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528.338:528.ú15( 437.10)

KRUlS, B.

Stabilita výškového bodového pole prahy

Geodetický ,a k,artogt"afický obzor, 26, 1980, Č. 6,
s. 135-141, 2 obr., 2 t.ab., Ht. 3

V Praz'e bylo dodnes vybudováno osm nivelaci včetně po-
slední Zl'. 1972. Tím byl shromážděn boh,atý materidl
vhodný k vyšetřování stability pevných bodů i případných
pohybů zemského povrchu. V závěru se uvádějí výsledky
tohoto studia, které přes jisté poklesy a zdvihy svědči
o slabé pohybové ,aktivitě pražské kotliny.

528.48:625.42( 437.10)

KDUBEK, j.

Geodetická součinnost při montáží sovětských eskalátorÍl
na trase I A pražského metra

Geodetický 'a kartogl'lafický obzor, 26, 1980, Č. 6,
s. 141-144, 5 obr., lit. 3

Geodetick{' práce ph výstavbé eskalátorů spoCJVajlcl ve
vytyčování základů, montáii, seřizo·vání a dokumentaci
skutečného stavu. Uvádi se postup měřeni, přístroje, po ..
můcky a parametry přesnosti. Činnost odpovědného geo-
det,a dodavatele má stavební i strojirenský charakter.

528.482.3/.4 :626

CEBECAUER, D.

Geodetické meranie POSUllOV v areáli vodného diela
Liptovská Mara

Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 6,
s. 144-149, 7 obr., lit. 5

Merdme posunov geodetickými metódami v areáli vodného
diela Liptovsk&- Mara. Popis poúžitých metód, pristroJo J

a rozsah. meraní. Zhodnoteni'e dosi·ahnutých výsledkov.

528:061.6( 437.6J :007

VALJŠ, j.

Možnosti aplikácíe precedenčnej analýzy v ISGK

Geodetický ,a kJartogt'afický obzor, 26, 1980, Č. 6,
s. 149-153, 2 obr., lit. 7

Aplikácía metód sysMmovej analýzy založených na reJá-
ciách precedencie systén,ových prvkov pri budovaní ISGK.
Základný popis matematicko-formálneho aparátu prece-
denčnej analýzy ,a jej aplikJačné možnosti, základné atri-
búty údajovej zložky ISGKa procesu získávania a poskyt,o·
vani,a geodetických a k,artografických informácií.

528.388:528.015( 437.10)

KPYMC, B.

YCTOR'lHBOCTI>nOJIJI HHBeJIHpHLlXnYHKToB ropoJW. llpara

reo.n;eaH'lecKHŘ H KapTOrpaqnrqecKHŘ 06aop, 26, 1980,
No 6, CTp. 135-141, 2 pHC., 2 Ta6., JIHT. 3

B ropoJle llpara 6bIJIO .n;o CHX nop COaJlaHO 8 HHBeJIH-
pOBOKBKJIIO'lHTeJIbHOnOCJIeJlHell:B 1972 r. TaKHM 06pa-
aOM 6bIJI c06paH 60raTbIŘ MaTepHaJI npHro.n;HbIll: .n;JIHHC-
CJIeJlOBaHHŘYCTOŘ'lHBOCTHaaKpenJIeHHbIX nyHKTOB:H Boa-
MOlKHbIX.n;BHlKeHHŘSeMHOll:nOBepXHOCTH.B aaKJIIO'leHHe
npHBeJleHbI peaYJIbTaTbI 9THX HCCJIe.n;oBaHHll:,KOTopbIe -
BonpeKH HeKOTopbIM CHHlKeHHHMH no.n;~eMaM - CBHJle-
TeJIbCTBY)OTO cJla60Ř aKTHBHOCTH.n;BHlKeHHŘnpalKCKOll:
KOTJIOBHHbI.

528.48:625.42( 437.10)
KOYBEK, ft
reOJleaH'leCKOC COJIeHCTBHenpH MOHTalKeCOBeTCKHX9CKa-
JIaTOpOBHa Tpacce 1 A npaJKCKOrOMeTpo
reo.n;eaH'leCKHR H KapTOrpaepH'lecKHŘ o6sop, 26, 1980,
No 6, CTp. 141-144, 5 pHC., JIHT. 3
reOJleaHqecKHe pa60TbI npH cTpoň:Ke 9KCKaJIaTOpoB -
paa6bIBKa epYHJlaMeHTOB,MoHTalK, 'IiaJIa.n;Ka H J10KyMeH-
TaI:!HH.n;ell:CTBHTeJIbHoroCOCTOHHHH.IIopHJlOK HaMepeHHŘ,
npH6opbI, noc06HJI H napaMeTpbI TO'lHOCTH. ,IJ;eHTeJII>-
HOCTI> OTBeTCTBeHHoro reo.n;eaHCTa nOCTaBII:!HKa HMeeT
cTpoHTeJIbHbIŘ H MawHHocTpOHTeJIbHbIŘ xapaKTep.

528.482.3/.4:626
I.J;EBEI.J;AYEP, ,IJ;. - lllTYBHJI, ft - MPA3, ft
reoJleaH'lecKHe HaMepeHHJI cMeII:!eHHR B 06JIacTH rHJlpo-
TeXHHqeCKOrOcoopylKeHHJI JIHnTOBCKa Mapa
reo.n;eaH'lecKHŘ H KapTorpaepHqecKHll: 06aop, 26, 1980,
No 6, CTp. 144-149, 7 pHC., JIHT. 5
MaMepeHHH CMeII:!eHHŘreOJleaU'lecKHMH MeTOJlaMH B 06-
JIaCTH rH.n;poTeXHH'lecKoto coopylKeHHH JIHnToBCKa Mapa.
OnHcaHHe npHMeHeHHbIx MeTo.n;OB,npH6opoB H 06~eM
HSMepeHHŘ. OI:!eHKa .n;ocTHrHYTblxpeayJIbT.aTOB.

528.061.6( 437.6) :007
BAJII1111, ft
BoaMolKHocTH npHMeHeHHJI npeI:!eJleHTHOrO a:HllJIHaa
B I1CrK
reo.n;eSHqeCKHŘ H KapTorpaepHqecKHll: 06aop, 26, 1980,
No 6, CTp. 149-153, 2 pHC., JIHT. 7
IIpHMeHeHHe MeTo.n;OBCHCTeMHoro aHaJIHaa OCHOBaHHbIX
Ha OTHoweHHHXnpeI:!e.n;e~HH CHCTeMHbIX9JIeMeHTOBnpH
cos.rr.aHHH MCrK. OCHOBHoe onHcaHHe MaTeMaTHqecKo-
epopMaJIbHOrO arrnapaTa npeI:!eJleHTHOrO aHaJIHaa H Boa-
MOlKHOCTeRero npHMeHeHHH, OCHOBHbleaTpH6yTbI KOM-
nOHeHTa .n;aHHbIXMCrK H npOI:!eCca nOJIyqeHHH H npe-
.n;OCTaBJIeHHHreo.n;eaHqeCKHX H KapTorpaepH'lecKHX HR-
epopMaI:!HŘ.

528388:528.015(437.10)
KRUIS, B.
stabilWít des Hiihp.nfestpunktfeldes von Prag
Geodetický a kartogr,afický obzor, 26, 1980, Nr. 6,
seite 135-141, 2 Abb., 2 Tab., Lit. 3
ln Prag wurden 8 Ni"ellements, einschlieBlich dem letzten
,aus dem lahre 1972, aufgebaut. Hiermit wurde ein reich-
haltiges geeignetes Material ZUl' Untersuchung der 5Mbi-
litat der Festpunkte, bzw. ,eventueller Bewegungen der
Erdobe,rflache, errelcht. zum SchluB werden Ergebnisse
des Studiums, díe trotz bestimmter senkungen und Hebun-
gen 'eine nul' schwache Bewegungsaktivitat des Prager
B8ckens 'aufweisen.

528.48:625.42( 437.1OJ
KDUBEK, j.
Geodatische zusammenarbEjit bel der Montage sowjetischer
Rolltrejlpen auf der Trasse 1A des Prager Metro
Geodetický ,a kartografický' obzor, 26, 1980, Nr. 6,
Seile 141-144, 5 Abb., Lit. 3
Geodcitische Zusammenarbeít beim Aufbau von Rolltreppen,
die in der Absteckung der Grundl,agen, der Montage, Ent-
wicklung und Dokumentation des wirklichen Standes
beruht. Es w8Irden der, Messungsvorgang, die Gerate,
Hilfsmittel und Genauigkeitspar,amet'er angefiihrt. Die Ta-
tigkeil des verant,,;ortlichen Geodiiten des Lieferanten ist
van Bau- und Maschinenbaucharakter.
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CEBECAUER, D., STUBŇA, J., MRÁZ, J.
GeDdaUsche Messuligen vDn VerschiebungeJ. im Areal des
Wasserwerkes LiptDvská Mara

Gendetický a roartografický obzor, 26, 1980, Nr. 6,
seite 144-149, 7 Abb., Lit. 5

Messungen vnn Verschiebungen mittels geodatischen Me-
thoden im Areal des wasserwerkes Liptcvská Mara. Be-
schreibung der ang",vendeten Methoden, lnstrumente und
des uml,anges der Messungen. Wertung der erreichte'!
Ergebnisse.

523:ú61.6(437.6] :007
VALIŠ, J.
ApplikatiDnsmoglichkciten der Pra7.edenzanalyse im Infur-
matiunssystem GeDdasie und KartDgraphie [lSGK I

Geodetický a kartografický obzor, 26, J980, Nr. 6,
Seite 149-153, 2 Abb., Lit. 7

Apphkationen von Methoden der Systemanalyse, die aul
Relationen der Prazedenz von Systemelementen beim Aul-
bau des ISGK gegrundet sind. Grundbeschreibung des ma-
thematisch-Iormalen Appar,ates der Prazedenzanalyse und
seine Apphkationsmoghchkeiten, Grundattribute der Da-
tenkomponente des ISGK und des Prozesses der Erfassong
und Au'g,abe geodatischer und k,arte>graphischer Inlorma-
tionen.

528.388:528.015[437.10)

KRUlS, B.

Stab;hty Dl Benchmarks ilJ Prague

Geodetický a loartografický obzor, 26, 1980, No. 6,
pp. 135-141, 2 fig., 2 tab., 3 ref.

8 levelhngs, included the last one 01 1972, have been
carried out in P:rague up to now. Thus a very rich mate-
rial suitable to investigating the stability ol benchmarks
,as weH as eventual Earth'surface movements has been
g'athered. In conclusion the results ol study of these phe-
nomena ,are given. In spite of certain subsidences and
upheavals lhere is a weak movement activity in the Pra-
gue hollow.

528.48:625.42[437.10)

KOUBEK, J.
GeDdetic CDDperaUDn in MDunting SDviet EscalatDrs on the
A-Line Df the Prague UndergrDund Railway

Geodetický a kartogr,afický obzor, 26, 1980, No. 6,
PP. 141-144, 5 fig., 3 ref.

Geodetic work in mounting esoalators, consisting of laying
out basements, erecting, setting up, and documentation
of Hxisting stat8. Technology of m:e,asurement, instrumen-
tation, aids, ,and párameters of accuracy lare presented.
Activity of the chlef surveyor of contractor has character
of building as well as mech'anical engineering.

528.462.3/.4:626

CEBECAUER, D. - ŠTUBŇA, J. - MRÁZ, ).

Geodetic measuremenl Df Dlsplacements in the LiptDvská
Mara Dam Area

Geodetický a kartogl'8fický obzor, 26, 1980, No. 6,
pp. 144-149, 7 fig., 5 l'ef.

Measurement of displacements by geodetic methods in the
'area Dl tha Liptovská Mar'a water basin. Description of
ffi:€lasuring methods, instrumentation, and the extent of
measurelllents. The evaluation of the resuIts attained.

528:061.6(437.6) :007
VALIŠ, ).
PDssibilities Df the Precedent Analysis ApplicatiDns
ln lSGG

Geodetický a kartogl'afický obzor, 26, 1980, No. 6,
pp. 149-153, 2 fig., 7 ref.
Applying the methods of system ,analysis, based on l'ela-
tions of the system elements prccedence, with developing
the Information S~stem 01 Geodesy and Cartography
[ISGC1. A basic description of the mathematical-formal
apparatus oE the prec'Eldent analysis and Hs rap,plicabih-
ty. Basic attTibutes of the data compommt of ISGC ana
the procpss of ,aGquiring and providing thE'< geodetic and
cartogr1aphic H1ÍormatioG.

52'3.368:525.015[437.10)
KRUlS, B.
Stabilité de l'ensemble de pDints de repere altimétrique
de Prague
Geodetický ,a kartografický obzor, 26, 1980, No 6,
pages 135-141, 2 illustrati.ons, 2 planches, 3 bibhographies
On a, jusqu' á ce jour, édifié a Prague hUit nivellements
y compns le dernler datant de 1;172. Par ce fait on
a am:assé un riche matériel convenant a l'examination
de la sMbilité de points solides ,ainsi que ďéventuels
mouvements de la surface terrestre. En conclusion sont
abaiss1ements et dév,ations, font preuve ďune activité
abaissements et élévatiDns, font preuve d'une ,activité
[aible de la cuvette de Prague.

528.48:625.42(437.10)
KOUBEK, J.
Coopération géodésique durant les travaux de montage
ďescalateurs sDviéUques sur la hgne A du métrD
de Prague
Geodetický a kartogroafický obzor, 26, 1980, No 6,
pages 141-144, 5 illustrations, 3 bibllographies.
Travaux géodésiques durant les tl'avaux de montage
d'escalateurs eonsistant dans le j,alonnement des bases,
le montage, 11a mise au point et documentation de l'état
effectif. on traite le levé, les instruments, les iaccessoires
et par:amětres de précislon. L'ar:tivité du géomětre re-
sponsable ,a un caractere d'El batirnent et constructions.

528.482.3/.4;626
CEBECAUER, D. - ŠTUBŇA, J. - Iof.RÁZ, J.
Levé géDdésique des déplacements dans l'aréal du barrage
de LiptDvská Mara
Geodetický .a kartografický obzor, 26, 19RO, No 6,
pages 144-149, 7 illustrations, 5 bibhogl'Hphies
Levé des dépl'acements par m(jthod'es géodésiques dans
I'aréal du barrage de Liptovská Mara. Descriptions des
méthodes employées, des appareils utilisés et étendue, du
levé. Evaluation des résulnats ohtenu,<.

528:061.6[437.6) :007
VALIŠ, J.
PDssiblités ďapplication de l'analyse de précédent dans
le systeme ďlnfDrmatiDns géDdéslque et cartDgraphiques
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1930, No 6,
pages 148-153, 2 illustrations, 7 bibhographies
Applic,ation des méthodes de l'analyse de p,récédent ba-
sées sur les l'elations de précédence des éléments de
systeme dans l'édification du systeme ďinforrnations géo-
dásiques et aarnographiques. Desct'lpUon fondamentale
de l',appareil de gestion mathématico-formelle de l'analyse
de précédent etles possibilltés ďapplication, les attributs
londamentaux des composantes du systeme ďinformations
géodésiques et cart(Jgraphiqlles et ou proces ďacquisition
et de· distribution ďlnformations géodésiques et oarto-
graphiques.
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Stabilita výškového bodového pole
Prahy

Rozvoj plánovacích akcí pro socialistickou výstavbu
všeho druhu klade zvýšené požadavky na geodetická
díla. Jednou z jejich důležitých složek je řádně vybudo-
vané a také udržované výškové bodové pole tak, aby
jeho trvale zajištěné a spolehlivě zaměřené body mohly
v kterékoli době pohotově plnit náročné úkoly pro
potřeby technického podnikání. Proto se takové pole
musí stále udržovat v souladu se skutečností. Je to
náročný úkol, neboť na trvalost bodů a stálost jeho
polohy má vliv mnoho činitelů. Jedním z nich jsou
změny způsobené svislými pohyby, a to jak pohyby
objektů, tak i pohyby zemského povrchu vyvolané
geologickými příčinami. Této stránce podrobného
výškového bodového pole hlavního města Prahy
a okolí věnujeme toto pojednání. .

Takové vyšetřování vyžaduje, aby k tomu použité
nivelace vyhovovaly zásadám platným pro opakované
nivelace [I]. Samozřejmě platí tyto zásady pro nive-
lace speciálně zaměřené na studium svislých změn.
V našem případě nemůžeme očekávat, že všechny

Ing. Bedřich Kruis, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha

námi použité nivelace, zpravidla provedené pro méně
náročné účely, budou stoprocentně splňovat všechny
požadované podmínky. Budou se od nich více či méně
odchylovat, zejména pokud se týče starších nivelací,
přece však mohou přispět k objasnění pochodů, které
se v pražské kotlině odehrávají.

2. Shromažďovánf a zhodnoceni pražských nivelacf

Budování spolehlivých výškopisných podkladů je
velmi náročné na čas, náklady a pracovníky. Proto se
musí vyzdvihnout úsilí správních a lidových orgánů
hlavního města Prahy, že v každé době, postupně od
minulého století, byly na území města k dispozici
spolehlivé nivelační podklady. Přehled těchto nivelací
podává tabulka 1.

Rozdělme nyní nivelace podle toho, jak která ni-
velace vyhovuje zmíněným zásadám. Podle hustoty
pořadů a bodů jsou tu nivelace, jejichž pořady pouze
Prahou probíhají nebo se jí dotýkají, a nivelace plošné,
které vytvářejí rovnoměrně rozdělenou síť pořadů
a bodů po celém území. Do první skupiny patří RUNS,

I Střednl chyba
I

Pař. Název Zkratka Provaditel

I
Doba Střed Druh Metoda U i Tr

mm/km

A
I

Rakousko-uh. RUNS Vojenský země- 1879-1892 1884 průběžné přesná 1,6 4,4
nivelační síť pisný ústav pořadys2 nivelace

ve Vídni polygony

B Podrobná PNS Městský stav. 1889 1889 plošná síť přesná (1,6) (4,4 )
nivelační síť 1889 úřad hlav. m. nivelace
(kanalizační) Prahy, kanali-

zační kancelář

C Podrobná PNS ČS.Vojenský 1920 1920 plošná síť přesná 0,6 1,2
nivelační síť 1920 zeměpisný ústav nivelace

v Praze

D Čs. jednotná ČSJVS Ministerstvo 1920-1938 1935 průběžné přesná 0,6 1,3
výšková síť veřejných prací (1935) pořady nivelace

---
E Čs.jednotná ČSJNS Ústavy ústřed. 1939-·1960 1950 průběžné velmi přes. 0,4-0,6 6,6-1,0

nivelační síť správy geodézie pořady a přesná
a kartografie nivelace

-----
F Podrobná PNS Stavební podnik 1951 1951 plošná síť přesná 1,1 2,2

nivelační síť 1951 hl. města Prahy, nivelace
Geoplán Praha ---

G Opakovaná ON Geodetický a to- 1961-1968 1964 průběžné zvlášť 0,4 0,6
nivelace 1964 pografický ústav, pořady přesná
(zkušební) Kartogr. a geod. nivels.ce

ústav, pobočka
Praha

---

H Zvláštní ZNS Geodetický ústav 1972 1972 plošná síť zvlášť přes., 0,4 0,9
nivelační síť n. p. Praha velmi přes., .

