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KOKS Brno

Sou�ssn$ stav s technická drove� státní evidence nemovitos-
tí je výsledkem cílev~domé �innosti resortu geodézie a karto-
graf'ie za uplynulé období. Její záklsdy a hlavní dkol~ byly
formulovány zákonem �. 22/1964 Sb. a v evidenci nemov1tostí
provád~ní vyhláäkou �. 23/1964 Sb. Uvedené základní normy by-
ly dále ~ozpracovány celou ~adou provád~cích p~edpisdt pokynd
a na~ízení.

Za uplynulé období proAla evidence nemovitostí náro�n$m vý-
vojem, které lze z hlediska jejího vedení charakterizovat n~-
kolika základními �asovými etapami, jako bylo vlastní zalo�e-
ní EN, p~evedení na po�íta� a p~evedení do systému HEN. Ka�dá
z tächto etap mAla své období a s nim spojené charakteristické
kladné i záporné jevy. Jedno vAak lze zcela objektivnA konsta-
tovat, �e evidence nemovitostí za celou dobu své existence v�dy
plnila a nadále plní svoji nezsstupitelnou dlohu na vAech svých
dsecích. ZvláätA ddle!itou funkci sehrává na dseku poskytování
informací pro ~ízení a plánování zemAd~lské výroby a v ochran~
a vyu�ití zemAd~lského a lesního pddního fondu. V této oblasti
se evidence nemovitostí a s ní i resort dostává do pop~edí záj-
mu a pozornosti stranických i státních orgánd a to nejen v na-
äem kraji, ale i v m~~ítku celostátnim.

Sou�asné po�adavky a s nimi spojené dkoly na dseku vedení
evidence nemovitostí odpovídají dosa�enému stupci rozvoje naAí
socialistické spole�nosti a vychází z potfeb národního hospo-
dáfství. Stanovené celospole�enské dkoly lze charakterizovat
ve vztahu k objektivním po�adavkdm zcela obecnými pojmy~ jako
je ·spolupráce·, "aktuálnost", "operativnost" a "kvalita".

K dosa�ení tAchto základní ch potfeb a cíld byly ~vofeny
podmínky prostfednictvím vnAjAích spole�ensko-ekonom1ckých
strukturálních zm~n národního hospodá~ství a inovací v systému
automatizovaného vedení evidence nemovitostí. V této souvislos-
ti pdjde p~edevAim o potfebu zabezpe�it :

- na úrovni okresd a kraje neformální spolupráce s p~íslu!ntmi
orgány státní správy a pozvednout ji ze sou�asné do jisté
míry stagnující úrovnä na úrove� odpovídsjící významu eviden-
ce nemovítostí p~ správnim fízení. Jde p~edeväím o pfísluä-



ná re~en.í okruhu problému, aouvl.1ejidch s pró:nítnutilllzákon-
ných ustanoveni o evidenci nemovitostí do upraveného rozsahu
�innosti národních výbo~ ve smyslu novely zákona o národnich
výborech �. 3111983 Sh. s vazbou na vzá~emnou podlt�nl!nostúrov-
n! jejich pln~ní a objektivnost na�ich udajO. Re~ení úkolu je
o to o~ti�n~j~í, �e se nejedná výh~dn~ o národn! výbory, ale
o �irokou oblast spolupráce i 8 jinymi orgány státní správy a
organizaceml. Dosahovaná výsledky v mnoha prípadech nejsou
adekvátní vynalo�enému úsili a iniciativ~ uekute�"ované z na�i
strany. Slo�itost realizace danáho úkolu je zejména v oblasti
po~eb aktual1zace /oUveníl vzájemných v8zeb, zakotvených
v obecnl platných právních normách, jejich� napln~ní pro potteby
aktuálnosti evidence nemovitost! je v sou�asnosti stále prosa-
zováno pomocí osvHové a technick~ pomoci, tj. na bázi ur�i't4
formy dobrovolnosti loh1a~ovací povinnost § 7 zákona �.22/1964
sb.l. Zlep�en! v táto oblasti by ur�it~ nastalo dopln~nim pt!-
slu!ných právních norem o ostanovení majíc! sank�ní charakter,
vyu�itelná pti rtepln~ní predepsaných povinnost! �.

- Aktuálnost obsahu pozemkových map a evidence staveb tam, kde
v minulosti nezbývaly geodetické kapacity na knmplexn! za-
m~ten! dokon�ené výstavby nebo kde byla tolerovana povin-
nost ptedlo�it ke kolauda!nímu tízení ~eometrický plán. Ur-
�ité %pomalení investi�ní a ob�anské vystavby nám umo�"uje,
abychom cílev~doml prevedli uvoln~ná geodetlcké kapacity z
oblasti tvorby ú�elových mapových podkladd do oblasti zem~-
tování skute�ného provedení staveb, s vyuU tim vyhotovených
geometrických plán" pro evidenci nemovitost!. Pbdm.ínky rea-
lizace tohoto úkolu mohou být �asovl omezené, proto je po-
~ebné vyu�it táto pro nás optimáln! a ptíznlvé situace k
zabezpe�ení po~ebn~ jakosti prací a zvý�enou pozornost vl-
novat úrovni obsahové a v~cné stránky map velkých mnítek.
Obtí�nost te�ení väek spo�ívá zejména v odstranování nesrov-
nelost! mezi závazným eviden�ním stavem a skute�ností podIe
stávajících právních ptedpiad a usnesení, pritom jejich pl1vod
je v nedávná minulosti a nápravná opatrení orgánd státní sprá-
vy, pokud k nim docház!, nejsou operativn~ zabezpe�ována.
V mnoha prípadech docháZí k ur�ité podmínlnosti zavedení ~~-
ny do operátu evidence nemovitostí ve smyslu ptíslu!Oých
ustanovení zákone o evidenci nemovitosti, ochranl p~o
fondu a stavebn!ho zákona. Tato problematika se zvlá�tl ne-
prízn1vi projevuje pti te�ení zji§t~ných nesouladd v rámci
provádlní mistního �ettení pro tvorbu základní mapT velkého
m~títka, jako pozemkové mapy evidence nemovitost!.

- Uektivnost a vyuUtelnos1: geodet1ckých prací provádlných
jiným1 oprávn~ným1 organizacemi, nebotjak bývá ovUováno
koord1na�nim a kontroln!m dohledem KOKS, lze n~které výsled-
ky geodetických prac! vyu�it pro evidenci nemovitostí s ob-
tí�emi. Obvyklou ptí�inou zj1.�t8vaných nedostatkd je nedda-
ledná respektování specifických zásad vyu�ite1nosti pro ú-
dr�bu pozemkové mapy resp. nedostatky v dokumentaci výsled-
kO.meren!. Z uvedených ddvodd je treba ptedcházet ptí�inám
ovllvnující tento stav, a to nejen dohledem KGKS ale i
stykem strediska geodézie s príslu�nou organizacI v obdob!



pf.ípr"v na zahájeni mofiokých praci. V n&81edujícim obdobi bude
dnl�!m prloritním úkolem úseku táto �innosti ov�:ten!�iselných
vý5ledkó m~ren! z hlediska presnosti podle �SN 01 3410 a jejich
dokumentace v pfedepsaných nále�itostech záznamO podrobnáho m~-
1'en! zm~n.

Mimo výie uvedený okruh vn~jAích vzta!ld, který je 8p~c1.tIcký
nutnou spolupraci p1'izabezpe�ováni aktuálnosti evidence nemovi-
tosti, vy�aduje operativnoat a kvalita poskytovaných 1ntormaci,
v~novat odpovldajíci poaornost i dal!!m úkolUm, které jsou
stanoveny pro nápl� vlastn! odborné �innostI. Na úseku vedeni
evidence nemovitosti Jde p1'edevliml

alo zabezpe�eni jej! aktuálnosti prost1'ednictvim stanovených
zásad:
- dOsledného dodr�ován! limItních lhOt stanovených pro vy-

zna�ení zm~novÝch údajO v evidenci nemovitostl,
- provád~ní prO~�né aktu&lizace souborO REN na po�íta�i a
na ni navazuj!ci práce v dal�ich operátech,

bl o podmI�uJící ta1ctoryreal1zace dil�ích výkonO, jako je na
priklad:
- technologie zvládnutí záznamu zm~n k údajI o u�ivateli

resp. vlastn!ku a o parcele v prOb~hu mezi dv~ma aktualI-
zacemI,

- operativnost vyhotovování výstupd z evidence nemovitost!,
- kvalita zápisO ve zmenových dokladech a s ní související

chybovost zm~nového rizení,
- ú�innost kontrolniho systému.

Mimo vý!e uvedenou problematiku zahrnuje komplexn! pojetí
celé oblasti evidence nemovltostí fadu dal�ích v~cných úkolO,
pOsobicich na její úrove� primo nebo zprostredkovan~. Jde zejmé-
na o úkoly jako je:

- komplexní zakládání evidence právních vztahO k nemovitostem,
- prevod pozemkových map na PET-fólIe
- prov~rky vyu�ití zem~d~lského pO~ fondu,
- zákres hranice zastav~ného území obcí,
- vzájemné vazby s podnikovou evidencí pozemkó rOzných rezortd,

zejména zemedelstvi a vý�ivy.

Zalo�eni evidence právpich vztahO k nemoyItostem

se svým rozsahem i náro�nosti radi v na�em kraji na jedno z
prednich mist v pofadí dOle�itosti úkolO v oboru evidence ne-
movitosti. Jeho slo�itost vycházi nejen z celostátn~ stanove-
ného dokon�eni termínov~ omezené rokem 1987, jak vyplývá ze
záv~rO 3. schOze vlády esR ze dne 23.2.19n, ale ze.jnénaje
skute�ností, �e orgány geodézie nará�! na radu problémO, kteri
lze re�it s ur�itými obti�emi a výhradn~ za úzké sou�innosti
prislu!ných státních orgán1 a organizaci. Jde predev�im o pro-
blematiku postupu zakládáni evidence právních vztahô k nemovi-
tostem v obcích s nedokon�eným scelením. Na územi na�eho kraje



se nacház! celkem 132 t~chto obcí 8 ve v~t§in~ z nich se ú�ast-
níci zcelov:1ní ujali dr�by a u�i'liní n,ihradnich pozemkô. Z t~to
skute�nostl se a� na nepatrné výjimky yyvinula praxe, �e právn!
l'!zen! vychád ze stavu po scelení /byt nedokon�eného/ a
ptedm~tem smluvních ptevodO jsou náhradní pozemky. DOsledky
tohoto stavu se projevují pl'i zakládání evidence právníeh vzta-
hO k nemovitostem, kdy jsou pracovníci stredlsek geodézle
postaveni pfed otazku z jak~ho stavu vycházet. Zda ze otavu po-
zemkov~ knihy pfed scelen!m, nebo ze stavu vytvofen~ho prove-
deným, av�ak vkladem do pozemkovl§ knihy nedokon�eným seelením.

,
Dal�!a záva�ným probléMem jsou nedolo�enl§ právn! vztahy,

co� znamená, �e tvrzený právní vztah k nemovltostl nelze dolo-
�lt pravoplatnou 11stinou anl zá~lsem v pozemkovl§ knize. Sou-
�asnl§právn! normy, zákon �. 22f1964 Bb. anl vyhlá�ka �.23/1964
Sb. postup v t~chto prípadech neupravu~!. Ur�lté fe!en! lze
o�ekávat od díl�í novelizace t!chto p~lvních norem, které navá-
�e na novelizacl ob�anského zákoníka a rode real1zóvána k 1.
4.1984.

Obdobn! lze hovorit o nedostatc!ch v sou�lnnosti s orgány
a organlzacemi pfI pln!n! ohla�ovací povInnosti o uskute�nova-
ných smluvních prevodech nemoyltostí, které nepodléhaj! regI-
straei u státního notáfství. Re!en! uvedených problém6 je jedním
z dOle�1tých pfedpokladO úplného zalo�ení právních vztahO k
nemovltostem. Ve svém referátu je uvádím proto, �e je nutné sl
o t!chto problémech otevfen~ pohovofit a spole�n~ se sna�1t o
nalezeních takových re�ení, která budou ku pro8p~chu v!ci, nebo~
re!ení je nad rámec na�! Krajské kompetence. Rovn~� se domní'YÉ,
�e problémy nejsou specIfikem na�eho kraje a v jiných podobách,
ale se stejnými dOsledky se objevují 1 v jiných krajích.

Zalo�ení evidence právn!ch,vztahO k nemovitostem ve svém
komplexu úzce souvis! s potfebou realizaee príslu�ných !novac!
v automatlzovaném zpracování a vedení právních vztahO. Daná
problematika byla fe�ena ve Výzkumném ústavu geodetickém, to-
pografickém a kartografickém a experimentáln! odzkou�ena na
jednom z vybraných stredisek geodézie ka�dého kraje.- Vhodnost
realizace prokazují nejen dosa�ené výsledky ov~fení, ale 1
vypisovanl tématické úkoly n.p. Geodézie na téma "Racionaliza-
ce výpisO z evidence nemovitostí". V uvedených souvlslostech
se dOmníváD, �e postupné zalo�ení dopl kových lnformac! o vlast-
nlckých vztazích, tzn�.subregistr "D", je aktuáln! potfebou
praxe vzná�ejícl potfebný prvek automatlzace 1 do oblasti
právnich vztahd a p�!ná�e~!cí v ur�itém období ekonomický efekt
ve vyhotovování opisO a vypisO z evidence nemovitostí.

"eyod pozemkových map na PET-fólie

je jedním z postupn! realizovaných úkolO raclonáln!ho systému
evidence nemovitostí, jeho� pln!ní podIe specifických podmínek
jednotlivých kra~.probíhá v predepsaných závazných ukazatelích
plánu KOKS a v ramci celé eSR rode úkol dokon�en v roce 1985.



Sou�asný stav v pln~ní tohoto dkolu umo��uje optimisticky
hodnotit zabezpe�ení jeho vecné náplne, ne v§ak tak dalece stá-
lest kvalitativní úrovne techto map pri napl�ování cíle a vý-
znamu prevodu na plastickou fólii, tzn. vytvorit dal�í podmín-
ky pro operativnost poskytování informací verejnosti z operátu
evidence nemovitostL. Praktické zku�enost~ získávané na st~e-
discích geodéz1e stále vice prokazují znehodnocování PET-follí
pri manipulaci na pracovi�ti, zejména pri jejich vyu�ívání k
porízení kopií. Z uvedených d~vod~ a s ohledem na zna�né ti-
r.an�ní náklady státních rozpo�tových prostredkd vynalo�ených
na prevod se domníváme,. �e je nejvy��í �as prehodnotit p~vodne
stanovenou koncepci jedine�nosti této mapy v procesu vedení
evidence nemovitostí a v oblasti slu�eb a prijmout takové
re�en! kteréc � .
- povýií pozemkovou mapu na kartograt'1cký originál, udr�ovaný

a aktualizovaný pri vedení EN,
- vyu�ije pro oblast alu�eb rematric pozemkových mav nebo pro-

bHne porizovaných mlkrozáznamO pozemkové mapy � vyu�i tá
dostupné zpetne zveUujíc! reprogratické techniky �.

Proverky zemedelsk'ho pOdpího tQndu

provádené v rámci zákonného ustanovení o prezkoumání aouladu
evidence nemovitostí se skute�ným stavem jsou jedním ze ste-
�ejních úl�olO, pri jeho! reallzaci jde nejen o nai/lnení celo-
spole�enského významu podIe vládního usnesení esR z 3.2.1982
�.28 o zj)rísnené ochrane pddního tondu, ale i o uplatnení
základních hodnot evidence nemovitoat! v potrebách národního
hospodáfstv!. Výsledky proverek za uplynulé období .prokázaly,
�e vet�ina údajO o druz!ch pozemkO je verohodným obrazem aku-
te�ného vyu�itI zemedelskou velkovýrobou, i kdy� nekteré údaje
podávaj! oproti stavu v prírode admin1strativn! obraz historic-
ké skute�nosti. Proto je a nadále bude na�e aktivita smerována
do oblasti fe�ení rozdl10 mezi skute�ným vyu�íváním pozemkd a
závazným stavem evidence nemovitosti a do oblasti na�eho vlivu
na zintenzivnení �innosti pracovn!kd vedoucích podnikovou evi-
denei pOd u socialistických zemedelských organizací a pracov-
níkd orgánO ochrany pOdního :ondu. Konkretním výsledkem na�eho
úsilí re�it danou situaci, je uzavrení dohody o spolupráei pri
fe�ení výsledkd kontroly vyu�ívání pozemkd se dvaznýin eviden~-
ním stavem u socialistických zemede1ských organizací. Dohoda
je sjednána na úrovni krajských orgánO státní správy a jejím
obsahem je �asový a v~cný rozsah nutn' spolupráce pfi fe�ení
výsledkO provl!rek�.

Evidence nemovitostí tak, jak j1 dnes známe, neplní svoji
tunkci samoú�elnl!. Do tohoto systému proud! v ráDIoi'dan' práv-
ní úpravy a zní plynoucích vzájemnlS propojitelných vazeb fada
1ntormací, které jsou následnl! zpracoVány v registru evidence
nemov1tostí. Naproti tomu vlak .ama poskytuje mnoho dal.�itých
údajO, potfebných ke zdokonalení· pl'ftOYáft!� f!zen! zeml!dllftki
výroby a lesní výroby, kochranl zemlSdllsklho a lesního pOdního
fondu ft k celkovému vyu�it! pady vObeo. Y tomto smlru zaujímá
evidence nemov1tostí zcela ~onkretn! nezastup1t.ln~ postaven!



jako informa�ni systém, jeho� údaje tvori základ podnikových
evidenc~' pozemkd, a to nejen u socialistických zemedelských
a lesnich organizaci, ale i jiných nezemedelských organizaci,
které své evidence teprve zakládají /resort !ederálniho mini-
sterstva dopravy, národní obrany atd./.

Priori tnim úkolem, který na tomto úseku bude resortem i
nadále zabezpe�ován, je poskytování metodické a technické
pomoci pri aktualizaci, vedení a dop1�ování sou�ástí podniko-
vých evidenci pOdy podle po�adavkd socialistických zemed~l-
ských organizaci jako plnení úkolu �.21 usnesení vlády esR �.
28/1982'. ZVlá�tl náro�ná bude nde ú�ast a pomoc pti dopraco-
vání celého systému podnikových evidenci pOdy, konkretne pdjde
o zalo�ení operátu PEP-4 a tvorbu zemedelské hospodátské mapy.
Náro�nost je dána ji! samotnou rozlohou Jm kraje a po�tem ze-
medelských závodO, ale zejména nedostate�nou ptipravenosti od-
borného kádru pracovníkd v samotných zemedelských závodech,
kteti tento úkol maji do konce roku pln1t.

Mimo ji� popsanou problematiku, pOjde v následujíc!. obdobi
o zaji�ten! celé tady dal�ich odborných �innosti, navazujicich
na evidenci nemovitostí, které v�ak z hlediska finan�ních a
kapacitn ich potreb nedosahují úrovne vedeni evidence nemovitos-
tí, ale tvotI významnou sou~ást jeho celého komplexu. Za v�ech-
ny se zmínim alespo� o dokumentaci a mikrosnímkování. Oba 'tyto
úkoly toti� maji spole�né jedno, tj�.nutnost stanoveni zásad-
nich koncep�ních zámerO. U dokumentace je potrebné stanovit
rozsah a formu dokumentovaných fondO a u mikro!ilmu z~sob rro-
vedení. Dosavadní zpOsob potlzováni dokumentace operá~ evidence
nemovitosti na svitkový film se jeví z hlediska potteb sttedi-
sek geodézie jako nevhodný. Z praktických poznatkd a zku�eno5tí
se proJevu~e stále vet!i potreba unifikace výstUPO jednotlivý~~
�ástí opera~ evidenoe nemovitostí /v�etnl výkazd zmenI na mi-
krof!!! a tím vytváht ptedpoklady k doc!lení. vy��i etektiv:,:)sti
pri manipulaci 8 timto operátem~

Nový dkol, je! se mde promitat do na!! odborné praxe, lz/!
o�ekávat v oblast! veden! ~rávnich vztahd k nemovltostem v sou-
vi~lostl s realizaci nekterých ustanoven! novely ob�an~kého
zlikoníku /právo vydr�ení. evidence vi5cnVch btemen týkajic.ícl
,lC �"íntiparcel/. Rozsah, náro�nost i n~které' technick~ aspekty
cl s nimi spojen~ problémy nelze zatim zcela konkretn~ st3novit.
Je v~ak nutn~ s úkolem po�ítat a postupn~ ptipravit politick;
i odborn~ schopný kádr pracovníkd, který ho bude dósledne zabez-
J?e�ovat.

3~~o3tatným dOle�1tým a celospole�enskS~ dkolem na�eho
resortu velmi úzce aouvlsejicim a evidenci nemovitostí, je
znbezpe!ování �Irokého sortimentu poskytovaných slu!eb pro oby-
vatdstvo, národní výbory a ostatní socialistické ol1~ani::;'\ce�.
OsU.í i �innost vyvíjaná v táto oblasti ze stX"3I\Y KGKS i n.p.
Geod,5z1e Brno bude orientovane predev~im na kvalitu 9. dodr�o-.
v:í.ni3tanovených dodadch lhót pti vyHzován! v~ech. rc�a<!avk:l.
C,ilcm na:H snahy je vytvorit takovf5organiza�n! II technické
pi"edpoklady, kter6 umo~.n.ízkracovat lim.ituí d(.'dací lhuty a tím



trvale zlep�ovat úrove� poskytovaných slu�eb v na�em kraji.

Záv~rem k dané problematice lze konstatovat, �e vecne jsQU
sou�asné úkoly v oblasti evidence nemovitostí jako r~plnení
s?ole�enské objednávky dostate�oe známy, v�etne svých obtí�í
~ slab�ích míst �.V následujícím období pujde o to, najít S�O-
le�ne taková re�ení, která povedou k jejich co nejI)·chlej~u
a Yysoce efektivnímu napl�ování. Tím prispe~eme k dal�imu
pozvednutí kvalitativní úrovne a spOle�enskeho postavení evi-
dence nemovltostí jako systému, schopného poskytovat pohoto-
ve aktuální informaee o nemovitostech pro uspokojení potreb
národního hospodárství i �iroké verejnosti.



Ing. ~án H u r nik

Slovenský ~rad geodéz1a 8 kartograf1e Brat1slava

V s~v1slost1 s r1elenia celospolo�enských a najmä základ-
ných národohospodárskych otázok v nalej spolo�nost1 ako je
zabezpe�eni, výl1Vy obyvatetstva, rac1onal1zác1a a modern1-
zác1a jednotlivých národohospodárskych úsekov, ochrana po!-
nohospodárskeho pÔdneho fondu a celého 11votného prostredia
nado~da ev1dencia n.hnutetnosti narastsjúci význam.

R1ei.n1e otázok súv1s1acich s veden im e~1denc1e nehnutet-
nosti v s~l.de s celospolo�enský1ll1pol1sdavkam1 vyladuje
podrobn~ znalosí problemat1ka v prakt1ckej 1 teoret1ckej ob-
last1. Moj1. zámerom je 1ba poukázaí na n1ektoré okruhy otá-
zok s~v1s1ace s koncepciou evidenc1a nehnute1nosti. Ul v úvo-
de zdôraz�ujem, le v krátkom prispevku n1e je molné rozobe-
raí proble.at1ku vy�erpávajúC1m spôsob~ ��

K charakter1st1ke ev1denc1e nehnutetnosti a jejvAeobecné-
.u zaraden1u s

1ntor.a�né systémy o nehnutefnost1ach
l

najmä viak v1scú�e-
lov' systé.y akým je 1 ev1denc1a n.hnute nosti predstsvujú
zlol1té dynam1cké celky s vonkajlim1 a vnútorným1 väzbam1.
Poznanle základnych prvkov ako 1 vonkajiich a vnútorných vä-
ziab systému je nutným predpokladom rlelenia koncep�ných otá-
zok na tomto ~seku.

Systé. je ~�elovo definov_ná 8no11na prvkov a väzieb med-
z1 nlm1,ktoré spolo�ne ur�ujú vlastnost1 systému ako celku.
Väzby .edzi jednotlivým1 prvkami a medzi usporiadaným1 mno-
11nam1 prvkov sú �asto tak zlol1té, le systém je nutné �le-
nll na viac-menaj aamostatné celky - podsystémy, d1el�1e sys-
t'·Y.

Medzi lnforma�ným1 systémaml zaberaj~ osobltné podstavenie
1ntorma�né systémy, ktorých obeahom s~ t1el geomet~1cké 1n-
formácle to zna�i, le ich obsahom j. pr1estorová lokal1zácla
stanovaných prvkov.

Evldenclu n.hnutelnoati motno potom zaradlE do informa�-
ných systémov, ktorých 'Áds.1esa vzíahuJú k vymedzanýlll�aeUam
povrchu zemského, prete�e n.hnutetnosti správnej'1e povedané
pozemky sú �astiaml povrchu %~mského vymedzen' hran1ca~1
vlastnicky.1, ulivac1m1, hranicam1 druhov pOTemkov, hranlCs-



m~ územných jednotiek. pripadne hranicami inými. Informa�né
systémy o nehnutelnostiach musia obsahovaE lokalizáciu jednot-
llvých prvkov a ked�e ide o vymedzené plochy v rovine tie�
ich geometrickú definiciu.

Základnou funkciou informa�ných systémovo nehnutelnostiach
je ziskavat. spracovat a poskytovat informácie o nehnutelnos-
tiach záujemcov, orgánom. organizáciám a ob�anom vo vhodnom
�ase. v potrebnom rozsahu a vo vhodnej forma.

Historický vznik informa�ných systémovo nahnutelnostiach
úzko súvisi s celkovým spolo�enským a ekonomickým rozvojom
spolo�nosti a bol v�dy limitovaný principmi realizovatelnosti.
ú�elnosti a ekonOmickej opodstatnenosti.

V minulosti bolo budovanie 1nfa-.~ných systémov podmienené
ich realizovatelnostou. najmä mo�nostiami ru�ného spracovania
ziskaných informácii. ale tie� mo�nostami a sú�asnou úrovnou
geodetických prác. predstavujúclch základ lokalizácie a gao-
metrickej definicie nehnutelnosti.

Rozvoj výpo�tovej techniky, zavádzanie samo�inných po�ita-
�ov spolu s rozvojom gaodetických prác predstavujú revolu�ný
obrat v oblasti budovania informa�ných systémov. Automatizova-
ná spracovanie údajov umo�nuje triedenie, zoraaovanie a tie�
matematické spracovanie velkého mno�stva údajov.

Zatia! �o v minulosti charakterizovanej po�iadavkami kapi-
talistickej spolo�nosti bola vzhladom na jestvujúce podmienky
obrátená pozornost na jednoú�elové informa�né systémy ako bo-
li pozemková knihy. iné verejné knihy a eozemkový kataster,
mo�no v sú�astnosti jednozna�ne sledovat prechod na budova-
nia viacú�elových informa�ných systémovo nahnutelnostiach.

Ve!ký význam má viacú�elový informa�ný systém o nehnuu-1-
nostiach v podmienkach socialistickej spolo�nosti. Po�iadavky
na informácie o'nehnutelnostiach najmä o pade ako výrobnom
prostriedku vyplývajú najmä z dôsledného národohospodárskeho
plánovania. starostlivosti o nehnutelný národný majetok a zo
zabezpe�ovania ochrany �ivotného prostredia. .

Koncepcia informa�ného systému o nehnutelnostiach je spra-
vidla stanovená základnou právnou normou. v ktorej je vymed-
zená funkcia a ú�el systému. prvky (obsah) systému. jeho von-
kajiia a vnútorné väzby. Koncepcia zakladania a vedenia sys-
tému sa aalej rozpracúva v hierarchii predpisov od právnych
noriem a� po vykonávacie organiza�né a ekonomické predpiSy.
ktoré zabezpe�ia riadnu funkciu úkonov v systéme.

Vonkaj'ie a vnútorné väzby systému EN

Funkcia avidencie nehnutelnosti ako viacú�elového infor-
ma�ného systému o nehnutelnostiach ja definovaná úvodným us-



tanovenim zákona �. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutetnosti �.
Ovodn' ustanovenie znie$ PotrebY'národného hospodárstva vyta-
duj~, aby boli evidované ~daje o nehnutetnostiach potrebné
pre plánovanie a riadenie hospodárstva najmä polnohospodár-
skej výroby, pre ochranu socialistického spolo�enského vlast-
nictva a oaobného vlastnictva ob�anov, pre riadnu správu ná-
rodného majetku a pre ochranu polnohospodárskeno a lesn.ho
pôdneho fondu. Tieto potreby zabezpe�uje evidencia nehnuteI-
noeti. Evidencia nehnutetnosti ea vedie v záujme celospolo-
�enskom ale tial v záujme u�ivatelov a vlastnikov nehnuteI-
nosti, to je organizácii a ob�enov, Zákonom Je stanovená eú-
�innost orgánov, organizácii a ob�anov pri vedeni EN, to zna-
�i, �e bez tejto s~�innOsti orgány geodézie ako správcovia
systému nemô�u zabezpe�it s~lad EN so skuto�ným stavom. Dal-
iia e~�inno8i pri vedeni EN vyplýva z aallich právnych !oriem,
na ~seku po"nohospodárstva e lesného hospodárstva, tie� och-
rany p01nohospodárskeho a lasného pôdnaho fondu, na ~seku
územného plánovania a výstavby ata.

Zalo�enie a vedenia EN zahr!uje :

- stanovenie územných prvkov, ktoré sú obeahom EN a ich hra-
nic,

- stanovenie geometrickej definicie územných prvkov (pozemkov
- parciel) ako výsledku súboru geodetických prác a �islova-
nie parciel) mapovacie práce, zameriavanie zmien, vyhotovo-
vanie geometrických plánov),

- zistovanie aallich údajov o geometricky definovaných nehnu-
te1nostiach a o ich zmenách na podklade listin, hláseni, vy-
�etrovania a meranie,

- spracovanie informácii a ich zaradenie do operátov EN, úda-
jovo geometrickej definicii do mera�ských oparátov EN a po-
pisných informácii do pisomného operátu EN.

Obsahom pbomného operátu EN sú popisné údaje o nehnute1.-
nostiach, údaje o právnych vztahov (vlastnickych a u�ivacich)
a údaje o vlastnikov a u�1vate10ch nehnutelnosti. Ku geomet-
r~cky definovaným nehnuteInostiam mo�no popisné údaje prira-
ôovat teoreticky v neobmedzenom rozsahu. EN ako �tátny in-
forma�ný systém obsahuje len vybrané údaje, ktoré sú pre ú�e-
ly stanovené základnou právnou normou nevyhnutné (úvodné us~
tanovenie zákona �. 22/1964 Zb.).

Odaje o geometrickej definlcii nehnutelnosti ako i údaje
popisné musia byt spracované tak, aby zodpovedali po�iadavkám
verejnosti v súlade s platnou normou.

Kea�a evidencia nehnutelnosti je dynamickým súborom údajov,
ktorý sa pr~ebe�ne dopl!uje nastalými zmenami, zohráva pri
Jej vedeni dôle�itú úlohu �asový faktor, z �oho vyplýva, �e
údaje �asového charakteru (rok zápisu, údaje so stavom ku ��� )
su tIe� obsahom evidenCIe.



Vonkaj§1e väzby evidencie nehnutelnosti predstavujú súbor
vztahov medzi prvkami a postupmi dotýkajúc1m1 sa nehnutelnos-
ti pred vstupom do systému EN ako 1 väzbam1 medzi výstupmi
z EN a ich dal�im vyu�1tim. Vonkaj�ie väzby sa odrá�ajú vo
vnútorných väzbách systému EN. Z vnútorných vztahov by som
uviedol napr. vztahy medzi mera�ským 8 ~omným operátom. �a-
sové a obsahové vztahy medzi doteraj�im a zmeneným stav9m a~o
i vztahy údajov v rámci mera�ského operátu a vztahy v rámci
pisomného operátu.

Zhodnotenie ú�innosti zákona �. 22/1964 o evidencii nehnutel-
nosti

V roku 1919 bolo v rezort. SOGK vykonané zhodnotenie ú�in-
nosti právnych noriem na úseku EN. V zhodnoteni bolo kon§tato-
vané. le zakladanie a vedenie EN je �oraz intenzivnaj�ia
ovplyvnované novými regislativnymi úpravami na úseku po!nohos-
podárstva, výstavby a lesného hospodárstva. Niektoré podmienky
pre uplatnovanie ustanoveni zákona o EN sa po dobu ú�innosti
tejto normy zmenili, alebO boli p-rekonané rýchly. rozvojom
hospodárakych a spolo�enských vztahov, pri�o_ dal�ie ustanove-
nia je nutné prehodnocovaE v nadväznosti na novovzniklé a zme-
nené poUadavky.
Bolo poukazané, 1. :

zabezpe�enie n.dv8znosti nového operátu EN vyhotoveného v sú-
vislosti s obnovou .era�ského operátu novým mapovanim na do-
teraj�i operát EN nebolo v doteraj�ej právnej norme rieiené.

- vy�erpávajúcim spôsobom nebola vyrie�ená problematika eviden-
cie právnych vzEahov k nehnutelnostiam. najmä pokia! ide o
neusporiadaná, právne nedolo�ené vztahy a právne vztahy k po-
zemkom zdrulsným v ulivani SOCialistických organizácii.

- §pecif1kumEN spo�iva v zabezpe�ovani a spracovani geodetic-
kých údajov ako podkladov pre geo.etrickú definiciu územných
prvkov. Základné otázkyuchnicko-geodet1cké v platnej nbrme
nie sú rie�ené.

- zabezpe�ovanie nadväznosti ustanoveni právnej normy na roz-
hodovacie procesy orgánov �tátnej správy najmä s prihliad-
nutim na nové právne normy na úseku polnohospodárstva, vý-
stavby, lesného hospodárstva a pripravovanú novelu ob�ians-
keho zákonnika nie je dosta�ujúce:

- chýbajú sank�né opatrenia za neplnenie úloh súvisiacich s
vedenim EN ob�anmni a organizáciami.

V dokumentácii vypracovanej v súvislosti so zhodnoteni.
ú�innosti platnej právnej normy na úseku EN sa navrhuje dopl-
nit v právnej norme aeliiu funkCiU EN ako

- základ pre stanovenie dani a odvodov Z8 u~ivanie polnohos-
podárskej pôdy, .

- záväzný základ EN pre bu~ovanie semostatných odborovfch in-
forma�ných systémov.



Pova~uJem
r~Clu EN $ in
mnoh~ch prJca
nej základne.

Tleto názory stavali evidenicu nehnutelnosti na rovnakú
úrove� ako iné informa�né systémy s tým, le tok informácii
budr navzJjom zabezpe�ovan, ako medzi syst'mami seberovn,mi.
Tato konccpC18 integrácie odporuje funkcii EN jako Je stano-
vena základnou právnou normou zákonom 22/1964 Zb. Evidencia
nehnute!nosti má vybudovaný systém geometrickej definicie
v�etkych územných prvkov. Budovanie tejto geometrickej zák-
lsdne a nadväzne Jej aktualizácia Je úloha náro�ná, vy�aduje
geodetlCké prúca a je ta�ko realizovatelná 080bitne pre iné
lnforma�ná systémy. Predstavovalo by to duplicitné práce, �o
samozrejme Je neraClonálne.

a nutné prehodnotit dot.rajiie názory na inte~-
mi informa�nými systémami ako sú formulované v
h rezortných i in,ch pracovisk vedecko-v,skum-

Je ú�elné, aby geometrlcká definicie územných prvkov bola
vyutltá i pre iné informa�né systémy. Preto na�e snahy sme-
rujú k dosiahnutiu záväznosti EN ako geometrického základu
pre iné informa�né systémy. V súvislosti s pripravou nového
zákona o EN bolo uvedenie tejto zásady do právnej nor~y presa-
dzované. Aby vyu�itie údajov EN a prepojenie mohlo byt reali-
zované na viacerých úrovniach bolo navrhované, aby EN bola
doplnená o aal�ie dVojstup�ované �lenenie katastrálneho úze-
mia smerom k základným územným prvkom - parceliam.

