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528.486.063 (083.3)
KUCERA, K. .
Vzorce pro objem pl'imého, kruhového a přechodnicového bloku zemního tělesa.
.
Geodetick9 a kartografický
obzor, 15, 1969, Č. 12,
s. 295-300, 3 obr., 4 tab., 211t.
Vzorec V'" (Pl+PZ)
A d,ve
kterém je poslední
činitel délkou přímého bloku, nebo délkou dráhy
dT - Sa+ttJ středního
těžiště. Proměnné A, a, tJ
jsou tabulkovány, a to A k argumentu k - PZ/Pl a
a, tJ bud k argumentu a s/r (u kruhového bloku), nebo k 'P v/s (u přechodnicového).
Vzorec
pro střední chybu objemu.

=

=

921.43:551.4 (437)
DEMEK, J., KOUSAL, J.
Koncepce 8 obsah přehledných
map fyzickogeografických regionů CSSR v měř. 1:200 000.
Geodetický a k'artografický obzor, 15, 1969, Č. 12,
s. 318-319.
Koncepce map fyzickogeografických
reglonfi CSSR
v měř. 1:200000. Hlavní krlterIa pro jejich konstrukci. Fyzickogeograflcké
regi.ony a jejich charakteristika.
Kartografická
interpretace
obsahu
map.

528.486.063(083.3 J

528.9:002
KOLACN1, A.
Utilitární kartografie, cesta k optimálni tí~innosti
kartografické
informa,ce (dokončení).
Geodetick9 a kartograflck9
obzor, 15, 1969, Č. 12,
s. 301-307, 5 obr., 4 tab.
Výzkum optimálního systému školních kartografick9ch pomůcek. Výzkum možností kartografie přispívat k porozumění informacím šířeným hromadnými sdělovacími prostředky. Výzkum vztahu veřejnosti k .mapám.

KUČERA,K.
Formeln fUr den Raumlnhalt elnes geraden, krels- und ubergangsbogenfllrmlgen Erdmassenblocks.
Geodetick9 a kartograflck9 obzor, 15, 19A9, Nr. 12.
Seite 295-300, 3 Abb., 4 Tab.• 2 Lit.
Die Formol 1st V = (P! + P2) A d, in der der letzte Faktor
die L~nge eines geraden Blocks, oder dle BahnUlnge d, =
= sn + lil des mlttleren Schwerpunktes 1st. Dle veranderlichen A, n, li sind tabelliert, und zwar A zum Argument
" = P'J/P! und u. Ii entweder zum Argument <1 = slr [bel
elnem krelsformlgen BlockJ, oder zu CI' = vis (bei elnem
ilbergangsbogenftirmigen
Block). FNmel filr den mittleren
~auminha1tfehler.

528.9:002

528.9:37
DOUBRAVA, J.
Význam kartografických
pomůcek při vyučováni
v moderni tkole.
Geodetlck9 ~ kartografický
obzor, 15, 1969, Č. 12,
s. 307-309.
Obsah, cíle a \1s11í socialistické pedagogiky. V9znam map pro obsah a rozsah vyučování zeměpisu. l'ožadavky na mapovou tvorbu a problematiky spec1f1ck9ch požadavků na mapy pro výuku
zeměpIsu, zejm. srozumitelnost
map, práce s mapou, vyjadřovací prostředky,
generaUsace, vztah
map k jiným druhům školních učebních pomí'lcek.

528.9 (437) :37
ROUBtK, O.
Přfspllvek čs. kartogrnfie k modernizaci likolnibo
vzděláni.
Geodetlck9 a kartografický
obzor, 15, 1969, Č. 12,
s. 310-313.
Pojem školního geografického
vzdělání. Poslání
kartografie při vyučování zeměpisu. Funkce a úloha školních kartograf1ck9ch
pomficek. Vybavení
těmito pomfickami v mInulosti a zhodnocení dosavadních pomficek. Jednotná soustava školních
kartogrll.fických
pomficek, její projektová
a redakční pl'fprava a výrobní zpracování. Perspektiva
školních kartografick9ch
pomficek.

528.94
KUCHAit, K.
Tematické mailY'
Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, Č. 12,
s.314-317.
Tematické
mapy Jako hlavní nositel pokroku
v poznávání Země. vývoj tematické kartografie
v Cechách ana Moravě. Novodobá tematická mapovánI. Topografický podklad tematických map a
jeho problematika.

KOLAčN~,A.
Utilllare Kartographie, eln Weg zur opUmalen Wlrksamkeil
der karlographlscheR InformaUou (Beeudung).
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor. 15. 1969, Nr. 12,
Seite 301-307, 5 Abb., 4 Tab.
Erforschung eines optlmalen Systems der kartographischen
Lehrmittel filr Schulen. Erforschung der Beltragsmoglich·
keit der Kartographie zum Begrelfen der mittels Massen
mitteilungsmitteln verbreiteten Informatíonen.
Erforschunll
der Bezlehung der Offentlichkelt zu Karterl.

526.9:37

DOUBRAVA,
I.
Bedeutung der kartographischen LehrmUtel belm Vnterrlcbt
in der modernen Scbule.
Geodetick9 a kartografick9 obzor, 15, 1969, Nr. 12,
Seite 307-309.
lnhalt, Zlele und Bestrebungen der sozialistischen Pi!dago·
gie. Bedeutung der Karten filr lnhalt und umfang des Geo·
graphle-Unterrlchtes.
Ansprilche auf dle Kartenbearbeitung
und die Problematik spezifischer Anforderungen auf Karten
filr den Geographle-Unterrlcht,
lnsbesondere auf die Versti!ndlichkeit der Karte, der Arbeil mit der Karte, AUsdrucksmlttel,
Generalislerung.
Bezlehung der Karten Zll
anderen Arten von Lehrmitteln filr Schulen.

528.9(437): 37

ROUBIK,O.
BeUrag der tschechoslowakiscben
Kartographie zUr Moder·
nlsierung der Schulbildung.
Geodetick9 a kartograflck9 obzor, 15, 1969, Nr. 12.
Seite 310-313.
Begriff der geographischen
Schulbildung.
Sendung der
Karto/(raphie belm Geographle-Unterrlcht.
Funktlon und
Aufgabe der kartographlschen
Lehrmlttel fUr Schalen. Ausstattung mlt diesen Lehrmitteln in der Vergangenheit und
Bewertung der blsherigen Lehrmlttel. Elnheltliches System
kartographischer.
Lehrmittel, dessen Projektions- und Redaktlonsvorbereltung
und Produktionsbearbeitung.
Perspektive der kartographischen
Lehrmlttel.

528.94
KUCHAií,

K.

Tbema-Karten.
Geodalick9 a kartograflck9 obzor, 15, 1969, Nr. 12,
Selte 314-317.
'rhema-Karten als Haupttrl1ger des Fortschrlttes in der Erkennung der Erde. Éntwicklung der Thema-Kartographie
in BOhmen uod Mi!hren. Neuzeltige Aufnahme der Thema
Karten. Topographische Unterlage der 'rhema-Karten und
ihre Problematik.

Geodetický a, kartografi~ý

912.43:551.4( 437)
DEMEK, I., KOUSAL, I.
Konzeptlon
und Inhalt
der Oberslehtskarten
geographlseher
Region der CSSR lm MaRstab

obzor

528.486.063(083.3)
physlkaliseh1: 20UODD.

Geodetickf
a kartógrafickf
obzor, 15, 1969, Nr. 12,
Seite 318-319.
Konzeption der Karten physikalisch-geographiseher
Regianen
der ČSSR im Ma&stab 1: 200 000. ' Hauptkritcrien
fUr deren
Konstruktion.
Physikalisch-geographische
Regionen
und
ihre
Charakteristik.
Kartographische
Interpretation
des
Karteninhaltes:
,
..

528.486.063( 083.3)
KUČERA, K.
Formulae
for volumes
of stelght,
elreular
and translllon
blocks of earth bodles.
Geojetlckf
a kartografiekf
obzor, 15, 1969, No, 12:
pp. 295-300, 3 tig., 4 tab., 2 mf.
Formula
V
(Pt + P2l A d, wherethe
last factor is the
length of straight
bloek ar the length of path dr = sa +
+ t(3 of medium centre of gravity. Variables A. a, (3 are
tabulated.
A to argument
k = P'J!Pt and
a, (3 eiteú
to
argument
o = slr (for circular
block), ar to 'l' = v/s (for
transltion
block).
Formula
for the mean square
error
of
the vplume.

=.

528.9:002
KOLAČNÝ. A.
tltllltarlancartography,
a way towards
optlmum
emelency
of eartographle
Informatlon
(eoneluslon).
Geojetickf
a kartografickf
obzor, 15, 1969, No. 12,
pp. 301-307, 5 tig., 4 tab.
Research
of sl'hool cartographic
aids.
Research
of possibilitles
of cartography
lo contribute
to understanding
01
information
dlsseminated
by mass media
of iriformat1on.
Research
of relation
of the public towards
maps.

528.9:37
DOUBRAVA, I.
Importance
of eartographlc
ald.
ln teachlng
at modern
school.
Geodetlck:9 a k!irtografiek:9
obzor, 15, 1969, No. 12,
pp. 307-309.
Contents,
aims and endeavour
of socialist
pedagogy.
tmportanee
of geography
teaching.
namely
intelliglbllity
of
maps, use of maps, means
of expression,
generallzat1on,
relation of maps to other school teaching
atds.

528.9( 437): 37
ROUBIK, O.
Contrlbutlon
of Czechoslovak
cartography
to modernlzatlon
of school edueatloa.
Geojetick:9 a kartografickf
obzor, 15, 1969, No. 12,
pp. 310-313.
.',
Idea of school
geographic
education.
Mission' of cartography in geography
teaching.
Funetlon and task of school
eartographic
aids.
Equipment
with these aids in the past
and appreelation
of existing aids. Uniform system of school
eartographic
aids, its project and editorial
preparat!on
and
production
process.
Prospect
of school cartographic
aids.

528.94
KUCHAR. K.
Thematle
maps.
Geodetický a kartografický
obzor, ,15, 1969, No. 12,
pp. 314-317.
Themat!c maps as the maln bearer of progress
in learning
the Earth.
Development
of' themat'ic carlography'iIl
Bohemia
and Moravia.
Moder.n thematic mapping.
Topographic.
basis
of thematic
map s and --!ts problems~'
-

912.43:551.4( 437)
DEMEK, )., KOUSAL, J.
CDnceptloa
íind contents
of general
'maps Df pllysleD-geDgraphlc
reglons
Df .,CzechoslDvakll\ on the scale.1:
200 000.
Geo:letick:9 a kartogl-afickf
obzor, 15, 1969, No. 12,
pp. 318-319.
,
Conceptlonof
pJ:1yslcQ-geo.8~l\R\\I\; regions
in ezee)J.osIGVOkia.
Main criieri.a for their oonstruct!an.
Physlco:geographic reglons
an!! their characteristics.
Cartographic
Interpl'etatlon
of map contents.

KUČERA, K.
{ormules
pour le ealeul du volume ďun bloe dlrect clreulalre et il eDurbe de raeeDrdement
ďun eorps terrestre.
Geodetickf
a kartografick:9
obzor, 15, 1969, No. 12,
pages 295-300, 3 il1ustrations,
4 tableaux,
2 lit.
La formule
V == (P1 +P2) A d, dans laquelle
le dernier
faeteur
est la longueur
du b10c dlrect, ou la longueur
de
la voie dr = sa + t(3 du centre -de gravité.
Les variables
A. a, P sont tabulaires,
et cela A vers l'argument
k
P'J!
IPt et a, (3 soit vers I'argument
,o == slr (pour un bloc
circulaireJ,
ou vers 'l' == v/s (pouJ' un bloc il courbe
de
raccordementJ.
Formule
pour erreur
moyennedu
volume.

=

528.9:002
KOLAČN?, A.
La cartographle
utl1ltalre,
vole de I'efflelenee
Dpttmale de
ľ InfDrmallDn
cartDgraphlque
(eDnelusIDn).
Geojetickf
a kartografick:9
obzor, 15, 1969, No. 12,
pages 301-307, 5 il1ustrat!ons,
4 tableaux.
Recherche
d'un systéme
optimal
de fournitures
cartographlques
scolaires.
Recherches
sur la possibilité
de Contri·
bution de la cartographie
il la compréhension
des Informations dilfusées
par les moyens do communicat!on
publiques.
Recherches
sur les rapports
du publie relatifs
llux cartes.

528;9:37
DOUBRAVA. I.
Importanee
des fournltures
carlographlques'dans
l'enselgnemenl moderne.
Geojetickf
a kartograflckf
obzor, 15, 11169, No. 12,
pages 307-309.
Capacité,
buts et elforts
de la pédagogie
socialiste.
L'importance
des cartes pour la capacité
et l'étendue
de I'en·
seignement
de géographie.
Prétentions
pour la. créallon
eartographique
et problémes
des exlgences spéclflques
pour
les' caites destlnées
il I'enseignement
géographique,
stlrtout
pour
la netteté
des cartes.
Travaux
scolalres
avec les
cartes,
moyens
d'expression,
générallsation,
rapports
des
cartes envsrs les autres fournitures
scolaires.

528.9( 437J: 37
ROUBIK, O.
Contrlbullon
de la eartographle
tchécDslovaque
I la modernlsatlDa
de I'ensetgnement.
Geojétickf
a kartogrefickfobzor,
15, 1969, No. 12,
pages 310-313.
Notion de l'onseignement
géographique.
Misslon de la carlographie
pour l'enselgnementde
la -géographie.
Fonctlon et
tilehe
des fournitures
cartographiques
scolaires.
Equipement de cos fournitures
dans le passé et évaluation
des
fournitures
actuellos.
Systéme unifié des fourtlitures
cartographiques
seolaires,
ses. projets
de rédaction
- prépara·
toires
et production.
Perspectives
des fournitures
eartographiques
scolaires.

528.94
KUCHAll. K.
Cartes thematlques.
Geojetic/íý
a kartografiekf
obzor, 15,1969, No. 12,
pages 314-317.
Cartes thématiques
porteurs
ešsentiels
du progres
dans les
connaissances
relatives
il la Terre.
Développement
de -Ia
cartographie
thématique
en Bohěme et en Moravie.
Levé
thématique
aetuel.
Base topographique
des cartes
thematiques et ses problémes.

912.43:551.4( 437}
DEMEK. I .• KOUSAL, I.
Conceptlon
et sommalre
des eartes syaoptlqnes
des reglons
p'hysleo-géographlques
en TehécoslDvaqule - a I'échelle
de
1 : 200 000.
Geojetickf
a kartografický
obzor, 15, 1969, No. 12,
Pllges 318-319.
Conception des.c<lJ'teS 'des régions physlco-géographiques
en
Tehécoslovaquie
a ~:échelle de 1: 200 0lJ(l. Critéres princlpaux
pour leur constr\lCtion.
Régions physlc?,géographlques
et
leur caractéristique.
Intetprétation
cartographique
dtl- sommaire des cartes.

Geodeticky- . II· kartografickt obzor
15/57, čfslo 12/1969l1.i

Kučera; K.! Vzorce' [Jf-o db;eff( lJř'lméňo, 1éNlhov~ho~ii"ppechodntc6v~hóc bloků zemního t~é$a

róčnfk

Vzorce pro objem pi'fmého,
kruhového a pi'echodnicového
bloku zemniho tělesa

Ing. dr. Karel KuC!era,CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Praha

Přetvořená rovnice (2a) pak je
2

Pro objem V bloku zemního tělesa omezeného dvěma
svislými a rovnoběžnými rovinnými řezy, v nichž
mají jeho profi1y výměry Pl, Pa a jsou od sebe vzdá·
leny o délku d, má praxe vzorec

P1

= 1+ k

Pta

2k

Pa = 1 + k [\a·
Po dosazeIÚ (7), (6) do (31) je

který je přibližný, jakmile profily nejsou obrazce sobě
podobné, a jakmile netrltělesoomezeno
přímkami
.spojujícími korespondující body obou obrazoů. To
také vede k nutnosti omezovat délku bloků. Pro pří.
tomnost odmooniny se praxe tomuto vzoroi vyhýbá
a nahrazuje jej méně výstižným vzorcem

(tzv. hranolovým vzorcem). S tím jsou pak spojeny
složité úvahy o tom, kdy je tato záměna ještě pří.
pustná.
Vzorec (1) je možno bez újmy na přesnosti zjedno.
dušit substitueemi
(Pa

+ P )/2

== P12

l

!Pa - PIl

=

2A,P12

-+
-+

= 2P12 - Pa'
P1= Pa ± 2A,Pa,
P1

(2)

p1.e •....::a-·Pfa(l

-

A,a)

= P12(l~~A,a-

Vzorec (1) se tím měIÚna tvar

=

l00k

+ Pa)Aá =

(PI

-+

A z tab. I,

V

Příklad,: Pa = 9,30 ma, Pl = 3,11 ma, á = 9,87 m.
l00k = 93000 :311 = 299 -+ A = 0,4782,

(3,11 + 9,30).0,4782.9,87

=

= 58,57 ma = V.

58,53 mS.

~ A,4_ ... ).

I=

+ A,a)
48 . d

(Pl

-\-

áT dráhy

středního

těžiště

Pro aplikaoi Guldinova pravidla o objemech hudeme
počítat délku dT dráhy středního těžiště profi1ů omezu·
jíoíohzakřivený blok, a to jako funkoi délky s tětivy
a vektoru t udávajíoího polohu středního těžiště vzhle·
dem k ose komunjkaoe. Vektor je kladný směrem od
středu oblouku a určuje se podle odd. 2.2.
Pa) Ad.
(4)

charakteristiky

Postup výpočtu: Pa.lOa : Pl

2.1. Délka

je odmocnina

Záměna

Výměry svislýoh profi1ůse uspořádají podle nerovnosti
Pa> Pl•

2. Zakřivený blok

Ze součinu výměr

+ Pa) [A,a(4
0,5-

Postup:

Porovnám: podle (1) by bylo V

Pl = Pla(1 ± A,) ,
Pa = Pa(1 =F A,) .