I
přesná

i nivelace

1980/135
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ČSJVS, ČSJNS a ON 1964, do druhé pak PNS 1889,
1920, 1951 a ZNS 1972. Podle přesnosti dělíme praž-
ské nivelace na přesné, velmi přesné a zvlášť přesné
nivelace. K prvním náleží RUNS, PNS 1889, PNS
1920, ČSJVS a PNS 1951, mezi druhé ČSJNS a k třetí
ON 1964 a z části ZNS 1972. Všem požadavkům vy-
hovuje jen ZNS 1972. Má také předpoklady, aby i pro
budoucí opakované nivelace tvořila spolehlivý pod-
klad, zejména krátkou dobou měření (1 rok). Rovněž
RUNS a celá PNS 1889, PNS 1920 a PNS 1951 (v hlav-
ních rysech) byly rovněž zaměřeny v krátkém časo-
vém období. Naopak sítě ČSJVS, ČSJNS a ON 1964
byly měřeny v dlouhém časovém období, od 7 do 21 let.
Přihlédněme nyní k časovému odstupu jednotlivých
nivelací. Dostatečně dlouhé časové odstupy jsou mezi
RUNS, PNS 1920, ČSJNS a ZNS, které se pohybují od
22 let do 36 let. Malý odstup je mezi RUNS a PNS
1889, jen o něco větší mezi PNS 1920 a ČSJVS a mezi
ON 1964 a ZNS 1972. Podle stabilizace odstupňujeme
nivelace takto: na první místo řadíme samozřejmě
ZNS 1972 s podzemními stabilizacemi, jako druhá
následuje ON 1964, pak za sebou RUNS, ČSJNS, PNS
1920, ČSJVS a PNS 1951, jako poslední PNS 1889.
Poněkud jiné pořadí dostaneme podle měřických
postupů. Na přední místo lze klást ČSJNS, ON 1964
a ZNS 1972, za nimi následují ČSJVS, PNS 1920
a PNS 1951, jako poslední RUNS a PNS 1889. Některé
sítě se mohou vzájemně '::'yrovnat. K nim patří RUNS
a pak zvláště PNS 1920, ůSJNS a ZNS 1972.

Z celkové charakteristiky vyplývá, že pražské nive·
lace s výjimkou jediné ZNS 1972, se částečně odchy-
lují vlivem nepříznivých okolností od zásad platných
pro spolehlivé vyšetření svislých změn. Proto závěry
z nich plynoucí vyžadují velkou opatrnost, má-li se
dospět k bezchybným závěrům.

Body určené k vyšetřování jsme vybírali z nivelačních
operátů vždy po přísném posouzení identity srovnáva-
ných bodů. Poněvadž systém označování bodů je
v jednotlivých nivelacích různý a často složitý, za-

vedli jsme proto jednotné číslování. Pro body vybudo-
vané v RUNS jsme vyhradili čísla 1-39, v PNS 1889
40-148, v PNS 1920 149-504 a pro ČSJNS 505-1437.

Veškerý materiál, předem přezkoušený, jsme roz-
dělili podle posloupncsti nivelací do 6 skupin. V tabulce
2 jsou vyznačeny velkými písmeny, dvěma písmeny
srovnávané nivelační dvojice a třemi písmeny nive-
lační trojice, v nichž jsme vyrovnávali současně roz-
díly tří nivelací. Pro náš úkol jsou zvláště důležitá
srovnání tří nivelací ACH a CEH, v nichž jsme počí-
tali změny společným vyrovnáním. U ostatních jsme'
počítali změny samostatně pro každou nivelační dvo-
jici.

Před výpočty jsme musili odstranit nesouhlasy ve
srovnávacích hladinách, v několika případech dost
značných, a to pro PNS 1889, PNS 1920 a ČSJVS.
Volili jsme tento způsob. Nejprve jsme vypočetli
rozdíly výšek nebo převýšení srovnávaných nivelací.
Přitom jsme vyloučili rozdíly, které se podstatně
lišily od převážné většiny rozdílů. Z přijatých rozdílů
jsme vypočetli průměrný rozdíl, o který jsme opravili
jak předběžné rozdíly, tak i výšky bodů převáděné
sítě. Opravné koeficienty se pohybovaly od 1 do 4 mm.
Jen u dvojice AB byl 90,4 mm, u AC 16,9 mm a u AD
4,9 mm. U první dvojice to bylo způsobeno tím, že síť
PNS 1889 byla připojena na body RUNS s nevyrovna-
nými výškami, v případě AC zvolením výchozího
bodu pro PNS 1920, který se ukázal jako nespolehlivý,
podobně jako u dvojice AD.

Každému geodetickému dílu musí následovat zhod-
nocení přesnosti a v našem případě, kdy se má roz-
hodovat o spolehlivosti polohy nivelačních bodů nebo
jejich změnách, to platí dvojnásobně. K posouzení
přesnosti jsme použili střední chyby kilometrové
UR, UF a T podle toho, které oceňovací prvky jsme měli
k dispozici. Z těchto chyb byly vypočteny pro jednotli-
vé nivelační dvojice kritické intervaly spolehlivosti
používané k rozlišení, zdali zjištěné rozdíly jsou za-
tíženy jen nivelačními chybami, možnými změnami

Základni etapa I
B

I
c

I
D

I
E

I
F

I
G

I
II

PNS 1889 PNS 1920 ČSJVS ČS.TNS PNS 1951 ON 1964 ZNS 1972
I

A RUNS AB ACH AD - - AG ACH
12 9 9 9 9

B PNS 1889 - BC - - BF - BH
9 9 9

C PNS 1920 - - CD CEH CF - CEH
3 2 5 2

D ČSJVS - - - DE - - -
3

E ČS.JNS - - - - - EG EH
2 2

F PNS 1951 - - - - - FG FH
3 5

G ON 1964

I
- - - - - - GH

2
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nebo spolehlivě zjištěnými svislými změnami. Přehled
středních chyb kilometrových podává tabulka 1. Kri-
tický interval jsme vypočetli ze středních chyb kilo-
metrových podle vzorce

10 = ±2 Vm5.1 + m5.2'
v nemz mO,1 a mO•2 jsou střední chyby kilometrové
1. a 2. etapy nivelační dvojice. Některé hodnoty jsou
si blízké, a proto jsme mohli jejich počet snížit na 5,
a to pro 12, 9, 5, 3 a 2 mm/km (tab. 2). Kritické inter-
valy pro různé vzdálenosti L v km se vypočítávají
podle vzorce

h= ±loHVLvmm.
Pro nivelační trojice C, E a H byl vypočten kritický
interval spolehlivosti ve vyrovnané síti ze středních
chyb uzlových bodů způsobem uvedeným v [1], a to
pro nivelační dvojici CE, CH a EH.

K podrobnému vyšetřování stability bodů jsme se-
stavili změny do seznamů vyšetřovaných bodů a gra-
ficky zpracovali. Dále jsme vyhotovili statistiku změn.
V ní byly svislé změny rozděleny podle znaménka
na kladné (zdvihy) a záporné (poklesy), dále podle
velikosti změn na 7 skupin pro hodnoty 0-2,5, 2,5-5,
5-10, 10-15, 15-20, 20-25 a přes 25 mm, a ještě
také podle druhu stabilizace.

Grafické znázornění není již tak podrobné jako čí-
selné, poněvadž pro pJ"ehlednost nelze použít všech
bodů, zato však lépe vystihuje celkovou charakteristi_
ku změn terénu. Použili jsme k tomu geodeticko-geo_
logických grafikonů a přehledných náčrtů (plošného
znázornění). Průběh tratí pro grafikony jsme volili
tak, aby pořady tvořící tratě byly v etapách pokud
možno identické, obsahovaly dostatečné množství
identických bodů a protínaly kolmo terénní tvary,
poněvadž v tomto směru změny dosahují nejvyšších
hodnot. Tyto podmínky byly také s výjimkou 2-3
pořadů splněny. Grafikony byly vyhotoveny pro 4
hlavní sítě, a to pro RUNS, PNS 1920, ČSJNS a PNS
1951 (viz obr. la a lb). Grafikony obsahují tyto údaje:
název tratě, místopis objektů se značkou, svislý řez
terénem se staničením, vodní toky a předěly tratěmi
překračovanými a výškově význačné body, dále číslo-
vání bodů, graf svislých změn v mm, v němž základní
poloha je vyznačena slabou spojitou čarou, druhá po-
loha čárkovaně (pokud se vyskytla) a výsledná poloha
silnou spojitou čarou. Nakonec jsme v nich vyznačili
také geologické útvary, kterými tratě procházejí
s označením pro útvary vyskytující se na území Prahy
podle vysvětlivek ke geologické mapě ČSSR 1 :200 000:

Proterozoikum: Algonkium, mladší PA
Eokambrium E

Paleozoikum, starší: Ordovik O
Silur S
Devon D

mladší: Karbon C
Perm P

Mezozoikum: Křída K
Kenozoikum terciér, mladší: Neogén N.

V posledním řádku jsou vyznačeny zlomy, a to slabou
čarou předpokládané a silnou čarou skutečně zjištěné.

Plošné zobrazení ve formě přehledů jsme vypraco-
vali pro 3 základní etapy; zde však uvádíme jen nej-
důležitější pro PNS 1920 se změnami do r. 1950
a u zachovaných bodů do r. 1972 (obr. 2). V přehledu
jsou změny pro první období vyznačeny čtverečkem
a pro celkové kroužkem; kromě toho jsou rozlišeny
různou výplní znaménka a velikost změny. Vedle
změn jsme také vyznačili rychlost změn v mm za rok
pro 1.-5. skupinu.

6. Výsledky vyšetřování stability bodů a území

Vyšetřování zahájíme závěry plynoucími ze statistic-
kých údajů. Ukazují, že převaha záporných změn
(poklesů) nad kladnými změnami (výzvihy) se mění
jak pro různé nivelační dvoji, e, tak i pro různé etapy.
Někde převažují kladné změny, jinde záporné. Totéž
platí i pro různé druhy stabilizací. Výjimku tvoří
skalní stabilizace, kde převažují výrazně kladné změ·
ny, a tzv. "jiné stabilizace" na drobných objektech,
kde naopak převládají záporné změny. Daleko velký
počet změn jsme mohli zařadit do 1. skupiny s veli·
kostmi změn od O do 2,5 mm, zejména nehledíme-li na
znaménko. Je jich 50 %. Počet změn v 2. skupině,
od 2,5 do 5 mm, se blíží 25 %' I ve 3. skupině je dosti
velký počet. Teprve v dalších skupinách se počet změn
zmenšuje a omezuje se jen na několik málo bodů.
Můžeme proto prohlásit, že vzhledem k časovým
odstupům se velmi dobrou stabilitou vyznačuje dobrá
polovina bodů, dobrou stabilitou čtvrtina a asi osmina
ještě slušnou stabilitou. Body dalších skupin již nelze
pokládat za příliš stabilní. V poslední skupině, body se
změnami nad 25 mm musí se považovat za velmi ne·
spolehlivé.

Přistupme nyní k studiu geodeticko-geologických
grafikonů zachycujících graf svislých pohybů v sou-
vislosti s místními, stabilizačními., fyzikálními a geolo-
gickými podmínkami. O podrobnostech není se třeba
rozepisovat, neboť jsou zřejmé z grafikonů. Všimneme
si jen vztahů mezi terénem, geologickými podmínkami
a grafem svislých změn. První je zřetelný při přecho-
dech hlubších údolí, zejména při přechodu Vltavy
u všech tratí, nejzřetelněji v Roztokách. Poklesy se
však objevují také u přechodů malých vodních toků,
např. u Botiče (HH', NN'), Motolského potoka
(KK'), Únětického potoka (EE') - málo zřetelně -
Rokytky (AA', LL'). Pouze v jednom případě je znát
zdvih, a to v trati JJ' u Berounky. Potvrzují dost
přesvědčivě nový názor o tektonickém původu říč-
ních údolí, u nás zastávaný Loydou [3], vyvracející
dřívější představy o erozním vzniku říčních údolí.

Dále byl zkoumán obdobně i vztah nadmořské
výšky terénu na výskyt pohybů. K tomu účelu jsme
vybrali výškově význačné body na území Prahy:
Ládví 399, Krč 289 m, Uhříněves 318 m, Slivenec
351 m, Kněževes 341 m, Chodov 387 m, Kleeany
257 m, Třebonice 387 m, Jesenice 360 m, Jíloviště
356 m, Bílá Hora 382 m a Písecká brána 238 m. Ani
v jednom případě nebyly zjištěny podstatné rozdíly
mezi jejich změnami a změnami bodů v níže· polože-
ných oblastech ..
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Konečně byl studován vztah změn zjištěných nive-
lací s geologickými jednotkami. Ani zde nebyla úloha
lehká vzhledem k roztříštěnosti geologických jednotek.
Použili jsme k tomu listy podrobné inženýrsko-geo-
logické mapy 1: 5 000 a geologické mapy ČSSR
1 : 200 000, mapy předčtvrtohorních útvarů. Srov-
náním geologických útvarů s grafy svislých změn jsme
nezjistili jednoznačné vztahy. Tak můžeme jen velmi
přibližně naznačit některé vztahy. Úseky tratí vedou-
cích po ordoviku vykazují většinou poklesy, ačkoli

někde se objevují zdvihy nebo místa s malými stří-
davými pohyby. Zdvihy spíše korespondují s útvary
křídy, ač i zde se objevují místa s poklesy. S útvarem
algonkia souhlasí poklesy. Zato zcela bez pohybu jsou
úseky tratí na útvarech eokambria. Pokud se týče
tektonických zlomů, objevují se jisté souvislosti mezi
zlomy a pohyby, např. v Malé Chuchli, na nádraží
střed a několika jiných místech. Tam se jeví poklesy
nebo alespoň neklid v grafu svislých změn.
Věnujme nyní pozornost přehledu (obr. 2). V centru
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Prahy se vyskytuje dostatek bodů Sezměnami 1. sku-
piny. Zřejmě byly objekty dobře vybírány a ani do-
pravou a stavebními pracemi neutrpěly žádné úhony.
Jsou mezi nimi body RUNS, staré 88 let, osazené na
mnoha významných budovách, např.· na zámecké
kapli v Ďáblicích, Písecké bráně, na věži Karlova
mostu na Malé Straně, na Klementinu, staroměstské
radnici a Prašné bráně, dále na nádraží v Roztokách,
Měšicích a Radotíně. Zato poklesly body na staro-
městské vodárně u Karlových lázní, na zdech Sovo-
vých mlýnů a Vojanových sadů. Důvod změn spočívá
patrně v málo únosné půdě v blízkosti Vltavy. Po-
klesly jsou na nádraží střed, v Dejvicích a v Běchovi-
cích (kolísavý) a malý pokles bodu na novoměstské
radnici. K stálým územím můžeme řadit prostory
Kněževes-Horoměřice-Velké Přílepy, Troja-Boh-
nice, Libeň-Hloubětín, Chodov-Petrovice-Přeslice,
území v okolí Kunratic. Poklesová území jsou u Pod-
baby, mezi Vršovicemi a Záběhlicemi, Nebušicemi
a Pod babou. Výzdvihy jsou jen ojedinělé a malého
rozsahu, např. Radotín-Lochkov, Jinonice-Řepo-
ryje, u Ruzyně. Na východě Prahy výzdvihy pozoro-
vány nebyly. Větší rozsah má výzdvihové území
ohraničené místy Ruzyně, Dejvice, Hradčany-Smí-
chov, Jinonice, Řeporyje s výjimkou dna motolskoko-
šířského údolí.

Ze studia výsledků dřívějších a nových nivelací plyne,
že byly sice objeveny tu a tam na území Prahy a okolí
svislé pohyby, poklesy i zdvihy, ale nejsou zcela prů-
kazné, poněvadž jejich velikost se pohybuje většinou
nepatrně nad kritickým intervalem spolehlivosti, tj.
velikost změn se pohybuje od -2,5 do +2,5 mm.
Výsledky prostě nesvědčí o větší aktivitě zkoumaného
území. Ze stálosti výškově význačných bodů můžeme
soudit i na to, že pražská kotlina se ani na jednu stranu

nenaklání. Samozřejmě existuje mnoho bodů se sku-
tečně prokázanými pohyby. Většina z nich se musí
přičítat spíše vlastním změnám objektů s osazenými
nivelačními značkami.
Je však žádoucí, aby se v tomto studiu pokračovalo

v pravidelných intervalech. Byl by tím získán bohatý
materiál, který by spolehlivě a s velkou přesností roz-
hodoval o pohybové aktivitě pražské oblasti. Jsou
k tomu nyní dány výtečné podmínky, spočívající
v nově vybudovaných výškových indikačních bodech
a polích s dokonalými stabilizacemi založenými až na
skalním podkladu. K nim se řadí i body stabilizované
na objektech, které jsou pečlivě vybírány a důkladně
prohlédnuty z hlediska jejich zachovalosti a trvanli-
vosti pro budoucnost. O tom svědčí body RUNS
zachované na území Prahy, které se co nevidět dočkají
stoletého jubilea. Domníváme se, že výsledky našeho
vyšetřování se stanou cenným podkladem pro práce
techniků, geologů i jiných odborníků v pražské oblasti.
Podrobné údaje mohou získat z obšírného elaborátu,
jenž obsahuje změny pro veškeré body a dvojice a gra-
fická znázornění také o změnách bodů RUNS, ČSJNS
a PNS 1951 [2].

[1] KRUIS, B.: Technologie opakovaných nivelací ko·
naných k slcdov~ní svislých pohybů zemského
povrchu. Edice VUGTK, řada 3, Praha 1970.

[2] KRUIS, B.: Stabilita bodú základníhový~kového
pole Prahy. Operát s prúvodní zprávou. Ustřední
dokumentace nivelační Geodetického ústavu, n. p.,
Praha (inv. č. 467.7.3).

[3] LOYDA, L.: Tekto'úka říčních údolí a r:ivdační
měi'e:c.í.GAKO, č. 9/1971.