OalAim argumentom proti koncepcii integrácie EN s in,mi
informa�nými systémami na báze rovnocennosti s obojstranným
tokom informácii je skuto�nost, le zápisy zmien v EN sa vyko-
návajú podla právnou normou stanovených zásad a nemoino z
lných informa�ných systémov do EN preberat informácie, ktoré
podliehajú rozhodovaciemu konaniu alebo iným úradným úkonom.
Iné informa�né systémy pokial poli stanovené ich koncepcie
takto, v prijimani informácii obmedzené nie sú. Prevzaté by
mohli byt do EN len informácie doplnkové v EN doteraz neevi-
dované za presne vymedzených podmienok.

Údaje o kvalite pozemku ako Výrobného prostriedku tvorili
základné údaje bývalého pozemkového katastra. Bol! to bonitná
trieda, klasifika�né zatriedenie a katastrálny vÝ.ta�ok.

Prevzatie bonita�ných údajov do EN zatia! nemôle byt rea-
l1zované, nakolko nová bonitácia pozemkov spracovaná vp vedec-
ko výskumnej základni MPV� nsbola doteraz ukon�ená a nie sú
vyrie�ené základné. otázky súvisiace s ich prevzatim do EN.

Nie sú ujasnené základné vnútorné väzby vlastnej bonitácie
ani vonkaj�ie väzby bonitácie ako subsystému.



Za tradi�ný spôsob vedenia mera�ského operátu informa�ného
systému o nehnutelnostiach sa pova!uje vedenie grafické. l v
evidencii nehnute!nosti sa zmeny dopl�ujú do pozemkovaj mapy,
ktorá predstavuje geometrické zobrazenie pozemkov v danej
mierke a so stanovenou presnostou �.Podrobnej�ie údaje o za-
evidovanaj zmene sú uvedené v mera�skej dokumentácii o zmene,
v geomatrickom pláne al~bo v zázname podrob~ého merania.

Dôsledné zavedenia �iselnej pozemkovej mapy (so súborom
súradnic podrobných bodov) znamená, �e mapa tým stráca svoju
pôvodnú funkciu ako nosite! geometrického zobrazenia pozemkov
a ponecháva Si len funkciu lokiiza�nú pre zistenie polohy
parciel pripadne �islovaných podrobných bodov. Na zavedenie
�iselnej pozemkovej mapy nutne nadväzuje zalo!enie a vedenie
registra podrobných bodov, ktorý potom predstavuje osobitný
subsystém evidencie nehnute!nosti. Ak otázka nie je v tomto
zmysle komplexne rie�ená, stáva sa zavedenia �iselnej pozem-
kovaj mapy koncep�ne nedorie�eným a neúplným.

Zavedenie �iselného spSsobu geomatrickej definicie pozem-
kov sa v zabrani�i zdôvod�uje limitovanými mo!nostiami zvy�o-
vania presnosti geometrickej definicie nehnutelnosti pri ich
geometrickom zobrazeni na mapách. V na�ich podmienkach nie
je zvý�enie presnosti geometrickej definicie po!adované eni
odôvodnené ako to vyplýVa Ue! z krit6r11 presnosU ZMYM.

Ako aalli dál�i 9ôvod na zavedenia 6iselnej pozemkovej ma-
py sa uvádza mo!nost.automatizovaného zobrazenia aktualizova-
ného stavu nehnutelnosti podla aktualizOvanej zobrazovacei
pásky. a to v !ubovo!nom tarmine a v lubovolnaj mierke. Oovo-
dy obnovy pozemkovej mapy sú právnou normou jednozna�ne sta-
novené a "akolko i �asové väzby zmien aú predmetom evidenc1e
nehnute1nosti, nezodpovedá koncepcii systému EN snaha o �as-
tej�ie obnovovanie pozemkovej ~apy.

Tie! po!iadavky iných rezortov na údaje o nehnutelnostiach
v �1selnom spracovani sa uvádzajú ako dôvod zalo!ania a vede-
nia �1selnej pozemkovej mapy. Otázka mQ!e byt sica predmetom
rozborovania. zatia! v�ak podobné po!iadavky nemajú oporu
v právnych normách.

Za najzávalnej�i do~od zalo!enia a vedenia 6iseln8j poze~-
kovej mapy mo!no pova!ov.E zavedenia polárnej mera�sxej meto-
dy, jednak do mapovacich prá9, jednak do zameriavenia zmien
v EN. Zavedenia polárnej lIIetodyvy!aduje. rie�en19 rozsiahlej
retazovsj väzby v systéma medzi Výsledkami polérnaho lIIaran18
cez spôsoby 1ch spracovania a! po výsledné elaboráty. Pri ma-
povacich prácach boli tieto väzby vyrie�ené. Spracovanie no-
vého mapového diela pre eviden�né ú�ely opiera sa dnee o 10-
g1ckú technológ1u zalo�enú na eúradn1c1ach podrobných bodov.



Automatizácia Je zavedená do vtpo�tov s~radnic podrobntch bo-
dov, do zObrazovacich prác ako i do výpo�tu výmer parciel.
výsledný elaborát mapovania umo�nuje zaviest �iselné vedenie
pozemkoveJ mapy.

Teória obnovovania i nedekadicktch máp postupntm �íselným
spracovanim zameraných zmien na novozalo�ených mapových liS-
tech (ako bola uplatnená v Rakúsku) ,a nejav! optimálnym,rie-
�ením pre svoju neprehladnost, odbornú a �asovú náro�nost ako
i pre dlhodobost rie�enia.

Zavedenie polárnej metódy do zameriavania zmien pre evi-
denciu ne~nut&lnost! predstavuje nový prvok, ktorý koncepcia
bývalého pozemkového katastra vyjadrená v býValej In�t~ukcii
a nepoznala. V evidencii nehnutelnosti bola polárna metoda
zavede~á bez eotrebnej teoretickej pripravy a bez vyrie�enie
rozSiahlej r8ia~ovej väzby v systéme EN. P~lárna met~da pred-
stavuje velmi progresivnu a racionálnu metodu, v rámci systé-
mu EN je v�ak potrebné re�pektovat niektoré odli�nosti pri
spracovani výsledkov merania. Priame spracovanie polárnych sú-
radnic vyná�acimi pomÔckami je technologicky zna�ne obmedzene
najvhodnbj�im postupom sa javi ich prevod na súradnice pravo-
úhlé. väzbu zameraných zmien na doteraj�i stav mo�no jedno~-
na�ne zabezpe�~t. len ak doteraj�i stav je vyjadrený �iselným
spôsobom. Práca so súradnicami podrobných bodov nutne vy�adu-
Je zalo�enie a vedenie registra s~radnic podrobných bodov us-
poriadaného tak, aby-do predpisaných výpo�tov boli súradnice
z registra priamo preberané, a tým sa vylú�ilo ich opisovania.

Dôsledné zavedenie �iselnej pOZemkovej mapy vy�aduje kom-
plexné rozborovanie problematiky z hladiska realizovatelnos-
ti v na�ich podmienkach, z hladiska ú�elnosti a ekonom1�nostl.
Nevyhnutné sa jovi zalo�enie registra podrobných bodov s mo~-
nosfou priameho preberanie súradnic do výpo�tov, aalej r1e$e-
nia sp~sobu jeho aktualizácie e jeho spojenia. pracoviskaml
EN.

Zatia1.nem91eme problematiku zavedenia �iselnej pozemkovej
mapy pov8zovat za vyrieäenú.

Automat4zované spracovanie p1somn*ch oparátov EN

V evidencii nahnutelnosti s~ spojené dva relativne nezá-
vielé a nevzájom sa vn~torn~mi a vonkajä1mi väzbami odli�uj~ce
celky, a to diel�i systém (subsystém) evidencie právnych vztd-
hov k nahnutelnostlam � diel�i syetém evidencie u!1vacich
vztshov s osobitným zretelom na pozemky, ktoré tvoria vyrobny
prostriedok polnohospodérskej a lesohospodárskej Výroby pri-
padne výrobný prostriedok rybného hospodárstve.

Z n!od1oka oprecovania ~dajov ako 1 vonkajiich o vnútor-
nych väzieb je pre evidenciu právnych vztahov charakterlstlc-
ké, le



- nevy�aduje triedenie, zoraaovanie a sumarizáciu vlo�ených
údajov. Udaje prevzaté a vlo�ené do EN sa prakticky v ne-
zmenenej forme znova vydávajú pre ú�ely verejnosti:

- obsahujú údaje právneho vdahu, pripadne jeho obmedzeniach
a údaje o vlastnikoch viazané na parcely a tie� údaje o dru-
hu ozna�eni a dátume vyhotovenia právnej listiny, ktorá bo-
la podkladom ·pre zápis v EN. Dôle~ité je tie�. aby evidencia
nehnutelnosti vedela rekon�truovat a poskytnút údaje o pred-
chádzajúcom stave, a to pokia! ide o údaje geometrické. tak
i popisné.

Evidenciu u�ivacich vztahov a pozemkov, ktoré .ajú charak-
ter výrobného prostriedku vy�aduje

- ich tridenie, zora4ovanie a sumarizáciu najmä podla

- druhov pozemkov

- eviden�ných listov a ich zaradenia do ve!kostných skupin

- sektorov

- správnych územných celkov a pripadne pod!a vyrobných pod-
oblasti

vykonávat uzávery v~mer pe~ciel na katastrálne územie a a�
následne ich roz�lenovanie podla vy�äie uvedených údajov.

Bez vyu�itia autQmatizovaného spracovania pisomných ope-
rátov nie je prakticky mo�né úlohu zabezpe�it.

V�etky údaje vedené v EN musia byE spracované takým spôso-
bom, aby spôsob spracovania zodpovedal po�iadavkám orgánov,
organizácii a ob�anov na informácie o nehnutelnostiach.

S~stém automatizovaného spracovania evidencie nehnutelnos-
ti mo~e byt kon�truovaný nezávisle na vonkaj�ich väzbách
systému bez zóvislosti na údajoch prevzatých. Tak bolo v na-
�ich podmienkach vykonané spracovanie operátov EN podla kon-
cepci& neb Ing. Kociána.

Nové tendencie v automatizovenom spracov.n~~8omných opa-
rátov p~�itajú so zaradenim Gal�ich informácii do EN eko sú
identifika�né �iela územných jednotiek. identifika�né �isla
organizácii a rodné �iala ob�anov a sú�asne � ich vyuHtim
ako údajmi kon�truk�nými. Bez úplného prevzatia identifika�-
ných �isiel organizácii a rodných �isiel ob�anov n10 je mo~n~
dnes kon!truoval niektoré základné �asti pieomného operátu
EN ako sú atanované právnymi normami. Ide najmä o eviden�né
listy, prehladné údaje eviden�ných listov, a niektoré suma ri-
za�né zostavy (�lenenie sektoru 19 do valkostnych skupin a
pod.) �

Prevzatie uvedenych ~d8jOV do EN má význam pre bud~cu in-
tegráciu EN 8 inýmt informa�nými systémami ich povýien1a na
konltruk�né váek n18 je nevyhnutné.



Aktuálnou a sú�asne pomerne zlo�itou je v sú�asnosti tie�
otázka, ktoré zmeny sú predmetom vy�etrovania pripadne zame-
rania v rácmi preskúmania súladu EN so skuto�ným stavom alebo
v rámci ka�doro�ného vy�etrovania a zameriavania zmien (§ 5
vyhlá�ky 23/1964 Zb.).

Na túto otázku nemo�no v sú�asnosti odpovedat ustanovenia-
mi základných právnych noriem na úseku EN, nak01ko novými práv-
nymi normami na úseku polnohospodárstva. lesného hospodárstva,
územného plánovania a výstavby boli do vykonávania zmien po-
kial ide o nehnutelnosti zaradené nové rozhodovacie procesy,
nové postupy a prvky.

Pri evidencii po!nohospodárskej pÔdy skuto�ného stavu za-
písat len tie zmeny, ktoré nevy�adujú rozhodnutie alebo povo-
lenie orgánu ochrany polnohospodárskeho pôdneho fondu. Zmeny
vo vnútri polnohospodárskeho pôdneho fondu sa v EN zapisujú
len ak boli orgánmi ochrany povolené ~ v prírode realizované.
Zmeny, ktoré majú charakter od atia pody PQ1nohospodárskej
výroby 8a v EN zapisujú na pod~de rozhodnuti orgánov ochra-
ny.

Nový lesný zákon stanovuje obdobný postup pokia! ide o vy-
 atie pozemkov z lesného pÔdneho fondu, to zna�í, �e takúto
zmenu mo�no v EN zapísal len na základe'rpzhodnutia orgánu
�tátnej správy lesného hospodárstva.

Zápisy novostavieb vo vlastníctve ob�anov sa po~a zákona
22/1964 Zb. vykonávejú na podklade rozhodoutia národného vý-
boru o udelení súpisného alebo eviden�ného �ísla o geometric-
kéhO plánu. Nutným predgokladom je, �e zmtna nie je v rozpore
so zákonom O ochrane polnohospodárskeho padneho fondu.

Pokia! ide o novostavby v správe alebo u�ívaní socialistic-
kých organizácií, nie Je otázka zápisov tak jednozna�ne stano-
vená. U� pred vydaním stavebného povolenia mel byf podla práv-
nych noriem na úseku územného plánoveni8 a výstavby pozemok
usporiadaný ako z hJadiska ochrsny polnohospodárskeho pôdneho
fondu. tak i z h,ladiskamajetkoprávneho. Pokia! bol stanovený
postup zachovaný, je podkladom pre zápis novostavby geometric-
ký plán o zemeraní novostevby, ktorý .8 vy�aduje ku kolauda�-
nému konaniu. V�etky prípady poru�enie ustanovení platných
predpisov zistené v rámci vedenia EN je nutné oznámi~ prísluú-
ným zodpovedným orgánom (orgánom ochrany. stavebným ~radom).

Podkladom z evidencie nehnuteínosci pre rozhodovanie orqó-
nov ochrany o od atí po1nohospodárekej pôdy p01nohospodárskej
výrobe sú eviden�né údeJe o pozemkoch. vyjadrením ich bonlt-
ných tried. Aby boli vynímané pozemky tak ako to vy�aduje us-
tanovenie zákona 124/1976 Zb. o ochrane polnohoepodárskeho
p&dneho fondu presne definova~é a v ro~hodnut18ch uvód~oné



pre~n' výmery odniman9ch pozemko~, vyu�ivajú sa na vypracova-
nie eviden�ných údajov geometrické plány vyhotovené na ú�ely
.aj~koprávneho usporiadenia pozemkov.

OIiobitne tu je potrebn' poukázec na niektoré výnimky s
v pripade. ie v súvi8108ti 80 zmenou nehnutelnosti nedochádza
k .ejtkoprévnemu u8poriadaniu vyhotovuje 8a o.obltn~ geometric-
k~ plán be väzb~ na právne v~iahy k nehnute1n08tiam, len pre
ú�ely od�atia pody e01noh08podár8kej výrobe. Ako priklady mol-
no uviea1 od�atie p6dy na zalesnenie a od�atie na vodoh08PO-
dár8ke 8tavby v 8práve Stánej meliora�nej správy.

Pri liniových stavbách. pri ktorych v �tádiu konania o od-
�ati pôdy po1noh08podárskej výrobe nie sú k dispozicii geomet-
rick' plány. sa na vyhotovenie eviden�nych údajov vyulijú
predbeln~ vykresy výkupu vyhotovené premietnut!m 8tavu projek-
tov do kópie poze.koveJ lIIapy.

V rlillcipreskll��ania súladu EN 80 skuto�nyaa etavom na územi
celej obce podobne ako pri kaldoro�nom vy�etrovani a zameria-
vani zllien 1II0�noprakticky zapísa,i v .EN len maly po�et v pri-
rode realizovaných zmien. Podobne ako nepovolené zmeny druhov
poze.kov i ostatné neslllady medzi EN a skuto�n~m stavom. ktoré
vyladujll konanie a rozhodovanie prislu�ných orgánov je nutné
nahlásil orgáno. na rie�enie. Najvä��iu pozorno~t treba v sú-
�asnosti venov&t nepovoleny. zmenám dot~kajÚC1m sa po1noho8po-
dárskeho pôdneho fondu. pretole ako to je zrejmé 1 z �innosti
vCK je otázka ochrany. vyulivania a evidencie p~nohospodárs-
keho pÔdneho fondu pred.etoll cel08polo�enského záUjHJ.

K danej problematike podotYkám. Ie som vychádzal z podmie-
nok na územi SSR a je 1II01né.ie v �eskych zemiach bol v nie-
ktor~ch pripadoch voleny odli�ny postup.

Záverom poukazujem, �e viacú�elové informa�né systémy o
nehnute1nostiach, akymi je i evidencia nehnute1nosti, pred-
stavujúvelmi rozsiahle a vo vonkaj�ich i vnútor~n~ch väzbách
zlo�ité systémy. Ako v zahrani�i, tak i u nás dochádza pri
r1e�eni koncep�n~ch otázok na tomto úseku k �ast~m nedÔsled-
nostiam, ktoré pramenia v nedostato�nom zoh1ad�ovani systémo-
vych a ostatných teoret1ck~ch otázok. Pova�ujem za potrebné
preto. aby na�a odborná verejnost venovala viac pozornosti
teoreticky. otázkám evidencie nehnuta1nosti. �o nám ullloi�uje
tie� naia organizácia esvrS.



Ing. MilouA K o t a l

Výzkumný ústav geodetický, kartogratický a topogratický,
Zdiby

V celosvAtovém mi~ítku dochází v sociální a ekonomické sté-
~e k ~adA promAn,. které jsou ddsledkem mr.oha, �asto proti sobi
p~sobících jevd, Trvalý nárOst po�tu obyvatelstva, k nimu~ do-
chází v poslední dobA, vyvolává záva�ný klí�ový problém, kterýw
Je zabezpe�ení vý�ivy lidstva. Na jeho ú�inné feäení se proto
obrací celosvAtový zájem! odrá~ející se zejména ve zvýäené po-
zornosti vAnované intenz vnímu vyu~ívání pddního tond~. Rozvoj
výstavby, prdmyslu, dopravy a daläích odvAtví v zájmu uspokojo-
vání rostoucích spole�enských potfeb väak proti tomu pdsobí ne-
~ativni, nebot odnímá zna�né plochy zem6dAlské výrobA a sni~u-
Je tak rok od roku rozlohu pddy, která je nepostradatelným a
nenahraditelným zdrojem ob�ivy väeho lidstva.

Za táto situace se pochopitelnl dostávaj! do popfedí otázky
spojené s vyu�!váním, roz�i~váním, ochranou a rozvo jem zem6-
dAlského pddniho fondu a �ivotn!ho prost~edí vdbec. Kezi nezbyt-
né Dáatroje k poznán! a ~eäení této problematiky patf! nutnA i
~ádná evidence, zahrnuj!cí v sobA nejen technicko-ekonomické a
statistické informace o pozemdch, ale takté� 1registraci práv
spojených s nemovitostmi.

Ur�i tý pf'ehled o pOdA, jako o základním výrobním prosUedk'u
je nezbytný v ka~dé spole�enské tormaci. Li!! se väak svým pos-
láním, zpdsobem vyu�: ván! intormac! i mirou podrobností. Objek-
tivn! nutnost existence evidence pOdy ve kterékoliv spole�enské
formaci je podmínina významem pOdy ve spole�enské výrobl a po-
tfebami ekonomických zákonO. Ckoly a obsah evidence jsou ur�ov.-
ny výrobními vztahy vládnoucilli ve spole�nosti , v prvé !'adl
vztahy k pozemkOm. ZTláiiitnostipOdy jako p~!rodniho zdroje a
sou�asnl jako výrobn!ho prost~edku se nutnl odrá�ej! i ve
zvláätnostech obsahuinformac!,které jsou evidov~.

Proces materiáln! výroby, pf'edeviiiímprodukce zemidllských
plodin nemO�e být bez odpov:'da~ic! evidence rozlohy a kvality
pozemkO. Stupen nezbytnosti eV1dence pOdy a oce�ování jej! kva-
lity je ur�ován úrovn! rozvoje materiáln! výroby a charakterem
zpdsobu býroby. S jejich rozvojem a zdokonalováním se rozvij!
a zdokonaluje i potrebná evidence, aby mohla uspokojivl odpov!-
dat na väechny spole�ensky potrebné otázky. Kroml kvantitativ-



nich parametrd Ivelikosti tlochyl nabývaj! stále vIce na význa
.u ddaje kvalitativní charakteristi~t informaee o prostorov'-
um!stl�! poz�� kd a srovnatelnl výrOQn1ocenlD! jejich kvality.

Konkretn1obsah � dkoly evidence a oce�ován!se ur�uj!
výrobními vztahy, kterl ve spole�nost~ exIstuj! a potfoebami
výroby. Obsah. zpdsobevidence a ocenování pOdyMzenl a
provádlne ve státní. zá.)!u se vyhlaAuje jako opathD! ncmna-
tlvn!ho charakteru, ktere zabezpe�uje p~treby vládnoucí tl'!dy.

Dlouhodobýmc!lovýmposlM!. eVidencepMy /pozemkove-
ho katastrul za kapitallsmu zOstáv' zabezpe�ováD!údajd pro
ur�ováD!pozemkov'dani, i kdyl se v posledD! dob' objewj!
tendence vyul!vat tyto informaee pro rozpracováD!doporu�ení
k vyul!vánI pozemkOa ochranI pddypfed erod.

Zásadnl odlUná je dloha a významevidence pOdyv pod-
m!nkáchsocialistieke spole�nosti. Toatoodlilnost je podm!nl-
na pdsob.D!mekonomickýchzákondsocIalis.u a socialistickým
charaktere. výroby a výrobD!chvztah4.

Pdda je celonárodní. majetk�� a na jejim Hdnéma raclo-
náInim vyul!ván! jsou zainteresován1 jak jednotliv! u�ivatel'
tak i socialistIcká spole�nollt jako celek. Problé racionál-
n!ho vyul!ván! pOdynutnl vyvoIávánezbytnost jejího poznán!,
evidence a ocenln!jako výrobního prostndku. Proto za socia-
l1S11lUvystupuje na �eIn' msto výrobD!význampozemkov'evIden-
ce.

Pro fádne sestavování plánd na vldeck'm základl je treba
vlestrannl %Dáti materielní mo�nosti, kt.rf mástát k dispo-
ziel. Mezipfoírodn!m1zdroji patH: velmi významnánárodohos-
podáfaká dloha pMI a proto tak' evidence POdyjednimz ctdle-
Utých nástrojd procesu plánl>vání, pro který dodáv' fac!u
parametrd %ásadn!ddlelitosti.

V sociallstickéD státu, kde pOdaje ve vlastnictn stá'tu,
je evidence pMy nepostradatelná takl pro zabezpe�ení objek-
tlvn! spole�enske kontroly fádnehovyu�ívání pddy jednotlivý-
mi u�ivatel1 podIe d�eloveho zemU'eD!;sloul! ti! pro analýzu
hospodáfske �innost! a pfoed.vlimefektivnosti vyu�ití pddn!ho
fondu.

Jak je vidno, dkoly evidence pddyv podm!nkáchsocial1-
stickehoplinoviteho hospodáfatv! jsClUvelmi rdznorod' a ur-
�uj! se potnbami plánoviteho MzeDí, vyul!vM! a kontroly
pOdrúhofondu. 1oV!e dává eVidenci pddynárodohospodifský
význama zddvod�ujenutnos1;jej! existence v podlll!nkáchkal-
deho socialistickeho stitu.

Navic k tomupfistupuj! i celospole�enske z'jay Da evi-
denci pddy jako nástroji c,chranynárodního majetku, kterýll
pdda je a vlastnických práv státu s tím spojených a dále záj-
myhladiska ochranyústavnl zaru�enýchpráv vyplývajících pro
ob�anyve vztahu k vlastnietvi a ul!vání nemovi'tosU.



Konkretn! r.alizace uvedených a ~dy dal!!ch úkold .vl-
denc~ je pro ka�dý ze socialistických státd speclflcká a je
podm{n~na stavem tormování soclallstlcki spole�nosti, hospo-
dái"s\<IJUvyspUostí, poti"ebami spole�enské ekonomiky, 1.1rovn!
in!onna�ní soustavy a její technické zákIadny a zákomýa1 nor-
mami, které upraw~ vztahy k nemovitoatem.

Sou�asný stav evidence nemovitost! v jednotlivých zemích
je nut.nl do zna�né miry ovl1vnln informa�n! bád. která v tom-
to ob~ru zdstala po pi"edcházej!c! ekonomické formaci a z toho
vyplývejícíJD1 tradlceml a zkulenostml. To vie se pak odrá�!
v koncepci a organizaci prac! s touto aktivitou spojených a v
mo�nostech evidence v daných podm!nkách. Je nutn' respektovat,
�e evidence nemovltostí nen! 'samostatným nadi"azeným systémem,
ale je tisnl za�lenina v soustavl sociálni ekonomických lnfor-
mac! i v soustavl právn!ch norem. Nelze v n! isolovanl prová-
dlt podstatné zm~ny, ani� by do�lo k narulen! hdy vazeb, které
ji� ~lcuhodobl tunguj!. Vel1ký objem informa�n! báze pak zne-
snad�uje rychlé pi"eorientování systému podIe no~ch hledisek.
která budován! socialistické spole�nostl pi"iná!!.

Obsahové pojet! evidence nemovltost! se v mezlnárodn!m
mli"ítku �lení v zásad! do dvou rozdílných skupin.

J��1nu skupinu tvof! smlr t.zv. polyvalentního katastru.
Jeho sn.:lhouje vytvái"et takové systémy, které by v sobi za-
hrnovaly co nejvltlí po�et intormací, je� se z nejrdznlj�!ch
hledisek vá�ou k nemovitostem. Tato tendence je motivována
zámlrem, aby ka�dý, kdo poti"ebuje jakékollv informace vzta-
hující se k nemovltostem, at kvalitativn! �l kvantitativn!
nebo které se nijak nemovitost! dotýkaj!, získal tyto na je-
diném mistl. Pi"ikladem takového pojet! je bulharský zámlr
tvo:'by Jednotného národního katastru BLR, který by mil kroml
záY~ad~ích informací o pozemcích obsahovat 1 údaje geologické,
vodohospodái"ské, ochrany �lvotního prosti"ed! a dal�!.

Koncepce ~~ohaú�elového katastru je sice z absolutníbo
hlcdlska pokroková a odpovídá vývojovýmtendenc!m sousti"eao-
vár.í údajO do rozsáhlých Informa�nIch systémd obsluhovaných
po~it~�i s velkou karacitou pamlti a vysokou vybavovací rych-
losti. Toto rojeti má v�ak i radu rlsikových �initeld, z nich�
lZe r~rnátkov~ uvésti& - velké nároky na po�ty pracovn1ch sil
r�zných odborností, jejich� kapacity vzhledem k profesnímu
zamlfen! nemusí být v�dy plni vyuU1;a,

- zajl�tln! pi"ísunu ~ ráv o zmlnách z
ralativnl !1rokého okruhu roznorodých zdroja, co� je kritické
místo pro udr�ován! systámu v souladu se skute�nost!,

- �asová r�znorodost stavu jednotlivých
údajd, která naru�uje vlrohodnost in!ormací,

- odpovldnost správce za kvalitu v�ech
dat, která poskytuje, a15 ji sám nemO�e plni ovl1vnit a v i"ad!
pf!padd vystupuje sp1!e jako zprostfedkovatel. .

Druhá skupina obsahového pojet! vycház! ze zásady, �.
evidence nemovitost! má obsahovat jen ty informaee, které



jsou po~lebn' z celospole�enskéhohlediska a nikoliv pauze
z pcbledu jednotlivých odv!tví a jejich� kvalitu 8 aktuálnost
mô�esprávce systámuzaru�it 8 máprostredky /personální 1
~echn1cká/pro zaji!t!n! systematická údr�by údajOpri dodr-
�ení zásad max1má1níhospodárnostl.

Totoyojetí valnou m!rounavazuje na tradice vedení
evidence /pozemkováhokatastru/ v obdob!drív!j!í ekonomickl
formacea informa�n! bázl v ti dobf získanou. S ohledemna
vývoj materiální základnya s tím nezbytn! spojeni po�adavky
národního hospodUstvl nutn! dochází 1 ke zm!nllmnárokllna
obsah evidence nemovitostl. '1'ajako taková nutn! prochází proce-
s_ zdokanalování. Vn!m je z hlediska teorie info11llatikyzoe-
la zákonitýmj~e:l obecnl platným, !e od po�áte�n!ch infor-
aacl ~sto glo ho charakteru se v dOsledkunarOstajících
po!adaY~ nutni plecház! k detallizaci údajO, kter4 vyvolává
zkvalltiloyáJú soustavy f.!zení a plmovmí národního hospodár-
stYÍ. Je zcela pochoplt8lnl, �e pohled na potrebnoumiru po-
drobnostl je y jednotlivých zemíchzna�ni odlUný a to se pln!
projevuje l ptl porovndvinímezi sociallstickými státy, 1 k~y�
zde hraj! ,ryznamnouroll konkretn! ekonomick'podmínkya reáln'
ao�nosti z!skáván! a poskytoYáníinformací.

Velai ~fetelnl je rozdílnost lIIezljednotl1YýmJzem!ml
soc1allstlok4ho tábora patmá v hledlsc!ch tríd!ní druhOpozem-
k6 /kultur/. Zde je velmi doble vid!t rOznl úrovni podrolDo-
sU a nen! obtíbli Yy8ledovatjejich podmíninostna ko~retní
ekoncäck' podmínky.

Celkovousltuac1 nejllpe uvidíme z porovnání syst'm6
y nlkollka zctlllÍch.

ZvláJl tí!!v' podm!nkyjáou ve Vietnam.k' republice
kde po pfedcházej!c~ kolon1ilnílll pan.tv! a v.ále�ných taie-
ních zd8talo jen min11llU111toho! co by'chommohli ozna�it jako
evidencl pddy. Sou�asn1mprvoradým~olelll na tomtodseku je
ur�lt, kolik zemidUski pOdypro obUvu národa je k dispo8iCi
a kde �� nachází. VZhledemk t'omU,!ctprakticky nejsou pro
tento ú�el vdbec !ádn' upy, vyhledávaj! se vhodn' plochy na
leteckých smmc1chrOznýchaUnek, z nich! je treba ta~ uZ'-
�ovat TýmIry,.1 kdy! ne pf!l1l plesnl. Ale i tyto údaje jaou
z hladiska p1.8nová Íw1ml ceMl. 'lak' �lenin! kultur je v t'-
to pr'" fáz! to nejjednoduUí. pdda je vhodnáJlro zem!dUsk'
obdl1ÓlbÚanebone#.!vhodná. Z hlediska takoviSh0d:obáln!hO
pohledu s. pro Vietnam.t'vá v sou�asn' dobl v.!tan zdroj��
lntormac! i dálkovýpr6zla.a Zemi, kt.rý .vými dru cQ1rlml
snímkya jejlch zpracovinílllposkytuje orienta�n! pfehled.

Tak' ltubán.~ republika nemlla pfl sda vzniku k dispo-
zlci potfebnou informa�n! z'kladnu na úseku evidence pOdy.
Byloproto nutn' zaloUt Vlastní syat'III, který by poskytoval
potfebn' intormace. Významnouúlohu ptl jeho zakl'dán! sehr'-
vaj! �eskoalovenlt! expertI, ktef! vytyo~ill koncepci prac!
� a�lnn! se podílej1 i ne realizacl. Zskládán! evidence je
v prvl fázi orientováno na extravil~ny. Základ�� je mR~a v ml-



~itku 1:10 000, novi vytvá~ená, k nn se zakládá poth1:nj p:!-
semný operát pomoc!dimo!títkových strojO. V sou�asnf doN
se intenzivni p:-ipravuje p~evod dat stávajiC!ch a zpracování
nových na po�íta�.

Nsobeni na�ich odborníkO je zjevnl patm' z toho, �e
celá koncepce zpracování, úprava elaborátu a organizace prac!
je ve1mi blízká sysUmu, který je pou�íván u nás. Markantní
odchylku nejen proti stavu veSSR, aie i v dal!ích soci81iS-
tických státech md�emevidit v tOlll, le �leniní druhd pozemkd
je v zemidHsk' P.1dl orientováno na plodiDy, kteri s. Da po-
zemcích pistuj! lcukrová tf'tlDa, citrusy, tabák. pod.l.

V evropských státech socialistického tábora je situac.
odl1!ná v tom, �e vit!1nou sou�asná evidence ur�itým zpdsob_
navazuje na pi"edcházející syst_, jak to vidíme u nás, v HI-
meck' demokratick' republice, v Ma\!arskunebo Polsku.

Jiná je aituace v Sovftsk_ svazu, kde vdkeri pM, je
ve vlastnlctv! státu, který ji propllj�uje do u!!vání bud trva-
lého nebo omezen'ho na 6 let nebo na 3 roky. V tichto ttech
skupinách se tak' pOdave v!ech bllancích vykazuje. Intonnace
o pIldl se sleuj! 'Y rámci pozemkovéhokatastru. Hejn1U!JIl"stup"
nim, na nimi se vede je podnik /u�ívání/. DaUím1 stupni pak
jsou orgány sovitsk' moci jako rajon, oblast a tak dne al po
svazové republiky a celý §ovitSký svaz. Charakteristick' je to.
�e na úrovni ka�dé jednotky se vedou údaje za cel' spravovan'
území a to �ím vyU! útvar, tím m'nf se sleduje podrobností
a tím je menAími~ítko mapy. Písemnou �ást v�dy tvolí Státní
kniha pozemkovéhokatastru mista, rajonu atd., v podnic!ch
j sou pauze Knihy pozemkov'ho katastru.

MII'!tko mapy se pohybuje v zastavinéJll dz_! od 2000 do"
5000, 'Y podnic!ch je valnou mlrou 1.10 000 u rozs4hlých orga-
nizací i 1125 000. Mapyokresd js" v IIIUí!ku 1.50 000 e,l 100000.

KatastráIní kniha rajonu se skládá ze 2 �ást! a 5 oddíl~.
Prvá /!ást zahrnuje 1. al 3. oddíl, zbývaj!c! jsou ve dNhá �ásti.

V 1. odd!lu knihy se registruj! v!echna prvotní ufivání s
uvedením druhu uUván! pddy, názvem, umísUním, celkovou plo-
chou a lhOtou u!!ván! pozemkd

v.e 2. oddílu se zapisuj! podIe kul tur v!echny pozemky
zemidUakých podni~1 státn.!ch lesní ch podnikO a státní ch re-
zerv. Oddll .e skl'aa ze , tabul ek. Prv' je ur�ena pro soupi.
kultur vlech~oze~! druhá pro zavlalovanou p~du a tfet! pro
odvodnlnou. /podIe wchto katesorU se seatawj! samoatatni
sektorov4 pfehledy/.

V. ,. odd!lu knihy se zapisuj! podIe druhd kul tur v!lecl'my
pozemky, kterlS jsou v u!ívání prumyalu, dopravy, ptírorlnich
rezervac! a ostatních nezemAdflských organizaci, podnikô a
~tadd,pozemkyzabran4 vodOhospodáfskýmiza~!zeními a z8stav~-
ných uzem , pokud nejsou evldovány v jiných kategoriích pôdy.



Ve 4. oddilu se provádi soupis jakos'ti pozemkdpodl.
tI-id. podle porostO, 'technického staw k.rIIInýchkultur, podl.
mechanického slo�en! a staw melioraci.

V 5. oddilu se uvádlji údaje o ekonomickémocenlní p4dy.

OdajOmve 4. a 5. oddilu se vlnuje zna&lá J)ozornost, zejoe
ména zhlediska plánován! a 41s1okace zemldUske výroby�.

Na základ! l1da.1Okatastrálnich knih se aestavuj! aektoro .�y' pf'ehledy k 1. zdlo! bUného roku. Jejich sumarizoWnt zajU-
tujI republiková ministerstva zemldllství a celkovl gdnister-
rlvo zemldllstvi 585R, správa pozemkovéhokatastru. Clenln!
kultur je velmi podrobné, ve t!'ech, u pastva a� ve CS1;yfech
úrovn!ch. Diky tomu je sumarizaCSn!fonaulá!' 10znaCSovanýjako
formulá!' 22/ znaCSnIrozaáhlý /3 formá"tyA3/ a v�etnl me%!-
souCStOmá 79 sJ.oupcd, zaokrouhlován! l1dajd u � l1rcmú %VJ-
lIuje.

