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528.93/.94(100.6) :65.011.56' '1981/1984"
DELONG, B.
Výsledky mezinárodnl vědeckotechnické spolupráce
v oblasti automatizované tvorby map v letech 1981
až 1984
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 10,
str. 235-239
Pojednání charakterizuje ve formě stručných anotací
26 realizačních výstupů vědeckotechnické spolupráce
geodetických služeb socialistických států v oblasti
tématu Č. 2 za období od XI. do XII. konference. vý-
sledkem uvedené spolupráce jsou jak technické pro-
středky, tak technologie včetně programové dokumen-
tace, tak I metodické dokumenty. Svými výsledky spo-
lu:-ráce přispěla v řadě zemí ke zvýšení stupně auto-
matizace procesu tvorby a obnovy map a tím I k růstu
produktivity práce.

528.48:622.692.23
HERDA, M. --'- ŠÍMA,J.
Kalibrace podzemních uskladňovacích nádrži na ropné
produkty
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 10,
str., 239-248, 13 obr., 2 tab., lit. 4
Kalibrování velkokapacitních podzemních nádrží na
ropné produkty je řešeno výpočtem objemů z ploch
příčných řezů a jejich odlehlostí po 10 mm - Inter-
polace Dloch spline-funkcí. Tvar pláště "krabicových"
nádrží je určen geodetickým měřěním - polární me-
todou -, u válcových nádrží pozemní stereofoto-
grammetrií - normální případ - s numerickým ana-
logovým vyhodnocením - snímkování komorou UMK
10/1318. výpočty jsou provedeny programem KALINA
na počítači EC 1030, resp. EC 1045, výsledkem jsou
kalibrační tabulky.

519.718:912.4
NEMEC, Š. - HÝROŠŠ, M.
Hodnotová analýza kartografických výrobkov
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 10,
str. 249-255, 8 obr.,3 tab., lit. 8
Prvky hodnotovej analýzy. Charakteristika výrobkovej
analýzy nákladov a funkčnosti. Metódy ABC a P-Q dia-
gramu, metódy "úplných" a "neúplných" nákladov.
Zostrojenie korelačnej tabulky. Konštrukcia hodnoti-
telských matíc. Metodický postup možnosti uplat-
nenia hodnotovej analýzy v podmienkách kartografic-
kej výroby.

528.48.')01.7:621.873
BUBÁK, I.
Některé novinky při měření jeřábových drah
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 10,
str. 255-259, 7 obr., lit. 3
PopiS "sedačky" pro zaměřování podvěsných jeřábo-
vých drah a popis soupravy "šnek" pro měření kole-
jových jeřábových drah, včetně Indikace změny roz-
pětí. Stručný popis práce s těmito pomůckami.

528.93/ .94 (1 00.6) :65.011.56 "1'981/1984"
,ltEnOHr, 5.
jl\TOrl1 MelK,lIYHapO,llHOrO HaYllHo-TeXHI111eCKOro CO-

TpY,lIHI111eCTBa B o6nacTI1 aBTOMaTI1311pOBaHHoro

C03,l1aHIHl KapT B 1981-1984 rr.

reo.l\e31111eCKI1i1 11 KapTorpacj:Jl111eCKI1i1 0630P, 30,
1984, N° 10, CTp. 235-239
B CTaTbe xapaKTepl13YIOTC5I B cj:JopMe KpaTKI1X pe-

310Me 26 I1TorOB HaYllHo-TeXHl1l1eCKOrO COTPY.lI-

HI111eCTBa reO.l\e31111eCKI1X cnYlK6 CO~l1anI1CTl1l1eCKI1X

CTpaH B o6nacTI1 TeMbl N° 2 B cpoKe OT Xl-oi1 .l\0

Xll-oi1 KOHcj:JepeHLlI1I1. jl\TOroM COTpY.l\Hl1l1eCTBa

51BMIIOTC5I O.l\HaKO TeXHl1l1eCKl1e Cpe.l\CTBa, O.l\HaKO

TeXHonOr1111 BKnlOlIa51 .l\OKYMeHTa~111O nporpaMM

11 TOlKe MeTO.l\l1l1eCKl1e .l\OKYMeHTbl. CBOI1MI1 I1TOraMI1

COTPY.l\Hl1l1eCTBO nOCO.l\ei1cTBoBano B p5l.l\e cTpaH

nOBblWeH111O CTeneHI1 aBTOMaTI13aLll111 npoLlecca

C03.l\aHI151 11 o6HOBneHI151 KapT 11 TeM 11 nOBblWeH111O

np0I13BO.l\I1TenbHOCTI1 TpY.l\a.

528.48:622.692
rEP,ltA, M. - WVlMA, 111.
Kanl16pOBKa nO,ll3eMHblX 6accei1HoB .l\n51 XpaHeHI151

Hecj:JTlIHbIX npo,llYKTOB

reo.l\e31111eCKI1i1 11 KapTorpacj:Jl1l1eCKI1i1 0630P, 30,
1984, N° 10, CTp. 239-248, 13 pl1c., 2 Ta6., nl1T. 4
Kanl16pOBKa KPynHblx nO.l\3eMHbIX 6accei1HOB Hecj:JT5I-

HblX np0.l\YKTOB peweHa Bbllll1CneHl1eM 06beMoB no

nnOwa.l\flM nonepellHblx CelleHI1i1 11 I1X paCCT05lHI1i1

C I1HTepBanoM 10 MM - :-1HTepnOn5l~1151 nnowa,llei1

C I1cnonb30BaHI1eM spline cj:JYHK~I1I1. <DopMa 60KO-

BOi1 nOBepXHOCTI1 "Kop0611aTbIX" 6accei1HoB onpe.l\e-

n5leTC5I reO.l\e31111eCKI1M113MepeHI1eM - nOn5lpHblM Me-

TO.l\OM - .l\n51 ~l1nI1H.l\pl1l1eCKI1X 6accei1HoB C I1cnonb-

30BaHI1eM Ha3erv.Hoi1 CTepeocj:JOTorpaMMeTpl1l1

CTaH.l\apTHbli1 cnYlIai1 - C nOMOwblO 1Il1cnoBoi1 aHa-

noroBoi1 06pa60TKI1 - CbeMKa KaMepoi1 UMK 10/
/1318. Bbllll1CneHl1e peam13yeTC5I nporpaMMoi1 KA-

LINA Ha 3BM 1030 I1nl1 1045; pe3ynbTaToM 51Bn5lIOT-

C5I Kanl16pOBOllHble Ta6m1~bl.

519.718:912.4
HeMe~, W. - rVlPOWW, M.
CTOI1MOCTHbli1 aHanl13 KapTorpacj:Jl111ecKoi1 np0,llYKI\I1I1

reo.l\e31111eCKI1i1 11 KapTorpacj:Jl1l1eCKI1i1 0630P, 30,
1984, N° 10, CTp. 249-255, 8 pl1c., 3 Ta6., mlT. 8
3neMeHTbl CTol-1MOCTHOro aHanl13a. XapaKTepl1CTI1Ka

aHanl13a np0.l\YKlll1l1 C TOllKI1 3peHI151 paCXO.l\OB 11

cj:JyHKllI10HanbHOCTI1. MeTO.l\bl ABC 11 P-Q .l\l1arpaM-

Mbl, MeTO.l\bl "nonHblx" 11"HenonHblx'" paCXO.l\OB. no-

CTpOeHl1e KOppeM11l110HHoi1 Ta6nl111bl. KOHCTPYKlll151

OlleHOllHblX MaTpl111. MeTO.l\l1l1ecKI1i1 npo~ecc B03-

MOlKHOCTI1 BHe.l\peHI151 CTOI1MOCTHOro aHanl13a B yc-

nOBI151X KapTorpacj:Jl1l1eCKoi1 npO.l\YK~I1I1.

528.48.001.7:621.873
5Y5AK, VI.
HeKoTopble HOBOBBe,lleHI151 npl1 113MepeHI151X no,ll-

KpaHoBblx nYTei1
reO.l\e31111eCKI1i1 11 KapTorpacj:Jl1l1eCKI1i1 0630P, 30,
1984, N° 10, CTp. 255-259, 7 pl1C, nl1T. 3
Onl1CaHl1e "CI1.l\eHI151" .l\n51 113MepeHI1i1 nO.l\BeCHbIX

nO.l\KpaHOBblx nYTei1 11Onl1caHl1e KOMnneKTa "wHeK"

.l\n51 113MepeHI1i1 penbcoBblX nO.l\KpaHOBblx nYTei1,

BKnlOlIl1TenbHO I1H.l\I1Kalll1l1 113MeHeHI151nponeTa. KpaT-

Koe Onl1CaHl1e pa60T~ C STI1MI1 npl1cnOC06neHI151MI1.
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DELONG, B.
Ergebnisse der internationalen wissenschaftlichen
Mitarbeit auf dem Gebiet der automatisierten Karten-
produktion in Jahren 1981-1984
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Nr 10,
Seite 235-239
Die Abhandlung charakterisiert in Form von ver-
klirtzten Anotationen 26 realizierte Ergebnisse der
wissenschaftlichtechnischen Mitarbeit der geodati-
schen Dienste der sozialistischen Staate im Bereich
des Themas Nr. 2 im Zeitral1m VOI\ der XI. bis zu der
XII. Konferenz. Das Ergebni1'> der angegebener Mit-
arbeit sind wie technische Mittel, so auch Technologie
insgesamt mit Programmdokumentation und auch
methodische Dokumente. Die Mitarbeit hat mit ihren
Ergebnissen in manchen Staaten ZUl' h5heren Automa-
tisationsstufe des Prozesses der Kartenproduktion und
Erzeugung und hiermit auch zum Anwuchs der
Arbeitsproduktivitat mitgeholfen.

528.48:622.692.23
HERDA, M. - SíMA, J.
Kalibration von unterirdischen Lagerbehliltern fiir
Erdiilprodnkte
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Nr 10,
Seite 239-248, 13 Abb., 2 Tab, Lit. 4
KaIlbration von unterlrdischen GroBkapazltatbehaItern
flir Erd51produkte 1st mittels Kubaturberechnung aus
der Flache der Queschnitte und deren Entfernung
nach 10 mm - elne Interpolation der FUichen mittels
SpIinefunktionen gel51'>t. Die Form der HliIle van
Schachtelbeh1iItern" 1st durch eine geodatlsche

Messung - Polarmethode - bei Zyllnderbehaltern



mlttels terestrischer Stereophotogrammetrle - Nor-
malfall mlt numerischer Analogauswertung
Abblldung mit der Kammer UMK 10/1318, bestlmmt.
Die Auswertungen werden mlt Hllfe des Programms
KALINA am Rechner EC 1030, eventuell EC 1045
durchgefiihrt, ErgebnlB slnd Kalibratlonstafeln.

519.718:912.4
NEMEC, Š. - HÝROŠŠ, M.
Wertanalyse kartographischer Erzeugnisse
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Nr 10,
Selte 249-255, 8 Abb., 3 Tab., Lit. 8
Elnheiten der Wertanalyse. Charakteristik der
ErzeugnlBanalyse der Kosten und der Funktlon.
Methoden des ABC und P-Q Dlagrammes, Methoden der
"vollen" und "Tellkosten". Die Verfertlgung elner
KorrrelationtafeI. Konstruktlon der Auswertematrlx.
Methodlsches Verfahren der Bewertungsm5gllchkelt
von der Wertanalyse ln den Bedlngungen der karto-
graphischen Produktlon.

528.48.011.7:621.873
BUBAK, I.
Neue Verfahren bel Vermessung von Kranbahnen
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, Nr 10,
Seite 255-259, 7 Abb., Lit. 3
Beschrelbung elnes "Sltzes" fUr Vermessung von
hlingenden Kranfahrbahnen und Beschrelbung elner
schneckenartlgen Vorrlchtung zum Messen von dem
Krangelelse, Insgesamt mlt Indlkatlon der Anderung
von der Spannwelte. Elne bllndlge Beschrelbung der
Arbelt mit dlesen Hllfsvorrlchtungen.

528.93/.94[ 100.6) :65.011.56"1981/1984"
DELONG, B.
Resnlts of International Sclentific·Technlcal Coopera-
tion in the Sphere of Automated Productiou of Maps
ln 1981-1984
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 10,
pp. 235-239
Paper presents brief characterlstics of 26 reaIization
outputs of scientific-technical cooperatlon of geodetic
services of sociaIist countries in the sphere of the
theme 2 during the period from the Xlth tlll Xllth
conference. The result of mentloned cooperation are
both technlcal means and technologies IncIuded soft-
ware, and methodlcal documents. In engaged countrles
the cooperatlon contrlbuted by means of its results to
raislng the level of automatlon of the map production
ancl renovation as well as to Increase of the labour
l'roductlvity.

528.48:622.692.23
HERDA, M. - ŠÍMA, J.
CaIibration of Underground Storage Tanks for Oll
Products
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 10,
pp. 239-248, 13 lig., 2 tab., 4 reL
Calibratlon of large -capaLity underground tanks for
oii products is solved by means of computing volumes
from areas of cross-sectlons and thelr distances by
10 mm - interI/olatlon of surfaces by the spIine-
-function. The form of the "box-shaped" tanks'jacket
ls determined by geodetic rneasurement [polar
method], ln case of cyIindrical tanks by terrestrlal
stereophotogrammetry - norma I case, with numerical
analogous plottlng, photographing by use of the UMK
10/1318 camera. Computatlons are carried out accor-
ding to the KALINA programme uslng the EC 1030,
resp. EC 1045 computer. Results are ln the form of
calibrat:on tables.

519.718:912.4
NEMEC, Š. - HÝROŠŠ, M.
Valuational Analysls of Cartographlc Products
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984. No. 10,
pp. 249-255, 8 fig., 3 tab., 8 reL

E'ements of the valutlonal analysis. Characterlstlcs
of productional analysis of eosts and functlonlng.
The ABC and P-dlagram methods, the methods of
"complete" and "incornplete" costs. Constructlon of
the eorrelation table. Constructlon of evalutional
matrlces. Posslbllities of applylng the valuatlonal
analysls under conditions of cartographic prodUl.tlon.

528.48.001.7 :621.873
BUBAK, I.
Some News with Measurement of Crane Rails
Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No. 10,
np. 255-259, 7 fig., 3 reL
Descrlptlon of the "seat" for rneasurement of crane
ralls and the "worm" set for measuring the track
crane raiis, Included span varlatlons. Brlef descrip-
tlon of work with these alds.

528.93/.94 [100.6) :65.011.56"1981/1984"

DELONG, B.
Résultats émanant de la coopératlon in ternatlonale
scientlfico-technlque dans la branche de I'automation
de la création des cartes durant les années 1981-1984

Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No 10,
pages 235-239

En forme d'annotatlons breves le texte traite 26 réaIi-
sations de sortle de la coopératlon scientifico-tech-
nlque des servlees géOdéslques des pays soclalistes
dans le cadre du thěrne No 2 pour la période sltuée
entre la Xle et Xlle conférence. Cette coopéra ti on
a eu CQrnrne résultat I'élaboratlon de rnoyens tech-
nlques alnsl que de la technologie y comprls la docu-
rnentatlon des programrnes et des docurnents rnétho-
dlquesl. La coopératlon, par les résultats obtenus, a
contrlbuée dans plusleurs pays, li. I'augmentatlon du
degré d'automatlon relatlf li. la créatlon et au rernanle-
rnent des cartes, et, par ce falt li. I'accrolssernent de
la productlvlté de travall.

528.48:622.692.23

HERDA, M. - ŠlMA, 1.
CaIlbrage des basslns de remblaiement sous-terrains
pour prodults pétrollers

Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No 10,
pages 239-248, 13 ilustratlons, 2 planches, 4 blblio-
graphies

Le calibrage de basslns de remblaiement sous-terrains
li. grande capaclté pour prodults pétroIiers a trouvé
solution par le cal cul des étendues des superficies
des sectlons transversales et de leur écartement par
10 mrn, l'lnterpolatlon des surfaces se confond par
fonction. La forme de I'enveloppe des bassins ayant
la forme de "bolte", est déterminé par levé géOdésique
- par la méthode polaire -, les bassins cyIindriques
- par stéréo-photograrnmětrie - pour les cas cou-
rants - li. restitutlon analogue numérique - photo-
graphie éaIisée par chambre UMK 10/1318. Les calculs
sont effectués par le programme KALINA sur ordlna-
tem EC 103J, res;oéctivement EC 1045. Résultat:
tables de caIibrage.

519.718:912.4

NEMEC, Š. - HÝROŠŠ, M.
Analyse d'évaluatlon des produits cartographlques

Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No 10,
pages 249-255, 8 Illustrations, 3 planches, 8 blblio-
gra"hies
Eléments d'analyse d'évaluation. Caractere de I'analyse
des charges et des fonctlons. Méthodes du dlagramme
ABC et P-Q, rnéthodes des charges "cornplětes" et
"lncompletes". Élaboration de la table de corrélation.
Élaboratlon de matrices d'évaluation. Procédé métho-
dique des possibllités d'entrer en cause de I'analyse
d'éval1'ation dans les conditlons de la fabrication car-
togra~hique.

528.48.0':1. 7 :621.873
BUBAK, I.
Formation de certaines nouveautés pour levé des
chemins de roulernent de grlle

Geodetický a kartografický obzor, 30, 1984, No 10,
pages 255-259, 7 illustrations, 3 bibIiogra:Jhies

Descrlptlon du "slege" pour levé des chemins de
roulement de grue de suspension et descrlption denna
de I'assortlrnent "vis sans fin" pour levé de ralls de
roulement de grue, y cornprls les Indications de mo-
dlfication de I'écartement. Breve descrlption du
travail avec ces Instrurnents.
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Výsledky mezinárodní vědeckotechnické
spolupráce v oblasti automatizované
tvorby map v letech 1981-1984

Usnesením XI. konference geodetických služeb so-
cialistických státi'! (GSSS), konané v říjnu 1980 v Ha-
vaně, které potvrdila vláda ČSSR svým usnesením ze
dne 15. dubna 1981 Č. 108, byl schválen pracovní
plán mnohostranné vědeckotechnické spolupráce
GSSS na tématu Č. 2 "vývOj automatizovaných systé-
mi'! tvorby a obnovy topografických a velkoměřítko-
vých map" na léta 1981-1985 a funkce mezinárod-
ního koordinátora pro uvedené téma byla svěřena
geodetické službě ČSSR. Následná konzultativní po-
rada vedoucích představitelů GSSS konaná v září
1982 v Egeru (MLR) uložila, aby při plnění pracov-
ních plánů byla soustavná pozornost věnována zvý-
šení efektivnosti vědeckotechnické spolupráce GSSS,
zejména cestou přechodu na smluvní formu spolu-
práce a urychleného zavádění realizačních výstup i'!
do praxe zainteresovaných geodetických služeb.

Na XI. konferenci bylo též rozhodnuto o konání
každoročních pracovních porad zástupců GSSS
k tématu Č. 2. V souladu s tím se 5. pracovní po-
rada (počítáno od X. konference] konala v září
1981 v ČSSR (Český Krumlov], 6. pracovní porada
v září 1982 v BLR (Varna], 7. pracovní porada v září
1983 opět v ČSSR (Štiřín) a 8. pracovní porada
v červnu 1984 v MLR (GGdollči]. Kromě pravidelných
pracovních porad všech GSSS se uskutečnila na
dvoustranném i vícestranném základě řada opera-
tivních pracovních schúzek odborníků, zajišťujících
řešení zvlášť obtížných etap pracovního plánu. vý-
sledky spolupráce GSSS na tématu Č. 2 za léta
1981-1984, tj. za období od XI. do XII. konference
GSSS konané v srpnu 1984 v DIan Batoru, jsou cha-
rakterizovány v další části pojednání ve formě krát-
kých anotací k jednotlivým realizačním výstupům
(v závorce je uvedena země hlavního řešitele).

II. Realizační výstupy spolupráce

1. Polní magnetopáskový registrátor geodetických
měření (MLR]

Z iniciativy geodetické služby MLR bylo v letech
1982-1983 vyvinuto v MLR polní registrační zaří-
zení s magnetokazetovou registrací. Uvedené zaří-
zení lze bezprostředně připojit k elektronickému ta-
chymetru EOT 2000, vyráběnému v NDR, což umož-
ňuje automatickou registraci výsledků měření. K re-
gistrátoru lze dále připojit ruční tastaturu, s jejíž
pomocí lze registrovat na magnetickou pásku vý-
sledky libovolných měření i doplňkové informace.
Pro kontrolu registrovaných dat a jejich prvotního
zpracování je zařízení vybaveno adaptérem, který
dovoluje vyvolat zaznamenané údaje na obrazovce
standartního televizoru. Automatické zpracování
výsledků měření je umožněno tím, že registrované
informace lze bezprostředně zavést do počítače.

Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
i'editel speciálnich geodetických prací,
Český úřad geodetický a kartografický

Technické parametry registrátoru zajišťují jedno-
duchou manipulaci s ním v polních podmínkách
(malé rozměry, nízká váha, jednoduchá obsluha).
Registrátor včetně doplňkového vybavení je sériově
vyráběn od roku 1984.