.
V ~ (Pl

K argumentu k, výhodnějšímu pro numerioký
výpočet, je oestou přes (8) vypočten součinitel A
v tab. 1, která nevyžaduje interpolace. Při užitém
oboru a kroku argumentu relativIÚ maximální výpo.
četIÚ chyba téměř nepřesahuje hodnotu 1 %0 vzhle·
dem k (1); střídá však znaménko. Objem se nyní
počítá podle (42),

(3)

které jsou výhodné pro vlastIÚ odvozováIÚ (pro nume·
rickývýpooot
zavedeme pózdějisubstitucé
jiné).
Z řeěení (2) a (3) plyne

VP1Pa

A=k-l.
k+l

2.11. Délka áT u kruhového bloku se známým poloměrem

A,za k

dT

Z obou výměr profi1ů pokládejme tu menší za Pl.
Je tedy Pa > Pl, nebo také

r

O kruhovém segmentu z obr. 1 platí známá rovnioe

=

2(1"

+-. t) arosin -2r8 ,

kterou po zavedeIÚ oharakteristiky
(1
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k

k

A

k

A

1,50

1,00
0,5000

2,00
0.4902
2,05

1,10

2,10
0,4888

1,65
0,4995

2,15
0.4875

1,75

2,25
0.4869

1,80

2,30
0,4862

1,85

1,35
0,4979

2,35
0,4856

1,90
0,4974

2,40

0,4969

0,4850
2,45

dx ==

2

= -(J

81X

0,4843

.

arcsm-,

2,50

I

+ t{J,
(J

(J

(10)

2

(při 4 členech řady)
podle vzorce

~rcsin;

počítají

Dané veličiny: s, t, 1'.
Počítané veličiny: (J =

řadou,

hodnoty

slr, dT =

81X

+

= 15,31 m, t = +1,26 m, r = 20 m;
= 0,77, dx = 15,31.1,0265 + 1,26 .

.0,790 = 16,71.
(Poznámka: Počítáno bez interpolace. S interpolací by
bylo (J = 0,766, IX = 1,0262, {J = 0,786, dx = 16,701.
Exaktní výsledek je dT = 16,698.)

kde součin SIX znamená délku do oblouku na ose komu.
nikace. Proměnné parametry
IX, {J jsou
podle (10)
vypočteny pro interval (O --:-52,4g) středového úhlu «5
v tab. 2 k argumentu (J. K malým hodnotám arguvyjádřit

0,4782
3,00

Pfíklad:8

{J=(J.IX,

je nutno

0,4787
2,95

0,4908
2,00

1,50

0.4793.
2.90

0,4915
1,95

1,45

0.4800
2,85

0,4921

1,40

0,4806
2,80

0,4927

0,4984

0,4812
2,75

0,4934

0,4988
1,30

mentu

2,70

2,20

0,4940

1,25

0,4818

0,4882

1,70
·0,4991

0,4824
2,65

0,4946

1,20

0,4830
2,60

0,4952

1,15

0,4837

0,4895

1,60
0,4997

A

2,55

0,4958

0,4999

k

2,50

0,4964

1,55

1,05

IX

A

IX

a pak se
pro tab.

2

t{J.

(Poznámka: Do velikosti 8 = 20 mat
= 5 m stačí
počítat (J na 2 d.m. a neinterpolovat
v tab. 2. Mezní
chyba délky dT pak nepřesáhne 11 mm, a to jen pro
konec tabulky.)
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(J

oe.

0',00
1
2
3
4

1,0000
00
00
00
01

0,000
0,010
0,020
0,030
0,040

0,05
6
7
8

1,0001
02
02
03

9

ročnik

15;57, čis10

I

a
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d

o<.

0,000
1
3
4
5

0,40
1
2
3
4

1,0068
071
075
079
082

O,40~
0,413
0,423
0,434
0,444

0,051
52
53
54
56

03

0,050
0,060
0,070
0,080
0,090

0,006
8
9
10
11

0,45
6
7
8
9

'1,0086
090
094
099
103

0,454
0,464
0,475
0,485
0,495

0,057
58
60
61
62

0,10
11
12
13
14

1,0004
05
06
07
08

0,100
0,110
0,120
0,130
0,140

0,013
14
15
16
18

0,50
1
2
3
4

1,0107
112
116
121
126

0,505
0,516
0,526
0,536
0,547

0,063
65
66
67
69

0,15
16
17
18
19

1,0009
11
12
14
15

0,150
0,160
0,170
0,180
0,190

0,019
20
21
23
24

0,55
6
7
8
9

1,0131
135
141
146
151

0,557
0,568
0,578
0,588
0,599

0,070
71
73
74
75

0,20
21
22
23
24

1,0017
18
20
22
24

0,200
0,210
0,220
0:,231
0,241

0,025
26
28
29
30

0,60
1
2
3
4

1,0156
162
167
173
179

0,609
0,620
0,630
0,641
0,652

0,077
78
79
81
82

0,25
26
27
28
29

1,0026
28
31
33
35

0,251
0,261
0,271
0,281
0,291

0,031
33
34
35
36

0,65
6
7
9

1,0185
191
197
203
210

0,662
0,673
0,683
0,694
0,704

0,083
85
86
87
89

0,30
31
32
33
34

1,0038
40
43
46
49

0,301
0,311
0,321
0,332
0,342

0,038
39
40
42
43

0,70
1
2
3
4

1,0216
223
230
236
243

0,715
0,725
0,737
0,747
0,758

0,090
92
93
94
96

0,35
36
37
.38
39

1,0052
55
58
61
64

0,352
0,362
0,372
0,382
0,393

0,044
45
47
48
49

0,75
6
7
8
9

1,0250
258
265
272
280

0.769
0,780
0,790
0,801
0,812

0,097
98
100
101
103

'0,40 I 1,0068 I0,403 I 0,051

o,eo

I

~

Cf

8

.~

1969/297

I 1,o 288 IO,B2:5I

Cf

104

-

~u~era, K.: V'Z.orce ptQ obiel11'.pi'tm~ilo, 'kruhového a'pl'ec
chodnictW~h(»t>lo7til zeT7tnlhO'.t~lesa

Geodeth:~ý a - kal'to8raflc~ýobaor.
rO,l!ni1( .15/57, l!fs1o 1Z/J9119·.

298

2.12. Délka dT U přechodnicového
zákresu oblouku

bloku při

daném

Obloult v části omezené oběma řezy považujeme za
kruhový. Za danou budeme polt1á4at výšku v oblouku
odměřenou z plánu; místní poloměr oblouku nezjiš.
ťujeme.

dTl = SlO(l + tPl = {),338.1,0093 +
+ 1.260.0,472 = 10,020m,
dT2 = 820(2 + t{32 . 6,257.1.0041 +
+ 1,260.0,314 =6,678 m,
dT = dTl + d'I'2 = 16,70m.
Pf-íklad pro pfechodnico'ltý blak :

+ 4v2

S2

81

= 9,338 m;

2r=---

4v

= 6,257 m,v2
= 0,25 m,
= VI/Sl = 0,0589, ff!2 = V2/S2= 0,0400,
dTl = 9,338.1,0094 + 1,260.0,474 = 10,023m,
dT2 = 6,257.1,0043 + 1,260.0,321 = 6,688 m,
dT = 16,71m.
S2

vyloučíme jednak výšku v ze zavedené další charak.
teristiky
.

jednak poloměr l' z rovnice (9). Dostaneme tak relaci'
mezi charakteristikami
1 4qJ2

ff!l

+

4fp'

1-

Vl-(~r~l(:r+

1] : .0,5 .
(13)

Charakteristiku ff! podle (13) zavedeme jako druhý,
ne zcela.ekvidistantnfargument do tah. 21).
Postup .-

Dané veličiny: s, t, v.
Počítané veličiny: ff! == v/s, dT = 80( + t{3.
(Poznámka: Do velikosti s = 20 mat
= 5 m stačí
počítat ff! na. 3 d.m: a v tab. 2 interpolovat jen tehdy,
když krok argumentu ff! není právě jednotkový.)
Pfíklad.-

= 15,31m, t = +1,26m, v = 1,52
(z plánu);
ff! = 0,099, dT = 15,31.1,0262 + 1,26.
.0,785 = 16,7Dm.
8

2.13. Délka dT při nepfistupné

tět~vě s

Není·li možno délku s tětivy AC podle obr. 2 přímo
měřit, zvolíme na oblouku liboyplně bod Ba jlfivěj.
šími způsoby vypočteme k tětivám Sl' 82 úseky
dTl, dT2, jejichž součet se rovná dT' Vzhledem k hro·
madění chyb při sčítání úseků je možno doporučit
interpolaci v tab. 2.

2.2. Určení

vektoruí

Pro úlohu určování objemu bloku nepotřebuje~e znát
úplnou polohu těžiště T profilu v rovině řezu, nýbrž
jenYOdorovnou souřadnici xT těžiště. Z toho plyne,
že je. neužitečné rozlt1ádat plochu profilu na jedno·
duché geometrické obrazce (trojúhelníky a neoriento·
vané čtyřúhelníky), u kterých se polohy jejich těžišť
Ti musí konstruovat, a teprve potom počítat hledanou
souřá.dniciz výměr Pi těchto obrazců, jako .
}:.XiPi

x§'--}:.Pi'
kdeI.Pi = P je celková výměra profilu.
Účelnější je nevycházet z neorientovaných obraz.
ců, ale z rovnoběžných ekvidistantních proužků. 8 ekvi.
distantou L1podle obr. 3. Soustava rovnoběžek vy.
hotovená na průsv\tce je přeťata kolmou osou
která se orientujerovnoběžně shorizontem tak, aby
probíhala pod uza.vřeným obmzcem profilu zo'Qraze.
ného v ~ěřítku 1 : M.Okrajové rovnoběžky (z hlediska
obrazce) se přitom fixují podl~.odhadu tak, aby souřadnice společného těžiště dvou· malých plošných
zbytků Zl' zp splývala se souřadnicí těžiště celého
profilu.·Nazveme~lipa.k1>0řa;dnioo'prfrseč1kft
ÓIQ)'í'6ÚŽ'
ků s horním obrysem profilu h a průsečíků s dolním
obrysem d (místo skutečných průsečíků to jsou v pří.

X:

') Chyba výšky v odrněřenéz
lJlánu měřítka n~př.
1: 50, která budiž dv = 50.0,2 mm = 10 mm, půsoql
při s = 20111 chybu da '7' .9!Q04·.14i. tq<1y_~t~jnj:.Il~llle·
dek, jako kdy! se v tabulce neinterpoluje.
Odvození
dal podle (12) je dlp = dv/s, podle (13) je dlp 1'1:1 0,125 da,
z čehož je dG = 8 dv/s.
'
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h-d

d

h

'V

krlihov~ho

Zvolíme· li L1= 10 mm (průsvitka s 1/2 cm rastrem)
a pojmeme.li do naší volné souřadnicové soustavy
také bod O (xó v mm) osy komunikace, bude (vesměs
na. plánuvyhotoveném
na milimetrovém papíru)
souřadnice těžiště
"

2~-1

mm

(1)

(2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

25,0
35,0
45,0
55,0
63,7
65,0
65,0

[)

593,7

XT

65,0
6,0,0
50,0

18,5
20,8
22,8
25,0
27,2
29,4
31,6
33,6
35,9
37,9
40,0

5
7'
9
11
13
15,'
17.
19'
21

7

,

X

T

=

#

"

17

~

t

=

,

'"

=

57,5

:

67,5

P

=

sign(x~-,x;)

=

(U.=='

t: t'Cp# 2

.~
___

--

~-~

-:-

L---

'

"~

2720

O

:

.

1

[(4)(5)]
.5 / ((4)]=

'K= 100

'\ t\.

1/'
1/

<3-.

r--..

6

=15600/271,0

t#:

+ .
+ .

da)
da)

(14)

V,

5

"

#

X

+ 5(ka -

+ (ka -

75

3

2710
4

Zp
P

-

I/OH

6 f-,

~J=

(J

d2)
d2)
[mm],
2

2 -

:3

271,0

10 [(4))
Zl

+ 3(k
+ (k

5 l(kl - dl)
(kl - dl)

1

,6,5
14,2
22,2
30,0
36,5
35,6
33,4
31,4
29,1
22,1
10,0

322,7

=

(5)

(4)

(3)
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a pře-

roo.

.,'

'"

'_o

"',

.....

M'

,.,

,

,I

_,,;:=

"

"

::L'-"

,,'.;.- -':_-~y

..
'

.e

<':;'.:,-;
,

:.

~
,

padě lome~ého obrysu
vyplývající 'oz'plošllého"
vyrovnáni, jako je tomu při planimetraci - např.
bod H),bude při k, d, L1v mm, jednak
" ; "', ,\; ,e ,.
'-'-',

[~l~l.}

t

"';;"('t;:f-t2)/2

,

~. ~.-:_
i

k<futl, t{ijs6u<vektoIj

profilů, které omezuji blok.
Příklad výpočtu k profilu na obr. 3 je proveden v t~b. 3.

2.3.0 bj émiakři

bod~

~~2

Pro celý blok pak platí

== + 1,00 m
'2
:::

'o

je ve skutečnosti

+10,0

10 ~3= 0,1

"27,20

"

Znaménko dvojčlenu ve vzorci (15) se nemění, je-li
stí'cd oblouku na plánu vpravo od osy komunikace.
Při součiniteli

'Vell~Hů~.h~?k u

Objem -za.křiveného blokú se počítá jednotně
objem přímého bloku podle (4S've znění

jako

.,

x' '=- Ó 5Ll Ž:(211--:-1) (k."'- d.)
~(k. _ d.) ',r

T,

jednak
P'

=::

'(LU:(k• ...:-d.) +ZÍ'

+Z9r

s pomocí tab. 1. Přitom se délka oblouku dp počítá
pOd1e.'{lOt)a·~tab.2r·;Pl a:P~"jáóti:"ýiněram.i P:.poČíta:
riýínípodlé ,(18),které'o\T~mmohéiú.být
ještě kontrolQváay pQl'i'nÍm"planimétF6m;:. ,'.o .' ".: "
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2.4. Střední

ěislo

chyba

Kul'era, K.: Vzorce pro obfem přtm~ho, kruhového a přechodntcov~ho bluku zemntho tělesa"

12/1969

my

objemu

Chybové analýze neublíží, budeme.li pro všechny
druhy zemních blok6 vycházet z přibližného (tzv.
hranolového) vzorce

v = (P + Pe>d/2
I

Parciální derivace jsou oV/oPj
+ Pe)/2.

.

= d/2, oP/od

=

(P1

+

Položíme·li md = 0,01 m, a vzhledem k poměrné stej.
nosti ploch také mp, = mpz = mp, bude

+ [0,OO5(P + Pe)/d]2 .

my = dVm~/2

Střední chyba
a zobrazovací.
Planimetraéní

mp

1

(20)

má dvě složky, planimetrační

složka ml chyby mp

Sloučíme.li kvadraticky poloviční hodnoty krajních
chyb da.nýchroVnicemi (17) a (20) z článku [lY při
ekvidistantěLl = 1 cm, dostaneme"

d

p. +P,

d

[m']
6

7

1

8 110

I

Qao

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
19
21

=

03 03
04 04
05 05
06 06
07 07
08 08
09 08
09 09
10 10
11 10
12 11
13 12
13 12
14 13
15 14
15 14
16 15
17 16
18 16
18 17
1

111-20

6

I

O,

03
04
05
06
06
07
08
08
09
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
15

I

7

8 1 10 111--20

QlOO=

03
04
05
06
06
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14

07
09
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
21
23
24
24
25
26
27
28

07
09
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1 28
29
1

07
09
10
12
13
14
15
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27

O,
07
09
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
25
26

06
09
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
23
24
25
25"

Úplná plošná chyba mp

Vzhledem k tomu, že plochy PI, Pe nejsou příliš
rozdílné, můžeme vzorce (21), (22) psát ve formě

Zobrazovací složka m2 chyby mp

Jde o složku, jejíž příčinou je především chybný
zákres profilu. Podle (3) z článku [2] je

mi = I,I(M.1O-S)3VP1 + Pe ,
m~

=

0,05(M.1O-3)e(P1

+ Pe) ,

a pak je

m2 = 4,5VP/nmOl•II,

kde mOl•1I = 2 M.10-4 je střední chyba vyneseného
bodu a n je počet vrcholů profilového obrazce. Zave.
deme·li jednotně n= 8, bude

m'j,/2

=

(M.IO-'-3)2
[0,55(M.1O-S)VPI

+ 0,025(P + P2)] .
1

+ Pe+
(23)

Chyba objem1t mv

Podle (20) a (23) pro ni platí rozlišeně podle měřítek

my

=

+ P2 + 0,9(P + P2)] + [0,OO5(P + P2)/d]2=

dV69.1O-8[VP1

1

+

my = dV55.1O"-aijfP1

Pe + 0,45(PI +P2)]

Pro příklad z odd. l •...kde;jěPI +P2~'B~
a~d=9,S7 m, bude pop.te':tab. 4 {při plánu VlIla.
1 :@) Qóo 0,03 a
0;3 ml.