VlasW katastráln! kniha se zakládá a udr!uje výhradDI
ru�nl.Výpo�etni technika se pou�ívá pfi sea-tavován! b11a1lc. 
pddniho fondu. '.

. Problematika evidence pddy Dab1vá stále vltliho význaau
a proto byla i na programu. jednáni i:. konterene. geod.tických
sluleb sociali8tických státd v Havanl. ~ bylo tak' rozhodnuto,
le koordinace prac! v táto oblast! je velmi záva!n' a byla pI-i-
dUena do pdsobnost1 2. kCIDis.,kteri s. doposud zabývala auto-
matizac! mapovac!ch prací. Cil �� j. intenziVní výmlna zkul.-
nost! v zá3Du panocl tfm socialistickým zemm, kteri evou .vi-
denci teprv. buduj!.

Lit.ra tura.

Dlgtjarevl Problémy poz_kového katastru SS5R, 1919

Kotal. Evidence nemovitost! v podm!nkách soclallstick'
spole�noat1 /.tudl./. 1981



Ing. ZbynAk S o u � e k

VOGTK Zd1by

Vedeni ev1dence ne.ovltoati v aouledu se akute�noati je
jedni. z hlavnich OkolO resortu geodézle a kartografle. Ra-
c10nálni plnini tohoto 6kolu ja jl1 delAi dobu apojeno a vy-
uiiváni. automat1zace.

V evldencl nemov1atosti (EN) ae vyzna�uji vaAkeré nemov1-
toatl a uvedenia Jejlch druha pozemkO (kultur), výmir a zposo-
bu u�iváni, dále vlachny druhy vlastn1ckých práv k nemovltoa-
ta., o.ezani vlaatnlckýth práva údaja potfebné pro plánováni
a fizeni národniho hoapodáfatvi, zeJmána ze.Adllaké výroby �.

Obsah 8 zpOaob vedeni EN alce vycházeji z dlouholetých tra-
dlc ptedcházejicich pozemkových evldenci, ale V aou�aané dobA
jaou .odernlzovány v souladu a vyu�ivánim doatupné výpo�etni
technlky 8 zobracovaci techn1ky. EN obaahuje �tyrl �áatl I
- mltlcký oparát
- piae.ný operát
- sbirku lisUn
- aumar1za�ni výkazy.

prl tvorbl základni �áat1 ~~_~ - mapy EN -
ee plni uplatnuje automat1zov~jeho� výaledke.
jeou aouradn1ca vAech boda mapy, kresba nebo ryt1na l1nea.en-
tu polohop1au .apy a výmlry vJach parcal zobrazených na mepl.
Ty tO výaledky jaou ziakávány z, geodat1ckých, fotogrammetr1c-
kých 1 karto.atrlckých mitani proatredky výpo�atni a zobrazo-
veci technlky s co nejmenl1.1 nároky na l1dskou prác1. Rovnll
výaladky mitani pro 6drlbu map EN, zajména vltAiho rozsahu,
jaou zprecovávány �iaelným1 .etodam1. Zde kromi velké výpo�et-
ni techn1ky - po�ita�o a kree11cich etolo - .e zvláitl v poa-
ledni dobA velml roz6it1lo pou�iván1 .tolnich a kape.n1ch
kalkultárO rOzných zna�ek 1 parametra, z n1cht nejracl0nál-
nlj6i .e ukazuji programovatelná typy (napr. TI 58~ 59, HP
4lC, SHARP PC 121, COMPUCORP326, 325 a WMG 666). Hlavni. pti-
noaem �iaelná údr�by map EN ja u.nadnAni výpo�tu výmlr nových
a m'niných parcel a pt1 vyu�1ti auto.atických koordin'tografO
tá� uanadnlni zákreau do .apy. Dobr' dokum.ntace VýsledkO �i-
aelná 6dr�by pak umotni jejich vyu�iti pri obnovl mapy, �iml
dojda ke zkráceni mlf1ckých praci.



,a úseku merických prací se automatizace nejvýraznlji
uplatnuje pti pou�iti elektronických dálkom~~ s registrac!
výsledkÓ m~tenf do d~rné pásky lACA 700 nebo REG ELXA 12/.
nov~ji do paml~ového modulu lRECOTA/. Tyto ptiatroje umo��uj!
výsl~dky m~tení prímo zpracovat na po�íta�i bez dallího zásahu
�lovika pti potizování vstupních dat.

Samostatnou kapitolu v automatizacl mltlckých prací pted-
atavuJe letecké fotogrammetrle, která v~t�ln~ prací v ter~nu
nahra%.uje vyhodnocením m~tických snímkd v kancelátl. Fotogram-
metrie s �íselným vyhodnocením je jednou z metod sbAru dat
pro d1.!lltální mapu. Pti údr�bA malise vyu�ívá hlavni v pro-
storech rozsáhlých zmAn nebo pti soustted ní vAtlího po�~
drobnA,I:Uch zmln. Kval1tnlj§!m zdrojem informací se uplatnuj!
barevné leteck' snímky.

Rc·z.sáhlýdatový fond, vznikajicí pti automattzovan'm
zpracování map EN pledstavuje dlgitální formu mapy. Jl! od za-
�átku výzkumu lnforma�ního systému geodézle a kartografie byly
jeho d~le!1tou slo�kou výsledky dlgitálního mapování, ulo�enl
do báze dat základní mapy velkého m~fítka lBO ZMVM/. pro vede-
ní 1 vy:.a!.#váníUto BO ZMVM na po�íta�i EC 1030 je pflpraven
programový aparát, ale její naplnlní bylo dosud realizováno
pauze v. zkulebních lokalltách. Tím,!e výsledky dlgltálního
mapován1 nejsou ulo�eny do ao ZMYM a p~bl�nl aktualizovány,
nen! ani mo�n' tyto údaje automatizovani vyu�ívat a tak nejsou
plni zhodnocovány vyl!í náklady na automatlzovanl zpracován!
výsle~~ mlfení. Proto!e BO ZMVM je �íselnou �ástí mitlck'ho
operátu nf, navrhuje se pro vy!!í typ po�íta�e spojlt jej!
údaje s údajl reglstru evidence nemovltostí do spole�nl báze
dat evidence nemovltostí.

TA�1!tlm uplatniní automatizace v EN je oblast RÍsemného
operátu. Je to tím, �e písemný operát EN obsahuje velk~ mnol-
ství udaj~ a jeho zp~sob vedení byl po dlouhá l4ta stabll1zován.
Ne,jmeni!m eviden�ním prvke. EN je pozemek, jeho� zobrazení na
mapl nazýváme parcelou. O ka�dé parcele se p~mlml eviduje
osm rôzných úda~. DalAí. samoatatnA evidovaným objektem EN
jsou u�1vatel4 a vlastnícl nemovitostí, u nich! je evldováno
p~mlrnl �eat dal�ích údaj~. Celkový rozsah písemného operátu
EN v CSSR je patrný z tabulky 1.

Tabulka 11 Po�et objektu a úda~ evidence nemovltostí veSSR

parc_la-
u!1vat_l a vlastník



Prvním stupn~m k mechanizaci vedení písemnáho operitu EN
bylo vyul1tí dArnoltítková techniky v padesátých letech ke zpra-
oování l1dajO o parcelách. Konc_m ledeaátich let byl zaháj_n
výzkwa vyul1 tí po�íta�O. Do roku 1977 v CSR a do roku 1980
byly vlechny ddaje písemnáho operátu EN ulo�eny na pamltová
media po�ita�O 2. g_nerace, pozdljl p~_vedeny na po�ita�e ,.
generac_ z jednotnáho systému po�íta�O socIalistických zemi
EC 1030 v eSR a EC 1033 v SSR. Byl tím vytvohn registr evlden-
ce n.movltosti /REM/. Proto�. dos8vadni kapacIta výpo�etnl tech-
niky resortu geod4zie a kartogratle n_ní dostate�ná pro rozsáh-
Iý obsah REM, v �eakých zemich s. pracuje v koop.racl a krej-
skýml závodyn.p. Podnik výpo�.tní techniky.

Hlavní racionallza�n! pfínos v automatIzovan'm v.den! pí-
semnáho oper'tu EN spo�ív' ve sní �ení potteby 11dsk' prác. ptl
údr�bA jednotlivých �áat! operátu. Dallím ptínosem je zvýJení
kvallty ob.ahu o~er'tu, proto�. automatizovanou údr�bou j. za-
jIltAn vzáj.mný soulad jeho �iat! �.Pfl nasaz.ní automatlzac.
se protl ru�nímu zpraoování zvýll1y koopera�n! nákladr na pou-
�ití výpo�etn! technlky. Proto nedílnou squ�ástí rac1onallzac.
je U� snaha o sni�oVMí tlchto nákladO. Udaje EN v CSR ��
automatizovanA aktu&lizují od roku 1974. Vývoj celkových nákla-
dO na provedení ,1 mAny Iv�etrlAYlastních nákladO na poflzování
vstupních dati a po�et zmln v jednotllvých letech je v tabuICe 2.

Tabulka 21 Náklady na pravedení 1 milly R!R y K�s - eSR

I Náklady 1974 197' 1976 1977 1978 1979 1980 1982
,

I Vlastn! - 0,16 0,20 0,7' 0,'0 0,47 0,39 0,4'
i kooperac. 10,81 8,29 6,79 7,54 5,42 2,77 2,71 2,"

I celkem 10,81 8,4' 6,99 8,29 5,92 3,24 3,10 3,00

I po�.t zmlll
. I

,,01I v m11. O," 0,8 l,' 1,6 1,1 2"1
,,1

Tabulke ukazuje atálý tr��nd sni�ování nikladd. Zvýlení
nastalo pouze pl'iprovádln! zaln za rok 1977 y souvislost1
s ptechod.m na po�íta�. EC 1030, kdy nebyl j.ltl plni provAl'en
programový syst4m a navíc bylo nutni prov'at jednorázovou obno-
vu cel'ho P.Ísemniho op.ritu. Celkové náklady v tabulc. 2 zahrnu-
jí tyto díl�! .tapyl

- pol'!z.n! vstupn!ch dat ae ZIIIlnaml,
- ptiprava zmAnoviho 8ouboru /konyerae, ~ídln! a kontroly/,
- aktuallzace soubor6 REM zmlnovým soubor��,
- údr�ba p!semných operátO jako výstup z aktuallzovaných

aouborO REN.

Potlzováni vstupních dat mlnováho souboru je nejnáro�nljlí
etapou, zejména z hledlaka potteby ylastnich pracovních .11.
V prvních let.ch yedeni EN na pocHta�l byla vstupn! data pol'l-
zována jednotnl do dlrných lt!tkO y kooperaci s krajskými á-



vody PVT. PodIe mo�nost! jednotlivých podnikd oeodlizie v kraj!ch
bylo pofizování dat poatupnlpfevádfno do v18stpí re!i �� pt.hlad
pou!ltýcb technologlí a vývoj jejich pou!it! v CSRje v tabulee,.
Tabulka,& vývoj pofizován! vatupních det ENv " - ~R

apdaob pof!z.ní dat 1914 1916 1911 1918 1979 1980 1981 1982

dlm' Itítky 100 68 39 13 1 8 , 1
magnetická páska - - - 8 6 , 1 -
dfrná páska - 14 28 29 2' 11 11 ,
ptepia OCR-B - 18 33 48 56 54 61 72
ru�ní Jíamo OCR - - - 2 6 16 18 20
min1p ítd SM4 - - - - - - - 4

Z hlediaka apotteby lidak' práce pfi pofizování det ��
j.ví jako najetektivnljlí zpdaob opticklho aní.án! orig1nálnich
zmfnových dokladd vyplnfných ru�ní. písme. OCR/Optical Cbaracter
Read1D&/. Jedinl pfi tomto apdaobu odpadá vstup l1daktfho �ini-
tela mezi prvotn! doklad a výal.dn' medium, v to.to pfípadl
magnetickou pásku. V aou�am' dobA je mo1&1'takto pofizcrtllt
pouz. �íaelni ddaja, ná�Yya adre.y u!!vatald a vlastníkO
je proto nutn' poflzovat oddAlenl nfkterým z dallích zpdsobd.
Vzhledem k tomu, !e pfi nejrozlíf.nljlím zpdsobu potlzovánt
dat - pfepiau ddajd o zmlnich z výkazu mIA na padli .-trojl
nísmem OCR-B- se pf'epsaná data rovnil opticky sn!mají, bylo
v posledním roce plných 92,~ dat pofízeno na oJtlcke. at.cia
zafízení.

V Z'JDce1982 bylo pro pofhování det ZIIIlnov~o aoubol'UPO-
prv' pou!! to lII1n1po#íta#. SH4/20, kterým budou poatulJlll vyba-
veny v!echny podniky o.od'zl.. Hlavním pfínoa.m tohoto z~aobu
je následná velmi j.dnoduchá oprava potlzených dat, proto!e
zmlnový soubor je ulo�en v datov' dkladnl na magnatick'. dia ku
s pi"í.ým Fíatupa. k jednotlivým zmlnám. Chybná vita ja zob~-
zena na displeji a opraví se novýmvlo�ením pouza opravOftJl'ho
údaje. Pou!! tí mlnipo�íta�a dUa snUuje koopera�ni náklady na
vedaní Rm.

Vl1v raclonal1zace aktuel1zaca aouborO REM se najvíca pro-
j evil v roca 1979, kdy byl PCJu!1t nový soubor program4 vyhote-
vený podle zlepäovacího náVrilUPVTeask' Budljovica. Rychll
provádlni zmln na po�íta�i tél umomilo ptejít z pdvodniho
ro�ního cyklu aktual1zaca na kratl! interval - v roca 1982 by~
ve väech okresech ~R proved.ny p'rOmlml dvl a� ~i aktual!-
zac. aoubord REN/pMlml 2,8 xl. Tím jsou údaja na pemi\o-
vých medHch po�íta�e v aktuálnijl$m stavu a je moln' je V)'U!í't
pro sumadzacl údajd EN. Ro'mll vyu!1t! Yýpo�.tni techniky je
rovnomlmlji rozlo!eno do celtfho roku.

Vývoj automatizace v EN ja vldlt nejnázomljl na vývoji
pisemného operátu. od pdvodnl ru�nl vyhotovovaných vaech jeho



�ás·,:.í,pha dirno!títkovl sutavy soupI.u parcel a _vid.nl!n!oh
listu, pozdiji po�íta�em vyhotovovanl tlskov' s.stavy o.llho
operátu s vyjímkou lls~ vlastnictvft a� k sou�asn4 forml p!-
selunlihooper~tu na mikrofi!!ch, pouuvané v �eských zem!ch, j.
zna�ný vývojovt skok. Právl p~echod z tiskových sestav na mikro-
ti!. v l.tech i977 al 1979 znamenal ekonomický pt!nos ve zpraco-
ván! EN. Vyhotovení písemn4ho operátu jako tiskových výstupó
z po�úa�_ je paniml nákladné. Pro jeden okres se spottebuj.
v p�Dll·ru 40 strojových hodin po íta e a asi 20 tisíc l1stó pa-
p!ru. Fodatatnl efektivn'j!í je obsah tlsková magnetické pá8ky,
vyhotovené po íta em asi za 5 hodin, dále zpracovat na samo-
statnél. zat!zení v reUmu oft- 11n.,.Tímto zatízením mó�. být
tlskánul tízena minipo ít& .m Inapt. v n.p. Ceodézle Bratislava
minipocita em Olivettil nebo zatízení CCM IComputer Output
Micro!!)�� Vý8tup z po íta e na mikrofilm/, kter4 ptevád!
obsah magnetické pásky na tilmový pás. Rychlo8t zat!zen! CCM
je proti klasickému tisku asi 20x vy!!! a 80u asnl ae uspot!
tiskový papír. Písemný operát jednoho okresu je ulo�en v pI'l1-
mlru na 320 1I1krotUích formátu A6, p~i pou�ívaném zmenAen!
24x. Tíl.ae U� sni!uj! nároky na archivní prostory stl'ed1ska
geodézi~. proto�e celkový objem písemného operátu na mikro!i!!ch
je asi 200 a� 300x meni! ne! na papíru. Dallíll pl'ínos.1Ije

.mo�nost rychlého potízení zpitné zvH!eniny z lIikro!U. pilI
po�adavIru na hromadné výpisy z EN. Pf'edpokládá to OVlellvyba-
vení ati~.diska geod'zi_ ptí.lu!nou technikou - napt ��ptístro-
j eli P~TAl lA R100.

V Dou asné dobA ._ z celého p!��mn'ho operátu EN vyhotovu-
j! ru nä pauz_ listy vlastnietví. K zajiltlnl komplexní automa-
tinoe údaj\\EN je výzkumnl ptipraveno a v .edmI okre.ech eSR
i ovlteno zpracován! na po íta i i 'tichúclaj\1 11s~ vlastnictv!
které dosud nejsou obsahelIREN. Realizaoí teto inovace budou
vytvorm1Y ptedPokladYJro automatizované vyhotovování výp1só
z EN, které doaud apo _buj! zna né mno�.tv! 11daké prác_.

Dali!  út! op_ritu Di j. ab!rka liatin. Vzhledem k tomu,
�e její ob.ah j. p~evá!nl archivnlhôcharakteru, je uplatnin!
autanatizac. zna n' omezené. Pouz. ved.n! pomocné evidence
- seznamu pozemkó do asni od#atých zemldAlské výrobA a s.znamu
do asnl neobdilávané pódy - bylo v posledních letech automatI-
zováno doplniním pot~ebných údajó do REN. 7!m bylo dosa�eno
zkvalitniní této evidence �

�aopak vyhotovování au,ariz8 nich ifka~ je velmi vhodn'
pre automatizaci. proto!_ p edstavuje v~ké mno�stv! arttme-
tických dkCllld a rozsáhlým datovým souborem. které j. pottebn'
provést y relativnA krátkI dobA. V prdblhu let byly .umartzal:!-
n! výkazy zpracovávány postupni zpdsobya

- zc_la ru nl IzDdsob AI,
- vyu�itá dlmoltitkod techniky pro se itán! ddajó za obce,

kter' byly pted.m z!8kány ru nl a pro tisk nAkterých výkaZQ
, IBI,
- jednor'zovýa ulo!en!m ddajd za obce na pamltová media po !ta-

~. ka�doro n!. zminovým 'izen!m tohoto souboru a tiskem



aásti výkazd na po�íta�i /C/,
- zpracováním sumariza�ního souboru automat1 zovan~ odvozeném

z ddajd KEN a tiskem v�ech výkazô nH po�íta�i /D/.

lavedení posledního zpôsnbu zpranování sumariza�ních vý-
kaza v fsR je jednou z nejvýznamn~j�ich racionalizací na úseku
EN, oo! dokládá tabulka 4, v které jsou porovnány ekonomick'
paramatry zpOsobô A, cr a D. Pro zpô'sobyA /sumarizace k 1.1.1971 I
a c Jk 1.1.1973/ jsou pou�1ty údaje ze �tyt �eských krajO býva-
l'ho Oblastního ústavu geodézie v Preze, které byly extrapolo.
vány pro celou eSR. Pfi zpOsobu C.byl aamostatný aumariza�n. 
soubor ulo�8n na po�itaM ZPA 600.
Tabulka 41 Ekonomick! etekt automatizovaná aumarizace EN

------------- -----------------------------------------
ukazatel ZDOSt'lbsumaril!':ll~e

A C D

apotf'eba �asu v tis. hod. 180,6 113,8 58,7
v" 100 63,0 32,'

náklady v tia.K�s na lidskou práci 6321 3983 2054
automatizaci - 275 346

I

celkov' náklady v t;a. K�. 6321 4258 2400
l ! 100 67 38

Zhodnocen. zpOsobu D je provedeno podle údajO ze v�ech
krajO /k 1.1.1982/. Zvý!ené náklady na automatizaci zdaleka ne-
40sahují výJe úspory lidSk' práce. Navic ptechod na automatizo-
van' zpracov'ni aumariza�nich výkazO zvyAuje jejich vnittni
kvalitu a zkracuje dobu potf'ebnou na jejich pof'izení. Ulo~ení
fum'rn!ch ddajO ÉN na paml~ových madiích po�íta�e dále umo!-
nuje vyhotovovat nov' výkazy podle rOzných hledi.ek i pf'edávat
je pro potf'eby jiných ayatémO.

Kraa' vedeni pi~~mn'ho aparftu EN a automatlzovan'ho zpra-
cováni aumariza�nich výkazO umo�nuje ulo�ení ddajO EN v po�í-
ta�ich t4! jejich vyu�iti pro ~all! d�ely. Pro mIstní Aet~.ni
pti obnovl mapy EN novým mapováním ae automatizovanl vyhotovuji
soupia, nemovitoatí i doru�enky pro vAechny vlaatníky a u�iva-
tele v mapovan' loka1itl. Obaah REN je dál. vyuliv'n k vyhoto-
vení podkladO podnikov' evidence pOdy socialiatických zemldll-
akých i dallich organizaci ptimým výstupem z po�íta�e. "

Regiatr evidence nemovitoatí je pf'!kladem intorma~niho sy-
stlau na bázi výpo�etni techniky. Rozvoj takových sYft'mO vy!a-
duje vytváf'et podminky pro ptedáván! informaci mezi jednotl1-
výa1 syatémy, aby ae tak ani11ly opakované práce pt1 ziakává-"
ni a aktual1zaci ahodných údajd. K tomu je nutná poutivat jed-
notn4, celostátnl závazn' 1dentitikátory objektO, kter' jaou
v sys~'mu zpracovány. V REN jsou to identifika�ni ~iala obc!
s katastl'álnich dzemi v aubregiatru A, ldent1!1ka�ní �ísla orga-
nizaoi a rodná �isla ob~anO v aubreglatru B a �Á.te~n~ �isle
pop1sná domO a ~í81a avlden~n! stavab v 8ubregistru C.



Dôslednl zavedení rodných �íselob�and do REN jako ldeDt1fi~
tO� u�ivateld a vlastrúkd má v budoucnu umo�n1t automatizowa-
né propojení HEN s Centrálním registrem ob�and a z nlj zísJt'-
vat informace o zminách adres, popp. o zminách JIIIenu ten.
Jiným pi'ík1aderapropojení rozných systllll1lje pi'ebírání ddajO..
o parcelách z REN do 2elezni�ní evidence nemovitosti, do evL-
dence pozemkd Státn!ch lesu a do evidence vojenských pozemkd~
Ve v�ech prípade ch se plledávaj! údaje pro podnikovou evidenoi
pozemkd ulo�enl na magnetické pásce, Které po doplnAní dal!!ai
údaji podIe potfeb pfíslulniho resortu tvofi obsah uvedeftých
systémd:

Cila. vyut!váni automatizace v evidenci n��ovitosti, jak
je uvedeno v pf!spAvku, je sní�ení pod!lu l1dskl práce na
jejíravedení i vyutíván! jejiho obsahu, %kr�ceni cyklu zpraoo-
ván! a roz!ífen! mo�nost! vyu�ívání ddajU EN v jlných automati-
zovaných systlmach.



Ing. Karel M a x mil i á n
VÚGTK Zdiby

l. Ovod

Ve vzájemné dohodi eeského úfadu geodetického a kartogra-
fického a Slovenského úfadu geodézie a kartografie (dále jen
"úfady1se postupni vytváfi v pOsobnost1 obou úfadO spole�n~
nový jednotný syetém techn1ckých pfedpieO. Ú�ele. tohoto sys-
tému je uprav1t vyu!1ti v�ech inovaci v oboru geodézia a kar-
tografie v�etni automatizace. zajist1t vzáje.nou vezbu ��z1
techn1ckým1 a akonomlckI'miukazatell vykon O a vytvof1t pfad-
poklady pro dOsledné up atnAni jednotného syet'.u fizen1 ja-
kosti. .

Zásady jednotného systému a jeho postupného vytvár.ni
a aktualizace upravuji pokyny úfadO pro tvorbu a vydáváni
predpiSO v jednotn'. systému technických pfadpieO oboru geo-
dézie a kartografie.

2. Jednotní systém technických pfedpisO

Jednotný systém technických pfedpiaO (dál. je~'-jednotný
systém-) tvofi systémovi.uspofádaný soubor pfedp~sO vydaných
v pOsobnost1 obou úf~dO. který v .ezich obecn6 závazných
právnich pfedp1aO 8 v souladu a �askoslovenský.1 .tátn1.1
normami (dále jen -eSN") upravuje po formálni 8 obsahové
stránee výsledky opakuj1cich se geodetlckých a kartograf!c-
kých úkonO nebo výrobkO kartografické polygrafi�� uamirnuje
postup praci a vyuliti techniky.

Jedriotnýayaté_ zahrnuje tyto druhy pradpis0 ,

- smlrnlc1,
- instrukci,
- m.todický návod,
- tachnologlcký poatup.

Sm6rnlc. a 1natrukc. jsou zá~dnimi výchozi.1 pr.dp1ay,
jej~~hl uatanoveni mohou být podla potfeby podrobniji rozve-
den~a doplnina v metodické. návodu. popf. i v technolog1c- ~
kém postupu.



Pledplay plat! zásadnl v pOsobnosti obou úradO a zpra-
cov'vaj! .0 v �esk'm i slovenském jazyce. V omezeném rozsahu
zahrnujo jednotný syst'm i predpisy s pOsobnost! omezenou jen
na CSR, rosp. SSR.

Pfedpiay jednotného aystému se tt!d! a ozna�uj! v návaz-
nosti na jednotnou klasi!ikaei výkonO /JKV/ oboru 984 /ptíloha
�. 1/ a na jodnotnou klaai!ikaei prOmyslovýeh oborO a výrobkd
/JK povI - ~odakupina oboru 735 24 /výrobky kartogra!ick'
polygra:tle/. Oba útady vydávají pro potfebu svých orgánO a or-
ganizac! pfobled pfedpia! jednotného systému. který obsahujo
i pfodpiay doaud nevydan' lplánované/.

Gra!ický pfohlod z4kladních predpisO jednotného systému
a jojich yz4jomn' aouyi.losti jsou vyzna�eny na príloze �.z.

3. tyorb! a yydáyání predpi aO
Colkový dkol apojonf a tvorbou pfedpiaO jednotného ayat'-

mu jo rozdAIon .ozi dfady a jim podtízené organizaco. Do gesce
aloyonského úfadu patf! predpisy pro výkony na map'ch atfedních
mlf1tok 1984 22/. pro kartografick' výkony /984 61 � pro vý-
robky kartogra!lcké polygra:tio /73' 24/. Predpisy pro ostatn!
výkony obory 984 spadaj! do gosco �eak'ho úfadu. t1�astníky pfod-
pisod Unnoati jsou úlady, metodick' praoovlltl, gestorsk'
orgamzaco, apolupracuj!c! orlanizaco a ostatn! orgány a orga-
nizac. obou úfadd.

al dfady nan'jom koordinuj! tvorbu predpisO, ve sv, pOsob-
nosti stanovuj! hsrmonolram tvorby a vydáván! pfedpiad a
acbvaluj! návrhy oanGY akono�ného znln! predpisu.

b/ Motodické pracoviltl zabozpo�ujo u gestorakých organizací
tvorbu konkrotn!ch prodpi.d, koordinuje spolupr'ci gostor-
ských a apolupr!cuj!c!ch organizaoí, poauzuje návrhy osnoy
a znln! pfedpisu zpraoovaných gestorakými organizac ��i
a pl'edkládá návrhy oanGY , návrhy kone�ného znfn! ptedplsu
úfadu ke schválení. Funke! metodického pracovilt. jaou po-
vUeny výzkumn' ústavy obou dfadd.

c/ aostors~ organizaco odpov!d' v plném rozaahu za tvorbu
ptedpisO pro vym.nnou tematickou oblast /skupinu, popf.
podskupinu výkond oboru 984, resp. 735 24/. Zpracovivá
y souladu s harmonogram �� podle p1am. a/ návrhy osnoy
pfedpisO a návrhy znln! pfedpisO v�etni príloh /popf. za-
jll~ujo zpracování v jln' organizaoi/. Sou�asnl navrhuje
v dohod' a gostorom JVN opatren! na úseku norem, V dohodl
a cenovým gestorom cenová opatrení a dále osnovu kontrol
k doplnlní nebo úpravl pokynO dradu pro t!zení jakosti
leodetických a kartosra!iokých prací. funkci gestorských
organizao! a eeloatátní pOsobností pro vymezen' výkony
jsou povlhny vybran' podniky podfIzen' �oskellU nebo aJ.o-
v.akému dfedu.



dl S.:)0lupracu~jíciorgonlzace je partnerem gestor_k4 organi-
Zt\ce pc-::i'ízené�eskému úz'adu. na územ! SSR lv J sobnost!
s}t'venského úz'adul t a naopak. Zpracovúvá pl"íslu.!'lnoujazyko-
vou mutecl ptedpls0 podIe návrhu zpracovaného v jazyce
ge.;~orsk~ organlzace.

el OstEtní orgdnlzace a orgtmy útadu jsou ptedev.!'límakt!vn!m!
ú�astníky p1ipom!nkov4ho tízení k návrh~m ptedpis~ a dále
Upotor#ují ptíslu.!'inougestorskou organIzaci na okolnosti
VYVI)lávaJlcí potrebu zmlny ustanovení vydaných phdp1ad nebo
tvol'bu nového pl'edpisu a jeho zal'azení do jednotného systému.

Vyduvatelem pl'edpisu je útad. Rozmpo�ení útadem schvále-
ného zn~ní ptedpisu ll. jeho príloh zajiAtuje gestorská organlza-
ce v p~.30bnostl schvalovatele lv ~R nebo snRI Rozmno�ení
druhé jll!ykové mutace po jejím s::hválení zaji.!'l!ujepartnerská
spoluprm:ujicí organlzace. Výtisky phdpisó jsou prodejn4 a je-
jich dhtrlbuci zabezpe�uj! mapov4 slu�by lodbytová sUedi_ka
map pro hospodái"skou výstavbul v pusobnosti útad~.

Postup tvorby a vydávání ptedpis~ v jednotném systému je
ka�doro~nl upravován harmonogram. který stanovují ve své ~-
sobnosti úhldy.

4. Phdt:isy pro evidenci nemovltostí @I

Gestor_kou organizac{ na úseku ptedpisó pro EN 1984 4/
! sou�a.nl pro geometrické plány 1984 24/ je Geodézie. n.p.,
Ceské Budljovice a spolupracujicí organizaci Geodézia, n.p.,
hlina.

V ~lednotném systému je na tomto úseku Iv�etn' geom.plándl
za�lenillO 27 phdp1sd 13 smlrnice. 10 instrukcí. 10 metodických
návod~ II 4 technologické postupy/. Vysoký po�etsmlmic a
instrukcí svld�í o úzké vazbA EN na právni normy mimo obor geo-
dézie a kartogra!ie.

Vzájemné souvlslosti základn!ch ptedpisd EN správním!
nor~ilamia s dal.!'límlzákladnimi predpisy oboru geodézie a kar-
togra!le jsou vyzna�eny na pfiloze �.2. Rozpracování ustano-
vení základnich predpisu EN v ~etodlckých návodech a technolo-
gických postupech je vyzna�eno v ptilaze ~.3. rtplné ozna�en!
a názvy ptedpiau jsoll uvedeny v prehledu 'predpisu jednotného
systému vydaném oblma úrady I~ÚGK �.2000/1982-21 ze dne 26.11.
82. SOGK �. ""515/1982 ze dne 30.11.82/.

Ustanovení predpisu ptihlí�ejí k sou�asné úrovni automa-
tizovan'ho zpracování EN � k inova~ním procesóm. kter4 byly
realizovány v souvislosti s racionalizac! systému EN. Res-
pektují té� diferencovanou ptesnost v ttídách ptesnost1 zave-
dených pro podrobné polohové bodové pole a pro tvorbu map
velkých m~rítek v ~N 73 0415. 01 }419. 01 }411. rtzce navazují
na ptedp!_, pro tvorbu Základni mapy eSSR velkého mltitka
IZMVM/, jel stanovuj! podmínky a postupy zajlä~ující splnlní



kritárii pfesnosti podIe ~)N, které je nutné analogicky dodr-
�ovat i pti zam~tování a zobrazování zm~n v EN. Upravují té�
provádln! zmln v ~!selnl �ásti m~tického operátu EN /seznam
popf. regiatr aoutadnic podrobných bodô, báze dat ZMVH/ a v
ptehledu �ía.l bodO, které vznikaj! a vedou se ve vybraných
prostor.ch na podkladl tvorby ZMVM n.bo �íaelného zpracování
zmln.

Tvorba pfedp1aO pro EN se doatává v r.1983 do rozhodující
fáz �� K 31.12.82 bylo vydáno 9 pfedpiaO �.V r.1983 �� ptedpo-
kládá vydat 11 pfedpiaO /zpracovaných v r.1982/ a dal!ích 5
pfipravit pro schvalovac! f!zen!. Jednotný systém ptedpiaU na
úseku EN by mil být napln~n v r.1984 vydán!m zbývajíc!ch 7
phdpiad.

SClUbl�n~ s tvorbou a vydatváním pfedpiaO jsou navrhována
a fe!ena opathní na dseku JVN a cen ve skupinl výkon'O 984 4
a novi upravovány osnovy kontrol. T!. je zajiAtována re'lná vaz-
ba mezi technickými parametry a ekonomickými nástroji tízen!
a ptedpoklady pro prOkaznost kontroln! �innosti pti komplexn!m
f!zen! jakosti.

Vybudováním jednotného systému vlak dkol nekon~!. Tech-
nický rozvoj, noveJ právn! nonay a podnAty, pracovn!kd v rámci
.VZH budou vyvolatvat pothbu a'JUatavné aktual1zac. vydaných pted-
phd, popf. roziífení jednotnt§ho aysttfmu o daU! ptedpisy. .
Proto funkee gestorskl organizac. ani metodického pracoviltl
vybudován!m jednotného systému nekon�í, al. �.ká je ne.inl ná-
ro�nal, aystematická prác. na plánovit4 aktuaUzaci platných
~tedpisO a zdokonalován! jednotného systému 8 c!le. zkvalit-
novat EN a raeional1zovat prác:. s vedením a vyuUvánÚl El
spojen4.

5. Závlr

Pha tadu prOvodních pro'b1tfm'O.e jeví naplnln! jednotll':-
ho aystému pfedpisO na l1aeku EN v dohledné dobA r.álné. !�.
bude jednotlll uamlmlno vedení a vyuUvání EN a stanoveny zá-
sadní kvaUtativn! ukazatele výsledkd výkonO a aou~88nl vytvo-
teny reálné vazby mezi technickými a ekonomickými ukazatel1
prac! na EN. Vytvohný jednot.ný .yatlm phdpiad bud. ybk
nezbytn' aoustavnl aktualizova1:, aby odpovídal .tavu celospo-
le�.nského vývoje a vldeckotecbnického rozvoj ��



THfDfNf OBORU 984

výkony geodetické a kartografické

984 11 - astronomické

984 12 - polohové

984 13 - vý~kové

984 14 - tihovi

984 2 PODROBN~ M~AENf

984 21 - mapy velkých mlfitek - základni lat. 1 5 0001

984 22 - mapy stfednich mlfitek 11 : 10 0001

984 23 - tematicki mapy Ivelkých .lf1tekl

984 24 geometrické plá y

C(84 3 INfENhsK,( GEOD~ZIE

984 41

984 42

984 43

984 44

984 4S

934 S

- zakládáni EN Iprávni vztahyl

- zji~továni zmln Ipopf. zamlfováni a zobrazovánil

- udrfováni Ivedeni1 operátú EN

- vyul\ván1 EN

- obnova operátú EN ina podkladl mapován11
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Do 31. prosinee 1950 byly vlastnickf a jinf vAcneprávni
vztahy k nemovitostem evidovány v pozemkových a jiných vetej-
ných knihách. Vtznam této evidence spo�ival p~edeväím v och-
ranA vlastnického pr~va k nemovi~ostem a v za4iät6n! bezpe~-
ných podkladd pro maJetkoprávni Jednáni, týkaJíc! se nemovi-
tosti. Tato evidence mAla r,yze právni charakter, bezprostfed~
nA väak navazovala na evidenci nemovitosti s p~evá�nA technic-
ktm charakterem, vedenou v pozemkovém katastru. V pozemkovém
katastru byli evidováni dr!ltelf nemovitosti. p~edeväim pozem-
kd. Význam této e!idence"spo�ival p~edeväim v tom, !e poskyto-
~a1a pro d�ely danové nezbytn' podklady. Jednou ae základnich
sou�ásti pozemkového katastru byl mA~i~skt operát lmapy/. za-
chycujíci geometrické zobrazeni vAech pozemkd a na nich umíst~-
ných nemovittch staveb. Toto technické dilo tVo~ilo základ obou
evidenci. Vzájemnt soulad obou evidenci byl pak.zajiAt6n aákon-
nou dpravou vedeni pozemkovtch a jiných ve~jných knih a vedeni
pozemkového katastru.