2. Automatické 'grafické systémy pro tvorbu a ob-
novu map (ČSSR]

V roce 1982 byly vyvinuty v ČSSR dva interaktivní
grafické systémy, které umožňují automatizovanou
kresbu map s využitím interakttvní manipulace
s obrazovými daty: grafický vektorový terminál
SM7405 s řídícrm počítačem SM-4/20 a interaktivní
grafický systém IGS 4500 s řídícím počítačem ADT
4500. Během roku 1983 byl grafický komplex počí-
tače SM-4/20 rozšířen o rastrový videoterminál SM
7408 a systém IGS 4500 byl dále zdokonalen, čímž
vzniklo interaktivní grafické pracoviště !GS 2. Pod-
statou obou zařízení jsou grafické displeje. Gra-
fický displej terminálu SM 7405 má rastr 1024X1024
bodů, černobílé vektorově generované -zobrazení a
světelné pero. Systém IGS 4500 je vybaven barevným
displejem s rastrem 384 X288 bodů, s rastrovým
zobrazením v 8 barvách a s grafickým kursorem.
Základní programové vybavení systémů SM 7405
a IGS 4500 se jmenuje SMGRAF a GRAMIS a před-
stavuje soubor grafických podprogramů, které umož-
ňují interaktivní operace s grafickými prvky (bod,
znak, geometrický útvar]. Pro automatizovanou
tvorbu a obnovu velkoměřftkových map je výhod-
nější grafický komplex SM 7405. Pro něj se v sou-
časné době začínají vyvíjet aplikační programy,
orientované na problematiku geodézie a kartogra-
fie. Oba interaktivní systémy ,se v ČSSR vyrábějí
sériově.

3. Upřesněný projekt optimálního souboru technic-
kých prostředků pro automatizovanou tvorbu a
obnovu map s maximálním využitím prvků JSEP
a SMEP (ČSSR]

Obsah projektu tvoří jednak funkční schéma auto-
matizované tvorby a obnovy map, jednak tabelární
přehled technických prostředků JSEP a SMEP, ze
kterých lze podle funkčního schématu sestavovat
automatizované technologické linky. V tabelárním
přehledu jsou technické prostředky charakterizo-
vány základními údaji (nomenklatura, hlavní para-
metry, země výrobce] a jsou rozčleněny na tech-
nické prostředky sběru informací, zpracová.ní infor-
mací včetně tvorby banky dat a zobrazení informací
cestou tvorby map. Modulová struktura projektu
dovoluje etapové zavádění technických prostředků
v souladu s potřebami a možnostmi jednotlivých
geodetických služeb. Projekt byl zpracován v roce
1984 a bude aktualizován s periodou 2-3 let.
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4. Techno:ogie využití zařízení Robotron EC 7602
~ro výstup dat z počítače na mikrofilm (NDR,
CSSR)

Ve spolupráci geodetických služeb NDR a ČSSR
byla v roce 1982 vyvinuta technologie a provedena
zkouška využití zařízení EC 7602 pro výstup souboru
dat evidence nemovitostí z počítače EC 1040 na
mikrofílm Orwo MA 2. Zkouška ukázala, že zařízení
zhotovuje mikrofiše s faktorem zmenšení 21, při-
čemž pole jednoho zobrazení odpovídá formátu A3.
Pořizení 10 mikrofiší s obsahem asi 300 formátů A3
trvalo 180 sekund. Výsledky potvrdily snížení spo-
třeby strojového času pro tisk dat 20-30krát
zmen~ení váhy výsledného operátu cca 800krát ~
omezení požadavků na úložný prostor asi 200krát
ve srovnání s tiskovým výstupem dat. Lze konstato-
vat, že zařízení EC 7602 i film MA 2 plně vyhovují
současným požadavkfull na výstup hromadných
alfanumerických dat z počítače na mikrofilm a na
jejich dokumentaci ve formě mikrofiší, Což má vý-
znam zejména při alitomatizovaném vedení katastru
při pořizování seznamu souřadnic, ale i v ekono~
mických úlohách. Sériová výroba zařízení EC 7602
byla v rOce 1983 ukončena pro nasycenost trhu
v NDR.

5. Návrh taktickotechnických po:tadavků na zdoko-
nalení leteckých měřických komor (NDR)

V letech 1982-1983 geodetická služba NDR v sou-
činnosti s dalšími GSSS vypracovala taktickotech-
nické požadavky na další zdokonalení leteckých mě-
řických komor, týkající se zejména formátu snímku,
chniskových vzdáleností, vlastností objektivů, tvaru
komory i kazety, závěsu komory, řídicího zařízení,
pomocných přístrojů i podmínek využití. Realizací
navržených parametrů se zajišťuje další zvýšení
geometrické a fotografické kvality snímkového ob-
razu, které je předpokladem rustu efektivnosti fo-
togrammetrické metody. Odsouhlasené parametry
byly předány závodu VEB Carl Zeiss Jena.

6. Jednotné principy vývoje sonboru technologií a
programů pro automatizovanou tvorbu a obnovu
maIl [NDR)

Sjednocení uvedených principů je základním před-
pokladem dělby práce, a tím i zvýšení efektivnosti
spolupráce GSSS na tématu Č. 2. Zmíněné principy
zahrnují zejména tyto oblasti: tvorbu digitálního'
modelu území, jednotné rozčlenění souboru techno-
logií a programů, nasazení dohodnutého systému
technických prostředku, jednotný zpllsob klasifikace
a kódování objektu území a společné požadavky
na výVOj programového systému, týkající se jeho
struktury, kompatibility programu a úplnosti doku-
mentace. Uvedené principy byly dohodnuty na pora-
dě GSSS v roce 1981 s tím, že jejich naplňován[ bude
předmětem další spolupráce.

7. Katalog kódů topografických objektů území
[SSSR)

V roce 1982 byly odsouhlaseny základní principy
jednotného systému klasifikace a kódování topogra-
fických informací o objektech území. Tento systém
je určen pro tvorbu a údržbu digitálních modelů

území a návazné automatizované zpra,cování map
v měřítkách 1:500 až 1:1 000 000. Jeho struktura za-
hrnuje 3 podsystémy klasifikace a kódování: prvotní
informace o topografických objektech, druhotné
informace o kartografických objektech a technolo-
gické informace. Dokumentace o systému byla pře-
dána všem GSSS jako základ pro sestavení národ·
ních katalogů kódů. Podrobný katalog kódCl topo-
grafických objektů území vypracovala již pro své
podmínky geodetická služba SSSR.

8. Soubor obecných progrílmových modulů pro
zpracování ~ zobrazení digitálního modelu území
(SSSR)

Pro uvedený účel byl vyvinut v SSSR modulární pro-
gramový systém GEOFOR, který realizuje 3 skupiny
operací: přizPllsobuje digitální model území pro
zvolené zobrazení, zajišťUje vazbu na zvolený gra-
fický prostředek [kleslicí stůl, displej, počítač, jiný
soubor grafických programú) a provádí ri'lzné geo-
metrické výpočty a prllvodní logické operace {např.
výpočet ploch). Programový systém je zapSán na
distributivní pásce a pracuje v operačním systému
DOS na počítači s pamětí minimálně 64 kB.

9. Technologie tvorby knihovny smluvených' značek
na bázi JSEP (SSSR)

Uvedená technologie řeší problém tvorby počítačové
knihovny smluvených značek v rámci systémú auto-
matizované tvorby map. Její dokumentace rozpra-
covává obecnou teorii formálních kartogra.fických
struktur jal<a základu tvorby libovolny'ch počítačo-
vých knihoven smluvenýcll značek a vyvozuje z ní
metodiku tvorby, kterou aplikuje na přikladu auto-
matizované kresby velkoměřítkových map. Doku-
mentace byla schválena na poradě GSSS v roce
1983 a přijata za zúklad při vytváření národních
knihoven smluvených značek.

10. Návrh jednotné instrukce pro automatizovanou
generalizaci kartografických struktur v měřít-
kách 1:500 až 1:5000 (NDR)

Instrukce řeší kvalitativní i kvantitativní kritéria
generalizace a navrhuje model generalizace, který
lze aplikovat při automatizovaném zpracování vel-
koměřItkových map v rámci národních instrukcí pro
generalizaci. Navržený model byl přijat na poradě
GSSS v roce 1981 za základ pro vývoJ příslušných
programových sy~.émú, jejichž vypracovCmí je před-
mětem připravované smluvní spolupráce v příští
pětiletce.

11. Zdokonalení technologii a llrogramových systé-
mů pro automatizovanou tvorbu map (ČSSR
RSR) ,

V hodnoceném obdohí byl v ČSSR dálA zdokonalen
programový systém MAPA, který slouží pro zpra-
cování výsledků velkoměřítkového mapování geode-
tickými, fotogrammetrickými i kartometrickými me-
todami pomocí automatické výpočetní a zobrazovací
techniky. Systém zahrnuje programy pro výpočet
souřadnic bodů, pro zobrazení polohopisu mapy na
automatických kreslicích stolech a pro výpočet
ploch. Otevřená modulární struktura systému dovo-
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luje ,pružně do ne] začleňovat nové technické pro-
středky sběru a výstupu dat. Programový systém byl
vyvinut pro počítače EC 1030 v operačním systému
DOS, EC 1033 v operačním systému OS a SM-4/Z0
v operacním systému DOS RV=-Z.Zobrazení lze pro-
vádět na automatických kreslicích stolech typu Ko-
ragraph (Švýcarsko) nebo na automatizovaném kar-
tografickém systému Digikart (ČSSR). Programový
systém MAPA je zaveden do praxe geodetické služby
ČSSR již řadu let a také všechna jeho zdokonalení
se pohotově realizují. Kromě toho byl geodetickou
službou R3R vyvinut a zaveden do praxe systém sbě-
ru a autom atizovaného zpracování výsledků foto-
gram metrických měi'ení zvaný POLYFEM, který pra-
cuje v re2imu on-line s minipočítači 1-100 nebo
SM-4.

12, T~chn!]'iJgi[J a programy pro nové technické
proo;tředky automatizované tvorby a obnovy
v~·kom.t:nlwvých map (ČSSR)

Do současné doby byly v ČSSR vypracovány někte-
ré př rur:ky pro využiti elektronického tachymetru
Recota s klávesnicovým zápisem měřených dat
v procesu automatizované tvorby map a inženýrsko-
-geodetických prací. Mezi nimi byla sestavena též
přírui:ka pro využití vnitřní paměti a zařízení pro
přenos a kontrolu dat Recoty v přímé vazbě na
počítač SM-4/20. Vedle toho problhá na smluvním
základě spolupráce geodetických služeb ČSSR a MLR
při vývoji teclmologicke a programové dokumenta-
ce pro využití polního magnetopáskovt'ihO registrá-
toru Mi R při geodetických měřeních, Řešeni obou
úkolll pokračuje v roce 1985.

13. TY;Jol'tí techno~ogle sběru a prvotního zpraco-
vání topografických informací· při velkoměřítko-
vCm mapování (NDR, ČSSR)

S uvedeným zaměřením byly v roce 1983 vypraco-
vány J,ypové technologie: pro geodetické metody
(ČSSR], fotogrammetrické metody (ČSSR) a kárto-
metl' Jké metody (NDR] sběru dat. Pomocí těchto
tecllnologií se jako výsledek sběru a prvotního zpra·
covnf dat 7.:skávají topografické informace v jednot-
né logi cké formě čitelné pro počítač. Tyto infor-
mace obsahují údaje o geometrii a průvodních zna-
cích objektů a umožňují vytvářet jednotný digitální
mode' území v souladu s dohodnutými jednotnými
principy (viz bod 6). Tím typové technologie plní
funkCi jcdnotného interface mezi sběrem a prvot-
ním zpracováním dat a následnými procesy zpra-
cování.

14. Télclma10gícká a programová dokumentace pro
vy'o<:e přesnou metodu blokové aerotriangu1ace
[MLR, PLR)

V roce 1982 bylo v MT"Rdokončeno zpracování tech-
nologické a programové dokumentace pro vysoce
přesnou metodu blokové aerotriangulace ALP-
-ANBLOKs využitim počítačů JSEP, IBM, leL a HwB.
Tato metoda umožňuje blokovou prostorovou aero-
triangulaci na základě výsledků měření, provede-
ných jak na universálních stereofotogrammetric-
kých strojích, tak na přesných stereokomparáto-
rech. Při dodržení technologického postupu je přes-
nost metody charakterizována stře4ní.chybou v ur-

cení souřadnic X, Y kolem± 9 fl-ma v určení vý-
šek kolem ± 16 fl-m v měřítku snímku. Metoda
byla zavedena do praxe v MLR od roku 1981
a její dokumentace byla předána v roce 1983
na bázi kontraktu geodetické službě ČSSR. Její
hospodárnost se projevuje v nízkých požadavcích
na počet i rozmístění vlícovacích bodů a v malé
spoti'ebě strojového času. V roce 1984 byla metoda
ALP-ANBLOK dále zdokonalena, čímž klesly poža-
davky na rozsah paměti u počítačů JSEP o více než
30 %. V témže roce geodf~tická služba PLR dokončila
zpracování programové dokumentace pro obdobnou
vysoce přesnou metodu blokové aerotriangulace
AERONET na poč:tači SM-4/20. Geodetické služby
MLR i PLR jsou připraveny předat př:slušné doku-
mentace zainteresovaným zem:m na smluvním zá-
kladě.
15. Doporul:eni ke zvýšení kvality a přesnosti zahra-

zení na černobílých i barevných leteckých sním-
c'ch [r-rLR)

V letech 1981 a 1982 byla v MLR provedena řada
zkoušek, jimiž se ověřovala přesnost aerotriangula-
ce a polohopisného i výškopisrtého vyhodnocení
v závislosti na různých týpech {Sernobílého i bare\T~
ného leteckého filmu a na různých měřítkách sním-
kování. Výsledky těchto zkoušek vyústily v soubOr
doporučení, která umožňují zvýšení kvality a infor-
malsn"ího obsahu letecký~h měřických snImkll a tím
zvětšují efektivnost provozn:ch fotógrammetrických
prací. Uvedená doporučení byla přijata na poradě
GSSS v roce 1982,

16. Ana'ý;,;n spektráin:ch charak'eristik objektu
území různých kra;inných typů (BLR1

Analýza byla provedena v BLR s využitím vlastních
pozemních i palulmích spektrometrů a ukázala
zna{;nou proměnllvost spektrálních charakteristik
sledovaných objektťt zejména u vegetace v závislosti
na rllzných pod!1).inkách powrovápí, vlastnostech
objektů i vývojových stadií porostů a kultur. Z doSč;l-
vadních výsledků vyplývá, ŽE, spektrální clle.rakteris-
tiky snímkovaných objektft zatím nelze využít při
stanovování režimu leteckého měřického snímková-
ní. Výzkumné práce na tomto úseku pokračují.

17. Stanovení odchylek od opHmá!nf expozir:n'1 doby
a dopustných hodnot smazli zobrazení při le-
teckém snímkování (SSSR)

Oba vzájemně propojené vlivy byly zkoumány
v SSSR pomocí speciálních aparatur a dosažené vý-
sledky byly zformulovány jako doporučení pro vol-
bu optimální expoziční doby s možnou tolerancí a
pro dopustnou velikost smazu s cílem zaručit geo-
metrickou i fotometrickou přesnost fotografického
obrazu. Zmíněná doporučení byla odsouhlasena na
poradě GSSS v roce 1982.

18. Návod k pořizování černobílých i barevných
snímků z vrtulníku (MLR)

Uvedený metodický návod byl zpracován v MLR na
základě řady experimentů, jejichž výsledky ukázaly,
že letecké snímkov[mí z vrtulníků je výhodné pouze
ve speciálních případech, kdy je vyžadována vysoká
přesnost fotografického- obraz;u na jednotlivých
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sn:mcích při nižších požadavcích na přesnost podél-
ného a příčného překrytu snímků. Výsledky experi-
mentů a na jejich základě zformulovaný metodický
návod byly předány všem GSSS v roce 1982.

19. Koncepce bndovánÍ, vedení a využívání pozem-
kového katastru (ČSSR)

Geodetická služba CSSR provedla analýzu technic-
ko-ekonomických po2:adavků, možností a podmínek
pro založení pozemkového katastru a vypracovala
základní principy jeho budování, vedení a využívání
včetně koncepce katastrálních map. Příslušný mate-
riál byl odsouhlasen na poradě GSSS v roce 1981
a přijat za základ spolupráce při budování a dalším
rozvoji národních katastrů v socialistických zemích.

20. Mnohojazyčný terminologický výkladový slov-
ník o pozemkovém katastru (ČSSR, SSSR)

Ve spolupráci geodetických služeb ČSSR a SSSR
byl v letech 1983 a 1984 sestaven terminologický
slovník o pozemkovém katastru, který obsahuje ko-
lem 120 hesel a jejich definic v ruském jazyce a je
doplněn odpovídajícími ekvivalenty v národních ja-
zycích geodetických služeb BLR, ČSSR, Kuby, MLR,
NDR, PLR a RSR. Vydání slovníku je plánováno na
konec roku 1984.

21. Metodika a technologie sběru dat o objektech
katastru (BLR)

Podle přijaté koncepce (viz bod 19) se katastr člení
na geometrický operát, zahrnující mapy, plány a
souřadnice, a písemný operát, obsahující druhové,
stavové, hodnotové, právní a jiné údaje o objektech
(nemovitostech). Sběr dat pro tvorbu i aktualizaci
katastru se u geometrického operátu zajišťuje mě-
řením, u písemného operátu se v zásadě provádí še-
třením. Pro uvedený účel geodetická služba ,BLRse-
stavila podrobný přehled metod a technologií pro
měření katastrál'ních objektů, které poskytují čí-
technologií se jako výsledek sběru a prvotního zpra-
cování i alfanumerické a grafické výstupy. Zmíně-
ný materiál byl na poradě GSSS v roce 1981 vzat
na vědomí.

22. Soubor programů pro automatizované zpracová-
ní údajů o objektech katastru (BLR)

Pro uvedený účel bylo v roce 1984 v BLR dokonče-
no zpracování programového systému DlPIGRAF,
který se skládá z 8 programů, napsaných pro počí-
tače JSEP v jazyce Fortran IV s operačním systé-
mem OS. Jednotlivé programy plní tyto funkce:

Kontrola vstupních dat, transformace souřadnic,
formovéÍní uzavřených obrazců, výpočet ploch,
soupis souřadnic a hranic.

Vyrovnání ploch v rámci mapového listu i správ-
ních jednotek a příprava dat pro následující
program.

Tvorba zobrazovací pásky tematických informací
pro různé typy kreslicích stolů.
Zpracování údajfl fotogrammetrického vyhodno-
cení nebo digitalizace grafických podkladů a
tvorba zobrazovací pásky pro kreslící stolt

- Zpracování údaj LI měření polární metodou a
tvorba zobrazovací pásky pro kreslící stoly.
Zpracování údaji:l o formování a kontrole uzavře-
ných obrazců, výpočet ploch a příprava dat pro
následující program.
Vyrovnání ploch v rámci území obcí.
Zpracování údajů digitalizovaných katastrálních
map, výpočet ploch a příprava dat pro předešlý
program.

Popsaný programový systém byl již zaveden do pra-
xe geodetické služby BLR.V současné době se vyvíjí
obdobný systém pro počítače SMEP. .

23. Základní principy tvorby a využití automatizova-
ného informačního systému geodézie a karto-
grafie - AISGK (ČSSR]

Materiál s uvedeným názvem se soustřeďuje na tyto
otázky: základní charakteristiky AlSGK, definice a
struktura jeho banky dat, charakteristika systému
řízení báze dat, požadavky na technické vybavení
systému, postup budování systému, rozčleněný do
základních etap, a zajištění funkcí systému. Zmíně-
ný materiál byl přijat na poradě GSSS v roce 1981
za základ další spolupráce v dané oblasti.

24. Koncepce výstavby banky dat AISGK (ČSSR)

Tento materiál ve srovnání s předešlým hlouběji a
podrobněji propracovává koncepci a principy vý-
stavby banky dat AlSGK se zaměřením na tyto otáz-
ky: určení funkcí banky dat, organizace a struktura
dat, ochrana dat, řízení banky dat, požadavky na
programový systém řízení báze dat a na počítače,
pr~ncipy provozního a právního zabezpečení funkce
systému a úloha statutu AlSGK. Daný materiál byl
schválen na poradě GSSS v roce 1983.

25. Technicko-prováděcí projekt podsystému evi-
denčních informací AISGK (SSSR)

Podsystém zahrnuje soubor metod a prostředků pro
automatizovaný sběr, ochranu, obnovu a výdej čí-
selných geodeticko-topografických a některých
správních informací o území, zejména ve městech.
Obsah podsytému tvoří informace o geodeticko-to-
pografickém zabezpečení území, o existujících geo-
deticko-topografických materiálech a o vybraných
objektech. Podsystém zajišťuje transformaci všech
těchto informací pro vstup do počítače s cílem tvor-
by automatizované banky dat a jejich výdeje uži-
vatelům. Svým obsahovým vybavením podsystém
umožňuje řešení úloh projektování výstavby i rekon-
strukce, provádění technickohospodářských opatře-
ní a také plánování a organizace samotných geode-
ticko-topografických prací v daném území. Uvedený
projekt byl schválen na pOi'adě GSSS v roce 1982.

26. Technicko-prováděcí projekt podsystému infor-
mací o geodetických sítích (BLR)

Projekt řeší otázky obsahu a uspořádání podsystému,
struktury dotazů a odpovědí a jeho průběžné aktua-
1ízace. Byl vypracován ve variantě založené na vy·
užití počítačů JSEP, která zajišťuje řízení podsysté-
mu, registraci vstupních i výstupních dat a mate-
riálů, organizování vnitřního pohybu dat, konečnou
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úpravu, kontrolu a výstup dat, dokumentaci poža-
davků na vstupy a výstupy a záznamy o fungování
podsystému. Popsaný projekt byl na poradě GSSS
v roce 1983 vzat na vědomí.
III. Závěr

Výsledkem mezinárodní vědeckotechnické spolu-
práce GSSS na tématu Č. 2 "vývoj automatizovaných
systémů tvorby a obnovy topografických a velko-
měřítkových map" za období let 1981-1984 je cel-
kem 26 realizačních výstupů, které se nyní zavádějí
nebo již byly zavedeny do praxe. Z uvedeného počtu
jde ve 3 případech o technické prostředky nebo pří-
strojové komplexy, v 9 případech o technologie nebo
soubory technologií včetně programové dokumen-
tace a ve 14 případech o metodické dokumenty, jako
základní principy, koncepce, doporučení, projekty
a slovník. Poměrně vysoký počet metodických do-
kumentů ve srovnání s výstupy materiálně technické
povahy (přístroje, technologie) je důsledkem sku-
tečnosti, že další efektivní spolupráce GSSS na té-
matu č. 2 vyžaduje hlubšího sjednocení normativně
technické a metodické základny v oblasti automati-
zace tvorby map a zpracování katastru. Z vyvinu-
tých technických prostředků je ve 2 případech za-
jištěna seriová výroba, a to polního registrátoru
v MLR a interaktivní počítačové grafiky v ČSSR.

