Jaroslav Kolman, narozený v Bratislavě.
Obor geodézie vystudoval na ČVUT v Praze (1959), po roce půso-
bení na Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Čes. Budějovi-
cích pracoval v Geodézii Brno, od r. 1990 jako vedoucí Střediska
geodézie Třebíč, od 1. 1. 1993 do 30. 6. 2001 byl ředitelem Ka-
tastrálního úřadu v Třebíči. Významná etapa jeho odborné praxe je
spojena s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany. Ing. J. Kolmanje
znám jako aktivní člen Českého svazu geodetů a kartografů (dříve
ČSVTS) nejen svými vysoce fundovanými referáty na odborných
akcích, ale také jako úspěšný organizátor zájezdů s odbornou tema-
tikou.

13. srpna 2001 - Ing. Elvíra Bezdíčková, narozená v Kujbyševce
(Amurská oblast bývalého SSSR). Obor geodézie vystudovala na
Moskevském institutu (1959), v letech"1960-1963 pracovala ve vý-
početním oddíle v Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Brně.
Od r. 1964 byla odbornou asistentkou Ústavu geodézie Stavební fa-
kulty VUT v Brně.

20. augusta 2001 - Ing. Stefan Priam, PhD., samostatný vedecký
pracovník oddelenia rozvoja a medzi.národnej spolupráce Geodetic-
kého a kartografického ústavu (GKU) Bratislava. Rodák zo Semše
(okres Košice-okolie). Zememeračské inžinierstvo študoval v rokoch
1958 až 1963 na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vy!,okej školy
technickej v Bratislave. Po jeho skončení nastúpil do Ustav\} geo-
dézie a kartografi.e v Prešove. Z.ačiatkom roku 1964 prešiel do Ustavu
teórie merania (UTM - teraz Ustav merania) SAV v Bratislave. Po-
čas pOsobenia v ÚTM si zvyšoval odbornú kvalifikáciu. Okrem iné-
ho absolvoval 4 semestre diafkového štúdia matematiky a fyziky na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 1. 7.
1970 prešiel do novozriadeného Výskumného ústavu geodézie a kar-
tografie v Bratislave. Tu, ako zodpovedný riešitef, sa najskor zao-
beral presnosťou elektronických diafkomerov, z ktorej v roku 1976
obhájil aj kandidátsku dizertačnú prácu. Ďalej sa zaoberal metódami
budovania a modernizácie geodetických bodových polí a geodetic-
kých sietí a s problémami geodynarníky. V rokoch 1977 a 1979 bol
za rezort geodézie a kartografie členom výpravy, ktorá sa zúčastnila
výskumných expedícií v oblasti Parníru. Od I. 1. 1982 do 31. 12.
1989 bol vedúcim oddelenia geodézie. Bol členom Vedeckého ko-
légia SAV pre vedy o Zemi a vesmíre (1988 až 1992). 1. 5.1994 pre-
šiel do GKÚ do funkcie vedúci oddelenia analýzy a rozvoja geode-
tických základov (GZ). Tu pokračoval v prácach na budovaní
a modernizácii GZ na báze globálneho systému určovania polohy.
Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenskej geodynamickej referenčnej
siete, ktoráje kostrou nových integrovaných GZ. Výsledky výskum-
nej činnosti zhmul do 15 výskumných správ (ako zodpovedný rieši-
tef a spoluriešitef), 39 vedeckých a odborných prác (ako autor a spo-
luautor), viacero prednášok na medzinárodných a domácich konfe-
renciách a sympóziách a je spoluautor Terminologického slovníka
geodézie, kartografie a katastra (Bratislava 1998). Má rozsiahlu po-
sudkovú činnosť. Je členom podkomisie Medzinárodnej geodetickej
asociácie pre UEREF, koordinátorom za rezort ÚGKK SR v oblasti
medzinárodnej spolupráce v rámci Stredoeurópskej iniciatívy, čle-

nom komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác vo
vednom odbore geodézia a komisie pre obhajoby diplomových prác
študijného odboru geodézia a kartografia SvF Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave, ako aj členom technickej normalizačnej ko-
misie Geodézia a kartografia. V terajšom zaradení je od I. I. 2000.