Do redakce došlo: 20. 12. 1978

Lektoroval:
Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.,

katedra vyšší geodézie Svf ČVUT
v Praze

Geodetická součinnost při montáži
sovětských eskalátorů na trase I A
pražského metra

V roce 1975vstoupila poprvé v historii výstavby praž-
ského metra Geodézie, n. p., Praha do výstavby jako
partner generálního dodavatele technologické části
tj. ČKD - Engineering. Připravovala se totiž montáž
sovětských pohyblivých schodů (eskalátorů) na trase
I A a řešily se možné problémy g~odetických měření
při montáži těchto obřích eskalátorů. Jak je známo,
výrobní program Transporty, n. p., Chrudim obsahuje
též eskalátory, ale jen do dopravní výšky schodů
(svislá vzdálenost mezi úrovní nástupu a úrovní vý-

Ing. Jan Koubek,
Geodézie, n.p., Praha

stupu) 15 m. Z tohoto důvodu bylo nutné naši první
hlubinnou trasu vybavit eskalátory zahraničními. Nej-
lepším výrobkem tohoto druhu tehdy byly sovětské
eskalátory typu LT.

Vzhledem k tomu, že podobné zařízení nebylo
v ČSSR do této doby montováno, předcházela montáži
studijní cesta čs. pracovníků do SSSR (Kijev). Na
základě nabytých zkušeností byl vypracován návrh
technologického postupu geodetických prací při mon-
táži eskalátorů. Koncem roku 1976 byly zahájeny
měřické práce na montáži eskalátorů.
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Legenda:
osa ET - osa eskalátorového tunelu; čistá podlaha vestibulu (nástupiště) - vodorovná rovina horní (dolní)
nástupní desky eskalátoru; základní rovina - svislá rovina, jejíž stopa prochází průsečíkem osy ET a čisté

podlahy a je k této kolmá

Na šesti stanicích trasy I A, v sedmi eskalátorových
tunelech (ve zkratce ET) začala postupně montáž
sovětských eskalátorů. V každém tunelu bylo monto-
váno po třech kusech těchto eskalátorů. Z toho v pěti
případech šlo o typ LT-4 (od 15 do 25 m dopravní
výšky) a ve dvou o typ LT-3 (od 25 do 50 m dopravní
výšky). První část vystrojování eskalátorových tune·
lů a přilehlých prostor spočívá ve vybudování základů
pod eskalátory. Lze říci, že výstavba vodorovných
částí základů nepotřebuje speciálních úprav. V šikmé
části je však třeba vybudovat systém podélných nos-
níků (tzv. lyžin), na kterých spočívá vlastní těleso
eskalátoru [1]. Druhá část výstavby představuje mon-
táž eskalátorů, jejich seřízení a uvedení do zkušebního
provozu. Vlastní eskalátor je tvořen částmi (zonami),
které se montují od dolní části (zona A) přes šikmou
část (zony B a I) a část přechodovou (zony V a G) po
horní část - strojovnu (zony E, Ed a D). Jejich geo-
metrický vztah k eskalátorovému tunelu a k vlastním
nástupištím je patrný z obr. 1.

Veškeré geodetické práce, jak při budování základů
pod eskalátory, tak při jejich montáži vycházely
z dvojic měřických bodů (dvojice horní - E1, E2;

dvojice dolní - E3, E4), vybudovaných v ústí obou

konců ET. Tyto body, mající přesnost bodů základní
vytyčovací sítě metra (polohově i výškově) jsou stabi-
lizovány ocelovým (mosazným) roubíkem s kulovou
hlavou opatřenou jemným otvorem (o průměru
1,5 mm) pro přesnou identifikaci polohy. Tyto dvojice
měhckých bodů zůstávají zachovány po celou dobu
montáže a je jich možno použít pro všechny další
geodetické práce na eskalátorových tunelech a vlast-
ních eskalátorech (obr. 2).

Dále byla úroveň dolní i horní eskalátorového tu-
nelu doplněna třemi nivelačními značkami [2].

Tolerance pro směrové vedení lyžiny (10 mm) je
dobře dodržitelná a nečiní potíží. Obtížnější je výškové
usazování lyžin (tolerance 5 mm), ale i zde je možné
dosáhnouti střední chyby měření 1,0 mm délka zá-
měr nesmí přesáhnout 45 ml. Přes vysoké nároky se
vždy podařilo tolerance dodržet a nemusela být nikde
povolena výjimka.

Měřické pr)ice při montáži počínaly vytyčením strun,
které zajišťují osy či místa geometrických styků zón
a jsou montážníkům jedinečnou pomůckou. Struny,
vyznačené na obr. 1, dělíme na podélné, zajišťující
podélné osy jednotlivých eskalátorů, a příčné. Podélné
struny (1, 2, 3); struny příčné (4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10),
které zajišťují osy hlavních hřídelí (zona E, D), místa
geometrických styků a výšky jednotlivých zón se
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Obr. 2
Foto: archiv Geodézie, n.p., Praha

vytyčovaly velmi dobře z dvojic měřických bodi'l (obr.
3). Byla kombinována metoda ortogonální a polární.
Tolerance stanovené montážním návodem [ I ] lze
celkem snadno dodržet.

Podstatně obtížněji se uskutečňovalo výškové usa-
zování vložených zón v šikmé části. Zde je nutno pro-
vádět urovnání dvěma teodolity (sklon eskalátoru je
30°). Přístroje jsou umístěny v zóně A na pomocném
měřickém stolku (obr. 4). Přitom jeden je nad levou
a druhý nad pravou vodicí dráhou schodišťových stup-
ňi'l (obdobně jako u jeřábových drah). Celý eskalátor

Obr. 3
Foto: archiv Geodézie, n.p., Praha

(jeho šikmá část) se urovnává z dolní části a je třcba
vyhovět mezní odchylce ±2 mm od projektované
hodnoty nivelety. Zde bylo s výhodou použito čtecí
zařízení vlastní výroby. Zlepšení výsledki'l a snížení
pracnosti při této operaci lze očekávat od použití
laseri'l, které budou přezkoušeny na jiných trasách.

Další část prací představovaly práce kontrolní a to
jak polohové, tak výškové na montovaném eskalátoru
i zajišťovacích strunách. Velmi obtížnou prací bylo
usazení hlavní hřídele. Tato hřídel otáčí řetězy ne-
soucí jednotlivé stupně a je velmi namáhanou sou-
částí. Její uložení je třeba provést vclmi pečlivě. Do
prací kontrolních též patřily speciální úlohy podle
poH-eby pracovníků OTK. Jednou z úloh, která byla
prováděna, bylo určení tangenciálního posunu zubů
kol hlavní h1'ídele. Tato úloha, která představuje zají-
mavou aplikaci geodetických metod vc strojírenství,
by mohla být tématem samostatného článku. Autorem
tohoto postupu je pracovník Geodézie Praha s. Ing.
Vyhnálek.

Poslední částí geodetických prací byla dokumentace
skutečného stavu (obr. 5), prováděná podle vzoru, na
jehož vypracování se autor podílel [3J.

Vcškeré měhcké práce byly prováděny bčžnými
přístroji a pomi'lckami jako je teodolit Zeiss Theo
010 A, či nivelační přístroj Zeiss Ni 007. Pro měření
délek byly použity základ nové latě Zeiss Bala (obou-
stranné - upravené VÚGTK) a komparovaná pásma

Obr. 4
Foto: archiv Geodézie, n.p., Praha
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Massi. Jedinou výjimkou bylo čtecí zařízení "eska·
znak" vlastní výroby [2].
Je třeba se zmínit o funkci OGD pro technologickou

část výstavby metra. Vyhláška č. 10/1974 Sb., která
se zabývá geodetickými pracemi v investiční výstavbě,
je zaměřena především na geodetické práce stavebního
charakteru. Bylo nutné značnou část metodiky měřic-
kých prací strojírenského zaměření vypracovat a před.
ložit k doplnění a schválení a současně vniknout do
odlišností montážních prací od prací stavebních. Také
přesnost prací byla vyšší; bylo nutné odvodit celou
řadu základních středních chyb měření. Tak pro
výšková měření: Základní střední chyba převýšení
činí - vodorovná část ET mv = 0,4 mm,

- šikmá část ET mt = 1,0 mm.

Pro polohové měření byly použity tyto základní střed-
ní chyby-
- délková měření md, = 1,0 mm,
- určení směru ms = lOee.

Obr. lj
Foto: archiv Geodézie, n.p., Praha

nutno řešit vyhl. č. 163/1973 Sb., o dokumentaci
staveb - stanoví podrobně jen obsah dokumentace
stavebních objektú. Zde se ukázala mezera v součas-
ných zákonných opatřeních, usměrňujících investiční
výstavbu. Pokud se nebude řešit, ještě se prohloubí,
neboť geodet je ve stále větší míře nejenom partnerem
stavebních organizací.

Dodejme několik vět o společenském dopadu. Na
montáž, seřízení a uvedení sovětských eskalátorú do
provozu byl uzavřen sdružený socialistický závazek
mezi pracovníky ČKD - E, Transporty Chrudim - zá·
vod Tramontáž, E Z Praha, D P - Metro, F M D -
SOTD, Geodézií Praha a sovětskými experty. Se
všemi zmíněnými partnery byla velmi dobrá spolu-
práce a podíl Geodézie, n. p., Praha byl velmi kladně
hodnocen.
Zbývá doplnit, že i na trase II A, která je rovněž

trasou hlubinnou, budou montovány sovětské eska-
látory, nového - modernizovaného typu. Dále byla
rozšířena naše kooperace s dodavatelem technologie
o měření dalších technologických celkú; tím i na této
části výstavby pražského metra má své místo geodet.

LITERATURA:

[1] Eskalátory LT-2, LT-3, LT-4, LT-5, pokyny
pro montáž, spouštění, regulaci a z~běhávání. L - 85
600, (překlad sovětského návodu), OKD Praha, 1976.

[2] O 3. Předpisy pro geodetické práce při výstavbě
a provozu metra. Metodický návod pro geodetické
práce při ražení eskalátorovýc~ ~lmelů a přípravě
montáže eskalátorů. Praha, OUGK - 984 391
MN - 2/79, 1979.

[3] Vzor geodetické dokumentace dokončené montáže
sovětských eskalátorů. Praha, GKS pro středočeský
kraj a pro hl. m. Prahu v Praze - RGM, 1978.

Do redakce došlo: 3. 10. 1979

Lektoroval:
Ing. Vladimír Vorel,

katedra speciální geodézie
ČVUT v Praze

Geodetické meranie posunov V areáli
vodného diela Liptovská Mara

Vodné dielo (VD) Liptovská Mara je situované na
Váhu, v priestore Liptovskej kotliny v úseku Váhu
medzi mestom Liptovský Mikuláš a obcou Liptovská
Teplá (obr. 1). VD Liptovská Mara má krúčový vý-
znam pre viaceré odvetvia národného hospodárstva
v povodí Váhu, ale aj pre celé územie SSR. Pred-
stavuje jednu z najvačších investícií vo vodnom hos·
podárstve na Slovensku v poslednom období (1743
mil.) ..

Ing. Dušan Cebecauer, CSc.,
Ing. Jozef Štubňa, CSc.,

Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina,
Ing. Jozef Mráz,

Vodohospodárska výstavba, IP,
Bratislava

VD Liptovská Mara pozostáva z komplexu stavieb
energetického uzla Liptovská Mara a z energetického
uzla Bešeňová a ďalších vyvolaných stavieb.

V priestore zrušenej obce Liptovská Mara bola vy-
budovaná zemná hrádza (obr. 2). Zaplavená plocha
predstavuje 2 160ha. Při hrádzi je situovaná pod-
priehradová špičková elektráreň. Pod hlavnou ná-
držou je vybudovaná ďalšia zemná hrádza, za ktorou
je vyrovnávacia nádrž - Bešeňová. V zemnej hrádzi
je umiestnená priebežná vodná elektráreň [1].
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AREÁL VODNÉHO DlELA

L1PTOVSKÁ MARA

o ZEMNÁ HRÁDZA lIPT. MARA ® VTOKOVÁ VEiA © ZEMNÁ HRÁDZA BESENOVÁ ® OCHRANNÁ HRÁDZA

lIPT. TRNOVEC CDOCHRANNÁ HRÁDZA lIPT.. MIKULÁŠ V,MARSKÝ" ZOSUN @"VLAŠTIANSKY" ZOSUN GB ŽELEZ-

NIČNO - DIACNlčNÉ NÁSYPY

Výstavba vodného diela si vyžiadala ďalšie stavby,
z ktorých spomenieme aspoň najdóležitejšie, a to
preložku dvojkoTajnoj olektrifikovanoj želozničnej
trate medzi stanicami Liptovský Mikuláš - Liptovská
Teplá, preložku Htátnej cesty I. triedy č. 18 na úseku
Liptovský Michal - Liptovský Mikuláš, vybudovanie
ochranných hrádzí pri obci Liptovský Trnovec a pod
Liptovským ::\likulášom. S výstavhou VD Liptovská
Mara sa začalo v roku 1965 a bola ukonč:oná v roku
1977.

Liptovská kotlina, v ktorej sa nachádza hydrotech.
nický komplex Liptovská Mara, predstavuje zaklesnu-
tú štruktúru medzi okolitými jadrovými pohoriami:
Nízkymi Tatrami na juhu, Chočsko.prosečianskym
pohoríIn na sevorozápado a VeTkouFatrou na západe.

Výplň kotliny tvoria starotroťohorné sedimenty
(paloogén) vo fiyšovom vývoji: pioskovoe altornujúco
s ílovoami.

V mieste prichradného profilu je údolná tcrasa (niva)
vyplnoná i=ítrkopicsčitýmináplavmi hrúhky :~,O-{j,Om
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s vrstvou povrchových hlín 0,3-1,5 m. Náplavy tvo-
ria podloži a zemnej hrádze. :Cavý svah predstavuje
morfologicky plochý, 15-30 m vysoký stupeň staršej
štrkopiesčitej 7-10 m mocnej terasy, s vrstvou tera-
sových hlín na povrchu. Pravý svah je strmší. Je však
pred a pod profilom postihnutý početnými zosuvmi.
Komplikované bolo najma riešenie zaviazania prie-
hrady do pravého svahu. Uskutočnilo sa v chrbáte,
ktorý tu tvorí neporušený pilier medzi dvoma zosuv-
mi: "marským" zosuvom nad hrádzou (so známym
gotickým kostolíkom z 13. stor.) a "vlaštianskym",
:lF-torýje pod priehradou.

Zložité geologické pomery, technická náročnosť
i rozmer diela si vyžadujú pravidelné kontrolné mera-
nia stability. To nakoniec pri vodohospodárskych die-
Iach predpisuje i vyhláška [2]. V príspevku chceme
oboznámiť širšiu odbornú verejnosť s rozsahom i po-
užitými metódami pri geodetickom meraní posunov
v areáli VD Liptovská Mara.

2. Metódy merania

Geodetické merania posunov predstavujú podla [2],
len časť z meraní stability. Ich prednosťou je najma
skutočnosť, že poskytujú absolútne informácie o po-
sunoch a deformáciach.

Geodetickými metódami sa sledujú:
- vodorovné posuny koruny zemnej hrádze Liptovská

Mara,
- vodorovné posuny vzdušného svahu zemnej hrádze

Liptovská Mara,
- zvislé posuny základov, vzdušného svahu a pri-

lahlých objektov zemnej hrádze Liptovská Mara,

- náklon vtokovej veže,
- zvislé posuny zemnej hrádze Bešeňová,
- zvislé posuny ochrannej hrádze pri obci I,iptovský

Trnovec, .
- zvislé posuny ochrannej hrádze na južnom okraji

Liptovského Mikuláša.
Okrem uvedených meraní, ktoré vyplývajú z vy.

hlášky [2], vykonávajú sa, resp. vykonávali sa i ďalšie
merania posunov. Zložité geologické pomery, najmii.
v okolí pravostranného zaviazania zemnej hrádze
Liptovská Mara, si vynútili ešte pred začatím vlastnej.
stavby geodetické sledovanie tzv. "marského" zosunu.
Preložka železničnej trate a vybudovanie novej diaI-
nice si vyžiadalo, okrem iných technických stavieb,
i vybudovanie dvoch 25 m vysokých železnično-diaI-
ničných násypov, ktorých stabilita sa taktiež sleduje.

Vačšiu časť geodetických meraní posunov zabezpe.
čuje oddelenie špeciálnych geodetických meraní vodo.
hospodárskej výstavby, IP, Bratislava a menšiu časť
iné organizácie (Vysoká škola dopravy a spojov Žilina,
Slovenská vysoká škola technická Bratislava, lnži.
niersko-geologický a hydrogeologický prieskum, n. p.,
Žilina a Geodézia, n. p., Bratislava).

2.1 Meranie vodorovných posunov koruny
zemnej hrádze Liptovská Mara

Vodorovné posuny koruny zemnej hrádze sa zisťujú
prostredníctvom 20-ich kontrolných bodov umiestne-
ných v korune hrádze. Časťhrádze sa nachádza v priam-
ke a časť v oblúku. Táto skutočnosť ovplyvnila výber
metód. Vodorovné posuny kontrolných bodov umiest.
nených v priamej časti koruny hrádze sa určujú metó-
dou od zámernej priamky, a to uhlovým meraním.
Vodorovné posuny kontrolných bodov umiestnených

- -O 4

Kontrolné body
Pevné body
Pomocný observačný bod
Posuny
Ko nf jde nč nÝ in t e r val
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v oblúku sa určujú pretínaním napred. Východiskom
u oboch metód sú 3 pevné body a 1 pomocný observač-
ný bod, nachádzajúci sa priamo na korune hrádze.
Na meranie sa používa teodolit Wild T 3. Smery sa
merajú v oboch prípadoch v 3-och skupinách. Určuje
sa vodorovný posun len v smere toku Váhu (+y).
Základné meranie bolo vykonané v januári 1977
a kontrolné merania sa vykonávajú 3-krát ročne.
Na obr. 3 sú znázornené vodorovné posuny z novem-
bra 1978. Maximálne posuny boli namerané v máji
1977.

2.2 Meranie vodorovných posunov vzdušného
svahu zemnej hrádze Liptovská Mara

Na určenie vodorovných posunov reprezentuje vzdušný
svah zemnej hrádze 26 kontrolných bodov, stabilizo-
vaných betónovými piliermi, umiestnených na 3-och
lavičkách.