V případě zařízení pro výstup z počítače na mikro-
film byla již v NDR seriová výroba ukončena, avšak
zároveň jsou vedena jednání o její obnově.

Celkově možno konstatovat, že v uplynulém obdo-
bí vědeckotechnická spolupráce GSSS v oblasti auto-
matizované tvorby map umožnila v míře, dané exi-
stující materiálně technickou základnou, koordino-
vat plány vědeckotechnického rozvoje GSSS a
uskutečnit dělbu vědeckovýzkumných prací na zá-
kladě dohodnuté specializace. To se projevilo u řady;
geodetických služeb úsporami pracovních sil a fi-
nančních prostředků na vývoj inovací, vyřešenýcTi
jinými geodetickými službami. Svými výsledky spo-
lupráce přispěla v řadě zemí ke zvýšení stupně
automatizace procesu tvorby a obnovy map a tím
i k růstu produktivity práce. Vedle toho dosažené
výsledky tvoří základ a současně odkrývají perspek-
tivy další vědeckotechnické spolupráce GSSS v dané
oblasti pro období let 1986-1990. Komplexní cílový
program této spolupráce pro uvedené období pro-
jednala a schválila XII. konference GSSS v srpnu
1984. Jeho naplnění bude vyžadovat plné soustředění
vědeckovýzkumné základny geodetické služby ČSSR,
ale též účinnější součinnost dalších složek, zejména
Československé vědeckotechnické společnosti.
Do redakce došlo: 3. 7. 1984

Kalibrace podzemních usklad ňovacích
nádrží na ropné produkty

Ing. Miroslav Herda, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický,
Ing. Ji!'i Šima, CSc.,

Geodetický a kartografický podnik
v Praze, n. p.

Požadavek řádného hospodaření s ropnými produkty
předpokládá. co nejpřesnější znalost objemů nádrží,
a to nejen tanků a cisteren, ve kterých se tyto kapaliny
přepravují, ale i uskladňovacích nádrží. Určení objemu
čili kalibrace tvoří dvě skupiny problémů. U přeprav-
ních tanků a cisteren je přesné určení objemu jedno-
duché; jde o malé objemy sériově vyráběných zařízení
z oceli, takže výrobní tolerance jsou zde nepatrné.
U velkokapacitních uskladňovacích nádrží o objemu
několika tisíc kubických metrů je problematika ka-
librace úkolem ze zcela jiné oblasti, a to z oblasti tech-
níckých strojnických nebo geodetických a fotogram-
metrických měření, jimiž se určují geometrické para-
metry nádrží a objemy se z nich počítají. Velkokapa-
citní nádrže jsou z hlediska určení objemu charakteri-
zovány zejména tím, že to jsou stavební objekty
a konstrukce ze železobetonu nebo ocelového plechu
tvaru krabice nebo válce se svislou nebo vodorovnou
osou, přičemž podzemní nádrže jsou přístupné pouze

zevnitř. Jde tedy o nádoby s rozměrovou přesností,
odpovídající těmto konstrukcím a navíc zde dochází
k trvalým deformacím stěn i dna v důsledku hmotnosti
skladované kapaliny. Možnost kalibrace výpočtem ze
stavebních výkresů je omezena a bude posouzena
dále. U těchto nádrží se totiž požaduje znalost objemu
pro jakoukoliv výšku hladiny s krokem 10 mm
a s možností interpolace, takže pro kalibraci je třeba
znát plochy vodorovných řezů v této odlehlosti počí-
naje nulovým stavem, tj. nulou stupnice zařízení pro
měření výšky hladiny v nádrži.

2. Požadavky na přesnost kalibrace a možnosti jejího
dosaženi

Přesnost kalibrace je normována jen pro nádrže,
které tvoří tzv. vybraná provozní měřidla [1], a to
v ČSN 25 7511 [2] hodnotou mezní chyby objemu
0,33 %, přičemž pro tyto nádrže je normován v ČSN
257509 [3] i způsob měření. Předepsána je metoda
strojnického měření, jejíž podstatou je určení vodorov-
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V (m")
(J (mm)

4725
35,0

3780
34,8

5670
35,0

ných řezů prlmým merením mechanickými měřidly,
která se blíží metodě tzv. opásání. Je to postup velmi
pracný, nákladný a nepoužitelný pro nádrže tvaru
krabice a vodorovného válce. Možnost určení objemu
a kalibrace s využitím údajů stavebních výkresů z pro-
jektové dokumentace lze posoudit na příkladu nádrže
tvaru vodorovné krabice o délce a, šířce b a výšce
hladiny v. Objem této nádrže je

třední. chy ba (směrodatná odchylka) objemu (Jy se
rčípodle zákona o přenášení chyb při nezávislosti
ednotlivý ch veličin známým postupem podle vzorce

kde (Ja, (Jb, (Jv jsou střední chyby rozměrů a, b, a výšky
hladiny v. V dalším rozboru lze vyjít z techniky měření
výšky Wadiny a její přesnosti. K měření výšky hladiny
se používá zařízení se zavěšeným ocelovým pásmem
s milimetrovou stupnicí a za předpokladu koniparace
s odpovídající přesností je možné předpokládat střední
chybu výšky hladiny (Jv = ±l mm. Normovaná
mezní chyba se převede na střední hodnotu pomocí
intervalu konfidence (t.(J) a pro zvolené t (obvykle
v hodnotě t = 2, odpovídající riziku překročení mezní
chyby 26 %) se požadovaná přesnost určení délky
a šířky (J" = (Jb = (J vypočte ze vzorce

Např. pro podzemní krabicovou nádrž o zjednoduše-
ných rozměrech a = 35 m, b = 27 m a s maximální
výškou hladiny v = 6 m při zvoleném t = 2 tj. (Jy =
= 0,00165. V, jsou střední chyby určení délky a šířky
(J uvedeny v tabulce 1. Pro výšky hladiny v menší než
0,606 m je při uvedených rozměrech a přesnosti měření
výšky hladiny normovaná přesnost (pro t = 2) ne-
splnitelná, neboť čitatel ve vzorci (4) začíná být zá-
porný a odmocnina neexistuje.

Z tohoto orientačního rozboru tj. z hodnot (J v ta-
bulce 1 je zřejmé, že nelze předpokládat dodržení
uvedené přesnosti 35 mm a méně při stavbě, neboť
jsou to rozměrné objekty stavěné běžnou stavební
technikou, a zvolený interval konfidence odpovídá
poměrně velkému riziku překročení mezní chyby.
Dále zde dochází k deformacím během používání, jak
již bylo uvedeno. Kalibrace z údajů stavebního pro-
jektu tedy nemůže ani zdaleka zajistit uvedenou
přesnost.

2835
34,5

1890
33,6

945
28,0

662
17,6

576
4,0

3. Kalibrace podzemní nádrže tvaru krabice geodetickou
metodou

Podzemní velkokapacitní nádrže tvaru krabice jsou
podzemní stavební objekty se stěnami a dnem ze
železobetonu, obloženými ocelovým plechem a s žele-
zobetonovým stropem (viz obr. 1). Strop je uložen na
sloupech čtvercového průřezu s rozšířenou patkou.

Objem nádrží tvaru krabice k jeGnotlivým hladinám
produktu se vypočte z ploch vodorovných řezů nádrží'
Tvar nádrže a její poloha vzhledem k vodorovné rovi-
ně se určí z prostorových souřadnic kontrolních bodů,
volených na stěnách a dnu v úrovních o maximální
odleWosti do 2 m, a to v místním souřadnicovém
systému. Kontrolní body se volí dále v téže svislici,
interval svislic se volí tak, aby na každé tabuli ple-
chového obložení byly zaměřeny 2 body v témže řezu.
Plochy mezilehlých vodorovných řezů v kroku .po
10 mm se interpolují s použitím spline-funkcí. Kromě
souřadnic kontrolních bodů se určí objem vestavěných
zařízení uvnitř nádrže, zejména podpěrných sloupů,

I
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který se při výpočtu odečítá. Prostorové pravoúhlé
souřadnice kontrolních bodů se určí z prostorových
polárních souřadnic tj. z orientovaného vodorovného
úhlu, svislého úhlu a délky polopaprsku (šikmé).
Prostorové polární souřadnice se měří ze stanovisek
mikrosítě, volených tak, aby jejich počet byl minimální
a délka polopaprsku, měřená ocelovým měřickým pás-
mem, nepřekročila 15 m. Kontrolní body na hranách
v rozích nádrže a na styku měření ze dvou stanovisek
se měří dvakrát. Tvar dna se měří, pokud nulový bod
stupnice měřicího zařízení výšky hladiny leží níže než
nejvyšší bod dna, a to plošnou nivelací ve čtvercové
síti. Body mikrosítě se určí jako trojúhelníková síť.
Výška horizontu teodolitu se určí záměrou pod vodo-
rovnou v obou polohách dalekohledu na nivelační mě-
Htko, postavené na dvou pomocných výškových bo-
dech.

Mikrosíť stanovisek (viz obr. 1) se zaměří úhlově
teodolitem typu Zeiss Theo 020 ve dvou skupinách
a délkovE';ocelovým měřickým pásmem, komparova-
ným v intarvalu 1 m, položeným na dnč nádrže
a napínaném siloměrem tahem 100 N. Měří se třikrát,

Obr. 3: Schéma rozmístění a číslování kontrolních bodu
na plášti nádrže

měřené délky se opraví o vliv rozdílu teplot. Přesnost
měření se určí z podmínky maximální střední chyby
v poloze bodu mikrosítě 2,00 mm. lVIikrosíťse zaměří
v jedné směně, aby byl vyloučen vliv chyb z dostředě-
ní. Body sítě se signalizují terči polygonové soupravy
s nuceným dostředěním.

Kontrolní body mají optimálně vystihovat prů-
běh stěn z hlediska plochy vodorovných řezů. Volí se
vždy na hranách pláště, kde dochází k lomu stěn
a dále na stěnách tak, aby ležely ve vodorovné rovině
řezu s odchylkou maximálně ±20 cm (u svislých stěn)
s hustotou alespoň 2 body na každém plechu obložení.

Kontrolní body se signalizují značkou ve tvaru
kříež, nastříkanou značkovacÍ bílou barvou pomocí
plechovéí šablony (viz obr. 2). Číslují se křídou na stě-
nách, číslo sestává z čísla vrstvy a čísla sloupce (viz
obr. 3.).

Polární souřadnice - vodorovné a zenitové úhly
se měří teodolitem typu Zeiss 020 v jedné poloze
s opravou indexové chyby, a to se střední chybou
25cc, šikmé délky ze měří přímo ocelovým měřickým
pásmem, komparovaným v intervalu 1 m. Nula pásma
se přikládá k plášti nádrže na značku kontrolního
bodu, pásmo se napíná zkusmo rukou a údaje délky
se čtou ke značce točné osy dalekohledu při zacílení
na měřený bod. K přiložení nuly stupnice k bodům
ve větší výšce než lze dosáhnout rukou se použije
speciální pomůcka vyvinutá ve VúGTK (přihláška
vynálezu č. 6191-84) (viz obr. 4), na jejímž konci je
upevněno pásmo. Přípravek se skládá z tyče délky
3 m, složené ze dvou násuvných dílů a upevňovacího
zařízení pásma, otočného kolem dvou os. To umožňuje
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libovolnou polohu pracovníka vzhledem k měřenému
bodu i libovolný sklon pásma vzhledem ke stěně.
Přesnost měření délek je charakterizována maximální
střední chybou 3 mm. Měřené délky se opraví o vliv
odchylky od nominální délky, průvěsu stuhy a rozdílu
teplot.

Poloha kontrolních bodů na dně nádrže je dána
stejnolehlými rohy patek sloupů. Jejich souřadnice se
určí průsekovou metodou ke stranám mikrosítě.
Výšky se určí technickou nivelací přístrojem typu
Zeiss NI 025 a nivelačním měřítkem (svinovacím
dvoumetrem na dřevěné laťce).

Objem neaktivního prostoru nádrže tj.
objemu, který se nečerpá (leží pod nulovým bodem
zařízení pro měření výšky hladiny), se určí pomocí
průtočného měřidla a není-li to možné, lze tento objem
určit také geodetickým měřením. Použije se metoda
svislých hranolů, na které se rozdělí plocha nádrže
vymezená izočárou o výšce nulového bodu stupnice
měřicího zařízení. Rozměr hranolů je třeba volit tak,
aby jejich spodní podstavu bylo možné považovat za
rovinu. K určení plochy nulového řezu se použije
plošná nivelace dna nádrže.

Vestavěná zařízení, o něž se zmenšuje objem nádrže,
tvoří zejména podpěrné sloupy stropu s patkami
a dále plnicí a vypouštěcí zařízení. Objem sloupů se
určí z plochy vodorovného řezu, objem patky rovněž
z vodorovného řezu a výšky horní vodorovné plochy
patky. Pokud přechod mezi patkou a sloupem tvoří
komolý jehlan, měří se také jeho tvar a poloha. U ve-
stavěných zařízení se uvede relativní výška, od které
začíná působit na velikost objemu, příslušná oprava
plochy vodorovného řezu v této výšce, dále výška
řezu a oprava plochy, kde dochází ke změně průřezu
a konečně výška řezu, kde končí působení vestavěného
zařízení na velikost objemu.

4. Fotogrammetrická kalibrace podzemní svislé válcové
nádrže

Podzemní svislé válcové nádrže na ropné produkty
o průměru d rovném minimálně 10 m a výšce, splňu-
jící vztah v < (1,5 m + 0,6d), lze zaměřovat pro

Obr. 5: Fotogrammetrické zamerení podzemmí svislé
válcové nádrže

Obr. 6: Mikrosíť vlícovacích bodů v podzemní svislé
válcové nádrži

kalibrační účely metodou numerické pozemní stereo-
fotogrammetrie. Vnítřní stěna nádrže se zobrazí na 4
stereoskopických dvojicích měřických snímků, vyho-
tovených podle známých zásad normálního případu
stereofotogrammetrie. Délka fotogrammetrické zá-
kladny se volí přibližně 1/5průměru nádrže. Stanoviska
měřické komory UMK 10/1318 Zeiss Jena jsou na
stativech umístěných asi 1 až 3 m od vnitřní stěny,
přičemž základna je kolmá k symetrále, procházející
středem nádrže, kde je pomocí terče na stativu reali·
zován vlícovací bod č. 5, společný všem stereodvoji-
cím. Z tohoto stativu lze zároveň provést plošnou
nivelaci dna nádrže a pomocí krátké příložné nivelační
latě určit výšky vlícovacích bodů č. 1 až 4 k výško-
vému horizontu bodu č. 5. Tyto vlícovací body se volí
v prostorech stranového překrytu sousedních stereo-
dvojic a signalizují se terčíky na stěně nádrže (viz
obr. 5). Body č. 1 až 5 tvoří mikrosíť vlícovacích
bodů, pomocí nichž mohou být modelové souřadnice
čtyř lokálních systémů (x7; y7) transformovány do
jednotného lokálního systému geodetických souřadnic
(x; y).

Kontrolní body na vnítřní stěně nádrže jsou uspo-
řádány v horizontálních řezech, jejichž odlehlost je
1 m, 1,5 m nebo 2 m podle velikosti nádrže a po obvo-
dě rozmístěny pravidelně v celkovém počtu 48 na
každém řezu (po 7,50 nebo 8,33g). Nástřikem se signa-
lizují pouze stykové body sousedních stereodvojic,
ležící nad vlícovacími body č. 1 až 4, a to ve všecl,
vrstvách nebo alespoň do maximální výšky, dostupné
pro pracovníka provádějícího signalizaci ze žebříku.

Modelové souřadnice vlícovacích a kontrolních bodů
se vyhodnotí na analogových vyhodnocovacích pří.
strojích typu technokart, topokart, stereometrograf,
autograf a současně registrují do děrné pásky s uvede-
ním identifikačního čísla bodu, obsahujícího přísluš-
nost k určitému sloupci a vrstvě (obdobně jako u ná-
drží tvaru krabice, zaměřovaných geodeticky). Každá
stereodvojice obsahuje 3 vlícovací body (1-2-5, 2-3-5,
3-4-5,4-1-5); převod modelových souřadnic do jednot.

1984/242



Ge::detický a kartografický obzor
ročník 30/72, číslo 10/1984 243

ného lokálního geodetického systému se realizuje
Helmertovou transformací s vyrovnáním metodou
nejmenších čtverců. Výšky, vztažené k lokálnímu
výškovému horizontu v bodě č. 5, se vyhodnocují
a registrují ve skutečné velikosti, přičemž měřítko
prostorového modelu ve vyhodnocovacím přístroji
je v rozsahu od 1 : 50 do 1 : 200.
Dno nádrže ani střecha (často ve tvaru kulového

vrchlíku, jenž je zčásti naplňován produktem) se
fotogrammetricky nezaměřují. Data potřebná pro
výpočet objemu pod úrovní dolní hrany válcovité
části nádrže se zjistí plošnou nivelací z bodu č. 5
a geometrické parametry kulového vrchlíku se pře-
vezmou z konstrukčních výkresů.

Výpočet objemu podzemních svislých válcových
nádrží sestává ze tří částí:

1. Stanovení objemu neaktivního prostoru průtoč-
ným měřidlem s naplněním dolní části nádrže až po
nulu stupnice měřicího zařízení výšky hladiny, nebo
individuálním geodetickým zaměřením tohoto prosto-
ru s výpočtem objemu rozdělením na hranolové bloky.
2. Výpočet objemu válcovité části z ploch P jednotli-
vých řezů, opravených o záměnu částí kruhového
oblouku tětivou a plochu vestavěných zařízení, a je-
jich odlehlosti L1h.
3. Výpočet objemu kulové vrstvy (části vrchlíku za-
plněného produktem) podle známých stereometrických
vzorců s dosazením převzatých geometrických para-
metrů (odpadá u nádrží s plochou střechou).

Kalibrační (litrovací) tabulky jsou sestaveny na
počítači na základě interpolace ploch mezi měřenými
řezy v kroku po 10mm s použitím vhodné int,erpolační
spline.funkce, a to od nuly stupnice měřicího zařízení
(objom V je roven objemu neaktivního prostoru) až
po maximální výšku plnění nádrže Vmax'

Mikrosíť vlícovacích bodů podle obr. 6 se vy·
tyčí pomocí teodolitu na stativu v bodě č. 5. Body č. 1
až 4, signalizované nalepením papírových nebo plasto-
vých terčíků s koncentrickými černými a bílými kruhy,
leží co nejblíže výškového horizontu teodolitu, který
se spolu s nivelační latí použije k určení výšek bodů č.
1 až 4 vzhledem k horizontu bodu č. 5 (10,000ml.
Dále se zaměří osnova směrů na bodě č. 5, a to ve dvou
skupinách a komparovaným ocelovým měřickým
pásmem vodorovné délky 1-2, 2·3, 3-4, 4-1, 1.5, 2-5,
3·5, 4-5 třikrát tak, aby byla zaručena maximální
hodnota střední ohyby v poloze bodů mikrosítě
2 mm ave výšce ±1 mm. Osa X jednotného lokálního
systému geodetickýoh souřadnio je rovnoběžná se spoj·
nicí bodů č. 1 a 5 a počátek O odsazen tak, aby oelá
nádrž byla v jediném kladném kvadrantu.
Výpočet rovinných souřadnic se provádí podle pro·

gramu MTSITA-VÚGTK na počítači EC 1030 (EC
1045) vyrovnáním měřených délek a směrů metodou
nejmenších čtverců. Síť se považuje za volnou, orien-
tovanou pouze ke zvolené spojnici vlícovaoích bodů
a s odsazeným počátkem.
Analogové stereofotogrammetrioké vyhodnocení na

přístrojích typu technokart, topokart, stereometrograf
apod. umožňuje realizovat kontrolní body na plášti
nádrže v libovolně uspořádaném rastru, aniž je nutno
tyto body signalizovat in natura. Pro sledovaný účel
je nejvhodnější jejioh pravidelné rozložení po obvodě

horizontálního řezu nádrží. V souladu s požadavky
ČSN 25 7509 [3] musí být na každém plechu pláště
alespoň 2 kontrolní body a vzdálenost sousedních
horizontálních řezů maximálně 2 m. K dostatečnému
vystižení případných deformací pláště je postačující,
jestliže rozdělíme obvod na 48 dílů pomocí šablony
radiálních řezů na transparentní nesrážlivé folii, kte·
rou umístíme na kreslicím stole vyhodnocovacího
přístroje v místě, kam se promítá vertikální osa ná-
drže.
Radiální směr č. 1 se orientuje na vlícovací bod č. 1,

ostatní směry se číslují 2 až 48 ve směru chodu hodi-
nových ručiček. Ke kontrole postupu fotogrammetric-
kého vyhodnocení se vyhotoví grafický podklad v mě-
řítku 1 : 50 s vyznačenou polohou vlícovacích bodů
č. 1 až 5. Vytyčení kontrolních bodů na plášti nádrže se
děje tak, že pomocník vyhodnocovatele nastaví značku
pozorovacího mikroskopu na kreslicím stole na přísluš-
ný radiální směr v místě odpovídajícím poloměru
nádrže a vyhodnocovatel po nastavení požadované
výšky řezu na stupnici výšek se dotkne prostorovou
měřickou značkou vnitřního povrchu nádrže v takto
vytyčeném místě.Modelové souřadnice a relativní výš-
ky ve ;skutečné velikosti se zaznamenají registračním
zařízením do děrné pásky ve tvaru

fjbbb VV88 x*x*x*x*. x*x* y*y*y*y*. y*y* hhhh. hh,
(mm) (mm) (mm)

kde bbb jsou čísla vlícovacích bodů v příslušné stereo-
dvojici

vv je číslo vrstvy (01 až 20)
88 je číslo sloupce (01 až 48).