=

1

m,.~

Do složky me j§~e nezahrnuli měřickou chybu
(nivelační). Za předpo.k1adu,že má velikost ±0,02 m,
použili bychow.J?l:,py;jpočetstřední chyby mv 2násob.
ku Qóo a J.;5~]pl
Ql00'

dQóo,

+ [0,OO5(Pl+ P2)/d]2 =áQl00'

uými (přechodnicový blok nebyl ještě vhodně řešen),
mají homogenní a· dostatečně vysokou výpočetní
přesnost. JeHch nevyhnutelná přibližnost, kterou však
již nezaviňuáe výpočet, vyplývá jen z generalizace,
která zemll.1těleso přibližuje tělesu geometrickému.
Tu lze však regulovat volbou délky bloku. Mimoto
byly výpočetní postupy zjednodušeny, zrychleny
a sjednoceny. Je také odvozena střední chyba objemu.
Litératura
[1] Ku6era, K. Rozbor pl'esnostl Pl'oullkovýeh plantmetrů a ná·
vrh hranolového planimetru. GaKO 1966. str. 3-23.
[2] Kučera.
K. Stl'ednl ohyba ploohy počltané ze souřadnlo.
GaKO 1969, str. 135.

v

~$nku jsou odvozeny vzorce pro výpočet objemu V
pfbného, kruhového llopřech9dnicovéhobloku zemního
tělesa. Tyto Vzorce,ve srp~
sevzol'<.lidOllUd uUva..
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Ing. Antonín Koláčný, CSc••
Výzkumný ústav geodetický, topografický
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Hledisko nejvyšší užitkovosti map (utilitární hle-.
disko) respektovala
doposud kartografická
praxe
u nás i v zahraničí poměrně nejdůsledněji
při
tvorbě a vydávání map pro hospodářskou výstavbu,
kde zjišťov;'íní požadavků na mapy i podmínek
uživatelů map pro práci s nimi má již určitou
tradici. Méně však nebo nedostatečně
je dosud
uplatňováno v oblasti map pro školy a sebevzdělání
veřejnosti, kde v důsledku toho při stále rostoucím
významu vzdělání se dnes stal požadavek na optimální účinnost map velmi naléhavým.
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V souladu s ním rozvinul proto VÚGTKvýzkum
odpovídající soustavy školních map, atlasů a ostatních kartografických
pomůcek, dále výzkum možností kartografie přispívat k trvalému sebevzdělání
veřejnosti a výzkum vztahu veřejnosti k mapám.
1. Výzkum optimálního
grafických pomůcek

systému

školních

karto-

Rychlý rozmach vědy a techniky, jehož js~e svědky, naznačuje, že se perspektivně stane rozhodující
hybnou silou veškerého pokroku věda. Z toho už
dnes vyplývá klíčové postavení vzdělání ve společnosti. Proto patří modernizace vyučování a učení
k aktuálním
problémům
světového
významu
a zájmu.
Pedagogická teorie a praxe u nás, stejně jako
v jiných vyspělých zemích, dospěla k názoru, že
pro zajištění vyšší efektivnosti vyučování a učení
je nutné řešit kromě modernizace obsahu vzdělání
a vzdělávacích metod také vytvoření dokonalého
systému školních pomůcek. Mezi škcJními pomůckami zaujímají mimořádné postavení školní mapy
a atlasy, které patří k nejrozšířenějším názorným
pomůcf{ám a zdrojům učiva. Proto se stal v ýz k u m o p ti m á 1n í e f e k ti v n o s t i šk o ln í c h k a r t o g r a f i c k Ý c h P o m fi c e k prvořadým a naléhavým
úkolem naší kartografie
a pedagogiky.

Bylo třeba zodpovědět složitý komplex otázek nejen z aspektu kartografie, pedagogiky a oborů zainteresovaných na tématice školních map, ale
řešit tyto otázky také s uplatněním nových poznatků řady jiných věd. Výzkum jsme zahájili
r. 1959 ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém
(VÚGTK) v úzké spolupráci
s Výzkumným ústavem
pedagogickým
v Praze (VÚP). Postupně se nám podařilo vybudovat síť s P o I u p r a c o v n í k ů rozprostřenou po
celé ČSSR, takže s námi nakonec spolupracovala
řada metodiků a jiných specialistů z několika pedagogických ústavů, přes 300 učitelů a více než
30000 žáků ze 181 základní a střední školy,
přes 1400 rodičů žáků a také početné kolektivy
pracujících ze 79 největších průmyslových podniků (obr. 4).
Nejprve jsme prostudovali
současné a perspektivní cíle moderní školy, zvláště při vyučování
zeměpisu, dějepisu a vlastivědě, dále učební osnovy
a učebnice i nároky na školní mapy, vyvozené
nejen z požadavků geografie a historie, ale i z aspektu obecné pedagogiky, didaktiky, pedagogické
psychologie a školní hygieny. Z tohoto studia
a pohovorů i experimentace provedené ve školách
jsme vyvodili 67 znaků, kterými by se měly vyznačovat e f e k ti v ní š k o I ním
a p y, pokud jde
o jejich kompozici, obsah, formu jeho vyjádření
1 celkovou úpravu. Uvedu některé z výsledků,
k nimž jsme přitom dospěli.
Zjistili jsme např., že r y c hlo stč
ten í
map y klesá úměrně se zvětšováním grafického
obsahu mapy (tj. plochy čar, značek, písma a číslic).
Znamená to, že čas potřebný k orientaci na mapě
se zvětšuje úměrně jak se zaplňováním mapy čarami. a značkami (graf 5a), tak se zaplňováním
mapy názvy a čísly(graf 5b). Přitom daleko nepříznivěji ovlivňuje čitelnost mapy stoupající počet
písmen, než počet čar a značek. Z tohoto poznatku
a další experimentace jsme odvodili kritérium, že
mapa je velmi dobře čitelná, je-11 podíl všech
grafických elementů na celkové ploše mapy menší
než 20 % (přitom podíl písmen menší než 15 %)
a že mapa je již nesnadno čitelnou, překročí-li
tato proporce 35 %.
Další experiment ukázal, že roste-li aritmetickou řadou počet údajů vyčtených jednotlivě
z mapy (např. údaje o poloze sídel, jejichž počet
se zvětšuje), roste čas potřebný k jejich mechanickému zapamatování geometrickou řadou o kvocientu přibližně 2 (obr. 6). Tato doba se však
výrazně zkrátí, jestliže jde o zapamatování faktů,
jež jsou v logické vazbě (např. údajů o poloze
sídel v souvislosti s říční sítí).
S použitím op to typu sestaveného z mapových
značek jsme ve spolupráci s 16 žáky s normální
ostrostí vidění a při os"€)
~[ ,~ :j~~řlUliStlt'l
\
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p r a h o v éro
změry
r il z n Ý c h
map o·
v Ý c h z nač e k, tj. rozměry, které postačují, aby
vzbudily zrakový vjem při čtení mapy. Prahové
rozměry platné pro čtení značek na hypsometrické
mapě se stínovaným silně členitým reliéfem, kdy
jsou podmínky vnímání nejméně příznivé, jsme
pak zvětšili o 80-100 % s ohledem na uživatele
mapy s nižší ostrostí vidění a na eventuální nedostatečné osvětlení při práci s mapou (50 lx).
Takto korigované prahové rozměry mapových značek se v praxi osvědčily jako optimální. V tab. 1
jsou uvedeny pro některé značky, a to pro případ
čtení příruční hypsometrické mapy ze vzdálenosti
40 cm a nástěnné mapy téhož typu ze vzdálenosti
1,5 m i 10,0 m.
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s 390 žáky všech ročníkil dvou pražských škol
(SVVŠ v Praze 3, Lyčkovo n. 6, ZDŠ v Praze 4, Na
Jezerce) .
Na základě poznatkil vyvozených z tohoto
experimentu jsme provedli některé korekée značek,
a pak jsme značky prověřili znovu metodou testů
ve spolupráci s 30236 žáky ze 181 školy. Dokumentace, kterou jsme při této akci získali, obsahuje
přes 82 000 testů s 1 400 000 sděleními názoru na
jednotlivé značky. Testy byly prostudovány a připraveny k vyhodnocení výpočetní technikou. Přípravu provedlo 300 posluchačů stavební fakulty
ČVUTpod vedením katedry mapování a kartograf1e.
Potom byly testy vyhodnoceny strojně početní
stanici rezortu geodézie a kartograf1e s tímto výsledkem:
Vše c h n y n a v r žen é z nač k y
byl Y pro věř e n y k I a dně
p ř j, 40,9 % a ž
99,7 % s hod ě n á z o r ů do t á z a n Ý c h. Dosažená shoda byla jen u 2 značek menší než 50 %.
V žádném případě zbývající nesjednocené názory
neoznačovaly výrazně jinou značku jako vhodnou.
V tab. 2 jsou např. značky navržené pro označení
průmyslových odvětvi a vedle nich je vyjádřena
v procentech dosažená shoda názorů. Obdobně byly
prověřeny geometrické značky pro znázornění těžby nerostil, většinou odvozené z počátečního písmene mezinárodně
zavedeného
názvu nerostu,
a dále symbolické značky pro znázornění rostlinné
a živočišné výroby. V další prilzkumné akci potvrdily kolektivy pracujících v průmyslu, že barva
navržená pro označení odvětví, v němž pracují,
je vhodná.
Velkou pozornost jsme věnovali také výzkumu
z a p orní n á ním a p o v Ý c h z nač e k. Obr. 8
ukazuje, že proces zapomínání značek zvolených
víceméně náhodně probíhá daleko nepříznivěji, než
u značek, které jsme odvodili z asociací a logických

Jiným experimentem jsme zjistili, Že mapové
značky základních geometrických tvaril v pořadí
čtverec, kruh, rovnostranný trojúhelník, obdélnik
(v = 2a) a rovnoramenný
trojúhelník
(v = 1,5a)
vyvolaji počitky o stejné intenzitě, jestliže jsou
jejich výšky v poměru 1 : 1,1 : 1,5 : 1,30 : 1,45 (obr.7)
Pro každou z těchto značek jsme vyšetřili také
tzv. rozdílový
práh,
tj. nejmenší
změnu
výšky značky, která postačí k tomu, aby ji oko
postřehlo. U čtverce a rovnostranného trojúhelnika
představuje 8 %, u kruhu a obdélníka 12 %, u rovnoramenného trojúhelníka 15 %.
Mimořádnou pozornost jsme věnovali v Ý z k urnu logiky
barev
a tvaril
mapových
z nač e k, a také výzkumu jejich zapamatování
i zapominání. Na základě asociaci a logických
vztahil mezi jevem a barvou, jevem a tvarem a jeho
pojmenováním
jsme navrhli barvy značek pro
označení prilmyslových odvětvi, dále tvary a barvy
značek pro znázornění těžby nerostil a zemědělských jevil. Položili jsme hypotézu, že většina lidi
by z daných možností zvolila shodně pro označeni
určitého jevu určitou barvu nebo určitý tvar nebo
určité pismeno. Platnost této hypotézy jsme nejprve
prověřili orientačnim experimentem ve spolupráci
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samostatné práci žákii s oběma mapami byl
pořízen filmový a zvukový záznam. Jeho rozbor
jasně prokázal
přednosti
experimetační
mapy.

VZTAH MEZI POČTEM ÚDAJŮ V MAP~
A ČASEM

Geodetický a kartografický

cesta k optimáln1

K JEJICH

ZAPAMATovANI

Při výzkumu tématiky
a koncepce
k a r t o g r a f i c k Ý c h P o m ii c e k jsme vycházeli především ze studia a analýzy učebních osnov,
učebnic, dosavadních školních map a atlasíí, dále
z perspektivních
cílů našeho šk{)lství a z řady
studií i rezultátii našeho pedagogického výzkumu,
jako z prací akademika O. Chlupa, dr. M. Cipra,
CSc., dr. J. Doubravy a jiných odborníkíí.

DOllllfen~ shoda nAzoril
Průmyslové odvětví

Barva značky

Ukl1
kožedělný průmysl
sklářský průmysl
potravínářský
·textilní

průmysl

průmysl

průmysl

průmysl staveb. hmot

vztahii. Tento proces jsme sledovali několik let
ve spolupráci s dvěma pokusnými uživateli map
(dříve žáky téže školy) rovnocenných kvalit. První
spolupracovník, který si osvojil význam 28 náhodně
navržených značek, zapomněl za 10 dní význam
pěti značek, tj. 18 % z celkového počtu a za 400
dní, tj. přibližně za jeden rok, zapomněl význam
36 % značek. Druhý spolupracovník, který si zapamatoval za stejnou dobu význam 56 značek odvozených z logických vztahů nebo asociací, nezapomněl za 10 dní význam žádné značky a za
400 dní· zapomněl význam jen dvou značek, tj.
necelá 4 % z celkového počtu.

....,

@

O

hutnictví
strojírenský

O
O
O

chemický průmysl

O
O
O

pracujících
v průmyslu

hnědá

76.5%

83.3%

světle
modra

59.3%

78.6%

iluta

55.3%

83.3%

Illodry
rastr

54.4%

78.6%

tervená

51.9%

57.1%

modrá

48.7%

63.6%

ledá

41.4%

-

fialová

40.9%

72.1%

Využili jsme však také poznatky, k nimž dospěla moderní pedagogika a pedagogická psychologie v zahraničí, především práci amerického
psychologa J. S. Brunera o efektivnosti vyučování
poznatkovým strukturám,
dále závěry francouzského psychologa J. Piageta o závislosti myšlenkových operací žákii na stupni jejich psychického
vývoje a poznatky polského pedagoga W. Okoně
o motivačních přednostech
problémového učení.
Pro práci kartografa jsme pak vyvodili z těchto studií a analýz závěr, že poznatková struktura
efektivní školní mapy určitého tématického zaměření musí být modelem odpovídající stránky
poznatkové struktury soudobé geografie, případně
další tematicky příslušné vědní disciplíny, který
je zjednodušen s primárním zřetelem k pedagogickým požadavkiim, avšak tak, aby přitom zůstaly
zachovány kromě vztahu izomorfie mezi oběmá
strukturami také základní znaky mapy.

S využitím těchto poznatkii experimentace
a výzkumu jsme sestavili značkový klič pro zeměpisné mapy, který byl nejprve aplikován při zhotovení tzv. experimentaňni mapy. Účinnost této
mapy byla zkoumána jednak přímo v procesu
vyučování ve třech třídách jedné pražské školy
(ZDŠ v Praze 5, Nikose Belojanise 3), jednak při
samostatné práci žákii s mapou. V obou případech
byla srovnávána práce s experimentační
mapou
a práce s dosavadní mapou při řešení téhož úkolu.

Str u k t u ruš
k o I ním
a p y budou tvořit
z á k I a dní
p r v k y a do plň k o v é p r v k y.
K základním patří ty, které vyjadřují fakta uvedená
v učebnicích, ale i takové, jejichž přítomnost v mapě je nutná, protože vytvářejí její podstatné znaky,
nebo je odíívodněna příslušností
částí k celku.
Doplňkovými jsou všechny ostatní prvky vložené
do mapy proto, aby usnadnily pochopení jejího
základního obsahu, podporovaly rozvoj individuálních zájmii žákíí, poskytly dostatek premis k problémovému
učení
a napomáhaly
diferenciaci
vyučování.
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Při
k O m p O Z i c i map
pro žáky ve věku
pod 11 let musí být respektován poznatek, že na
rozdíl od starších žáků a dospělých osob jsou při
své intelektuální činnosti schopni přiřazovat struktury jen jevům, které jsou jim zpřístupněny buď
bezprostředně
nebo vyvoláním konkrétních představ pomocí fotografie nebo vyobrazení. Této podmínce jsme se snažili vyhovět při koncepci
v 1 a s t i věd n é h o a t 1 a s u pro 1. stupeň škol
tím, že jsme kombinovali mapy s vysvětlujícími
i instrukčními texty a vyobrazeními. Autorský originál tohoto atlasu byl vyhotoven ve VÚGTK.

se geografické skutečnosti v případech, kdy je tato
orientace důležitá
pro porozumění
přijímaným
zprávám.
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Tyto výsledky výzkumu a experimentace nám
umožnily vypracovat projekt nového systému školních map, atlasů a ostatních kartografických
pomůcek sjednocených společnou ideou a navrženým
způsobem realizace. Pojmenovali jsme ho Jedno,tná
soustava školních kartografických
pomůcek. Její
struktura
byla již uveřejněna v r. 1964 (GaKO
č. 7/1964J. Očekáváme od ní, podaří-li se ji realizovat s důsledným uplatněním výsledků výzkumu,
že plně uspokojí potřeby moderního školství, především při vyučování zeměpisu, dějepisu a vlastivědě na základních a středních školách.
V současné době jsou vyřešeny základní
pomůcky tohoto systému, určené vyučování zeměpisu
a vlastivědě a dosti pokročil výzkum dějepisných
map. Systém sé již postupně realizuje v naší kartografické praxi za aktivní účasti našich pedagogfi
a budou mu věnovány v GaKO ještě některé další
příspěvky.
2. Výzkum možností kartografie přispívat k porozuměni' informacím šířeným hromadnými sdělovacími prostředky
Člověk naší doby je zahrnován každodenně tokem
nejrozmanitějších
informací. }ejich hlavním zdrojem jsou prostředky
hromadného
sdělování, tj.
denní tisk, rozhlas a televize. Dnes již tyto prostředky obepínají celou Zemi a jejich zrychlující
se vývoj je znakem pokroku civilizace,
Moderní člověk by měl být proto vybaven takovými poznatky, dovednostmi a prostředky, které
by mu umožnily přijímat tyto informace s porozuměním a úspěšně na ně reagovat.
Tento požadavek obsahuje implicitně také nárok na trvalou a k t u a 1 i z a c i zem ě p i s n é h o
v z děl á n í dnešního člověka a na jeho schopnost orientovat se samostatně a pohotově v měnící
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účinnosti
kartografick.é
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Zjistit četnost takových případů i možnosti kartografie při řešení problému trvalé aktualizace zeměpisného vzdělání veřejnosti bylo předmětem n!išeho výzkumu, který jsme uskutečnili v r. 1967
a 1968.
V P l' V é e t a p ě výzkumu jsme analyzovali
o b s a h čes k o s loven
s k Ý c h den í k ů, které jsme vybrali tak, aby reprezentovaly denní tisk
čtenářů obou našich národů i hlavních sociálních
skupin. Nejrozšířenější a nejobsažnější deník, Rudé
Právo, byl analyzován v průběhu celého roku 1967,
a to první měsíc každodenně a potom jednou měsíčně, přičemž dny vydání byly stanoveny podle
tabulky náhodných čísel. Rozbor ostatních deníků
byl proveden několikrát v roce.
Shledali jsme, že jeden výtisk deníku obsahuje
průměrně 6650-17326
jazykových výrazů označujících pojmy. Z nich 8,0 %-10,1 % připadá na pojmy, jejichž charakteristickým
znakem je geografická nebo topografická orientace. Můžeme je krátce ožnačit jako g e o g l' a f i c k é poj my.
Geografické pojmy obsažené v denících jsme
potom utřídili do 6 skupin podle druhu objektů,
k nimž se vztahovaly. Širší platnost těchto výsledků jsme si ověřili analógickým rozborem 14 zahraničních deníků, které vyšly v den stanovený náhodným výběrem (30. 5. 1967J.

POČET GEOGRAFICKÝCH POJMŮ,
OBSA2ENÝCH V 1 VÝTISKU DENIKU
počet
Oenik

Země

*

počet v!ech

absolutní

Kuba

ORUOEfRÁVO
{.lIlfd.