Vodorovné posuny sa určujú trigonometrickou metó-
dou, podfa [5]. Východiskovú sieť tvorí 10 pevných
bodov (povodne 11). Tieto sa nachádzajú na vzdušnej
strane priehrady až do vzdialenosti 500 m od paty
hrádze. SÚ stabilizované 4-6 m hlbokými piliermi so
základovou patkou 2 x 2 m a zabudovanou centrač-
nou podložkou. Na meranie smerov sa používa teodolit
Wild T 3. Smery sa merajú v 3-och skupinách. Prie-
merná vzdialenosť medzi kontrolnými bodmi a pev-
nými (observačnými) bodmi je 300 m. Priemerná
hodnota strednej chyby vyrovnaného smeru na sta-
novisku z 9-ich etáp meraní je 0,45".
S meraním sa začalo oneskorene v apríli 1976, v čase,

keď bola prakticky celá hrádza dosypaná a nádrž
naplnená, t. j. po prebehnutí hlavnej konsolidácie.
Túto skutočnosť potvrdzujú i celkové posuny, ktoré
sa pohybujú v rozmedzíod +1,1 do +18,1 mm. Na
obr. 4 sú znázornené vodorovné posuny vo vomej šik-
mej projekci i k septembru 1978 a na obr. 5 je znázor-

nená sieť pevných bodov. Do roku 1978 sa ročne vy-
konávali 3 merania. Počínajúc rokom 1979 len 2 me-
rania.

2.3 Meranie náklonu vtokovej veže II

Okrem merania vodorovných a zvislých posunov pri~
stupuje nový prvok - určovanie náklonu objektu.
Na ten účel sa používa optický prevažovač PZL
výrobcu VEB C. Zeiss Jena a rastrový zámerný terč
s osvetlením.
S meraním sa začalo v apríli 1975 a vykonáva sa

3-krát ročne.
Na obr. 6 je znázornený rez vtokovej veže spolu

s náklonom určeným v októbri 1978.

2.4 Meranie zvislých posunov v areáli VD
Liptovská Mara

Meranie zvislých posunov predstavuje najrozsiahlej~ill
časť meraní. Sledujú sa zvislé posuny základov zemnej
hrádze, zemnej hrádze, hydrocentrály,odberných veží
i ostatných prifahlých objektov hydrotechnického
uzla Liptovská Mara, koruna i pata zemnej hrádze
Bešeňová, ochranné hrádze pri Liptovskom Trnovci
a Liptovskom Mikuláši. Celkove bolo na týchto objek-
toch umiestnených 590 kontrolných bodov. Počas
výstavby bolo približne 90 kontrolných bodov zni-
čených.
Zvislé posuny sa určujú, v celom areáli vodného

diela, vefmi presnou niveláciou (VPN). Nivelačné
merania sa vykonávajú nivelačným prístrojom Zeiss
Ni 007, podfa zásad pre VPN. Stredná chyba pre 1 km
združenej nivelácie sa v jednotlivých etapách meraní
pohybuje od 0,2 do 0,4 mm.
Východiskom na určovanie výškových zmien je sieť

pevných bodov, pozri obr. 5. Kontrolné body sú sta-
bilizované čapovými značkami v pilieroch, alebo
klincovými značkami v betónovom podklade.
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Na obr. 7 sú znázornené zvislé posuny zemnej
hrádze Liptovská Mara. Zvislé posuny sa vzťahujú
k obdobiu medzi základným meraním (máj 1975 -
1. lavička až september 1976 - koruna hrádze) a kon.
trolným meraním, vykonaným v novembri 1978.
Základné merania boli vykonané na roznych objek.

toch v roznom čase podla toho, ako boli dokončované,
počÍnajúc od mája 1972 až do mája 1977. Merania sa
vykonávajú 4-krát ročne.

Ešte pred výstavbou vlastného VD Liptovská Mara
v roku 1963, sa začalo so sledovaním "marského"
zosunu. Na lokalite je umiestnených 18 kontrolných
bodov, u ktorých sa sledujú zvislé i vodorovné posuny.
Zvislé posuny sa určovali presnou niveláciou, polohové
posuny boli určované metódou od zámernej priamky
a trigonometrickou metódou. Značné a nepretržité
posuny až do roku 1977 si v rokoch 1977-1978 vy·
žiadali sanáciu, po ktorej sa zosun stabilizoval.
Od júla 1978 sa pokračuje v meraní zvislých i vodo-

rovných posunov.

2.6 Meranie zvislých posunov železnično-
diaTničných násypov

Prvý z násypov "mokrý", sa nachádza v km 266 želez-
ničnej trate Košice-ŽiIina a je omývaný z oboch
strán vodou. Druhý "suchý", sa nachádza v km 268
v blízkosti železničnej stanice Liptovské Vlachy.
Zvislé posuny oboch násypov sa určujú prostred-

níctvom kontrolných bodov (26 na "mokrom" a 16
na "suchom"), ktoré sú stabilizované kIincovými
značkami v betónových patkách stožiarov trakčného
vedenia. Zvislé posuny sú určované z rozdielov perio-

o Observačné stanoviska.
O Overovacie stanovisko
4- Pevný výškový bod

Konlrolný bod

dicky opakovaných nivelačných meraní. Výškov
zmeny kontrolných bodov sa vzťahujú k referenčným
sústavám [4], ktoré tvoria na oboch lokalitách šestice
hibkovo stabiIizovaných pevných bodov.
Nivelačné merania sa vykonávajú od marca 1977,

3.krát ročne, podTa zásad pre VPN. Používa sa nive-
lačný prístroj Ni 007 a 1 invarová lata. Prestavové
body sú trvale stabiIizované. Priemerná hodnota
strednej chyby pre 1 km združenej nivelácie zo 6-ich
meraní je 0,3 mm.

Namerané výsledky sa priebežne a pravidelne vyhod-
nocujú. Jednotlivé merania geodetickými metódami
sa vykonávajú v zosúladených časových intervaloch
medzi sebou i s ďalšími negeodetickými metódami.
Z doteraz určených posunov možno konštatovať, že
v areáli VD Liptovská Mara nedošlo k porušeniu sta-
bility.

11111
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V súčasnej dobe čoraz menšie hodnoty určovaných
posunov poukazujú na postupnú konsolidáciu jed-
notlivých sledovaných objektov. Preto ,sa prikročilo
k zvačšovaniu časových intervalov,po sebe nasledu-
júcich etáp meraní, vačšinou 2-krát ročne (jar-jeseň).
Použité geodetické metódy i rozsah merania posu-

nov v areáli VD Liptovská Mara spÍňajú požiadavky
vyplývajúce z vyhlášky [2]. Dosiahnutá presnosť jed-
notlivých metód je v súlade s odborovou normou [3].
Účinnosť vyhlášky [2] i spomínanej normy [3] je

krátka, vynárajú sa nové problémy i poznatky.
V budúcnosti bude nutné venovať pozornosť okrem
iných i týmto problémom:
- stáva sa skoro pravidlom, že s meraním posunov sa

začína oneskorene. Budovanie siete pevných bodov
a kontrolných bodov je nevyhnutné vykonať sú-
časne s budovaním vlastného diela, aby bolo možné
zachytiť posuny od začiatku.

- Interným predpisom unifikovať používané metódy,
najma v oblasti spracovania nameraných hodnot,
pozornosť venovať hlavne správnej interpretácii
výsledkov merania z hfadiska presnosti [4, 5].
V súvislosti s výstavbou náročných technických diel

vznikajú nové požiadavky na špeciálne geodetické
merania. Mnohé stavebné objekty z hfadiska svojej

';
; '1'1~

IC

prevádzkovej doležitosti a bezpečnosti vyžadujú
dlhodobé sledovanie posunov. Prvé skúsenosti o tech-
nicko-bezpečnostnom dohrade na vodohospodárskych
dielach potvrdzujú, že ide o dobrú vec a získané po-
znatky možno využiť i v iných rez6rtoch.

[IJ Vodné dielo Liptovská Mam. Bratislava, MLVH
SSR, 1973.

[2J Vyhláška MLVH SSR č. 169/75 Zb. zo dňa 24. 11.
1975 ,,0 odbornom technicko-bezuečnostnom do-
hrade na niektorých vodohospodárskych dielach
a o technicko- bezpečnostnom dozore národných
výborov nad nimi".

[3J ON 73 6S07. Pozorování a měření na vodohospodář-
ských~s,tavbách. 1974~_

[4J MARCAK, P. - KUBACEK, L.: The Problem ofthe
System of Height Reference in Determining the
Settling of Foundations and Buildings. Studia geoph.
etgeod., IS, 1974, č. 1, str. 33-46.

[5J MARČÁK, P.: Výskum trigonometrickej metódy
pl'i mel'aní vodorovných posunov na Vírskej priehl'a.
de. Staveb. časopis SAV, XIV, 1966, č. 5, s. 274 až
295.

Do redakcic došlo: 3. 12. 1979
Lektoroval:

Ing. Vlastimil Staněk, CSc.,
Katedra geodézie Svf SVŠT,

Bratislava

Možnosti aplikácie precedenčnej
analýzy V ISGK

Ing. Juraj Vališ,
Výskumný ústav geodézie a kartografie

v Bratislave

Rozvoj výpočtovej techniky a programovacích metód
zmenšil rozdiely v automatizovanom riešení vedecko-
technických úloh a úloh hromadného spracovania
údajov. Stalo sa tak aj zásluhou rozvoja matematic-
kých metód, kt'Jré majú na jednej strane atribúty
vedeckotechnických výpočtov, na druhej strane sa

nezaobídu bez vstupov hromadných údaj ov, resp. pro.
dukujú hromadné údaje ako svoje výsledky. V systé.
movom riešení týchto úloh ustupuje do pozadia pro·
blematika riešenia a programovania jednotlivých,
rubovome zložitých úloh a vystupuje problematika
nadvaznosti úloh, alebo už zostavených programov,
ich zlučovanie a nahradzovanie zložitými programo-
vými systémami.
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Táto objektívna skutočnosť vyplývajúca z neustále
rastúcej zložitosti úloh v oblasti automatizácie geode-
tických a kartografických prác, ktorej úroveň oddele-
ných úloh nevyhovuje, je podmienená neustálym
rozvojom, vývojom a zavádzaním modernej výpočto-
vej techniky. Je možné konštatovať, že efektívnosť
využitia moderných výpočtových systémov je úzko
spojená práve s tvorbou systémových projektov auto-
matizácie.

Zložitosť úloh v oblasti automatizácie, ktoré v súčas-
nosti dosiahli systémový vývojový stupeň vyžaduje,
aby sme využívali tri zdanlivo oddelené oblasti, a to
oblasť systémových disciplín, oblasť výpočtovej tech-
niky a oblasť moderných metód programovania.
Zjednotením poznatkov z nich je možné dosiahnuť
úspěšné vyriešenie takých zlbžitých úloh, ako je
tvorba Informačného systému geodézie a kartografie
(ISGK) a jehoyodsystémov.

2. Údajová zložka ISGK

ISGK má užívatefom zabezpečiť poskytovanie aktuál-
nych informácií z oblasti geodézie, kartografie a evi-
dencie nehnutefností (EN).

Ciefovú funkciu ISGK je možné v súlade s [1]
definovať ako zber a poskytovanie kvalitných, aktuál-
nych a účelne presných informácií (údaj ov) o vlast-
nostiach zemského systému a jeho častí v priestore,
čase, ako aj v určených sociálno-spoločenských súvis-
lostiach na patričné miesta, vo vhodnom čase, na
potrebnej rozlišovacej úrovni a vo vhodnej forme.

Proces získavania a poskytovania geodetických
a kartografických informácií (obr. 1) je možné rozložiť
do nasledujúcich krokov:
a) Vofba reprezentatívnych údaj ov o objekte - spra-

covanie (využívanie) technických predpisov a pro-
jektov na geodetické a kartografické práce.

b) Zisťovanie a kódovanie hodnot - miestne vyšetro-
vanie, priame meranie v teréne, fotogrametrické
metódy, získavanie z iných relevantných podkladov
(digitalizácia, excerpcia a pod.).

c) Prenos údajov do výpočtového systému - príprava
a prvotné spracovanie.

d) Tvorba a aktualizácia údajovej zložky - založenie
a údržba bázy geodetických a kartografických úda-
jov.

e) Odvodenie informácií z údaj ov a ich interpretácia-
automatizovaná tvorba máp, výstupy EN a pod.
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V podmienkach ISGK a pri sucasnej organizačnej
a technickej úrovni spracovania sú v oblasti získavania
údaj ov a poskytovania geodetických a kartografických
informácií typické tieto aktivity:

a) unifikácia, t. j. vyjadrenie vstupných údaj ov a vý-
stupných informácií jednotným sposobom a podIa
jednotných syntaktických pravidiel,

b) konverzia, t. j. záznam vstupných údaj ov na počí-
tačovo spracovateIné médiá,

c) frekvencia, t. j. roznorodá početnosť požiadaviek na
údaje v časovom intervale,

d) časový rytmus, t. j. rozdielne časové kritériá posky-
tovania údajov,

e) ochrana, t. j. rozdielny stupeň ochrany údajov.

Zdrojom geodetických a kartografických informácií
sú údaje, ktoré sú transformované do vopred určenej
obsahovej a fyzickej formy.

Pod pojmom údaje rozumieme usporiadanú časť
reality, vyjadrenú sústavou dohovorených znakov,
použitú na reprezentovanie (zobrazenie) inej časti
reality [2]. Je zrejmé, že údaje a ich množina, ktorú
označujeme ako údajová zložka informačného systému
predstavuje nielen najrozsiahlejšiu, ale i najzložitejšiu
stránku informačného systému. Práve od vlastností,
resp. od špecifických stránok údajovej zložky sa pria-
mo, alebo nepriamo odvodzujú ďalšie zložky a funkcie
daného informačného systému. Odstránenie informač-
ných duplicít a redukcia objemu uložených údaj ov sú
základnými požiadavkami pri riešení informačného
systému budovaného generalizovaným prístupom.
Konvenčné súbory sú nahradené jednotne definovanou
bázou údajov, ktorá je riadená systémom riadenia
bázy údajov. Takto definovanú organizačnú formu
systému spracovania údaj ov nazývame v súlade s [3]
banka údajov. Základným ciefom tohto prístupu je
vytvorenie spoločnej bázy údajov, v ktorej sú uložené
všetky informácie potre bné na splnenie cielovej funkcie
systému.

vývoj systémovej analýzy je v poslednom období cha-
rakterizovaný prechodom od pomerne roznorodého
chápania jej náplne k presnejšiemu a homogénnejšie-
mu vymedzeniu jej obsahu, ako aj k hIadaniu vlast-
ných metód a aplikácií na praktické problémy. Systé-
mová analýza vymedzuje množinu prvkov systému,
množinu vazieb medzi nimi, množinu pravidiel na
vytváranie postupnosti vazieb v systéme, množinu
podmienok, pri ktorých· sa určité prvky mOžu stať
prvkami systému, alebo pri nich možu vznikať nové
vazby.

V doterajšom vývoji metód a techník systémovej
analýzy je možné určiť dva základné smery [4]:
- vývoj metód, ktorých podstatou je prístupný

a zrozumitemý popis a zápis systému a jeho vlast-
ností. Túto skupinu metód označíme ako metódy
explikatívne (popisné). Ustupuje v nich do pozadia
vytvorenie jednoznačného všeobecného algoritmu
a záleží najma od systémového analytika, ako
dokáže popis systému a jeho vlastností využit.
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- druhý vývojový smer predstavujú metódy, v kto-
rých sa kladie doraz predovšetkým na exaktný,
všeobecný a ak je to možné úplný algoritmus
analýzy systému, ktorého použitie nie je závislé na
osobných vlastnostiach systémového analytika.
Túto skupinu metód označíme ako exaktné metódy.

Pri úpravách informačných systémov a pri snahe
o ich automatizáciu spravidla musíme vychádzať z roz-
boru ich súčasného stavu a vlastností. S ohladom na
to, že sa jedná o zložité systémy, musíme pri rozbore
pracovať s rozsiahlymi súbormi východiskových úda-
jov. Rozbor sa stáva velmi pracný a nákladný, čo je
sposobené aj tým, že doteraz nie sú k dispozícii účinné
metódy, ktoré by umožnili jeho čiastočnú, alebo úplnú
automatizáciu. Velmi hodnotným pokusom vytvore-
nia formálnych prostriedkov na zápis systému a jeho
analýzu podla zásad systémovej analýzy podal Lange-
fors [5]. Na skúmanie vlastností systému zaviedol tzv.
systémovú algebru, pracuje s informačnými maticami,
ktoré popisujú rozne aspekty informačného systému.
Základným pojmom Langeforsových myšlienok o vzťa-
hoch v systéme je precedenčná analýza. Pomocou
relácií precedencie, resp. sukcedencie je možné formu-
lovať a formalizovať prakticky všetky vzťahy medzi
údaj mi v informačnom systéme, ako aj v banke úda-
jov.

3.1 Precedenčná analýza

Základným pojmom pre všetky algoritmy tohto druhu
je relácia precedencie (predchádzania), resp. k nej
inverzná relácia sukcedencie (nasledovania), ktoré
možno definovať v skúmanom, alebo navrhovanom
systéme, ak štruktúru tohto systému možno zobraziť
orientovaným grafom (t. j. grafom, ktorého všetky
hrany sú orientované). Takýto graf vyjadrujúci pre-
cedenčné vzťahy v systéme sa nazýva precedenčný
graf. Reláciu precedencie zvyčajne definujeme pre
množinu prvkov systému (ktorým v precedenčnom
grafe zodpovedajú vrcholy), ale v zásade ju možno
definovať aj v množine interakcií (vyjadrených v pre-
cedenčnom grafe hranami) [5, 6].

Vrchol B v orientovanom grafe (obr. 2) je prvým
precedentom (alebo precedentom 1. rádu) vrcholu A
(alebo A je prvým sukcedentom vrcholu B) práve
vtedy, ak existuje v grafe hrana spájajúca vrcholy
A a B, ktorá je orientovaná z B do A. V precedenčnom
grafe na obr. 2 je vrchol E prvým precedentom pre
vrcholy B, C a druhým precedentom pre vrchol A.
Podobne prvými precedentami vrcholu A sú vrcholy
B, CaD. Hovoríme tiež, že B, C, D je množinou
(prvých) precedentov vrcholu A, alebo precedenčnou
množinou prvého rádu vrcholu A. Analogicky se de-
finujú k danému vrcholu aj množiny precedentov vyš-
ších rádov. Prirodzene, v konkrétnom prípade mOže
byť pre daný prvok množina jeho precedentov niekto-
rého rádu aj prázdna: napr. množina precedentov
rubovomého rádu pre prvky E, F (obr. 2).

Vermi výhodné je zobraziť všetky precedenty ku
všetkým prvkom systému v tvare matice, ktorú zo-
stavíme takto:
a) V záhlaví riadkov a stÍpcov matice napíšeme jed-

notlivé prvky systému.
b) V j-tom riadku a i-tom stÍpci matice napíšeme 1prá-

ve vtedy, ak prvok aj je (prvým) precedentom
prvku a;, ináč napíšeme O.