Na počátku a v závěru vyhodnocení stereodvojice,
zobrazující vždy 1/4 pláště nádrže, se registrují vlíco-
vací body pro účely podobnostní transformace modelo·
vých souřadnic kontrolních bodů do jednotného 10·
kálního geodetického systému nádrže, a to ve tvaru

Obbb OOOb x*x*x*x*. x*x* y*y*y*y*. y*y* hhhh. hh.

Kontrolní body lze vyhodnocovat v libovolném pořa.
dí; z hlediska pracnosti je však nejvýhodnější registro.
vat všechny body jednoho sloupce, a to střídavě smě-
rem nahoru a dolů (meandrováním).
V případech, kdy nula stupnice měřicího zařízení

výšky hladiny leží pod úrovní paty válcovité stěny
nádrže, je nutno geodetickým měřením zjistit plochu
nulového řezu, který v této výšce protíná speciálně
tvarované dno nádrže. Pomocí teodolitu nebo nivelač·
ního přístroje a nivelační latě se vyhledá poloha 16
bodů na dně nádrže o výšce totožné s nulou stupnice
měřicího zařízení a to v 16 směrech situovaných pra·
videlně po n/8 od výchozího směru realizovaného
žlabem na dně nádrže. Po vytyčení směru a vyhledání
bodu se zaměří vodorovná vzdálenost ai (viz obr. 7)
a plocha nulového řezu se vypočítá jako součást ploch
16 trojúhelníků podle vzorce

1 16
Po = -2 ~ ai·ai+l·sin n/8.

i~ 1

Prostor pod nulovým řezem se považuje za neaktivní
a jeho objem se stanoví postupy uvedenými v odst. 3.
Rozměry a prostorové situování vestavěných částí

(potrubí, žebříků apod.) se přebírají zpravidla z tech·
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Obr. 7: Zaměření řezu dnem nádrže v nulové výšce
stupnice měřicího zařízení

nické dokumentace nádrže po overení na místě, pr!-
čemž v dostupných místech se upřesní výškové kóty
vzhledem k horizontu 10,000 m v bodě č. 5. Opravy
ploch horizontálních řezů o vliv vestavěných částí na
objem nádrže mají záporné znaménko, zatímco oprava
plochy řezu válcem při náhradě částí kruhu tětivami
má při pravidelně rozmístěných 48 bodech souhrnnou
hodnotu +0,002241.d2 (prúměru) v každém ř'ezu vál.
covité části nádrže.

5. Fotogrammetrická kalibrace podzemní ležaté válcové
nádrže

Aplikace numerické stereofotogrammetrie pro zamě-
Í'ení velikosti a tvaru podzemní ležaté válcové nádrže
byla modifikována tak, aby pro výpočet objemu mohl
být použit stejný postup a výpočetní program popsaný
podrobněji v kapitole 7. Vnitřní stěny válcovitého
tvaru i rovná čela jsou rovnčž zachyceny na 4 stereo-
dvojicích, vyhotovených podle zásad normálního
pÍ'Ípadu stereofotogrammetrie s osami záběru vodorov-
nými a přibližně rovnoběžnými s osou válce. Vlícovací

Obr. 8: Fotogrammetrické zaměření podzemní ležaté
válcové nádrže

Obr. 9: Situování horizontálních řezfl důležitých pro
kall~bracipodzemní ležaté válcové nádrže

body Č. 1 až 7, fotogrammetrické základny br až b4
a pomocné tachymctrické latě s nástavcem (celková
délka 5 m) ve stojánku jsou v nádrži situovány podle
obrázku 8. Pro nádrž o délce 50 m a prllměru válce
10 m se volí základna o délce 2,5 m a snímky pořizují
univerzální komorou UMK 10/1318 Zeiss Jcna s for-
mátem na výšku. Signalizované hody Č. 1 až 7 tvoří
prostorovou mikrosíť vlícovacích bodů pro realizaci
podobnostní transformace čtyř stereodvojic (146 -
- 145 - 235 - 237) do jednotného lokálního geode-
tického systému nádrže. Kontrolní body jsou uspořádá-
ny v horizontálních řezech, jejichž vzdálenost je 1 m
nebo menší (u dna a stropu nádrže). Stykové body
v překrytu sousedních stercodvojic se nesignalizují,
nýbrž vyhodnocují vpichem do grafického podkladu
v měřítku 1: 50. Modelové souřadnice kontrolních
a vlícovacích hodů sc registrují podle zásad uvedcných
v odstavci 4. Výšky jsou vztaženy k horizontu bodu
č. 5 (10.000m) a nastavují se vc skutečné velikosti,
zatímco měřítko jejich aut()mat:zované reg'strace
je vždy 1 : 100. Výšková kótnc nejnižšího fotogram-
metricky zaměřeného řezu je rovmt kótě dna na vyšší
straně nádrže, která má mírný jednostranný spád.
Výška nejvyššího řezu je definovánn maximální výškou
plnění nádrže; k jejímu výpočtu je Ueba zanivc10vat
nulu stupnice měřicího zařízení výšky hladiny (viz
ohl'. 9).

~eaktivní prostor je u tohoto typu nádrží obvykle
minimální a jeho objem lze snadno zjistit průtočným
měřidlem. Objem podzemní ležaté válcové nádrže se

/
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vypočítá z ploch horizontálních řezů a jejich odlehlostí,
přičemž plochy jednotlivých řezů se opravují pouze
o vliv vestavěných zařízení (spojnice sousedních
kontrolních bodů jsou vždy přímé).

Mikrosíť vlícovacích bodů se realizuje podle
obr. 8 tak, že signalizované body č. 1 až 4, 6 a 7 leží
ve výškovém horizontu teodolitu na stativu v bodě
č. 5 (hs = 10,000 m) s odchylkou menší než ±3 mm.
Terčíky na bodech 6 a 7 se přilepí přímo na stěnu
nádrže. Terčíky na vlícovacích bodech č. 1 až 4 musí
být oboustranné a centricky nalepené na plechovém
terči ve tvaru L (obr. 10) s otvorem k zavěšení olov-
nice usnadňující měření délek.

Teodolitem v bodě č. 5 se zaměří osnova směrů na
ostatní body mikrosítě (viz obr. č. 11) ve dvou skupi-
nách. Komparovaným ocelovým měřickým pásmem
s milimetrovým dělením se pak změří délky mezi sou-
sedními vlícovacími body (včetně bodu č. 5), a to
třikrát při napínání tahem 100 N a použitím opravy
z teploty, aby byla zaručena maximální hodnota
střední chyby v poloze bodů mikrosítě 2 mm. Výpočet
s vyrovnáním měřených směrů a délek metodou nej-
menších čtverců se provádí programem MTSITA-
VÚGTK přičemž se síť považuje za volnou, orientova-
nou osou Y ke spojnici bodů č. 5 a 7 a s odsazeným
počátkem Xs = 20,000 m a Ys = 50,000 m.
Kontrolní body na stěnách nádrže jsou roz-

místěny na jednotlivých horizontálních řezech tak, že
spojnice sousedních bodů jsou přímé a nepřesahují
2 m. Odchylky od pravidelného rozmístění jsou možné,
jestliže je taková volba zdůvodněna dosažením lep-
šího stereoskopického vjemu v daném místě. Maximál-
ní počet bodů na jednom řezu je 99, maximální počet
řezů je 20. Počet bodů a jejich rozmístění se průběžně
kontroluje současným bodovým grafickým vyhodno-
cením v měřítku 1 : 50. Stykové body na každém řezu
mají ležet ve vertikálních rovinách, procházejících
body č. 1 a 4 resp. 2 a 3 a bodem 5 kolmo na osu Y
geodetického souřadnicového systému (obr. 12). Je-
jich vytyčení na modelu pomocí grafického podkladu
je možné s polohovou přesností 0,2 mm tj. 10 mm ve
skutečnosti. Volba stykových bodů není nutná na
každém horizontálním řezu, avšak minimálně na jed-
nom řezu v dolní polovině nádrže a na dvou řezech
v horní polovině.

Grafický podklad k fotogrammetrickému vyhodno-
cení ležaté válcové nádrže se vyhotovuje v měřítku
1 : 50 dvakrát (pro horní a dolní polovinu nádrže
odděleně), přičemž na obou fóliích jsou vyneseny
všechny vlícovací body a stopy vertikálních stykových

Obr. 11: Mikro8íť vlícovacích bodu v podzemní ležaté
válcové nádrži
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Obr. 12: P08tup fotogrammetrického vyhodnocení hori.
zontálních řezů podzemní ležatou válcovou nádrží

rovin. Důvodem je možnost překrývání obrazů hori-
zontálních řezů z obou polovin a nepřehlednost v číslo-
vání bodů, které se provádí podle zásad uvedených
v odst. 4. Číslo sloupce představuje u ležaté nádrže
pořadové číslo bodu na příslušném řezu.
Po nastavení příslušné výšky se vyhodnotí všechny

zvolené body na zobrazených částech stěn nádrže
ato v libovolném pořadí (např. nejprve dobře indenti.
fikovatelné body a ty sepak doplňují na žádoucí hustotu
přibližným navedením pomocí grafického podkladu).
K usnadnění a kontrole nastavení výšky řezů až do
5 m ode dna nádrže slouží svisle postavené tachymet-
rické latě s nástavcem. Vyšší horizonty se nastavují
pouze na stupnici vyhodnocovacího přístroje. Výškové
údaje nuly stupnice měřicího zařízení výšky hladiny,
obou tachymetrických latí a výšky vlícovacích bodů
se sjednotí nivelací z bodu č. 5 vzhledem k horizontu
hs = 10,000 m.

6. Přesnost fotogrammetrického měření pro výpočet
objemu nádrže

Analogovým numerickým stereofotogrammetrickým
vyhodnocením lze získat souřadnice diskrétních bodů
na stěnách nádrže, přičemž vzhledem k obtížnému
stereoskopickému nastavení v. podmínkách měření
podzemních nádrží je reálné dosáhnout těchto střed-
ních chyb:
m", = ±ljlO 000 y ve směru rovnoběžném

s fotogrammetrickou základnou (6)
mli = ±lj5 000 y ve směru osy záběru, (7)

kde y je střední vzdálenost fotografování. Pro svislé
podzemní válcové nádrže o průměru d a ležaté válcové
nádrže o délce l platí přibližný vztah

Protože lokální systémy fotogrammetrických souřad-
nic jsou vůči jednotnému systému geodetických sou-
řadnic různě orientovány, je vhodné zavést jednotnou
střední souřadnicovou chybu podle vzorce

V~+-;-m = ± 2" (m", mli)' (9)

Po dosazení vztahů (6), (7), (8) do (9) obdržíme reálně
dosažitelnou střední souřadnicovou chybu při foto-
grammetrickém zaměření nádrže o průměru d resp.
ležaté nádrže o délce l
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m = ±1,26.1O-4.d (v metrech)

m = ±0,63.1O-q (v metrech) (10)

Pro ilustraci lze uvést:
svislá válcová podzemní nádrž, d = 18 m, Y = 14,5 m,
m= ±2,3mm
ležatá válcová podzemní nádrž, l = 50 m, Y = 20,Om,
m= ±3,2mm.

7. Zpracování dat na počítači a sestavení kalibračních
tabulek

K výpočtu objemu velkokapacitních nádrží na ropné
produkty byl sestaven program KALINA v jazyce
PL/I pro počítač EC 1030 resp. EC 1045. výstup tvoří
kalibrační tabulky, požadované provozovatelem, udá-
vající objem skladované kapaliny v kroku po/lO mm
stupnice měřicího zařízení výšky hladiny. Program
funguje pro všechny typy používaných nádrží tj. kra-
bicové a válcové - svislé i ležaté. Strukturu programu
objasňuje vývojový diagram na obr. 13.

Geodetická vstupní data v případě krabicových
nádrží tvoří prostorové polární souřadnice, které jsou
transformovány do lokálního geodetického systému
pravoúhlých souřadnic podle vzorců

Yn = Yi + Sin' sin 1Jin· sin Gin

Xn = Xi + Sin' sin 1Jin' cos Gin

hn = hi + Sin' COS 1Jin,

kde Gi" je směrník spojnice stanovisko - n-tý bod
1Jin je zenitový úhel
Si" je šikmá vzdálenost
Xi' Yi, hi jsou geodetické souřadnice stanoviska (i)

včetně relativní výšky ke zvolenému hori-
zontu (hi).

Fotogrammetrická vstupní data tvoří 4 soubory mode-
lových souřadnic se vzájemně odlišnou orientací sou-
řadnicových os. Pomocí identických (vlícovacích)
bodů v každé stereodvojici jsou vypočteny koeficienty
podobnostní transformace, a to vyrovnáním zpro-
středkujících pozorování podle metody nejmenších
čtverců. Transformační rovnice mají tvar

kde al = ([,dy* ,dy] + [,dx* ,dX])/[S2]
a2 = ([,dx* ,dy] + [,dy* ,dX])/[S2]
Yo = [y]/n - al[y*]/n - a2[x*]/n
Xo = [x]/n - a1[x*]jn + a2[y*]jn.

Kvalita vstupních dat obojího druhu se posuzuje podle
polohových a výškových diferencí ve stykových
bodech, které jsou geodeticky zaměřeny ze dvou růz-
ných stanovisek nebo fotogrammetricky vyhodnoceny
ve dvou sousedních stereodvojicích. Maximální pří-
pustné diference lze individuálně volit, jinak program
automaticky zavádí ,dp = 20 mm a ,dh = ±40 mm.

Počítač uspořádá kontrolní body zaměřené v libo-
volném pořadí do vrstev (řezů) a v nich podle rostou-
cích čísel sloupců. Výška jednotlivých řezů je dána
aritmetickým průměrem výšek všech zaměřených

bodů, pokud se jejich výška neliší od průměrné o více
než 200 mm (v tomto případě jsou z výpočtu vylouče-
ny).

Plochy přímo zaměřených řezů nádrží se počítají
ze souřadnic kontrolních bodů v jednotném lokálním
geodetickém systému nádrže podle známého vzorce

1 n
p = --2 L Xi+l (Yi+2 - Yd =

i~l

1 n
= - L {-Yi+1 (Xi+2-Xi)} (13)

2 i~l

Interpolace ploch mezilehlých řezů v kroku po 10 mm
se provádí dvěma způsoby:
- mezi nulovým řezem (v případě jeho zadání - viz

odst. 4) a prvním řezem v patě válcovité části ná-
drže se plochy mezilehlých řezů počítají lineární
interpolací

- od prvního řezu se ostatní mezilehlé řezy interpo-
lují až do výšky maximálního plnění nádrže pomocí
spline-funkce, která je proložena všemi přímo za-

měřenými řezy.

Je-li požadovaný interval interpolace větší než výš-
kový rozdíl prvního (resp. nultého) a nejvyššího zamě-
řeného řezu, předpokládá se plnění i ve větší části
víka nádrže ve tvaru kulového vrchlíku. Objem jed-
notlivých vrstev vrchlíku je určen jako rozdíl objemu
dvou kulových vrchlíků, lišících se výškou o 10 mm
podle vzorce

V = ; v; (3R - Vf) ; V; (3R - V;) , (14)

kde Vi = Vf - 0,01 (v metrech)
R je poloměr zakřivení vrchlíku
Vf = R - VR2 - r2
r je poloměr válcovité části nádrže.

Pro další vrstvy platí, že Vf počítané vrstvy je rovno Vi

předchozí vrstvy.
Z vypočítaných objemů sestaví počítač kalibrační

tabulky pro dotyčnou nádrž tak, že nule stupníce
měřicího zařízení přiřadí objem neaktivního prostoru
(pokud byl zadán). Objemy V = P. 0,010 (m3) jed-
notlivých vrstev v kroku po 10 mm jsou korigovány
o změny objemu vlivem vestavěných zařízení a dalších
faktorů, vyjádřených korekcí ploch jednotlivých řezů
(,dV = ,dP .0,010), a vytištěny s přesností na 3 de-
setinná 1UÍsta (litry) za postupného sčítání s rostoucím
údajem stupnice měřicího zařízení až do výšky maxi-
málního plnění nádrže.

8. Analýza přesnosti určení objemu nádrže metodou
vodorovných řezů

Metodami, uvedenými v předcházejících kapitolách,
se objem kapaliny V v nádrži určuje z plochy P vodo-
rovného řezu a výšky hladiny V pomocí vzorce

přičemž plocha P je určena známými vzorci pro vý-
počet ze souřadnic (13). Střední chyba Gp (směrodatná
odchylka) plochy P určené těmito vzorci se odvodí
postupem podle zákona o přenášení chyb a je dána
známým vzorcem podle [4]
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VSTUP: vodorovné směry,
šikmé délky, zenltové
vzdálenosti podroo...
ných bodu

Výpočet souřadn!c pGdrob~
ných bodů prostorovou
po Iárn f I:,stodou.
Porovnání stykových
oodů sousedních
stanovisek

VSTUP: výškový inter-
val Interpolace,pa-
ra~~try kopule,objem
neaktivního prostoru
nádrže

VSTUP: jmenovka úlohy
(kÓdovaný název)

VSTUP: souřadnice bodu mlkrosítě
(vlícovacích bodu a stanovisek
eodetlckého měření)

Fotogrammetrlcl<é nebo
eodetlcké měření?

~

(STup:mOdelové souřad.
vi ícovacích a podrob-
ných bodů po jednotli-
vých stereodvojlcích
Transformace modelových
souřadnic podrobných
bodů do geodet Ického
systému v každé stereo -
dvojici (4x)
Kontrol a stykových bodu
sousedních stereodvojic

STOP: nutné
nové měření

VSTUP:opravy ploch
jednotlivých řezu

Výpočet objemu nádrže po 1 cm
v celém rozsahu výškového
Intervalu

,VYSTUP:
tisk kalibračních tabulek
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a Vnap = -2 .~ dr.i+2,
.~1

kde a = 0-" = av je chyba v souřadnici x a y, di.i+2 pro
i = 1 až n jsou délky spojnic kontrolních bodů, ze
kterých se určuje plocha P, vždy přes jeden bod.
Sumu čtverců délek těchto spojnic lze vyjádřit
dostatečně přibližně obvodem vodorovného řezu, ne-
boť při obvyklé hustotě bodů řezu je přibližnost
u krabicových nádrží jen v rozdílu mezi přeponou
a součtem obou odvěsen bodů v rozích, které tvoří
s rohem pravoúhlý trojúhelník a u válcových nádrží
jen v rozdílu mezi délkou oblouku a tětivou. Při obvo-
du o vodorovného řezu a n kontrolních bodech je

20
di.i+2 =n

n 402
~ d?'+2 = --,
;=1 -,' n

a = [ (a~ - Pa;). n ]1/2
V202

Vzorec (21) pro a určuje požadavek na přesnost měření
pro stanovenou přesnost objemu av za předpokladu,
že se výška hladiny v určuje jedním měřením. Jestliže
se výška hladiny počítá jako součet jednotkových
vrstev Vi' je střední chyba (směrodatná odchylka)
av objemu kapaliny v nádrži dána vzorcem

m 22m
2' _ '" Vj• o 2 p2 '" 2av--" a + -"a~ ..

i=O n i=O '

Při postupu výpočtu, uvedeném vpředu, kdy celkový
objem kapaliny v nádrži je součtem dílčích objemů
o výšce jednotkové vrstvy Vj = 10mm, se ve vzorci
(22) uplatní chyby v ploše všech jednotkových vrstev
a u výšky jen chyby pro počátek stupnice a uvažova-
nou výšku hladiny Vm• Vzorec (22) nabude tvaru

Jelikož je možné předpokládat přibližně stejné plochy
vodorovných řezů u válcové svislé nádrže i krabice,
vzorec (23) se pro tyto případy zjednoduší na tvar

a~ = (m + 1)2.( V~2 ) a2 + p2 (a;o + a;m)' (24)

Požadovaná střední chyba určení souřadnice kontrol-
ního bodu bude pak dána vzorcem

a = {[~ - p2 (a;o + a;m)] n }1/2

(m + 1)2 VJ02

Např. pro podzemní krabicovou nádrž, uvedenou
v odst. 2, jsou střední chyby určení souřadnice kontrol-
ního bodu uvedeny v tabulce 2.

v (m) 6 5 4 3 2 1 0,70

V (ma) 5670 4725 3780 2835 1890 945 662
a (mm) 78,6 78,2 77,5 76,0 71,5 40,6 -
t = 2
a (mm) 61,5 61,0 60,1 58,2 52,3 - -
t= 3

Pozn.: Pomlčky v tabulce 2 značí, že střední chybu již
nelze definovat, neboť čitatel ve vzorci (25) je
záporný.