Soulad evidence právni ch vztahd k nemovitostem se skute�nos-
tí byl zajUUn tzv.intabulo�nim principem. Podle ob�anského
zákonika platného do 31.12.1950 bylo k pfevodu nemovitosti Z8-
potfebi yedle pisemné smlouvy i zápisu zm6ny vlastníka do pozem-
kov', popfipadA jiné ve~ejné knihy. Vlestnicktch. ale i jiných
v6cných práv k nemovitostem se nabývalo al zápisem Ivkledeml do
tAchto knih. Tento intabula�ni princip byl opuAt6n ob�ans~'m :á-
konikem �. 141/1950 Sb �� který neby1 d�innosti dnem 1.1.1951
a byl nahra�en principem konsensuálnim. podle kteróho se vlast-
nick' a jiná vlen' práva k nemovitostem nabtvala ji� na základA
smlouvy, bez lápisu do pozemkov4. popfipadA jiné ve~jné knihy.
Zápisy do pozemkov1ch knih pozby1y svého konstitutivniho d~inku
a mAly jil jen povahu eviden�ni. Pozemkové a jiné vefejné knihy
byly sice vedeny nadále a vlastnick' a jiné v~cn~prúvni vztahy
byly ptedmAtem zápisu do pozemkových knih, prot01e v~ak na pro-
vedeni zápisu nebylo ji� vázáno nebytí vleatnických anebo jiných
vAcných eráv k nemovitoatem, docházelo k nim jen tam, kde si to
ob�an' práli. Tím byl v obdobi od l. ledna 1951 do 31.btezna 1964



dán základ pro vytvorení nesouladu evidence vlastnických a
jiných v~cných práv k nemovitostem se skute�ným stavem právni ��
ROZ5áhl~ a prevratná zm~ny ve vlastnických vztaz!ch k nemovitos-
tem, k nim! docházelo pri osidlován! pohran1�í, pfoiprovád!ní
pozemkových reforem a pri zavád!ní socialistická zem!d!lsk'
velkovýroby nebyly ji� dokon�eny provedením zápisd do pozemko-
vých a jiných verejných knih a jejich nesoulad se skute�l1Ýl1l
stavem právn!m se prohloubil natolik, �e evidence právriich vzta-
hd knemovitostem v nich vedená se stala zcela nespolehlivou.

Zásadní a prevratn~ zm!ny v pozemková dr�b~, k nim! do�lo
po druh~ sv~tov~ vá1ce a zejmifna pak pi"i zavád~ni socia~1st!ck'
zemedelské velkovýroby formou ~emedelského dru~stevnictví, ve
spojení 5 prebudován!m na�i danov~ soustavy byly d~vodem upu!t!-
ni od dal�ího veden! pozemkováho katastru. V létech 1956 a� 1958
rlochází k zavedení tzv. jednotné evIdence pôdy /JEP/. Hlavním
úkolem této nové evidence u�ívacích vztabd k nemovitostem bylo
poskytnout pot~ebné údaje pro ú�ely rízení a plánování národn!-
ho hospodái"stv!, zejména v�ak pro plánován!, i"ízen!a rozpis ze-
miMiHsk~ velkovýroby � .:redllotnáevidence pOdy mlHa skladbu obdob-
nou pczemkovému katestru v tom~ �e se opet skládala z evidence
'TIurovéa písemné �.Písemný operat byl v~ak veden pro celou obec
u pczemnostní archy nahradily eviden�ní listy, na nichf byly
evIdov(.11Yskute�né uHvací vztahy k pozemkdm a dcmovn!mu lI':a~et-
ku.

Zaklád~ním a vedením jednotn' evidence pddy byle poverena
Csti"edni správa geodézie a kartcgra!1e, která tytc úkoly za-
jI�tovala prosttedntctvim jednotlivých stredisek geodezie v
okreuech. Tato evidence byla v�ak znm~fena toliko nn skute�n~
u�ívací vztahy k pozemkdm a jIným ~~~ovItostem.

Nastalýml zm~nam1 vytvoi"ll se tak stav zcela nedo~tate~-
né evidence vlastnlckÝlth a jIných vecnl5pdvních vztaM k nelte-
vItostem. Obtí�n~ zjIbtován! skute�n4ho prrlvního stavu vlnstnlc-
kých a jlnich v~cn~prnvních vztahO k nemovitestem a sou�a~n~ i
pot~.ba zvý�It a zdokonallt ochranu socialistick~ho 1 osobníhc
vlantnlctví k nemovltostem 8e staly základem úvah o nezbytn~
potreb~ vytvoi"en! nov~ho syntému evidence, ve kterém by byla
ú�eln~ spojena evIdence akute�ných ulivacích vztahO k pozemkôm
Q jiným nemovitostem a evidence prn~\ích vztahO k nemovlto~tpm.
Tak docház! V souvislosti a novým ob�anským zákoníkem �.40/1964
5b. k vydán! zákona �. 22/1964 Sb. o evIdenci· npmovttostl a pro-
vádie! vyhlálky �.2"1964 Sh. s ú�Innost! od 1. Iadna 1964.

Platná p-ratyn!úprava evidence nemovltost! má awj základ
y zdk. �. 2211964 Bb. o evidencI nemovitosti a vyhlá!ce býv.
Ostfedn! správy 8.od~zl. a kartogretie �.2,/1964 Sh. vydan4
k proYed.n~ zákona, ve znlní vyhl. �. 1"/196' Sb��

t1�elem tt<tokapitoly nen! vy�errávající výklad \Istancwení
zákona 8. provád!C! v)'hlÁ~ky, nýbrl tol1ko  ouknz na n~které :::i-



kladní principy této právni úpravy, které maji zásadni význam
pro praktické zakládáni, vedení a údr�bu evidence nemovitosti,
p~edev!im v!ak evidence právnich vztahO k nemovitostem a jejich
pozd!j!i konfrontaci s praktickými zku�enostmi.

Platná právni úprava v sob~ spojuje evidenci skute�ných
u�ívacich vztahO a evidenci právnich vztahO k nemovitostem.
Spojuj!cim technickým podkladem jsou mapy velkých m~fítek.
Jak plyne z ustanovení § 2 .odst. 1 zákona, jsou pfedm~tem evi-
dence ve!keré nemovitosti, tedy veAkeré pozemky a stavby spojené
se zemi pevným základem /'il 11·9 odst. 2 ob�. zák. l.

Evidence skute�ných u�ívacich vztahO k nemovitostem je
vedena na eviden�ních listech obsahujicích sou�asn~ dOle�ité
technické údaje o nemovitostech, jako jsou jednotlivé druhy
poz~ /kultury/, jejich vým~ra a zpôsob u�iváni.

Právni vztahy k nemovitostem jsou evldovány na Ltstech
vlastnictvi. Ptedm~tem evidence jsou tu jednak právni vztahy
vlastnlcké a jednak právn! vztahy u�ívaci. Právni vztahy u�!-
vac! nejsou v~ak evidovány vy�erPávajicim zpOsobem, nýbr� tol1ko
v omezeném rozsahu. UstaQoven! § 2 odst..1 zákona ukládá evido-
vat jen spráw národního majetku, právo trvalého u�ívání národ-
ního majetku, právo osobniho u�iváni pozemkO a omezeni vlast-
nlckých prá\< k nemovitostem.. .

Pokud jde o hlavni principy platné .právni ú,Pravy evidence
nemov1tosti, uvádi právnI teorie následujícia 1/

al Zásada letal1ty, spo�ivající v tom, �e v operátech evi-
dence nemovitos l j80U zapisovany právni úpravou stanovené úda-
je a k zápisOm docházi podIe rozhodnuti k tomu povolaných org'-
nO, úf'ednlch listin a jiných zátonem ptedvidaných dokladd.

bl Zá88d! spec1s1t~ nebol1 phhledn08t1 záp1eu, která vy-
laduje provd3ní z p v evidenci nemovit08ti pfedepsaným zpd-
sobem na operátech k tomu vyhrazených.

cl ~d ednotnk:jl pti vedeni operátO evidence nemovitosti
je nez n po�adav dokonalosti, prOkaznosti a pfedpoklá-
dan' víced elové pou�itelnosti tohoto dila.

dl ~l!I~~unlverzálnoAt~ která má zajist1t ú.Yln'mapov' i
pisemn p ycenl a prôS3 eS sledování skute�ných u�ivacich i
nejdOle�lt~jAich právnich vztahO o ve!kerých nemovltostech
v esSR.

el Zás~a Vefejnosi! oper'tO evidence nemovitosti, spo~iva-
jici v mo ostI nahl! t do evidence � poflzovat 8i z ni výpisy.

fl Zásada záv,zno8t~ ddajO evIdence nemovltoati, taxativ-
n~ právnIIIIpl'edplsem sfanover..ých,která má prvofadt význam pro
sféru plánováni, lizení, stat18ti~y a vý~znlctv!, vedIe toho
má vlak 1 8~~j právni dosah pfi aeplsováni smluv a jIných li8t1D
o n~movltoBtech.
fTVTZ~o8I,J�1"iBa Pozemky!?!pn;vC) ~S:'R !'t.ph·prac.vyd:ini,Dmo 76



gi ~~sada oflcialitI. která znamená, �e zápisy v ev1denc1
nemovitosti jsou provad~ny z úredn! povinnosti.

hl Zásada bez~latnostl záp1só v evidenci nemovitosti pro
v!echny viastnlkY a u!Ivatele nemovltosti.

Z ustanovení § , a § 1+ odst. 1 zákona vAak pro zakládán!,
veden! a údr�bu evidence nemovitostl vyplývá jeden základn!
princip zcela mimo~ádn' dóle�1tosti. Princ1p zakládán!, veden!
a údr�by evIdence nemovitosti v souladu se skute�ným stBvem~
Tento princ1p plat! jak pro evidenci skute�ných u�ívacích vztahó,
tak i pro evIdenci právnIch vztahO k nemovitostem. V ka�d~ z
obou �Ásti evidence nemovitosti je vyjádfen!m jiného po�adavku
s ohledem na ú�el evidenci nemov1tost1 sledovaný. Pro evidenci
vedenou na eviden�ních listech, která slou!! ú�elóm hospodáfsk~-
ho rázu, t.j. plánovaní a fizení hospodáfstv!, zejména zem~d~l-
sk~ výroby, ochran~ zem~d~lského pOdn!ho fondu a lesn!ho fondu,
je vyjádfením po�adavku zji!t~ní taktického stavu, která je
základem pro zjIät!n!, zda nemovitQsti jsou �i nejsou u�!vány
v souladu s platným1 právn!mi p~edpisy, j1mi! je vyjád~en zájem
na jej1ch vyu�1tí a v negat1vním p~ípad~ základnim pfedpokladem
pro zjednánI nápravy. Pro evidenc1 vedenou na l1stech vlastn1ctví
je naopak, ve srojení s ustanovením § 1+ odst.2 zákona, vyjádfe-
ním po�adavku zji�t~í a evldování vlastníka nebo u�lvatele ne-
movitosti, ~eho! právo je dolo�eno pravomocným rozhonut!m soudu,
národního vybont, stJtmho notá'stv! anebo j1ných orgánO a orga-
nizac! oprávn~ných rozhodovat'IO právn!ch vztazIch, jejich! pfed-
m~tem jsou nemovitosti nebo na základA smluv a jlných listin,
pop~ipadA návrhO orgánÓ a organizací oprávn~ných k tomu podle
zvlá!tních pfedpisO. To plati v eelém rozsahu i pro tzv.po-
stupn~ �l komplexní zakládání evidence právních vztahO k nemo-
vitostem. O�elem místního �etrení provád~ného v jeho rámci je
zji�t~n! posledniho vlastníka �i u�ivatele nemovitosti, jeho�
právo k nemovitosti je dolo�eno listinou, kterou byl jeho práv-
ni vztah k nemovitosti právn~ ú�inn~ zalo~en, pokud ke vzniku
jeho práva nedo�lo ze zákona.

Specitická je problematIka zápisO nových staveb ve vlast-
nictv! ob�anO. Podle § 4 odst. 2 v~ta druhá zákona se u no-
vých staveb ve vlastnlctví ob�anA proVLíd~jí�.záplsy na základ~
rozhodnut! o ud~lení popisn~ho nebo eviden�ního �ísla a geomet-
rick~ho plánu. Geometrický plán je tu toliko technickým podkla-
dem pro proveden! zákresu 8 zápisu novostavby. Rozhodnut! o ud~-
lení poplsn4ho nebo eviden�niho �ísla je v�ak vydáváno jen s
ohledem na pot~ebu ozna�en! novostavby a nekonstituuje ba dokon-
ce ani nedeklantje vlastnický vztah k neDlovitostl. Vlastnictv!
k nemovltosti bylo nabyto origlnárním zpOsobem, to jest posta-
Vl?nim, zhotoven!m stavby stavebníkern, popr!pad~ stavehníky.
Zápis vlastnicMho práva k n""vostav~ by se tu spí!e mH op"írat
o stavebn! povolen! a kolauda�n! rozhodnutí, i kdy� ani tato
rozhodnut! nekonstltuujl ani nedeklarují právn! Ivlastnickýl
vztah k nemovitosti. Rozhoduje se jimi tollko o povolen! výstav-
by za ur�itých podm!nek a o povolení trvalého u�íván! dokon�ené
stavby. Nelze proto v t~ehto prípadech vylou�it dolo�en! práv-
niho IVlastnickéhol vztahu k novostavb~ i jinou listinou.



Orgány geodézie jflOUp!'i zápiaech právních vztaM k ne-
movitostem vázány obsahem predpokládané listiny. Nejsou oprávn~-
ny pfezkoumávat jej! obsahovou správnost. Zji!tuj! toliko, zds
obsahuj! vaechny údaje potrebné pro proveden! zápisu a zda od-
pov!daj! obsahu evidence nemovitost1 I§ 6 odst. 3 vyhl.�. 231
1964 sb.l. Pod údaje potrebné pro provedení zápisu je treba za-
hrnout v!echny !ormáln~ právn! nále�itosti rozhodnut! anebo
listin, na jejich� podklad~ má být zápis v evidenci právních
vztahó k nemovltostem proveden. Zji�tování, zda rozh~Jrnlti
anebo listina odpovídaj! obsahu evidence, se nevztahuje toliko
na ozna�ení nemovitost1 zpósobem vedeným v evidenci neoovitostl,
nýbr� zahrnuje v sob~ 1 zji!t!n!, zda rozhodnutím anebo listinou
zakládaný anebo m~n!ný právn! vz~ah k nemovitost1 navazuje na
dosud evidovaný právn! vztah k nemovitosti. V prípad! zji�t~ných
závad vrát! orgány geodézie ú�astníkovi nebo príslu�nému orgánu
listinu a jiné podklady s upozorn~n!m na zji!t~nou preká�ku,
bránic! zápisu právního vztahu v evidencl nemovitostl.

Závaznými údaji evidence nemovitosti jsou podIe ustanoven!
§ a vyhl �. .23/1964 Sb., vydané k provedeni zákona, parce1n!
�ísle nemovitosti, yým~ry a druhy pozemkO Ikultu~lt vým~ry ze-
m~d~lských závodO Isektoro/~ vým~ry územnich spravn1ch jednotek
/obe!, okresO, krajd, státul a hospodáfské plochy obcí okref,-fr
a kra~. Odaje evidence nemov.Ltosti jsou závezné' pro plánováni
,a rízen! zem~delské výroby, pro výkaznictv! a statistiku o ze-
med~lském pódnim fond~'a lesnim fondu, pro ptehledy nemovitosti
vedené socialistickými organi:~acem1 a jsou té� podkladem pro
sepisováni smluv a jiných l1sUn O nemovitostech I§ 6 zák. �.
22/1964 sb.l. Z t!chto ustan~'en! zákona a vyhláAky se jasn~
podává ryze eviden�oi charakt4!r zápisO právn!ch vztah k nemo-
vitostem v evidenci nemovitost!. Jestli�e, jak bylo vý�e u~e-
deno, nelze na základi zápisO na eviden�n!ch listech objasno-
vat ani prokazovat právn! vztllhy, je treba ricl, �e tot~� plat!
i o evidencl právn!dl vztahO It nemovltostem, vedené na Ustech
vlastnictv.í. Záplsy právn!ch 'fztahd k nemovltostem nepa~! mezI
závazné údaje evidence nemovi'tost1. B~ 1 tedy tyto údaje evi-
dence nemovi tosti, jak plyne :1: ustanoven! § 6 zákona, mohou �
být té� podkladem pro sepisováni smluv a jIných listin o nemo-
vitostech, nelze se p~l jejich sepisování opt.ít toliko o výpis
z evidence nemovitostl pop~. opls listu vlastnietv! a je treba
v�.dy zápis konfrontovat s listinou, která zcela nepochyb11 do-
kládá právn! vztah k nemovi tc,sti.

Zm~nové r!zen!, tj. zápis zm~n právn!ch vztahft k nemovi-
tostem je upraveno ustanoven:~m § 4 odst. 3 zákona. Timto zá-
konným ustanovenim je orgánOJD a organizacím ulo�ena povinnost
predlollt rozhodnut! mistn~ prislu!nému orgánu geodézle nej-
pozd~jl do .!ledesát1dnO pod, kdy nabyla právn! moci, a jiné
listiny do .lledesátidnO ode dne vzniku právni ho vztahu. Ulo�e-
ná povinnost neni ni�ím sankclonována. VedIe této povinnosti
plyne vlastn!kdm, organizac::m zpracujícim národn! majetek a
ullvatelOm nemovitost1 z us·tanoven! ~ 7 zákona povinnost hlá-
�eni zmb u�ivatele, druhu pozemkd lkultury/, zpósobu uUván!
a hranic pozemkO m.ístnimu nár.výboru a povinnost pf'edlollt na .
vyzván! orgánO geodézie podklady potrebné pro provedení zápisu.



Hlá!en6 zm~ny, jako 1 zm~ny, které byly jimi samy zji�t~ny, jsou
pak místní národní výbory povinny ohlási t orgánOmgeod6zie do .
" dnd lf 8 zákonal.

Témff dvacetllet' zku§enosti ze zakládání, vedení a.
I1dr�by evidence nemovi'tostí dovolují JH �in! t odpovMni záv~-
ry o tom, do jaké m1ry se platná práviU t1prava osv~d�ila! jak6
jsou její základní nedostatky a co by se na právní I1prave evi-
dence právních vztabd k nemovitostem milo zlep!it.

Pfedev!ím je tfeba konstatovatt le ji! samo vydán.í zák.
�.22/1g64 Sb. o evidenci nempvitostl a provádfcí vyhlá!ky býv.
Ost~ední správy geodézie a kartogratie �.2,/1964 Sb. byl0 pozi-
tívním opattením' jim! byl u�infn základní krok k obnovení evi-
dence pravních vztabd k nemovito. tem, která mám1moNdnývýznam
jak z hlediska pot~eb národního hospodáfství, zejména zem'dflbk6
výroby, tak i pro zajUUní nezbytDých podkladO pro právn! jed-
naDÍ týkající se nemovitost!.

Postupnf získávaly se i zkuienosti se zakládánim a vedením
evidence právn!ch vztahO k nemovitostem a to zejména yté, co
,se v roce 1967 pNkro�ilo k real1zaci tzv. II �.�tapy, � k pos-
tupnému zakládání evidence právních vztahO k nemovitos emv ce-
lých obcích anebo katastrálních dzem1ch. Praxe na~ p~i zaklá-
dán!! vedení a t1dr�bl evidence nemovitostí potvrdila správnost
zam~ren! nové evidence na ochranu socialistického spole�enakého
vlas'b'lictví, na ochranu osobního vlastn1ctv! ob�an6, na dmranu
osobn!ho vlastnlctv! ob�anO, na ochranu p6dního !Cltdu, a zaji!-
t~ní pi"edpokladOpro fádnou správu národniho majetku. Sou�asnl
v�ak odhalila i fadu nedostatkO pla~ právn! I1pravy, z nich!
nl!která jsou zás4ldní povahy.

Z tlchto nedostatkO je na prv'm m1stl tteba udst skute�-
nost, !e platná právn! dprava dostate�ol nezajiituje, aby vlech-
ny právní listiny, jimi! se zaklMá nebo mlní právn! vztah k ne-
movitostem, byly v�dy a v�as pfedlo�eny orgándm geodézie k pro-
vedeDÍ zápisu. To platí zejména pro oblast pi"evodOvlas'b'lictv!
k nemovitostem na socialistickou organizaci anebo mezi sociaI1a-
tickým1 organizacem1~ které nepodléhaj! registraci pf~slu!nýa
stá'b'lím notáfstvím. Tento nedostatek je pfí�inou vá�ného narulo-
vání základní ho principu nov' evidence právních vztahd k nemo-
vitostem, vyjád~en'ho v ustanovení § , zák.�.22/1964 Sb. t.j.
principu zakládán.í, vedeDÍ a t1driby evidence nemovitost! v sou-
ladu se skute�ným stavem. Pokud vzh1edemk odlUnému t1�elovfmu
zamffení evidence nemovltostí proti df!vlj!! evidenci veden' y
pozemkových 1mihách pova�ujeme za nep~ijatelný tzv. lntabula�n!
pr1ncip zápisO do evidence nemovitost!, je t~eba plnln! ohla!~-
vací povinnosti D8stalých zm!n! upravené ustanoven!. § 7 zá]c.�.
22/1964 Sb. zabezpe�it velmi l1einnýmsank�ní. opatferúm..

Druhým, nemml závafným nedostatkem platn' právn! I1pravy



je to, �e zákonem �.22/1964 Sb. ani provád~ci vyhláAkou býv.
Os:.K �. 23/1964 Sb. nebyla zaji�Una d~sledná vzájemná vazba me-

zi dpi~em pr:ivních vztahó k nemovitostem v pisemnám operátu a
pla~lOU pozemkovou mapou /mefi~ským operátemt. Pfi zji�t~ni
r02c:ló nemaj! orgány geodézie mo�nost vyvolat fizen1

1
které

by vE'dlo k jejich odstran~ni. Docházi tak k paradoxn situaci,
�e a�kol1 byla technická stránka evidence nemovitosti a evidence
pr'<Ívn.lchvztabd k nemovitostem sousti"ed~na do jedn~ch rukou, nel-
ze ZEl,i1stit úplný soulad obou �ásti operátu.

,3.'ulouvy,jimi� se uskute� uje prevod vlastnicwí k nemovi-
tostelllna socialistickou organizalJi nebo mezi socialistickými
orga~:3acemi nepodláhaj! registraci státnim notáfstvim. Pt! pro-
vádlln.fzáplsd zm~n právních vztahd k nemovi tostem na základ~
tl!chto listin je tak prenecháno pracovníkóm stfedisek geodázle,
aby nejen pfezkoumávali spln~ni v�ech tormálnich nále�itosti,
nýbr� aby se zabýval1 ! otázkou, zda k prevodu vlastnictv! k ne-
movitostem doAlo právnl! ú�innl!. Strediska geodázie, jako organi-
za�n! j.:!dnotkynárodního podniku Geodézie vilak v tomto sm~ru
nemaji �ádnou kompetenci a takováto hodnocen! jim neprísluU �.
Tuto sltute�nost je treba pova�ovat za jeden ze základnich nedo-
statkiil'latná pravni úpravy.

ON~ma základním právn!m pfedpisdm upravuj!cím evidenci ne-
movi to!.tí/zák.�.22/1 ~4 Sb. a vyh#.�.2311964 Sb./ lze souhmn~
vytkno\.t, �e jde o právni predpi sy pfílU stru�né. kusá a �e
jsou nE'dostate�n~ od sebe odll!1ena ustanoveni vztahující se
výlu�n~ na ved~ni evidence právních vztahd k nemovitostem od usta-
noven! upravujících evidenci skute�ných u�ivacích vztahó. Podrob-
nl!jlli(lprava je pak provedena resortn!mi sm~rnicemi, které
nejsou obecn~ závaznými právnimi predpisy.

~'axe pfi zakládání, vedeni a údr�b~ evidence právních
vztah~ k nemovitostem záhy odhalila shora uvedená základní ne-
dostatky platné právni úpravy evidence nemovitosti. Proto jl�
v r:lce1970 dochází k vydání spole�ná zprávy ministerstva s~ra-
',eclnosti eeské socialistická republiky a presedy eeskáho úradu
.:;~:detickéhoa karto~rafického o stavu evidence nemovitosti a
ne jejím zákBd~ k navrhu zásad novelizace zákona �.22/1964 Sb.
o 0videnei nemovitosti a provád~c.í vyhlá!iky �. 23/1964 Sb.
Je~~li~e k novelizaci tl!chto právních predpisu nedo!ilo, nezna-
mer,á to t :�eby vytýka né nedostatky platné právni úpravy byly
praxi prekonány. Pozd~j�í zpráva o stavu zakládání, vedení a
údr�by fvldence právn.ích vztahd k nemovitostem z roku 1976, zpra-
covaná Ceským úradem geodetickým a kartografickým byla podkla-
dem pro stanoven! kone�ného termínu dokon�ení zakládáni eviden-
ce nemovitost! na území celáho státu do konce roku 1987 a lze
pfedpokládatl. �e ústi"edni orgány, i kdy� tojinak nebylo publi-
kováno se prlklonily k záv~ru, �e bude lápe uva�ovat o novel1-
zaei z1k. �. 22/1964 Sb. a provád~cí vyhl. �.'23/1964 Sb. a� po
dokon�ení zakládání nová evidence nemovitosti podIe stávajících
platných pfedpisd. Má-li v�ak evidence nemovltosti beze zbytku
splnit svou funkci a v sou�asná dob~ se stále uva�uje o jejím
vícel1�elovám vyu�iti, je ti"eba se vá�n~ zamýlllet nad základni-
mi nedostatky platné právn! úpravy a hledat prostredky jak



zlepAen!m stávaj!c! právn! l1pravy zajIstlt s:pln~ni vlastn!ho
l1�elu evidence nemovitosti1 který je dán jej1m základn!m prin-
cIpem, tj. zalo:!en!, veden a l1dr�by evidence nemovltosti v
souladu se skute�ný A stavem �.V tomto smyslu je ttebe. se zabývat
thm! základním! otázkalll1l

al jakýmI prostf~ Ijakou právn! dpravou/ zajIstit, aby
vAechny zm~ny v právn!ch vztazich k nemovitostem dolo�en~
odpovidajici listinoul byly orgánOm geod~zie hláleny k prave-
den! zápisu v evIdenc právních vztahO k nemovItostem,

b/ jakPai prostfedky '/jakou právn! dpravou/ zajIst1t udr-
!ováD! stállho souladu mezi evidenci právních vztahO k nemo-
vl tostem vedenou v p!semnlm operátu, s mU'i�ským operátem
/mapou ENI,

cl jakými prostfedky /jakou právn! dpravou/ zajIstit právn!
kontrolu spln~n! v!ech nále�itostí lIstin pf~kládaných k zápi-
se do evidence nemovitost!, .jImi! se zakládá anebo právn~
ú�1Dn1 osv~d�uje právn! vz'tallk nemovi tostem �.

Termín atanovený pro dokon§en! zakládán! evIdence práv-
níeh vztaha k nemovltos~em umo�"uje, aby novela zákona o evi-
denci nemovItostí a jeho provád~cI vyhla!ky byla pfipravena
s maxImáln~ pe�IIvost! tak, aby se stala d�Inným nástrojem na
vysokf drovn1 veden' evIdence nemovitosti jako po stráne.
obsahovl, tak 1 po stráne. technick'.

O�ele. tito práce nebylo detailnJ rozebrat v!chny nedo-
statky platn' právn! úpravy, nýbr! na základA zkuAenost! získa-
ných pfi zakládání, vedení a ddr�bl evIdenee právních vztahO
k nemovitostem upozorn1t na ty nedostatky, kteri jsou pr1nci-
p1áln! povahy a Mt tak podnlt k jejleh odstranl\nI.
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Právné vztahy ako súčast evidencie nehnut.lnosti sa evi-
dujú v evidencii nehnutelnosti od 1.4.1964, t.j. od účinnos-
ti zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutelnosti.

Potreba evidovai právne v~tahy v evidancii nehnute1nosti
nebola samoúčelná.

Údaje b~val~ch operátorov pozemkovej knihy po rozrastani
socializácie najmä na vidieku stratili aktuálnosi. Z tohto
dôvodu bolo uložené v zmysle záverov X. zjazdu KSe a nás~ed-
n~ch uznaseni vlá~y vytvorit nové technick~ dielo e t~ je~-
notnú evidenciu pody. Jednotná evidancia pody malo byt dielo,
ktoré.y pohotovo poskytovalo údaje o pozemkoch podla ich fak-
tického u~ivanie, pO,trebné~ro plánovanie a riadenie polnohos-
podérakej vyroby a nákue polnohohospodárskych vyrobkov. bez
ohladu na vlaatnicke vztahy. ktoré na nich viaznu.

V zmysle uznesenia vUdy č. 10/1961 a č. 366/196$ 'bolo po-
trebné z dôvodu ochrany socialistického spoločenského vlast-
nictva a osobného vlastnictva občanov a pr. riadnu správu
národného majetku jednotnú evidenciu pôdy roziirLE o eviden-
ciu právny vz,tahovk 'nehnutelnosuam. T~lItoaktOM sa .alo úpl-
na ukončii vedenia pozemkovych knih a ielazničnych knih.

Podla § 2 ods. l zákona č. 22/1964 Zb. o evidencU nehnu-
t.lnosti sa v evidencii nehnutalnoati vyznačuji vietky nehnu-
telnosti s uvadenim druhov pozemkov (kultúr). vymer a spôsobu
ulivania, aalaj vlestnicke vziahy, apráva národného majetku.
právo trvalého uiivania národn'ho .ajetku. právo osobného uli-
vania pozemkov. obmedzenie vlastnickych práva iná skutočnosti
týkajúce aa nehnut~noeti potrebné pra národné hospodárstvo.

Z uvedenej dikcie vzEahov § 2 ods. l zákona vypl~V8. le údaja
o evidencii právnych vz.Eahovk nehnute1nostiam nie sú záväzné,
i napriek tomu. ia .ú ob.ahom evidencie nehnutelnosti. záväz-
nými údajmi evidencii nehnute1nosti sú parcelné čislo nehnu-
telno.ti, v~mery a druhy pozemokov. výmery polnohospodárskych
závodov (sektorov), v~mery územn~ch .právnych objektov, jedno-
tiek - obci, okre.ov. krajov. itátu a hospodárska plochy obci
okra.ov a krajov.



Skutočnos!. la údaja evidancie nahnut.1nosti s~ podklado.
pre spisovania zmlúv a iných listin o nahnutatnostiach zna-
mená, ža sa v pripada pochybnosti posudzujú v konaniach o na-
ilnut.,1nostiach ako int dostupnt do"icazovýmateriál a orgány
r~zhodujúca o právnych vzÁahoch k n!hnute1nostia. nia sú ni.i
viazané. Tu ja aplikovaná zásada volného hodnotania dÔkazov.

Právne v~Eahy k nehnutatnostiaa. ako bolo povedané už vyl-
š1e, boli avidované hlavne v oparátaroch poza.kovej knihy.
Pozemkové knihy boli varejné knihy. v ktortch boli zapisova-
ná všatky nahnuta1nosti toho-ktorého katastrálnaho úza.ia. a
ktoré tvorili pradmat pozamnoknilného zápisu. vacného práva
1 právne pomery osÔb. Pozamková kn1ha bola inititúto •• v kto-
rom práva na nehnut&1nosti vznikali •• an1li sa a zanikali.
Pozemková knha namala teda lan povahu avidančn~. Niaktoré
vecné práve mohli vznik~ jedine zápieom do pozaakovej knihy.
Z tohto vypltya. ž.8by bol dovršent právny úkon. bol potrabn~
záp1s v pozemkovej kniha ako knihe verajnej. Všetky .ajetkové
práva. ktoré tvor1li predmet pozemnoknižného zápisu. boli po-
zemkovými právami.

Funkčnost pozemkovej knihy bola konitruovaná na viacar~ch
zásadách. z ktorých najdôleUtejhe bol1, .

- zásada zákonnosti (lagitimitas)
- zásada zvláitnosti (spacialitas)
- zásada prednosti (priorita.)
- zásada varsjnosti (publicitas).

L18tinYJ na základe ktorých sa v pozemkovej knihe povoloval
zápis (pao.Lovalho prielušný pozemnoknUn~ súd), sa rozde10va-
li na dva základné skupiny a to na verajnoprávna,a súkromno-
právna. Listiny, na základa ktorých malo vzniknú~ určité aate-
riálna právo, mu.eli.obeahoval priana for.álne nálelitoati.
muaeli byí riadna označané, napr. kúpna z.luva, darovacia
zmluv•• po~., museli byt v nich uvedané právna dÔvody, .usa-
li obaahov" klauzulu intabulandi (pov~lania vkladu) •• iasto
e détum uzavratia právnaho úkonu a o ak' právo sa jadná.

Vtyoj evidancia právnych vzdahov k nehnuta1noaua. aa na
Slovensku uberal iný. s.ero. eko v Cechách.

Specifičnoa~ pra Slovensku spočivá v to•• le boli neúplné,
rasp•• ali in' nedostatky pozs.nokniln' oparáty, v .nohých
katsstrálnych úza.iach sa nachádza nazjednotaný oparát, t.j.
Ja nasúlad .edzi oparáto. poze.noknilný. e oparátom katastrál-
ny•• Vo viacarých lokalitách na Slovaneku sú .a~ové podklady
veJ.i nevyhovujúce, Sú to kateetrálne náčrty. ~:zna náhradné
mapy e in6 technicky nedokona16 .apov6 diala. Na slovansku bo-
la, v niektortch pr1padoch elta i ja, značne rozdrobaná pozem-
kov' drlbe. z čohO vyplýve i značná rozdrobanoa' zápisov práv-
nych vz'ahov v poze.noknilných vlolkách. prip. v z~pisniciach.



Hlavne v oblastiach Oravy, Kysúc a severných častiach Východ-
ného Slovenska sa nachádzajú v pozemnoknižných VložkáCh

f
prip.

zápisniciach i miliónové SRoluvlastnicke podiely. Je ve a
pripadov, že vlastnicke vztahy k nehnutelnostiam, hlavne k
pozemkom, je majetkoprávne neusporiadaných. Táto skutočnos1
je daná tým, že veta dedičstiev nebolo prejednaných, rôzne
zmluvy, hlavne darovacie a kúpnopredajné neboli vkladané na
zápis do pozemkovej knihy, čim nastalo, že predmetný právny
úkon nebol účinný.

1 napriek tomu, že záeisy právnych vztahov k nehnutelnos-
tiam v evidencii nehnutelnosti nemajú ako zápisy v pozemkových
knihách konAtitutivny charakter, majú len charakter deklaratór-
ny, t.j. osvedčujúci, že právny vziah nastal, majú značný'
vplyv na právnu istotu a stálosi toho-ktorého právneho vztahu
a konečnom dÔsledku slúži na ochranu socialistického spoločen-
ského vlastnictva a osobného, prip. súkromného vlastnictva ob-
čanov. Na to, aby táto jedna z najdÔležitejAich úloh evidencie
nehnu!elnosti náležite plnila svoje poslanie, je potrebné vy-
tvorit predpoklady, a to predpoklady tak právne, ktoré by spo-
čivali v bezpodmienečnom dodržiavani zákona o evidencii nehnu-
tetnosti • vykonávac ich predpisov ako iných všeobecne záväz-
ných predpisov, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú evi-
dencie právnych vz·íahov k nehnute1nostiam v evidencii nehnut.l-
nosti, napr. Občiansky zákonnik, stavebný zákon a predpisy vy-
dané na jeho vykonanie a pod., tak i te~hnické, kde všetky ko-
najúce zložky, ktoré vykonávajú geodetické a kattografické prá~
ce, musia bezpodmienečne dodržiaval danú technológiu.