Z tejto definície vyplýva, že takto zostavená matica,
ktorú nazveme preceaenčnou maticou, je štvorcová
(má rovnaký počet riadkov a stÍpcov) a boolovská
(obsahuje iba jednotky a nuly).

Pri vhodnom zostupnom označení uzlov precedenč-
ného grafu v zmysle orientácie hrán sa dá zaistiť, aby
žiadna hrana nevychádzala z uzlu s nižším označením
ako má koncový uzol hrany. Potom výskyt nenulo-
vých prvkov nad hlavnou diagonálou precedenčnej
matice systému určuje prítomnosť spatnej vazby
v systéme.

V našom príklade systému, ktorého graf je na obr. 2,
precedenčná matica M bude

A

B

M=C
D

E

F

-- - -- - - ---

I
- - - - - -

1
- - - - -- --

I
- - - - - -

1 1
- - --- - - -

1 1

pričom v prázdnych miestach by mali byť nuly, ktoré
však pre jednoduchosť nepíšeme.

Precedenčná matica má tú vlastnosť, že Iubovorný
jej riadok Mi je sukcedenčným vektorom i-tého prvku
systému, t.j. takým vektorom, ktorý polohou svojich
jednotiek určuje sukcedenty i-tého prvku. Napríklad
z danej precedenčnej matice M vidíme, že prvok F má
za prvé sukcedenty práve prvky CaD, alebo prvok A
nemá žiadne sukcedenty.

Prvky, alebo časti systému, ktoré nemajú žiadne
precedenty nazveme začiatočné (iniciálne), podobne
prvky, ktoré nemajú žiadne sukcedenty nazveme kon-
cové (terminálne). V precedenčnej matici sú tie prvky
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začiatočnými, resp. koncovými, ktorých stfpce, resp.
riadky sú nulové. Pretože v precedenčnej matici M
sú nulové stfpce E a F a riadok A, sú v systéme prvky
E a F začiatočnými a prvok A koncovým prvkom
[7]. Prvky, alebo časti systému, ktoré nie sú ani za-
čiatočné ani koncové, nazveme vnútornými prvkami
systému. Z toho vyplýva, že riadky a stfpce precedenč-
nej matice, ktoré zodpovedajú vnútorným prvkom
systému sú nenulové.

Popri definovaní množiny precedentov pre jeden
prvok systému je užitočné definovať tiež množinu pre-
cedentov aj pre IubovoInú podmnožinu množiny všet-
kých prvkov. V tomto prípade výslednú množinu pre-
cedentov dostaneme zjednotením množín precedentov
pre jednotlivé prvky. Napríklad, ak P(A, B, O) je
množina precedentov pre prvky A, B, O v našeom prí-
klade, potom platí:

P(A, B, O) = P(A) UP(B) UP(O) =
= (B, O, D) U(E) U(E, F) = (B, O, D, E, F).

Je užitočné definovať tiež symbol P2(X) ako označenie
pre množinu všetkých druhých precedentov prvku X.
Z definície precedencie vyplýva rovnosť

kde pl = P, pričom označenie pn(X) znamená mno-
žinu k-tých precedentov prvku X.

P2(A) = P(P(A)) = P(B, O, D) =
= P(B) UP(O) UP(D) = EU(E, F) UF =

= (E,F),

teda množinou druhých precedentov prvku A je mno-
žina (E, F), čo nám potvrdí aj obr. 2.

Precedenčná matica M má pre skúmanie vzťahov
v systéme zásadný význam, lebo je v nej zachytená
štruktúra systému a jej primárne topologické vlast-
nosti. Precedenčná matica je matematickým zobraze-
ním všetkých precedenčných vzťahov daného systému
[7]. Možno preto očakávať, že prostredníctvom nej sa
pomocou určitých operácií dostanú rozne zaujímavé
informácie o danom systéme. K takýmto operáciám
patria určité kompozície maticovo-vektorového typu,
ktorými možno priamo matematicky vypočítať niekto-
ré netriviálne informácie o logickej štruktúre daného
systému.

3.2 Výpočet precedentov z precedenčnej
matice

Ukážeme, že precedenty množiny prvkov systému
možno získať jednoduchým výpočtom pomocou pre-
cedenčnej matice a určitého, tzv. výberového vektora.
Tento výpočet spočíva v maticovo-vektorovej operá-
cii

kde M je daná precedenčná matica, "s'" je výsledný
vektor, a "s" je zvolený výberový vektor. Výberový

vektor je boolovský vektor, ktorý má rovnaký počet
zložiek ako má matica M stfpcov. Výberovým sa na-
zýva preto, lebo svojimi zložkami, ktoré sa rovnajú
1 určuje, ktoré stípce precedenčnej matice M sa vyberú
do operácie M(U) s. Ak napr. jeho i-tá zložka je 1,
potom sa vyberie i-tý stfpec precedenčnej matice M.
V stfpcoch precedenčnej matice M vybraných výbero-
vým vektorom "s" zodpovedajúce prvky množinovo
zjednotíme na výsledný prvok, ktorý tvorí príslušnú
zložku výsledného vektora "s"'. Označenie (U) operá-
cie používame preto, aby nám pripomenulo množinové
zjednotenie vybraných stfpcov precedenčnej matice
M. Symbol U je v zátvorkách, aby nám to naznačilo,
že nejde o "čisté" množinové zjednotenie, ale o zjed-
notenie zodpovedajúcich si zložiek vybraných stfpcov.
V prípade, že výberový vektor by vybral viac než
dva stlpce, je potrebné zjednocovanie robiť postupne.

Rlavnou otázkou teraz je, aký význam má operácia
(U) pre precedenčnú analýzu aplikovanú na oblasť
informačných systémov a tvorbu bázy údajov. Aby
sme mohli odpovedať na túto otázku, vrátime sa opať
k nášmu systému informácií s precedenčnou maticou
M.

Z definície precedenčnej matice vyplýva, že každý
jej stfpec polohou svojich jednotiek v tomto stfpci
udáva celkový počet precedentov tohto prvku. Naprí-
klad stfpec O nám dáva informáciu, že prvok O má 2
prvé precedenty, ktorými sú prvky E a F. Významnou
vlastnosťou precedenčných matíc je, že ak do operácie
M(U) s dosadíme za výberový vektor "s" niektorý
stfpec precedenčnej matice M, potom výsledný vektor
tejto operácie nám identifikuje množinu všetkých
druhých precedentov prvku, ktorého meno je v záhlaví
tohto stfpca. Z uvedeného vyplýva, že mocnina M!
matice M bude identifikovať množinu všetkých dru-
hých precedentov pre všetky prvky systému.

Všeobecne platí, že precedenčná matica Mk, k =
= 1,2, '" n identifikuje množinu všetkých preceden-
tov n-tého rádu v skúmanom systéme. Z toho vyplýva
zásadný význam precedencie pre budovanie systémov.
Postupnosť matíc, ktorú možno vždy vypočítať z da-
nej precedenčnej matice M, jednoznačne identifikuje

.precedenčnú situáciu v danom systéme a vyjadruje
ju v matematickej forme, čím ju sprístupňuje počíta-
čovému spracovaniu.

Ďalšou prednosťou tohto prístupu je jeho univerzál-
nosť, ktorá dovofuje použiť tieto metódy pre systémy
Iubovolhého druhu, špeciálne teda aj pre informačné
systémy a tvorbu bázy údajov. Pri skúmaní vnútor-
ných vzťahov v báze údaj ov je možné zistiť precedenč-
nou analýzou súvislosť medzi vstupnými a výstuP"
nými informáciami, čo je možné vhodne využiť pri:

- doplňování a úprave banky údaj ov,

- zlučovaní súborov v banke údaj ov,

- zoskupovaní výpočtov,

- určení a identifikovaní miesta poruchy v systéme.

Uvedenou problematikou sa podrobne zaoberáme
v [7].
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V predloženom príspevku Sme sa snažili podať stručný
prehrad metód systémovej analýzy založených na
reláciách precedencie a sukcedencie systémových
prvkov. Išlo nám najma o tie metódy, ktoré sú z algo-
ritmického hradiska. najlepšie využiteIné v aplikačnej
sfére. Prínosom týchto metód je, že podnietili činnosť
odborníkov v oblasti automatizácie za stále rozsiahlej-
šie uplatňovanie matematickologických a formálnych
metód aj v oblasti spracovania informácií a v takých
netypických oblastiach ako je navrhovanie systém ov
a optimalizácia spracovania údajov.

Spomínané metódy sú účinné najma preto, že pra-
cujú s precedenčnými maticami daného systému. Tieto
matice vermi presne vystihujú štrukturálne vlastnosti
systémov, najma však typ vazieb medzi jednotlivými
prvkami. Popísanými operáciami s týmito maticami
je možné získať informácie o vnútorných vzťahoch da-
ného systému.

Uvedené metódy je vhodné využívať práve v oblasti
informačných systémov a tvorby bázy údaj ov, kde
prevažuje počítačové spracovanie verkého množstva
súborov údajov, čo je jeden z atribútov ISGK. V ta-
kýchto informačných systémoch je takmer vždy možné
definovať systémové prvky a vazby medzi nimi tak,
že z ich štruktúry vystupujú relácie precedencie, alebo
sukcedencie, ktoré treba potom už len presne vyjadriť.
Okrem výpočtu róznych informácií a údajov potreb-
ných pri zostavovaní výstupných \súborov vychádza-
júc z daných údajov, poskytujú tieto metódy mnohé
možnosti vytvorenia optimálnych algoritmov na

organizáciu spracovania súborov údaj ov a redukova-
nia počtu výpočtových procesov.

Pri riešení čiastkových etáp tvorby ISGK je po-
trebný systémový prístup, ktorého cieIom bude infor-
mačný systém riešený modernými metódami, poskytu-
júci potrebné množstvo úplných informácií pri zacho-
vaní maximálnej miery efektívnosti a aktuálnosti.
Tvorba ISGK je dynamický proces, ktorý sa neustále
zdokonaIuje a vyvíja, využívajúc všetky nové dostup-
né možnosti systémových disciplín, prístrojového
a programového vybavenia.
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Zpráva o činnosti ČÚV ČSVTS -
společnosti geodézie a kartografie za rok
1979

A. Politickoorganizační činnost

Činnost ČÚV ČSVTS - společnosti geodézie a kartogro-
fie v r. 1979 se soustředila na zabezpečování závěrů III.
sjezdu ČVTS, V. sjezdu ČSVTS a závěrů a usnesení VIII.
geodetické a kartografické konference ČSVTS - G1<,
které byly promítnuty i do "Plánu politicko-odborné čin-
nosti na r. 1979". Úkoly politicko-odborné činnosti čsvrs
- GK jsou dlouhodobě rozpracováy v "Plánu aktivily
ČVTS - GK" a v materiálu "Hlavní směry činnosti
ČVTS - GK po XV. sjezdu KSČ". Velkou pozornost vé-
novala společnost geodézie a kartografie závěrům 5. roz-
šířeného zasedání ÚR ČSVTS, konaného dne 30. 5. 197'l
v Bmě. Hlavní náplní práce naší společnosti v r. 1979
byla příprava a realizace Mezinárodní geodetické konfe-
rence a zasedání Stálého výboru FIG 1979, které se ku-
naly ve dn.ech 2.-7. července v Brně.

V roce 1979 se konala 4 plenární zasedání ČÚV ČSVTS
- GK. Na pořadu většiny jednání bylo zhodnocení sta-
vu rozvoje tvůrčí iniciativy členů poboček ČSVTS - GK
a účast na přípravě plánu rozvoje vědy a techniky (RVT]
na 7. pětiletku. Na výjezdním jednání v Pardubicích oce-
nili představitelé orgánů a organizací geodézie a kar-

Ing. Jil'i Vaingát,
tajemnik ČÚV ČSVTS.společnosti

geodézie a kartografie, Praha

tografie významnou a konkrétní pomoc poboček ČSVT,S
- GK Východočeského kraje při řešení otázek RVT. Za
dosažené výsledky zaměřené zejména na ochranu a vy-
užití zemědělského půdního fondu (ZPF], zabezpeč,oní
investiční výstavby a zlepšování úrovně služeb obyvatel-
stvu a socialistickým organizacím byla jednotlivcům
i kolektivům ČSVTS- GK navržena čestná uznání ČSVTS
různých stupňů za ocenění jejich práce.

Na základě uzavřených dohod s resorty ČÚGK, FMD,
FMNo byly veškeré akce zařazené do plánu politicko-
-odborných akcí, s těmito resorty předem dohodnuty. ot:-
dobně i výsledky jim byly předány k využití. Dále byla
rozvíjena spolupráce s ČSAV. Prosetřednictvím vědecké-
ho kolegia geologie, geografie a hornictví ČSAV byl a
j'9 i nadále koordinován styk s Národním geografickým
komitétem ČSAV, jímž je ČS.SRzastoupena v Mezinárodní
geografické unii. Dalšími mezinárodními organizacemi,
na jejich činnosti má společný zájem ČSAV a ČSVTS -
spolelinost gel!ldézie a kartografie jsou
a) v rámci spolupráce socialistických států:

KAPG (Komise akademií věd socialistických stc'j-
tů pro planetárni a geofyzikální výzkumy)

- Interkosmos
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b) v celosvětové mezinárodní spolupráci IUGG (Mezi-
národní unie geodetická a geofyzikální a její geode-
tická asociace (IAG). ČSSR zastupuje v uvedených
organizacích ČSAV resp. národní komitéty a komise
organizované v rámci ČSAV.

Zástupci ČSVTS - GK jsou členy všech uvedených
orgánů ČSAV. Vzájemná koordinace prací je prováděna
v pravidelném pracovním styku jako v případě ICA (Me-
zinárodní kartografické aosciaci). Spolupráce s ČSAV
v oboru činnosti Interkosmosu byla a je i perspektivné
velmi nadějná s ohledem na rozvoj metod dálkového
průzkumu Země. Sledováním této spolupráce a dalšG:o
rozvoje byla pověřena OS fotogrammetrie a usnesením
picdsednictva ČÚV ČSVTS - společnosti geodézie a kar-
tografie z 18. října m. r. přejm3nována na OS fotogram-
metrie a dállwvého průzkumu Země.

Pro další období se UkaZU}9 jako prospěšné prohloubit
i spolupráci s ostatními orgány, jako např. s ROH, ČSSZ.
SČSP a SSM.
Na základě platné .,Dohody o vzájemné spolupráci me-

zi Českým úřadem geodetickým a kartografickým a ČÚV
ČSVT.S - GK" bylo umožněno naší společnosti pravidel-
né uveřejňování různých zpráva oznámení v celostátním
odborném časopise Geodetický a kartografický obzor
(GaKO) v stálé rubrice "Z činnosti ČSVTS".
Touto cestou bylo získáno hlavní spojení s většinou

geodetů, fotogrammetrů a kartografů pracujících jak
v resortu ČÚGK, tak i v celém odvětví geodézie a karto-
grafie (stavebnictví, dopravě, zemědělství, geologii, škol-
ství apod.), kteří se zajímají o politickoodbornou činnost
ČSVTS - GK. Hlavní politickoodborné akci pořádané
v r. 1979 v ČSSR - Mezinárodní geodetické konferenci
a zasedání Stálého výboru FIG - bylo věnováno jedno
kompletní číslo tohoto časopisu.
Propagace a popularizace naší společnosti byla pre-

zentována hlavně při příležitosti Mezinárodní geodeticK8
konference (MGK) a zasedání Stálého výboru (.5V) FIC
v denním tisku, masových sdělovacích prostředcích (i za
účasti zahraničních představitelů). Při příležitosti koná-
ní konference byla instalována v Technickém muzeu
v Brně výstava "Mapa - obraz současnosti". Členové
ČSVTS - GK pracující na výstavbě metra v Praze se
angažovali na vytvoření dokumentárního filmu "Geode-
tické metody v metru", který byl o09něn na přehlídce
technických filmu "Techfilm Pardubice 1979" hlavní CP.-
nou Grand Prix v kategorii filmů pro televizi. Tento fillll
a další budou použity k získání formou výměny dalšich
filmů s politickoodbornou tematikou, zejména se zemi)-
mi socalistického společenství. V denním tisku se pro-
pagovaly nové metody práCe geodézie a kartografil9, nanř.
použití leteckých snímků při prověrcp. půdního fondu.
geodetické práce v inw3stiční výstavbě aj.
Pro další období je i nadále žádouCÍ rozšiřovat člen-

skou základnu, zejména zapojovat do naší činnosti mlá-
dež a ženy. které zatím pracovaly pouze v menším roz-
sahu v naší společnosti, a to jak v ČÚV tak i v jednot-
livých krajích.
Na výroční členské schůze poboček ČSVTS byli dele-

Rováni členové ČÚV ČSVTS - GK s úkolem aktivizovat
práci poboček na konkrétní úkoly podle potřeb geodetic-
kých a kartografických organizací. Toto zaměření hylo
dále prohlnuh9no k realizaci výzvy 5. rozšířeného zase-
dání ÚR ČSVTS - "Každý člen Č.SVTS - alespoň 1 kon-
krétní úkol".
Z krajských výborů (resp. MV) ČSVTS - GK byl nej-

aktivněíší KV pro Jihomoravský kraj v Brně. Jen na pří-
pravě Mezinárodní geodetické konference a zasedání SV
FIG se podílelo řádově 100 pracovníků. (Na přípravě a
zajištění této velké mezinárodní politickoodborné akce
byly zapojeny i jiné kraje, včetně Slovenska).
V krajích dobře fungují u poboček ČSVTS komplexní ra-
cionalizační brigády, jako např. v kraji Středo českém a
dalších.
\! kraji Západočeském pracovalo 12 KRB (80 člen!1
ČSVTS) - přepočtený ekonomický přínos činí 384 tis.
Kčs, členové ČSVTS v tomto kraji se podíleli i ve vyná-
lezecko-zlepšovatelském hnutí (o9lkově bylo podáno 20
zlepšovacích návrhů z toho 12 podali členové ČSVTS -
- spol. prospěch 111 tis. Kčs).