22. augusta 2001 - doc. Ing. Ján Mitáš, PhD., pedagogický pra-
covník Katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty
(SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Narodil
sa v Žiline. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte in-
žinierského stavitefstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVST)
v Bratislave v roku 1960 nastúpil do Hydroprojektu v Bratislave, kde
vykonával prieskumné, projekčné a vytyčovacie práce pre vodné die-
la, cesty a železnice. 1. II. 1963 prešiel na KGZ SvF SVST (teraz
STU) ako asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku
1979 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný I. 6. 1985.
Je autorom a spoluautorom 39 vedeckých a odborných prác a 7 do-
časných vysokoškolských učebníc. Dalej je spoluautorom jednej
monografie a 2 učebníc "Geodézia I a 2" pre stredné priemyselné
školy, pričom "Geodézia 2" vyšla v druhom vydaní. Aktívne sa za-
pája do riešenia výskumných úloh (15), najma na úseku vefmi pres-
ných výškových meraní a geodetickej metrológie, ako aj realizova-
nia projektov geodetických prác (5). V rokoch 1975 až 1978
spolupracoval s Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bra-
tislave na výskume recentných vertikálnych pohybov v oblasti Ma-
lých Karpát. Je školitefom doktorandov a má expertíznu a posud-
kovú činnosť.

26. septembra 2001 - Ing. Alfonz Porv8Žník. Rodák z Brekova
(okres Humenné). Po absolvovaní zememeračského odboru Průmy-
slové školy stavební v Brne v roku 1955 nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie v Prešove. V rokoch 1961 až 1966 štu-
doval zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave. 1. 7.1966 sa vrátil do Ústavu
geodézie a kartografie v Prešove - Strediska geodézie (SG) v Hu-
mennom. I. I. 1970 bol poverený vedením tohto SG a od I. 3. 1973
bol vymenovaný za vedúceho SG Humenné Krajskej správy geodé-
zie a kartografie v Košiciach. V rokoch 1977 až 1983 a 1984 až 1989
posobil ako odborný poradca pre kataster na Kube. Od I. I. 1993 do
23.7. 1996 bol riaditefom Správy katastra Humenné Katastrálneho
úradu v Košiciach a od 24. 7. 1996 do 31. 1. 1999, t. j. do odchodu
do dochodku, bol vedúcim katastrálneho odboru (KO) Okresného
úradu (OÚ) v.Humennom. Ako dóchodca overuje geometrické plá-
ny pre KO OU Humenné, Medzilaborce a Snina.

Výročí 70 let:

27. července 2001 - Ing. Zdeněk Novotný, rodák z Prahy. Studia
na Zeměměřické fakultě ČVUT ukončil v roce 1954. Po absolvo-
vání nastoupil k dřívějšímu Oblastnímu ústavu geodézie a kartogra-
fie v Plzni. Zúčastnil se mapování ve velkých a středních měřítkách,
roku 1972 byl jmenován vedoucím provozu speciálních prací, od
roku 1975 vedoucím útvaru řízení a kontroly jakosti a po dalších 10
letech vedoucím odboru řízení výroby. Významně se podílel na pra-
cích evidence nemovitostí i v mapování, aktivně působil v tehdejší
Československé vědeckotechnické společnosti, v níž byl po řadu let
předsedou pobočky. Roku 1990 byl jmenován ředitelem s. p. Geo-
dézie Plzeň, následujícího roku 1991 ředitelem Krajské geodetické
a kartografické správy v Plzni.

I. augusta 200 I - Ing. Peter Hanko. Rodák z Riegersburgu (Dolné
Rakúsko). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte sta-
vebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Výskumného ústavu
stavebníctva v Bratislave. Od roku 1958 do 31. 12. 1959 posobil ako
vedúci Okresného meračského strediska v Príevidzi Oblastného
ústavu geodézie a km;tografie v Ži!ine, od roku 1960 vedúci Stre-
diska geodézie (SG) Ustavu geodézie a kartografie v Žiline (neskor
Oblastného ústavu geodézie v Bratislave) a od roku 1973 Krajskej
správy geodézie a kartografie (KSGK) v Banskej Bystrici. Od I. I.
1991 do odchodu dodóchodku (13.8.1993) pracoval akovedúci od-
delenia SG v Príevidzi KSGK (od I. I. 1993 Správy katastra v Príe-
vidzi Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici). Ako skúsený odbor-
ník v oblasti evidencie nehnutefností (EN) a vlastníckych vzťahov sa
zaslúžil o rozvoj EN v okrese Prievidza.