Velmi óSležitým faktorom v evidencii nehnuta1nosti je časo-
vý faktor, t.j. zachovávanie časovej poetupnosti zápisov práv-
nych vziahov k nehnute1nostiam v evidencii nehnutetnosti. V
systéme evidencie nehnuta1nosti je potrebné pozn.í predchádza-
júce právne vziahy, ktorá sa k určitým nehnutelnostiam viaza-
li a kedy. Tieto časové väzby je potrebné z.chova~ ako v pisom.
nom operáte EN, tak i v mapovom operáte EN. Za správne nemožno
považov.i dielčie koncepčné ri~š.nia na úseku EN, ktoré nereš-
pektujú principy časovej nadväznosti priamo v 0eerátoch EN
(nahradzovenie časti pisomných operátov, odstranovania predchá-
dzajúceho stavu v pozemkových mapách a pod.).

Súčasná evidencia právnych vzíahov k nehnute1nostiam by vy-
žadovala určité upresnenie pojmu pozemok. Podla vieobacne plat~
nej definicie je pozemok čaaEou prirodzeného zemského povrchu
oddalanou od suaedných čaati aprávnou, vlastnickou alebo uži-
vecou hranicou, pripadne hranicou druhu pozemku. V právnej li-
taratúre sa stretneme s doplnenim tejto definicie v tom zmysle,
že pozemok je vymedzený takti~ky alebo právne (i v pri~ade, ž.
hranica je v prirode neviditalná).(Pozamkové právo M.Stefano-
vič.)

V rámci socializácie po!nohospodáratva boli pozemky vymed-
zené vla8tnickymi hranicami združené do velkovyrobných blokov,
fakticky tieto pôvodné pozomky v priroda a v avidanCl1 nahnu-



t.lnosti zanikll 1 naprlek tomu. le vlastnieke právo k týmto
tzv. flktivnym pozemkom naaalej trvá.

V evidencii nehnutelnostl nie je ~olné súčasne evidovat
skutočný stav ulivania pozemkov ako to vyladuje plánovanie a
org~nizovanle polnohospodárskej výroby a tiel právne vztahy
k povodnym pozemkom - evidovaným v po~emkových knihách a býv.
pozemkovom katastri. VJo!nohoSPodárskom pÔdnom fonde v uli-
vani socialistických p nohospodárskych organizácii je z h~a-
dlska EN dôlelité prednostne evidova~ faktický stav ulivania
pozemkov.

V rámcl zápisov podla dochádzajúcich listin sa právne v~ta-
hy k fiktivnym pozemkom evidujú len poznámkou v časti D-LV
·pozemky v katast.územi ••• v uživani socialistickej organizá-
cie- a odkazom na listinu. Uvedená poznámka nie je zaradená
do syst~mu evidencie nehnutetnosti, nezabezpečuje jednoznač-
nost vymedzsnia pozemku a neumolňuje sledova1 a zachovat v
budúcnosti nadvizno&t v pripade daliich zmien právnych vzia-
hov.

V zložitejiej forme prejavuje sa otázka zápisov fiktivnych
pozemkov pri zakladani evidencie právnych vztahov k nehnute!-
nostiam vyietrovanim v obCi. Zatia! čo v eSR sa podla ziska-
ných informácii zakladajú listy vlastnictva tiež na fiktivne
pozemky so zápisom vo forme poznámky s uveden im býv. pozemno-
knižných parciel v zátvorke, v rezorte SOGK Aa vzh1adom na
rozdrobenost pozemkovej držby a vlastnickych podielov v minu-
losti od zakladania tzv. hluchých listov vlastnictva upusti-
lo.

Pri prerokovani problematiky zakladania LV tiež pre fiktiv-.
ne pozemky vyjadr~ Ministerstvo spravodlivOsti SSR námiatku
opierajúc sa o ustanovenie bodu V. Initrukcie ministerstva
spravodlivosti zo dna ll. júna 1965 a ~str8dnej správy geodé-
Zle a kartografie č. 23-33~-65l0/l965 o spolupráci itátnych
notárstiev S orgánmi geodézia pri zakladani a vedeni eviden-
cie nehnute1nosti. Komplexné zakladanie evidencie nehnutelnos-
ti § ~ ods. l pism. c sa vysvet1uje ako vyčerpanie a prevza-
tie yietkých zápisov v pozemkových knihách bez oh1adu na to.
či ide o právne v~tahy k pozemkom reálnym alebo fiktivnym, te-
da združený. do ve1kovýrobných pozemkových celkov. Požiadavku
na dôslednú evidenciu právnych v~tahov i k pozemkom fiktivnym
nemožno z hotadiska EN akceptova.t.

K danej problematike možno teda konitatovai, u pozemkov
združených v uživani socialistických po~nohospodárskych orga-
nizácii sa eviduje skutočný stav pozemkov, právne v~íahy k
fiktívny. pozemkom nemožno v plnom rozsahu evidovai.

V častiach katastrálnych územi, kde pozemky neboli prevza-
té do socialistickej polnohospodárskej ve1kovýroby a ani sa
ich prevzetie do budúcna nepredpokladá, ku ktorým nevzniklo
pod1a zákona č. k22/l975 Zb. právo družstevného uživania ale-



bo podla zákona č. 123/1975 Zb. právo uživania na zabezpeče-

nie po!nohospodárskej vI'robY by mali byt dôsledne evidované
právne vztahy k nehnute nostiam. Z hladiska ózemnoplánovacie-
ho nebolo zatial vykonané záväzné rozčlenenia ózemie podla
účelových celkova napr. dôsledné vymedzenie zastaveného óze-
mia obci (podla skutočného stavu v sólade s rozhodnutiami
orgánov ochrany) rekreačných priestorov, pripadne aalšich
priestorov (zahrádkarske priestory), .čim je stažené stanove-
nie určitých zásad pre postupné usporiadanie evidencie práv-
nych vztahov k nehnutelnostiam. V týchb územným glánom vy-
m'3dzených častiach katastrálnych územi by mali by·t dÔsledne
evidované právne vztahy k nehnut&lnostiam, a to i v pripade,
že vlastnicke hranice nie sú v prirode udržiavané a znate!né.
Pokia! boli v rámci doterajŠieho vedenia EN niektoré zmeny vy-
konané pod1a skutočného stavu bez rešpektovania právnych vzta-
hov, je možné pôvodné hranice v pozemkovenj mape obnovi.t, ak
tomu bránia trvalé objekty je nutné považovat tento stav za
právne neusporiadaný.

Dosiahnutie súladu evidencie nehn~telnosti so skutočný.
stavom v rámci zakladania evidencie právnych vztahov k neh-
nutelnostiam vyšetrovanim v obci vyžaduje úzku Súčinnost
všetkých zainteresovaných orgánov. Popri MNV a štátnych no-
társtvach, ktorý sú priamo zo zákona o EN do problematiky
,zainteresované, sú to najmä odbory výstavby a územného plá-
novania, aalej finančné odbory, odbory polnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva ONV. Uvedené orgány by mali
vyvinút úsilie, aby právne v~tahy k nehnutelnostiam boli po-
stupne usporiadané. Podial ide o usporiadanie správy nehnu-
te1ného národného majetku vykonalo Ministerstvo financii SSR
v spolupráci s SÚGK účinné opatrenia a uložilo všetkým štát-
nym socialistickým organizáciam usporiadat ~ehnutelný národ-
ný majetok a viest jeho riadnu evidenciu. Predmetom riešenia
bolo tiež usporiadanie nehnutelnosti a právom osobného uživa-
nia pozemkov v prospech občanov a právo trvalého uživaniapo-
zemkov v prospech soc. organizácii. Dosiahnut usporiadanie
právnych vztahov k nehnutelnostiam vo vlastnictve občanov ~e
stažené skutočnostou, že zatial táto povinnost nie je práv-
nou normou uložená a ani ju za daných podmienok nemožno ulo-
žit a v mnohých prigadoch snahy občanov vychádzajú nazmar
pre značnú zložitosi groblematiky a často pre objektivne.
prakticky neprekonatelné pekážky. Ako už bolo spomenuté, ne-
bol pozemkový kataster založený na celom územi SSR a ta., kde
založený bol, sú značné rozdiely v kvalite katastrálnych ope-
rátov, pozemkové knihy neboli vždy doplňované a často sa
opierali o nevyhovujúce technické - mapové podklady, Dnešná
situácia je takáJ že sa vyskytuje znační počet neusporiada-
ných právnych v~tahov sústredených najma do oblasti kde v
minulosti neboli operáty pozemkových knih riadne vedené.

Predpokladáme, že novela občianskeho zákonnika v tomto
smere bude prinosom a prispeje k USporiadaniu právnych vzta-
hov občanov v pripadoch, že pôjde o zriadenie práva osobného



ulivania k pozemkom a osobné vlastnictvo k stavbám.

Oallim dôležit~m aspektom v evidencii nehnutelnosti je
evidencia stavleb vo vlastnictve občanov a v správe organi-
zácii. Novostavby vo vlastnictve občanov, t.j. stavby posta-
vené po 1.4.1964 sa v evidencl1 nehnuulnosti evldujú na zá-
klade rozhodnut la o udeleni 8úpi8ného alebo evidenčného čia-
la a geometrlckého plánu.

V zmysle pri8lušn~ch u8tanoveni stavebného zákona a pre-
pi80V vydaných na jeho vykonanie 8tavebné povolenie by mal
d08tei len ten občan, ktorý je 8Úča8ne i vla!tnikom pozemku,
prip. má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávnuje na uvedenom
pozemku 8tavbu real1zov8lE. Takéto právo môže byt právo oeob-
ného uživania pozemku, prip. iné právo. ~loha evidencle neh-
nutelnosti je v t~chto pripadoch taká, le sa musi vyspor18-
d&E 8 evldenciou rozdielnych právnych režimov. Na jednej
strane je to osobné vla8tnictvo k atavbe a na druhej je to
iné právo. Kea uvažujeme, le predmetom evidencie v EN je z
týchto práv len právo 080bného ulivania pozemku, v určitých
pripadoch vznikne potreba zalol~ viac li8tov vla8tnictva.
aby boli vzniknuvšie práva do detailov evidované. Napr. dva
LV bude nutné zalol11 v pripade, ak je 8tavba v podielovom
spoluvlastnictve 8tavebnikov. V prvom LV bude vyjadren~ práv-
ny vztah k pozemku a v druhom LV právny v~tah k 8tavb ••

080bitný režim majú 8tavby na cudzom pozemku. Zväčia aa
jedná o chaty na polnoh08podár8kom a le8nom pôdnolI fonde.
Tieto 8a v EN evidujú ako 8tavby na cudzom pozemku • podlo-
men~m parcelým čislom kmaňovej parcely.

Ak je operát evidencie nehnuteln08ti nie vhodný na GalŠie
vedenie, operát EN 8a obnovi technicko-hospodárskym lIapova-
nim. Z toho vyplývá, le mapovanim nie je možné vykonat zma-
ny v operátoch EN. ale~ nutné a je to hlavne aj účelom THM
skvalltn!! OP!ráS' THM mU8i akceptovat jestvujúci právnym
stava može dcjst len k upresneniu výmer a k prečislovaniu
parciel. V praxi sa stávajú pripade, že je nesúlad medzi
právnou listinou, na základe ktorej bol vykonaný zápi8 v EN
a skutočnou výmerou uživaného pozemku. Riešenie týchto pri-
padov je značne komplikované a vyžaduje úzku spoluprácu za-
interesovaných orgánov, najmä minlsterstva financii, mini-
sterstva vnútra, ministerstva výstavby a techniky a národný.
orgánom geodézie akartografie.

Pred vykonan im nového ma~ovania musi byt vykonaná komplex-
ná údržba evidencie nehnutalno8ti, t.j. zosúlad~t operát
evidencie nehnut.1nosti so skutočným stavom. Doplnenie práv-
neho stavu doteraz vedeného v operátoch.pozemkovej knihy sa
vykoná základanim evidencie právnych vztahov k nehnu~e1noa-
tiam na základe vyšetrovania v obci. V poslednom č!se je
hodne diskutovaná otázka, či evldenciu právnych vztahov vy-
konávaE pred mapovanim alebo po mapovani. Zásadne by sa ma-
lo vykona! pred mapovanim, aby pri mapovacich prácach boli



zamerané všetky pozemky a stavb>, ku ktorym sa v1alu platné

právne vztahy. Komisiálna stanovenie predmetov merania je
obsahovou náplňou miestneho vyšetrovania pred mapovanim. Zo
skúsenosti vieme, že dôkladná priprava zakladania právnych
vztahov je základ úspešného vykonania tejto činnosti. Sme tO-
ho názoru. že evidenciu právnych vziahov je nutné v tomto
obdobi zakladat len v takých katastrálnych územiach, kde je
to technicky a právne možné. Pod technickou možnost ou traba
rozumiet zjednotený operát a všeobecne vyhovujúce technické
podklady, Pod právnou molnosiou treba rozumief indentifiko-
vatelnost stavu pozemnoknižného so stavom EN. V niektorých
prípadoch bude potrebné identifikáciu vykona! i na mieste sa-
mom.

Velmi dÔležitú funkCiu pri zakladani a vedeni evidencie
nehnutelnosti. i právnych vztahov majú geometrické plány.
Všeobecne možno povedat, že geometrický plán je technickým
podkladom pre spisovanie právnych listin o nehnut&1nostiach,
ktory presne geometricky definuje a lokaliZuje novú - zmene-
nú parceIu a stanovuje jej výmeru. Toto je potrebné dodržat
i v tých pripadoch, ak je zmenená parcela v operáte EN zame-
raná, napr. pri novom mapovani, pri údržbe evidencie nehnu-
ta1nosti a pod. Je potrebné brat zret&1 na to, le nie je mol-
né povyŠi! hranicu uživaciu alebo hranicu druhu pozemku na
hranicu právnu - vlastnicku. Na stanovenie novej vlsstnickej
hranice je v kaIdom pripade potrebné vyhotovit geometrický
plán. Pri vyhotovovani geometrických plánov je molné využ~t
niektoré v prirode preverené údaje skoršich merani.

Skúmanie možnosti automatizovaného spracovania evidencie
právnych vztahov k nehnutete!nostiam vyžaduje vykonaJ roz-
bory prislušných prvkov a v~íahov v systéme evidencie nehnu-
telnosti.

Evidencia právnych vzlahov k nehnutelnostiam má všetky
~naky relativne samostatného subsystému informačného systému
o neuhnutelnostiach. Vedie sa osobitne na listoch vlastnict-
va, ktoré okrem základných údajov o nehnut.lnostiach a
vlastnikoch obsahujú údaje ako druh právneho vz~ahu, spolu-
vlastnicke podiely, resp. bezpodielové spoluvlastnictvo, ob-
medzenia vlastnickych a iných práv, označanie právnej listi-
ny, ktorá bola podkladom na zápiS a iné skutočnosti. ktoré
sa v základnom operáte EN (v registri EN) nevyskytujú.

Spoločnými údajmi listov vlastnictva a základného súboru
informácii EN sú parcelné čislo s väzbou na meračský operát
EN, ktorým je zabezpečené geometrická definicia nehnutel-
nosti, údaje o vlastnikoch, ktoré sú zaradené tiež do zoz-
namu vlastnikov a registra vlastnikov a uživat.1ov.

Cez parcelné čislo'na liste vlastnictva je zabezpečená
väzba na údaje o výmere a druhu pozemku, ktoré sa na LV ne-
uvádzajú. Rozbor u vizby evidencie právnych vziahov k nehnu-
telnostia. a základného súboru informácii EN je dÔležitým



východiskovým prvkom pri rieieni racionalizácie prác. pri-
padne automatizovaného spracovania evidencie právnych v~fa-
hov k nehnutelnostiall.

Zápisy právnych vz(ahov a ich zmeny vykonávajú sa v EN
len na základe listin. V registri EN maže byt pri zmene
právnych vztahov dotknutél údaj o .čisle LV a v zoznamen a re-
gistri ~daj o vlastnikovi. Ostatné údaje EN nie Sú zmenou
dotknuté.

Pok1al ide o formu požadovaných výstupných údajov z evi-
dencie právnych vztahov k nehnute1nost1am. tieto sa poskytu-
jú vo forme. ktorá obsahuje LV (s doplnen im údajov o prace-
liach) a teda na rozd1el,od výstupných údajov požadovaných
z evidencie uživacich vztahov k nehnutetnostiam prakticky
tak. ako do systému EN pod1a listin vstupovali. V evidencii
uživacich vzfahov je,do procesu spracovania údajov zaradené
ich triedenie a zoradovan1e a sčitavanie výmer. Tým je opod-
statnené 1 automaUzované spracovanie.

Negativne možno z hladiska racionalizácie práce hodnot i.í
1 terajii neúplný obsah listu vlastnictva. čo spÔaobuje. že
pr~.výp1se.z LV je nutné postupovaf vo dvoch etapách. vypi-
sat údaje z LV a potom tieto doplnit Údajmi o výmere a druhu
pozemku podla základného súboru EN.

V súčasnosti sa vo výpisoch z LV uvádza len platn1 stav.
Pokial je nutné skúmaÁ stav predchádzajúci využiva sa ozna-
čenie právnej listiny. ktor' bola podkladom na zápis, pri-
padne položka výkazu zmien. Vzhladom na eV1dončný charakter
zápisov v EN je povinnosfou vyhotovi tela erávnej listiny sú-
časne preverH právny stav, teda správnoa,f záp1su EN ~ hta-
diska vizby zápisu na predchádzajúci stav. Vyhotovitel práv-
nej listiny túto možnost prakticky nemá. Ak by evidenc1s ne-
~nut.1nosti na tomto úseku mala vyjs! v ústrety potom by bolo
vhodné, aby výpisy z listu vlaatnicsva obsahovali tiež pred-
chádzajúc1 ZáplS na LV. Kontaktná kopia LV za podmienky, že
by tento bol doplnený o údaj o výmere a druhu pozemku by ta-
kejto požiadavky vyhovovala.

AutomaUzované spracovanie operátov EN vyhdovelo zavies,c .
•ystém kDdov pre jednotlivé údajel Pripadné automatizované
~'racovanie evidencie právnrCh vz ahov k nehnutelnoatiam by
vNžadovalo kódovanie jednot 1vých údajov. Vzh!adom na zlož1-
wst a rôznorodos·E údajov, ktorá budú znáspbenl rozprscova-
ntm zm1en, ktoré zavedenim vecných premien priné6a hovela
obč1anskeho zákonnika. zdá sa zakDdovan1e vietkých potrebných
údajov prakt1cky neuskutočn1telná, preto n1e sú taxativne
a an1 prikladov vy.enované.

zatial otázka n1e je dor1e'ená, Námety na eutomatizované
spracovanie evidencie právnych vztahov k nahnutelnostiam bu-
do nutná p08udzovac t1ež z hlad1ska účelnost1 a ekonomičnos-
ti tohoto postupu.



Zákonom č. 131/1982 Zb. bol novelizovaný Občiansky zákon-
nik. Táto novelizácia Občianskeho zákonnika sa v značnej
miere dotýka i evidencie nehnute1nosti a to tym. že zakotvi-
la v ustanoveni § 135 a nový inštitút nadobudnutia vlastnic-
keho práva k nehnute1nostiam - inštitút vydržania. v novom
socialistickom právnom ponimani. Na základe tohto ustanove-
nia za splnenia zákonom predpisaných podmienok. nadObudne
občan aj právo zodpovedajúce vecnému bremenu •.

Zakotvenim inštitútu vydržania do novelizcáie Občianskeho
zákonnika mienil zákonodárca vyriešit nedoložoné právne vzta-
hy k neuhnutelnostiam a to k stevbnám a pozemkom. Ak stavbu
občan nepretržite užival po dobu 10 rokov stane sa zo zákona
jej vlastnikom. Muai 8a jednat samozrejme o stavbu. ktorá mô-
že b~t predmetom osobného vlastnictve. Zákonodarca ovšem ne-
vyriešil novelizáciou otázku. na základe akej listiny bude
toto novovzniknuté vla8tnicke právo zapisané v evidencii neh-
nutalnosti. V tomto smere bolo nutné prikročil v novelizácii
§ 4 ods. zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutelnosti a
prislušným ustanoveniam jeho vykonávacej vyhlášky č. 23/1964
Zb. v zneni vyhlášky č. 133/1965 Zb. Slovenský úrad geodézie
a kartografie vypracoval spoločne s eeský. úradom geodetickvm
a kartograHckýlll prisluiné návrhy novelizácie. ku ktorýIlItC'l-
to času prebieha medzirezortné pripomienkové konanie. V návr-
hu sa uvádza. aby sa obsahom vydrfania stavby zaoberali pris-
lušné štátne notárstva. kde sa stavba nachádza. pretože sa
podla našeho ná~oru jadná o záležitost právnej služby občanom.
Tohto času ešte ni. je zrejmé. či návrh úradov bude prislušný-
mi miestami' akceptovaný.

ZložitejAia je otázka vydržiania pozemku. Vydržianie pozem-
ku zákon konštruuja tak. ža ek občan alebo jeho právny pred-
chodca nepretržite po dobu 10 rokov uživa pozemok. alebo jeho
čast. ku ktorému by bolo možné zriadit právo osobného uživa-
nia pozemku. nadobúda vlastnictvo k pozemku alebo jeho časti
štát. Občan nadobúda právo. aby s nim bola uzavretá dohoda
o zriadeni práva osobného uživania pozemku v rozsahu uvedenom
v § 200 OZ. Navrhuje sa. aby všetku činnost. až po dohodu o
oeobnom uživani pozemku. vykonával okresný nárOdn!' vybor
(finančný odbor) ako prvoinštačný správca nehnute neho národ-
ného m~jetku. Donodu s občanom uzavrie ten orgán &abo tá orga-
nizácia. ktorá tento ziskaný nehnutatný národny majetok odo-
vzdá ONV do správy. Predmetom zápisu do evidencle nehnutatnos-
ri bude notársky reg1strovaná dohoda o oSobnom u!ivani pozem-
ku.

Pradmetom zápisu do evidencie nahnutetnosti budu v zmysla
nov_ly OZ 1 novokonitltuované vacné bre.ená. Prava zodpoveda-
júce vecnym bre.en'_ su spojené bua s vlastnictvom určitej
nahnute!nostl alebo s osobným uživenim určitého pozamku alebo
patria urč1tej osobe. Z tejto rôznorodost1 práv zodpovedajú-
cich vecnému bremenu ja eVidentné o akú Airokú problematlku
ea~dná a aký šlroký okruh problémov s tým 8Pojených bude
potrebné v najbll1Aej dObe vyriellt.



Ing. Slavoj K á dne r, CSc~

Federálni ministerstvo dopravy Praha

Státni socialistické organizace, ~izené federálni •• ini-
sterstvem dopravy, pečuji o nemovitý majetek svA~ený ji. do
správy k plnAni Jejich úkola. Podle hospodáfského zákoniku
Č. 109/1964 Sb. (ve znlni zákonných opatfeni jej doplňuji-
cich) a podle vyhláiky č. 156/1975 Sb. o správA národniho
majetku patfi k nejdOlelitljiim povinnost ela státnich orga-
nizaci pfi správA národniho majetku povinnost jeho evidence.
Proto také ulolilo faderálni miniater8tvo dopravy všeM orga-
nizacim, které fidi, aby zalotily a vedly - pokud 8pravuji ne-
bo utivaji nemovitý majetek - podnikovou evidenci ne_ovitos-
ti. Ukládá to čl. 101 pfedpisu FMD H 20 - -Pfedpisu pro gao-
dézii a kertografii- a v kepitola XIII. tehol pfedpi8U stano-
vi zpOaob a formu zakládáni a vedeni podnikové evidenca nemo-
vitosti. Jak je to opatfeni dOvodné je patrno z rozaahu spra-
vovaného pozemkového majetku, který je rozm~.tln po celé.
územi ČSSR a zasahuje do všech kraja republiky: celková plo-
cha pozemkO sprevovaných organizecemi resortu FMD čini zaok-
rouhleni 51 tisic hekterO, z toho v leleznični dopravi 45 .
tieic hekterO, u dálnic 3,5 tiaic hektarO, u dálnic 3,5 ti-
sic a v civilni. letectvi (jan dopravni letištl) 2.5 tisic
hektarO.

SprávnA založené a vedená podniková evidence ne.ovitosti
musi podle uvedeného pfadpieu H 20 splňovat nikolik základ-
nich podminak I

l) musi být stéla v souladu s evidani na.ovitasti, vedenou
orgány gaodézie a kartografie podla zákona č. 22/1964 Sb.,
o evidenci nemovitosti, Jmanoviti u údajO závaznychj

2) musi být v souladu a právnim stava., doložený. právni_1
lu tinalliJ

3) lAuai být v aouladu aa skutačnoati v terénu.

pfadetavime-li ai čty~atin, Jeho! jednim vrcholem je pod-
niková evidanca na.ovitoati (PEN) a dalii tfi vrcholy tvofi
avidanca nemovito.ti podle zákona č. 22/1964 Sb. (EN), práv-
ni ~tav (P) •• kutačnoat (S), pak pri aplnini uvedenych tf!
podminek správnosti PEN, ktaré predstavuJi spOjice 'vrcholu
PEN s ostatni.i tfa.i vrcholy. dOJda i k cilovému stavu
potfabn'.u ke správ' národního .aJatku. toti! k souladu .ezi



vrcholy D,P a S v nal•••obrazu. Tak vytvol'íma stavabní kameny
nejen k avidanci nemovltostí, ala 1 k pof'ádku 'V.• správl n.mo-
v!tostí~

Soulad mezi PEN a EN •• zajU-luje tim, fe do PEN na~fa
být trvale zapaán Mdný údaj apol.Čllý ob~ma avidaneím, dokud
neni be,pečnl zjilt!no, že ja zapsán Y EN, to ae zjistí bua za
adnaní strediska geod~z1e o provadaní záp1au v EN nabo pl'ipra-
vidaln4. porovnávání PEN a EN, ktar4 se provádí v dohodnutých
tarmínech na po dall!ch časových úsec!eh naf 3 roky. Do usku-
tačn~n! trva14ho zápisu v PEN a. údaj vada jako naproved.n'
zmina.

Soulad PEN • právním stavam •• zajiAtuja návaznoatí úda-
jO PEN na právní liatiny, kt.r4 dokládaji právo spravovat nebo
užívat avidovanou nemovitost. Ty to listiny jsou bu~ v originál.
nebo v oviteném opiaa aoučást! PEN. U každ4 evidovan4 percely
mua! být v'PEN odkaz na ptisluAnou právn! liatinu. Nadostatek
v tomto odkaze ukazuje i nutnost bud takovou listinu po potteb-
n4m jednán! z!skat nebo nemovitost pl'estatulívat alvyjmout z
evidanc ••

Soulad .ezl PEN a,akutačnoat! aa zajiltuja pl'lprohl!d-
~ách v tar4nu, kterl organlzac. zajlltuj. podla pfedplad o in-
ventarizaoi, vecian! PEN ja aoučásti invantarizaca dkladnich
pro'Stl'edlN a úd1ctjeP~ nahrazuj! y pln411rozsahu Ust inventa-
d.z8čního zápisu, týkaj!c!ho se nemovltost!.



Odpovldnost za tádn' založen! a veden! PEN má u organl-
zací, kterl mají vlastni výkonnou geodetlckou alotku nebo ta-
kovou tídí, hlavní ~eodet organlzace, u ostatních organizaci
je určen pracovník /čl. 12 phdpisu M 201 odpovädný za vedení
PEN.

Hlavní geodet organizace nebo tento určený pracovník dbaj!,
- aby každá zmAna v ~dajích PEN, společných s EN, byla .e 'lhOtl

stanoven' zákonem ohlá!ena ptisluln'-u m!stu, vedoucímu EN,
a doložena pottebnou právn:! listinou,

- aby zjUtlni nesoulady mezi PEN a EN byly bez prdtahd vyletfe-
ny a odstraniny,

- aby neaoulady mezi skutečnou správou a ufíván!m nemovit08t~
v organizaci a právn:!m stavem, t.j. správou a u!!ván!m nemo-
vitost! doloženým právními listinami, byl odstranln bu~ nápra-
vou právního stavu nebo vyloučením nemovitostí ze správy nebo
u!!ván! v organizaci,

- aby sou}ad mezi evidovaným stavem a skutečností byl pravidel-
nl zjll~ován a kontrolován,

- aby vlechny součásU PEN byly vedeny ve vzájemn4 návaznosti
a shodl a podIe ptedpisO vydaných pro jejich vedení~

PEN .e skládá z části mapové, písamn4 a ze sbírky listin.
Jako podkladu pro mapovou část PEN se užije otisku pozemkové
mapy evidence nemovitost! nebo ovlteniho anímku z této mapy.
U jednoduchých objektd lze pou!!t takl otisk geometrického plá-
!lU. Mapová část PEN slou!! k zobrazení evidovan4 nemovitosU,
k vyznačení jej!ho umistlní v terénu a k posuzován! vztahd
této nemovitosti k okol1.

V píaemné části pg jsou vlechny nemovitost!, kte" orga.
nizace spravuje nebo u!!vi zapsány svými parcelami v ar1be-
tickáa potadí parcelních čísel po jednotlivých katastrálních
~zellÚch•.Uvádí se výmlra parcely, druh pozemku, u staveb čía10
popisné nebo avidenční, ~čel stavby z hladiska organizace a
ptipadnl číslo inventami karty stavbn uvádí ae také vztah
organizace k nemovitosti, t.j. zda je správcem i uživatelem,
zda je správcem a uživatele. je nikdo j1ný, zda je uživatel.m
a správce. Ivlastníkeml nAkdo j1ný. Phdph M 20 určuje také
jednotnou forau vedení pía.mné části PEN.

Ve abírce listin jsou uloženy v originále nebo v opise
právní liatiny, dokládající právo spravovat nebo u!!vat evido-
vanou nemovitost, a to v originále nebo v ovlteném opise. Tato
část pg .Ože být uložena oddUenl od ostatních částí PEN.

pro vedení PEN u organizací spravujících rozsáhlý pozem-
kový majetek jsou vydán~ zvláAtní pfedpisy, v nichž se pfihlí-
!! ke zvláltnoa~em evidovaných nemovitostí a k potfebám správ-
ce. Týká .e to evidence pozemkového majetku civilních doprav-
nich letiJi lLENI, vedené u bývalé Správy dopravn!ch letl!~
a nyní u Ceskoslovenských .eroUnlí, která byla založena
v odlllnl forml ale se stejným obsahem dávno phd ~činností
pfadpisu M 20 a která poskytuje kroml již uvedených údajd PmN
teké pfehled o postupu majetkoprávního vypotádání, týká se to



dále evidence nemovitosti u drah ~EN/, která si vyžádala pro
obrovský počet evidovaných parcel zpracováni na samočinn~m
poč!talil.

!eleznični evidence nemovitost! /lEN/l t.j. PEN drah,
.e zakládi a vede podIe pfedp1su M 20/~ - smirnice pro zakli-
dán! a veden! evidence železničních nemovitost! u správ drah,
a má nlkteré apecifické charakteristiky, které ji odliAuj! od
ostatnich PEN, Odaje !EN jaou obohaceny o vztah k intormačn!mu
systému leleznični geodézie a kartogra!le /ISŽGK/, který tvor!
lokalizačni část v in!ormačn!m systému dopravy; je tím vytvoren
1 most mezl údaji v technických dokumeotacích drah a ŽEN. Dal-
lím ddležitým prvkem v ŽEN je určeni -Zelezničního pozemku",
j,eho!hranice podIe zákona č•.51/'t964 Bb:, o drahách, a vyhláäky
č; 52/1964 Sb., ~terou s. provád! zákon o drahách Ive znin!
predpisO je dopli1ujících/ tvofí obvod celoatátn! dráhy •.Tato
in!ormace j. dOl,žltá nejen pro vymezení vlastního obvodu dráhy,
je dOlelitou výchozí intormaci 1 pfi stanoveni ochranného pásma
celostátní dráhy ave svých ddsledcích vymezuje prostor ~ro
dopravnl-právni, stavebn~-právni a stavebnl-technlckou paaot-
noat drálních správních orgánO Y jejich činností orgánu státní
správy.

ffI zakládán! !EN vycházi s. z ddajO evidence nemovitost~
pozemkové knlhy, IdeznH!ni knihy, právnich listln z doby po
'uvedeni tlchto vehjných knih do klidu a zprávnich listin, které
nebyly dosud do EN proltlítnuty.Ve vlUinl katastrálnich dzemi
je výsledkem z.loleni ZEM vystaven! listu vlastnictvi na zákla-
dl fádostl organlzace v I.etapl KZm, nikde bylo moblo vyulit
zaloleni lIstu vlastn1ctv! v II. etapl v pfedstIhu. Hlavn!
geodet dráhy /reD/ posuzuje dplnost a sprilvnost údajd v EK
nejen podle výpiaO z m, pozemkové a blezn1čni knihy, .le tak'
podle seznamd pro generálni inventarIzaci z roku 1955, pofize-
ných soupisem nemovltosti dráhy z pozemkového kataatru,.z.
ždeznil5JÚ knihy, z pozemkov' knihy, acdovacích operá'CO• a
pfidHových operátO. Dále j. nutne posuzovat apr'w' zobrazeni
hranic drilnich pozemkd v pozemkové mapa EH, a to 1 v novýc~
map'eh pofizenýeh pfl 1:eehnickohospodáfakéa m.pováDi. Ident1-
!lkaee zápiad i zobraz.ni musi odhalit a pOllohou vyletfit ne-
soulad~mezi výmlram! parcel v nové a dfivljli evIdencI a vedou
1 k náprava nedostatkd v majetkoprávní. vypof'dáni v minulosti.
K založen! takového vpravdl velkolepého dila j. potfebn' najen
nevyčerpatelná iniclativa reD, jejlch obltKY' a bezoddachov'
prác •• eilevldam; elin, ale tak' pochopení a aktiVD! spolupri-
ce st~edisek geodézl. a státní ch notáfatvi. Meziresortn! doho-
dou a spoluprácl v g.odézil • kar~ogra!it, uzavfenou mezI Fe-
derálnim mln1sterstvem dopravy, COGK • SOGK v roce 1974, byl}'
sice vytvofeny podmínky pro d~innou spolupráci HGD s úzeJllllÍld
orgány geodézia a kartogra!le a a n.p.' Geodézi., al. uakutei!ftl-
ni této spolupráce zOstalo zgela na HOD a na pochopení • ochotl
orgánO a organizaci emK • SOGK. V tomto smlru je potfeba uvést
HG Sthdní dráhy: Ing.Bednafika, který 8 nlkollka málo nad Iným!
spolupracovníky ze S~ediska železn!ční geodézie v Olomouci a s
deaítkaml pracovn!kd atfedisek geodézie v okresích Severomorav-
ského kraje a JihomoZ'&vakáho kraje dokázall, !. ŽEN j. dilo



nejen vrcholn~ potfebn~ jak pro vlastn! organizacI, tak 1 pro
celou společnost, ale le je taká re811zov8teln~ v kon~~etn!m
čase. Olky jejich pf!kladu j. v současn4 dobA práce na zakli-
dáni ~ v·proudu jl1 y c.ll eSSR.