1r•• rr'r1n,llllllllti.,

relalivni

geogr.fických
absolutní

pojmů

reletivni

3

4

5

5

8 970

100%

9'2

10,2%
11.7%

2

1

G_

pojmů

e •• kosloven.ko

16

320

lG\)%

1 916

Francie

13 280

100%

3 629

10.9°,6

NSR

17 119

100%

1 96&

11.5%
10.4%

NDR

10 !J30

'00%

1 121

Maďarsko

15 4013

100%

, 086

7,0%

Indie

:'!9 113

1009r.

2854

7.2%

LA STAMPA

It6lie

48 400

1.00%

3101

NWlWf
IIDllERllAllI_

Nizozemi

31 167

100%

2 774

8.9'"

Tr.rbu •••• ludu

Polsko

13 036

100%

1 318

10.1%

MliENI NlHrTEIL

Avédsko

30 935

ll)Q%

2 877

9.3'"

ŠvÝcarsko

26 030

100%

3 100

11,9%

58 672

100%

4947

8.410

3'1 284

íUO".ó

3 605

11.5,..

NElIE5 DEVTSCHLANJ>

NmZAVA
THE

HINDUSTAN

TIMES

5ltUt .3iinf1tr 3rilqllj\
THE
}Ílralb

T1MES
QlrlbUUl

oonl'AlAA
'sou •• hM

Velk6

Sritllnie

USA

a

SSSR

41.

'. 'i""

478

názT4

100%

6"'''

698

v an licktll ori .nálu

8.2%
't~u

Dospěli jsme k těmto závěrům:
a) V každém výtisku deníku se vyskytuje poměrně velké množství geografických pojmů. Z tabulky 3 vyplývá zajímavý a nezanedbatelný fakt,
že ve všech denících, bez ohledu na jejich rozsah
a .zaměření, připadá na geografické pojmy téměř
stejná část, tj. 7,0 %-12,0 % celkového obsahu
deníku. Znamená to, že podle rozsahu deníku
se v něm může čtenář setkat každý den 700
až 5000krát s geografickým pojmem.
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Jedinečné geografické pojmy
země
a jejich
části

Deník

sídla

I

hydroIkon~i'!-~ntyl
a JeJlCh
grafie
části

I orografie I

ostatní
geografické
objekty

I

všechny
geografické
pojmy

Obecné
geografické
pojmy

(%)

RUDÉ PRÁVO

50,2

40,0

1,9

1,2

0,5

2,1

95,9

4,1

PRAVDA (slovenská)

47,9

43,0

2,2

1,2

1,0

0,8

96,1

3,9

MLADÁ FRONTA

52,3

40,1

2,1

0,8

0,8

0,1

96,2

3,8

ZEMĚDĚLSKÉ

40,0

55,5

1,3

0,3

0,4

0,4

97,9

2,1

55,8

27,0

3,9

1,8

0,5

6,9

95,9

4,1

39,1

4,6

2,4

0,2

9,4

96,6

3,4

NOVINY

GRAMUA

40,9

LE MONDE
FRANKFURTER
MEINE

-----

ALLGE42,8

45,3

3,0

1,5

0,2

4,1

96,9

3,1

50,5

33,0

4,5

1,5

-

6,7

96,2

3,8

44,1

38,8

0,4

2,6

0,1

13,5

99,5

0,5

44,2

31,0

2,4

0,7

0,1

9,7

88,1

11,9

17,3

49,0

1,7

1,0

1,7

23,8

94,5

5,5

NIEUWE ROTTERDAMSE
COURANT

26,9

61,6

1,0

3,5

-

3,3

96,3

3,7

TRYBUNA

55,2

29,7

2,8

1,0

0,7

4,9

94,3

5,7

DAGENS NYHETER

31,7

56,5

0,5

0,2

-

3,9

92,8

7,2

NEUE

40,8

43,6

1,4

1,2

0,8

10,7

98,5

1,5

THE TIMES

42,9

36,1

5,6

1,7

0,1

10,2

96,6

3,4

HERALD

41,9

35,2

7,2

2,2

0,2

9,8

96,5

3,5

58,9

25,9

3,0

2,6

0,3

4,1

94,8

5,2

NEUES

DEUTSCHLAND

NÉPSZAVA
THE HINDUSTAN

TIMES

LA STAMPA

LUDU

ZURCHER

PRAVDA

-

ZEITUNG

TRIBUNE

b} Z geografických pojmů obsažených v denním tisku je 88 %-99 % jedinečných, 1 %-12 %
obecných. Pozoruhodné je, že proporce, v jakých
se vyskytují jednotlivé druhy geografických pojmů,
jsou ve všech časopisech téměř stejné. Tab. 4 ukazuje, že z jedinečných pojmů se vztahuje 66,3 %
až 92,4 % k zemím a sídlům, jen 0,2 %-3,5 %
k hydrografii, 0,1 %-1,7 % k orografii a 0,1 až
23,8 % k ostatním geografickým pojmům.
c) Podíl geografických pojmů na celkovém obsahu denního tisku je v posledních 30 letech skoro
stabilní. V největším československém deníku, Rudém Právu, jehož výtisky jsou k dispozici od r.
1927, se pohyboval podíl geografických pojmů během "posledních 30 let v rozmezí 11,2 %-15,8 %.
Zvláštní pozornost byla věnována rozboru našich časopisů pro mládež. V analyzovaných časopisech pro mládež do 10-11 let připadá na geografické pojmy 6,9 %-7,9 % celkového obsahu časopisů. Mladší čtenáři ve věku do 10 let se v nich
setkali v každém výtisku svého časopisu průměrně
120-236krát
s geografickým pojmem, kdežto v 1
výtisku časopisu pro vyspělejší mládež se vyskytovaly geografické pojmy na 336-437 místech.
Podobným způsobem byl analyzován vzorek
celodenního vysílání čs. rozhlasu a televize. Shledali jsme, že náš rozhlas se zmiňuje každý den přibližně 18DDkrát o geografických pojmech a televize
500krát. Představuje to 9 % mluveného rozhlasovéhO vysílání -"a 6% mluveného televizního' -vysílání.

-

Vyjděme z předpokladu, že dospívající a dospělý občan našeho státu věnuje denně část svého volného času vyslechnutí 1 rozhlasového zpravodajství, dále přečtení svého deníku a shlédne 1f4 večerníl:w televizního programu. Setká se tak prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků
každý den 1000 až 2000krát s geografickými pojmy (obr. 9). Po odečtení všech opakovaných pojmů (asi 85 % z celkového počtu) obdržíme údaj
150-300. Je to průměrný počet geografických pojmů, s kterými přichází denně do styku prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků asi
70 % dospívajících a dospělých občanů našeho státu a pravděpodobně všech vyspělých zemí.
Modernímu vzdělanému člověku by měly být
tyto geografické pojmy natolik jasné, aby mohl
plně porozumět informacím, s kterými se setkává
ve své každodenní praxi. Přinejmenším by měl
alespoň znát geograf1ckou situovanost objektů a
jevů, k nimž se tyto pojmy vztahují.
V druhé etap
měpisný obsah deníků i
ze s o b s a h e m zem
map a a t I a s ů pro
š k o I y.
-

ě jsme konfrontovali zevysílání rozhlasu a televiě p i s n Ý c huč
e b nic,
z á k I a dní a st ř e d ní

Zjistili jsme, že současné učebnice pro základní 91etou školu objasňují žákům asi 50 %-60 %
geografických pojmů, prezentovaných prostředky
hromadného sdělování, učebnice pro střední 121etou školu 50 %-65 %. V existujících školních atlasech-lze -získat-informace o 60 %~80 %t€chto po-
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jmů, ovšem za předpokladu ovládání práce s mapou. Přinejmenším zbývá ještě 20 %-40 % geografických pojmů, o kterých neposkytují informaci ani současné učebnice zeměpisu, ani školní
atlasy.

učení v naučné encyklopedii nebo v cizojazyčném
slovníku. Podrobný atlas světa by neměl chybět
v knihovně moderního vzdělaného člověka.
Pedagogické vědě a praxi tím vzniká ne snadný
úkol vyřešit v soustavě učiva základního významu
z toho odpovídající podíl poznatků o znázorňování reality v mapách, a to nejen školních, ale
i běžně užívaných v pra1Ci,rozvíjet čtení map různého druhu a určení, především školních, topogra-.
fických a všeobecně informačních, jako jednu z nejpotř,ebnějších dovedností pro praxi. P o v i n n o stí
k a r t o g r a f i e pak je vybavit školy a veřejnost
odpovídajícími s y sté m y map, které by optimálně napomáhaly zeměpisnému vyučování a sebevzdělávání.
.
V ČSSR je dobrým předpokladem k vyřešení
obou úkolů existující spolupráce pedagogů, kartografů a jiných specIalistů, o které jsem se již
zmínil.

GEOGAAFICK~
HROMAON'iMI

INFORMACE.
SOtLOVACIMI

KOMUNIKOVAN~
PROSTAEOKY

vCssR
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3. Vfzkum vztahu vei'ejnosti k mapám

Ještě nepříznivější jsou výsledky analogické
konfrontace, jež se týká č a s o p i s ů pro
m 1ád e Ž. Redakce těchto časopisů předpokládají značně vyšší úroveň zeměpisného vzdělání mládeže,
než poskytuje současná škola. Nejmladší čtenáři ve
věku do 10 let se poučí ve škole jen o necelých
2 % z celkového počtu geografických pojmů, s kterými se setkají ve svém časopise, mládež ve věku
11 let může porozumět na základě poznatků získaných ve škole jen 18 % geografických informací,
které přináší její časopis. Časopisy pro dospělejší
mládež ve věku 14-15 let obsahují o 10 %-20 %
geografických pojmů více, než zeměpisné vyučování na základní 91eté škole.
Z toho plyne, že k uspokojení každodenních informačních potřeb a zájmů mládeže i dospělých
je potřebný daleko větší g e o g r a f i c k Ý r o zhl e d, než poskytuje základní a střední škola. Zároveň je zřejmé, že tomuto požadavku nelze vyhovět rozšířením informativního obsahu učebnic o jedinečné geografické pojmy.
V z á věr e č n é f á z i výzkumu jsme dospěli
k rezultátu, že problém lze řešit podstatným posílením instrumentální
a formativní složky vyučování zeměpisu. Znamená to, že Je zapotřebí vybavit absolventy základní a střední školy instrumentem, který jim umožní iniciativně, samostatně a
ekonomicky získávat nové geografické a topografické poznatky potřebné v běžném životě, a tak si
trvale zdokonalovat geografickou orientaci ve světě. Za nejvhodnější nástroj v tomto smyslu pokládáme znalosti o funkcích a možnostech mapy a dovednost kvalifikovaně číst mapy a efektivně s nimi
pracovat. Poznávání zeměpisné a topografické skutečnosti na podkladě
samostatné práce
s map a m i při řešení s tím souvisejících úkolů
každodenní praxe by se mělo stát jedním z hlavních
rysů gramotnosti moderního člověka. Vzdělaný člověk naší doby by měl umět vyčíst z map odpovídající úrovně geografická
a topografická
fakta
o kterékoli oblasti na světě s takovou jistotou, lehkostí a samoZřeJmostí1 s jakou. d.ovede nalézat po-

Vývody, které vyplynuly z právě uvedeného výzkumu, můžeme pokládat za objektivní pokud jde
o zjištění kvantity a druhu geografických Informací, jež jsou šířeny prostředky hromadného sdělování I pokud jde o poznatek, do jaké míry přIspívá
školní zeměpisné vzdělání svým obsahem k porozumění těmto informacím. Také závěry, doporučující
modernlzacI vyučování zeměpisu, jsou pokládány
VÚP za správné, což je verlflkace z míst nejpovolanějších. Hypotetické bylo naše mínění, že veřejnost bude mít zájem doplňovat sl zeměpisné vzdělání samostatnou prací s mapami. Nevěděli jsme
také, s jakou úrovní této práce lze počítat, jakými
mapami jsou vybaveny domácnosti, a které mapy
veřeinost postrádá. Konečně nám nebylo dostatečně přesně známo, iaká část veřejnosti je denně informována hromadnými sdělovacími prostředky, a
jakými.
Z toho důvodu, a také se zřetelem k širšímu
využití v kartografii, jsme přistoupili k výzkumu
vztahu čs. veřejnosti k mapám.
Řešení bylo zahájeno v r. 1969 ve spolupráci
s Ústavem pro výzkum veřejného mínění ČSAV
(dále ÚVVM). Výzkum začal celostátním průzkumem, pro který jsme navrhli tematiku a realizoval
jej ÚVVM. K tomu účelu jsme připravili ve spoluc
práci s touto institucí 13 meritorních otázek, které pak ÚVVM předložil veřejnosti. Otázky byly zaměřeny na prověření našich hypotéz o vztahu veřejnosti k mapám.
Tento průzkum veřejného mínění skončí v letošním roce, jeho vyhodnocení v r. 1970. Provádí
ho 200 tazatelů, kteří položili uvedené otázky asi
1 260 dotázaných v celé ČSSR. Prozatím jsou po ruce
předběžné výsledky průzkumu. Při konečném vyhodnocení odpovědí dotázaných bude přihlíženo
k následujícím znakům: pohlaví, věk (4 věkové skupIny), zaměstnání, sociální skupina (dělník, zaměstnanec, rolník, ostatní), velikostní skupina bydliště (4 skupiny), území (ČSR, SSR), nejvyšší dokončené vzdělání (5 stupňů).
Povšimněme si pře d běž n é h o vy h o dnoc e n í odpovědí na položené otázky:
a) Zeměpis mělo ve škole rádo 78 % dotázaných,
b) 28 % dotázaných se ocítá často v situaci, že
neví, kde jsou místa, kterých se týkají zprávy
V novInách, rozhlasu a televizi,
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c) 85 % dotázaných se domnívá, že obnovení zeměpisných znalosti by jim umožnilo porozumět
událostem doma a ve světě,
d) 62 % dotázaných má zájem o doplňování
zeměpisných znalostí sebevzděláním,

svých

e) pro pohotové, názorné a trvalé získání zeměpisných poznatků by zvolilo 41 % dotázaných
čtení mapy opatřené abecedním seznamem zeměpisných názvů,
f) 6 % dotázaných používá při svém zaměstnání
topografické mapy, 23 % automapu, 24 % turistickou mapu, 4 % dějepisné atlasy,
g) účastníci průzkumu odpověděli, že znají následující práce s mapou:
zjišťování názvů (80 %),
čtení mapových značek (59 %),
určování vzdáleností odměřováním (54 % ),
orientaci v přírodě (53 % ),
popis přírodních. poměrů krajiny (49 %),

určování
(37

zeměpisné

polohy a nadmořské

výšky

%),

h) pro 68 % dotázaných
jsou názvy a značky
v dnešních mapách dobře čitelné,
i) 73 % dotázaných má v domácnosti zeměpisný
atlas,
j) 60 % dotázaných
doporučuje
k vydání různé
druhy map, většinou turistické
mapy, mapy
okresů a mapy krajů,
k) 97 % dotázaných pracuje s mapou při dostatečném osvětlení.
Již samo předběžné hodnocení vztahu veřejnosti
k mapám poskytuje řadu podnětů k zamyšlení
i k dalšímu rozvíjení cílevědomého výzkumu problematiky užívání map, dosud málo poznané a přitom stále důležitější.
Věříme, že se nám podaří využít tyto podněty
spolu s dosavadními výsledky naší práce, a to jak
u nás, tak i při mezinárodní spolupráci.

Dr. Josef Doubrava
Výzkumný ústav pedagogický, Praha

Význam kartografických pomůcek
při vyučování v moderní ikole

Je známo, ze poslední desítky let byly i u nás
naplněny hledáním moderního obsahu vzdělání a
Výchovy. Tato konference se tedy koná po řadě let
systematické práce na řešení teoretických '~praktických problémů školy. Její součástí bylo i studium otázek kartografických
pomůcek a příslušného obsahu vzdělání. povolte však, abych dnes jen
stručně a neúplně naznačil některá východiska a
otázky této práce.
Je známo, že obsah a systém naší školy"a výchovy chce být na hony vzdálentradicionalismu,
přesto však najdeme mnoho dokladů ne vždy užitečnéhotradicionalismu
v normách obsahu vzdělání, v učebnicích, v řešení např. map, v postojích
učitelu. Řešení rozporu mezi potřebami a náročností na vzdělání ;a podmínkami současné školy
bývá někdy hledáno též v orientaci na výběr 'klasického obsahu, takzvaně nesporného, zkušeností
prověřeného, patřícího však přesto k hodnotám
často zastaralým, někdy velmi vzdáleným duchovní, ekonomické a polit·ické 'Současnosti.
Daleko výrazněji se uplatňuje 'v řešení otázek
naší školy pedagogický aktualismus, který se opírá
o vývojové tendence zjištěné empirickou sociologií.
Pedagogický aktualismus v podobě, v ijaké se vyskytUje u nás, považuje zjištěné trendy současnosti
za začátek vývojových tendencí, o nichž se v mnoha )případech oprávněně - soudí, že se výrazněji a šířeji uplatní v budoucnosti. Jak je nasnadě, tkví i v tomto aktualismu 'jisté nebezpečí a to přílišné íSpoutání výchovy a vzdělání s přítomnosti a nebezpečí ,omylů v odhadu potřeb budoucnosti.