15. srpna 2001 - Ing. Milan KIimeš, rodák z Brna. V letech
1975-1990 technický náměstek, poté specialista pro zahraniční
vztahy Geodézie Brno. Po řadu let působil jako statutární zástupce
v Mezinárodní organizaci zeměměřičů (FlG). Je čestným členem
FlG, od roku 1973 byl po dvě desetiletí předsedou Národního ko-
mitétu pro FlG, jehož je i nadále aktivním členem. Studia geodézie
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a kartografie absolvoval na Vojenské akademii v Brně, od roku 1955
pracoval v našem resortu v organizačních předchůdcích shora jme-
novaného brněnského podniku. Po absolvování tehdejší University
17. listopadu působil v období 1967-1969 jako expert OSN v So-
málsku. Mezi roky 1970-1990 byl i předsedou brněnské pobočky
tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti. Z jeho pod-
nětu vznikla v roce 1962 tradice Geodetických oborových, respek-
tive informačních dnů, konaných dříve v době brněnských podzim-
ních strojírenských veletrhů.

4. septembra 2001 - Ing. Vladimír Kupčo. Rodák z Važca (okres
Liptovský Mikuláš). Po skončení odboru zememeračského inžinier-
stva na Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1955, nastúpil 20. 1. 1956 do Ob1a-
stného ústavu geodézie a kartografie v Prešove (neskor Ústav geo-
dézie a kartografie, Oblastný ústav geodézie v Bratislave, Krajská
správa geodézie a kartografie - KSGK - v Košiciach a Katastrálny
úrad - KÚ - v Košiciach). Na týchto pracoviskách vykonával a ria-
dil práce mapovacie a evidencie nehnutefností (EN) v roznych funk-
ciách: vedúci meračskej čaty, vedúci oddielu a prevádzky a od roku
1960 vedúci Strediska geodézie v Poprade. V tejto funkci i pokra-
čoval aj po zriadení KSGK (1973) do 28. 2. 1993. Od 1. 3. 1993 do
odchodu do dochodku (15. 1. 1995) pracoval ako overovatef geo-
metrickýcp plánov Správy katastra (SK) Poprad, neskor SK Kež-
marok KU v Košiciach. Ako skúsený odborník v oblasti EN a evi- •
dovania vlastníckeho práva k povodným nehnutefnostiam má
zásluhu na rozvoji EN v okrese Poprad. Je nositefom rezortného vy-
znamenania.

28. července 2001 - prof. Ing. Erhart Srnka, DrSc., narozený
v Praze, významný představitel moderní vojenské kartografie. Bě-
hem základní vojenské služby se stal v r. 1951 vojákem z povolá-
ní a od téhož roku až do r. 1991 působil neptřetržitě jako vědecko-
pedagogický pracovník Vojenské akademie v Brně, v období
1959-1960 také ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Jeho
přednášky a zpracované učební fondy, zejména v předmětu mate-
matická kartografie, mají vysokou odbornou a metodickou úroveň.
Vychoval řadu vědeckých pracovníků, zejména pro potřeby topo-
grafické služby bývalé Ceskoslovenské armády (ČSA). V r. 1964 do-
sáhl hodnosti kandidáta technických věd, v r. 1972 byl jmenován do-
centem pro obor kartografie, v r. 1980 obhájil doktorskou disertaci
na téma "Matematicko-Iogické modelování procesu generalizace
v kartografii" a v roce 1981 byl jmenován vysokoškolským profe-
sorem pro obor kartografie. V letech 1974-1986 prof. E. Srnka ús-
pěšně zastával funkci náčelníka katedry. Velmi rozsáhlá je i jeho od-
borná a vědecká práce, jejíž výsledky publikoval ve více než padesáti
titulech knih, odborných článků, učebnic a skript. Významnou mě-
rou se podílel mj. také na rozvoji mapového díla ČSA, významný je
jeho aktivní 'přínos při řešení vědeckotechnické přípravy a redakč-
ního řízení Cs. vojenského atlasu v letech 1957-1965 a ve funkci
odpovědného odborného redaktora Vojenského zeměpisného atlasu
v letech 1971-1975. Prof. Erhart Srnka významně obohatil světo-
vou kartografickou vědu a přispěl k pozitivnímu hodnocení čs. kar-
tografie v zahraničí.

Výročie 80 rokov:

4. srpna 2001 - Ing. Jan Havelka, bývalý vedoucí Střediska geo-
dézie (SG) v Jihlavě. Ve své praxi do roku 1974 působil v různých
organizacích resortu Ministerstva zemědělství, od roku 1960 do roku
1974 byl ředitelem Zemědělského stavebního podniku v Jihlavě. Své
bohaté zkušenosti zúročil po přechodu do resortu tehdejšího Čes-
kého úřadu geodetického a kartografického při vedení SG.