Z tabulky 2 je zřejmé, že popsanými postupy lze do-
sáhnout přesnosti požadované pro vybraná provozní
měřidla i u velkokapacitních nádrží, určených pro
běžné použití i při intervalu konfidence 3a s rizikem
překročení mezní chyby pouze 3 %, a to bez zvýšení
nákladů na kalibraci. Vliv systematických chyb je
díky použité technologii možno považovat za zaned-
batelný, chyby vyplývající z generalizace povrchu
stěn nádrže jsou obou znamének. Předpokládá se dále,
že chyba v komparaci měřidla výšky hladiny nepřesáh-
ne 1mm.
Kalibrace podzemních uskladňovacích nádrží na

ropné produkty geodetickou a fotogrammetrickou
metodou přispívá k účelnému hospodaření s palivy
pro motorová vozidla a oleji, což je významný poža-
davek současné doby.

[1] Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 59/1979
Sb., kterou se stanoví vybraná provozní měřidla,
hlavní podnikové etalony a provozní měřidla.

[2] ČSN 25 7511. Přepravní tanky (cisterny) na kapaliny
[3] ČSN 257509. Uskladňovacie nádrže odmerné vál-

cové vertikálne s nepohyblivou alebo plávajúcou
strechou; Geometrické metody kalibrovania pre
úradné overovanie.

[4] BOHM, J. - RADOpCH, V.: Vyrovnavací počet.
Praha 1974, Vydav. CVUT (kap. 3.3, str. 76).

Do redakce došlo: 25. 6. 1984

Lektoroval:
Ing. Miloslav Růžek, CSc.,

katedra mapování a kartografie FSv
ČVUT v Praze
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Hodnotová analýza kartografických
výrobkov

Ing. Štefan Nemec,
námestník r1aditefa SIovenskej kartografe, n. p.,

Bratislava,
Ing. Marián Hýrošš,

Katedra mapovania a pozemkových úprav
Svf SVŠT, Bratislava

V súlade s požiadavkou zvyšovať účinnosť nástroj ov
vnútropodnikového riadenia, predovšetkým so zrete-
rom na úlohy vyplývajúce zo záverov XVI. zjazdu
KSČ i na úlohy 7. paťročnice v oblasti hospodárnosti
a prehÍbenia efektívnosti reprodukčného procesu, je
potrebné stále sa usilovať o poznanie a uplatňovanie
nových moderných metód riadenia.

Predovšetkým ide o také metodické postupy, ktoré
sa svojím princípom a chápaním usilujú o efektívnosť
každej ludskej práce, a tým zodpovedajú i cierom,
ktoré sleduje Súbor opatrení na zdokonalenie pláno-
vitého riadenia národného hospodárstva.

Intenzifikácia československého národného hospo-
dárstva vyžaduje, okrem iného, rozsiahle uplatňovanie
nástroj ov a metód riadenia vo všetkých oblastiach
reprodukčného procesu, ktoré sa svojou podstatou
zaraďujú k metódam intenzifikačnej povahy.

Významné miesto medzi progresívnymi metódami
riadenia nesporne zaujíma metóda hodnotovej analý-
zy [3J, ktorá ako nástroj intenzifikácie a zefektívňo-
vania plne zodpovedá súčasným cielom našej socia-
listickej ekonomiky.

Zmyslom tohto príspevku je popis praktickej apli-
kácie netradičného prístupu k hodnoteniu ekonomic-
kej výhodnosti kartografických výrobkov z podniko-
vého hradiska, pomocou výsledných kalkulácií pri
uplatňovaní týchto prvkov hodnotovej analýzy [5J:

- výrobkovej analýzy nákladov a funkčnosti,
- metódy maticového výberu.

Ďalej uvedená metóda uplatnenia prvkov hodnoto-
vej analýzy, ako nástroj a riadenia, bola už v praxi
overená a je plne použitelná i bez toho, že by posobil
systém prvkov hodnotovej analýzy ako nástroj von-
kajšieho riadenia [3].

Podstatou obidvoch týchto metód [2J sa stala ana-
lýza tak úžitkovej hodnoty (funkčnosti), ako i hodnoty
(nákladov a zisku alebo straty), ktoré sú vzájomne
neoddelitefnými atribútmi výrobkov v podmienkach
kartografickej výroby.

Ide o metodické post1Py, ktorých východiskom je
analýza výrobného programu a jeho jednotlivých
prvkov - výrobkov.

Výrobková analýza nákladov a funkčnosti, ako
i metóda maticového výberu, majú totiž ako metódy
hodnotovej analýzy tú diagnostikačnú vlastnosť, že
v odovodnených prípadoch identifikujú prednostne
skupinu výrobkov (zákaziek) alebo výrobok ako prí-
činu neefektívnosti, a tým i ako objekt nevyhnutnej
racionalizácie. Tieto metódy preto logicky patria do
metodického vybavenia hodnotovej analýzy [2J.

2. Výrobková analýza náklad ov a funkčnosti

Podstatou tejto metódy je analýza skupin zákaziek
z hradiska kritérií, ktoré hodnotová analýza využíva
na vyjadrenie efektívnosti [1, 6].

Analýza nákladov (Ni) a funkčnosti (OFi) vyrábanej
produkcie vedie k určeniu miest rezerv efektivnosti
kartografických výrobkov, a tým k určeniu objektov
hodnotovej analýzy.

Výrobková analýza nákladov a funkčnosti zahrňuje
tieto štyri etapy:

- stanovenie nosného výrobného progral'llU,
- analýza nákladovosti skupin zákaziek,
- analýza funkčnosti skupín zákaziek,
- určenie objektov hodnotovej analýzy.

2.1 Prvá etapa - Stanovenie nosného výrob-
ného programu

Objektom výrobkovej analýzy sa stal celý výrobný
program Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava
(SK) za rok 1982 vrátane titulov edičného plánu Slo-
venského úradu geodézie a kartografie (SÚGK).

Pomocou metódy ABC a P - Q diagramu sa určil
nosný výrobný program SK a len ten sa stal objektom
analýz.

2.1.1 Metóda ABC a P - Q diagram

Východiskom uplatnenia metódy ABC je rozólenenie
výrobného programu SK ako súboru prvkov do šesť
početne a významovo odlišných skupín. Krit{riom na
toto odlíšenie je objem tržieb vyjadrený počtom zá-
kaziek.

Podfa doležitosti zvoleného kritéria sa výrobný pro-
gram SK potom člení do týchto, významom a roz-
saham odlišných, skupín zákaziek:

skupina A - mapy a atlasy pre školy,
skupina B - mapy a atlasy pre verejnosť,
skupina C - mapy pre hospodársku výstavbu,
skupina D - ostatné mapy a zákazky,
skupina E - mapy účelové,
skupina F - mapy pre vývoz.

Počet zákaziek a objem tržieb v jednotlivých skupi-
nách je vyjadrený v tabulke 1.

Celé rozloženie početnosti a významu jednotlivých
skupín výrobného programu SK metódou ABC, pri-
čom význam je vyjadrený objemom tržieb, charakte-
rizuje obr. 1.

Praktickou pomockou na vymedzenie jednotlivých
skupín zákaziek (A, B, C, D, E a F) je krivka kumu-
lovaných hodnot, často označovaná ako Lorenzova
krivka. Sposob jej zostrojenia je zrejmýz obr. 2.
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ZÁKAZKY počet O/o
Tržby

tls.Kčs %

A Mapy a atlasy pre školy 29 19 8964 32
8 Mapy a atlasy pre vereJnosf 20 13 6997 25
C Mapy pre hospodórsku výstavbl 28 19 5 G46 20
O Ostotné mapy a zókazky 19 13 3331 12
E Mapy účelové 51 34 2865 10

F ~1:~~y pre vývoz 3 2 301 1

SPOLU 150 100 28104 100

Na analýzu štruktúry výrobného programu metó-
dou ABC sa ako vefmi vhodná grafická forma osvedčil
tzv. P-Q diagram spracovaný v podobe stÍpcového
grafu (obr. 3). Tento prehradne určuje nosný výrobný
program SK, ktorý je stanovený ako objekt analýzy.

Objektom analýzy sa teda stávajú skupiny karto-
grafických výrobkov v poradí A až F s týmto ďalším
členením skupín:

skupina A

- atlasy (1),
- nástenné mapy (2),
- ostatné učebné pomócky (3),

skupina B

- autoatlasy a automapy (4),
- vreckové atlasy (5),
- mapy na turistiku (6),
- orientačné mapy (7),
- reliéfne mapy (8),

skupina C
- tlačové podklady Základnej mapy ČSSR 1 : 10 000

(9),
- tlač máp, odbor 735 241 (10),
- ostatné mapy (11),

skupina D
- drobné zákazky (12),
- nepredvídané práce (13),
- tlačivá (14),
- práce pre bývalý n. p. Kartografie Praha (15),

skupina E

- účelové mapy (16),
- mapy pre: Vydavatefstvo SAV VEDA, Bratislava

(17),
Slovenský úrad pre tlač a informácie
(18),
národné výbory (19),

mil.
Kčs~~é----- -------- ----------- -----
24,9

21,6

100

90

c '" ~~~

:;~ I Obr. 2: Krivka kumulovaných hodnót-Lorenzova krivkaI _-IvU

Výskumný ústav vodného hospodár-
stva, Bratislava (20),
Vydavaterstvo ŠPORT, Bratislava (21),
Ministerstvo výstavby a techniky SSR
(22),
Útvar hlavného architekta mesta Brati-
slavy (23),

L,O Geologický ústav Dionýza Štúra, Brati-
slava (24),
Slovenský ústav pamiatkovej starostli-
vosti a ochrany prírody (25),

skupina F
- nástenné mapy (26),
- reliéfne mapy (27).

2.2 Druhá etapa - Analý'za nákladovosti sku-
pín zákaziek

Podstatu tejto časti analýzy tvorí zistenie nákladov
a efektov jednotlivých výrob kov výrobného sorti-
mentu SK vykonávaných na základe výsledných
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kalkulácií hodnoteného roku. Jej účelom je získať
informácie:
- o rentabilite výrobkov [4],
- o štruktúre nákladov [7].

Táto ekonomická časť analýzy sa spracúva na
1000 Kčs tržieb vyjadrených v realizačných cenách,
a to dvoma rnetódami:

2.2.1 Metóda "úplných" nákladov

Jej predpokladom je, že zisk, vykazovaný vo výsled-
ných kalkuláciách, je jednotlivými skupinami záka-
ziek skutočne reálne vyvolaný. Podl'a tohto predpo-
kladu možno teda spolahlivo zistiť náklady SK a zisk
(stratu) jednotlivých skupín zákaziek. Sumarizácia
ich nákladov tvorí potom nielen z výpočtovej, ale
iz ekonomickej stránky celkové náklady SK.

Pri uvedenej metóde sa analyzujú náklady a efekty
podl'a tohto členenia:
- mzdové náklady,
- materiálové náklady,
- výrobná réžia,
- správna réžia,
- kooperácia,
- ostatné náklady,
- zisk (strata).

2.2.2 Metóda "neúplných" nákladov

Podfa tejto metódy sa zisk považuje predovšetkým za
celopodnikovú kategóriu a zisťovanie jeho výšky pri
jednotlivých skupinách zákaziek je len velmi podmie-
nené.

Na základe toho sa potom analyzujú:
- mzdové náklady,
- rnateriálové náklady,
- kooperácia,
- ostatné náklady,
- tzv. hrubé rozpatie, čo sú režijné náklady a zisk

(strata).

Pri inak nezmenených podmienkach zmena velkosti
hrubého rozpatia charakterizuje rast alebo pokles
efektu (meni sa položka zisku alebo straty).
Vzťah medzi kategóriami metódy "úplných" a "ne-

úplných" nákladov skupiny E charakterizuje obr. 4.

I
I
I
I
I
I,
: Metóda "neúplných" nókladov

: I

~~

~-mZdY

[OJ - materiál

IVV1 -výrobnáM režie

fZ]- kooperácia

• - ostatné nóklady

hrubé
rotpéitie

Obr. 4: Vztah členenia nákladov a efektu pri analýze
nákladovosti

Analýza nákladovosti na 1000Kčs tržieb je uvedená
v tabuIke 2. Výsledný zisk určuje poradie.

! :-:-; r
yrob1S;:"'O'- N<ikla-'f~t':~.~::~.~,J~ZdY~,~\e-nv ; r OP

,qope !::stokl
S~~lu

Z,sk St roto
rézlO r0ZIQ roc\o

~ '''"'' o m,,( . 1BJ r í7~ 130 10 719 281 -1 BLP_'e verOlnos 100 121
I ~'1Sv o mapy 69 2',7 140 202 203 11 842 158 -2 t or,' skolv

llE llč'.'!love mapy 221 83 335 240 9 26 914 86 -
Ostatn" mapy 144 172 361 245 - 12 934 66 -; O a zókczki

5 C ~gl'lk3 r';'s~g~g~- 222 54 336 250 81 34 977 23 -

G F ~apy pre vývoz 110 47,8 236 232 - 10 055. - 56
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Výsledkyekonomickej analýzy podávajú len jednu Tab. 3: Prepočet funkčnosti skupín zákaziek
stránku efektívnosti kartografickej výroby SK. Preto
tento rozbor treba ešte doplniť o ďalšie stránky, ktoré
hodnotia produktívnu činnosť podniku aj z hradiska
spoločenského použitia vyrobenej produkcie. V súlade
s princípmi komplexnej efektívnosti, a tým i princípmi
hodnotovej analýzy, sa pristupuje k rozboru uvedenej
produkcie SK z funkčného hfadiska.

2.3 Tretia etapa - Analýza funkčnosti pro·
dukcie

Podstatu tejto časti analýzy tvorí zistenie a rozbor
funkčnosti ako úrovne uspokojovania spoločenských
potrieb danou kartografickou produkciou SK.
Jej ciefom je stanoviť reálnu funkčnosť skupiny zá·

kaziek a z analýzy jej nižšej úrovne, ako je spoločenské
optimum, odvodiť miesta, oblasti a smery inovačnej
aktivity, ktorá by mala za následok požadované zvý-
šenie funkčnosti v súlade s celkovým chápaním
komplexnej efektívnosti jednotlivých skupín záka-
ziek.

Postup pri funkčnej časti analýzy je tento:

1. krok

Spoločenské optimum stupňa splnenia funkcií sa vy·
jadruje bodovou hodnotou rovnajúcou sa hodnote
dekadickej sústavy takto:

900-

8~<~ -I

8;~~
750

C::J zisk na 1000 Kčs tržieb
I-I strata
~ mzdy
rnmn materiál

~ výrobná réžia
~ správna réžia

12:::1 kooperácia
_ ostatné náklady

'10 '10 Parodie
ZÁKAZK Y 5!upeň núlor-

akosli °Fneg1 ,,~gr~ °Fneg2 reklo- °F~g3 I: Fneg °F, podl'a
méclí °Fj

A ~or-y o OílO';;Y pco I 0,16 1 0,C7 0,70 '.70 96.30 3skc.!y

B Mapya otlasy pco I - 0,26 1 0,35 3.50 4,50 SS,50 5vere nosl'

C ~~ťl~vg~ehospoaarsku I O ,~O 2 - - 2 98,00 ,
D Ostd~e I - - - - 100 CO 1- t------,-_
E Mapy ucetové I 0.05 leo,OO 2-;-

Mllry prevyvoz I 4,71 23 - - 23 77,00 S

V každom konkrétnom prípade hodnotenia mozu
nastať dva prípady, a to, že hodnotená skupina zá-
kaziek:
- dosahuje úroveň spoločenského optima (OF; =
= °Fopt),

- nedosahuje úroveň spoločenského optima (OFi <
< °Fopt).

2. krok
Odchýlky od optimálneho plnenia funkčnosti možno
zistiť na základe týchto hodnotiacich kritérií, napr.:

počet stratových bodov
(OFneg)

- I. stupeň akosti (podfa kritérií hodnotenia kvali-
ty kartografických a polygrafických prác vyda-
nýchSÚGK) O

- II. stupeň akosti 20
- III. stupeň akosti 50
- za každé 0,2 % nákladov vnútorných nepodar-

kov 1
- za každé 0,1 % reklamácií z celkového objemu

tržieb 1

Nedostatky v dosahovaní spoločensky požadovanej
úrovne funkčnosti sa potom vyjadrujú pomocou uve·
dených tzv. stratových bodov.

3. krok
Skutočná úroveň stupňa splnenia funkcií sa stanovuje
na základe tohto vzťahu:

Prepočet funkčnosti jednotlivých skupín zákaziek
(A, B, C, D, E a F) je uvedený v tabufke 3.

2.4 Štvrtá etapa - Určenie objektov hodnoto-
vej analýzy

Miesta a oblasti rezerv efektívnosti výroby sa určujú
na základe zhodnotenia výsledkov analýzy náklado-
vosti (Ni) a funkčnosti (0Fi) vyrábanej produkcie SK
takto:
- spracuje sa poradie skupín zákaziek podfa ich zisko-

vosti a stratovosti (pozri tabufku 2). Výsledky
tejto analýzy sa graficky vyjadria vo forme stÍpoo-
vého grafu, pričom hodnota so záporným znamien-
kom znamená stratu (obr. 5),

- spracuje sa poradie skupín zákaziek podfa ich
funkčnosti (tabul'ka 3) a výsledky sa vyjadria po-
dobnou grafickou formou (obr. 6) ako v predchádza-
júcom prípade,
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- pouzlJe sa tzv. korelačná tabu!ka nasledujúcim
sposobom: Zostrojí sa štvorcová tabu!ka (obr. 7),
ktorá má počet stípcov i riadkov rovnaký, ako je
počet analyzovaných skupín zákaziek. Horizontál-
ne sa skupiny zákaziek porovnávajú podfa ekono-
mického kritéria (zisk na 1000 Kčs tržieb z tabu!-
ky 2), vertikálne pod!a funkčnosti (z tabu!ky 3).
Ak je skupina zákaziek pod!a prvého i druhého
kritéria m"jhoršia (skupina F), bude v tabu!ke
umiestnená v políčku, kde sa pretína posledný
stípec s posledným riadkom. Pomocou tejto tabu!ky
sa potom skupiny zákaziek rozdelia na dobré,
priemerné a vyhovujúce. To sa vykoná tak, že sa
korelačná tabuTka rozdelí na štyri kvadranty.
Dobré skupiny zákaziek budú umiestnené v kvad-
rante I, priemerné v kvadrante II a III. Vyhovu-
júce skupiny zákaziek, vybrané ako objekty hodno-
tovej analýzy (skupina F) budú v kvadrante IV.

Funkčný princíp [3] realizovaný v analyticko-
-poznávacej fáze v podobe rozboru ekonomickej (N.J

80 --- --
70
G01
50
40
30
20
10

c=J -s t ratové c=:J -skutočná
body \funkčnosf'

Renta-
bili -

ta 1 2 3 4 5 6

a funkčnej stránky (0Fi) jednotlivých skupín zákaziek
sa stal východiskom na h!adanie smerov a oblastí ino-
vačnej aktivity SK.

Podstatou tejto metódy je určenie skupín zákaziek
ako objektov hodnotovej analýzy na základe viackri-
tériového hodnotcnia [5J, ktoré predstavujú výrobnf'
program SK.

Na toto hodnotenie sa použili účelne skonštruované
hodnotiteTské matice, ktorými je každá hodnotená
skupina zákaziek posudzovaná z dvoch vzájomne
súvisiacich či blízkych kritérií. V týchto matieiach je
naliehavosť výberu skupín zákaziek, ako objektov
hodnotovej analýzy, určená hodnotami bodovej stup-
nice v intervale (1, 2, 3). Vyššia bodová stupnica vy-
jadruje vačšiu naliehavosť výberu skupiny zákaziek
(výrobkov) SK. Výsledky hodnotenia pomocou ma-
tíc sa sčítajú a rastúca výsledná hodnota týchto súčtov
vyjadruje vačšiu naliehavosť výberu objektu hodno-
tovej analýzy.

1. etapa - Stanovenie nosného výrobného
programu
Podobne ako pri metóde výrobkovej analýzynákladov
a funkčnosti sa pomocou metódy ABC určí nosný vý-
robný program SK.

2. etapa - Konštrukcia hodnotite!ských
matíc
V súlade s cie!mi SK sa stanovia kritériá hodnotenia
a zostavia sa hodnotite!ské matice nasledujúcim spó-
sobom:

Do pripraveného formu1ára (obr. 8) sa horizontá.lne
a vertikálne zapíše označenie dvoch vzájomne sú-
visiacich kritérií, ktorými sa budú hodnotit jednotlivé
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skupiny zákaziek (výrobkov). Každé kritérium sa
rozdelí na tri intervaly, ktoré výstižne charakterizujú
jeho dobrú (1 bod), prijaternú (2 body) a neprija-
ternú úroveň (3 body). Týmito bodovými hodnotami,
ktoré zároveň signalizujú naliehavosť výberu skupín
zákaziek (výrobkov), ako objektu hodnotovej analýzy,
sa vždy v relácii k druhému kritériu vytvára matica
bodových hodnot.

3. etapa - Hodnotenie skupín zákaziek
Všetky skupiny zákaziek (výrobkov) SK sa zhodnotia
podra jednotlivých hodnotiterských matíc (obr. 8).
Na základe hodnot, ktoré skupiny zákaziek pri obi-
dvoch porovnávaných kritériách dosahujú, sa v prí-
slušnej matici prečíta bodová hodnota políčka, v kto-
rom sa pretínajú priesečníky hodnot obidvoch kri.
térií.
Tak napr., ako je z obr. 81) zrejmé, hodnotená sku·

pina zákaziek F má tieto hodnoty sledovaných kri.
térií:
a) hodnotené výrobky sú vyrábané jeden rok (v 1.
vydaní) a sú zaradené do 1. stupňa akosti (1 bod),

b) dosahujú 6,2 % straty k vlastným nákladom (VN)
a 6,6 % straty k tržbám - T (3 body),

c) dosahujú 6,2 % straty a podiel miezd k vlastným
nákladom predstavuje 10,4 % (3 body),

d) dosahujú 6,2 % straty a 44,9 % podielu materiálu
k vlastným nákladom (3 body),

e) dosahujú 6,2 % straty a 43,9 % podielu réžií
k vlastným nákladom (3 body),

f) v roku 1982 zaznamenala 1,0 % pokles odbytu
v porovnaní s rokom 1981 a jej objem predstavuje
1,1 % z celkového objemu tržieb (1 bod).