Naše socialistická pedagogika usiluje o :optimální řešení teoretických otázek výchovy a vzdělání a o vytvoření takové školy, která by vychovávala :děti ,a mládež nejen podle potřeb přítomnosti,
ale i podle potřeb !budoucnosti. Ze známých důvodů je však skutečně vážným problémem, v jakém
směru modernizovat školu a její funkce a prostředky, aby odpovídaly i potřebám budoucnosti naší
země - při jisté slabosti a schematičnosti znalostí
o pravděpodobné podobě této budoucnosti. Přes
tyto nejistoty soudíme, že je možno určit některé
tendence jako nepochybné. Sotva však by bylo
účelné překračovat
prověřené možnosti současné
školy a ukládat jí utopické cíle. Snažili jsme se
proto dospět k jisté syntéze dosavadních teorií
vzdělání, oproštěné od jejich krajností.
Přijímáme z materiální teorie vzdělání některé
postupy a požadavky vzdělávacího objektivismu,
avšak pokoušíme se o stanovení a o uplatnění
pedagogických kritérií obsahu vzdělání a vylučujeme mechanický scientismus. Ověřujeme postupy
tzv. exemplárního vyučování a učení, avšak zdůrazňujeme zároveň potřebu 'jisté ucelenosti vzdělání.
Vycházíme především z toho, že vymezit podstatu vzdělání jen z objektivního obsahového hlediska a ze společenských potřeb není správné a že
je nezbytný též zřetel na vzdělávající se subjekt,
na ;záka a studenta. Respektujeme tedy některé
myšlenky teorií formálního vzdělání. Jak bude dále
patrné, opíráme se ve značné míře o teorii funkcionálního vzdělání a teorii metodického vzdělání.
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Za podstatu vzdělání nepovažujeme tedy jen osvojení soustavy teoretických
poznatků. Přesvědčili
jsme se, že je nutné
klást
zároveň
velký
důraz na formování a vývoj intelektuálních a dalších sil dětí a mládeže a zároveň s tím na osvojení
činností odpovídajících oné poznatkové
soustavě
a že kromě toho je v jistém smyslu nejdůležitější,
zdali si mládež osvojí metody studia, respekt ke
vzdělání i zájem o ně.
Zároveň jsme dospěli k závěru, že je nezbytné,
aby obsah a systém vzdělání byly otevřené a aby
umožňovaly diferenciaci a bohatou variabilitu vzdětání -abyškola
respektovala
pluralitu vloh a
zájmů mládeže. Modernizaceškoly
a vzdělání má
směřovat k tomn, aby škola pod po r o val a s am o s t a t n o s t učí c í h o s e jako základní 'předpoklad a rys učení, a zároveň jako jednu z hlavních
vlastností člověka.
Z návrhů, které byly v letošním roce předloženy k široké diskusi, vyplývá, že zejména ,obsah
základního vzdělání byl po víceletém studiu a experimentOVání koncipován tak, aby se využívalo
při ~ýběru učiva nejen již tradičních hledisek utilitárních a nových hledisek exemplárního výběru,
ale aby se výběr učiva opíral zejména též o koncepci fundamentálního
učiva, to znamená, aby se
kladl podstatně větší důraz na učivo mající instrumentální funkci, na učivo,které
je klíčem k dalšímu poznání.
Jak je z publikovaných příspěvků známo, rozlišuje se 'Í v zeměpise učivo podle funkcí na učivo
instrumentální, učivo informativní a učivo formativní. Je samozřejmé, že funkce učiva se proměňují
s postupem vzdělávání, s rostoucím věkem a empirií
žákfi' i podle záměrů učební a výchovné práce ve
škole.
Toto poměrně dlouhé, vzácný čas zabírající
sdělení bylo potřebné, aby byl objasněn náš přístup při hodnocení ,významu map v současné škole
a naznačena naléhavost moderního řešení jejich
koncepce. Moderně koncipované mapy totiž umožňují nově řešit proporce a vztahy zejména mez'i
učivem s instrumentální funkr.í a učivem informativním a rozhodujícím způsobem ovlivňují metody
vyučování a instrumentalitu
vzdělání. Cílem je
vytvořit tak příznivé podmínky, aby škola měla
k dispozici všechny potřebné mapy, aby byly mapy
užívány v řadě učebních předmětů podobně
jako jsou užívány učebnice tradi'čního typu a slovníky.
Rozhodující význam mají mapy pro obsah a
rozsah zeměpisného vzdělání. Výsledky studia nasvědčují tomu, že zeměpis bude moci plnit na našich školách svou integrující a syntetizující úlohu
v míře, která odpovídá jeho hraničnímu postavení
mezi učebními předměty i míře abstrakce, které
se v něm dosahuje, a že ve všeobecném vzdělání
bude posíleno poznání současnosti
světa, jeho
oblastnosti, rozdělení, jeho některých problémů a
vývojových tendencí. Jednou z podmínek toho však
je, aby mezi základní a zcela preferované výsledky
vzdělávání patřilo osvojení metod studia a práce
se zdroji informací a poznání, tedy i osvojení soustavy poznatků 'o mapách a práce s mapami jako
instrumenty a zdroji, zejména
geografických a
topografických poznatků.
Mapy se tedy mají stát i ve škole svérázným
depozitářem vědění o světě - obsažným zdrojem
informací o světě a nástrojem jeho poznávání a jedním z hlavních pracovních
prostředků při
učení, ,

Atlasová díla mají ve škole postavení
n ez byt n é hod l' U h u u č e b nic e - a to zvláště
v zeměpisném nebo historickém vyučování. Musíme
si však připomenout, že takové postavení atlasů,
aby totiž byly povinnou pomůckou, která se dostane
do rukou veškeré mládeži - a aby o toto rozšíření
atlasů pečovaly orgány státní správy a veřejné
instituce - že toto vše je zajištěno teprve v posledním dvacetiletí. Proto takový postoj k mapám
nezaujímají
ještě ani všichni pedagogičtí
pracovníci.
Rozbor obsahu starších i současný~h, dosud
užívaných mapových děl ukazuje, proč tato mapová díla jen málokdy pobízela k náročnému řešení obsahu vzdělání a výběru učiva.Častěji
fakticky omezovala řešení obsahu vzdělání a vyučování
mládeže, protože nebývala bohatým zdrojem informací, v potřebné míře komplexním, mnohé komponenty geografického prostředí naopak opomíjela.
Kromě toho mapy nebyly vždy dílem dostatečně
přehledným, popř. jejich generalizace neodpovídala
podmínkám učení u žáků různého věku a různého
stupně a typu schopností.
Klade-li si. te'dykartografie
za cíl dosáhnout
vyšší informativnosti a všestrannější využitelnosti
map, je to v souladu s tendencemi v naší pedagogické teorii a potřebami pedagogické praxe.
Chci se vrátit k tezi, že mapy bývají nejen
kladně stimulujícím, ale i omezujícím faktorem
vzdělání. Je nutné položit si ,otázku, není-li kartografická teorie i praxe praxi výchovy a vzdělávání
ještě mnoho dlužna. Jestliže naše základní škola
oslavila letos stoleté výrcčí skutečně institucionálně zajištěné osmileté školní docházky, pak je
nutno říci, že téměř devadesát let nebyla ve školách ve větší míře používána jiná než obecně
zeměpisná mapa, avšak pokud by mapy, s nimiž
mládež ve škole pracuje, byly jen tradičními, obecně
zeměpisnými mapami, nebo historickými mapami
staršího typu, marně bychom usilovali o modernost
vyučování, o realizaci těch požadavků na instrumentalitu
a formativnost vzdělávání, o kterých
byla řeč vpředu. Ze studia starších a do jisté míry
i současných učebnic vyplývá, žezačasté
nebylo
použito té formy prezentace a výkladu učiva, který
je vzhledem k látce specifický, že kartografická
prezentace učiva bývala a bývá dosud nahrazována
verbální prezentací - a to nejen v učebnicích,
ale i v praxi vyučování - se všemi zápornými důsledky takového postupu a způsobu práce.
Promiňte mi značné, ale domnívám se, že výstižné zjednodušení: Zvláště v zeměpisném vyučování působí značné obtíže učení o tom, co není
obsaženo v mapách, o těch komponentách, stránkách a vztazích v komplexu geografického prostředí, jež nejsou vyjádřeny, vhodně generalizovány
a komunikovány mapami. Vzestup efektivity vyučování a obsažnosti i modernosti
zeměpisného
vzdělání mládeže je podmíněn obsažností, tematickourozmanitostí
a srozumitelností
i názorností
map.
Je dobře známo, že zeměpisné vyučování se
zabývá komplexem přírodním i komplexem sociálně ekonomickým. K této komplexnosti a k syntetičnosti v poznávání světa a života v zeměpisném
vyučování musí mapy přispívat, musí ji spoluvytvářet. Kromě toho musí napomáhat k tomu, aby soustava zeměpisného učiva obsahovala nejen oblastní
zeměpis, ale aby obsahovala ve větší míře než dosud
též zeměpis všeobecný.
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Řešení obsahu zeměpisného vzdělávání nemůže
odpovídat
všem tendencím
a metodologickým
principům moderní geografické
vědy. Naším řekl bych, že minimálním
programem
je
podstatně větší komplexnost zeměpisného učiva.
Z toho však vyplývá potřeba podstatného a rozsáhlého tematického obohacení atlasů, podstatného
rozhojnění nejen analytických map, ale i zařazení
nových syntetických map. Potřebné je zařazovat
větší počet map menších územních komplexů, ale
i větší počet map- světa. V moderním atlasovém
díle pro potřeby školy nemají převažovat tradiční
obecně zeměpisné mapy. Kromě toho i tyto mapy
mají obsahovat nové prvky, které by např. obohatily obraz přírodních podmínek, dopravní sítě aj.
Ing. Koláčný základní výsledky publikoval a
dnes hovořil jen o hlavních výsledr:ích soustavného
studia problémů a o opatřeních v kartografické
praxi. Chtěl bych jen velmi zhruba načrtnoUt a
připomenout některé další problémy a úkoly, které
je zapotřebí nově řešit nebo pokračovat v práci již
započaté.
Všeobecným problémem je srozumitelnost map
z hlediska. různého věku a intelektuálního vývoje
ž'áků, ale i jejich fyzických předpokladů. Zdá 'se,
že je zapotřebí i nadále studovat diferenciaci uvnitř
soustavy mapových pomůcek, např. rozdělení atlasů podle stupňl1 školy. Zejména je zapotřebí studovat možnosti, jak pracovat s atlasy rl1zně náročným zpŮsobem. Dl1ležitá je též otázka, jaké mapy
vytvářet pro děti s různými stupni poškození nebo
onemocnění očí, kterých je mezi mládeží nemálo.
Řešení otázek např. prahových velikostí značek,
volby barev v mapách, umístění nápisů musí přihlížet k tomu, že současný způsob života dětí i dospělých stále více namáhá zrak.
Jiná skupina problémů vyplývá z potřeb nově
řešit obsah učiva. Je nutné položit si např. ,otázku,
jaký obsah map a jaké práce s nimi umožní, aby
objasnění základní struktury v zeměp'isném učivu
- tj. polohy jevů mohlo být všestranné a mohlo
být ve větší míře výsledkem samostatných operací
učícího se. S tím souvisí koncepce, zpl1soby užití
a úlohy tzv. "cvičných" map - i návaznost mezi
učebnicí zeměpisu (resp. její převážně "text,ovou"
částí), pracovními sešity a atlasy.
Aby se při vyučování spělo rychleji k cíli, aby
mohly být úspěšněji sledovány příčinné souvislosti
mezi jednotlivými složkami zeměpisných poměrů
zemí, jeví se jako potřebné najít cesty, jak v mapách pro všeobecné vzdělávání vyjádřit morfologii
povrchu a typy reliéfu, jak vymezovat rozsah 01'0grafických celků a soustav, jak vyjadřovat v mapách podnebí, jak vyjádřit v mapách nejen vodní
síť, ale i kvalitu a kvantitu vodních zdrojů, jak
v mapách vyjádřit pro žáky přiměřeným způsobem
pl1dní poměry a využitelnost půd, lesy - zdroje
dřeva a různé jiné okolnosti a fakta o přírodním
prostředí. Zejména pro fyzicko-zeměpisné tematické
mapy je z hlediska potřeb vyučování obtížným
problémem generalizace. Obsah vyučování předpokládá, aby i v atlase se více přihlíželo k demografickým tendencím, k etnickým poměrl1m zemí,
k odlišnostem ve funkci měst a podobně. Kromě
toho bychom měli hledat cesty, jak nově a didaktickému užití přiměřeně řešit mapy zemědělství,
aby respektovaly např. stupeň :oornění a lesnatost
území, aby podstatně lépe ukazovaly oblastnost,
skladbu a intenzitu zemědělství a popř. 1 jeho
návaznost např. na průmysl. Měli bychom hledat