Základn! oblast! ~ro ~EN j. tratovf dsek, de!jnovaný v c~
tovanl. pfedpl •• M 20{4 ",zvem a kilometriekou polohou v tratI:
Jakmll. dollo k pfev.den! vl.ch nemovitost! na listy vlastnietv!
v cellm tr.~ov4m ds.ku, dojde k automatizovan4mu zpracován! ŽEN
na počítači lv současnl doW typu EC 10331, který je umist~n ve
výpočetnlm stfedisku dráhy~

K tomu je nutno zalol1t km.nový list tratových úsekd z
llstd vlastnictvl a z evldenčn!ch llstd vypaat údaje, apolečn4
pro ~EN a EN, vypracovat prvotnl doklady pro automatizovan'
zpraoování počítač.m, v nichl j. tteba doplnlt dal!l údaj.,
specl!~ck' pro ~, napf. člslo 13~K, kÓd katastráln!ho územ!
eSO, kód vlastnlek4ho vztahu, rozlil.nl parcal n. pozemky zem6-
dUskl a nezemldUsk', na pozemky drá!zú a oa?tnl •.V problhu
tichto praoí dochází oplt k. kontrol. a provlrování údajd EN.

výstupní aestavy ~ jaou .vldanční 1iaty s. viem! údaj!
o ka ldI parcel., doplnln' iP~.hled.m právnich vztehO· kde jsou
souhrnnl údaje výmlr rozdrul.n' podla d.!lnlčnieh dsakd Ilelaz-
n!ční stanic•• mazistaničn! dseky/, katastráln!eh dzem! eSo a
právních vztahO k parc.lám v rozdAl.ní na pozemkyzemldllsk'
a ostatní, na pozemky drám! a ostatní.

DalIIII!výstupy jsou sumarizační výkazy podávaj!c! ph-
h1ed o kulturách, charaktaru pozaIlkO ! o obvodu dráhy va v!ach
kataatrálních dzalllcb, tratoyfch dsaoích a kon.čn' v ce11 dráza.

Vytvoten!m ~ vlak práo. n.končíl dil. je tfeba ji udrlo-
vet podIe t~! základn!ch podminek, jak jsme ja uvadll v úvodu.
RovnAl zmAny a opravy s. provádljí automat!zovanl a jsou vypra-
covány pot~ebnl programy na počítačI EC 1033.

Aby byl. splnlna 1 první podmínke, totl1 soulad ~ a iX,
bylo by nUtno porovnávat nejd'l. po ~ech letech údaje ŽEN a
EN. l to je nyní moml automat!zovanl. Po provAreo správného
označení dráhy v EN ld.ntiflkačním čísl•• organlzace IIČol
lze vyul1t výstupu z programu JERE 62 a automat!zovanl porov
nat údaje ŽiX a EN. P~itOlllse v p~ípadl odlUných údajd v
části ŽEN, která je sPJOlečná8 EN, oba údaj. vytisknou. HGD
pak pfíčiny nesouladu vy!etfí a odatran1.

Obdobný zpOaob porovnlwiBí ostatních PEN s ddaj! EN je
momf za vyu!1tí PEP Ipodniková evidence pddy/, i když ovie.
ne za vyul1tí aamoč1nného počítače I je to .ínlno pro organIza-
ce, které nema jí takové množství parcel ve svl správiL-~by se
vyplatilo automatizovan4 vedení PEN ve formA obdobné ~.

. Pottebná dohoda mezi !ederálnim .1n1aterstvem dopravy a
~e8kým úfadem geodetickým a kartogra!ickým byla uzavtena v



roce 1982, jakmile budou vytvoreny technick' podmínky ve SSR
k takov4 praxi, bude obdobn' dohoda uzavf.na i mezi FMD a
SOGK.

Založení PEN u organizací fízenÝch federální. minister-
stve. dopravy je první etapou v uvád~ní správy pozemkov~ho ná-
rodního majetku do správn~ho staw. Výsledkem je zjHltlní ce14
fady nedostatkd ve sf4fe právn! i technick', kter4 velmi často
mají kofeny v dalek' minulosti, jsou ddsledkem právních úprav,
kter4 čas p~ekonal nebo kter4 nebyly v dobA sv, účinnosti dd-
slednl aplikovány. Vy~§ení tichto nedostatkd je cílem dalAí
etapy, která zv1áAti u nlkterých organizací mdže potrvat fadu
let•.Cesta vAak již je nastoupena a práce pokračuje. eas, kdy
i pracovníci v PEN se budou radovat z dokončen4ho díla, kter'
je k prosplchu ce14 společnosti, je časem reá1ným~



PODNIKOd EVIDENCEPODYA JEDNOM EVIDENCEROST~
mosy V·11ZENt ZEldDlIsKt mOBY·

Zemäd~lskt pddni fond, ktertm naAe zem~d~lstv! disponuje, je
nejen nenahraditelný~ a nezastupite1ným výrobnim prostfedkem,
kter1 umo~ňuje zajiAtovat výrobu potravin pro naAi společnost.
Je vAak současn~ i jednou z hlavn!ch složek tvoficich ~ivotni
prostfedi, ve kterám ~ije naAe, ale bude ~it.i budouc! genera-
ce.

V uplynulých letech se vAak vým~ra zem~d~lskáho pddn!ho
fondu v ddsledku vysokých a neustále rostouc!ch po!adavkd na
pddu, zejm~na z hlediska investičn! výstavb,y, neúm~rn~ sn!~i-
la.

Z tohoto dOvodu JH fada dlco16, vyt$Čených XVI. sjezdem KSČ,
záv~ry 4. plenárniho zasedáni UV KSČ, usnesen!m vlády CSR č!s.
28 z roku 1982 a na toto usnesen! navazujic! "Pokyn ministra
zem~d~lstv! a výživy CSR ze dne 12. dnora 19~ k uplatnován!
zpf!sn~n' ochrany zem~d~lského pddn!ho fondu, jeho plánovitému
a rádnému vyu~!vání" ukládají vAem socialistickým zem~d~l8kým
organizactm zabezpečovat nejen jeho fádná vyu!iváni, ale i je-
ho dOslednou ochranu, cilev~domou a efektivni intenzifikaci.

Uaji-li b,ýt uvedená úkoly 8pln~ny, je vAak nutné, tak jako
u ka~dáho základniho výrobniho prostredku, zajistit i jeho fád-
nou evidenci. Povinnost vást vlastn! podnlkovou evidenci pddy
byla ulo!ena vAem socialistickým zemAdAlským organizacim § 28
zákona č. 124/1976 Sb. na ochranu zemAd~lského pddniho fondu.

Obsah a rozs~ podnikové evidence pddy b,yl stanoven "Instruk-
c! MZVž esR a COOK k zakládán! a vedeni ľOdnikoVýCh evidenci
pOdy v socialistickýmzemAdAlských organ zac!ch". Základn! usta-
noven! táto Instrukce b,yla doplnAna navazuj!cimi pre~pisy,
včetnl vydán! vzorov'ho listu zemAdAlská hospodársk' mapy. Ji~
pri vydán! Instrukce v roce 1977 bylo väak s ohledem na stano-
vený rozsah podnikov' evidence pddy zrejm', že zavedeni táto
evidence bude nutn' zabezpečovat postupn6. Pt!sluAné ustanoven!
Inetrukce proto umožňovala vyu!ívat po"dobu ptechodn4ho obdob!
Boučásti podnikov' evidence pddy zpracovan4 pred rokem 1977
s tím, ~e zemAdAlsk' Qrganizace postupn6 zabezpeč! jejich nahra-
zen! operáty novými. Slo zejména o zpracován! zamAdAlských h08-



podátských map, zavedení systému čí~~ován! pddních blokd •
zpracování perátu PEP-4 - sestavení pozemkd do pddních bIokd.

Pokynem ministra zemMUstv! a výživy eSR ze dne 12.ÚDora
1982 byl stanoven termín ukončení ptechodného obdob! k zaklá-
dání podnikové evidence pddy ke dni 31. 12. 1983. Současnl tento
pokyn ukládá všem socialistickým zem~d~lským organizacfm nadále
využívat součástl podnikové evidence pddy v ~!zení zem~dllstyí.
Ministerstvem zemlidilstv! a výživy eSR byly v roce 1982 provede-
ny namátkové provirky atavu zaklái!án! a vedenf podnikori evi-
dence pddy v jednotlivých kraj!ch, vybraných okresech a zemi-
delských podnic!eh. Na základ3 záv~rd t~chto provirek vydalo
MZV! CSR v dohodi s r:oaKdne 15. proslnee 1982 soubor opatfen1
k zajištin! splniní úkolu uloženého pokynem ministra.

V dubu.~ a kv~tnu leto!n!ho roku provedlo MZV! eSR Ve spo-
luprácI s CUGK a CvsH prov~rky spln~n! uložených úkold v jedno-
tlivých krajích. Z provirek vyplynulo že nejhor!f stav v za-
jiš{ování spln§ní tichto dkold je ve !t~edočeském kraji. Z vj-
sledkô provirek dále vyplývá, že k 1.1.1983 byly v CSR zpracová-
ny ZHM v 569 zemidilskýeh organizacích., V roce 1983 budou zpra-
covány ZHM pro 338 organizací, z toho organizacemi Geodézie pro
151 zem~dilských organizaef a zemidllským1 projektovými orga-
nizacemi pro 187 zem~dnských podnikô. V roce 1984 bude nutné
zajistIt tIsk ZHM pro 314 zemidilských podnikO.

Stav zakládání a vedení podnikové evidenee pddy y jedno-
tlivých krajích je následuj!c!1

Počet K 1.1. V roce 1983 bude
Kraj zem. 1983 vyhotoven o Zbývá

org. vyhoto eelkem SG zem.proj. 1984veno ors,

Sttedočeský 192 67 25 10 15 100
Jihočeský 1a3 i 51 51 - 6
Západočeaký 119 19 10 9 48
Severočeský 93 4 4 - 9
východočeský 235 83 132 43 89 20
Jihomoravský 270 82 83 11 12 105
Severomoravský 129 79 24 22 2' 26

l::SR 1 221 569 338 151 187 314

U zemldilskýeh organizaci, pro které bude 7ajI!tován tiak
ZHM v roee 1984, mus! vlak být zajUtl!no do kone. roku 1983
vyhotoven! autorských orlgln'l~ ZHM.

Zakl'd'n! a vedení operátu PEP-4 je nejlépe zaji§t~no
v Severomoravském kraji. kde od počátku roku 1981 je se zpra-
cován!m ZHM sou~asnl zaji!továno i zpraecvání openltu PEP-4
na počítači.



Jednotný zpôsob vyhotovování zem!d!lských hospod~akých
map umožnilo i vypracování jednotného systému jejich vyu!!vání
v operativním tízení zem!d!lské výroby! zejména výroby rostlin-
né. Doporučený zpôsob vyu!ívání zem!d~ ských hospod~ských map
a dalších součástí podnikové evidence pôdy v tízení agroche-
mické činnosti a rostlinné výroby ~e uveden v "Metod1ce pro
zavád!ní výsledkO. výzkumu do praxe • číslo 13. z rom 19a2.

V rámci tohoto systému je rozpracováno jak vyu!!vání ZHM
tišt!ných na základních mapách s topografickým podkladem. tak
i využívání ZHM tUUných na bílém podkladu.

Je nutné ai uv~dom1t. le jako aoučást podn1kovf evidence
pMy je zavád!n i jednotný zpôsob číslování pMnich blokO.. kte-
rý je základn!m ptedpokladem reallzace systému operativního
tizení rostlinné výroby a agrochemické činnost! s vyu!!VÚl.Úl
mlnipočítačO a sttedních počítačd.

Cílem zavád!ného číslování pôdních blokO je zabezp~it
relatlvn! stálé číselné označování zem~d~lského pOdního fondu
z hlediska zem~d~lské praxe, a to i za ptedpokladu dal§!ho
slučování v současné dob! existujíeíeh pozemkO. a ptípadných
zm~n v hospodátských obvodech zem!d~lských podnikO.

Tím ie sledována možnost vytvotit databanku údajO o
jednotliv ch pozemcích - pOdních blocíeh a jejich d1lech z
hlediska ízení rostlinné výroby.

Jedním ze základn!ch subsystéMÔ vytváteného systému opera-
tivního tízení je Jednotná evidence rostlinné výroby. /JERV/.
Koncepee Jednotné evidence rostlinné výrobr byla ro~racována
na základ~ požadavk1JMZV! l::SR vletech 1976 - 1977. Učelem
Jednotné evidence rostlinné výroby je postupn~ nahradit dosa-
vndní nejednotné "Karty plodin". ptIpadnA zastaralé "Knihy ho-
nu". jednotným systémem, který bude umožňovat jak vedení a vy-
hodnoeování na počítači, tak,v ptípadl potteby, vedení tradič-
ním zpÔosobem.

Jednotná evidence rostlinné výroby. je v zásadl rozdAlena
na dva souborya

- Čá8~ l - Soubor hospodáfských ehar~kter18tlk pozemkO

Tento soubor 8oust~e~uje in!ormace o hospodátskýeh vlast-
nostech jednotlivých pOdnich blokô a jejlch dílÔ. 8 trvalou ne-
bo dlouhodobou platnosti. ktel'év ,oučasn~ dobA ovl1vnuji nebo
v následujictoh letech mghou ovlivnovat, jejich zem~d~lsk~ vyu-
Žívání. Jsou zde sousttedovány nejen lntormace o taktorech dnes
ji! bU-ni sledovaných, jako je svau'tost 'dm~ra kulture, hloub-
ka ornice, potteba odvodn~ní. údaje o pO~ní Zá80~ ~lvin 8 ~ada
dal!ích, ale l 1n!onnace o !aktorech. jejichž reglstrace ~e no-
vi znvád~n. z hlediska ve1kovýrobního využťvání rozem~'. ~de
naptíklad o registrael komuniknční ~l'.istupno.::lt1jectnotl1vých
pOdních blokO, hloubce zni'ízení ulo ..ených pod !,o\rr~hemrozf'r.:hu
možnosti uvo1n~ní pozemku pro Investiční akce z hledlska jeho



velkovýrobního zem~d!lského vyuliváni a výhledov~ i prUm~rné-
ho ohodnocení pOdniho bloku na základ~ dokončované bonitace.
Současn! jsou zde registrovány i údaje o zarazen! p~dn!ch blokU
do jednotlivých typd ochranných pásem.

- Šást II - Kniha hospoda~en! va pOd!

Soust~e~uje údaje o plodinách p!stovaných na jednotlivých
pOdnich bloc!ch a jejich dílech, realizovaných agrotechnických
a agrochemických zás8z!ch, výskytu plevelO, chorob a škUdcO
v príslušném roce.

Prv' část JERV - S~bor hospodárských charakteristik
pozemkO, je od roky.1980 postupn! zavád!na do zemfdflských
podnikd v rámci ASli a je určena jako zdroj inf'onnac! pro dal!i
subsystémy operativniho systému ~ízen! agrochemické činnosti.
Jako prvn1 z t~chto subsystémO je na JERV v leto!n!m roce
propojován program určený pro zpracován! plánO hnojen!. Tento
pro~ram j1! automatizovanf č,rpá z prvé části JERV inf'onnace
o padnim druhu, klimatické zonf, vým!re, kulture, pOdni zásoM
UV1n a zaf8:zeni do ochranného pásma. .

Z hlediska zabezpečen! aktualizace prvé části JERV,
pokud se týká zm~n ve výmfre a kulture pOdnich blokU a jejich
dild, je počítáno s ov!fen!m možnosti automatizované aktuali-
zace, a to na základ! údajO operátu PEP-4, vedenéhO na počítači.

Druhá část JERV - Kniha hospodafen!. na pOdf - bude progra-
mov! dokončena v leto~nim roce na minlpočít8če.

l tato druhá část je programov! zabezpečována tak, že
v~tš1na 1nf'ormací bude automatlzovanf prebírána z nňkterých
dilč!ch subsystémO, napf. z ptehledu o plnňn! plánO hnojení,
ochrany rostlin, evidence zaplevelen! a dalších.

Z uvedených subsys~émO je napf •.od ledna letoňn!ho roku
na základf pokynu MZV! eSR zavádfna na územ! eSR Jednotná
evidence zaplevelen~l která bude vyhodnocována na mln1počíta-
čich od pOdnich bloKn, pfes okres, kraj až na úroven MZVž eSR,
jako podklad pro plánov~! potreby herbicldO. S využitím
zmenšených ZHM a vyhodnocených údajO o výskytu plevelO je
v současné dobf dokončován program, který umožnI mapován! je-
jich výskytu na bfžných typech minlpoč!tačO. Ostatn! z uvede-
ných subsystémO jsou v provozu zavedeny v obvodech vybraných
vzorových agrochemických podnikO.

Jedn!, z tfchto vZDrových egrochemlcký~h podnikd· je i
ACHP Chocen, kde na základ I požadavku MZn eSR, v dotiodf • ~GK,
zabezpečil náš ústav vlednu letošn!ho roku celonárodn! in.truk-
tá! ·Zakládán! a vedeni podnikov' evidence pOd! v aoclaliatic-
k1ch zem~d~18kých organizac~ch a jej! vyu1!vánI v f!zení zem~-
d~lskl výro~.

Z~vád~n! J~dnotn' evidence rostlinn' výroby i ostatnich
~UbcY8t4mO operntivn!ho t!zen~ je poďm!n'no dokončením podniko-



vf evidence p~dy. jej!! ned!lnou sou~ást! je 1 systl. ~!sloy4Dt
pddnich blokO a jejich díld.
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Dr. Jaroslav Č e ch u r 8

HLVH ČSR Prah.

PROBLEMATIKA ZAVEDENí AUTOHATIZOVAN~HO ZPOSOBU VEDENí
EVIDENCE LESNíCH POZEMKO

Podniková evidence poz.mkO u podnikO Státnich 1.sO j. do-
posud vedena podle metod1ck~ch pokynO z roku 1971 (V6stnik
MLVH ČSR 1971 pof.č. 6). Pokyny uvád6ji, ie podle zkuienosti
v roce 1971 budou upf.sn6ny a vydány jako ob.cn6 závazn~ práv-
ni pf.dp1s. K tomu n.doilo, .čkol1v ••z1ti. byla vydána nová
právni óprava lesniho hospodáfstvi a v § 3 odst. 2 zákona
č. 61/1977 Sb., o leaich, j. zmocn6"i k vydáni takového pfed-
p1su platného pro vi.chny organ1zace ulivajici lesy.

Pfič1n tohoto stavu j. n6kol1k, viechny viak v podstatl
vedou k problemat1c. autOMatizovaného zpracováni PEP. Jed-
notlivé orgány a organ1zac., která maji k probl.mat1c. co fi-
~1, maji sv, pfedstavy o cil.ch a _oinostech. Vzájemné eklou-
beni vlak nenastává, hledaji ae cesty a feieni se oddaluJe
s očekávánim nových _ožnosti výpočetni techniky. Pfevládá ná-
zor, le nová evidence, která by nesplňovala pfedstavy, by by-
ls nákladná a sa.oóčelná. Lesni hospodáfstvi má na rozdil od
zem6d6lstvi v systému lesnich hospodáfských plánO a k ni_
patficich lesnich map vlastni podklady pro plánováni a fiz.ni
lesni výroby, pro kontrolu 1 dozor. Od lesniho d6lnika, pfes
lesniho, poleeného, lesni závod, podnik Státnich lesO 1 or-
gány státni správy lesniho hospodáfstvi se vystači s označe-
nim mista prostfedn1ctvim čisla lesniho porostu. Odaje o po-
zemku je zapotfebi jen vst1upi-l1 do jednáni -cizi- subjekt.
napf. pfi lokalizaci poiadavku na vyn6ti. Ale 1 n6kter' cizi
orgány S8 pf1drluji označeni lesnich porostO, napf. pfi vy-
mezeni ózemi státni pfirodni rezervace na lesnich pozemcich.
Pokud se dále hovofi o vztahu k evidenci ne.ov1tosti vedená
orgány g8odez1e a kartograf1e, vycházi .e ze vztahu popsaná-
ho v článku ing. Součka, ing. Kotála a ing.Kuby -Automat1-
zovaný systá. evidence ne.ov1tosti- uvef.jn6n~ v Geodet1ckám
obzoru 1981 č. 4.

1. Integrace parcel

Prvým základni. pfedpokladem acile. PEP je proto návaz-
nost t6chto lesnich porostO na hranice pozemkO, resp. doplni-
ni 8utomatizovan6 zpracovávan~ch lesnich hospodáfských plánO
a 8utm8t1zovan6 zpracovávaného plnini t6chto plánO, tzv. les-



ni hospodá~ské evidence ddaji o pozemc!ch. Historicky vytvofe-
né parcely jsou pro to nevyužitelné a jejich evidence v PEP
by byla neúčelná a neekonomická. Jako ptíklad lze uvést kat.
územ! Mýtina na okrese DomažIice, kde je dnes 1055 lesn!ch po-
zemkO, jiné pozemky tam nejsou. V!echny jsou ve vlastnictvi čs.
státu a správA a užíván! podniku Státn!ch lesd.

Slučování parcel je zat!m ov~~ováno v jihočeském kraji a
hovotí se o nim jako o úkolu integrace Jlarcel. Slučuj! se zá-
sadni jen celé parcely p~i respektován! hranic katastráln!ch
územ!, obvodd lesních hospodá~ských celkO It.j. obvodd lesn!ch
závodal, užívacích vztahd I~en parcely tého! uživatele, ale u
n~j bez ohledu na vlastnicky či užívací vztahl druhd kultur
/vyj1mečnA se slučuj! lesní pozemky i s ostatnlmi plochami,
pokud je ONV prohlási za lesn! pozemky/ a konečnl hranic oddA-
lení lesního hospodá~ského plánu Iprostorová jednotka o výml~e
prdmArnl 50 ha, jej!! hranice obvykle sleduji lesní cesty vOč-
ni toky, ~ebeny a pod./. J. t~eba upozornit, že slučovánI nelze
provádlt schematicky, t.zn. že stávajicí IBsn! pozemky odpovi-
daj!c! ex!stuj!c!mu leaniokému detailu lna p~. lesní cesty,
leaní !kolky, plochy pro skládky d~iv!/ budou ponechány. U l.s-
ních cest se současnf navrhne jejich phvedení z kultury 14 do
kultuI7 10 ve shodl s ustanovením § 2 zákona o lesích. V\'REN
je zatim zbytečné u kulturv.

7
10 vyznačovat kÓdy zpdsobu skuteč-

ného vyuUtí nemovitosti.~7 PodrobnAjä! členAní lesních pozem-
kd bude provedeno al v dalI! etapA podIe možností zamUování
lesnického detailu p~i vyhotovení lesních map a podIe možnost!
promítání tAchto zamAfenl do operátd evidence nemovitostí.

Návrh integra ce na aktualizovaném otisku pozemkové mapy
nebo její zmenleniny spolu s. soupisem parcel a souhla~7 jed-
notlivých uUvateld by p~edkládaly podniky Státní ch lesd v.
spolupráci s pobočkou Lesprojektu p~íslu!nému 8t~edisku geo-
d.zi•• ~edpokládá se postup v návaznosti na vypracován! lesn!ch
hospodá~ských plánd s platnosti od 1.1.1986 do 31.12.1995, tedy
v pr6Nhu 10ti let, v nichl by se také postupn~ zavádfl pro-
jekt automatizovaného vedeni PEP. Prom!tnuti integrace do ope-
rátd EN by tedy bylo rozloženo časovA a v rámci republiky a
krajd i územni. K provádAni integrace bude t~tQa vydat podrobnAj-
li pracovní poatupy Lesprojektu projednané a OOGK.

2; Rozsah a dosah platnosti pfedpiau o PEľ

Zákon e leaich ukládá socialistickým organizacim užíva-
jíc!m lesJ:v'st PEP lesních pozemkd a v tom smiru má i zmocnA-
ní k vydtn1 p~edpisu. JZD, které užívá lesy, by tedy milo mit
PEP lesních pozemkd aJonlvadl zákon o ochrani zemAdAlského
p"ddniho fondu mu uklá vést PEP zemidälských pozemkd, vedlo.
by PEP dvoj!. Totél by •• týkalo na p~. podnikd vojenských lead
a statla\ Státního statku Sokolov a dalUch. Naproti tomu PEP
u podDJ,k&.Statních lesd om_zená jen na lesní pozemky by rovni!
nesplDovala p~edstavu o dokonalé PEP. Vzhledem k tomu, le sou-
části PEP u Státní ch lesd musí být i evidence pozemkO v jejich
odbora'-správi, tedy v podstat! evidence za uživatele t~chto
1/ Zc.ta y rozporu 8 pfedpi8Y o leaích je označení kÓdu 52 u

kultury 1] a názvem wDočasná stavba na lesní pddA pro rekre-
ační l1čelyw.



pozemJat, jeT! se ne3VhodnljlÍIII felením omezlt úpravu pauze na
reaortní 1Datrukel s tá!· le by nlkteri resorty IFl'JNo. 1Iin•.
Ikolatv! CSR. lI1n.zemldl stv! a výl1vy eSR/ tuto úpravia pf'lmlh-
.~ recipoval,. na p0CĎlÍDkJ'svých .podf!zenýeh organlzaci.

K _pen-HU operitu patf! kop1e _py pozemkov' a dalA!
.apy. Y poslední dob' za"l Lesprojekt vyhotovovat sClUUsk •••.-
p)" pozemkov' s lesní mapou obryaovou Itlak zelenll. Tento aou-
Usk po vykolorovúl! le.d pod odbomou správou /tinldll poaky-
~uje dokonalý -povf podkfad pro venkovní leanieký provoz a umol-
nuje okaalitou orientaci v otázea lokallzaee leaniho porostu
ll. lesrúa pozemku. Zaínlllou integraoí parcal dojde pak 1 k
zjed.noduJaní doaud provádlných aoutlakd. Postupni dojde jlstl
1 k tlaku Imldou barvou u lealt.pod odbornou aprávou a odatraní
se ru~Jl! kolorov'ai.

U apw'ho operitu PEP v~etnl jeho údržby nedojde ke zvý-
JenýJI poladavklbl na orgány geodezle a kartograne ve arovnání
a doaavadJúll atavem •.

Ukladní aestavy PEP 1 al PEP , budou zhjml zeela shodn'
ae .estavaml) kterl jaou pod tÍllto ozna~ením jl1 vyhotovovány
pro zemldllsk' organizace.

Z••ldllaki sestava PEP 4 - Sestaveni po%emkO organlzace
- obsahuje v uspofád'ai pod le ~isel blokd údaje aestavy PEP 2
Isoupls parcel organlzace/, pokud jaou v zemldllské kultui'e a
aou~et výmlr vleeh parcel }blokul. Slučuje tedy v blok 1 parce-
ly v rOmých katastrálnich \1zellÍeb.Stejilá sestava PEP4 pr~ or-
ganlzaee lesniho hospodáfatv! nemá význam, ponlvadl funkcl blo-
ku praktlcky pfevzala oddllení v lesním hospodáfsklm plánu.
V,fzn•• ' je ovie. aeataveni pozemk6 organbace Ipostačilo by
y prvi etap' pauze pozellkd leaníchl podle organlza~ních jednotek.
t.j. leanieký \1sek. poleai a lesní zivod Ileaní hospodáfaký
celek/. Programe. vyhotovení té~o ••ata~ ae zatím nikdo ne-
zabýval. V praxl ae na leaních závodech ka!doročnl vyhotovuje
ru~nI, pra en' a nepfeanl. VÝznam aeatavy je jednak v prov'zin!
\1dajd PEP na údaje leaních hospodáfských plánO /Vždy' celé oddl-
leD! patf! do jednoho leanického \1aeku. poleaí atd.l a jednak
y oblasti mzdovi polltlky. Platový fád THP Státních lead určuje
za kriteria pro atanovenl základníeh platd vfmlru obhospodafo-
Yan' leaní pOdy a celkovou rozlohu \1zemního obvodu. Pro lluatra-
cl lze uv'at, le ae HI! základní 'plat leamho a 1000 ha 1••0
v \1zelllnímobvodu polov1ny okresu lna pf.Lounyl a leadho a 1000
ha leaO v jednom kataatrálním území v horách. Rovnll tro úda-
je jeou doaud vypočítáv'nynevlrohodnl. praxe je to j1 nlko-
ltk deeítak let trvajíoí a PEP by proto v tomto amlru alla pro
t~o \1čely poakytnout epolehllv' • aktualizovani \1daje•.



io Evidování vlastnlckých vztah~

Na rozd!l od zemldllstv! má lesní hospodárstv! pomlmf
dlouhou tradlcl s evldováním vlastnickýeh vztahd k u!ívanýa
pozem~. Podniky Státnich lesd slce nestačily prdbižnl zapsat
v pozemkových knihách vlechny zmlny nelitalé po roce 1945, kni-
hovaly ale intenzivnl i y obdob! let 1950-1964, kdy zápisy ne-
byly povinná. l v aoučasná dobl se anati o maximáln! zakládán! .
listo vlastnietv! a dčinnl spolupracuj! s orgány geodezle a ~
togra~ie ptl provádiní II. etapy zakladání evidence nemovitost!.
MLVH SSR dokonce každoročnl i dne. vyhodnocuje postup podnikd
Státníeh lesd v tomto smlru.

S hlediska ptedpisd o správl národního majetku fryblálka
č.156!1975 Sb.! jsou organizace povinny Nlnl dst evidenci o
spravovan'm národnim majetku. Tato povinnost vystupuje do po-
predí zejmána v pr!padech, kdy samy tento národn! majetek n_u-
žívaj!. U podnikd Státníeh lesd jde o prípady vytváten! ucele-
ných lesnich část! s JZD, kdy l_sní národní majetek utiv' JZD
a naopak, prípady zemldilských pozemkd prenechaných do u!íván!
vlastním pracovní~, pf!pady osobn!ho utivání /ra1molesnich
pozemkd! a podobnl.

Proto u organizaci lesn!ho hospodárstv! bude tteba trvat
na vyhotovování dali! sestavy PEP 5 • navrhovaným názve. -sez-
nam vlastn!ch pozemkd neutivaných LZ-. Sestavu je momf vyho-
tovovat tam, kde je provedeno komplexn! zakládán! EN a zav.-
deno jednotn' č!slov4nť- vlastn!kd a už1vatel~. Program-podle
leO organizace srovnáním uživatelských a vlastn1ckých vztahd
vybere pozemky ve vlastnictv! /správA! organizace ale s evi-
denčnim 11stem jináho subjektu !vyradí pozemky, kde je shodný
vlastník a už1vatel!. Zatím existuj! úvahy o variantach vyho-
tovován! t'to se.tavy u geodezie nebo zapOjčení magnetických
pásek a vyhotovováni seatavy ve vlastním zavodu výpočetn!
techniky.

Tam, kde nen! provedeno komplexn! zakládán! EN, nebude
sestava vyhotovována. Pokud lesn! závodzná v!echna čísla svých
lls~ vlastnietv!, mdfe si sestavu vyhotovlt ručnl jako pomoc-
nou evidenoi výblra. parcal ze .estavy PEP 2,

Céla. t4to sestavy y budoucnu je prováztn! na okruh dča~-
n! ev1dance s hlediaka každoročních náhrad za uživán! pozemkd.

V reaortu geodezie a kartogratie se uva!uje v souvialosti
s prechode. na TYAI! typ počítaae • rozl!~ením obsahu REM o
subregistr doplňkových lntormao! o vlastnlctv!. Tím b7 se u-
molnlla 1 v EN automatizace vlastnických vztahd k nemovltost ••
a jejt. prost~edn1otv!m 1 výstup .estavy PEP 5.

6. Evidence lesO P9d odbornou .právoYb

Poslednim účelovým výstupem z REN by m~la být evidence le-
50 pod odbornou sprdvou. Vyhotovení sestavy PEP 6 -'Soupisu
1••0 pod odbornou správou je zdánlivl jednoduchlf. PI.'\jdeo 8e-



stavení vJech pozemklY'a druhem kul'tury 10 v!ech aektorO s po-
tlačením sektoru 8 a 13 IjedlnA lesy Státn!ch 1eaO a Vojenaký::b
lesO a atatkO nepod1áhají odborná aprávA/. K sestavA aamo%fejmi
mus! být p~l1ožen jako podklad sezna. už1vate10 a v1aatn!kd
IEN-2/. Seatava by byla doplnina o mezisou5ty o výml~e 1esních
pozemkd ka!dého už1vate1e.

Požadavky na: tuto seataw vyplýVajíc! z organizaČlÚho us-
po~ádání organizaci lesniho hospodá~atví, z !netltutu výjimek
ke správA lesniho národního majetku a z !netitutO omezell!a
výhrady odborn' správy leaO',vytváfo! dt;uaci, z níl zati. neby-
lo nalezeno východisko.

Prvnim problámem je určení, do sestavy kteráho lewho
závodu má být zapsán užlvatel, jestlile v katastrálnía dzea!
se o spráw lesO dU! dva lesn! závody. Tentýl prvek je jil
zakryt p~i vyhotovováni sestavy PEP 2, kde ovlell nedUá potí!.
Ibylo provedeno pfoi zakládén! JEP, v nastalých zmlnách se vldy
uvádí jl1 užívajlcí lesni závodl. S hledlska REN by nellllo jít
o problám, v subreglstru už1vatelO a v1astn~kO B existuje ddaj
·poznámka k sektoru- jíž ao na p~. pomoc! kodu u sektoru 17
rozliJujo p~íalu!noat členO JZD k rOzným JZD v t'lo obci. Jde
tedy pouze o otázku vatupnich dat. V dnonýchkateol1zelÚch :vYho-
tov! ten lesní závod, který má lIenl! výmlru lesO pod odbornou
zprávou soupis tAchto lesO a to podle soutiaku pozellkov' mapy,
kde jil jsou leSr v jeho odborn' aprávl al po hranici lesniho
hospodáfosk'ho oe ku podchyceny a hnldl vykolorovány.

DruhÝDI prob14mell'je částočn' vyloučeni tAeh uUvatel\T
.1esO, kte~i apravují lesní národn! majetek na základl výjlmky
podle § 11 zákona o lesioh, resp. jimž byl omezen rczsah odbor-
ná správy lesO podle § l' zákona č.96/1977 Sb., nebo u nieh!
doUo k výhrada výkonu odborn' správy leaO ae strany MLVH esA.
Obvody lesO tlehto uUvatelO tvo~! samostatn' lesni hospodá~
ak' celky a odbornou spráw vykonává podniková-teditelstvi
Státnieh leaO, nikoliv ted~ pfoialulný lesn! závod. Jde tedy
o to, pti vyhotoveni seatavy PEP 6 potlačit kromA aektorO 8 a1,
i sektory dali!, reap.~daje o jejieh lea!ch použit až pro suma-
rizaoi za podnik a republiku. Požadavek na samostatn~ čis.ln'
označeni tlohto už1vatelO jako aektorO je pti snaze o raeiona-
lizaoi v evidenoi nemovitoat! ztejml nereálný. ~testo pro pte-
hlednoat .0 uvádí návrha

6 Kanoeláf presidenta republiky - Lesní správ- Lány výhrada
odborn' .právy ae atrany MLVH esR, v roce 1965 existovala
jako aektor 12, dnoa ze sektorových ptehledO je v sektoru 15
evidováno na okre.e Kladno 2251 ha a na okrese Rakovn!k
3450 ha apolu a da11!a! už!vatoli tohoto sektoru

10 Spriva tllk'ho atroj!renství - Zbrojovka Vsetín a dali!
2 celky na Slovensku

11 do.ud Stitní atatek hl••JPr.hy, pPldat Sady, lesy a z.hrad-
nlotvt hl•••PrahJ



1 1+ Lesní hospodáhtví mht /K.Vary, M.Lázn~, Fr. Lázn~, Bmo/
a ev.Praha

2' !kolní lesní podniky vys.Akol - Kostelec n.e.lesy a Kftlny

5 !kolní pole sí les.tech.Akol Hranice, P!sek a Trutnov

9 Správa hornictví-HDllS, Statky a ;LesySokolov

,.,Státní atatek Sokolov - lesy patf'!c! di"!ve Sdruženým
zemidllským a lesm ~ávodOm Lámi Kynžvart, kter' v r•.
1965 lilly samostatn' aíalo aektoru 10.

Ani s pomoc! sektord vAak nelze vystaalt na pf. u sektora
5,9 a 2'. U sektoru 9 na pf. je 1 25 ha lesO v okrese Karvinn',
1 ha v okrese Hradec Králov' a 14 ha v okrese Trutnov, kterl
nepochybni nepati"! do lesniho hospodái"ského celku v Sokolovi,
takže v tAchto les!ch je vykonávána neomezená odborná správa
pf'íSluAnýml lesniml závody. Program tedy bude muset praoovat
s reO. Posledn! kompllkuj!c! sltuac! je okolnost, že v obvodu
lesn!ho hospodáfského celku vojenských lesO nebo shora uvede-
ných užlvatelO lesO • ome~eným rozsahem odborn' správy lesO e~-
atují jeltl soukromí u!1vate14 lesO a JZD, u nich! MLVH eaR
svétllo podJ.-e§ 12 zák. a.96/1977 Sb. výkon odborn. správy lesd
uživatelOm téchto lesnich hospodáfských celkO. RovnA! tyto
drobn' lesy tedy nemohou pfljít do sestavy PEP 6 lesn!ho závo-
du.