4. etapa - Výber skupín zákaziek

Pri hodnotených skupinách zákaziek SK (A, B, C, D,
E a F) sa ich bodové hodnoty zistené z jednotlivých
matíc zapíšu do vyhodnocovacej taburky (obr. 8)
a spočítajú sa. Najvyššie súčtové hodnoty určujú po-
radie skupín zákaziek (výrobkov) vybraných ako
objekty inovačnej aktivity (F, C, D, E, A a B).

V tomto príspevku je podrobne charakterizovaná apli-
kácia metodického postupu možnosti uplatnenia prv-
kov hodnotovej analýzy v podmienkach kartografickej
výroby a jej využitia v riadiacej praxi SK.
Metóda výrobkovej analýzy nákladov a funkčnosti

[6] sa stala už účinným nástrojom riadenia vo viace-
rých podnikoch v ČSSR. Jej prednosťami sú: rýchla
metóda s dostatočne presnou a verkou vypovedacou
schopnosťou pre doležité rozhodnutia, najma v oblasti
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inovačnej aktivity. V závislosti od kvality východis-
kových podkladov (výsledné kalkulácie, cvidencia
akosti ako aj evidencia vnútorných a vonkajších strát
z neakostnej výroby), závisí pravdivosť výsledkov.
V ekonomickej časti analýzy sa odporúča používať
metódu "neúplných" nákladov. S výhodou možno
pri výrobkovej analýze využiť aj výpočtovú techniku.

P - Q diagram je veImi jednoduchou a názornou
grafickou metódou, umožňujúcou jednorozmerné trie-
denie (podIa veIkosti hodnot jedného zvoleného kri-
téria).

Metóda maticového výberu je použiteIná vo všet-
kých priemyselných odvetviach nášho národného
hospodárstva. Je veImi praktickým nástrojom rozho-
dovacieho procesu v oblasti inovačnej aktivity, týka-
júcej sa výrobného programu SK. Úspech tejto metódy
závisí od dostatku vierohodných informácií o jednotli-
vých výrobkoch. Prácu s touto metódou mOženiekedy
sťažiť samotná konštrukcia hodnotiteIských matíc
a stanovenie vhodnosti jednotlivých kritérií.

Nevýhodou korelačnej taburky [4] je, že sa pracuje
s poradím a nie s absolútnymi hodnotami, čím sa strá.
cajú pri zisťovaní ekonomickej výhodnosti a efektív-
nosti výrobkov pre SK kvantitatívne vzťahy medzi
hodnotami čiastkových ukazovaterov charakterizu-
júcich jednotlivé skupiny zákaziek (výrobkov).

Výsledné kalkulácie dokončených zákaziek za
posledné roky dokumentujú, že najrentabilnejšie pre
SK [8] sú skupiny B (mapy a atlasy pre verejnosť)
a A (mapy a atlasy pre školy) - pozri tabuIku 2.

Ekonomiku kartografických výrobkov ovplyvňujú
najma tieto faktory: výška tlačového nákladu titulu,
počet farieb, druh použitého materiálu (papier, cellas-
tik, Durofol), počet vydaní príslušného titulu (1. vyda-
nie, ďalšie vydanie: nezmenené, upravené, aktualizo-
vané), rozsah vydavateIských hárkov rozhodujúci na
stanovenie výšky maloobchodnej ceny, fixné náklady
(zostávajú rovnaké bez ohIadu na skladbu a rozsah
kartografických výrobkov).

Zabezpečenie kvalitatívnych ukazovateIov plánu
(najma zisku, podielu nákladov na upravené výkony)
si vyžaduje usmerňovať edičnú politiku tak, aby sa
dosiahla potrebná adekvátnosť ekonomiky SK a uspo-
kojovania potrieb národného hospodárstva.

Roci sme si vedomi možných výhrad k uvedenému
metodickému postupu možnosti uplatnenia hodnoto-
vej analýzy v podmienkach SK, doterajšie praktické
skúsenosti z iných podnikov potvrdili, že je nástro-
jom používaným pri uskutočňovaní výrobnej a obchod-
nej politiky, pri koncepčných úvahách, pri rozhodova-
ní o inováciách výrobného sortimentu a pri tvorbe
racionalizačných projektov.
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Některé novinky při měření
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Téměř každá lidská činnost vede ve svých důsled-
cích k rozšíření jiných čiností, ať již předcházejících
či následných. Jinak tomu není ani se zavedením,
využíváním a dnes již hromadným rozšířením jeřá-
bů. Jeřáb jakéhokoliv typu se stal nepostradatelným
pomocníkem v průmyslu, stavebnictví i zemědělství.

S mohutným rozvojem průmyslu a zejména země-
dělství přibývá počet jeřábových drah nebývalým
tempem a bez certifikátu o jejich parametrech ne-

mohou být uvedeny do provozu, či neměly by být
dále provozovány. Odstavení jeřábu, nebo neuvedení
do provozu je však z ekonomických důvodů nemysli-
telné. Tak navzdory tomu, že měření jeřábových
drah je z hlediska našeho resortu či z hlediska jed-
notlivých podniků disciplina málo atraktivní (velké
náklady, složitá organizace, nízká cena a neúměrné
riziko při práci), rozsahem téměř zanedbatelná
z hlediska společenské důležitosti velice závažná a
potřebná. Hospodářské ztráty na nerektifikovaných
drahách, ať již v opotřebení zařízení, ale hlavně ve
spotřebě elektrické energie jsou veliké.
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pi'es"'i.osU só prÉt~~C lí:-d':, jL1.1{ji~Tl ukládá CSi>J 2'7 2430.

To hyly vycllo;,; úvahy, které daly podnět našemu
ko'ektivu li: pokusu o zlepC:ení metod a zejména
pO:l1ú::ck pro měření jeř",JJových drah. Zaměřili jsme
se na kolejoV'é i pod'Jěs,lé dráhy u:2.1ďstěné na kon-
zoliJell, sloupech nebo jiných podpěrách a závě-
sech, několik metri! nad zemi, často obtížně přístup-
n~lch, které navzdory uvedeným okolnostem musí
být zaměřeny a periodicky sledovány po celou dobu
své životnosti.

2. Podvěsné dráhy

Kolejnice podvěsných jeřábových drah jsou zavěše-
ny obvykle na stropní konstrukci haly a bývají proto
ve velkých výškách. Lávky podél kolejnic jsou v~-
loučeny a tedy jediný možný přístup je zdola.
Pokud není k dispozici lešení, nebo alespoň vysoko-
zdvižný vozík, zbývá pouze žebřík. Všechny uvedené
možnosti vyžadují prostor v hale. Ten ve větš~ně
případů není a proto se často od měření podvěs-

ných jeřábových drah z technických důvodů
upouští.
Tento problém nás pi'ivedl na myšlenku, vyhotovit

zař.zení schopné pOllybu po drAze ZJ. podobných
podmínek jako se pohybuje jeřábový most.

Byla vytvoi'ena "sedačka", která je prostředníc-
tvím dvou šikmo proti sobě postavených koleček za-
vě!;ena na poj,žděných plochách kolejnics jd'úbové
dráhy. Pohyb je ulllo~n8n l{likou, kterou je poháně-
no řetězovým převodem pravé kolec ko sedačky.
Tím odpadú nutnost výstupu po žebříku a zpět se-
stupu u každého závěsu, případně manipulace s vy-
sokozdvižnou plo3inou, či nákladná stavba le!iení.

Sedačka (zlepšovací návrh ZN 3/801, Geouazie,
n. p., Pardubíce) je konstrukčně velmi jednoduchá
zařízení (obr. 1), které samo o sobě neměn; metody
měření. Usnadňuje pouze přístup k měřeným bodům
a zvyL;uje bezpečnost našich pracovník!L Ve větši-
ně případů však umo'žiíuje měřenI tam, kd(~ by ji-
nak bylo n;;prDvoJiHJlné (obr. 2].
Pracovní postup se sudačkamí je nfJsledující: má-

me-Ii k disposiei o jeclrlll s"flac!{U v.c, De:'; i" !wlejí
jeřábové dráhy (podvěsné bývají často tříkole jné)
nasaclíne na p~~vnou koiej dvě sedačky proti sobě
(obr. 3) a na výkyvné koleje po Jedné. Vlastní zamě-
řené prob'l:1& JÚc'ný-n zpCIsobe;n jako by po;] drú1:ou
bylo 18';el~í. Oba pracovl1'ci pohybující se na pev:lé
koleji musí být schopní observovat, pro'o:"e při
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proložení dalekohledu si vymění úlohy. Tato vý-
měna Je nutná i jJři nivc1aci lobr. 4). Měření roztečí
třiko:ejné drjlly provúdíme nejednou, a to tak, že
na pc;.,úG koleji dr:Ime ,8 Ý metr [obr. 5) a na vý-
kyvl1ý~~h kolejích se souCasně odeč"tají hodnoty.
PokL 1 n. ';'jme jinou mO~Dost (koncov:'! lávka
apod.], li""';'i18 pro Laměrení nará;Zel, manipulovat
se se J:Lk;;ili.
Pou~,1i soc,a.ek BÚ;]) t2dy umožni zaměřit každou

podv',;Lc,u J8i',}!;o\'GU clr::Lu, k,eri mú pF stup ke
kahlc léo Cjí alcspořl v jednom miste'. Od jejich vy-

užití nelze očekávat zvýšení produktivity nasl prá-
ce. Objednavateli ušetři náklady na stavbu lešení,
které by omezilo práci v hale, způsobilo by od-
stávku jeřábu na dlouhou dobu apod. Nám pouze
umožňuje měřeni vů.bec uskutečnit. Práce s nimi
však není zcela snadná. Jsou poměrně těžké a i po-
hyb na nich vyžaduje určitou tělesnou zdatnost a
osobní odvahu.' K organizaci práce je nutno dodat,
že složení čety ze dvou pracovníků je nedostačují-
cí. Pro třikolejnou dráhu je dokonce výhodné pra-
covat se čtyřčlenou skupinou. Prů.měrná produktivi-
ta prdce se tím rozhodně nesníží.

Cetnost kolejov)chjei':,iJo,rých drah je 1: "u1,onJ.-
sobne, vy~;;i ne;;; drah podvěsnfch a i když zpravidla
bývaji pi:<stupněF,:, ri?'l(Q při práci na nic;', zejmé-
na tam, kde nejsou l:ivky po celé délce, je veliké.
O jeho sníženI jsme se polmsili již v roce <8'30zlep-
šovacím návrhem registrovaným v n. p. Geodézie
Pardub'ce pod číslem ,;lid'). Tento "Vozik pro smě-
rové a vý!;kové zaměřeni kolejnic jeřábovýcll drah",
kter)i byl schopen podle pokynLI vysílačky pOjíždět
po kolejnici, odstranil přechody po dráze nutné pro
přenášeni směrového a výškového pravítka, Tím sní-
žil pouze část rizika. V mechanické dílně n. p. Geo-
dézie Pardubice v Dobrušce byL vyroben prototyp
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"vozíku". Při praktickém zkoušení a využívání toho-
to zařízení byly odhaleny některé závady v kon-
strukci prototypu, které jeho využívání značně ome-
zovaly. Navíc nebyl řešen problém měření roztečí a
tedy stále bylo nutno po dráze přecházet.
Ihned s konstatováním těchto nedostatků bylo při-

kročeno k vývoji nového zařízení, které by problém
řešilo komplexně.
Návrh soupravy "Šnek" je zapsán pod číslem ZN

57/83 u n. p. Geodézie Pardubice. Souprava se sklá-
dá ze dvou vozíků, které se od sebe liší jen velmi
málo. Základem obou je nosná deska, která se po-
mocí dvou válečků pohybuje po pOjížděné ploše ko-
lejnice. Osovost pohybu zajišťují dvojité mUky, kte-
ré se kolečky opírají o kolejnici z boku. Výška kole-
ček pod hlavou kolejnice je nastavitelná, takže je
mo~no přispůsobit ji prlljezdnému profilu danému
Zpllsobem připevnění kolejnice a současně elimino-
vat případné rozválcování hlavy kolejnice. Na před-
ní straně nosné desky je připevněno směrové pra-
vítko s osvětlením. Nad ním je umístěna válcová
nivelační lať, čitelná ze všech stran, osvětlená ze-
vnitř. Dále je na desce umístěn 12 V elektromotorek,
akumulátor a přijímačka vyslílačky s anténou. Ser-
visní část je uzavřena lehkým krytem z houževnaté-
ho polystyrénu. Až potud jsou oba vozíky shodné.
Liší se zařízením, umožňujícím určování změn roz-
tečí, které je umístěno na čelní straně.
Změny rozteče se měří ocelovým lankem 'napnu-

tým mezi oběma vozíky. Šnek 1. nese vahadlo se
závažím, které zmíněné lanko napíná a dále kladič-
ky, po kterých je lanko vedeno. Lanko probíhá před
stupnicí směrového pravHka (obr. 6). Snek II. je
vybaven kotoučem pro navíjení lanka a brzdou
[obr. 7).

4. Postup práce

Šnek I. postavíme na kolej A, na které hodláme
observovat, Šnek II. na kolej B a propojíme je lan-
kem. Pokud je to možné, provedeme tyto úkony z je-
i'ábového mostu, nebo v jeho těsné blízkosti. Při
napínáni lanka dbáme, aby ukazatel na lanku byl
v poloze O směrového pravítka. Výchozí rozteč
musíme změřit pásmem za stejných podmínek, za
jakých se měří roz teče, tj. komparovaným pásmem,
napínaným dynamometrem příslušnou silou a s při-
hlédnutím na případné teplotní korekce.

Observátor zacílí na střed stupnice směrového
pravítka, vytyčí kolmici na kolej B a začne měřit
směrové odchylky koleje A od zvolené pi'ímky. Při
tom současně odečítá polohu ukazatele na lanku,
který nám indikuje změnu rozteče, tj. ve skutečnosti
směrové poměry na koleji B. Oba vozíky jsou ovlá-
dány vysílačkou z haly. Pracovník, který vysílačku
obsluhuje, zastavuje vozíky co nepřesněji nad osou
podpěr jeřábové dráhy. Když dojede Šnek I. k ob-
servátorovi, odečte indikovanouzměnu rozteče přímo
u stroje, odepne lanko, otočí vozík, nasadí ho na
kolej za strojem, zapne opět lanko a znovu odečte
hodnotu rozteče. Potom Šnek I. pokračuje pozadu
ve směru jízdy a observátor dokončí směrové měření.
Aby nebylo nutno přemísťovat stroj na kolej B, pro-
vedeme toto měření znovu v opačném směru. Dále
změříme pásmem hodnotu rozteče na kolmici a
vzdálenost narážek. Před nivelací svineme lanko na
cívku Šneku II. a přesunujeme vozíky po kolejni-
cích podle pokynů observátora. Po přemístění mostů
postup opakujeme.

V letošním roce pracuje Výzkumný ústav geodetic-
ký, topografický a kartografický (VÚGTK) ve Zdi-
bech na výzkumném úkolu č. 5-0-3-05, který má
zracionalizovat a zVýšit bezpečnost práce na jeřábo-
vých drahách. Do VÚGTK byl rozšířen náš ZN a
stane se patrně určitým východiskem pro řešení
zmíněného výzkumného úkolu.

Nejen u nás, ale i v NDR se objevují snahy zlepšit
úroveň práce na jeřábových drahách. NIVEMAT
2003 K, který postavila Bauakademie v Berlíně, je
laserový přístroj pro zaměřování VýškOVýcha smě-
rových poměrů jednotlivých kolejnic jeřábové drá-
hy, které se pak vzájemně propojí geodetickým
určením čtyř stanovisek. Čidlo, které provádí odečet
směrových a výškových odchylek od přímky, je
dopravováno na obdobném voziku, jaký byl před
lety použit pro převáženi směrového a výškového
pravítka a l{terý je i základem soupravy Šnek.

Tímto konstatováním by mohl tento příspěvek
končit, ale myslím, že by to nebylo poctivé. Tím
totiž naše práce nekončí. Výsledky, kterých dosa-
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huje souprava Šnek nás opravňují k určitému uspo-
kojení. Měření směru je prakticky spolehlivé. U nor-
málně opotřebených kolejnic nepřesahuje rozdíl
proti klasickému způsobu 1mm, při měření roztečí
se vyskytly i 2 mm rozdIly. Je ovšem třeba upozor-
nit na to, že zkoušky byly provedeny pro nedostatek
času pouze na čtyřech drahách, jejichž rozpětí ne-
přesáhlo 165 m. Pro určení roztečí přes 20 m bude
patrně nezbytné použít jiné závaží, možná i jiné
lanko.

Domníváme se, že i zde se však najde řešení. Mož-
ná, že to bude právě to, které je obsahem nového
zlepšovacího návrhu, na kterém v těchto dnech pra-
cujeme. Budou-li výsledky našich zkoušek positivní,
budeme vás informovat v některém z příštích čisel
našeho časopisu.

[lj ČSN 272430: Jeřábové dráhy, 1971. Metodický návod
pro určování prostorových vztahů jeřábových drah,
ČÚGK Praha, 1978.

[2] Technologický postup pro zaměřování jeřábových
drah s použitím sedačky a vozíku, Geodézie, n. p.,
Pardubice, 1982.

[3] NlVEMAT 2003 K automatisches Kranbahnschienen-
-Messystem, Bauakademie der DDR, Berlin.

Lektoroval:
Ooc. Ing. Zdenek Novák, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv

ČVUT v Praze

ROZVOJ PRACOVNEJ INICIATiVY A SOCIALISTICKÉHO sútAŽENIA

Vyhodnotenie rozvoj a pracovnej
iniciatívy a socialistickéJ1o súťaženia
za rok 1983 V rezorte SUGK
331.876.4,,1983":[528:061.14(437.6)]

Rozvoj pracovnej iniciatívy a socialistického súťaže-
nia v rezorte Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie (SÚGK) prebiehal v roku 1983 podla Zásad
rozvoja, hodnotenia a oceňovania socialistickej pra-
covnej iniciatívy v rezorte po roku 1980, schvále-
ných spoločne SÚGKa Slovenským výborom odboro'-
vého zvii.zu (SVOZ), v ktorých sú podrob ne rozpra-
cované podmienky súťaže a sp6sob ich vyhodno-
tenia.

Socialistická pracovná iniciatíva v organizáciách
rezortu v roku 1983 nadv1i.zovala na dosiahnuté vý-
sledky v predchádzajúcich rokoch. Jej hlavným cie-
lom bolo plnenie úloh vyplývajúcich zo Súboru opa-
trení na zdokonalenie plánovitého riadenia národ-
ného hospodárstva po roku 1980, rozpracovaných
na podmienky SÚGK.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj na rok
1983 boli usmernené organizácie rezortu, aby na
počest 35. výročia Víťazného februára orientovali
pracovnú iniciatívu na plnenie úloh štátného plánu
a na plnenie volebných programov, vrátane zlepšo-
vania pracovného a životného prostredia. Dosiahnu-
tiu ciefov mala dopom6cť použitie osvedčených fo-
riem a metód, a to najm1i:

rozširovanie združených socialistických závaz-
kov na zabezpečenie realizácie úlOh technické-
ho rozvoj a,
prehlbovanie hnutia komplexných racionalizač-
ných brigád (KRB),
prehlbovanie Saratovského hnutia "práca bez
chýb" a I:vovského systému "riadenia akosti
všetkej práce",

prehlbovanie hnuti a brigád socialistickej práce
(BSP) a jeho orientovanie na zlepšenie medzi-
ludských vzťahov v pracovných kolektívoch.