V kraji. Severočeském pracovalo celkem 9 poboček
ČSVTS - GK. Z nich vykazovaly nejlepší výsledky lJo-
bočky v Liberci, Ústí n. Labem, Děčíně a Teplicích. Zvý-
šila se členská základna i společenský přínos z využíva-
ných zlepšovacích návrhů, podaných členy ČSVTS. Akt!-
vizace činnosti poboček se projevila i v lepším umístě-
ní v celokrajské soutěži Krajské rady oproti r. 1978.
Z celkového počtu pracovníků soutěžících o přiznání
oprávnění "Ručím za kvalitu své práce" je rozhodující
většina z řad čl'9nů Č.SVTS. Pobočka ČSVTS - GK v Li-
berci se podílela na rozhodujících akcích celokrajshého
významu, organizovala pro své členy nejvíce akcí a mě-
la největší podíl na výsledcích celé krajské organizace.
Velmi dobrou tradicí se staly každoročně organizované
"Dny nové techniky" pro rnladé odborníky podniku. PH
pobočce aktivně pracuje aktiv žen, který si vytkl za ClI
zvýšit podíl žen na činnosti KRB a na řešení tematic-
kých úkolů. Podílel se na zajištění krajské odborné ak-
ce a v soutěži zlepšovatelek, organizované při KR ČSVTS,
získaly v r. 1979 dvě členky druhé a třetí místo. Členové
pobočky - účastníCi tematického zájezdu do SSSR --
uspořádali ve spolupráci s odbočkou SČSP společnou be-
sedu o získaných poznatcích ze setkání se sovětskými
g,90dety i o dojmech z návštěvy kulturních a historic-
kých míst SS,SR. Členové ČSVTS se i v r. 1979 zapojili na
úseku VZH, KRB a při řešení tematických úkolů. V kra-
ji pracovalo 8 KRB s počtem zapojených členů ČSVTS 80.
Členy ČSVTS bylo podáno 30 ZN, společenský prospěch
z využívaných ZN čIní 216 tis. Kčs.

V kraji Východočeském pracovalo v r. 1979 11 KRB, ve
kterých bylo zapojeno 44 pracovníků podniků. Dalších
10 pracovníků (členů ČSVTS) pracuje v nadpodnikovýct
brigádách. Bylo podáno vlastních 22 ZN, z nich bylo při-
jato 17 ZN se společenským prospěchem 123 tis. Kčs.
Pro pracovníky Stavoprojektu bylo uspořádáno školení
o vytyčovacích pracích.
V kraji ,Severomoravském dosáhly významného úspěchu
zejména pobočky .čSVTS v Opavě a Olomouci, které
v soutěži poboček ČSVTS byly hodnoceny jako jedny
z lli9jlepších. Členové ČSVTS byli v průběhu roku U179
zapojeni do VZH, kde podali celkem 36 ZN, z toho bylo
přijato 22 ZN (zatím nerozhodnuto 5 ZN) s ekonomic-
kým přínosem 82 tis. Kčs. V souladu s hosp. úkoly, pro-
gramy VTR se odborné skupiny podílely na řešení těch-
to konkrétních úkolů: '

OS 1701 - inženýrská geodézie (vypracování vzorů geo-
detické činnosti projektové dokumentace),
OS 1702 - kartografie (vypracování technologického po-
stupu při používání Topatexu),
OS 1703 - fotogrammetrie (spolupráce na dokončení vÝ-
zkumného úkolu ..Zaměřování příčných tunelových pro-
filů soupravou FST II" a provozní zkoušky soupravy),
OS 1704 - evidence nemovitostí (odzkoušení rejstřílm
parcel pro záznam změn v pís9mných operátech EN ve·
dených na mikrofiších),
OS 1705 - mapování (zpracování koncepce racionálního
využívání dálkoměrů při zhotovování map velkého mě-
řítka ),

OS 1706 - geodetické základy (odzkoušení dálkorněru
EOT 2000 při budování PBPP a vyt. sítí),
OS 1707 - racnionalizace (technicko-ekonomický rozbor
správnosti vybraných výkonových norem oboru 984). Spo-
lečnost zemědělská ČSVTS má před sebou závažné úko-
ly v souvislosti s plněním závěrů pléna ÚV KSČ a KV
KSČ k rozvoji zemědělství, na nichž se významně podí-
lejí i členové Č.SVTS spol. geodézie a kartografie, u to
především na úseku zpřísněné ochrany zemědělského
půdního fondu, při zabezpečení podkladů pro plánovité
řízení zemi>dijlské výroby. iako je podniková evidence pů-
dy, zemědělské hospodářské mapy atd. Spolupráce obou
společností se prakticky realizuje i v přímé součinnosti
jednotlivých poboček. Tak např. v Okl\9Se Olomouc je
uzavřena dohoda o spolupráci .poboček při Středisku geo-
dézie v Olomouci a Zemědělském stavebním sdružení Olo-
mouc. která spočívá ve výměně zkušeností při vedení
podnikové eVid~nce půdy, zpracování souhrnných pozen::-
kových úprav. Clenové pobočky Střediska geodézie v Olo-
mouci seznamují pracovníky Zem. staveb. sdružení s PO
vou přístrojovou a výpočetní technikou, s vedením r'3-

1980/154



Geodetický a kartografický obzor
ročník 26/68, číslo 6/1980 1 SS

gistru evideno9 nemovitostí na počítači 3. generace atd.
K navázání kontaktů a těsnější spolupráci se společnos-
tí lesnickou došlo již při přípravě společného semináře d

řešení technických otázek delimitace ZPF a LPF nadDod-
nikovou KRB, spolupráce se nadále prohlubuje a přindší
positivní výsledky.
Výrazem spolupráce společnosti geodézie a kartografie
se členy společnosti stavební a hornické je řešení kon-
krétních úkolů v odb. skupinách a v současné době pH-
prava celostátního symposia "Nová technika a nové me-
tody práCl9 inženýrské geodézie při socialistické výstav-
bě".
V ČÚV ČSVTS - GK byly projednány otázky odborné-

ho studia a vzdělávání. Zapojení do kursů studia byle
předmětem jednání zasedání předsednictva resp. pléna
ČÚV - společnosti geodézie a kartografie a v důsledku
toho byla přijata příslušná opatření.
Ženy techničky tvoří v orgánech a organizacích geodézie
a kartografie polovinu všech pracovníků, tomu však ne-
odpovídá jejich aktlvní účast na práci ČSVTS,a proto je
tato otázka zařazována jako samostatné opatření vyplý-
vající ze závěru tohoto rozboru. Tato otázka je aktuální
proto, že průměrný věk žen je pod 30 let.

Politickoodborná akce společnosti geodézie a kartografie
uskutečněné v r. 1979 byly orientovány především na
zabezpečování úkolů 6. pětiletého plánu geodetických a
kartografických prací a přípravu 7. pětiletého plánu. Dá-
le na vývojové tendeno9 automatizace v geodézii a na
aplikace inženýrské geodézie v ostatních oborech ná-
rodního hospodářství. Oba tyto okruhy otázek jsou zá-
sadní pro dopracování koncepce rozvoje čs. geodézie na
7. pětiletku [Mezinárodní geodetická konference). Dal-
ší akce byla zaměřena na řízení jakosti v souvislosti s dU
tomatizací měřických a konstrukčních prací, dále k teo-
retickým aspektům řížení jakosti a ekonomickým vaz-
bám [II. konference o říZl9ní jakosti geodetických a kar-
tografických prací).
Do plánu politickoodborné činnosti byly jako hlavní

úkoly v tomto období zařazeny závěry z porady předsta-
vitelů [předsedů, generálních sekretářů) VTS - GK so-
cialistických států a konkrétně upňesněny k realizaci
v naší společnosti.

Těžiště činnosti ČÚV ČSVTS - GK spočívalo v prtpra·
vě a zajišťování hlavního úkolu politickoodborné činnos-
ti v r. 1979, a to Mezinárodní geodetické konference a
zasedání Stálého výboru FIG - Brno 1979.
Akce se zúčastilo celkově 555 lidí [z toho z ČSSR 381,
ze zahraničí 174 - celkem z 25 států světa).
Projektem stanovený cíl. spočívající ve výměně poznat-
ků a zkušeností z oblasti automatizace, informačních
systémů, inženýrské geodézie a .evidence podzemních ve-
dení byl zcela naplněn.
Celkem bylo předneseno 46 referátů, z toho 25 od za-
hraničních autorů. Poznatky získané ze zahraničí bude
možno ve značném rozsahu aplikovat při upřesňování
koncepce rozvoje odvět\'í gedézie a kartografie na obdo-
bí 7. pětiletky.
Také cíl stanoveny pro zasedání Stálého výboru FIG a
spočívající v seznámení zahraničních delegátů s životní
a kulturní úrovní čs. lidu a vysokou úrovní čs. geodézie
a kartografi.e, oslavující 25. výročí svého sjednocení. bVl
zcela splněn. Podle představitelů FW (prof. Matthias-
- president, H. R. Diitschler - gen. tajemník) šlo o or-
ganizačně nejlépe připravené zasedání za posledních 6
let.
Při příležitosti této Mezinárodní geodetické konference
byly uspořádány 2 tiskové konference s čs. novináři. PU-
jatá usnesení a doporučení byla projednána oběma ná·
radními společnostmi ?eodézie a kartografie a budou
využita pro zpracování 7. pětiletého plánu se zaměřením
tematiky akcí plánovaných pro nejbližší období na rozši·
řování nových poznatků v geodézii a kartografii.
Druhou významnou politickoodbornou akcí, pořádanou
společností ?eodézie a kartografie byla "II. konference
o řízení jakosti geodetických a kartografických prací",
která rámcově seznámila účastníky s cílem experimentu,

který probíhá v některých výrobních odvětvích našeho
národního hospodářství a jehož cílem je posílení zainte-
resovanosti na efektivnosti a kvalitě produkce, dále s ná-
zory odběratelů geodetických á kartografických prací
a uživatelů dokumentovaných výsledků, se zkušenostmi
některých organizací v konkrétních otázkách řízení ja-
kosti i s uceleným pohl.edem na rozhodující činitele, kte-
ré jakost ovlivňují, tj. na výchovu a postoje člověka, na
přístrojovou techniku z hlediska přesnosti výsledků a se
stavem novelizace technických předpisů v systémovém
uspořádání.
Konferenc~] se konalá ve dnech 1. a 2. 11. 1979 na Ko-
nopišti a bylo jí přítomno přes 130 účastníků [z toho
78 z orgánů a organizací resortu Českého úřadu geode-
tického a kartografického, 41 zástupců oprávněných or-
ganizací v ČSR a hosté ze. Slovenské socialistické re-
publiky) .
Konference kladně hodnotila přístup orgánů ČSVTS k za-
bezpečování úkolů v této oblasti a aktivní účast jednotli-
vých členů a na závěr přijala následující doporučení:

výsledky dosažené v r. 1979 v oblasti řízení jakosti
geodetických a kartografických prací považovat ;;a
závěr první etapy sjednocování systémů řízení jakosti
v další etapě zabezpečit aby se jednotný systém ří-
zení jakosti v Desortu ČÚGK realizoval a stal se ne-
dílnou součástí vnitropodnikového řízení s možností
realizace i v dalších orgánech a organizacích, prová-
dějících geodetické kartografické práce
řízení jakosti v jeho komplexnosti chápat jako říze-
ní rozšířené na všechny oblasti, které jakkoliv mohou
ovlivnit výsledek prací
propojit a postupně realizovat neoddělitelné vazby
oblastí Jednotných výkonových norem, přípravy vý-
roby, řízení jakosti a odměňování
současně dále rozvíjet normativní základnu geodézie
a kartografie včetně metrologie
probíhající novelizaci technických př,edpisů zapojit do
sjednoceného systému řízení jakosti
úsilí v socialistické soutěži vyvíjet a směrovat na
dosažení požadované úrovně kvality výsledků naší
práce.

Činnost v oblasti vzdělávání a zvyšování odborné kva·
lifikace je řízena v dohodě s Oborovým střediskem vzdě-
lávání pracujících přt Výzkumném ústavu geodetickém.
topografickém a karto!,"rafickém. Těmito kursy prošlo
:>:hruba 1500 pracovníků. Zaměřeny byly převážně na
hlavní technické inovace a členové naší společnosti tam
působili jednak jako leI<-.toři rčlenové odborných sku-
pin], jednak jako posluchači rčlenové poboček Č.sVTS.
ve kterÝch se tyto inovace r.ealizujíJ.
Čs. odborníci-j!eodeti a kartografové se zúčastnil! ně-

kolika akcí pořádaných v zahraničí, zejména v ZSS.
Z nich možno jmenovat:
..Kolokvium o elektronické tachymetrii" (NDR). které
bylo zaměřeno iednak na obecné poznatky s elektroop-
tickými techymetry. jednak se zabývalo koncepcí a po-
užitelností EOT 2000.
Konference ..Úkoly inženýrské geodézie při zvyšování
kvality a efektivnosti ve stavebnictví" [BLR). která byla
zaměřena na kvalifikované řešení speciálních úkolů in-
ženýrské geodézie.
Konference o vědeckovýzkumné práci a vzdělávání pra-
covníků v oboru veodézie a karto!,!rafie" (Ju?oslávieJ,
zaměřená na otázky organizace a řízení !,!eodetických
Drací. výzkumu v geodé7.ii. ze vzdělávání na vysokých
školách, z !,!eodézj,9. inženýrské geodézie, kartografie.
fotogrammetrie a vyšší geodézie.
Konference ,.Turistická kartoj2"rafie" (PLR1. která po-
skytla možnost uceleného pohlpdn na problematiku v'!-
dávání map pro potřeby turistického ruchu nejen v PLR,
ale i možnost srovnávání se stavem Výroby.
Zástupci ČSVTS se zúčastnili i akcí pořádaných mezi-

národními nevládními organizacemi. Z nich možno jlTle·
novat např.:
Zasedání V. komise pro technologii ..Mezinárodní karto-
vrafické asociace rlnternatonal Cartographic Associa·
Hon - ICA1 - rNSR).
Účastí na zasedání se podařilo získat poznatky o sou·
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časném stavu kartografických technik a technologie
v zúčastněných členských zemích. Byly získány i někte-
ré materiály a úplná technologie vyhotovení inverzní
kopie na negativně pracující fotografické materiály je-
jíž zavedením ve výrobě by bylo možno získat úsporu de-
viz. Rovněž se podařilo získat nové materiály, které bu-
dou využity v naší mapové tvorbě.
Nejaktivnější odbornou skupinou byla OS 1701 - in·

ženýrská geodézie. Podílela se význačnou měrou na za-
bezpečení organizační stránky Mezinárodní geodetické
konference a zasedání SV FIG a prováděla přípravu
symposia "Nová t.echnika a nové metody práce inženýr-
ské geodézie při socialistické výstavbě", které se bude
konat v dubnu t. r.
OS 1702 -- kartografie připravovala celostátní seminář
,.Tematické mapy pro potřeby zemědělství a lesnictví".
OS 1704 - evidence nemovitostí přispěla k zajištěnl od-
borné stránky Mezinárodní geodetické konference a ce·
lostátní výstavy "Země Živitelka", pořádané v Českých
Budějovicích a zabývala se přípravou semináře "Eviden-
ce nemovitostí v7. pětiletém plánu". Členové této sku-
piny se aktivně zúčastnili realizac.g racionálního sys-
tému evidence nemovitostí (RSEN] svými přednáškami
na krajských akcích ČSVTS.
OS 1706 - automatizacp. prováděla přípravu ,.Mezinárod-
ního symposia o geodetických pracích při výstavbě met-
ra", plánovaného na II. čtvrtletí t. r.
OS 1707 - ekonomika geodézie a karto,g-rafie přIpravi-
la a zabezpečila "II. konferenci o řízení jakosti geodetic-
kých a kartografických prací".
OS 1708 - mapování se aktivně podílela na organizač-
ních přípravách Mezinárodní geodetické konference a
zasedání SV FIG v Brně. Členové této odborné skupin}'
macovali iiž na příprilVě celostátní konfen9nce ,.Sběr in-
formací pro mapování". Ve spolupráci s OS automatizace
vypracovali plán akce na r. J981 s názvem "Zkrácení vý-
rohního cyklu technicko-hospodářského mapování"
(THM].
Členové ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie

se uodíleli na posuzování a oponování Výzkumných zpráv
VÚGTK..

C. Závěr

Hlavní politickoodhorné úkoly plánu ČSVTS - společ-
nosti i1'eodézie a kartografie na r. J979 byly splněny. Tím
hyly reAlizovány r07pracované závěry XV. siezdu KSČ,
J 1. zasedání plÉna ÚV KSř- " následných plenárních 7:1-

spdánf. zl'ivi\rv sjezdfi ČSVTS a porad a zasedání CR
resp. ÚR ČSVTS.

Upevnila se jednota a zvýšila se akceschopnost naSI
společnosti, zvýšil se zájem o politickoodborné akce po-
řádané společností geodézie a kartografie. Velkým pří-
nosem bylo uskutečnění Mezinárodní geodetické konfe-
rence a zasedání .sV FIG.
Dílčí nedostatky jsou v diferencovaném řízení kraJů,
v práci s mladými a ženami. Větší pozornost je třeba vě·
novat řízení a kontrole a realizaci výzvy 5. plenárního
zasedání ÚR ČSVTS -- "každý člen ČSVTS alespoň 1
konkrétní úkol".
V krajích a pobočkách ČSVTS byla uplatňována realiza-
Ct9 výzvy energetické společnosti - k úspoře energie a
materiálů, která byla zvláště orientována na provozy
kartografické pol ygrafie.
Rok 1979 lze charakterizovat jako období, kdy celá

ČSVTS dále zvýšila svou aktivitu a postavení v rámci
ČsNF.
ČÚV ČSVT,S - společnosti geodézie a kartografie hod-
notíjako velký klad, že stále častěji se nejvyšší před-
stavitelé ÚV KSČ a vlády aktivně zúčastňují a vystupují
na jednáních ČSVTS, z nichž vyplývají společné závěry
a direktivy pro další celospolečensky prospěšnou čin-
nost..
Vysoce oceňujeme, že stranické a vládní orgány využí-
vají konkrétních podnětů a výsledků práce vzniklých
z tvořivé iniciativy a záimů ČSVTS. V,91misi vážíme to·
ho. že předseda ÚR ČSVTS se osobně a aktivně zúčastnil
Mezinárodní geodetické konference a zasedání SV FIG
1979.
Pro větší informovanost a konkrétní činnost vítáme, že
na některá důležitá jednání ČR a ÚR ČSVTS jsou zváni
představitelé všech společností, jichž se tato problema-
tika týká.

D. Ze zprávy vyplývají tato opatření:
1. Rozpracovat závěry J4. pléna ÚV KSČ pro podmínky

g,90dézie a kartografie a věnovat jejich realizBC:: a
kontrole soustavnou pozornost.

2. Prohloubit diferencovaný přístup k řízení iednotli-
vých KV (MV] podle jeiich podmínek a úkolů a pú-
sobit na uplatnění zásady "každý člen ČSVTS alespoň
1 kOQ.krétní úkol".