Pokud se tedy podafí vyhotovovat .estavu PEP 6 pro lesni
závody naznaaeným zpOsobem, jsou otázky evidence LHe vojenskýoh
lesO a lesO u!1vatelO s omezenou odbornou správou včetnf pfí-
padn' jia svUen' odborn' správy vic! podnikO Státn!ch le.O a
Lesprojektu pfi provád~ní aumarizac!. Pfedpokládá se, že pod-
niky Státnich lesO by sl od uvedených uživatelO LHC vytadovaäy
jedno vyhotoveni jejich vlastn! PEP.

Soupls lesO v odborn' správl je ka!doročn!m podkladem pro
vymifoviDí pf!spAvkO za odborn~u správu lesO, má tedy opAt
vazbu na účetn! evidenci.

Z. Pomocn' evidence •

Jako pomocn' evidence se povedou
al Seznam pozemkO dočasn. vyňatých z Iesního pOdn!ho fondu.

Tato evidence by mila být srovnatelná s podobnou pomocnou
evidenci vedenou sttedisky geodezie, jim! podle §I" odst.
6 zák.č.96/1977 Sb. zas!lána rozhodnut! o tlchto dočaaných
vynltích.

b/ Seznam zemAdllských pozemkO dočaanl užívaných jiným1 .ub-
jekty. O tfchto pozemcích byla j1! zmínka u .eatavy PEP ,.
PodIe dosud existujíc! dohody s OOOK jsou tyto pozemky ved.-
ny na ev.listu lesního závodu, který každoročnl oznamuje
účaje míatn!m národním výborOm pro vymli"en! zemldélak' dané
jldnotl1vým uHvatelOm. Udaj je v pf'íloze B9 StatisticU



ročenky o pOdním fondu v eSSR poznamenán pod čarou k údaji o
vým~te zem~dôlská pOdy užívan~ ~odniky Státních lesO. Okresní
tinanční správa v Hradci Králov~ však za rok 1982 vym~fila
zemAd~lskou daň za celou výmiru zem~d~lsk4 pOdy, která j. podl.
evidence nemovitostí utívána Východočeskými státními lesy. .
Došlo tedy k dvojímu zaplacení zem~dllské dani z týchž pozemkd.
Za tohoto stavu nezbude podnikOm Státních lesO jin' te!ení, než
po!adovat založení ev.listO pro jednotliv' skutečn' uživatel ••
Odpovídalo by to dnes i skutečnámu charakteru tächto utívacíoh
vztahO, které jsou ustáleny. N~kdy jde o užívání táho! pozemku
pracovníkem po celou dobu celoživotní pracovní činnosti Islužbyl
na jednom mísU. Dnes se již nevyskytuj! pl'ípady z minula, kdy
byly každoročnA jednotlivým pracovníkdm VYfolíkovány určit' díly
an!bo jednomu pracovníkovi umožnlna sklizen sena a druh4mu skli-
zen otavy. Pro toto fešení sv~dčí i dprava provedená resortem
zemAd~lství Ipokyn ministrd zem~d~lstv! a výživy k zajištiní
ochrany a vyutívání zemld~lského pOdního fondu v socialistických
zemidllských organizacích-VAstnH: MZVŽ ČSR 1981 pcf,č.451, po-
dIe ní! pfenechání nevhodných pczemkO do dočasného užívání se
zapisuje do evidence nemovitostí.
cl Seznam rekreačních chat a rekreačních objektO na lesní pOdl.

Evidence se vede na zylá!tních kartách, jejichž vzor je uve-
den ve Vhtníku MLVH CSR 1981 částce 14.

dl Seznam pozemkO s anezeným využi tím pro pln~ní funkcí lesO.
Podkladem jsou rozhodnutí orgánO státní správy lesního
hospodáfství vydaná podIe § 4 zákona o lesích. OrgánOm
geodezie tato rozhodnutí zatím zasílána nejsou.

el Seznam hospodál'ských smluv o užívání lesních pozemkO k úče-
lOm obrany státu. Jde skutečni o seznam smluv, bez jak4ho-
koliv údaje o lokalizaci. Smlouvy samy netvol'í součast podni-
kové evidence pozemkd Inejsou zal'azovány do sbírky listin/.

tI Poslední pomocnou evidenci musí tvol'itseznam probíhajícíoh
zmin, t.j. ručnl vedený protokol, v nim! se sleduje projed-
náván! každ' zmAny od prvního podnitu až do nabytí její
platnosti, do jejího ohlášení SG a do provedení zmina v EN.

8. Sumarizační výkazy PEP

Sumarizační výkazy požadované dosavadními pokyny pro po-
zemkovou evidenci na lesních závodech je neúčelné dále vyhoto-
vovat. Pokud se podatí vyl'ešit vyhotovováni s_stav PEP 3, PEP4
a PEP 6 za lesní závody a ostatní už1vatele lesních hospodát-
Ských celkO, bude možno v návaznosti na sestavování sektorových
prehledO vyhotov1t aumál'.podnikových evidencí pozemkd Státnich
lesO a sumU za OSR. Sumar1%ační výkazy by pravdipodobnA vyho-
tovoval Lesprojekt na základi dohody s.orgány geodezie a karto-
gra.fi. a od podnikO Státních lesO by požadoval úhradu panim4
části vynaložených nákladO.

ľtedatava o sumarizačních výkazech je následujícít

al sumatizační výkaz za závod - vodorovni druhy kultur, součet
lesy pod odbornou správou, katastráIní rozloha-svisle les-



nick6 okrsky 8 polesí s mezisoučty za polesí a okreay /kraje/,

b/ sumar!zační výkaz za podnik-vodorovnA druhy kultur, součet,
odborni správa lesO, kat.rozloha - svisle polesí a závody
s mezisoučty za závody a okresy /kraje/ a s ptidánim leBO
pod odbornou správou s vlastními les.hosp •.ceIky,

c/ sumarizační výkaz za eSR - vodorovn~ druhy kultur, součet,
lesy,pod odbornou správou, svisle závody, lesy pod odbornou
správou s vlastními les.hosp. celky a vojenské' lesy s mezi-
součt~ za podniky, kraje a vojenská lesy /celý trust/.

Automatizovaná evidence by mila vybavit pottebnými ptehle-
dy také orgány státní správy lesniho hospodátství /ONV a KNV/.
Ty vedly kdysi ručnl ptehled o lesním pOdnim fondu s ptirôsty.y
a l1bytky blhem roku. A!'tna tídké pl'ípady se vAak jejich eviden-
ce nikdy nesrovnala k 1.lednu následujiciho roku s ~daji evi-
dence nemovitost!. Pro praktickou pottebu na úrovni ONV /OVLHZ/
postačí, bude-li mít k dispozici rtHDP okresu /EN-11-1-OHbpl a
shora uvedené sumar!začni výkazy vAech závodO, kter' mají lesy
v jeho l1zemnim obvodu. Na úrovni kraje postačí OHop kraje po
okresech /nl 111-2-thIDp/a sumarizační výkazy vAech podnikO, kte-
ré mají lesy v jeho obvodu I predpokládá se, !'teKNV také obdrží
sumar1začni výkaz za eSR,

, Pro kontrolu provedených zmln v evidenci lesního pOdního
fondu za uplynulý rok a srovnání s vydanými rozhodnutái, které
si ONV zapisuje v predepsané evidenci správních rozhodnuti, buda
tfeba ONV poskytnout dalAi výstup,'z m. Na ONV nelze požadovat
aby si srovnání provádll s pomocI star4 a nov' sestavy CHDP
po katastrálnich l1zemich a obcich. Pro tyto účely je možno pl-
ni využit sestavu EN 13 - Rozbor zmln v pOdnim fondu /správn~
bi mU znit ••••pOdnich fondech-I, který obsahuje úplné čia10
KD a parcely, dosavadní a novou výmAru parcely, dosavadni a
nový druh kultu ry , charakteristiku pozemku a položku výkazu zmfn.

Naznačené ptedstaYy o podnikové evidenci pozemkO u Státn!ch
lesO ukazuji možnosti budouci integra ce automatizovaného sys~ému
evidence nemovitosti s informačním systémem lesního hospodáf-
stv! v nim! zatím PEP z hlediska programu automatizace zóstává
net.lena a nepropojena s jednotlivými jeho subsystémy. Pfedpok1á-
di ser !'tedo konce roku 1985 by mAl být vypracován, projednán
a schválen projekt PEP závodem výpočetní techniky Brno, který
je organizačnl začlenin do podniku Státní lesy, podnik tech-
nickáho rozvoje Olomouc. Tento projekt by podrobnl určil zpó-
soby pf'ejímán! výstupd z EN a jejich doplňován! či úpravy ve
vlastních výpočetních sttediscichl projekt by samozrejml rešil
i otázky ekonomická a organizační. Prípadné práce komp1exnich
racionalizačních bri«ád, které by je!tI vznikly, bude treba
podtídit jen teAení dí1čích otázek a to ji! ve shodl s postupe.
prací na uvedeném projektu. Postu~ je také závislý na postupu
automatizace v resortu geodezie a kartografle.



Rýchly vývoj geodetických prístrojov pokračuje aj v tomto
období. Boli sme toho svadkam1 aj na výstave geodetických prí-
strojov v sórii. v súvislosti s usporiadaním kongresu FIG. Pri-
tom treba konštatovat, že pri zbere údaJov v teréne prístroje
sa vyvíjajú rýchlej!ie eko metódy meran1a.

V aal!om byso~ Vás chcel zoznámi( s
- najnovj!ím stavom vývoja elektronických prístrojov,

- novými elektronickými tachymetrami Carl Zeis8 Jena
- vhodnými mapovacími metódami.

~. Najnov!ie prístroje

U najnov!ích prístI"ojov /elektronických/ možno nasledovná
konštatovat. :l"e
- vzniké čoraz viac elektronických teodolitov,

- nasadzovacie elektronické dia1komery /NED/ sa stále hmotne
a rozmerovo zmenšujú a programove obohacujú,

- elektronické tachymetre /ET/ a najmä registračné elektronické
tachymetre /RET/ vyžadujú budovanie celého systému zberu a pre-
nosu údajov. .
~ové elektronické tachymetre Sú prakticky elektronické teo-

dolity vystrojené elektronickým dialkomerom. Také Sú napr.
Wild T 2000 alebo Kern E 2, ktoré zabezpečujú :
- presnost merania uhlov na 0,5- aleno l- s vylúčením Chyby

z delenia kruhu systémom dynamického snímania. To znamená,
že pri jednom odčítání údaja, Sú brané do úvahy všetky dele-
nia kruhu,

- vplfV chyby vertikálnej osi sa odstráni elektronickými libe-
lam1 a nameraný výsledok je už opravený o chybu vertik. osi.
To znamená. že možno presnejšie merat lmly pri strmých záme-
rách. Horizontovat sa daJú tieto prístroje s presnosťou l-
a možno sledova! ako sa mení meraná hodnota pri zapnutí;

- chyba kolimečná sa vylúči výpočtom. Najprv treba kolimečnú
chybu zisti( a potom počítač chybu berie do úvahy. Chybu ho-



zontálnej osi moderné prístroJe nemajú mat.

- indexová chyba sa objaví na displeji a automaticky sa vylúči
z merania zenitových uhlo" •

Nasadzovacie elektronické dialkomer,y /NED/ najnoväieho typu
sa ~alej vyvíjali, zmenňovali a obohacovali čo do sortwaru. Ok-
rem mnohých iných uvedme nový NED Wildom Distomat Di 20, Ker-
nov DM 102 s presnosámi ms= 3 mm + l mm/km. Pozornost Sl zaslu-
huje NED Sokkisha Red 2, ktorý sa u nás nakúpi vo vač~om počte.
~elá hmotnost NED s batériou je 2 kg, bez batérie 0,8 kg. Jed-
ným hranol om·meria do 2000 m a po vložení hodnoty zenitového
uhla dostaneme vodorovnú dlžku po cie1ený bod, prevýňenie a sú-
radnice bodu. Presnosť merania dlžky je 5 mm + 5 mm/km. Je to
pomerne lacný prístroj, jeho cena je okolo 9000 DM.

Mnohé elektronické tachymetre /ET/ už nemajú klasické dele-
né kruhy, ale vysokonapä{ové malé plošky ich nahradzujú. Takéto
prístroje Sú napr. Geodimeter 140 /obr.ll a mnohé prístroje ry
Kauffer Esser a iné. ňalším zlep~ením u ET je, že v disple~i vi_
díme 8 môže~e kontrolova! celý priebeh merania. Ak potrebuJeme
nejaký údaj vkladať, tak sa to pýta otázkou v displeji. ňalej
treba konštatovať,' že každý výrobce geo~etických prístroJov vy-
víja vlastný systém zberu a prenosu údajov, napr. Kern-51cord,
Wild-Geomap, systém Optonu je znázorn~ný na obr. 2 a systém
Zeiss Jena je uvedený na obr. 3.

140
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Recota lobr.41 je Apičkovým RET vo svetovom meradle a na
ňu sa vzt&hujú vlastnosti u! uvedenjch elektronick$ch teodoli-
tov. Do pracovne~ pamäte registračného zariadenia možno automa-
ticky ulolit údaJe z 500 meraní. Toto registračné zariadenie
vyvinuli priamo v Zeissových závodoch.

Narastanie hodnôt vodorovného smeru možno prepojit aj na
1avosmerné. Ko!no vyvola( strednú chybu meranej veličiny. Je
molno plynulé meranie vodorovnjch smerov,. d1žok 8 prevý!ení tzv.
tracking. . I

Pri vyty~ovaní podrobného bodu na displeji ~ítamé o ko1ko
treba zámeru pred1!H Iskráti ti a o akl1 hodnotu máme ís( na
pravo lna 1avol od záme1'%, eby sme dostali polohu vytyčovaného
bodu. Recotou možno merat voln' alebo prechodné stanoviská. Vlo-
lime súradnice pevnich bodov do pamäte prístroja, na ktoré bu-
deme cielit. Vypočít&me ich vzdialenost - zo sdr8dníc. Potom



z~ierime na pevn' body ojmeriame dť~ku na ne a uhol medzi ni-
mi. Z meraní mô!ell}evypočíta! sl1radnice stanoviska. Predom .
vlak vypočítame dUku medzi pevnými bodmi a porovnáme ich so
dl~ky vypočítanej zo súradníc. Porovnanie oboch dťžok dáva
kontrolu o správnosti pevných bodov.

Hmotnos( Reeoty je 12 kg a dosah jedným hranolom je 1000 m.
troma hranolmi lobr.51 za výhodných atmosr'rických podmianok
je 1500 m. Stredná chyba meranej dlf.ky je 5 mm + 2 mm/km.
Stredná chyba meraného uhla vo dvoch polqhách aalekohladu je
3ce• Doba meranej d11ky je 9 s. Vlnová dl!ka nosnej vlny je
860 nm. a4odulovaný svetelný lúč má rozchod na l km O,~ rri.
Rozsah stabilizátora výäkového kruhu je )C a stredná chyba na-
stavenia je) cc. Rozsah funkc1e elektronickej libe~ na vy-
lúčenie chyby vertikálnej osi je 3c a presnos! sníman1a je lCc.
Presné horizontovanie p~ístroja je možné okres klasickej me-
tódy aj elektronickou libdlou. Odrazové hranoly sa stavajú na
äpeciélne statívy. Odporúča sa nemerat 8 malým počtom hranolov
ak príjem je na hranici citlivosti signálu. Treba použiť viac
hranolov, a to platí aj obrátene :

) hrenoly pri
7 hranolov pri

21 hranolov pri

8 ~ 100 m
8 ..::: 200 m
s .~ 400 m



Klávesnica v l. polohe aalekoh1adu mé 24 klávesov a 4 obrazov-
ky resp. displeje s osem miestnymi číslicami z teku~ch kryš-
tálov lobr. 6/. ~lávcsnica v II. polohe aalekohladu mé len 10
klévesov a dva displeje fobr. 7/.

Klávesnica v l. polohe ~alekoh1adu má deaat číslicovych tla-
čítok klávesov. kláves pre desatinn~ bodku. označenie mínusu
IvAetko v selenej farbel. Daläích 5 kláveaov pre merania má
Ut~ farbu I

Ds - I1Ja1' dilka
Hs - vodorovnt uhol
V - v1lkov1 uhol
T - plynul' meranie

tracking
H - v$!ka
Atm - atmost.korekcia

laehná/.
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v aalAom poznáme tri červená klávesy :

C - clear, vymazanie
., - ~unkc1a
Reg - registrácia.

flaleJ máme tri modrá klávesy I

cl - vyvola!, call
p - polárne s~radnice
RP .- pravoúhle sdradnice.

I
Doteraz boli v~enované len symboly prvej funkcie každej klá-
vesnice. Funkcle druhého a tretieho významu s~ umiestnené pod
Aikmou čiarou alebo menAimi písmenami. Funkcie druhého významu,
ktoré s~ pod äikmou čiarou znamenajd symboly ddajov, ktoré tre-
ba vkladat do mikropočítača. Tieto sd :



c - hodnota polovice kolimečnej chyby
i - oprava indexovej chyby
A - oprava súčtovej chyby
Hs - výška stanoviäte ~ristroja
l - dodatková infomácla
P - cie10vý bod.

Tieto symboly sa vkladajd bez stlačenia funkčného klávesu /F/.
Pri vykonávaní ~aläich úloh, po stlačení ptislušného klávesu
treba stlači! kláves /F/ jedenkrát alebo viackrát, kým sa vyko-
ná rozkaz. Tieto symboly sú pre meranie, výpočet alebo vklada-
nie údajov a majú tento význam :

~.~. - pravoúhlé sdradnice
lf! - doba merania d1žky
nls/ - meranie smerov v skupinách
Hzo - vloženie hodnoty základného vodorovného smeru
HF - výäka pevného bodu na výpočet výšky vodorovnej osi

prístroja
- výška hranola - reflektora
- teplota OOC pri atmosferickej korekcii
- tlak vzduchu v kPa pre atmosf. korekciu
- refrakčný koeficient
- daný vodorovný smer pre vytyčovanie
- daná vodorovné· d1žka pre vytyčovanie
- daná výška vytyčovaného bodu
- výška prí$troJa vložená a meraná mechanicky
- volne zvolitené číslo
- číslo stanoviska
- vložená hodnota vodorovného smeru alebo prebraného

z displeja
- mer8nle vodorovnej d1žky, vloženie alebo prebra-

nie z obrazovky - displeja
RE - pretinanie nazad
-I -negatívny orientačný smer
Sil - meranie uhlov v skupinách
H'r - Helmertova transformácia

• J'R.R - prevod z pravouh.súradnoLc x.y na J, y
R~R- - prevod z pravouhlých súradníc x;y na x,y
s- - omerná miera
• - nepriamo merané d1žka /pou~ívaná v športe/
• p - prevod z pravouhlych sdradníc na polárne súradni-

ce
•• R - prevod z polárnych súradníc na pravoúhle súradnice
L - výäka prístroja
Al - justovanie zámernej osi
'll _ lavoamerné narastanie vodorvných uhlov
T - plynulé meranie, tracking pre Ds, Hz a V
r - vyvolanie strednej chyby meranej d1~ky a uhlov
u - plynulé meranie chyby vertikálnej osi pomocou

elektronickej libely
Rs - preberanie x,y z Helmertovej transformácie ako

súradnice stanoviska prístroja.

t,r
P
k
H •D'r;

H-'
h
N
s
Hz



Zabudovaný mikroproeeaor riadi celý priebeh m&rani~, výpoč-
tov, uva~uje príslušné konätanty, atmooféricklj korek~iu, z~k-
rivenie Zeme a iné.

Nastavenie nulovej hodnoty na vodorovnom delenom kruhu možno
vykonat
- priamo, posunom deleného kruhu, reiterácicu,
- nepriamo, vložením prísluäného údaja cez kláveani:u a nastu-

ví S8 údaj na displeji.

V druhej polohe ~alekoh1adu nepopisujeme k~ávesnicu, lebo oz-
načenie funkcií sme·vysvetlili pri l. polohe dalekoh1adu.

Zeiss Reta je nový elektronick1 tachymeter 8 registráciou,
ktorý nemá ov~em tolko zabudovaných programov ako Recota. Je
určený na bežné merečské emapovacie práce a nie pre práce v in-
žinierskej geodézii. Presnosť merania d1žky je 5 mm + 2 mCI~~.
Dosah merania hranolmi má taký istý ako Racote. Má elektronické
snímanie kódového kruhu, teda je elektronický teodolit a tvare:
je taký istý ako Racota. Registračné zariadenie bolo vyvinuté
v Zeissových závodoch v Jene. Cenove je asi o 40 $ lacnejäia
ako Recota a čo do hmotnosti má II kg. Výeka horizontálnej osi
je u oboch prístrojov rovnako vysoko. U Rety možno použit aj
plynulé meranie tzv. tracking. Presnosť merania uhla v dvoch
polohách calekohladu je 10cc.

V súvislosti a nasadením RET alebo E: do mapovaci ch prác ~e
potrebné vyvinúť nové mapovacie postupy, odpovedajúce novécu
pristrojovému vybaveniu.

Jedním z najdôležitejšich princípov nového spésobu =apov~~ia
je súčasné zameranie po~uhy bodov PPBP a počrobr~ch bodov p~i-
stupných zo stanoviska~Nové metódy mapovania možno zhnú{ na-
sledovne :

- miestne šetrenie sa musí vykonat v takej ciere, ako dote~az,
- musíme vykonat starostlivejšiu prípravu technické~o projektu

pod1e danej situácie a použitých prístrojov,

- je potrebné poznať časovú náväznos~ prác, čiže je potreb"é
vyhotoviť časový harmonogram pO':rcbné~c ma;cvania, pre zabez-
pečenie plynulého postupu prác s ET a bez neho,

- rekognoskácia terénu a rozvrhnutie siete bodov FPEP cus! byt
vyhotovená podstatnA kvalitnejšie a poorobnejšie spolu s
prislušnou stabilizáciou bodov,

- treba zabezpečit, aby na každom bode - stanovisku bol ET po-
3'~7ený len jede~{rát,



- podrobné body vidite1né zo stanoviska prístroja umiestnené-
ho na ceste alebo ulici, sú polárne zamerané ET 8 presnosťou
skoro ako body PPBP /obr. 8/;

- aaläie podrobné body napr. vo dvoroch, sa zamerajú bua metó-
dou polárnou, použitím diagr.amového alebo nitkového diaÍko-
mera, metódou pravoúhlých súradníc, metódou omerných mier
alebo inou vhodnou metódou;

- zámery nie je vhodné voli t dlhäie ako 200 m, lebo také díž-
ky je tažko vynáäat, nevidíme dobre polohop1S, dohovor je
zložitej!í;

- pri meraní netreba merat kontrolné omerné, určí ich sám ~
a urýchli sa tým podrobné mapovanie bodov fasád asi o 30 -
40 ~;

- jednoznačne id~ntifikované podrobné body určené ET možno
v ~al~om použit ako stanovisko prístroja, lebo ich presnosf
je skoro rovnaká PPBP;

Pri podrobnom mapovaní je potrebné predom uvažova! v pro-
jekte o spÔ'sobe zamerania ppap, ktoré S8 mô!e vykona! súčasne
s podrobným meraním nasledovnými metódami :

- pomocou ra~onovania
prechodným1 stanoviskami

- polygonizáciou.
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v aa160m stručne pohovoríme o týchto metódach sáčasného určenia
bodov PPBP a podrobných bodov.

Metóda radonovania /obr. 9/ je už dávno známa metóda určovania
sJradDic odov. Stápla na význame od zavedenia ET do praxe. Ak
známe v blízkosti zameriavaného územia prvný bod, potom je to
jedna z najvýhodnejäích, najpresn~jäích metód určenia polohy
stanovísk. Prístroj bude postavený na pevnom bode a pomocník
prejde postupne s hranolmi na jednotlivé stanoviätia a ich sú-
radnice sa určia rajonovaním. Ak máme k dispozícii ET typu
Recota, tak môleme dostat hned aj dlžky medzi jednotlivými bod-
mi - stanoviskami. Samozrejme· pri poJrobnom meraní treba sa
eäte postavi! ~a príslu§né stanoviská. Výhodou rajonovania je,
že body P.PBP·možeme umiestni{ tam, kde je to najvýhodnejšie, čo
pri polygonizácii nie je vždy možné. Body určené rajónmi treba
prek9ntrolova!, najlepäie opakovaným rajonovaním z pomocného
rajonu. U polygónových bodov určených rajonovaním dižky strán
sú dodatočnou kontrolou merania, omerné miery určované súčasne
s určením polohy bodov. Teraz máme už dva typy omerných mierok,
vypočítaných ET alebo priamo meraných.

Metóda prechodného stanoviska znamená, že pri určení polohy
stanoviska prístroja musíme vidie! dva pevné body. Do prístro-
ja resp. pamäte ET vlolíme súradnice týchto pevných bodov. Za-
merania qhol medzi dvoma amermi na pevné body a tak isto zme-
raiame dllkY elektronicky na uvedené pevné body. ~alý zabudo-
vaný minipo~ítač vypočíta potom dižku .

- medzi dvoma pevnými bodmi z merania /cosinusovou vetoul,
- medzi dvoma pevnými bodmi z ich súradníc.



Obe d1~ sa majú rovna! - zhodovať v daných medziach. Takto
geodet mo!e skontrolovať presnost pripojených bodov, určit
mieru akú _Ate dovolí, ab,f sa obe d1!ky líšili. Potom sa auto-
maticky vypočítajá sdradn1ce stanoviska prístroja pretransfor-
movaním meraných veličín do celoAtátnej sáradnicovej sústavy.
Toto je schopn~ vykona! napr. aj Zeissove Recota a in~ prístro-
je. Aby sa metódou prechodn~ho stanoviska dalo mera! aj
ET EOT 2000 je'mo!né zakápi! Apeciálny, pre tento áčel vyhoto-
ven:Jmalt stoW počítač.ty.Robotron /NDR/ PKR 1002, ktor,ý
l.1IIlo!nívykona!

- priamo určova! sdradnice podrobných bodov,
- mera! pomocou prechodn~ho stanoviska,
- urči! sdradnice bodu pretínaním nazad /len pre vyh1adanie

strateného bodu/. .

Pri pou!ití mal~ho počítača PKR 1003 ty Robotron sa výsledky re-
gistrujú a objavia s~ v (Ugi t'lnej torme. -
Potom sa môh vykonaf. podrobné mapovanie. Nemožno poveda!, h
tát~ metóda je presnejAi~ a rý~hlejAia ako metóda rajonovani.,
z dovodov, že pomocník musí stat hranolkom na pevných bodoch.
Jej velkou výhodou 4e možnos! kontroly presnosti pripojovacích
bodov, čo dOteraz ž1adna metóda nemohla vykonat, tak richle
a jednoducho.

Metóda ľOlY80nOmetrie /obr. 8/ sa zakladá na budovaní polygó-
novych ähov, HO bodov PPBP. Metóda je vcelku známa a nie je
potrebn~ je podrobne popisova!. D1žky strán majá ma! aspoň
200 - 300 m. Ak treba postavi! prís~roj aj medzi dva polygónov~
body, tak sa'tento bod určí ako rajon. Čím menej vrcholovtch
uhlov je v polygónovom(ahu, ttm je poloha bodov presnejAia.

Metóda polygonometrie je najmenej presná metóda určenia polohy
bodov PPBP, pretože polygónový tah je velmi nevýhodnt z h1a-
diska zákona o prenáAani chtb. ZvláA! treba pripomenút cl.lybu
z orientácie začiatQčného a koncového bodu tahu, ktorá može
znehodnotiť presnosf. polohy bodov, hoci uhly a d1žky boli ~e1-
mi pr~sne meran~. Ak chceme určit chybu z,orientácie polygono-
vého tabu tak vypočítajme súradnice polygonovych bodov ako
Qbostranne orientovaného a pripojeného tabu a ako votknutého
tabu, ktor,f nemá orientáciu. '

Ra záver mi dovo1te,-aby som Vám oznámil, že uvedené nov~
postup,y pri mapovani sú mojím modelom, ktorý treba eäte praxou
overit a doplni!. ~~cel som Vás len oboznámi! s možnosťou urtch-
lenia mapovacích prác.
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Nen! tomu ani deset let, co se na SG začaly vyu!!vat první
elektronické dálkomä~. Tyto dálkom~ry b,ylyu!ív~ pouze pro
speciální práce a jej1ch nasazen! bylo plánováno podnikeM cen-
trálnä. Tyto dálkom~ry nebyly oasazováDy do oblasti prac!, v
nich! je t!žiAt~ prací SG. Postupem doby se zača1y jednotlivé
podniky vybavovat dálkom~ry tak, že bylo možno vy~lenit pro dve
až čtyri strediska dálkom~r, kter,ý postupn~ pracoval na jednot-
livých strediscích podle predem vypracovaného harmonogramu. ~cto
období charakterizuje oa SG typ nasazovac!ho dálkom~ru AGA 12
spolu s prvními prístroji EOT 2000. Postupen doby, jak se jed-
notlivé podniky dovybavovaly dálkom~ry prevážn~ typu BCT 20CO,
byly tyto dávány jH primo jednotlivým SG do uŽívání.

V současnó dob~, kdy resort eCGK má cca 110 kus~ dálkoc~r~
v p!'evážné mira typu EOT 2000, AGA 12 atd., je rozdUení je~u"'lot-
livých typllv podniC!ch uvedeno v tabulee č. 1.V souč.!lsnosti
není stredisko, které' by bčžnä nepou~ívalo, pokud prímo nevlsst-
nHo, elektroQlck:ý dálkomčr Icca 30 SG má vlastni dálkom~r a
dallHch cca 20 dálkomčr~ je ve společném už!vání dvou až čty-
i'cchSG/. Pl'esto nelze l'íci, že potreba resortu je plnä sanov:\-
nn t~mito prístroji o v táto oblasti bude nutne dále prncovat.

S otiledem no rozvoj techhiky a rOst požsdavkd na geodetickJ
práce pro národní hospodárství a s ohledem na skutečnost, ~e
postupnä musí doj!t k obnov~ parku dálkom~rd. se jeví potčši-
telný vývoj prístrojó firmy VEB Curl Zeiss Jana. nebo! se jed-
nú o pt!etroje, která mohou nejeo nehradit st-ávajíci park. ale
sOUč8SnA zvýäit technickou úroven a tím pfinést novou kvalitu.

VES Carl Z,isa Jena vatoupil na trh geodetických pr1strojO
v roce 1981 s pfístrojemRECOTA. col je elektronický tachymetr
a elektronickým digit~lním čtením úh1~ s možnQstí registruce
a tadou pomocných funkcí. V roce 1982 se objedla RETA, cc~ jt.!

RECOTA e nHiH p!"eonoatí m~rení smčró zbnvená vi.\echvýpočctn.íc:1
t'unkc!.



V obou pŕipad~ch se jedná o velmi robustn! ko~paktní prí-
stroj se zdroje~ proudu pri~ zabudovanJ~ v pŕistroji. U obou
p~istroju je též ~ožnost pŕipojeni na libovolné externí 12 V
ba~~ri~ kabele~. který je součásti v,ýbavyp~istroje •.

V rozšiŕené~ t~lese dalekohledu je vedle optiky tál v~tši-
na méčiciho systé~u dálek a úhl~ spolu s auto~atickou regu1a-
ci intenzity signálu. Sm~rová ~~ŕen! se provád~ji dyn~~
postupen s di~etráln6 odečitaný~ kruhe~. V p~istrojicb je po-
užit dvoustupňov,ýs~sté~ odečitáni s~~r~ u kteráho se hrubá
hodnota s~6ru ziská elektrooptickY~ sni~1ní~ bodového kruhu
a jewná hodnota se urči po~oci interpolaeniho syeté~u pro~6le-
ni~ ;LntervaluvOči pevná~u indexu.

lnt~rni baterie obou pristrojd je ~ožno dob1jet a ~aji ka-
pacitu 1,8 Ah. S kaž~~ prístroje~ jeou dodávány dv' a&41 t6ch-
to bater1i. životnost jedné baterie Je podle ov~rovacícb zkou-
šek proveu~ch v rámc4 testovani 4,) ho~. nebo evo délek. Y,f-
ménu bateri1 je ~žno prováat kd,}'kolhv prdb~hu ~Ueni. nebot
s využitim spticiálfúhokab~lu z vybaveni pŕistroje nedojde k
pJ.•~ruäeni elektrického proudu, col je značné V)'hodnépŕi prO-
vúdttnislolit,ých~'riclc.ýchpol:ltup~hlavn~ u pt-istroje RECOTA.

Optická centrace Je í'8eenaoriginálnin POstupe~. lt~ je
nutno otočit ualekohled tak, aby okulár S~~l~Val k zen1tu a
speciálni západka zaaretovala dalekohled v této ~~loze. V tom-
to pŕípau6 okulúr optického dost~eJovače, který je umist6n na
~~o~li stran~ ~alekolu~du, je otočen k obaervátorovi etojicimu
na atran6 hluvního ovluuaciho panelu lv první peloze/. Ustanov-
ky jsou stejného typu a proveueni jako u ~eo 010 A.

J. Obsluha llliCO'l'Y resp. RĽTI

ovládáni ptistrojd se dttje po~ocí ovládacích paneld ~1st~-
ných v l. i II. polo~e ualekohl~du. Ovládací panely v l. polo-
zu obuahuJi u llliCvTY 4 El u Illi'fi 2 osmimístné LCD uispllijea 24
tlačítek Iviz obr.č. ll.

~iupluju A1-A resp. A jsou urč~ny ~ro vyjúdt-ení~~renych,
vlOžtll\Ychntlba ~)'počtur~~hvvličin upolu se ZIl8lllénlceill,dis-
.,l"j A4 reup. A2 ukazuju J r"sp. l charakteriutická dvojčísla
hounot na u18pbjicb Al-AJ resp. Ar
V~ZUWIl judnotlivj' ch tlačihk l

Ilač!tka mltict ••• ~ ••• 6ik~a a4lka
Ha horizontálni dbel
V vurtikální úhel
t vyl,yčoVllcítunk:ce
H výäka
Atm •• atmouterická kor~kce
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Tlačítka ob~cn~ ••• C
i'

Rl.~
CA

vYJlazání úuajil
úal~í iunkce tlačí tuk
re~i~trace
vyvoláni údaju

Tlačítka vkládací • P ••• vložení polárních souŕadnic
~ •• vložtlní pravoúh1,}'ch aouŕadnic

S,}'illbolyza I označená ma1,}'mpísmenem označují vžl1y údaje vklá-
uané čiseln.;ch tlačít'lk. Jedná U'I o hodnoty

c kolimuční chyba
i ••• inJexová chyba

••• součtová konstanta
US ••• v,}'škastanoviska
l ••• doJatučné iuformace
P ••• číslo cílového bodu.

Veličiny ozna(;ené na tlačítkúch menším písmenem ve druhém
"'lkiA::u:.:načídaltlí funkce tlačítek. Pokud nusle.!uje za I údaJ
o~nače~ vel~m písmencm, nen! nutné pou2ívat tlačítka F. V
pŕ!padé, že se zadává záporná hodnota vytuká se nejprve číslo
a potom zoawénko.

uvludac! panel ve II. poloze obsahujepouze 2 leD displeje
a lú tlač!tek / pouze tlačítka nutná pro mel'en! a ovládaní p:t'í-
stroj~ v této polo ze l.

~ále jsou oba prístroje vybaveny osvetlením nitkového kríže
a vy!uedávací~ reflektorem. Osvétlení se zapne startovacím tla-
č.ítktllll,ale uejľozúeji po JO sec. se automaticky vypne z dilvo-
du úspory entlrg1e.