Súhrnné vyhodnotenie socialistickej súťaže v re-
zorte SÚGKza rok 1983 je takéto:

prijaté soicalistické závazky v rezorte, ktoré boli
v priebehu roka spresnené, predstavovali hodno-
tu 5366 tis. Kčs;

celkom boli tieto závazky splnené na hodnotu
8015 tis. Kčs, t. j. na 149,3 070;
do socialistickej súťaže bol o zapojených 3120
pracovníkov, čo je 93,4 % z celkového počtu
pracovníkov rezortu (priemerný prepočítaný
evidenčný počet pracovníkov);

celoročný socialistický závazok bol podložený
199 kolektívnymi, 2703 individuálnymi a 36 zdru-
ženými záv1i.zkami;

v rezorte bola rozvinutá súťaž o získanie názvu
BSP, ktorej sa zúčastnilo 17 kolektívov s poč tom
190 pracovníkovo NositaImi názvu BSP je 133 ko-
lektívov, z ktorých je nositeImi bronzových od-
:zmakov BSP 1678 pracovníkov, strieborných od-
znakov 674 pracovníkova zlatých odznakov 35
26 KRB s počtem 106 pracovníkov;

na riešení naliehavých tpchnických a organizač-
ných problémov pracovalo v roku 1983 v rezorte
26 KRB s počtem 106 pracovníkov;

v priebehu roka 1983 bol o podaných 172 zlepšo-
vacích návrhov, z ktorých bolo 122 využívaných
s celkovým prínosom 1676 tis. Kčs.
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Po vyhodnotení socialistickej súťaže v rámci ce·
lého rezortu geodézie a kartografie za rok 1983 a
po prerokovaní na porade vedelllia SÚGK a v Kolé-
giu predsedy SÚGK, ako aj v Predsedníctve (P J
SVOZ, boli najlepším organizáciám, kolektívom a
jednotlivcom prepožičané tieto vyznamenania:

1. Pu{ovná Červená zástava predsedu SŮGK a
P-SVOZ Geodézii, n. p., Prešov za najlepšie výsledky
v celorezortnej socialistíckej súťaži pre hospodár-
ske organizácie. Tento podnik socialistický závazok
na spmenie a prekroi;enie objemu upravených vlast-
ných výkonov vo výške 666 tis. Kčs splnil a prekro-
čil vo výške 1133 tis. Kčs, t. j. na 170,1 %. Socialistic-
ký závazok na zníženie celkových náklad ov na 1 Kčs
upravených výkonov vo výške 200 tis. Kčs splnil vo
výške 465 tis. Kčs. Celkove bol celopodnikový socia-
listický závazok v hodnote 1035,5 tis. Kčs splnený
v hodnote 1824,0 tis. Kčs, čo je plnenip. na 176,4 %.
Do rozvo ja pracovnej iniciatívy a socialistického

súťa~:enia bolo v podniku zapojených 740 pracovní-
kov, t. j. 88,2 % z počtu pracovníkovo Prijaté závaz-
ky boli splnené a prekročené na podklade 6U7indi-
viduálnych, 37 kolektívnych a 8 združených závaz-
kov. Dobré výsledky n. p. Geodézia Prešov sú tiež
odrazem dohrej masovopolitickej práce, činnosti BSP
a KRB.

2. Č2stné u:manip. predsedu SŮGK a P-SVOZ vý~
skumnému ústavu geodézie a kartografie v Bratisla-
ve [VÚGK) za najlepšie výsledky v celorezortnej
socialístickej súťaži rozpočtových a príspevkovej
organizácie. VÚGK socialistický závazok na dosiah-
nutie úspory príspevku na prevádzku vo výške 8 tis.
korún splnil vo výške 10,5 tis. Kčs a .socialistickY
závazok na mimoriadnu technickú pomoc pri rea-
Iizácii úloh technického rozvoj a vo výške 157,7 tis.
korún hol splnený vo výške 178 tis. Kčs, t. j. na
112,6 %. Celkove bol socialistický závazok VÚGK
v hodnote 172,5 tis. Kčs splnený v hodnote 194,9 tis.
korún, čo je plnenie na 112,9 %. Na VÚGKboli v ro-
ku 1983 uzatvorené kolektívne a individuálne zá-
vazky, a to 9 kolektívnych a 36 individuálnych. Do
súťaženia bolo zapojených 90 % pracovníkov ústa-
vu. Na dobrých výsledkoch VÚGK má tiež svoj po-
diel dobrá masovopolitická práca.

3. SÚGK spolu so SVOZ pracovníkov štátnych 01'-

gánov, peňažníctva a zahraničného obchodu prepo-
žičiavajú každoro[;ne čestný titul "Vzorný pracovník
rezortu" jedenástim pracovníkom. Vzhladom na to,
že rok 1984 je aj tridsia tym výročím zjednotenia geo-
detickej a kartografickej služby, boli pri tejto prí-
ležitosti vyznamenaní aj ďalší pracovníci, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj rezortu. Vyznamenanie "Vzorný
pracovník rezortu" prevzali:

Michal F l' a n k o, vedúci geodet, Geodézia, 11. p.,
Bratislava
František Tán o Š, vedúci útvaru zásobovania,
Geodézia, n. p., Bratislava
Kvetoslava K uch a r o v á, vedúca geodetka,
Geodézia, n. p., Bratislava

- .Rudolf Mel i c her, vedúci referent bezpečnosti
práce, Geodézia, u. p., Bratislava

Ing. Elena V a l' g o v ú, vedúca referentka ria-
denia a kontroly akosti, Geodézia, n. p., Bra-
tislava
Ján B e n i k o v s k ý, vedúci geodet oddielu evi-
dencie nehnutefností v Liptovskom Mikuláši,
Geodézia, n. p., Žilina
Anna H e i n l' i c h o v á, vedúca útvaru informač-
nej sústavy, Geodézia, n. p., Žilina
Ing. Miloš Ko lov l' á t e k, vedúci oddielu, Geo-
dézia, n. p., Žilina
Mária B a č o v á, samostatná kartografka, Geo-
dézia, n. p., Pre~ov
Ján Mi t l' o, samostatný geodet meračského od-
dielu Sobrance, Geodézia, n. p., Prešov
Ing. Milan Van č o, vedúci oddielu inžinierskej
geodézie, Geodézia, n. p., Prešov
Ing. Ján Ba č í k, vedúci kartografickej prevá-
dzky, Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
Anna K o v á č i k o v á, vedúca expedície, Sloven-
ská kartografia, n. p., Bratislava
Ing. Alžheta Má 1k o v á, vedúca geodetka špe-
clalistka. Geodetický ústav, n. p., Bratislava
Jozef M ó z a, vedúci mapovej dokumentácie, Geo-
detický ústav, n. p., Bratislava
Ing. Jmaj K a d 1 ic, CSc., vedúci oddelenia auto-
mqtizácie, VÚGK
Ing. Milan Me š ť a n, riaditeI, Krajská správa
geodézie a kartografie v Banskej Bystrici

- Ing. Eva On.(i·r u š o v á, vedúci Strediska geodé-
zie Dolný Kubín, Krajská správa geodézie a kar-
tografie v Banskej Bystrici
František Per žel, samostatný odborný referent
Strediska geodézie Rimavská Sobota, Krajská
správa geodézie a kartografie v Banskej Bystrici
Ing. Ivan Čech, vedúci Strediska geodézie v Rož-
ňave, Krajská správa geodézie a kartograf'e v Ko-
§.iciach
Ing. Albín Krá lov s k ý, riaditeY, Krajská prá-
va geodézie a kartografie v Košiciar:ll
loz'3f Z i c h, vedúc[ odborný referent, Krajská
správa geodézie a kartografie v Košiciach
Ing. Imrich Hor ň a n s k ý, vedúci sekretariátu
predsedu SÚGK
Doc. Ing. Peter K ú d e Ia, CSc., prodekan Staveb-
nej fakulty, Slovenská vysoká škola technická
v Bratislave
PhDr. Milan Ma j tán, CSc., samostatný vedecký
pracovník, Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra Slo-
venskej akadémíe vied.

Pri prIležitosti 30. výro[;ia zjednotenia geodetickej
a kartografickej služby SÚGK a SVOZ pracovníkov
štátnych orgánov, peňažnictva a zahranicného ob-
chodu prepožicali čestný titul "Zaslúžilý pracovník
rezortu" Tozefovi S p ev á k o v i, vedúcemu foto-
grametrického oddielu, Geodézia, n. p., Bratislava.

4. Podl'a uznesenia vlády SSR č. 240/1981 k nÁvrhu
na rozdelenie Červených zástav po roku 1980 sa za
príkladné plnenie iniciatívy pracujúcich prepoži"
čiava trom kolel{tívom a štyrom jednotlivcom re-
zortu spoločenské ocenenie celoštátneho významu
k 1. máju, za. výsledk~ dosiahnuté v predchádzajú-
com roku.
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Spoločellské ocenenie vládr ČSSR a ÚRO prevzali
tieto kolektívy a jednotlivci:

Kolektív kartograficko-konštrukčnej prevádzky,
Geodézie, n. p., Prešov pod vedením Ing. Júliusa
Dovala
Kolektiv meračského oddielu v Nových Zámkoch,
Geodézia, n. p., Bratislava, pod vedením Ing.
MladenaP r e d n é h o
Kolektív pracovníknv oddelenia geodézie VÚGK
pod vedením Ing. Štefana P r i a m a, CSc.

Mezinárodní konference "Mechanizace
a automatizace katastru"
061 :3(100) :[317 . 235.11 :65.011 .56]

Ve dnech 15. a 16. června 1984 se konala v Solii, hlavním
městě Bulharské lidové republiky, vědeckotechnická kon-
ferenc,] "Mechanizace a automatizace katastru". Jednání
konference se zúčastnilo na 100 pracovníků vysokých škol,
resortu gsodézie a kartografie i dalších resortů z BLR a
5 delegátů ze zemí RVHP (PLR 2, MLR, NDR a ČSSR po 1).

Konferenci uspořádal Vědeckotechnický svaz BLR ve
svém Domě techniky. První den byly předneseny refe-
ráty:

Používání automatizovaných systémů vyhoiovení ortofo-
toplánů pro polřeby Jednotného katastru (Ing. Mariu Ra-
dev, ředitelství Centrálního katastru BLR),
Používání automatizovan.tjch systémů tvorby číselných
modell1 leatastrálních map (Ing. Svetlana Birova, ředitel-
ství C:\:),

Elektronické zpracování informací zemědělského katastru
(Spaska Panova, Národní agro-průmyslový svaz),
Příprava dat pro aktualizaci a využívání údajů automati-
zovaného katastru nemovitostí v CSR (Ing. Zbyněk Sou-
ček, VÚGTK, Zdiby),
Specifické zu'á~'tnosti mechanizace a automatizace ka-
tastru lesního hospodářství (Ing. Christo Božinov, CSc.,
Ministerstvo lesů a lesního průmyslu).
Automatizované systémy tvorby číselného modelu území
a jeho využití pro vyhotovení topografiCké mapy r Ing.
Bano Banov, CSc., Vysoká škola architektury a stavitel-
ství),

Použiti katastrálních map sídel pro vyhotovení informač-
ního systému katastru (Ing. Jelizaveta Grigorova, vý-
zkumný ústav geodézie a fotogrammetrie),
Metody grafického vyhotovení katastrálních map sídel
s možností automatizovaného přechodu do odvozených
měřítek (Ing. Stojan Kostov, Sofijská národní rada -
Územní katastr),
Informační systém katastl'u podzemních vedení a staveb
ve městech (Ing. Romil Bachčevanov, VÚ geodézie a foto-
grammetrie) .

Automatizace dokumentace elektronickým zpracováním
údajů a racionalizace zaměřování nemovitostí v NDR
(Ing. Gťinter Weidl, Krajský katastrální úřad Karl-Marx-
-Stadt],
Informace o katastru v Polsku (Ing. Wieslaw Januszko,
ministerstvo zemědělství PLR).
Sborník referátů nebyl vydán, ale organizátoři přislí-

bili jeho dodatečné zaslání všem účastníkům konference.

Ing. Michal B a d i d a, výrobný námestník ria-
ditefa, Geodézia, n. p., Prešov
Ing. Ján Š a lap k a, vedúci oddielu evidencie
nehnutefností, Geodézia, n. p., Prešov
Ing. Vladimír P e t r u f á k, vedúci prevádzky ma-
povania, Geodézia, n. p., Bratislava
Ing. íuraj Val i š, CSc., vedecký pracovník II,
VÚGK.

Všetkým vyznamenaným blahoželáme.
Ing. Oto Wagner, SúGK

Druhý den byla pro zahraniční delegáty připravena
exkurse na ředitelství Centrálního katasttu v Sofii. Nej-
dříve byla prohlídka pracovišť zajišťujících automatizaci
katastru .(letecli.á fotogrammetrie, výpočty, zobrazování,
digitaIizace) a pak následovala beseda s náměstli.em Hlav-
ní správy geodézie, kartografie a katastru (GUGKK) BLR
Ing. Makšutovem a reditelem Centrálního katastru Ing.
Stojanovem.
Z referátů i exkurse vyplynulo, že v BLR přikládají bu-

dování katastru velký význam. V rámcI GUGKK je zřízen
samostatný podnik Centrální kata str, který zajišťuje tvor-
bu nových katastrálních map i sběr dalších informací ka-
tastru. Jemu podléhají pracoviště ve všech okresech BLR.
Bulharský katastr se vytvái"í na podkladě zákona z roku
1979. Je členěn do devíti oblastí: zemědělství, lesní hos-
podářství, zastavěná území, vodní hospodářství, dobývání
a těžba, doprava, rekreace a kultura, skály a pisky, ne-
využívané prostory. Kromě údajů o zemském povrchu jsou
v Jednotném kat astru BLR shromážďovány též údaje o te-
ritoriálním moři a šelfu, přírodním bohatství, podzemních
a nadzemních vedeních a stavbách. Z hlediska podrob-
nosti údajů se člení na centrální kata str (sumární údaje
o území), teritoriální kata str (na úrovni naší evidence
nemovitostí) a resortní ka tastr (odpovídá automatizované
resortní evidenci půdy u nás J.
Automatizaci v BLR využívají zejména pro tvorbu ka-

tastrálních map, pro vytváření banky dat digitá:ní mapy
Sofijského rajónu, k digitallzaci hranic katastrálních úze-
mí apod. Údaje zemědělského katastru jsou pro celou re-
publiku uloženy na paměťových mediích počítače a vý-
zkumně je připraveno zakládání banky dat podzemních
vedení a staveb. Většina automatizačních prostředků po-
užívaných v Centrálním katastru je bulharské výroby
nebo z Jednotného systému vS'početní techniky zemí
RVHP.
Konference přispěla k rozšíření znalostí o bulharském

katastru, zejména z hlediska využívání automatizace při
jeho tvorbě a k vzájemné výměně zkušeností mezi dele-
gáty všech zúčastněných zemí.

Ing. Zbyněk Souček, VÚGTK

Pro příští GaKO připravujeme:

BII:ANSKÝ,M.: Presnosť relatívnych výšok etapovi-
tých sietí používaných v inžinierskej geodézii

HÁNEK, P.: Celková přesnost upravené metody
dlouhých tětiv

HURNíK, J.: Príprava nového zákona o evidencii ne-
hnutefností

SOUČEK, Z.: Automatizace vedení vlastnických
vztahů k nemovitostem
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SIMA, J.: Cesko-anglický slovník pro experty z re-
sortu Ceského úřadu geodetického a kartografické-
ho. Geodetický a kartografický podnik v Praze,
n. p., Praha 1983, 1. vydání, 136 stran, neprodejné.
ŠíMA, J.: Anglicko-člt!ský slovník pro experty z re-
sortu Ceského úřadu geodetického a kartografické-
ho. Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p.,
Praha 1984, 1. vydání, 168 stran, neprodejné.

V rozmezí jednoho roku vyšly v rámci resortu Čes-
kl;tJO úřadu geodetického a kartogmfickéhJ, dvě za-
jímavé jazykové pomi!cky - slovníky, každý s odliš-
ným zaměřením. Byly vytvořeny v útvaru techni.cko·
crganizačníh:> rozvoje Geodetického a kartografického
podniku v Praze, n.p .. Jsou určeny jako pracovní po-
můcka pro ústní a písemný odborný styk experti! z re-
sortu Českého úřadu ge:>detického a kartografického
s organizacemi, ÍÍirmami a odborníky v rozvojových
zemích, ve kterých je používána angličtina jako tech-
nický a odborný jazyk a pro studium zahraniční litera-
tury a prospektů.

Česko-anglická verse obsahuje 4300 hlavních a pod-
řazených he'se'! (abecedně slol."níkově uspoř'á'daných),
z !Jho 2632 aktuálních odborných termíni! anglického
a amp.'rického pi!'1odu, vybraných z víc.ejazyčných slov-
níki! mez1i.národních organizací a neljnovějších odbor-
ných učebnic geodézie, kartografie a mapování. Výběr
hesel jak :>dborných tak i všeobecných je proveden
velmi rozvážně a odpovídá praktickému použití. Slov-
ník je zpracován tak, aby použivatel ovládající zá-
klady j<tzyka nemusel při své práci vyhlelrtávat jiný
slovník. Proto bvl zařazen větší poče.t všeobecných he-
selI. Odborná hesla zachycují základní fond vědních
:>bodi: užitá, vyšší, družicová a inženýrská geodézie-
fotogrélfiel, fotogramme'trie a dálkový prllzkum Země
- map:>-vání a evidence nemovitostí - kartografie,
reprugrafie a Imrtografi<cká polygrafie - automatizace
v~'ptOi'etnich a zobra2Jovacích pl'ací. V závěru t8to ver-
se jsou uvedeny některé důležité údaje' anglický a
americký systém měr a vah stále ještě používaný, ma·
tematické zne.čky, charakteristika přesnosti map<ova-
cích prací, nejčastělji používané zkratky, zvyklosti.
v písemné age.ndě a pře.kla<:Jnázvi! čs. resortních pod-
niků a některých institucí.

Anglick:J-česká verse je koncipovaná jako slovník
studijní, proto je věnován větší prostor odborným te,!'-
mínllm pokrývajícím v rozšířeném rozsahu ji,ž uvedené
ob)-ry. Ze'jména byla rozšířena hesla z nových oborů
jé:ko družicová geodézie, dálkový průzlmm Země a au-
tomatiZ3ce výpočeltních a zobrawvacích prací. Rozsah
5700 hlavních a podřazených helse'l je dostatečný, aby
Prélcovník nemusel používat již jiné odborné slovníky.
Tomu napomáhá i výběr hesel provedený opět s vel-
kým přehledem. V závěru této verse je stručně uve-
dena nejdůležitěljší termin:>lugie hospodářských smluv.

Autor využil přI sestavování slovníki! plně své jazy-
kové schopnosti a bohaté zkušenoti z praxe i meziná-
rodních styků. D:Jbrá jazyková úroveíí obou slovníku
byla zi'ljištěna jejich zrevidováním prof. Z. Rystonem
7, oddělení jazykové přípravy elxperti! Karlovy univHr-
sity. Oba slovníky sel jistě velmli brzy stanou vyhledá-
van:>u pomůckou nejen mezI expe.rty, kterým jsou llr-
čeny, ale i mezi těmi odborníky, kteří studují odbor-
né časopisy a publikace psané anglicky.

Ing. Ondře; leřábek, CSc.

Z ČiNNOSTI ČSVTS
Celoštátna konferencia "Problematika
geodetických sietí pri budovaní
energetických diel"
061.3(437):[528.41 :620.9]

V dňoch 14. a 15. III. 1984 sa konala v Bratislave celo-
štátna konferencia k problematike geodetických sietí pri
budovaní energetických diel, špeciálne pri budovaní jadro-
vých elektrární (JE). Organizátorom konferencie bol Slo-
venský výbor (SV) Geodeticko-kartografickej spoločnosti
(GKS) CSVTS, Český výbor Společnosti geodézie a kar-
tografie ČSVTS - odborné skupiny (OS) 1705 pre geo-
detické základy a Dom techniky Bratislava. Konferencia
tak nadviazala na konferencie z oblasti geodetických
sietí konaných už predtý1l1 (Bratislava 1978, Brno 1980 J
nielen časovo, ale aj obsahovo. Kým minulé konferencie
boli venované sk/k stavu geodetických sietí a ich moder-
nizácii, posledná sa venovala novým a náročnejším úlo-
hám s ohladom na zvýšené požiadavky výstavby energe-
tických, najma však jadrových diel. Cielom konferencie
bolo zvýšenie technickej a odbornej úrovne, efektívnosti a
kvality práce pri realizácii úloh geodézie s maximálnym
využitím vedeckotechuického rozvoja v zmysle straníc-
kych uznesení a v súlade s hlavnými smermi rozvoja geo-
dézie a kartografie v budúcnosti.
Vedeckotechnický pokrok v geodézii v oblasti geodetic-

kých sietí sa prejavi! novou meracou a výpočtovou tech-
nikou a tomu zodpovedajúcimi modernými metódami me-
rania a spracovania výslp-dkov s využitím matematických
metód. Zo širokého okruhu problematiky, s ktorou sa
stretávame pri údržbe aktuálneho stavu geodetických
sietí, ich modernizácií a spresňovaní, konferencia venova-
la najvačšiu pozornosť budovaniu velmi presných geode-
tických sietí v oblasti investičnej výstavby energetických
diel. Problematiku konferencie mažeme v krátkosti zhrnút
do nasledujúcich tematických celkov:
Príprava výstavby JE, vlastn6 výstavba a dlhoročná bez·

pečná prevádzka vyžadujú trvalú účasť geodetov vybave-
ných modernou meracou a výpočtovou technikou i apli-
káciou moderných matematických metód spracovania
sietí.
Elektronické diafkom81'Y používané v ČSSR nedosahu-

jú vždy špičkovú úroveň, potrebnú na spofahlivé zabez-
pečenie výstavby a prevádzky JE. V tejto súvislosti sa
zd6raznila potreba venovať zvýšenú pozornost nákupu
vhodných prístrojov a tiež základným otázkam metroló-
gie a testovaniu prístrojo'l pri ich nasadení do praxe
i počas ďalšieho používania. Vonovať pozornosť otázkam
vplyvu fyzikálneho prostredia na geodetické merania.
Pre budúcnosť bude potrebné zvlášť sa zaoberať opakujú-
cimi "a závažnými rozdielmi medzi skutočnou presnosťou
elektronických diarkomerov a medzi vysokou presnosťou
udávanou výrobcom, hladať a llájsť príčiny a zdroie
systematických chýb. Venovať pozornosť metodike mera-
nia.
Mimoriadne sú požiadavky na stabilitu bod ov, z kto-

rých je sledovaná výstavba a neskor aj deformácie ob-
jektov elektrární. Súčasný stav, vychádzajúci z bežnej
metodiky stabilizácie polohových bodov, treba zmeniť a
prisposcbiť zvýšeným nárokom na spolahlivú stabilitu
týchto bodov.
Rozvíjajúce sa metódy matematického spracovania sietí