cesty, jak v mapách průmyslu (zejména v odvětvových kartogramech)
vyjádřit vazby průmyslu Ina
zdroje surovin, na dopravu, jak vyjádřit oblastní
rozdíly v ekonomickém efektu výroby, její dynamiku a zaměstnanost obyvatelstva v průmyslu, negativní vlivy průmyslu na přírodu oblasti apod.
Potřebám moderního řešení obsahu vzdělání sotva
odpovídá dosavadní vyjadřování dopravní sítě a
přepravy v mapách atlasů. Jsou ovšem ještě další
aspekty, jež nemůže zcela zanedbat vyučování, ale
jež bývají zanedbány v atlasech - např. zahraniční
obchodní vztahy aj.
Zvláštním 'problémem je 'otázka optimální míry
"nadbytečnosti"
informací
v mapách, která by
podporovala konkrétnost a obsažnost vzdělání, která by umožňovala i diferenciaci učební práce podle
schopností žáků.
S těmito problémy, jež naznačují regulační
úlohu mapových pomůcek pro obsah vzdělání; souvisí další, které vyplývají z operaciálních složek
učiva, popř. z požadavku regulace procesu učení.
Je tu např. mimořádně důležitý problém v~tahu
atlasu, textové učebnice, ostatních poml1cek pro
práci žáků a rozdělení jejich úloh v psychické
regulaci procesu učenÍ. Při pokusech, které jsme
podnikli při přípravě na modernizaci obsahu školy
a podmínek vyučování, jsme poznali, že obsah a
koncepce map je rozhodující pro pojetí i pro efekt
pokusl1 o strukturaci učiva, nebo pro zdal' pokusů
s realizací programovaného
vyučování. Pro vyučování s podstatným podílem samostatné práce
žáků
je jistá koncepce
a využitelnost
map
rozhodující podmínkou.
Připravované
obsažnější
atlasy umožňují přistoupit k pokusům o vytvoření
dalších pomůcek pro žáky a studenty. Zatímco ještě před nedávnou dobou se naše mládež učila
o své vlasti z jediné, obecně zeměpisné mapy, má
jIž dnes k dispozici poměrně bohatý atlas s mnoha
tematickými mapami. To umožnilo vypracovat a
ověřovat programový sešit k vyučování zeměpisu
ČSSR, nástroj regulace procesu učení, jehož vliv
na efektivitu vyučování a kvalitu vzdělání žáků
byl prokázán.
Nové připravované atlasy se liší od původních,
optimálních projektů. Očekáváme, že přesto umožní
modernější řešení obsahu i metod vyučování. Mají
umožnit, aby metody vyučování výrazněji odpovídaly specifice učební látky, i aby nebyla zanedbávána činnostní složka učiva. Nové atlasy mají pomoci k tomu, aby vyučování bylo výrazněji než
dříve založeno na intelektuálních operacích a aby
vedlo nejen k systémovému, ale i problémovému
myšlení. Mají umožnit výrazný růst samostatnosti
žáků při vyučování, a tedy zkvalitnění procesu
učení.
Jak je patrné, před týmy výzkumných pracovníků je ještě dost úkolů, dost problémů teoretické
i praktické povahy. Užitečná by zajisté byla i účinná mezinárodní spolupráce vědců. Mnoho práce vzhledem ke kvalitě map - je i před vydavatelskými podniky.
Je však také patrné, že v našich požadavcích
je mnoho ideálního a že praktická školní politika
a naše finanční i technické zdroje pravděpodobně
v mnohém:omezí tempo a rozsah modernizace kartografických pomůcek, a tím i modernizaci školy.
Usilujeme však přesto o předstih v te.oretické práci
a o maximální využití všech dosavadních teoretických Výsledků při kartografické tvorbě.
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Chcemo-li hovořit o příspěvku
ČS. kartograHe
k modernizaci školního vzdělání, je vhodné vymezit si nejprve rozsah tohoto tématu.
Vzděláním - v jeho obecné podobě- rozumíme soustavu poznatki1 z jednotlivých obori1 vědy
a techniky a s nimi spjaté intelektuální a praktické dovednosti a návyky, které si jednotlivec osvojuje při vyučování na školách, studiem a jinými
formami sebevzdělání, jakož i v praktické činnosti,
a to v souladu s cíli a úkoly, které si společnost
dává na určitém stupni svého vývoje. Svou kvantitou převažuje ve výchově společnosti vzdělání školní. V něm pak speciální postavení má vzdělání
geografické, jehuž si vzhledem k našemu tématu
bUže všimneme.
Jeho základním cílem je poznávání geograHckého pro:středí v němž se realizuje život lidí a
hospodářství, jež je nejen přírodními silami, ale
i životem lidí měněno. Geografické vzdělání obsahuje poznávání komplexi1 přírodnich i komplexi1
sociálně ekonomických. Jeho cílem je vést k poznání zeměpisných poměri1, základních principi1 a
problémi1 rozložení, vývoje a kvality přírodních
podmínek, .zdrojil. obyvatelstva a hospodářství tak,
aby v přiměřeném rozsahu umožnilo porozumění
současným i perspektivním problémi1m naší společnosti i ostatního světa.
Geografické vzdělání jako jedna složka všeobecného vzdělání přispívá významně k jeho univerzálnosti a ucelenosti, neboť obsahuje celistvý
pohled na svět - jeho přírodu, obyvatelstvo, politické rozdělení a ekonomiku. Svým komplexním
zaměřením se odlišuje od ostatních více méně monografických
přírodovědných
disciplín, s nimiž
stejně jako s řadou humanitních disciplín však
má mnohostranné souvislosti. Pro geografické jevy
je příznačná jejich jedinečnost, rozlehlost, oblastnost, polohové souvisLosti a v mnohých případech
i determinace vlastností oblasti, v níž se nacházejí.
Získání představ o poloze, rozlehlosti, zonálnosti
a jejich vzájemných vztazích lze proto považovat
za jeden z hlavních cíli1 geograf1ckého vzdělání.
PIlOČse tak podrobně zmiňujeme o geografickém 'vzdělání? Je to proto, že právě v tomto druhu
vzdělání dochází k největšímu uplatnění a využití
kartografie a jejich produkti1. Při posuzování jednotlivých metod vyučování zeměpisu, které je základní formou získávání geografického vzdělání,
zjišťujeme, že práci s kartografickým
materiálem
lze považovat za speciální me1lodu vyučování zeměpisu. Jako práci s kartografickým
materiálem
označují pedagogové
ty zpi1soby vyučování, při
nichž se užívají systematicky a v rozsáhlejší míře
kartografické
pomi1cky nejri1znějšího druhu. Kartografická pomi1cka je přitom základním prostředkem, s nímž pracuje učitel i žáci. Pro obsah i formu práce je rtozhodující obsah učiva, věk žáki1 a
zejména druh kartografického
materiálu. Ten je
pak určován rozsahem, zobrazenou tematikou, měřítkem a generaltzací obsahu.
Skutečnost, že práce s kartografickým
materiálem získává v pedagogické praxi stále na vý-
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znamu a stala se již speciálnfm zpi1sobem vyučování, je pro kartografa - pracovníka v oboru
školské kartografie, základní směrnicí pro jeho
práci. Tvorbu a vydávání školních kartografických
děl považuje proto také Kartografické nakladatelství za podstatnou a trvalou součást své ediční
činnosti. Přijmeme-li kartografické
materiály za
jednu ze základních pomi1cek při vyučování zeměpisu, platí pro ně stejnou měrou současný obecný
požadavek modernizace obsahu, metod i vyjadřovacích prostředki1. Tomu chceme věnovat další část
tohoto referátu.
Pojem školní kartografické pomůcky je časově
i ohsahově velmi rozsáhlý. Lze pod něj zařadit
stejně dobře Mapu Moravy J. A. Komenského jako
barevné diapozitivy temaUckých map. Dnes se zde
však chceme zabývat podrobněji kartografickou
produkcí zhruba posledních 15 let, tedy od doby,
kdy tvorbu a vydávání kartografických děl převzal
resort Ústřední správy geodézie a kartografie. Pro
snažší orientaci lze si tyto školní kartografické
pomi1cky rozdělit na dvojrozměrné - tj. školní nástěnné mapy, příruční mapy, atlasy, obrysové mapy, zeměpisná cvičení. a na pomi1cky trojrozměrné,
zejména globy a plastické mapy.
Základem všech uvedených školních kartografický'ch pomi1cek je školní mapa, která jako nástěnná map.a plní funkci nejdi1ležitější demonstrační pomil'cky, jako součást atlasu zastává funkci
hlavní příruční pomi1cky, slouží také jako podklad
proobrysové mapy a je i výchozím materiálem pro
zhotovení globi1 a plastických map. Zpi1sob zpracování školní mapy je výrazně 'ovlivněn obsahem,
metodami a cílem příslušného učebního předmětu
s přihlédnutím k stupni duševního vývoježáki1 a
k požadavki1m školní hygieny. Také vzájemný
vztah atlasové a nástěnné mapy, s nimiž přijdou
žác'Í ve školách nejvíce do styku, je jednou z podmínek ovlivňujících kvalitu školních kartografických pomilcek.
Podrobným studiem významu funkce a úlohy
šlkolních kartografických
pomi1r:ek při vyučování
a výchově na školách lze stanovit základní pužadavky kladené na tento druh školních pomi1cek.
Jsou to především požadavky všeobecně pedagogické, didaktické, psychologické, hygienické a estetické. Neméně di11ežité jsou i požadavky kartografické, týkající se zejména kompozice mapy, jejího
matematického základu, formátu, měřítka, značkového klíče a zpi1sobu znázornění tematického obsahu mapy. Sledujeme-li, jak dalece vyhovují školní
kartografické pomi1cky uvedeným požadavki1m, získáme tím i odpověď na otázku, jak plní tyto pomi1cky svoji funkci.
Posuzujeme-li zpětně vybavení škol kartografickými pomi1ckami před více než patnácti lety,
zjišťujeme, že v té době měly školy k dispozici
pouze cca 12 nástěnných map, 1 školní zeměpisný
atlas a 1 globus. Šlo většinou o díla, která vznikala postupně na ri'tzných pracovištích, z ri1zných
podkladl1. v ri1zných dobách a tím i bez výraznější
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jednotné koncepce. Tehdejší soubor nástěnných
map tvořily pouze mapy obecně zeměpisné a tento
druh map obsahoval též výlučně tehdejší školní
zeměpisný atlas. K doplnění tohoto souboru a k odstranění kvalitativních i kvantitativnir:h nedostatkl1
byly v poměrně krátké době 5-7 let cca do roku
1960 zpracovány a vydány 3 zeměpisné atlasy,
2 atlasy dějepisné, a soubor nástěnných map rozšířen na 32 map, z nich 14 s tematikou obecně zeměpisnou, 6 map 's tematikou hospodářskou a 12
map s tematikou dějepisnou. Kromě toho bylo vydáno 15 tltufl1 příručních map, zeměpisná cvičení,
soubor :obrysových map, 3 druhy globl1 a začato
s vydáváním plastických map. Nový soubor školních kartografických poml1cek měl kromě kvantitativního rl1stu i řadu kval1tativnkh
zlepšení.
Všechny mapy i atlas pl1vodního souboru byly
opraveny i aktuaHzovány, zvýšila se úroveň obsahu
i grafického provedení školních map a rozšířila
se podstatně i druhovost souboru vydáním 5 nových atlasl1 a zpracováním hospodářských, historických i astronomických
map. Hodnota celého
souboru - ve srovnání s minul'Ostí - se tím podstatně zvýšila. V době svého vzniku představoval
nový soubor podstatný pokrok v tomto druhu kartografických učebních poml1cek.
Přesto však analýza těchto poml1cek,zvláště
pak jejich konfrontace s požadavky, které na ně
klademe ukazují, že ani tyto školní mapy, atlasy
a ostatní kartografické poml1cky nevyhovují dnes
již plně novým potřebám školní teorie i praxe.
Základní nedostatek souboru se projevil především v tom, že kartografické poml1cky používané
na školách netvoří organický celek. Zpl1sob jejich
uspořádání, zpracování a znázornění obsahu není
jednotný, chybí vzájemná kontinuita a korespondence. Ve znázorněné tematice se objevuje nejednotnost v kompozici, obsahu i způsobu jeho podání.
Příčiny tohoto stavu spočívaji v tom, že bylo třeba
uspokojit naléhavé potřeby škol reedi:cemi školnich map převzatých z dřívějška a. postupně zaplňovat nejvážnější tematické mezery novými díly.
Vznikl tak soubor map, jejichž původ byl časově
značně odlišný a spadal do dob, ve kterých i cíle,
obsah a metody školské praxe byly rovněž navzájem odlišné.
Poměrně dobrých výsledků
bylo dosaženo
v oboru trojrozměrných
pomůcek. Původní 'jediný
druh fyzického globu byl doplněn politickým globem ve stejném měřítku a menším, a tím i cenově
dostupnějším školním 'žákovským gl:obem. Jako nový druh školních kartografických
pomůcek bylo
reali~ováno vydání několika typů plastických map,
jejichž zpracování a provedení bylo ve své době
na světové úrovni.
Zajímavým edičnfm počinem bylo též vydání
zeměpisných cvičení. Tento druh učebních pomůcek je hojně využíván v různých variantách v zahraničí. U nás se však v praktickém používání
podstatněji nevžil, především pro rozdílné názory
na používání při výuce zeměpisu. Jejich další vydávání bylo proto zatím odsunuto.
Soubor školních map, atlasl1 a ostatních kartografických poml1cek splnil v podmínkách své doby
vzdělávací úkoly. Obsah jednotlivých map však
přes veškerou aktualiz,aci postupně zastarával, v tematice, kompozici, obsahu i způsobu jeho vyjádřeni se začaly objevovat zřetelnější nedostatky. Také
kvalita tiskových podkladel at1asl1 i 'školníťh map
se postupnými opravami neustále snižovala. Rovněž

v té době prováděná přestavba a modernizace školské soustavy a změny učebních osnov přispěly
k tomu, že dosavadní soubor školních kartografických pomůcek již nestačil krýt plně potřeby školské praxe. Z rozboru současného stavu vyplynulo,
že stávající soubor školních kartografických pomůcek je třeba nahradit dílem kvalitativně vyšším,
jednotnou soustavou školních map, atlasů a ostatních poml1cek sjednocených
pojetím i způsobem
realizace. Proto tehdejší Ústřední správa geodézie
a kartografie jako vydavatel kartografických
publikací přistoupila již před lety k přípravě nového
souboru školních kartografických
pomůcek, jehož
teoretickou a ideovou přípravou pověřila Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografIcký.
Výsledkem několikaletého teoretického i praktického výzkumu bylo zpracování návrhu na vytvoření
jednotné soustavy školních kartografir:kýr:h poml1cek.
Jednotná soustava školních kartografických pomůcek (JSŠKP) 'Obsahuje atlasy, soubory nástěnných map, globusy, plastické mapy a jiné 'kartografic'ké poml1cky uspořadané účelně, systematicky
a ekonomicky v organický celek a sjednocené na
základě společných principů. Z těchto principů
jsou nejdůležitější princip společné ideje, jednotného zpúsobu vyhotovení, spojení 'školy se životem, princip pedagogické a psychologIcké přiměřenosti, názornosti a princip jednoty školní a mimoškolní výuky a výchovy. Soustava nemá být jen
názorným prostředkem vyučování, nýbrž musí mít
i samostatnou poznávací hodnotu, což je vlastností
kartografických
učebních pomůcek vůbec. V neposlední řadě pak musí vyhovovat i požadavkl1m
kartografie jako vědy, i požadavkům kartografické
výroby, z nichž nejdůležitější jsou metody generalizace obsahu map, volba vyjadřovacích prostředků,
normalizace a zhospodárnění technologie Výrobního procesu. Dúsledné uplatnění všech uvedených
principů v rámci celé soustavy vytváří její základní
charakteristický
rys a je předpokladem pro vytvoření a vydání moderní, 'optimálně účinné soustavy školních kartografických poml1cek.
Teoretic'ké a výzkumné práce, vedoucí k řešení
rozsáhlé a mnohostranné
problematiky souvisící
s vytvořením jednotné soustavy školních kartografických poml1cek, byly realizovány ve Výzkumném
ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém v několika etapách od roku 1958 a pro kartografické poml1aky věnované zeměpisu byly v podstatě ukončeny v roce 1962. Výzkumné práce na
další ,části jednotné soustavy, věnované kartografickým pomůckám pro dějepis, dosud pokračují
a jejich vyřešení si vyžádá patrně delšl: dobu. Systém map dějepisných je daleko složitějším problémem než je tomu u map zeměpisných; má větší
návaznost na ostatní dějepi'sné pomůcky, nemá tak
vžitou tradici a kartografické zpracování je velmi
náročné, neboť musí vyhovovat celé řadě různých
hledisek. Jak se s tím budeme umět vypořádat
ukáží teprve příští léta. Kromě Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického se
na výzlkumu jednotné soustavy školních kartografIckých poml1cek podílel i Výzkumný ústav pedagogický a řada odborníkl1 pedagogické praxe i odborníket z dalšich oboru. Z tohoto okruhu pracovníkl1 byla pak vybrána lektorská rada, jejímuž sestavění byla věnována mimořádná pozornost. Protože jde o poradní sbor, s kterým bude Kartografiaké
nakladatelství spolupracovat při realizaci celé jednotné soustavy školních kartografických poml1cek
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v průběhu dalších let, mají v ní rozhodující vliv
pracovníci z pedagogické a kartografické
praxe
a výzkumu, jejichž práce je bezprostředně spjata
s potřebami a podmínkami vyučování i kartografické výroby. V současné době pracuje v lektorské
radě 15 externích pracovníků kromě řady pracovní'ků obou zúčastněných podniků.
Po projektové a redakční přípravě byla v Kartografickém a reprodukčním ústavu v Praze zahájena tvorba základního zeměpisného atlasu a korespondujících nástěnných map. Počáteční tempo
redakčních a sestavitelských prací zprvu neuspokojovalo, jejich pomalý postup byl především způsoben nutností včas dokončit a vydat dvě významná kartografická díla - Atlas čs. dějin a Atlas
ČSSR. Od roku 1967 však obě zúčastněné instituce,
Kartografické nakladatelst~í i Kartografie, n. p.,
spolu s lektorskou radou JSŠKP intenzívně pracují
na realizaci této čásŤ'Í JSŠKP. V současné době je
již vydána převážná část nástěnných obecně zeměpisných map - vytištěno je již 14 nástěnných map
a zbývající jsou připraveny k tisku. Také s vydáváním nástěnných hospodářskýr:h map bylo již začato, a i tato řada bude vydána v průběhu příštíh'o
roku. Základem celé soustavy zeměpisných kartografických pomůcek je však zeměpisný Atlas světa. Jeho obsah lze v podstatě rozdělit do čtyř
částí: první část je věnována vesmíru a Zemi jako
planetě, druhá část přehledným mapám světa, třetí
tematice evropské a čtvrtá mapám kontinentů.
Zpracování první části vychází z posledních
poznatků o vesmíru, planetách, Zemi a Měsíci. Na
pěti stranách jsou uvedeny nejen základní údaje
o pohybu planet sluneční soustavy, ale i údaje
o Měsíci prostřednictvím jeho mapy.
Druhou část tvoří 18 stran přehledných map
světa; kromě fyzické mapy polokoulí a politické
mapy světa JSOU zařazeny mapy teplot a srážek,
vodstva, podnebí, vegetace, hustoty zalidnění, národů, těžby nerostů a průmyslu, dopravy, zemědělství a půd.
Třetí část obsahuje na 36 stranách mapy Evropy včetně Sovětského svazu. Kromě mapy politické a obecně zeměpisné celého kontinentu byly
zpracovány všechny evropské státy samostatně,
a to vždy mapa obecně zeměpisná, mapa těžby a
průmyslu doplněná lidnatostí a komplexní mapa
zemědělství.
Ve čtvrté části byly zpracovány na 35 stranách
mapy kontinentů. Pro každýkontinFmt - s výjimkou Antarktidy - je zařazena mapa geologická,
vegetace, lidnatosU, národů, obecně zeměpisná a
politická, u obou Amerik, Afriky a Austrálie též
mapa hospodářská. A:sie vzhledem ke svému měřítku je rozdělena do několika oblastí (JZ Asie, ji'žní Asie, JV Asie, Čína a Mongolsko, Japonsko a
Korea), pro něž byly zpracovány jak mapy obecně
zeměpisné, tak hosp'Odářské. Antarktidě je věnována jedna mapa.
Obecně zeměpisné mapy mají hypsometrickou
škálu, stínovaný terén, místopis a jsou' doplněny
některými základními prvky z oblasti dopravy (železnice, letiště, přístavy), přírodních jevů (např.
jeskyně, vodopády) a kulturně historických jevů
(např. archeologická naleziště).
Hospodářské mapy používají pro zohrazení
průmyslu terčové metody, pro těžbu značky, pro
zemědělství značky a barevné plochy. Tematické
mapy jsou zpracovány individuálně se zřetelem
k příslušnému obsahu.

Měřítka map nebyla volena tak, aby mapa vyplnila daný prostor, nýbrž z hledi'ska maximální
možnosti srovnání map naVZájem. Jsou proto buď
shodná, nebo v jednoduchých poměrech. V zásadě
atlas obsahUje tato měřítka:
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pro tematické mapy světa a kontinentů
pro tematické mapy Evropy, dále pro
obecně zeměpisné (OZ], politické a hospodářské mapy ostatních kontinentů
pro OZ a politickou mapu Evropy, dále
pro OZ a hospodářské mapy států Asie
pro OZ mapy jednotlivých států Evropy
pro mapy průmyslu a zemědělství jednotlivých států Evropy.