3. Rozšiřovat soustavně a cílevědomě členskou základnu
ČSVTS. přitom zejména ve větším rozsahu pověřovat
konkrétními úkoly v ČSVTS - GK mladé členy a
rozvíiet iniciativu mladých žen - techniček.

4. Zabezpečit. aby ekonomický efekt zavedených vvnále-
zfi a zlepšovacích návrhfi z iniciativy poboček ČSVTS
v r. 1980 hvl Miméně o 10 % vvšší než v r. 1978.

5. ZVÝšit podíl členfi a poboček Č,SVTS - GK na práci
KRB zaměřených na osvojení výsledkfi VTR v r. 1980.

Z činnosti ČSVTS ve Východočeském
kraji

Hlavní úkoly činnost! navazuji na usnesení krajské kon-
ference ČSVTS krajského výboru společnosti geodézi" a
k.artol!rafie Východočeského Ikr.ajekonané dne 30. dub-
nil 1977 v Hradci T<rfilové. dále na pnogramové prohlá-
šení konferpnce ČSVTS ústředního vyboru ~nolečnostl
geodézie a kartografi" konané dne 27. 1.áří 1977 v Nera-
tovicích a na u~nesení konfprence ČSVTS krajské rady
v Braťlcl Králové. Unřesnění bylo provedeno 'opatřením
KV s,polei'nosti geodézi,e a k.artol!r,afie '1.e dne 14. 2.
1!17Ril dalším z,p.dnp. R.června 1978. Vychází se ze zá-
věrů V. siezdu ČSVTS konaného v Prazp.,. Tímto siezdem
vst0l1uila ČSVTS do významného období dalšího rozvoie
své i'inn,o<;ti.kterp. bude r'harakterizováno úsilím o sulně-
ní 1.ávěrů XV. sjezdu KSČ. úkolů R. uětilpiého j)lánu li

účinnou pomocí v přípravě návrhfi 7. pp.tilp.tého plánu.
Proi-'r,am činnosti ie dále rozvíjen a ulPřesňován v sou-

ladu se stranickými usneseními a s úlkoly ul'oženými

nadříz,enymi orgány. V roce 1979 byly úkoly oriento-
vánv l'lředevším k usO'ořádání pracovní poradv geode-
tických služeb socialistických státfi. konané ve Východo-
i'eském kr,ail. na pomoc při zaiištění Mezináno,ňní geo-
detické konference a 1..asedání Stálého výboru FIG 1979
konané v Bmě a na usnořádání spmináře Racionalizace
prací v podniku Geodé7ie konaného v Horním Rraťllp
ve dnech 15. a JR. říina 1979. Seminář poiednával
o upllltoění vvs1edků výZlkumu ,a o činn'osU komplexních
racion.alizačních brigád v rámci IPodniku.

Ke dni 13. pposince 197!1byla u7avřena nohona o spo-
luoráci mezi krajským výborpm Odhorového sva711 wa-
onvní'kii státních ,nrl!ánii. penp.7nictví a zahraničního ob-
chodu v Hradci Králové a ČSVTS - kraiským vvborem
snolei'nostl i-'eod15zie a kartograf!e v Hradci Králové.
K zabezpečení vzá iemných vztahů ie nutno Z" iistit těs-
nou suo1unráci a účelnou dělbu práce především v těch-
to ,oblastech:
- V l'ozv,nii ekonomiclké záklildnv Východ,očeského kra-
je SP. zvláštním zaměřením na úkoly geodézie a karto-
grafie. ' \
- v rozvoji Iniciativy a ,aktivity při nříuravě lD'ánu roz-
voje vědy a technilky, plánfi tematických úkolů a kom-
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1P1exní socialistioké raci.onalizace ke splnění úk'Olu ná-
rodoho:,\podářských plánu, zejména uplatňováním p'0-
znatku vědy a technilky ve výrobě,
- v socialistickém soutěžení a Ipracovní iniciativě pře-
devším v wzvoji dobrovolné technické tvurčí práce se
zvláštní powrností na ,hnutí vynále'zcu a zlelPšovatelu,
KRB a další formy pracovní iniciativy v souladu
s hlavními směry rozvoje iniciativy schválenými KV KSČ,
- ve zlepšování životního a pracovní'ho prostředí a ve
zvyšování bezpečn'Osti a ochrany zdraví při práci,
- v p'0liticikovýchovné práci a věde'ckoteclhnické ,a eko-
nomické IPropagandě,
- zvyšování Ikvalifik,ace a dalším vzdělávání Ipracují-
cích, v práci s mládeží 'orientované k jejich vyššímu za-
lPojování do vědeckotechnického rozvoje a zvyšování je-
jich politických i odborných znaloostí.
Obě smluvní str,any budou Ikoordinovat a organizovat

společná 'Op.atření podle d,oh'Odnutých Iprogramu a plá-
nu, tj. vysílat své zástupce na jednání k vybraným otáz-
kám; po vzájemné dohodě navrhovat své členy do pří-
slušných orgánu, komisí apod.; vzájemně si poskytovat
pomoc a podporu ke splnění spQlečných úkolu; spolu-
pracovat v Iplnění této dohody s SSM a d,alšími spole-
čenskými organizacemi Národní fronty; rozvoj iniciativy
a socialistické soutěže orientovat podle p'Okynu ČÚGK
a v souladu s hl.avními směry l'ozvoje' iniciativy pracu-
jícíOh.
Tato dohoda orientuje pozornost a pomoc P ČSVTS

na podnilku Geodézie v oblasti nové techniky, kom-
plexní socialistické racionalizace, zlepšovatelského a
vynálezcovSkého hnutí. V souladu s usnesením vlády ,č.
90/1971 a uzavřenými dohodami o spolupráci s vyššími
orgány ROH, ČSVTS a SSM uzavírat dohody o vzájemné
:,\p'0lupráci mezi hospodářskými orgány a ,organi'zacemi
a pobočkami CSVTS za široké účasti organizací ROH a
SSM. V rámci těchto dohod budou ZV ROH účelově
uvolň,ovat poboč'kám ČSVTS pr'ostředky určené pro dal-
ší rozvoj vynálezC'ovského a zlepšov,atelSké'ho hnutí na
základě dohody mezi ÚRO a ÚR ČSVTS a příslušných
směrnic.
Pro rok 1980 se připravuje seminář Evidence nemovi-

tostí v 7. Ipětiletce.
Ing. Dr. Miroslav Bajtalon,

KGKS, Pardubice

Časť činnosti odborných Skupín našej geode'tiolm-karto-
grafickej spoločnosti (GKS), ako aj krajských, resp.
mestského výboru (MV) GKS zači.atkom každého rolka
je venovaná iplánov,aniu seminárov a konfer'encií. Pri
plánovaní 'týchto odbornýoh p,oduj-atí je doležité nestratiť
za zretera potreby našej profesie, vhodným sposobom po-
kryť 1P0žiadaVlkyreZlol'tných i mimorewrtných geotdetov
a kartogroafov a v žLadúcej miere vyhovi,eť potrebám
odbol'ník,ov z jednotlivých obl.astí nášho odboru. Aj tie-
to momenty 'Zlohfadňoval MV GKS ČSVTS v Bratislave,
keď do plánu činnosti na rolk 1979 zaradil uspori.adanie
seminára "Technická mapa mesta, jej údržba a využíva-
nie". MV GKS spoločnými silami s 'o.rg,anizá:torským ak-
tívom pobočky ČSVTS IPri Geodézii, n. p., Bratislava dňa
25. okt6bra 1979 1P1ánovaný seminár úspešne' uskutoč-
niL Vorba tematiky semi,nára bola 'ovplyvnená tiež do-
h'Odou medzi MR ČSVTS v Br,atislave a Nál'odným výbo-
rom hlavného mesta SSR v Bratislave, podra ktorej sa
predpoklad,alo, že v roku 1979 bude činnosť ČSVTS ori-
entovaná na pomoc pri výst,avbe mesta.
Na seminári odzmeli štyri preonáš'ky. Ing. J. L 08' Š č í k

z investorskej org,anizácie Technic1kej mapy mesta
(TMM), z Útvaru Ihlavného architekta v Bratislave, ho-
voril na tému "T MM - jej ú drž b a a v y už í v a-
ni e". Priblížil účastníJkom problematiku zrodu, tvorby,

súčinnosti správcov podzemných vedení, distribúciu i
využív,anie méllPového diela. Prednášk,a slPoluautorov Ing.
J. T,a ta r k a, Ing. R. Ta l,u 'u Ing. G. Š u 1g,a na umož-
nUa nazrie,ť do problémov, ktoré už iprelkonala, ale aj
s kt'orými sa ešt,e borí dlodávaterská organizácia TMM -
Geodézia, n. p., Bratislava (otáZlky nesúl,adu skutočnéh'O
stavu s podkladovou mapou evidence nehnuterností, ne-
dost,atočná súči.nnosť so správeami podzemných vedení,
otázky súvisiace s digitalizáciou TMM a ďalšie). Ing. M.
Val k u č á Ik z Geodézie, n. p., Prešov hovoril na tému
"Skúsenosti z tvorby TMM v Prešove".
Pl'ednášku "K n i e Ikto rým k o n c e IPč n Ý mot á z-
kam TMM" predniesol Ing. I. Horňanslký z Geo-
dézie, n. p., Bratrslava.
Seminára sa zúčastnilo 60 účastníkov z rezortu Slo-

venského úradu geodézie a kart'ografie, zo škOl a v pre-
važnej miere z pr,acovísk mimorewrtných 'organizácií.
Prednášky ,a na ne' nadvazujúce diskusné príspevky ulká-
zali, že probll8matik.a údržby a využívani,a TMM je rO'z-
siahla a vermi aktuálna. Org,anizátorlDm seminára sa IPO-
darilo vystihnúť talkú oblasť geodetickej oa Ikartografic-
kej činnosti, v ktorej pr,acuje verký IPo'čet geodetov bez
rozdielu re:wrtnej príslušnosti. Seminár prispel k roz-
šíreniu informov,anosti o súčasných problémoch a sme-
roch l'ozvoj.a geodézi,e a kartografie na úseku tematic-
:kého verkomier'kového mapovani,a, ako i k výmene skú-
seností z rozmanitých geodetiokých pracovísk.
Spestrením seminára boLa výstaVlka o tvorbe a výsled-

koch TMM. Výstavkou sa ,p,odoarilolepšie informovať ši-
rokú g'elDdetickú a tkartografickú spol,o'čnosť 'O tomto ma-
pov'om diele.

Org,anizátori vydali z.o seminár,a zbol'llík proednášok.
Seminár splnil poslanie a cier vytýčený organizátormi.

Ing. Imrich Horňanský,
Geodézia, n. p., Bratislava

Seminár O skúsenostiach Z rozvíjania
socialistickej iniciatívy

Pobočka ČSVTS pri Slovenskej tkartografii, ;n, IP. v Bra-
tislave (SK) u~poriadal,a z poverenia Odbornej Skupiny
pDe k,artografiu ČSVTS dňa 1. 11. 1979 odborný seminár
na tému: "Sikúsenosti z rozvíjania socia-
listick'ej inici.atívy v Ikartogr,afii". Jeho
cierom bo1-ovymeniť si skúsenosti v uvedenom smere', ,a
tak 'iPri~pie'ťk jej rozvoju na kartogr,afických pmoQlvis-
kách. 30 úč,astnílkov si so živým záujmom vypočulo tieto
referáty:
J. K r a már i ik, p. g.: Socialistické súťaženie, jeho
rozvoJ ,a formy,
Ing. ~. Her i c h o v á: Hnutie Ikompl'exných racionali-
začných brigád,
L. P e t r týl: Vynálezcovské a zlepšovate,rské ,hnutie.
V referátoclh bolo poukázané n.a formy ,a rozvoj so-

cialisticlkého súťaženia v SK. Jeho hybnou silou je hnu-
tie brigád socialistickejpráce (BSP], kde už 13 kolek-
tívov z celkového počtu 19 je nositelom titulu. Prvé
dv,e komplexné roacionalizačné brigády (KRB) vzni:kli eš-
te v voku 1977 na zab8'~poečenie niektorých úloh VYlplý-
voajúcich z tvorby Atlasu SSR. V súč,asnosti poso.bia tri
KRB zamerané jednalk na úlohy zalkončenia AUasu SSR
a na zavedenie sieťotlače'. Ich činnosť všoak sa musí po-
sudzovať ,aj z hradiSka zvyšovania kvality vy1konanej
práce a ulpevňov,ania vzájomných medzHudských vzťa-
hoov. Vynál8'zcovské a zlepšov,at1erské .hnutie je výraZJom
činorodej aktivity, i'llici,atívy a priamej účasti IPracujú-
cioh na uskutočňovaní hospodárske'j politiky KSČ. V ro-
ku 1978 bol v SK IPrekročený plán fionančného prínos\l
zlepšov,acích návrhov.
V rámci neformálnej a živej diSkúsie hovorili účast-

níci seminára 10 nielktorých ď,alších problémoch vyná-
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lezcovského a zlepšovatefského hnutia, boli prednesené
niHktoré námety vedúoe Ik zlep~ov,aniu kvality práce' a
výrobkov. HovorHo sa i o vplyve KRB n.a dosiahnuté
pnacovné výsledky.
Priebeh seminára ukázal, ~ jeho tematika sa streUa

00 živým záujmom účas,nílkov v rámci neformáLnej dis-
kúsie a je vefmi ,aktuálna. Dosi,ahnutie vyšše'j kv,ality
Ik,artograficlkých výrobkov je podmi,enené aj zvyšovaním
odbornosti, sústavným štúdiom, pozornou práoou, sta-
rostlivou samokontrolou, plánovitým prístupom k úlo-
hám. Usmernenie iniciatívy pr.Bcujúcich na ,alktuálne
problémy je možné aj vypísaním podnikových llematic-
kých úloh. Lepši,e' výsledky vynálezcovského azlep~ova-
tefského hnuti,a možnOi oč,alkáv,ať aj prehÍbením st,arost-
liviosti ZV ROH ,a Pobočky ČSVTS a aktívnej'ším zapoje-
ním najma SZM a ČSSŽ.

Ing. Mikuláš Farkaš,
Slovenská kartogratia, n. p., Bratislava

V tichom prostredí bratislavského IPodhr,adia trávi svoj
zaslúžený odpočinok žilinský rodák prof. Ing. Ján M i-
k u š ,a, nositef Striebornej med-aily SI,ovenskej vysolkej
školy technickej v Bratislave (SVŠTJ a Čestného uzna-
ni,a za zásluhy o rozvoj geodézie ,a kartografie' z roku
1968, ktorý sa 24. júna tohoto rolku dožíva životnéhot ju-
bile,a 75 r o Ikov.
Po rozsiahlej geodetiokej praxi prichádza v roku 1939

s vef1kými odbornými a organizačnými skúsenosť,ami na
novozriadenú SVŠT, kde pBsobil až do odchodu do dB-
chodlku. Výrazne a významne sa podiel,al na rozvoji, vý-
stavbe' ,a org,anizácii štúdia ge,odézi,e a k,artoografie na
SVŠT, dbal na jeho vysokú teore'tickú úroveň rovnako
,ako jeho zameranie pre potneby praxe. Celou svojou pe-
dagogickou, odbornou a organizátorskou Iprácou výraz-
ne prispel kzvýšeniu cellkovej ,odbornej a Ipedagogickej
úrovne SVŠT.
Jubilant je známy Inie,len ,aiko vysokošlkolský profesor,

vyni1kajúci organizátor a láskavý učitef, ale aj ako vý-
znamný odborník z oblasti evidencie nehnu1:efností, ma-
povania a pozemkO'vých úprav.
Podrobné životopisné údaje s ,prehfadom akad,emiclkých

funkcií, publikačnej a vereinej činnosti Iprof. Milkušu
boli uV1erejnené v Geodetic'kom a kartografiClkom obzore,
1965, č. 7, s. 192 a 1970, č. 6, s. 156.
Ďakujeme prof. Ing. Jánovi Mikušovi za jeho celoži-

votnú prácu ,a do dalších ro'kov mu želáme vefa zdravi,a
a dobrú pohodu.

Prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc.
- zasloužilým učitelem

K letošnímu Dni učitelů 28. 3. udělila vláda České so-
cialistické republilky Iprof. ing. dr. JarosLavu Kovaříkovi,
CSc., za příkladné plnění úkolů v socialistické výchovné
,a vzdělávací práci a za ,obětavou veřejnou činnost čest-
ný titul "Zasloužilý učitel". Této pocty se prof. Kovaří-
kovi dostalo u příležitosti 35 let působení na vysoké ,ško-
le.

65 let doc. Ing. Jaromíra Tlustého,
nositele národní ceny České socialistické
republiky

Dne 12. dubna oslavil s. doc. ing. Jaromír T lu stý ži-
votní jubileum 65 let uprostřed tvůrčí činnosti,pln ži-
votního elánu a optimismu. Jeho bohatá činnost pedago-
giaká, vědecká a v ne,poslední ř,adě politická byLa po-
drobně zhodnocena v našem časopise při příležitosti 60.
narozenin. Dodejme k tomu, že v květnu 1979 by],a sou-
druhovi doc. ing. J. Tlustému udělena za výzkum, vý-
v10ja využití laserů v oblasti geodézie" strojírenství, hor-
nictví, stavebnictví a dopravy, národní cena České so-
ci,alistické republiky.
Toto vysoké vy~namenání je doc. Tlustému podě,ková-

ním i závazkem a je jedním z nepočetných uznání oboru,
jehož le představitelem. Během 25 let svého pedagogic-
kého půsohení na vysoké šlkole do,káz,al doc. Tlustý oso-
bitým přístupem a nekonvenční interpretací upoutávat
zájem svých posluchačů, ,ať už se jednalo o výlklad jed-
notlivých k,apitol z geodézie anebo o látku z ,elkonomi-
Iky, moderni~ovanoti.I~novu a znovu v k,aždém školním
roce. Doc. Tlustý končí v tomto letním semestru s vý-
ukou, ,pokračuje však ve svých četných rozpracovaných
vědeclkový2Jkumných úlkolech a my mu přejeme, aby Je
všechny zdolával s úsměvem, ve zdr.aví ,a s tou dobrou
náladou, která jej doprovázel,a dosud.