18. septembra 200 I - Ing. Vladimír Kušnír. Rodák z Prešova. Ze-
memeračské inžinierstvo študoval na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bratislave (1941 až 1946). Do štátnej zememeračskej služby
na~túpil 1. 9. 1945 do Fotogrametrickho ústavu Rre Slovensko (FO-
TUS) v Bratislave. V roku 1950, keď bol FOTUS spolu s ďalšími
geodetickými inštitúciami zlúčený do Slovenského zememeračské-
ho a kartografického ústavu, prešiel do tohto ústavu, ktorý bol pre-
menovaný na Geodetický, topografický a kartografický ústava ne-
skor na Geodetický ústav. Jeho organizačný talent sa plne prejavil
v období jeho posobnosti v týchto ústavoch, kde prešiel roznymi
funkciami: od smenového inžiniera po vedúceho fotogrametrickej
prevádzky. V júni 1962 bol vymenova!1Ýza technického námestníka
riaditefa a v roku 1964 za riaditefa Ustavu geodézie a kartografie
v Prešove. V rokoch 1968 až 1972, ako pracovník Oblastného ústavu
geodézie v Bratislave, vykonával vedúceho inšpektorátu geodézie
a kartografie. I. 1. 1973 prešiel do Slovenského úradu geodézie a kar-

tografie ako vedúci koordinačného oddelenia. 31. 12. 1984 odišiel
do dóchodku.

Z dalších výročí pripomíname:

14. mája 1946 - pred 55 rokmi bol nariadením Slovenskej národnej
rady (SNR) Č. 67/1946 Zb. nariadt:ní SNR zriadený Fotograme-
trický ústav pre Slovensko (FOTUS) v Bratislave. Vznikol z fo-
togrametrického vymeri.avania Minis!erstva financií, ktoré bolo zria-
dené už v roku 1943. Ulohou FOTUS bolo vyhotovovať pozemné
a letecké meračské snímky na území Slovenska a z nich fotograme-
trickými metódami vyhotovovať katastrálne mapy, polohopisné
a výškopisné mapy a mapy každého druhu a všetkých mierok na po-
treby štátneho a civilného mapovania, plánovania a vymeriavania.
V roku 1950 bol spolu s ďalšími geodetickými inštitúciami zlúčený
do Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Brati-
slave.

16.júla 1911 - pred 90 rokmi sa narodil v Slovenskom Grobe (okres
Pezinok) PhDr. Ján Purgina. Dejepis a zemepis študoval na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po jeho skon-
čení v roku 1936 posobil ako stredoškolský profesor dejepisu. Do
štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1952, a to do Sloven-
ského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave. Ďa-
lej pracoval v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave
v Bratislave, v Správe geodézie a kartografie na Slovensku (1956 až
1960), v Kartografickom a reprodukčnom ústave v Modre-Harmó-
nii (od roku 1963 v Bratislave), v Kartografii, n. p. a v Slovenskej
kartografii, n. p., Bratislava. Venoval sa histórii kartografie a bol re-
daktorom vydávaných kartografických diel. Zaslúžil sa o založenie
edície Monumenta Slovaciae cartographica, v ktorej spracoval2 pub-
likácie. V roku 1971 odišiel do dóchodku. Zomrel6. 10. 1985 v Bra-
tislave.

16. jú1a 1941 - pred 60 rokmi bola vyhláškou ministerstva financií
č.29811941 Úradných novín zriadená Triangulačná kancelária Mi-
nisterstva financií so síd10m v Bratislave. Jej úlohou bolo použí-
vať a doplňovať trigonometrickú sieť medzinárodného stupňového
merania na vedecké a praktické účely štátnej správy a technického
podnikania; dobudovať Jednotnú trigonometrickú sieť katastrálnu,
ktorá má viičšiu dlžku strán než 4 km; určiť nadmorské výšky všet-
kých trigonometrických bodov na podklade presnej nivelácie a sle-
dovať pokrok v geodetickej vede a vo výrobe geodetických prístro-
jov a pomocok. V roku 1950 bola spolu s ďalšími geodetickými
inštitúciami zlučená do Slovenského zememeračského a kartogra-
fického ústavu.