~ále pro zvy~ení ryclaosti meren! a zjednodušení obsluhy jsou
oba pJ.'!stroje V,}'baveny akustick,ými signály. Nedostatečná inten-
z~ta prijímwlého ~ibnu~u ~~bo preruueqí meŕíc!ho psp~sku pri
mtŕení délek se s16fial1zuJtl trvalym tonem 1,4 kHz Iton č.l/ •
.Pd chybe obslwl,l'nebo p,dstrojové chybe, stejne jako pM poti"e-
bev~Jmeny baterie, zazuí trvalý tón o,a kR; Itón č. 21 a záro-
ven ~e objeví na uispleji Al Jvouciferný kod chyby se t~emi ná-
sledujícími tečkawi. Celkem existuje cca 100 c!~bovych kódil -
chyb. Krátký tón zazní vždy. objeví-li se na displeji nula nebo
hodnoty po zapnutí pŕístroje. popŕÍpade po skončení procesu me-
rení, výpočtu, p.•'evzetí do p8lllt::t1nebo registrace, po stisknutí
l~bovolného tlačítka nebo zapnutí startovacího tlačítka. Krátký
ton ~ibfi81izuje vžJy správqy postup a mOžnost pokračovat. Trva-
~ ton č. l upozorňuje na nutnost lepšího zacílení, zatímco
trval,}'tón č. 2 upo~orňuje na cl~bnou manipulaci.

R..CJľA má tyto funkce :

- kompenzace vlivu odchylky osy alhidád3 od 5vislice
- oprava komiluční chyby
- oprava indexové Cil,l'by

~zikalní redukc~ me~~nJch délek Iteplota atlakl



- oprava z refrakce
- adični koustanta = dólkomôru= odrazného ayotému
- vlo!eni výlJ'q stanoviska
- vlo!~ni vyšk~ ourazného systému nad cilem
- číalo stanov~8ka. cile
- vytápéni diapleju pŕi nizkých teplotách
- mé~eni horizont~ich amér~ s nulovÚDim poč~tečniho smeru
- m(j~eni vertikálnicll smeru
- mereni délek
- me.'eni pre~šeni nebo prímo výšek c!lo~ch bodil
- vytyčovúni = na základe pravoúhlých soutadnic stanoviska a ci-

le oe automaticky vypočtou ~olúrni vytyčovaci
prvky. vytyčeni bodu, kontroln! ZaméL'tlnía auto-
CIl8tic~ v.:flJočetpdčné a podélné o••ctl,}'llcybodu

- v'ypučet soui'adnic stanoviska
= vypočet výšky ze sousednicn bodd
= ptotínání zp6t ze J nebo 4 bodd
= protínán! z délek Ize 2 nebo J bod~= kombinované ~rot!nan! Ize J nebo 4 bodd/

- výpočet soutadnic c!lového bodu
- trans1'ormace polárnich souradnic na pravoúhlé
- Ul;llmertovatrans1'ormace
- v,ypOČtll.omérn,ých mezi 8ousedn!mi body Imex. a bodd;.

Z uvedených fw1kC! je motno stavebnicovým zp~obem vytvoŕi t
pracovni postupy pro libovolné druh3 praci.

Funkce HETY jeou tyto :

- meten! horizontálnich smer~
- méreni v~rtikáln!ch smer~ s opravou o indexovou chybou
- méteni šikmé délky s redukci na atmosferické podminky, opravou

o adični konstantu a f,yzikálni redukci
- v.lpočet redukované vzdálenosti s ohledem na zak.f'iveniZeme
- vjpočet výákového rozdílu s uvá!enim zakŕiveni Zeme
- nulováni počátečniho smer~
volba jednotek m/stopy, ;60 1400 gon.

Startovuci točitko je umístenv na pravtl~ boku pŕístroj~ a zap-
l.ut! méL'l;lnise deje jeho otočenim na libovolnou stranu alespoň
o j ••uen zoubek:•

.t'arametr

- at.'e..mích.ľba merené
vzddlenost.i

- l:lti'edníchyba smeru mél'eného
ve dvou polohách dalekohledu

- dosah •• l hranol
J hranol,}'
1hranol~
a hranolu

1000 II.

1500 II.

2000 II.

3000 II.



- doba judnoho mČJ:'uni

- jt:unozl1ačn,yúdaj m~i'ené
v:i.l1ú.lenout1

- rozmAry ImI

- hmotnoat. Ik,;.!

- rozsah pracovni ch
teplot lOCI

- minimáln! zaoatfovac1
vzdiileno st

- atabilizace indexu výäko-
vého k.runu

=pracovní rozsah

=atrt:uni ahyba urovnání

- mA.t-eniodklonu osy alhidády
od sV1alice= pracovní rozsah

= ati-udní ehyba
8viale polohy

9 999,999 m
O,2SxO,12xO,42

12

aOOOm

O,265xO,12xO,36

II

V prosine1 1982 by.Looo ueodézie n.p. Praha <iodána prvn.ť
RLCO.cA, kttlrá by1a prvnim pŕ:ístrojslIl tohoto typu v ~SSR. V'ÚGT.tC
oburžel tento prístroj k odzkoušen1, oveŕeni funkcí, vytvoreni
zkr~ceného návodu k používání a ouz~oUáen1 vestavényen progra-
wd. VZL!ledelllua klimatické voolllÍn~ a kratkost doby oy13 pro-
v<:úenypouze vybrane zkoušky a "yto neoy~ v~eelO'at. opakOYL1CJ
l.& rdznycn tJoullline~s .•.·ilZll,YlIl1ooservl:ltury. Pt'edmetelllovéŕeuí
a zkouse", by.Ly "Y"o tJl:Ir8llletrya funkee :

.L. lCouf'iguractl dudávky
2. napaJenl
;;. OOS.Lu.tl8

4. p.l.'eSn081.merení délek
~. hodnota součtové konatanty
6. vllv počtu hranold na lIleŕenou délku
7~ lIlodulačni frekvence
8. tJélriod1~á ch3'ba fázovacího článku
9. vliv chyby v cíleni na lIleŕeDOuoélku
10. vJ.iv Dea.očen! hranolu na lIlerenou délku
ll. presnost metení smerd
l~. úplnost a funkčnoat zk.rácaného návodu a jeho doplnen:!

a upraven!.

Ntlbudu as zabjvat v sleaky jednotlivých zkouäek, ale zadf'íJll
::ieua ty, které mají vliv na pouHtelnQst prístroJe na podni-
;:'.iCH.



Vlastní dodávka v~s~lovala 3 transportní bedny. z č.ho! :

l. obdahuje iLCWTU. tlakolil~r. teplomer. náhradní zdroj. kabe-
ly. kroallu a urobné ':Oll1~clc,y,

2. a J.obaahuje vžUy 2 trojnožky. optické controvače. oiovni-
cc. jt;dll()~uchéhrwloly 8 l hrwlol nu v,}'t,yčku. l.l!U~ jedno
z blll,hmob;;allu~e : cilov6 terče a jeJllouuch,ym hranolem e
..•ruh:í b.:unu jeJen cHov,}' terč s j"uHoduch,ým hrenolem e je-
Jen Jržák ~e sellwinúuobIl,}'mhranolem.

~úle je ve vybavení ~alá kompektní nabíjcčke /110t127!220 a
24v VI II pouz-.tro s p!';íJaVII,lWza.dzením pro pourobné mc!~cní.
;,;hl.Hliaka v,}'u2ívúní jtl vhoané tuto v,ýbavu uoplni t o 2 ks nt'l-
hrl..lJníchbat"rií • .::ks tac~Cletických stativu a pŕípaJné o za-
lOtle:lj'ok.ulár.

ZJe je nUUlO upozomit na skut~čnoDt. že transportní beJna
v nn:. Je UlIlíst.čnakroana. ne níž je uch,ycena llliCOTA. je opro-
ti vel4kosti ~ríst.roje zbytečn~ velká Q vyjmutí krosny Z bed-
ll,)'jtl možné tepl'Vepo vyjmutí ro;COn::. což zbytočné komplikuje
provo~. nebot je trebe dvou procovn4k~. Té! horní zejiätén!
p.'ístroje v krosnč je pro del ••;í transport na z:ídt.'chnevhodné
l:aožnost náhoJného uvolnční p:.ičlc,yal'Utující horní zajiätovaci
liesku v uzav ••mé polo~e pri transportu! • .ľi'enlÍ~enívlustni
t.ransportn! bodll,)'a HLC0TOU uvnit~. na zádech pomocí popruh~
z vybavy stroje. je v~hledtlm lc rozmer~ nevhodné.

Transportní beJny č. 2 a 3 Jsou uzp~sobell,)'pro ptenáäení
v ruce a jejich vnitnli uapo!'áaání. velikost a hmotnost odpo vi-
I.laj!požaJav"~.

K vlastn! obsluze RLCOn:: je

l. pripojení int~rn!ch baterií
llodn,ýllli.konstakty. ktt:ré je
prístroje upravit.

'. pŕi proklál.lání dalekohl~Ju je nutno držet dalekohled pouze
~8 okulár nebo zaostŕovtlcí objíUlku. pričemž se velmi často
pohne se zaostn,n1m jak: ni.tkového kŕ!!e. tak i obrazu •

.J. nrubé a jemné ustanovQ' horizontálního a vertikáln!h.o smčru
jsou značnä uto peny v p~ístroj1, co! Z1lacne ztéžuje Ob8~~U,
blavn~ ve II. poloze.

4. startovaci tlačítko je ve II. polo ze äpatnä dosažitelné, ne-
bot vadi reostat svetlom~tu a vypínače

rresnost me~ení délek byla testována na laboratorni základné
c.Hlc,y30:ll. tak: na základne ve llvezde. Z rozboru meL'ených hod-
not bylo zjiäteno, že empirická vnitŕni stŕedni chyba' jednou me-
rené dé~ s vyloučením vlivu auiční konstanty je v laborator-
nich podmínkách mL = ~ 7.4 mm. Dále byl z výsledk~ prok~zán
vliv prost~edí na me~enou délku a to hodnotou + 2.2 mm pro je-
den hranol a + l.;} mm pro trojitý hranol. Zde je nutno upozor-
nit na nahodiI',ý'jl;V, který nastává pŕi opak:ovaném mHení téže

mo~no vyslovit tyto pŕipominky:

k pŕistroji je ŕeäeno velmi ne-
nu tno pred denním používánim



délky •.l_azákla4e zkousek, pŕi nichž by'~omč.'eno cc~ 200 dé1ek,
vždy ml-n. lOx, Je možno s dostutečnou JlstotoU tvrdlt, že
pŕibližne každá 15-20tá dé1ka je špatná /chyba cca 10-20 mm
od !"r~eru ostatníehl.

Ho.-nota součtové konstanty byla zjištov&n& na základe pro-
meŕení základny Hvezda ve všech kombinacíeh.

Hodnota součtová konstanty určené z rozdíld mezi meŕenou
a danou délkou, získaná pomocí vyrovnávací pŕímky byla :
- pro jeden hranol • .

c = 1+1,31 Z 2,12/mm - /7,45 Z 4,71/.l0-óD
pro trojitý hranol

c = /+3,41 ~ l,85/mm - /5,19 Z 3,1l/.10-6D
Výsledky potvrdily úJaje výrobce 8 urči tou ouchylkou ve ve-

likoati násobného členu.

Pŕi zkoušk~ch byla té! zjištovbfia periodická chyba fázova-
eího článku. Výale~ky j8~U uvedeny na pŕíloze č. l 8 2. Vliv
t~to chyby tieprojaví pouze u nčkt~rých druhd prací a to tam,
kde ve požaúov~a vY8ok~ pŕesroat ve vzd~lenosti dvou souscd-
ních bodd. • .

Ha základe ~ku~eno~tí s ovčtov~ím EQVT-20uO a dalších typd
bJla i Recoty proveuena zkouška vlivu c~by v cílení na meŕe-
nou úélku. lJcouák:abyla prove<.lenazvlášt pro horizontální a
v~rtikální smér, a to ~ro délky 20,JO a 100 m. Výsledky' jsou
uvedeny V ~l'Ílohách č. J a 4. Z nich plyne, že pro délky do
cca 70 m je n~tno . cílit velmi pečlive - vzdálenost od stŕedu
hrullolu musí b,.,tweI.aí I1ež10 mm. Vliv této chyby se projeví
též ýouze pd vl;llwiPl'fllUl,Ychmé.-eních.

Vliv natočl:ní hranolu vMi ml:i'enédélce byl ovitován na
uélkácn JO a lWm. Vjtlleulcymd'eni s proloženou vyrovnávací
p,i'íw.koujsou uveuuny v prílohách č. j a 6. Z nl-chvypl.ývá, že
pro velmi ptesná méi'ení /cnyba.OM 2,~ rIlJIJ/ Je u_tno hranol zac:!-
lit 8 odchylkou maximálne ),5 gon 150/. Pro bčžná metan:!
Ichyba "5 mml je nutno hranol zaciolovat s odchylkou maximál-
ne II gon /100/. ~ ohledtimna zjišt~nd hodnoty je nutno volit
i um!stení hronold lotativ, výtyčko •••I.

Pro ov~tení pfesno~ti mňteni horizontdlnťch smňrd byla pro-
all.tenaoonova 4 amfjrdv 10 skup.nách dvAma meŕiči. ~ly zjiš-
tón~ tyto hodnoty : '

- prdmérná kolim~ční ctl,Yba ••• _34cC

- ot.l'edn!chyba swllrumeL'andho
v 1.8ku~inu

Vurtikúlní amGry byly testovw~ obdob~m zV~8obum 8 bylo
doc!l~no túcht.ovJolúu,u •
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- pr.:.:nemá indt:xová ch~b;;' -l cc

- st~ední chyba l me~eného D~eru upraveného
notu ind~xové chyby ~ 7.JcC

- stŕedni cQJba zenitového úhlu pŕi ce~ení v obou polohách
upraveného o zjiätenou hodnotu indexové chyby ••• ~ 6.0cC

V rámci zkouáek byl též upraven "Stručnj návod k použiti"
a byl pŕeložen a na zákiade zkouäek opraven "Návod" k použiti
pŕístroje. Popis QOŽ~Ch program~ a funkci je nad rámec této
informace.

2. Registrace úCla,i~

~COTA i ~tA ~o~ňují rugistraci meŕenjch i klávesnicí
vk1ádaných hodnot s využitím externiho neQo interniho záznam-
niku. S témito zu4'.ÍzE:niminejsou za tím v Cssn zkušenosti, a
pI~to je možno uvest uate vjrobce •

.Externí záznamník ••• IUCRONIC 445L

ZSi'izení pŕipoji tt:lnr' kabelem lc:pi'Ístroji
Kapacita pameti }~ K znak~ a délkou záruky zochování
údaj~ 1/4 roku.

Int~rní pomét ••• F:I 1016

l'a:nétse osazuje pi'imo do pdstroj~ /levá strana vid-
lice/ ••
Kop&cita 161< slov/lOCa bod~ s délkou záruky zl:lchová-
ni údaj~ 1/4 roku.

':'bôzaŕíil'.enise pomocť JJT~-l p{·evl.Ídéjido počítače. JeJná ne
o kontrolní zu!'Í;lt:niUlIIožnujíci kontrolu pop!'. opraveni úda-
J~ uhienjcl! v i-lJmHi (.l vloženi douatečnjch infoI'ln&cí. VlJechny
úuaJe se zobrad Iifl obra",ovtlce II po jejich kontrole-úpravL Be
.-OWocť p.tuvodníkú p{'uvedou do pEllll~tupočítače, ktvrj úduJe ar-
crúvuje a zpracovúvá.

J~ vyp'!'ývá z pi'edchozich kapitol. je nutne p{'i volb~ nového
!-,~'!strojetoho Ic:tvrého typu .vro natiozeni do provozu pL'esne po-
uuzovat požadavky. které jsou na ono pracoviňtG lc:laJ,euy, jak v
Douč&rmouti, tak s vjhle<JeUl do budoucnoati. StujnO je nutno po-
utupovat pŕ1 kow~1~tuc1 p~íslubenatv1 k tOUlUtu ~ŕiotroji.

lia záklQoé ~oznatkd ze ~kouňek Je mo~no tíci! že naoazení
!lr.CvTL bUL.Ievho<.1ntÍpouze do oblaati mapovún! a nžen,yrsk' 6eo-
o6ziu. ~'oto Be jév1 jako nejvhodn6jä1 nUb8zení juUoc max. Jvou
!(ucot v IJounilc:uÚO oblauti IIIlJpováni8 jeuué ou.l.~ílIo oblasti 1n-
hn;,iroké t:E:ouéziu, alu lo pouze v p1'Ípad~, že se bude jednut o
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velkou investiční akci, kde v~tjinu geodetic~ch ~rací bude
provád6t Geodézie n.~. V současné dobe to znamená potŕebu cca
1 - 10 Recot.

BETA S8 Jeví jako pŕístroJ velmi vhodn$ pro nasazení na
všechna sa. nebot mdže iiokrýt ce~ rozsah prací sti'ediska.
Zázuamníky je tteba vybavit všechny Recoty a část Ret. Záznam-o
nity by mély bJt centr"lni!obhospodal'ovác3 podnikem a na SG
~ byl,yzap~jčov4 IJOdlep•.•tŕeby.

Pti uvahách o nasazení této t~chniky je nutne počítat s tim.
že ~CO~ pottebuje stá10u obsluhu Ijeanoho praco~.íka/, která
potrebuje pro zácvik cca j Und - j~dná se hlavni! o seznámení
se s programovým vybavením a obsluhou v~stave~ch programd.
Obsluha Rety je velmi jt;duoc1ucháa zvládne ji technik za cca
O,) hod.

Ve svém referátu jsem uvedl nGkt~ré ne6ativní vlastnosti
ptistrojd a nčkteré avé výhrady, tyto však nejsou takového
rdzu, aby ovlivnily celkovE!kl&dné· hodnocení p.dstrojd.
Závérem si mUŽ8l1:'ejen pŕát, ab.y t;'toptístroje velmi brzy
tuadly cestu l.O Jt:<iuotllvépodnlky a SG.



Počty eLeKtronických dilkollirú v podnic:tch

resortu ČOGl( k 1.1.1983

•u
u -• • J:l

.tt: A .1: .. ::l •• .tt: • • • " o :... • ID •• J:l .. l: •a. .. • OJ - • '" ~a. ou a. ..• a. ID o
•~ • • · • o · "o

• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II:l: :llC • • • • • · . lAI... l: l: l: l: c: l: c: :llC
a. •• ..•
:llC o • • • • o • • lAI•• > •• •• •• •• •• •• •• ..•

AGA 700/710 2 2 1 1 1 8

AliA 12 2 1 .3 .3 4 3 2 18
EOK 5 1 1 1 2 11)

"OT 2000 7 4 6 13 6 5 11 52

WILD D1sto.at 1 1
WILD 01 10 1 1
1<1,;.\ 6A 2 2

~GA 6 eL 1 1

AiiA 14/14A l l
AGA ~OO 1 1
AGA 8 1 1
KERN "E 3000 2 2

CELKE'" 13 17 10 9 18 10 6 16 1 OO

Tab. Č.



O~c.lng.Jaroslav H i ch a l, CSc.
katedra ~apováni a kartografie
stavebni fakulta eVUT Praha

Technický pokrok v aoučaané. avltl je tou nedynaaizujic!
součáeti vieobeoného rozvoje viech prO.yslovl vyspllých
státa. Tento amlr ekonomického rOatu je bezpodminečnl nutno
promitnout i do pedagogického proceau na vysokých 'kolách
zejména technických emira.

Oblast mapován! a hlavni psk otázky souviSej!c1 s evidenci
nemovitoeti ae etáva!i velmi aktuálnimi, uvážime-li zej"ne
jeden z nejzávainljl ch momentO a to je limitujici faktor da-
ný omezenou rozlohou naleho státniho územi. V rámci tohoto
ploinl omezeného celku dochézi a bude atále ve vlt!i mif, do-
cházat k zájmovým stfetOm .ezi dynamicky ae rozvijejici eko-
nomikou a s ni souviaejici investični výstavbou • ekolo9~ckou
rovnováhou kraiiny spoj.nou s ochranou !ivotniho prostfedi, s
tvorbou zemldi akých 'produktO vázanou ne Výrobu potravin.
konečnl i s nároky obyv.telstva n. bydleni a reakr••ci.

Jda o to promitnou tyto hl.vni nároky na budouci absolven-
ty zemlmltického studia a podfidit j1. vlastni vysokoiko~akou
pfipravu i v~~ledný profil absolventa s.lru geodézie a kar-
tografia na CVUT. ,

NarOetajici ano1stvi, význam a slo!ltoat vldeckvch poznat-
kO v obsahové koncepci výuky nen1 .olné fešit ani prodlužová-
nim studio ani jeho stále ulAi special1zaci. lahrnován1 no-
vr'chpoznatkO do výuky je nutné rea11zovat zob.cnovánim zá-
k adnich principO a vytvof.ni. Alrokého teoretického zákl~cu
studia.

Pf1 zavedeni obecných principO je možné radu podru:nych
deta1l0 z obsahu Výkladu vypustit. Hnožatv1 faktO v dané.
oboru reap. pfedmltu .e .ln1 nepfimo úm6rnl a jeho zrelosti.
Z.stručn'n! ob.ahu určité látky je tedy mnohe•• lo!lt6jAi ne!
pro.té vylkrtén1 nlkterých odstavcO nebo kapitol. VYladuie
hlub61 teoretické propracován1. nalezen1 obecnljlich zák adO
• unifikuj1cich prvkO pfed.ltu. Ale nejen to - je nutné na-
lázt i zpOaoby j.k tytO obacnljAi pr1ncipy arozumit.lným zpO-
aob•• vyav6tlit • jak je naučit aktivn6 pou!ivat. Je tedy vy-
pracovén1 obecnljiiho pOJeti náročnou pedagogickou 1 vôd.ckou
praci. která vyt.duje aktivni pfiatup • lirokou podporu. pri



uskuteanování t~chto cílô je nutné prekonávat i nechut k vypra-
cováni nového pojetí predm~tu. vyplývajíc~ z náročnosti této
práce. Je naopak nutné pochopit, že zobecnování a nová koncepce
výuky predm~tu môže vést a nezrídka vede ke zvy!ování vedecké
a odborné prestiže katedry 1 celé Akoly.

~T Praha, kter4 v loňském roce slavilo 275. výroaí svá-
ho zalofení, vychovává pro na!i socialistickou společnost kva-
lifikované odborníky v oboru geodézie a kartografie. ftíprava
zemialtických inženýrd je zajiä!ována na stavební fakultl po-
dle opt1maJ1zovanýc,h učebních plánô platných od roku 1980.

Studijní plány na v!ech technických Akolách v eSSR pro-
Ily y té doba fází svého sjednocení, tzn. na v!ech t~chto Iko-
lách se učí podle jednotných osnov s nepatrnými odchylkami.
Prakticky to znamená jednotnou výukovou osnovu odborného pred-
m~tu, .tejnou hodinovou dotaci ptedná!ek, cvičení i výuk v te-
rénu a jejich podrobn. rozpracovanou obsahovou náplň.

V novi koncipovaném prestavbovém čtyrletém studiu zeml-
m~tické profea. je ptedmlt Evidence nemovitostí %Stazen do
7. seme&tru v rozsahu' hodin prednálek, 2 hodin praktických
cvičení v posluchárnách a 5 denního komplexn!ho cvičení v te-
rénu. Výuku tohoto pted~~tu zajil!uje katedra mapován! a karto-
gra!1e.

Predm~t Evidence nemovltostí je svým obsahem i strukturou
začlenin do skupiny základn!ch odborných predmetô vysokolkol-
ského studia. 8tudijní pomOckou pro zvládnutí velm! liroké
problematiky evidence nem("!tost! jsou atudentôm k dispozici
učební texty novi vydan' v roce 1982.

Obaahová stránka ptedmltu l náplň studijn! literatury
jsou na pražském eVUT zcela novi koncipovány. Jsou zde promít-
nuty ve!keré poznatky vAdy a techniky, jež byly nebo jsou teae-
nyrezortn!m Výzkumným ústavem ve Zdibe9h. Snahou katedry je
také aoučasné začlenin! zámlrd a prognoz ~atredn! geodetick'
instituce, tj. eeského úfadu geodetického a kartografic~4ho
do výuky ~ohoto predmetu; Spolupráce mezi VOGTK Zdiby, toGK
Praha a oborem geodézie a kartografie na atavebn! fakultA
je v oblasti predávání nových poznatkô a .trategických cíld
v evidencI nemovitost! velmi dobrá.

Vlastní výuka se kond tradičn! formou ptednálek a cvi~e~
ní. Obsah vA.ch tlchto fore. se postupni modernizuje a cilem
zefektlvnlní cel~ho vyu~ovac!ho proc••u. Pro modernizacl pred-
n'lek jaou vytvoteny nezbytnl nutn. pfedpokladl po stránee
technického zabezpečen! prostredky audiovlzuální techniky. Ny-
ní vAak bude velkým ~kolem vyhledat metody využ!ván! tichte
pomdcek s c!leml zvýAlt efektivitu výuky a neunavlt atudenty,
ale naopak podpotlt jejich pozornoat a vyvolat touhu po .amo-
atatn'm tvúrč!m myllenI.

výyke pfedmltu Evidence nemovitost! na eVUT y Praze se
uakuteČňuje v rádn~m depnf. atudlu, ve atudiu p~l zamlstnání.



v postgraduálním studiu a v ~~el9YÝch kurzech studia vybraných
ptedm!td pro praccvníky rezortu C~GK.

Pfirozenl, že t!f1!tl výuky evidence nemovitostí spad'
do výuky denniho studia. ostatn! ronny studia buč\ ptejímajf
strukturu i obsah ptedm~tu, anebo tento obsah redukuji lv p~i-
padl ~čelových kurz~1 či naopak roz!ituji zejména sm!rem k no-
vým, ne obecnl známým poznatk~m lv prípad! postgraduálního
studia/.

Obsah výuky ptedm~tu Evidence nemovitosti je dán tadou
tématických okruh~, které tvoti sevtený predná!kový celek.

Prvním tématickým okruhem je vyav~tlení pojmového apará-
tu v pfedná!kách dále používaného. Zde se jedná o VY5v~tlení
po~ týkajicích se správních a technických jednotek, pozem~,
parcel a technlcko-právních vztah~ k nim, operátu, údržby
operátu, mapového díla, automatizace a systém~.

Druhým tématickým okruhem jsou zákony a natízení souvi-
sejíci s evidencí nemovitostí. V tomto tématickém okruhu se
jedná o krátké seznámeni student~ • obsahem hlavních právnfch
norem, podle kterých se evidence nemovitosti zakládá, udržuje
y soul.du se skutečnosti a které její obsah i strukturu ovliv-
nují.

Ttetim tématickým okruhem je prdtez historií vývoja evi-
dence pozem~ v nalich zemich spolu • vývojem knihovního práva
al do roku 1964.

~tvrtým okruhem je popis vlastního obsahu evidence nemo-
vito.tí a vetejnost a závaznost evidence nemovitosti.

Pátý tématický okruh tvofí velmi liroká problematika
automatizovaného systému evidence nemovitosti obsahujicf jak
in!ormace o po~ita~i EC 10'0 a pol5ftačích tady SMEP, tak i
údaje o obsahu .ubsystému In!ormačn!ho .ystému geodézie a
kartogra!ie zpracovávajicího in!ormace o nemovitostech, jeho
.truktufe, organizaci báze dat registru evidence nemovito.t!,
jeho aktu81izaci, vý.tupech z této báze dat, sumarizaci báze
dat ~ a vyulití obsahu báze dat REM.

V le.tém tématickém celku jsou studenti krátce .eznámeni
• organizaci rezortu geodézie a kartografie a velmi podrobn.
je jim vysvltlena organizačn! struktura stredi.ka geodézie
i • komplexn! náplní činností jednotlivých f!dících pracovni~
a jim podfízených odd!ld resp. pracovních skupin. Obsah této
kapitoly je výchozí in!oraaci pro dali! člen'n! studijnť látky
a o jej! obsahovou stránku .e opiri struktura dall!ho členiní
tématických okruhd.

Prm.ť. z tlchto oblast! je oblast prac! proddlných .ku-
pinou veden! evidence nemovitostí, kde jsou vysvltlcwiny zdro-
je extern!ch a intern!ch in!ormací o nemovitostech a z~soby
jejich zpracováván! na stfedi.clch. Dále jsou popisovány pfed-



mAty leti"enía m~"enť a vysvétlcny zp~soby zam~fování zm~n
geodetickými metodami i fotogrammetrické vyhodnocováni zm~n
v evidenci nemovitostí. Na tyto otázky navazují výpočetní a
zobrazovací práce provád~n' jednak ručnA a jednak automatizo-
vanA. Není zde vynechána ani informace o zp6sobech provád~ní
zm~n v písemných operátech evidence nemovitostí ani intormace
o podnikové evidenci pddy, ani o provád~ní územních zmAn.

Navazujíc! kapitolou je kapitola týkaj!cí se prac! prová-
dAných skupinou právních vztahó, kde jsou studenti sezná~eni
s postupem prací souvisejíc!ch se zakládáním a vedením práv-
nich vztahd k nemovitostem i a listinami, podIe kterých ~e
tyto vztahy v evidenci nemovitost! vyznačuj!. Popisem rUzných
forem identifikací je kapitola zakončena.

Tfet! oblastí činností stf"edisek jsou práce provád~n'
skupinou v§eobecné dokumentace, kde se hovo"! o organizaci
dokumentace, metQdách dokumentace, o mikrofilmu a mikro!i4!ch
a o dalAích činnostech souvisej!cích s plánován!m a pfípravou
geodettckých prací, ptejímkou a kontrol9UL vyhotovováním opiaO
a kop1!, údržbou map /SMO 1.5 000 a ZM CS~R 1.50 000/ a pf!pra-
yOU vstupních dat pro počítaa ve vazbA na funkci In!ormačn!ho
systému geodézie a kartogra!ie.

Poslední části, kterou jaou ptednálky v pf".dmltu Evidence
nemovitost! zakončeny, je popis prac! provád~ných skupinou
speciálních prací. Tady je hlavní dóraz kladen na tvorbu a
zpracován! geometrických plánó a na zpósoby,a postupy pti
vytyčování hranie pozemkd. SamoztejmA! že i otázk, 8ouvisej!cí
s projekty bodových polí, jejich zamlrování. otázky .pojenl
s vyhotovováním tématických map i problémy dekadizace a obnovy
map EN, jsou zde probírány.

Na vlastní pfedná!ky navazují logicky i tématicky prak-
tická cvičení v posluchárnách, kde studenti fe!í samostatnl
zadané úlohy. První úlohou je výpočet podrobných bodó analy-
ticko-syntetickou metodou, kde zpracovávají os. typd základ-
nich úloh, kter' na .ebe navazují.

Druhou úlohou je zpracování geometrického plánu .e 'dell!
náležitostmi apolu s jeho zákrese. do mapy.

Tfetí úlohou je provedení nAkol1ka zmln ve vJech čáatecb
operátu EN na podkladl hlá!ení zmAn.

~tvrtou úlohou je apUkace vyuU tí 1!I0u1adnlcde!ln1čn!cb
bodó nemovitostí, určení jejich soufadnic, globální lokalizace
a vyuU tí DSN pro výblr daných prvkd z map 1&5 000 na základl
trans!ormace stolových a kartometrickýcb l!Ioutadnic.

Speci!ick' požadavky výuky ve .vičeních jsou zalo!eny
na schopnostech .tudent1r,vyu!ívat laboratorni za~ízeni katedry
Isnimaoi stól DIGIPOS, stolní počítač HEWLETľ-PACKARD. kool"-
dinátosra:t:y,mikro!ilmovací linka a dalli drobné výpoče1:ní a
zobrazovací pomócky/ a dále musi prokázat schopnost orlentoya~



.e v bUných geodetických dlohách, umU je analyzovat, ptede-
psat a formulovat zadání pro automatizovaný výpočet i kresbu.
V neposlední fedl prokáti i av' grafick~ schopnosti.

Obsahová náplň ptedmltu, zejlllfnacvičení, je v pevn'
vazbl na výuku v terinu, která je nezbytnou sou~ástí pfoedm~tu.
Výuke v terénu komplexnl zavriuje získanI poznatky studentd,
ov~i'uje jejich technick' i organizačn! a fo!dící schopnosti a .
vede je k .amostatnému foelen! souh;nmlho sloli tého úkolu, .i-
lIIuluj!cíhoproblélIlYi poädavky praxe.

Ovlfován! .tudijn!'discipliny je provádlno periodickými
te.ty ve svičeních a u slabl1ch studentd pak jelt~ zápočtový-
.i testy. Vlaatní zkoulky .e akládají z části písemné a Úlltn!.
Cá.t písemná lIIáformu 20-2' otázkov4ho testu, která je prOte-
z•• oell probrané látky. V ústn! části zkoul~ student odpoví-
dá na 3 otázky, kdy ka~ otázka je z jednoho velk4ho t~tick'-
ho okrulu. .

D4lkov' studium na evur v pi'edmltu Evidence nemovitostí,
vychází obsahovl ze stejné studijn! látky jenom je zde zddraz-
nino vltl! sepjetí • prax! a ponechán prostor pro vltl! uplatnI-
n! praktických zkuleností posluchačd studia pfoi zamlatnání.

Postgraduáln! studiUIIpiddmltu EYJ.d~nce nemovitoaU ••
op!r' o bohat' zkulenosti i teoretické znalosti posluchača a
zabtv' a. zejm'na otázkami aouvisejícími a lIIetodamisyat'mov'
analýzy obecnl, s ddrazem na vlastn! .ystlmovou analýzu čin-
nost! sttedi.ek geod4zie. Dále pak na výaledky proveden' analý-
zy a využit! získaných poznatkO pro praktickou aplikaci. Stl-
!ejnílllokruhe. otázek probíran;Jh v postgraduáln!m studiu je
obla.t inovačn!ch záml~ v tito diaoiplinl, kterou zpravidla
ptednálej! zkulen! odborníci z výzkUIIIUa praxe.

Studium na atavebn! fakultl .tudenti zakončuj! atátní
závlrečnou zkoulkou, pti kter' mimo j1n' obhajuj! avou diplo-
movou práci. l V tichto diplomových pracech je leJena foadad-
valných úko14 z oblaati evidence nemovitost!. Uveame ai jen nl-
kollk nejzáva!nljlích tlmat zpracovaných na katedte mapován! a
kartosra1'ie.

• plánovit' rozl!ten! obaahu REM,
- určován! výmlr katastráln!ch dzem! kartometrlcky,
• zkulenostl ae zavádlním racionáln!ho systému EN,
• pteatavba REN a její ddaledky na organizaci prac! na .tte-

disku seod'zle,
- spojen! báze det ZMVM a REN a jinými informačn!m1 systlmy,
- aplikačn! výstupy z báze det REN,
- porovnání ptesnosti a ekonomiky polárn!ch metod pti zamito-

vání zmln,
- .eometrické plány pro výkup pozemkO atanic lIIetra,
- kartOllletrickádigltalizace map velkých mitítek a její vyu!l-

telnoat pro EN,
- údr!ba map EN na podkladl dlterenciálnl pfekrealenýoh letec-

kých IIn!lDkO,



- 'využiti barevných leteckých snímkd pro .ktu.llzacl EM,
- vyuUvání mikroúznamd na at!'edlaku g.od'&1.,
- v!eobecná dokumentace st~edlsek g.od'zl.,
- pt.vodmap velkého mi~ítka na PET fóli.,
- podniková .vidence pOdy • j.jí .plikac. pro pra.yalov'

závOdy.tp.

Phdmit Evidenc. nemovito"tí, pfednál.ný na a.lna g••••
d.?,! •• kartogre!i. stav.bní fakulty evuT Y Preu, učí stud.n-
ty maximálni vyuUvat d~ív. získanýCĎ poznatkd z pfedaltd
p~ednáAených v nižlích ročnících a tyto pak spojovat a poznat-
ky novi nabytýml • samostatnl j•• pllkova1: pro pothbu vl.ch
činnost! vykonávaných na st~ediacích g.od'zle, kt.r' smlPuj!
ke kval1tnljlíllu a hospodárnljUmu vedení aUtní .vidence ll'"
movitostí.
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