So~druhu Dimitriji Gebauerovi, řediteli
GU, n.p., Praha propůjčeno státní vyzna-
menání "Za vynikající práci"

Na slavnostním shromáždění Ikon,aném dne 6. 5. 1980
na počest 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou
a povstání pražského lidu v Nové radnici v Praze, kterého
se zúčastnili přední představitelé veřejného a politického
života, předal člen předsednictva ÚV KSČ a vedoucí ta-
jemník MV KSČ s. Atonín K,ape1ka primát,or hlavního
města Prahy s. Zdeněk Zuska' řediteli Geodetického ústa-
vu, n. p., Praha s. Dimitriji Gebauerovi státní vy~name-
nání "Za vynikající práci".
Po zásluze' byla zhodnocena a oceněna spolleč1ensiká,

politická a odborná činnost s. Gebauera. V resortu geo-
dézie' a Ikartografie začínal jako dělnílk. V r,oce 1944 byl
totálně nasazen německými f,ašisty na nucené Ipráce.
V květnu 1945 se aktivně účastní povstání pražského lidu.
Po osvobození ČSSR Sovětskou armádou se opět vrací do
Zeměměřického úřadu v Pr,aze, kde díky své píli, pra-
covitosti ,a scholpnostem soustavně se vzděláv,at, zvládá
stále'náročnější ge,od,etioké práce na úseku méllpování,
geodetických základů a do'kumentace. Při zaměstnání
úspěšně vystudoval SPŠZ v Praze. V roce 1956 Ipracoval
jako expert na úselku geodetic1kých pr.ací v Albánii.
V,elmi dobré organizační schopnosti, soudružský vzt.ah

k lidem, schopnost vést lidi, znalost odborné problema-
tiky a vysolká politická ,angažovanost při n.aplňování po-
litiky KSČ, to jsOU přednosti s. Gebauera jako řídícího
pracovníka,. PostUipně vykonával funkci vedoucího trian-
,gulačního oddílu, vedoucího .oddělení dokumentace,
provozu a archivní služby a zástUipce techniclkovýrobní-
ho náměstka. Od r. 1976 úspěšně vykonává funkci ředi-
tele Geodetického ústavu, n. IP., Praha. Podnik pod jeho
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vedením dosahuje velmi dobrých výsledků nejen v plně-
ní hosp'odářs1kého plánu, rozvoji inicIativy ,a uplatňová-
ní věd,eckotechnického rozvoje, ale' i v angažovaném
,přístupu a zapojení Ipracovníků při zvelebování a výstav-
bě Prahy, IPomoci patronátnímu státnímu st.atiku ,a další.
V podniku je ,příkladě pečováno a efektivně využíváno
nové technické vybavení, zejména sovětský počítač EC
1030. Za vyni1kající výsled1ky v plnění hospodářského plá-
nu r. 1979 se GÚ, n. p., Praha umístil na I. míst'ě v sou-
těži o Rudý prapor Ipředsedy ČÚGK a ČVOS.

SoudrUh Gebauer se' výrazně IP'oliticky angažuje. Od
svých mladých let byl aktivním fUlllkcionář,em ČSM. Ve
svých 21 letech vstupuje do KSČ. Politickou vyspělost a
vyhraněný smysl pro upl.atňování celo~p'Olečenských
zájmů 'plně využívá při vykonávání vyšších straniclkých
funkcí v OV KSČ Praha 7, jako místopředseda Obvodní
kontrolní a revizní komise, když předtím pracoval 10 let
ve výboru ZO KSČ, z toho lpět let jako předseda ZO
KSČ. Ú~pěšně pracov,al i jako předseda selktorové ko-
mise OV KSČ Praha 7.

Je poslancem MNV ve Škv,orci u Prahy, členem rady
MNV a předsedou komise pro výst.avbu.

S. Gebauer byl již několikrát vyznamenán. V r. 1959
obdržel resortní vyznamenání "Nejlepší Ipracovnílk De-
sortu" a v roce 1974 "Zasloužilý pracovník resortu". V r.
1973 obdržel pamětní medaili k 30. výročí osvobození
ČSSR Sovětskou armádou a v r. 1975 pamětní medaili
k 25. výročí Vítězného února.

Blahopřejeme s. Gebauerovi k propůjčení státního vy-
znamenání "Za vynikající práci" z.a politickou činnost
oceněnou z IPodnětů OV KSC Praha 7 ,a MV KSČ v Pr.a~e.
Přej,eme s. GehaueDovi další úspěchy v jeho, řídící a

politické Ipráci a pevnézdr,aví.

Z geodetického kalendáře
(duben, květen, červen)

3. 4. 1980 - Vladimír Lorenc, vedoucí plánovacího od-
dělení Geodézie, n. p., Brno. Pracuje v resortu od jeho
založení. Má zásluhy na soustavném zkvalitňování plá-
novací činnosti v podniku. Je uznávaným odborníkem
ve svém oboru. V r. 1979 dokončil studium vybraných
předmětů na ČVUT v Praze. Je dlouholetým stranickým
funkcionářem, činorodý a obětavý při prosazování ce-
lospolečenských zájmů a politiky KSČ. Za dobrou práci
a politickou angažovanost obdržel "Medaili k 30. výročí
osvobození ČSSR Sovětskou armádou" v r. 1975 a re-
sortní vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu" v roce
1970.
5. 4. 1980 - Ing. Jiří Pažourek, odborný asistent na ka-
tedře geodézie FAST VUT v Brně. Zeměměřické inže-
nýrství absolvoval v roce 1930 na SVŠT v Bratislavě.
Více než 10letou praxi prodělal u Vojenského projek-
tového ústavu v Brně. Od roku 1965 se úspěšně věnuje
pedagogické činnosti. Jeho publikované články se týkají
převážně výzkumu a užití hydrostatické nivelace. Dosa-
vadní práce na škole byla oceněna čestným uznáním
vědecké rady VUT Brno.
11. 4. 1980 - Ing. Jiří Kapka, zástupce vedoucího výrob-
ně-hospodářského střediska mapování Geodézie, n. p.,
Brno. V resortu pracuje od jeho založení, nejdříve jako
technik a od r. 1965 jako vedoucí měřického oddílu. Od

r. 1972 byl ve funkCi vedoucího výrobně hospodářského
střediska mikrofilmu. Je aktivním stranickým funkcio-
nářem. V r. 1973 absolvoval tříleté postgraduální stu-
dium na ČVUT v Praze.

8. 5. 1980 - Ing. Lubomír Triiger, CSc., samostatný
vědecký pracovník Geodetického ústavu, n. p., Praha,
nositel_ ~esortního vyznamenání "Nejlepší pracovník re-
sortu CUGK" za r. 1969. Význačný pracovník v oblasti
gravimetrických prací. Jeho vědeckovýzkumné činnosti
se dostalo mezinárodního uznání.

10. 5. 1980 - Ing. Zdeněk Wiedner, technickovýrobní ná-
městek ředitele Geodetického ústavu, n. p., Praha. Do
roku 1970 pracoval v provozu triangulace, z toho po-
slední ~,!a roky jako vedoucí oddílu. Jako kádrová re-
zerva CUGK získal v roce 1970, na základě konkursu
Organizace spojených národů, místo experta - ná-
městka ředitele nepálské zeměměřické služby. Jeho
úkolem bylo založit, vybudovat a řídit nepálský Geode-
tický ústav v Káthmandú. Po sedmileté úspěšné exper-
tíze a reprezentaci Československa se v roce 1977 vrátil
do vlasti a byl jmenován do nynější funkce, ve které
uplatňuje své četné zkušenosti. Pracuje ve vedení Čes-
koslovenské společnosti pro mezinárodní styky. Je no-
siteleII!: _resortního vyznamenání "Nejlepší pracovník re-
sortu CUGK" za r. 1968 a nositelem "Čestného uznání III.
stupně ÚV ČSTV".

14. 5. 1980 - Ing. Jitka Puklová, odborná asistentka ka-
tedry geodézie a pozemkových úprav. Po skončení stu-
dia na ČVUT, fakulta stavební, obor geodézie a karto-
grafie v r. 1953 nastoupila k Uhelnému průzkumu do
Oseku u Duchcova. V 1'. 1954 přešla k OÚGK v Praze.
V roce 1958 přichází na bývalou zeměměřickou fakultu
ČVUT, kde pracuje dosud. Bohatá je její veřejná činnost
v řadě stranických a odborářských funkcí. Její pedago-
gická práce byla oceněna čestným uznáním fakulty a ZV
ROH u příležitosti 50. výročí VŘSR a čestným uznáním
rektora ČVUT.

21. 5. 1980 - Ing. Jaroslav Kunssberger pracuje v Geo-
detickém ústavu, n. p., od r. 1958, nejprve v provozu
nivelace, potom jako inženýr pro technický rozvoj, ně-
kolik let vedl reprografické středisko GÚ a od r. 1975
pracuje jako samostatný projektant. Aktivně pracuje
v ČSVTS od r. 1964. V současné době je předsedou měst-
ského výboru společnosti geodézie a kartografie v Pra-
ze. Za dlouholetou činnost mu bylo uděleno čestné uzná-
ní české rady ČSVTS.

28. 6. 1980 - Ing. Alexej Hrabě, vedoucí provozu niVl~-
lace a gravimetrie Geodeticl,ého ústavu, n. p., Praha,
nositel resortního vyznamenání "Nejlepší pracovník re-
sortu ÚSGK" Zd r. 1967. Je uZlJ!ívaným odborníkem v ni-
velací. Jednim z jeho nejvýznamnějších příspěvků prJ
praxi je návrh a zavedení tyčových stabilizací nivelač-
ních bodů.

24. 4. 1980 - prof. Ing. Anton Suchánek, CSc., riadny
profesor geodézie na Stavebnej fakulte Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave (SVŠTj. Narodil sa
v Bohuniciach .(okres Považská Bystrica J. V roku 1954
získal hodnosť kandidáta vied. Za docenta bol vymeno-
vaný v roku 1956 a za riadneho profesora 1. 8. 1964. Pre-
šiel viacerými významnými pedagogicko-vedeckými
funkciami. Od okt6bra 1974 je prorektorom SVŠT. Je čle-
nem r6znych vedeckých, odborných a pedagogických
rád a komisií na Ministerstvu školstva SSR, Slovenskej
akadémii vied, SVŠT a v rezorte Slovenského úradu
geodézie a kartografie (SÚGKJ. Významná je jeho čin-
nosť aj v straníckych a spoločenských organizáciach.
Má rozsiahlu prednáškovú, publikačnú a vedeckový-
skumnú činnosť. Je nositerom Zlatej medaily SVŠT, Čest-
ného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie
z rokov 1968 a 1974, plakety ČSVTS, zahraničného vy-
znamenania "Najlepší pracovník geodézie a kartografie
ZSSR" a rezortného vyznamenania "Zaslúžilý pracovník
rezortu SÚGK".
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12. 5. 1980 - Ing. Josef Oujezdský, vedoucí kádrového
a personálního útvaru Geodézie, n. p., Brno. Řadu let vy-
konává funkci poslance MNV a aktivisty KV KSČ Brno.
Za svou pracovní a angažovanou politickou práci byl vy-
znamenán "Medailí 25. výročí Února" v r. 1973 a re-
sortním vyznamenáním "Nejlepší pracovník resortu
ČÚGK" v roce 1970.

13. 5. 1980 - Ing. Josef Baudyš, ekonomický náměstek
ředitele Geodetického ústavu, n. p., Praha. Úspěšně vy-
konával funkci ekonomického náměstka ředitele v býv.
OÚG Pardubice v letech 1959-1966 a ředitele ekonomic-
kého odboru ČÚGK v letech 1967-1977. Velmi kladně
je hodnocena i jeho expertizní činnost na Kubě v roce
1978. V roce 1965 obdržel resortní vyznamenání "Nej-
lepší pracovník resortu ČÚGK".

29. 4. 1980 - Jiří Víšek, vedoucí oddílu mapování stře-
diska geodézie v Děčíně, člen KSP II. stupně, nositel vy-
znamenání "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" a držitel
pamětní medaile Za obětavou a záslužnou práci v re-
sortu ČÚGK.
19. 5. 1980 - Ing. Eugen Uhliarik, vedúci prevádzky
geodetických základov Geodetického ústavu, n. p., Bra-
tislava. Narodil sa v Dolnom Hričove (okres Žilina).
V rezorte pracuje od r. 1950. Vykonával viaceré stra-
nícke funkcie. V rokoch 1957-1971 pracoval ako po-
slanec Národného výboru mesta Bratislavy. Je nosite-
rom vyznamenaní: "Najlepší pracovník rezortu" v r.
1960, "Plaketa a pochvalné uznanie" pri príležitosti 25.
výročia oslobodenia Bratislavy, "Čestné uznanie za zá-
sluhy o rozvoj geodézie a kartografie" v r. 1974 a "Za-
slúžilý pracovník rezortu" v r. 1979.

29. 5. 1980 - Stan inslav Rulíšek, samostatný geodet Geo-
dézie, n. p., Opava, nyní v důchodu, aktivní pracovník
Svazarmu, držitel odznaku "Zasloužilý pracovník pod-
niku" z r. 1975.

18. 5. 1980 - Ing. Alois Rais, vedoucí geodet Geodetic-
kého ústavu, n. p., Praha. Do r. 1956 pracoval v provozu
triangulace, pak v letech 1956~1960 byl pracovníkem
ÚSGK. V r. 1961 se vrátil do ústavu ve funkci provoz-
ního inženýra, později byl jmenován vedoucím geode-
tické dokumentace. Řadu let se podílel na mezinárodní
vědeckotechnické spolupráci se socialistickými státy.
29. 6. 1980 - Jaroslav ChmeIík, geodet Geodézie, n. p.,
Opava, nyní v důchodu, dlouholetý politický pracovník,
držitel odznaku "Zasloužilý pracovník podniku" a čest-
ného uznání ředitele podniku a PV ROH.

9. 4. 1980 - František Molnár, do 31. 12. 1979, t. j. do
odchodu do d6chodku pracovník Geodetického ústavu,

n. p., Bratislava. Narodil se v Nitre. V štátnej zememe-
račskej službe pracoval od 25. 6. 1928. Ako pracovník
triangulácie, dokumentácie a vedúci ZÚ bol príkladom
svedomitosti a zodpovednosti. Vykonával mnohé stra-
nícke a odborá'rske funkcie. V roku 1965 mu bol ude-
lený čestný titul "Priekopník socialistickej práce".
3. 5. 1980 - Ing. Dr. Bohumil Pour, býv. vedoucí redaktor
Zeměměřického věstníku, později Zeměměřického ob-
zoru v letech 1937 až 1950. Narodil se v Jeřicích u Hořic.
Za jeho vedení dosáhl časopis velmi dobré odborné úrov-
ně a uznání nejen u nás, ale i v zahraničí. Po skončení
studia na ČVUT v Praze byl řadu let asistentem u prof.
Petříka, pak pracoval jako tajemník inženýrské komory
a posléze byl vedoucím provozně plánovacího odboru
Státního ústavu pro projektování uhelných závodů a
hlavním typizátorem Ústřední správy energetiky. Jeho
publikační činnost je bohatá a zahrnuje přes 150 článků
a pojednání a knihu "O nové inženýrství".

Blahopřejeme!

Z dalších výročí připomínáme:

8. 4. 1860 - se narodil v sibiřské oblasti N. O. Sčetkin,
významný ruský geodet. Pracoval na Pulkovské obser-
vatoři, prováděl astronomická měření na Sibiři a v r.
1903 byl jmenován náčelníkem geodetického oddělení
vojenského zeměpisného ústavu. Později pracoval jako
náčelník zeměpisného odd. na Kavkaze. Z jeho publi-
kační činnosti je třeba uvést spis "Efemeridy hvězd
k určení času metodou prof. Zingera". Jeho práce došly
velkého uznání i v zahraničí. Zemřel 2. ledna 1927.

15. 4. 1915 - před 65. rokmi sa narodil v Leviciach Ing.
Ladislav Sinka. Po absolvování ČVUT v Prahe roku 1939,
celý život zostal verný geodézii a kartografii. P6sobil
v Bratislave na viacerých pracoviskách: Katastrálny
meračský úrad, zememeračský odbor povereníctiev SNR
(financií, techniky, stavebníctva), v rokoch 1954-1960
ako vedúci odboru na Správe geodézie a kartografie na
Slovensku a v rokoch 1960-1976 ako námestník riadi-
tera Geodetického ústavu, Oblastného ústavu geodézie
a kartografie a Geodézie, n.p. Vykonával r6zne funkcie
v spoločenských organizáciách a aktívne pracoval v od-
borných rezortných komisiách. Bol dlhoročným členom
redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru.
Zaslúžil sa o rozvoj evidencie nehnutelností na Sloven-
sku. Bol nositerom rezortných vyznamenaní "Najlepší
pracovník rezortu" a "Čestného uznania za zásluhy
o rozvoj geodézie a kartografie". Zomrel 10. 12. 1976
v Bratislave.

15. 5. 1880 - před 100 lety se narodil v Kamenici, okr.
Humpolec, Ing. Alfréd Kotten, asistent na Vysoké škole
stavební ČVUT. Bohatá byla jeho pedagogická činnost.
Byl spoluzakladatelem geodetické skupiny v Národním
technickém muzeu, do jehož sbírek přispěl mnoha dary.
Za tuto činnost byl v r. 1950 jmenován zakládajícím
členem Národního technického muzea. Zemřel 12. září
1950 v Praze.
18. 5. 1930 - před 50 lety se konala v Praze ustavující
valná schůze es. fotogrammetrické společnosti. Prvním
předsedou byl zvolen prof. Petřík. Do společnosti se při-
hlásilo 80 členů činných a 2 zakládající. Při této pří-
ležitosti byly předneseny dvě přednášky a uspořádána
výstava čsl. fotogrammetrických přístrojů a prací.
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Geometrie nerostných ložisek je speciálním

oborem důlního měřictví a hornické vědy. Za·

bývá se metodami zjišťování geometrických

i kvalitativních podkladů pro určení tvaru, ve·

likosti a způsobilosti ložiska k ekonomickému
využití.

GEOMETRIE
NEROSTNÝCHLOžlSEK

Seznamuje s předmětem geometrie nerostných ložisek,
s jejím historickým vývojem, se vztahy k příbuzným vě-
dám a s významem její aplikace v hornické praxi. Zabývá
se potřebnými matematickými metodami, mapováním lo-
žisek, způsoby jejich zhodnocení a důlně měřickou kon-
trolou těžby na hlubinných i povrchových dolech .

Základy matematiky a deskriptivní geome-
trie pro obor geometrie nerostných ložisek

Mapování ložisek na podkladě vrtného prů-
zkumu

Mapování ložisek na podkladě průzkum-
ných otvírkových prací

Základní úlohy geometrie ložisek

Mapování a zhodnocení ložiska metodou
izočar

Zásady pro výpočet zásob íožisek a jejich
klasifikace

Kontrola těžby důlním měřičem

Knížka je určena studujícím vysokých škol báňského smě·
ru a technickým pracovníkům v hornictví a geologii.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
113 02 Praha 1, Spálená 51