16. júla 1941 - pred 60 rokmi bol vyhláškou ministerstva financií č.
29811941 Úradných novín zriadený Reprodukčný ústav Minister·
stva financií so sídlom v Thrčianskom Sviitom Martine (dnes Mar-
tin). Jeho úlohou bolo reprodukovať a vyhotovovať odtlačky geo-
metrických plánov a katastrálnych máp, aby slúžili ako geometrický
základ na obnovenie, zak1adanie, vedenie a doplňovanie pozemko-
vého katastra a verejných knih, na mapový podklad pre kartogra-
fické a výškopisné práce, na technické podnikanie, na hospodárske,
štatistické a iné účely štátnej správy a občianského života. V roku
1950 bol spolu s ďalšími geodetickými inštitúciami zlučený do Slo-
venského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave.

19. července 1906 - před 95 lety se v Moravských Budějovicích na-
rodil Ing. Ladislav Pochylý. Vysokoškolské studium zeměměřictví
absolvoval na české technice v Brně v r. 1929; po praxi u různých
ústavů byl v letech 1955-1966 a 1969-1973 středoškolským profe-
sorem geodetických předmětů na Střední průmyslové škole stavební
v Brně. Ve školním roce 1974-1975 působil také na Vysokém učení
technickém v Brně. Zemřel 19. 6.1975 v Brně.

4. srpna 1901 - před 100 lety se narodil v Horní Nové v Podkrko-
noší prof. RNDr. Emil Buchar, DrSc., člen korespondent Čs. aka-
demie věd, profesor geodetické astronomie a geofyziky a dřívější ve-
doucí katedry vyšší geodézie na oboru geodézie a kartografie
Stavební fakulty ČVUT v Praze, na které byl roku 1948 děkanem.
Vystudoval Universitu Karlovu, působil na hvězdárně v Alžíru. Jako
civilní zaměstnanec Vojenského zeměpisného ústavu v Praze se po-
dílel na budování základní trigonometrické sítě Československé re-
publiky. Jako první vypočetl zploštění Země z pohybu umělých dru-
žic, byl i úspěšným konstruktérem nových pomůcek a přístrojů. Byl
členem mnoha zahraničních i domácích vědeckých společností a or-
ganizací. Zemřel 20. 9.1979 v Praze.



15. augusta 1906 - pred 95 rokmi sa narodil v Bíni (okres Nové
Zámky) Ing. Vojtech Slezák. Zememeračské inžinierstvo študoval
na Čes kom vysokom učení technickom v Prahe. Do štátnej zeme-
meračskej služby nastúpil v decembri 1931. Posobil v Bratislave:
v Katastrálnom meračskom úrade, v Ministerstve financií a od roku
1945 v Povereníctve financií, kde bol vedúcim oddelenia pre ve-
denie pozemkového katastra na zememeračskom odbore. Popri
týchto prácach posobil v rokoch 1941 až 1946 na Slovenskej vy-
sokej škole technickej v Bratislave ako honorovaný docent. Po vy-
tvorení Správy geodézie a kartografie na Slovensku (1954) bol po-
verený vedením plánovacieho oddelenia. Od 1. 4. 1958 pracoval
ako projektant v Geodetickom ústave, v Ústave geodézie a karto-
grafie a v Oblastnom ústave geodézie. 1. 6. 1969 prešiel do novoz-
riadenej Slovenskej správy geodézie a kartografie, kde ako vedúci
inšpekčno-kartografického oddelenia koordinačného odboru pra-
coval až do odchodu do dochodku (31. 3. 1973). Tu sa plne uplat-
nili jeho bohaté praktické skúsenosti. Zomrel 15. 11. 1988 v Brati-
slave.

15. srpna 1916 - před 85 lety se narodil doc. Ing. František Štei-
ner, dřívější proděkan oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty
ČVUT v Praze, vedoucí katedry geodézie a pozemkových úprav.
Přednáše1 předměty hospodářsko-technické úpravy půdy a geodézie,
pro které připravoval i skripta. Na fakultu přišel po předchozí praxi
v různých odvětvích oboru roku 1958, docentem byl jmenován roku
1962. Zemřel v Praze 8. 3. 1993.

2. září 1906 - před 95 lety se v Uhřicích (okres Vyškov) narodil
Ing. Dr. Stanislav Ledabyl. Absolvoval reálku v Kroměříži (1926)
a obor zeměměřictví na České vysoké škole technické v Brně (1932).
V roce 1946 získal na Vysokém učení technickém v Brně titul dok-
tora technických věd. Pracoval na Inspektorátu katastrálního vymě-
řování v Trenčíně, potom přešel k Zemskému úřadu v.Brně. Od r.
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