Výjimky z tohoto systému jsou ojedinělé případy map detailních nebo zvětšených výřezů map.
Volba zobrazovacích způsobů se řídila snahou
po jednoduchosti i s ohledem na základní znalosti
žáků. V zásadě jsou užity tři zobrazovací způsoby:
1. plochojevné azimutální zobrazení pro mapy
zemských polokoulí a kontinentů,
které
usnadňuje myšlenkový přechod od gl:obu
k mapě a srovnání kontinentů není obtížné;
2. polykonické zobrazení v jedné poloze pro
všechny mapy světa, které kompenzuje
všechny druhy plošného, úhlového a délkového zkreslení;
3. kuželové zobrazení se dvěma délkově zachovanými rovnoběžkami pro ostatní mapy
vzhledem k jeho vyrovnávacímu charakteru.
Schéma zobrazení je naznačeno na přední
předsádce atlasu, jejiž obě strany byly věnovány znázornění základních kartografických zobrazovacích metod.
Zadní předsádka
obsahuje doplňující údaje
k obálce, pro níž bylo použito barevných fotografií Země.
Rejstřík zeměpisných názvů, sestavený podle
VŽitých zásad, je doplněn výslovností a v některých případech i dalšími údaji. Do rejstříku byly
zařazeny i názvy mapy Měsíce.
Jako příloha bude do atlasu světa vložena OZ
mapa ČSSR v měřítku 1:1 mil.
Ta'ké práce na tomto rozsáhlém díle se již blíží
svému závěru a příští měsíce budou věnovány převážně tisku českého i slovenského vydání atlasu,
který hude používán na školách od počátku příštího školního roku.
Vydáváním zeměpisného atlasu bude realizována podstatná část soustavy zeměpisných kartografických pomůcek. Věříme, že atlas i jemu odpovídající soubor nástěnných map bude přínosem k modernizaci školního vzdělání.
Vydáním zeměpisného atlasu světa a souboru
nástěnných map však práce na JSŠKP zdaleka nekončí. Již v současné době jsou redakčně i autorsky dokončovány mapy nového Zeměpisného atlasu ČSSR, který spolu se souborem nástěnných map
ČSSR bude obdobně jako atlas světa sloužit v budoucích letech vyučování zeměpisu ČSSR na našich
školách. Způsobem zpracování bude atlas ČSSR
pokračováním JSŠKP. Předpokládáme, a postup dosavadních prací tomu nasvědčuje, že tento atlas,
pro jehož zpracování je využíván zejména již vydaný Atlas ČSSR, bude na škOlách používán již
od 1. září 1972.
Projekt JSŠKP předpokládal také postupné vydání podrobných map ČSSR, jejichž úkolem mělo
být poskytnout podrobné obecně zeměpisné cha-
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ČSSR, tj. znázornění fyzickozeměpisných rysů krajiny i její politickohospodářské
tvářnosti. Ve spolupráci s Výzlmným ústavem geodetickým, topografickým
a kartografickým
i dalšími
pracovišti byla představa o tomto novém typu map
postupně zpřesňována a v minulém roce již realizováno vydání první mapy tohoto druhu, pro který
používáme nyní označení vlastivědná mapa. Považujeme tento nový typ mapy za pokrok ve školské
kartografU a také dosavadní ohlas na již vydanou
vlastivědnou mapu okresu Bruntál potvrzuje, že jde
o mapu velmi dobře využitelnou ve školské praxi.
Vzhledem k významu uvedeného druhu map byl
k této otázce zařazen na pořad našeho jednání
samostatný referát.
V oboru trojrozměrných ikartografických pomůcek bylo dosaženo v minulých letech velmi dobré
úrovně. Postupně bylo realizováno vydání ně'koJ.ika
typů plastických
map, nástěnných
a příručních
map ČSSR, mapy některých území ČSSR, mapa
Evropy a započato i s vydáním jednotlivých kontinentů v podobě vrchlíků. Rozpracovány byly také
plastické mapy zemských polokoulí a zcela reálně
jsme uvažovali o vydání reliefního atlasu světa.
I když úspěchy tohoto druhu kartografické produkce byly zcela nesporné, podařilo se též úspěšně vyřešit otázky zpracování technologie i materiálu
a naše plastické mapy získaly uznání v zahraničí,
přesto se v současné době výroba tohoto druhu
kartografických
pomůcek podstatně snižuje. Příčiny toho jsou především v ekonomické oblasti, kdy
se výrobní náklady, vzhledem k pracnosti a poměrně malé Výši tiskOVého nákladu jednotliVých
map neúměrně k možné prodejní ceně zvyšují, a
tím znemožňují další rozvoj této produkce. Problémů spojených s výrobou plastických map jsme
si vědomi a chceme je spolu s výrobním podnikem
uspokojivě vyřešit. Obdobná situace je ve výrobě
a vydávání globů. Náměty a přípravy k rozšíření
sortimentu globů jak v otázce měřítek, tak i v tematice, ztroskotávají v současné době na problémech materiálního zajištění a ekonomického zabezpečení Výroby. I tyto problémy je nutné co nejdříve VYřešit.
Hovořili jsme zde především o obsahové stránce vydávaných publikací. Usilujeme však nejen
o modernizaci ~absahu kartografických Výrobků, ale
i o modernizaci způsobu jejich zpracování a vydávání. Pro realizaci JSŠKP byla proto vypracována
řada nových technologických postupů se zvláštním
zřetelem k využití progresívních kartografických
technik. Kartografické originály jsou zhotovovány
rytinou, pro písmo v mapách je používána fotosazba, pro barevné vyjádření ploch jsou používány
vzájemné kombinace rastrů tří základních plošných
barev apod.
V minulých letech snažili jsme se modernizovat také vnější provedení školních map. Díky pochopení kartografických
podniků v Bratislavě a
Praze podařilo se technologicky vyřešit tisk nástěnných map na papír potažený umělou hmotou tzv. cellastik. Mapy tištěné na tomto materiálu
nevyžadují již podlepování plátnem a po opatření
závěsnými lištami jsou připraveny přímo k používání. Soubor nástěnných map JSŠKP je již vydáván
výhradně v tomto provedení.
.
Jako většina nových věcí, přinášejí i tyto nové
postupy řadu ryze odborných probléml1, které je
třeba operativně řešit. Věříme však, že i tyto nové
zpfisoby kartografické tvorby a vydávání pomohou
k úspěšné realizaci tohoto rozsáhlého díla a při-
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spějí tak svým podílem k celkové modernizaci
školního vzdělání.
Práce na realizaci JSŠKP klade také vzhledem
k svému rozsahu mimořádné požadavky naorganiza ci práce, a to jak s externími pracovníky, při
recenzním a schvalovacím řízení, v redakčním
zajišťování, ale i při kartografickém a polygrafickém zpracování. Rozsah prací, jejich rozmanitost,
druhovost a jedinečnost vyžaduje plné pracovní
vypětí od všech zúčastněných pracovníků.
Již od začátku práce na JSŠKP jsme si byli
vědomi toho, že půjde o věc obsahově a Výrobně
velmi složitou a také ekonomicky velmi náročnou.
Přesto nás tyto potíže. od její realizace neodradily.
A v této souvislosti je třeba také připomenout
ohlas především v odborné veřejnosti. Systém JSŠKP
byl příznivě hodnocen na seminářích metodiků zeměpisu, pedagogic'kých a kartografických pracovníků, i na IX. sjezdu čs. geograffi. Výsledky a
zvlá.ště metodický přístup čs. kartografie k řešení
otázek modernizace školních kartografických
pomůcek a zjištění jejich optimální účinnosti při procesu vyučování a učení byly oceněny také na mezinárodním fóru. Lze dnes bez nadsázky prohlásit,
že takto podrobně rozpracovaný a vědecky podložený systém školních kartografických poml1cek nebyl dosud nikde v zahraničí realizován. Chceme
proto usilovat i o širší využití této čs. soustavy
pro případné zahraniční zakázky.
Hovořili jsme dosud především o současném
stavu v zajišťování kartografických
výrobků pro
školní vzdělání. Jaké jsou však perspektivní úkoly
v tomto směru.
V oboru dvourozměrných učebních pomůcek
předpokládáme dokončení a vydání celé JSŠKP, tj.
po zeměpisném atlase světa a jemu odpovídajícím
nástěnným
mapám vydání 'zeměpisného
atlasu
ČSSR a vydání nástěnných map ČSSR. Postupně
budeme realizovat
vydávání vlastivědných
map
menších území ČSSR a chceme se znovu vrátit
k vydávání zeměpisných cvičení. Po dokončení a
vydání části JSŠKP určené pro zeměpis, chceme
se obdobně věnovat školním kartografickým
pomůckám pro dějepis.
Atlasy a mapy JSŠKP budou jistě řadu let sloužit na školách, předp'Okládáme proto jejich prl1běžnouaktualizaci
a potřebná zlepšení nebo úpravy.
Nedomníváme se však, že JSŠKP je systém neměnný a uzavřený. Chceme se proto již v příštích
letech zabývat dalšími druhy kartografických výrobkú, které by byly využitelné ve školním vzdělání, např. mapami tištěnými na několika fóliích,
jejichž přikládáním
na sebe lze získávat různé
kombinace obsahu mapy, sledovat další moderniza ci procesu učení a souběžně s ní zjistit vhodnost
např. zpracování map pro diaprojekce, zlepšovat
a rozšiřovat druhovost tematických map apod.
Z trojrozměrných učebních pomůcek je třeba
nejprve dolítlšit ekonomické otázky spojené s vydáním plastických map a globu a přistoupit potom k vydávání globú s různým tematickým obsahem a provedením i k tvorbě dalších druhl1 plastických map.
Tyto naše záměry postupně promítáme do
edičních plánů Kartografického nakladatelství, kde
mají školní kartografické pomůcky své pevné místo. Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou máme
za kvalitu i kvantitu tohoto druhu kartografické
produkce a chceme i nadále usHovat o to, aby pokrok a modernizace v kartografU byla i pokrokem
a modernizací školních kartogra.fických. pomúcek.
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Na konferenci věnované významu kartografie pro rozvoj pománi chci upooorn1t na tO,že hlJavnim nositelem
pokroku v poznávání Země jsou 'jíž dlouho ty ffiléIiJY,
kterým dnes ř1káme tematické. Ty se totiž ujaly zobrazováni nejrůznějšich znakůzems,kélho tělesa a jeho
povrchu, které mají zeměpisný charakter,
ale které
nemohou být pojaty do obecně zeměpisných map. Pojem
"t e mat i c k á map a" 'zavedl 1934 R. v. Schuhmacher
(Ztschr. f. Geopol.) a nahradil ta,k výraz "užitá mapa",
pocházejici od H. Siegfried.a (1879). Dnes pornedháváme
termín "užitá mapa" pro topografické mapy se speciálními zákresy nebo pro mapy zvlášť upravené k různým potřebám denní praxe (orientačni, cestovní, technické, plánovací, školni aj.), kdežto "tematické mapy" mají stále důležitější úlohiu v geogrefických vědách.
Když jsem 'ponej.prv ps.al "Kapitoly z nauky o mapách" (1941), ,použil jsem ,pro užité i tematické mapy
označení "mapy
s dodatkovým
obs.ahem";
přitom jsme rozezná,vali t o IP g r a f i c ,k Ý o b s a Ih
map, který slouží k objektivnímu popisu polohy, mist,
čdr i plošných částí z povrch'll krajiny a tvaru tohoto
povrchu i útvarů na něm ležících, a d op 1ň k o v Ý
o b s ,ah, Ik němuž jsme tenkrát 'počítali jednak slovni a
značkový popis významu všelho, co je v mapězobrezeno, ale také rfizné další v Il1IlIIpáchzobrazované objekty a jevy vázané svou existencí na povrch krajiny, které nejsou zobrezovány v topogrefických nebo obecně
geografických mapách. Dnes !bychom o slovnim a značkovém popisu řekli, že je nedílnou součástí buď topograficklélho, nebo doplňkového obs.ahu, a neodSOlllvali
b}'chom ho do doplňkového obsahu.
Také bychom dnes zdůraznili, že hranice mezi topografickým .a doplňkových obs.ahem není nijak stabilní - a proto neni stabilní ani Ihranice mezi topogrefickými (,popř. c'horogranckými) a užitými nebo tematickýmI mapami. Postupně se totiž některé prvky považované dříve za "doplňkové" přesunují do komplexu prvků "topografických" (resp. chorografických a obecně geografických); přitom se však některé, podle dnešnich
hledise,k zvláštní, někdy ,ažkuriozní prvky vyskytly už
i velmi dávno a nečekaně v geografické mapě, 'ale pak
S'1 r:.estaly jeji trvalou složkou. Toho druhu jsou např.
náboženské nebo národnostni charakteristiky
obyv,atelstva: z prostoru někdejšlch českých zemí uvádim jako
příldad mapu Lužice se srbsko-německou národnostní
hl'anicí (B. Scultetus 1593) nebo nejstarší dochovanou
če~l{Gu mapu (M. Klaudyán 1518) s klasifikací měst
podle náboženského vyznání. Jiné, z počát'ku v mapách
také jen ojediněle se objevivší prvky, např. c e sty, se
staly už dávno nezbytnou součástí topografických a geografických map a zůstaly v nich už trvale, ačkoli v době vrcl101ného rozvoje a významu železniční sítě nebylo jisté, zda se v přehledných mapách cesty vedle
železnic udrží.
Jiné, ojediněle se vyskytující údaje, jako např., že
tdm a tam se vaří výborné pivo (Rakovni,k habet optimam cerevisiam; Orteliovy Cechy 1570), z map opět
vvmizely, některé přes parergy, které čaMo poskytovaly hospodářsko-geogra:fické infol'mace o zemi ('viz např.
alegorické ,postavy věnčené chmelem a révO'll na MilBerově ma.pě Čech, 1720). Pokusy o vtělování li o s P odá ř s k Ý c h ú d a j ů do zeměpisné mapy vedly někdy
k nadměrném'll pře:plnění .a nepřelhlednosti (u nás n.apř.
na mapě Bock-Polachově, 1808) .a byly uvedeny na určitou přípustnou míru. Některé symbolý a signatury byly
přijaty do obecných geografických map, většina však
našla místo v nově vznikajicich mapách s hospodářskou
tematikou.
H y P s o m e t r i e pe v ni n, vyjádřená vrstevnicemi, měla od ,prvnic,h začát,ků až do Ipoloviny 19. stole~i
pramálo naděje, že se jednou stane ,podstatnou složkou
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topografických i geografickýclh map, ale ze posledních
100 let ovLádlJa topografické mlllPY úplně ačkoli začínala jako prvek doplňkový. Jen je třeb~ litovat že
se s ní tak málo setkáváme 'v některých druzích' utitých m.ap např. v orientačnich
plánech měst, a to
i IUnás, kde již p~ed více illež 100 lety K. Kořistka nastoU'~il tento směr) a v podkladu tematických Il1IlIIP,
ktere bez ni nejSOlll dostatečně vylbavenyk tomu aby
plnily základní posláni mapy -určování
pOlohy.' Stejně jako \TIrstevnice vstoupilo i znázorněni 1e s nic "lI
p o ro s t ů do topografických map, dokonce i druhového složeni lesfi, .a rnerni tolik vážnějších důvodfi, proč
by nemohly být ještě další drulhy využit{ 'půdy, porostů
i kultur, být přijaty do topogrefických map.
ldeálnimpokračováním
rnastOlUlpenécesty by bylo,
kdyby - budou-li pro to v kartografi1 nalezeny vhodné
formy - se dalši .a další prvky z tematickélho mapováni .a map dostávaly i do vŠ€obe,cné zeměpisné nebo do
topogr.afické mapy. O tom, že je třeba zvýšit komplexitu těchto map, svědčí časté doplň,ovráni listů topografických map přH1skem těchto prvků nebo zařazování
vedlejšich mapek (lllJlIJPř.geologického složení, magnetické deklinace, hypsometrických stu:pM aj.).
V dějinách tematickýdh map se někdy uvádi, že
první:mi doklady map tohoto druhu jsoo HaUeyova mapa isogon (1701) nebo Humboldtova mapa isotherem
(1817), .ale již z několika zde řečených 2'IDlínekvyplývá,
že tematické prvky v mapácih byly leckdy tak výrezné,
že pro
n e j s t a r š í d o k 1a d y bychom museli JH
d,o dávnějši minulosti. Jako impulsy pro tvorbu tematických map se uvádějí na prvnim mistě rozvoj přírodních věd a zájem statistiky od poloviny 19. století. Pokud jde o přirodni vědy, posunuli bydhom počátek těchto vlivl10 více než půl století naz.ad. Celé 19. století
se již cílevědomě a záměrně dalo do jednotlivých tematických map i do celých atlasů. Je tedy historie zemských .a regionálnich
atlasů delší, nežli se obyčejně
traduje. Ceské země měly na tomto vývoji vynikajlcí
podíl; pře d p o k lilI!d Y P ro
t o vyplývaly u Cech
z přirodni i politické územní vyhraněnosti, z předniho
ekonomického posmvení země v Ihabsoorské monarchil
a rz; teoretic,kého i praktického přmosu domácich lidí
(Čedhů i Němců) k mapováni, kartogrefil akartotechnice. Senefelderův vynález litografie byl záhy užit
vkartogmfi1
a umožnil realizaci ,kartotechnicky náročných map (hypsometrických, geologických, národopisnýdh aj.).
,
Tematická kartografie v čechách neček.ala však nd
nové polygraf1c,ké metody a techniky: geologická a hypsografická mapa Krkonoš v Berghausově atlasu (1842),
Amerlingova geognostická map.a Čedh (1850), Šafaříkova národopisná mapa Slovanstva (1842) se obešly bez
barevné litogrefie, která nastupuje Ill.Ž na Kořistkov~
hypsometrické mapě ,brněnského okoU (1855), pražského okoU Ill. plánu ,Pra,hy (1858), Foetterlově geologické
mapě českých zemi (1861), Hickmannově atlasu čec:h
(1862), který ,přes jeho název lndustrial-Atlas
lze ,považovat za náš prvni lromplexni zemský atlas; dále
sem patří etnografické mapy Cech z 50. let minulého
stoleti, grafická sootistika Hickmannova, Kořistkov.a a
jiné.' Jsou to mapy t.ak základní důležitosti, že .alespoll
o některých se ještě několika slovy zminím.
Nemťržeme se zabývat těmi mapami, 'které z hlediska geognostického dharakterizovaly jen částI Čech;
Krkonošům j.ako nejvyššimu pohoří mezi Baltem ft Alpami byla přitom věnována zvýšená ,pozornost a zmíněná mapa z Berghausova atlasu není pro tyto hory
a tuto tematiku prvni - pozoruhodná, rOZlUmíse ne
svoji dobu, je spojením geognostiky a Ihypsogr.afie II velkým měřHkem, kterým se řadi mezi prvni topogref1ckotematické mapy z našich krajin. Pro celé Cechy byla
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první geognostická malpa již 1819 (F. X. Riepl), pražské
okolí dostalo "zěměznaleckou"
mapu od Joa.naKrejčíi>o
(Casopis české'ho mlusea 1847) a o několik let později
celá země "zemězpyt.eckou" mapu Ce·cIh od K. AmerHnga (1850). Amerlingova mapoa. není již jednoduchou
monotematickou
mapou, ale vícevrste'vnou komplexně
oa.nalytickou kresbou, jejíž obsah by měl čtenář sám
promýšlet a slučovat. Touto náročnou formou předstih!
Amerling sice tehdejší kartogMfickou
zvyklost, toti~
elementární
anoa.lytické podání jednotlivých znaků, ale
přecenil také schopnosti a průpra:vu čtenářů I mapové
vyjadřovací možnosti. Shrnul noa.jediný list toUk rOz·
nýclh Infol'\lThllcí,že ani dnes bychom je nedovedli koa.rtograficky zvládnout tak, aby se čtenáři takoVé komplexní mapy vyšlo více vstříc.
Amerling, který byl nejen pedagogem, ale i zakladoa.telem fysiokratické
společnosti
pro zkoumání hospodářských a přírodnfch poměru Čech, předešel svým
polmlsem o moa.pové Slhrnutí t,ematická mapování, která
teprve začínala v našich zemích. Přes předčasnoSt tohoto záměru stala se Amerlingova mapa cenným dokloa.demrpuvodníc'h metodickýc!h úvah, Vzhled její určuje
její geologická, nebo ja,k se tenkrát říkalo, geognostitká náplň. Tento obsoa.h je doplněn značkami pro naleziště l'ud a jiných nerostných surovin oa.pro místa, kde
se zpracováva.jl. Kovonooné rudy jsou Amerlingovl květy země, kterými vykvétá hornický, hutnický a prumyslový život; aby jej rozlišil, použil v moa.pě 46 rOzných symbolu. Vedle prOmysl1u založenélho na llt;rOStech, chtěl zachytit I prOmysl zemědělský, rostlinný
iživočišný,
ale upustil od toho z obavy před přaplllě
ním ma,py. V legendě však s dalším doplněním počítal
a předkreslil příslušné kroužky, které měly být vybarveny při prOmyslu zemln žlutě, při rostlinném zeleně a
při žlvočišném červeně. Dokonce pamatoval I na vyJádření rOzných prOmyslO v jednom místě a při snahách o komplexní mapu přišel také k tomu, že Je třeba rozeznávat "prť'tmysl ,bud ,přírodo1,l nebo úmyslem
usazený, kterýžto poslední bývá mnohem nestálejší ... "
Všimněme si, maJíce stále na mysli letopočet, kdy
mapa
vyšla,
v 08 I mim
ode r n í c h
nám ě t ť't:
komplexnosti
obrazu,
sloučení
fyslckogeografickýrh
I ekonogeografických
znaku, stI"Ukturálních signatur,
sugestivního pť'tsobení přl1éhavě volenýclh ,barev, povědomí o delší nebo kratší trvanlivosti zobrazovaných jevť't
atd. Ostatně ,budeme i při dále IIlvedených příkladech
z hlstol'ie české tematické kartografie očitými svědky
tolho, 'že tem a t i c k á k a I' t o g I' a f i 08 a k a I' to grafie
vť'tbec neukazují
za posledních
120
let žádný
výrazně
rprogresívní
vzestup
v k a I' to g I' a f i c k Ý c hrne
to dá c h, je jic h n aI é z á n í oa. pOlil žívá ní, a to' ne·jen u nás, ale
i v evropském prť'třezu rozuaní se tenkrát, máme-li
na mysli přesnost, přelhlednost, účinnost i vzhled mapy.
D á vn á t rad I c 08 'b Y měl a být
z d I' oJ 08 m n ov Ý c h i mp u I s ť't, při n e jme TI Š í m k dodržování
zásady neuljJOI\lštětod jednou již dosažené úrovně.
VMťme se ještě jednou k této historii, ,která i z našeho domácího prostředí je schopna vykázat pozoruhodné doklady toho, co bylo řečeno. Geologické mapy, ja,k
jsme viděli, ,předcházely před jinými temoa.tickými mapami; zeměznalecká
mapa Krejčího vedla ke kritice
některých záporných dť'tsledkť't lidské činnosti. Posuďme sami, joa.kmoderně - mutatis mutandis - zní názor geologa Krejčího, který věcně a dalek profeslonálnilho zaujetí pro jeden druh podnikání n.arps.al: "... Zd
starých časť't bylo zlato mnohem dražší a kvuli zlatu
se tenkrát zkoa.zilomnoho polí a luk, což by dnes [1847! j
byl nesmysl. Pověst o Horymírově soudu poukazJUje na
spor mezi horníkem a rolníkem. Jí10vci .člli rýžovníti
a !horníci zasypali č,asto nejkrásnější ,pole a louky svými haldami a ubohý rolník musil často snášet velké
příkoří, jelikož horníka zákony často nemoudré OSP:'IélvedlňoV1aly".
Zmíněný časový náskok
geologických
mapovění
byl brzděn nedostatkem
vhodných výškorplsnýclh podkladO. Foetterlť'tv Geologlscher Atlas des Osterrelchlschen Kl8iserstaats (1860)zi'tstal nedokončen; vyšly Jen
4 listy prvního sešitu, ale na nich jsou zobrazeny pr6.-