prispievajú významnou mierou k výslednej kvalite. Odpo-
rúča sa preto pokračovať v rO'l?oji týchto metód na báze
výskumnej a súčasne je potrebné ich zavádzanie do praxe.
V poslednom desa ťročí sa široko rozvinula metodika

budovania účelových lokálnych sietí. V tomto smere sa
odporúča pokračovať v ich budovaní na špl<ciálne účely
s prihliadnutím k svetovémn trendu vývoja, v duchu roko-
vania a odporúčania XVIII. Valného zhromaždenia Medzi-
národnej geodetickej a geofyzikálnej únie.
Zdaraznila sa požiadavka, s ohradom na súčasné potre-

by, naďalej dosledne pokračovať v udržiavaní existujúcich
geodetických Si8tí v aktuálnom a pohotovom stave, vyvi-
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núf maximálnu snahu o ochranu meračských značiek
v prírode, premeriavaním ich modernizovať a spresňovať,
a tak zvyšovať ich kvalit II a aktuálnosť.
Ku konferencii bol vydaný zborník prednášok. Na in-

formáciu a prípadné využitie v práci špecialistov, zaobe-
rajúcich sa danou prolJlematikou, 1.lVedieme autorov a
názvy referátov v poradí podra zborníka. Zborník je pre-
dajný socialistickým organizáciam v Dome techniky Bra-
tislava (Škultétyho 1, PSČ 832 27].
J. Ku k u č a: Koncepčné otázky rozvoja a budúcnosti
geodetických sietí _
Z. Ne vos á d: K určování místního měřítka polohovych
sítí
J. Pec á r: K problematike optimálnych sietí pri projek-
tovaní energetických diel _ _ _
M. Her d a: Ke koncepci geodetických vytyčovaclch SltI
pro JE . .
Š. P r i a m: Geodetické práce na sledovame dynamIky 10-
kalít výstavby JE
J. Mi č u d a - J. A b e lov i ~ - J. Mi t á.š: pozna~ky
z budovania geodetických sietI na sledovame dynamIky
zemského povrchu .
L. Z a j í č e k - M. C i !TI b ti. ln í k: Aplikace metod troJ-
rozměrné geodézie na geodetické sítě pro I.E _ . ..
V. S ta n ě k: Optimalizácia geodetických sletI v mŽlmer-
skej geodézii __
M. Ing e d li 1d: Použití obecného vyrovnám k poznám
polohových změn bodu místních sítí
R. Š a n d r i k: Geometrické štruktúry presných poloho-
vých sietí
V. M a g u 1a: Rozbor presnosti mera.ných dížok EOT 2000
V. N a v r á t i 1: Metrológia dížky v Ceskoslovensku
J. Ab e lov i č - E. B u č k o - J. Mi č u d a: Metro-
logické aspekty dÍžok v geodézii
F. Kr pat a: Nové elektronické teodolity
O. M i c hal č á k: Optimálny počet pevných výškových
bodov pri meraní sadania stavieb
J. Va 11 k o: Modernizácla nivelačnej siete pre potreby
investičnej výstavby
V. Rad o uch: Některé aspekty použití kolokace při ře-
šení geodetických úloh
Š. S o k o 1: Eliminácia vplyvu prostriedia na trigono-
metrické merania výšok
L. G a r gal o v i č - O. F e r i a n c: Skúsenosti zo zvis-
lých deformačných meraní na Je V-2 v Jaslovských Bohu-
niciach
J. Jan e k: Geodetická sleť pre hydrocentrálu Gabčíkovo
J. Ha r d o š: Problémy a sh:úsenosti z praktického budova-
nia a využívania bodových polí
M. Š o van - E. B u C k Q - Z. Sed I á ř: Bodové pole na
železničn'~ch tratiach a ich využitie
J. Mel i é her: Možnosti a perspektívy využitia umelých
družíc Zeme prl budovaní geodetických sietí
J. K o I m a n: Geodetické sítě pro výstavbu JE Dukovany
K úrovni konferencie významne prispela výstav:l elek-

tronických dierkomerov a ďalších prístrojov, ktoré vermi
oChotne poskyt:i a predviedli viaceré organizácle. Odbo-
rové informačné stredisko (OBIS] Výskumného ústavu
geodézie a kartografie pripraviJo pre všetkých účastní-
kov konferencie prehradnú célsopiseckú rešerš z najnov-
ších č'ánkov a p"JÍJlikácií týkajúcej sa geodetck"ých sie·
tí. Podobne vel'mi dobre p6sobila výstavka kníh z danej
problematiky, ktorú OBIS prlpravilo zo svojich zbierok.
Konferencie sa zúčastmlo viac ako 150 odborník ov

z celej ČSSR, odznelo na nej 24 referátov a 15 diskus-
ných príspevkov. Účastníci mali možnosť si pozrieť film
"Chráiíte značky geodetických základov", ktorý oc!I0tne
požičaJ Slovenský úrad geodézie a kartografie [SUGK].
S poďakovaním oceňujeme zánjem SÚGK i osobnú účasť
námestníka predsedu SÚGK Ing. D. Lenku na rokovaní
konferencie. K odbornej a spoločenskej úrovni konferen-
cie prispeli aj všetci referujúci. diskutujúci a účastníci,
ale aj milí hosti a prof. J. Bohm, prof. F. Kuska, prof. J.
Vykuti!. Dobrá organizácia vyplynula zo spolupráce slo-
venskej a českej OS 1705 a z podpory SV GKS a vermi
dobrej práce Domu techniky Bratislava.

Doc. Ing. Jaroslav Abeloviě, CSc.,
odborný garant konferencie a

predseda OS 1705 SV GKS CSVTS

Dne 18. září 1984 se dožil rodák z Hradce Králové inže-
nýr Otto Vlasák, vedoucí odborný referent specialis~a
ČÚGK, šedesáti let.
Po studiu na státní reálce v Hradci Králové úspěšně

absolvoval studium zeměměřického inženýrství, ukonče-
né 2. státní zkouškou. Zprvu pracoval v družstvu GEO-
PLÁN a v n. p. GEOMETRA. Po vzniku resortu ÚSGK pra-
coval u OÚGK v Hradci Králové ve funkci vedoucího od-
dílu topografického mapování a od r. 1960 ve funkci zá-
stupce vedoucfho SG Trutnov.
Již tehdy byl ve Východočeském kraji znám jako prů-

kopník nových pokrokových forem práce na SG, zejmé-
na na úseku mechanizace a automatizace pracÍ. Z těch-
to důvodů byl v r. 1973 převeden do oddělení evidence
nemovitosU technického odboru ČÚGK. Na tomto praco-
višti měl rozhodující podlI na řešení, prosazení a rea-
lizaci inovačních prvků RSEN. Prokazatelné výsledky
odevzdal nejen v řešení, ale i v zabezpečování organiza-
ce prací, při sestavení a pojeU přechodu na premanent-
nf údržbu operátů EN a při realizaci nového pojetí au-
tomatizace sumarizačních prací.
V úzké součinnosti s MZVž ČSR a MLVH ČSR zabez-

pečil zpracování a vydání instrukcí pro zakládání a ve-
dení podnikových evidencí půdy u těchto resortů. vý-
znamným způsobem se podílel na zpracování číselniku
územních evidenčních jednotek a na stanovení lokaliza-
ce objektů občanské vybavenosti k urbanistickým obvo-
dům vybraných měst ČSR. Svoje bohaté zkušenosti z funk-
ce člena Výboru lidové kontroly ONV Trutnov uplatni!
při sestavování metodických pokynů kontrolní činnosti
VLK ČSSR k provádění kontrol hospodaření s půdním
fondem.
Jeho znalosti a zkušenosti, smysl pro koncepční prá-

ci a soustavné sledování technických novinek v oboru
byly v posledních letech využity v oddělení řízení RVT
technického odboru ČOGK. Smysl pro koordinaci tech-
nického a ekonomického působení mu na tomto praco-
višti umožňoval prosazovat komplexní řešení při zadá-
vání a hodnocení úkolů výzkumných prací a přímou ná-
vaznost výsledků výzkumu na tvorbu technických před-
pisů, norem a cen. Aktivně a velkým podílem se zúčast-
ňuje prací na tvorbě koncepcí RVT a rozpracování pro-
váděcích plánů RVT.
Za dobré výsledky práce obdržel v r. 1972 Čestné uzná-

ní VLK KNV v Hradci Králové. Za obětavou práci za
zpracování 200 projektů hospodářsko-technických úprav
pozemků mu byla udělena "Pamětní medaile k 25. výročí
socializace našeho zemědělství". Jeho celoživotní dílo
bylo oceněno návrhem na udělení titulu "Zasloužilý pra-
covník resortu ČÚGK".
Do příštích let přejeme jubilantovi mnoho dalších pra-

covních a osobních úspěchů.

Przegllld geodezyjny, č. 5/83

Toczylowski, H. S.: Kartografie Marsu, s. 3-13.
Grulinski, M. - Zadierigolowa, M. M.: Rádiová metoda
zjišťování podzemních prostor a technických staveb,
s. 14-17.

Korpetta, D.: Programovatelná počítačka TI-57 Texas
lnstruments a její využití v geodézii, s. 18-19.

Goraj, St. - Zaremba, St.: Technické problémy využití
pozemkového katastru vedeného na počítači, s. 20
až 24.
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Smykala, J.: Aktuální směry a metody práce na racio·
nálním využití lesních oblastí, s. 25-26.

Zaleska-Swiatkiewicz, B.: O klasifikaci pro potřeby
vedení zemědělského hospodářství (v souladu s práv-
ním předpisem z 3. XI. 83.), s. 27-28.

Grabowski, P.: Kartografie v době krále Jana III. So-
bieského, s. 28-30.

Janusz, W.: Princip výpočtu odklonu kolejí jeřábové
dráhy od projektované polohy, s. 36-40.

Przegllld geodezyjny, č. 6/83

Kaszin, L. M.; Leninský dekret "O vzniku vyššího geo-
detického školství" a současný směr rozvoje geodézie
a kartografie, s.3-6, .

Adamczewski, Z. - Ohludzinski, J, - Jedrzejewski, H.:
Geodetické kádry v Polsku, s.6-11.

Urbanski, J.: Srovnání přesnosti výpočtu a určení sou·
řadnic bodů, zjištěných různými metodami, s.12-16.

Sitek, Zb.: Zjištění modulační. přenosné {unkce pro
určení kvality fotogrammetrických snímků, s. 17
až 20.

Szczutko, T.: Koncepce vybavení metrologické laboarto-
ře délky v Institutu důlní a průmyslové geodézie
Hornicko-hutnické akademie, s. 20-21.

Biernacki, F.: Upravený číselný kód odvozených geo-
grafických lichoběžníkových sítí, s. 21---,-22.

Podlucha, K.: Od autorky, s. 22.
Olenderek, H. - Karninska, G.: Náklady vrstevnicových
map zalesněných prostor a jejich přesnost, s. 23-25.

Zwirowicz, K.: Prodej pozemků "Státního fondu půdy"
jako faktor ovlivňující podmínky zemědělské výroby,
s. 26-28.

Kat, J.: Speciální mapy pro orientační běh,s.28.-30.
Swierzewski, St.: Moje vzpomínky na minulost, s. 30
až 34.

Welker, E.: Číselné zpracování map gravimetrických
anomálií, s. 38-39.

Przeglld geodezyj ny, č. 7/83

Prwszczyk, W. - Zurawskí, Z.: Scelování pozemků v Pol·
sku v létech 1968-1982, s. 3-7.

Boťšakov, V. D. - kolektiv: Sestavení tématických map
Měsíce v nových měřítkách na základě fotografií
získaných z automatické stanice "Sonda-6", s. 8.

Derkacz, W.: Landsat-4 - druhá generace UDZ urče-
ných pro dálkový průzkum okolního prostředí, s. 9
až 11.

Urbanski, J.: Porovnání přesnosti výpočtu a určení
souřadnic pohybující se lodi, získaných s využitím
Kalmanova filtru a zobecnění pomocí metody nej-
menších čtverců, s. 12-16.

Kujawa, L.: Otázka měřítka a orientace sítě změřené
doplerovskou metodou, s. 16-22.

Moscicki, M. - Wyczalek, 1.: Problematika základních
znalostí zemědělského práva, dědictví majetku stá-
tem, regulace vlastnictví v zemědělství a též postupy
při osvobození ze závazků, s. 22-24.

Wojcik, M. - Wyczalek, 1.: Určení přesnosti měření ver-
tikálních posunů nepřístupných bodů trigonometricky
a fotogrammetricky, s. 20-26.

Preuss, R .• kolektiv: Stereofotogrammetrické sledování
úkazu - posunu rašelinového podloží pod zkouma-
ným násypem, s. 27-29.

Swierzewski, St.: Vzpomínky na minulost, s. 30-33.
Ney, B.: Aktivita Institutu geodézie a kartografie
v létech 1981-1982, s. 39-41.

Przegl~d geodezyjny, Č. 8-9/1983

RezoluJe 28. sjezdu delegátů Sdružení polských geode-
tů, Krakov, 14. 5. 1983, s. 5-6.

Stav a úlohy geodetické služby v oblasti Hlavní správy
geodézie a kartografie v podmínkách zemědělské re-
formy, s. 6-9.

Zpráva Ministerstva zemědělství a potravinářství, na
28. sjezdu Sdružení polských geodetů, s. 9-10.

Adamezewski, Z.: Vystoupení předsedy Hlavní správy
na sjezdu polských geodetů, s. 10-12.

Wilkowski, W.: Sjezd delegátů Sdružení polských geo-
detů, s. 12-15.

Lobanov, A. N.: Aktuální stav a perspektivy rozvoje
analytických metod ve fotogrammetrii, s. 15-16.

LiJ!.ert, O.: Geodetická měření a tvorba map v Norsku-
Cást 1., s. 16--20.

Vrbanski, J.: Analytické metody výpočtu geografických
souřadnic na základě místních navigačních paramet·
rů s uvážením elyptického tvaru Země, s. 21-24.

Moscicki, B.: Problematika základních znalostí země-
dělského práva, občanského práva, dědictví majetku
státem, regulace vlastnictví v ze!ilědělství a též pro·
cedury při vyvlastňování - Cást 2., s. 25-28.

Rogalski, D. - Jablonski, S.: Stupeň náchylnosti k erozi
a program protierozní ochrany půdy na příkladu
Bydhošťského vojvodství, s. 29-30.

Kielbasiewicz, W. - Kowalczyk, "~I.: Vytvoření místní
výškové sítě v důlních oblastech měděných dolů,
s.31-36.

Przewlocki, S. - Ozochanski, AI. - Kowalski, G.:
Návrh mapy cest a ulic, s. 36-39. _

Swierzewski, S.: Moje vzpomínky na minulost -----.Cást
lIL, s. 48-51.

Baranowski, M.: Počítačová kartografie v Norském
geografickém závodě, s. 57.

Wasilewski, J.: Elektronický tachymetr RECOTA, s.
58--60.

Torunski, A.: Technologie využití kódového geodetické-
ho přístroje VEB Car! Zeiss Jena typu RECOTA, s.
61-64.

Geodezija i kartografija, č. 8/S3

Rešetov, Je. A. - Sigulov, V. M.: Rozvoj vědeckotech-
nické spolupráce, s. 1-3.

Višnjakov, N. N.: V čele pracovního soutěžení, s.
4-6.

Kaširnikova, R. P.: Efektivněji využívat základní vý-
robní fondy, s. 6-11.

Kosarev, V. M.: Brigádní pořadí - šíří nejlepší zkuše-
nosti, s. 11-15.

Vajnauskas, V. V. - Paršjaljunas, E. A.: Využití
empirických vah při vyrovnání zhušťovacích geo·
detických sítí, s. 15-18.

Vovk, 1. G.: Interpretace výsledků velmi přesné nivelace
v blízkosti vodních nádrží, s. 18-20.

Agul'nik, O. 1. - Lanko, A. P.: Vliv výše vstupního
signálu na přesnost měření pomocí rádiových geode-
tických systémů, s. 20-22.

Trevogo, 1. S. - Salomatin, V. V.: O závislosti "stálé"
opravy světelného dálkoměru na fázovém úWu, s.
22-23.

Borodulin, G. 1.: Výsledky polních kontrol světelného
dálkoměru EOK-2000, s. 23-28.

Kulagin, Ju. 1.: Zkoušky tachymetru 2TN, s. 28-30.
Lichačev, 1. 1.: Určení výšek bodů barometrickou
nivelací s užitím grafické metody, s. 31-33.

Andrejev, V. A.: Použití Hanzenovy úlohy pro výpočet
zhušťovacích sítí, s. 33-35.

Baran, P. 1. - Kolesnik, 1. N.: Redukční metoda urče·
ní posunu bodů stavby v prostoru, s. 35-38.

Rjabov, N. V.: Jednoznačné určení úhlového uzávěru
neuzavřeného pořadu, s. 38-39.

Sčupel', S. A.: Výpočet úhlového uzávěru teodolitového
pořadu, s. 39.
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Belago, f. V. - Kivajev, A. f. - Starkov, 1\!1. A.:
Automatizace zpracování fotogrammetrického obra-
zu, s. 39--41.

portnova, O. V. - Barabanova, N. a.: Otázka zhotovení
diapozitivú barevných součástí map, s. 41-43.

Makarov, A. f. - Kiselev, V. V.: Rozdělení a nomen-
klatura topografických map jižní polokoule, s. 43-45.

Vanin, A. a.: Optimalizace fotogrammetrického sním-
kování pro architekturu, s. 46-51.

l11ateruk, A. Ju.: Úprava smluvených značek pro strojo-
vou roprodukci, s. 51---55.

Serapinas, B. B.: Určení zkroslení kartografických pro-
jekcí tHosého olipsoidu, s. 55-56.

Teljatl/ik. A. A. - kolektiv: Určení dynamiky bř'ehové
čáry, s. 56-58.

Ryčkou, A. A.: Vědeckotechnická př'íprava - na výši
nových poznatkú, s. 58--59.

Geodezija i kartografija, č. 9/83

Zav,ídčt automatizaci do řízení výroby, s. 1-3.
Cepkov, A. P.: Efektivnost - hlavní požadavek brigád-

ní organizace práce, s. 3 -6.
Jlollin, I. I.: K teorii parametrického způsobu vyrov-

nání, s. 6-8.
Zamarajev, N. N.: Analýza měření vodorovných úhlů

na Jižně-jakutském geodynamickém polygonu, s.
8-11.

Terechova, a. A.: Geodetická kontrola reflektorů velkých
antén, s. 12--17.

Barchudarjan, A. M. - Beglarjan, A. N. - Ambarcum-
jan, P. V.: Použití hydrostatické nivelace při montáž-
ních pracích, s. 17-19.

Ivanov, V. a.: Vliv úWu na výsledky nivelace, s.
19--22.

Sergejev, O. P.: O přesnosti přenesení souřadnic na vy-
soké objekty, s. 22--24.

Jurkevič, N. I.: Otázky polohopisného podkladu pro vý-
stavbu, s. 24--26.
Veselý, M. - Vitásek, J.: Vliv teploty na dráhu světel-

ného paprsku, s. 27-29.
Jamltš, D. A. - Demenťjev, A. P.: Otázky prognozová-

ní kvality leteckých snímků, s. 29--32.
Amromina, Je. P.: Stanovení polohy mapovací komory

v souřadném systému letového aparátu, s. 32--35.
Novakovskij, B. A.: Získání ortofotozobrazení na pří.

stroji Topokart-ortofot-B z kosmických snímků poří.
zených komorou MKF-6, s. 35-39.

Jelisejev, V. B. - Stepanov, V. N.: Snímání a registrace
hloubek z automatizované hydrografické stanice, s.
39-42.

Cvjetkov, V. B. - Alašejev, A. D. - Sekačev, V. V.:
Hydrolokátor s bočním vyzařováním GEBO-I000,

s.43-45.
auščina, A. a.: Atlas "Socialistické Jakutsko", s.

46--49.
Donidze, a. I.: Principy a metody normalizace ruské

transkripce cizích geografických názvů, s. 49-53.
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PROVOZNĚ GEOLOGICKÁ PŘíRUČKA
Obsahuje základní údaje o geologickoprůzkumné činnosti
včetně moderních vyhledávacích metod, o širších geologic-
kých a ložiskových oblastech ČSSR, údaje o mineralogii, pet-
rografii a měření ve vrtech, uvádí základní pojmy inženýrské
geologie, přehled a základní data o technologiích a nástro-
jích pro nejužívanější způsoby hlubinného vrtání a pojednává
o speciálních pracích vyvinutých v posledních letech.

Pracovníkům geologické služby, geologům, provozním pracov-
níkům, inženýrům ve stavebnictví a v jiných průmyslových
oborech užívajících metod hlubinného vrtáni.

, O

6EOTECHNICKE IPUSOBY
URČOVÁNí STABILITY
SKALNíCH STĚN

Pojednává o činitelích ovlivňujících stabilitu volných skalních
stěn, především o pevnosti horninového masívu, o vlivu vlast-
ní tíhy, o působení vody, seizmických účincfch, aj., a uvádí
způsoby řešení stability skalních stěn, umělých zařezů a při-
rozených výchozů, aby nedocházelo ke zbytečným nadvýlo-
mům nebo k nákladným dodatečným sanacím. Závěrečná ka-
pitola probírá možnosti zvýšení stability skalních stěn.

Projektantům a stavbyvedoucím dopravních a vodohospodář-
ských staveb, pracovníkům inženýrskogeologického průzkumu
a posluchačům vysokých škol.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakla datelství technické literatury, odbytové oddělení, Spá-
lená 51, 11302 Praha 1

........... výt. Jedlička-Koiišek: Provozně geologická příručka
.................. výt. Pavlík: Geotechnické způsoby určování stability skalních stěn