ve Jen země české kOI"Uny. Z 'potíží geologického prúzkumu bez výškopisnélho podkladu vyplynuLa hypsomet,rická měření oa.mapy Kořistkovy; k hodnocení činnosti
tohoto předního českého geodeta a geografa není na
tomto místě dost času, poněvadž by si vyžádalo naplno
zvláštní konference.
V době, kdy Kořistka se věnoval hypsometrli Cech,
Moravy a Slezska, vyšel v Praze oa.tlas map Čech ve
společném měřItku 1:900 000 ~ A. L. Hickmann's lndustrial-AUas des Konigreiches BOIhmen, který mužeme
plným právem označit jako p I' V ní ze m s k Ý a ti as
u nás. M!lUvím o něm proto, že to je do té doby _
vyšel ve čtyřech sešitech po třech listech, 1862-1864 _
největší soubor temoa.tických map Cech. První list je v~·
nován geologii Čech; pramenem byloa.nedávno předtím
vydaná J:llaPB Foetterleho. Druhý list nese výškopisncu
mapu Ceclh s vrstevnicemi 600', 900', 1200', 1800', 240()',
3000', 3600', a 4200' noa.dhladinou Baltskělho moře. S tdk
hustými vrstevnicemi a v tak velkém měřítku je to první mapoa. barevně odlišených výškových stupfiť't. pro celé Čechy; nadto jsou do této mapy zanesena místa
s těžbou rud, takže tu je provedeno tematicky zdOvodněné a graficky zdařilé sloučení dvojího obsa:hu.
Stejně, s náběhy ke komplexitě mapy, postupoval Hiokmann i u dalŠíc.h listO; hned na následující mapě lest1
jsou zakreslen.a. i sídla rolnic'kých a lesnických škol,
na mapě agronomické jsou vedle lesť't, vinic oa.chmelnic
rozlišeny oblasti s převládoa.jící pšenicí a je'čmenem (a
v menší míře s žitem), s převládoa.jícím žitem a ječmenem (a pšenicí) a s převládajícím ovsem a lnem (a žitem); mapa obsahuje ,dále značky pro lihovary, mlýny,
továrny na cikorku, čokoládu, 'pendrek, pivovary a cukrovary. Hlck,mannť'tv atloa.s splňuje naše dnešní představy o náležitostech národního nebo regionálnilho atloa.su i v tom, že každý list je provázen obšírným textem,
obsalhujícím vedle statistických
údaju i informace založené na kartometriokém
nebo geogMfickém vyhodnocení map. Toa.knapř. k mapě lidnatosti se uvádí geografický rozbor, stanovení území odlišIlJé lidn.a.tosti a
hospodářs~é charakteristiky
těchto území, k mapě národnostní jsOU udány rozlolhy území českých a německých podle okresu atd. Zde není možné zabývat se podrobnějljednotlivýnll
mapami oa.tlasu, který je, jak již
řečeno, prvním n.a.ším regionálním
atlasem, s malým
sice, ale ,přesto jasně vyhlášenému poslání plně vyhovujícím počtem .12 moderně koncipovaných listO.
To, co jsem uvedl v 'předcházejících
historických
zmínkáclh, snad stačí jako doklad ,k tvrzení, že dějiny
tematických map jsou starší a bohatší, nežli se nám někdy při dnešní produkci těchtoma:pzdá,
že náměty,
kterými se dnes snažíme tematické mapy a atlasy učinit účinně'jšíml, nejsOlUvždy nové, a že i v historii naší
domácí kartografie lze jiclh noa.jítdost. Ta'k noa.př. i myšlenka per m a n e n t n í c h atlasO má i u nás za sebou
přinejmenším sto let: Hickmann pokračoval v 70 letech
minulého stoloetí v,e svém at1asu ,doa.lŠímapovou ser!!
"GMphische Statistik" (ma'py 1:600000) a Kořistkoa.·zavedl každoroční mapový (.kartogr.amový) dorpro'vod ke
statistice zeměděls'ké.
Pohnutky pro rozvoj tematické koa.rtografie v tomto
starším období vyvěraly u nás nejen z rozvoje přírodních věd a ze zájmu statistiky, al,e i ze zájmu osvětového a školského (Amerling, Merkloa.s aj.), a také národnostní mapy a mapy joa.zykové měly u nás významnou politickou funkci dříve nežil jinde.
Dnes mají tematická mapo·vání a tvorba tematických map dvojí
oh n i s k o : mapování v mnohlll,
dnes IIlŽ taki\ka všech zemích světa a tvorba map v institucíc!h, které organizují mezinárodní spolupráci na
mapách světa nebo alespoň 'kontlnentť't. Pokud jde o tematická moa.povánl .a o topograficko-tematické
mapy,
mť'tžeme přirozeně o nich IIlvést dok1ady i od nás, a to
zejména o mapování konaných v tzv. vědách o ZemI.
V těchže vědách je také nejvíce ,přlpadt1 mezi národ ni
spolupráce, která vede k chorograflcko-temattckým
mapám. Připomeneme slnapl'ad
tyto mapy, poněvadž právě nyní jsme účastníky jedné z těchto akci.
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Nejstarší mezinárodní akcí je me z i n á rod n í g e olog i c k á map a E v rop y 1:1500000, vzniklá podle
ujednání na 2. mezinárodním
geologickém
kongresu
v Bologni [1881]. Za 20 let [1893-1913] bylo vydáno 49
listů této mapy, ale až na stockholmském geologickém
sjezdu bylo rozhodnuto o druhém vydání, jeho~ listy vychá'zely mezi dvěma válkami. Po časovém odstupu více
než 40 let od vzniku série nebyly už některé listy k dostání, a proto dnes vycházejí ve 3. vydání. Na této geologické mapě, stejně jako na dalších kontinentálních
nebo
světových dílech se ukazuje nemožnost stanovit
konečný klíč a legendu těchto map, neboť obojí je neustále překonáváno
nepřetržitým
chodem regionálního
poznání a vývojem vědeckých názorů. Mezinárodní geologické mapy, ale stejně i mnohé další se .zeměvědnou
tematikou nám mohou >býtpříkladem ty'pických per m ane n t n í c h map. Jejich vydávání trvalo vždy tak dlouho, že jedno vydání navazovalo na druhé.
Na stejném podkladu jako mezinárodní geologická
mapa Evropy začala i komise pro mez i n á rod n í
h y d r o g e o log i c k o u map u E v rop y vydávat po
dlouhých zkouškách dílo, jehož první list 'byl předložen
mezinárodnímu geologickému k,ongresu v Praze v r. 1968.
Na vydání celé této série bude však třeba ještě dlouho
čekat; i při předpokládaném tempu 2 listů ročně bude to
asi 20 let.
Stejně zvolna postupují i jiné ma'py z těchto oborů,
třebaže mají menší měřítko a tedy i menší počet listů:
mezinárodní
kvartérní
mapa
Evropy
1:2500000 lJylazapočata
po druhém kongresu INQA v Leningradu 1932; je rozvržena do 16 listů. Z nich by mělo
být do konce letošníhoro.ku vydáno 6 listů, včetně listu
s celkovou legendou, a celé dílo dokončeno do 10. kongresu INQA v roce 1973 péčí Ihannoverského Institutu
flir Bodenforschung.
Věda o Zemi má však ještě řadu dalších mapových
sérií, jako např. mezinárodní tektonickou mapu Évropy
1:2500 000, rovněž v 16 listech
[Moskva 1964], mapu
uhlonosných uloženin [Moskva 1967], mapu železorudných uloženin [Hannover 1969 - cca 1973], mezinárodni metalogenetickou
mapu Evropy 1:2500000 [9 listů,
Paris 1968 - cca 1973] a mezinárodní tektonická mapa
Evropy 1:2500000 se připravuje k druhému vydání.
Nejnověji připravovanou mapou stejného měřítka je
mezinárodní morfologická ma'pa Evropy 1:2500000 redigovaná komisí IGU a technicky zajišťovaná Geografickým ústavem ČSAV v Bmě, která by podle prvních projektů měla mít první ukázkový list zpracovaný do 23.
mezinárodního geografického kongresu v Kanadě [1972]
a celý soubor do následujícího kongresu v r. 1976.
Omezíme-li se na tyto příklady z geologicko-geografického oboru, vidíme, že vydávání sérií vždy trvalo a
jistě vždy. bud.e trvat dlouho, takže - jak již bylořečeno - jde o podniky permanentní.
A zde si můžeme
položit otázku, jaký je význam těchto mezinárodních,
světových nebo kontinentálních map, tedy map nevyhnutelně malého měřítka ,a nadto map vycházejících pomalu.
Jsou to díla, která jsou už ve stadiu přípravy, při stanovení legendy a značkového klíče důležitá pro tu kterou
vědu již proto, že jejich příprava vyžaduje,a'bychom pamatovali na všechny předměty a jevy, které mají být
,mázorněny, na jejich různé formy a vzájemné vztahy,
a to i na ty, které zatím jen předpokládáme, aby bylo
možné pokročit v jeji'chklasifikaci.
Přes malé měřítko,
tj. přes nevyhnutelnost výběru, generalizace a shrnování a přes skutečnost, že tyto přehledné mapy nemohou
zastat toopograficko-tematické mapy při praktických lokálních aplikacích, otevírají tyto mapy vždy nové globální pohledy na zobrazené téma. Dokončení takových
map, jako např. geologické nebo tektonické, oživilo vždy
vědeckou diskusi. Konečně mají tyto přehledné chorograficko-tematické
mapy ještě ten význam, že poskytují
geografii nové číselné. char,akteristiky,
jestliže jejich
obsah zpracujeme tak, jak o tom ještě 'bude řeč.
Ze zmíněných mezinárodních map je morfologická
mapa Evropy svěřena Československu.
Mfižeme proto

snadno posoudit, zda už nyní plní ony funkce, které by
v geomorfologii měla plnit od samého vzniku. Legenda
a značkový klíč jsou sestaveny od letošní konference pro
geomorfologické mapování [Brno, březen 1969), jsou provisorně rozmnoženy a jejich definitivní barevná podoba
má být vytištěna do konce letošního roku. Názory na
obsah i podobu této mapy jsou uloženy ve Studia geographica 4 [Brno 1969) - očekávaná diskuse byla tedy.
zahájena. Předpokládané obohacení geografických znalostí se nepochybně dostaví, jakmHe začnou vycházet
listy této ma'py. Pokud jde o české země, jsou na tom
o to lépe, že se tu již po několik let pr,acuje na podrobnějších g,eomorfologických mapách, a to jak z morfogenetického,
tak morfometrického
hlediska. Poněvadž
mezinárodní geomorfologická mapa i při malém měřítku reprodukuje jak kvalitativní, tak kvantitativní znaky
zemského povrchu, bude právě pro tyto morfometric·ké
znaky nutné zpřesnit jejich definice a sjednotit pracovní metody všech účastníků.
Některé zásadní znaky vznikajících sérií tematických map bývají dány obdobnými sériemi s jinou teIlliltikou, zejména pokud jde o k a r t o g r a f i c k éz ob r a ze n í, počet a klad listů a'pod. Bylo by jistě vítáno, kdyby alespoň mapy z oboru věd o Zemi měly stejnouprojekci,
měřítko atd. Geomorfologové resignovali
u geomorfologické mapy Evropy na měřítko 1:1500 ODD,
které !by bylo shodné s měřítkem geologické mapy
Evropy; stalo se tak pro rozsah a počet listÍ1 takové
mapy. U geomorfologické ma'py Evropy má však být
užito i jiné zobrazení, takže budou vedle sebe existovat
dvě příbuzné mapy, totiž kvartérní a geologická, sice
ve stejném měřítku, se stejným počtem listii. a s nepříliš odlišným jejich kladem, ale s odlišnou, spolu
nekoincidovatelnou
situační kresbou. Jak známo, kvartérní mapa má být sestrojena v úhlojevném kuželovém
zobrazení s délkově zachovanými rovnobě'žkami 410 a
659, kdežto pro geomorfologickou
má 'být podkladem
mezinárodní mapa světa 1:2500000, jejíž zobrazení bylo
vybráno pro zobrazení světa, nikol1 jen Evropy a nemusí být pro Evropu právě nejvhodnější.
Jestliže už mluvíme o podkladu tematických map,
všimněme si - vedle zobrazení, které má větší význam
'při mapách menšího měřítka
a pří' větším rozsabu
zobrazovaného území - také obsahu podkladové mapy.
Má to význam spíše pro mapy středních měřítek, ale
některé požadavky, které chc-eme vyslovit, platí zcela
obecně.
Úkolem tematických
map je znázornit prostorové
rozložení určitých vybraných jevÍ1 a jejich 'prostorových
vztahů k jiným jevÍ1m. Topografický podklad musí tedy
obsahovat všechny prvky, které jsou 'potřebné pro určení polohy, a to nejen horizontální, aIe i vertikální. Pro
geografa a kartografa
přestává být znázornění, které
by všechny nebo některé tyto 'prvky nedbsahovalo, mapou a bylo by asi pro taková znázorněni nutné zavést
nějaké jiné pojmenování, nežli "mapa". za takové nepostrad,atelné,
p r i már n í prvky považujeme geografickou síť, vodní soustavu, znázornění
výšek terénu,
sídla, dopravní cesty a S'právní hranice, rozumí se ve
výběru přiměřeném měřítku a poslání mapy, a to i mapy podkladové pro rfizný tematický obsah. S e k u nd á r ním i prvky jsou znázornění tvarů terénu, lesa,
skal, 'popř. zaledněni a jiných neobývaných a hospodářsky neužívaných ploch.
Třebaže potřeba geografické sítě [údajů zeměpisné
šířky a délky) je nepopíratelná,
je př.ece jen různá
v ma'pách různého měřítka; na přehledných mapách má
větší vý,znam než na podrobných, kde zase jiné primární prvky [především vodní soustava) má větší polohopisnou funkci. Je velikým nedostatkem mnoha tematických map, že jejich polohopisný podklad je vytištěn v tak bledých tónech, že svou funkci - zejména
je-li překryt
sytějšími
plošnými barvami nemÍ1že
plnit. PříkladÍ1 takových neomluvitelných
manipulací
s tiskOVými !barvami najdeme mnoho;
s politováním
konstatujeme, že je jich u nás více nežli v zahraniční
kartografii.
Sta,čí, abychom porovnali situační podklad
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map prvního našeho národního atlasu [1935] a druhého [1966] nebo listy
geologických
speciálních
map
1:75000 z předválečných
let a listy nedúvno vydané
geologické
mapy předčtvrtohorních
útvarí\ 1:200000.
Hledáme-li, kdy se začalo s nevhodným lomenim a sesla'boi/áním barvy polohopisného
podkladu (alespoň na
zmíněných geologických
speciálních mapách], dojdeme
do doby protektorátn!.
Od té doby je to chronickou
chorobou naší tematické kartografie.
Zmínka o předválečných
geologických
mapách
1:75000 dává přiležltostke
kladnému
ocenění jejich
výš k o v é h o, nebo
Ještě
lépe
t v a rop i s n é ho
ob s a h u. Vrstevnice
a šrafy těchto map dovolovaly
rozeznávat hmotnost Jednotlivých části geologicky charakterisované
zemské kťiry, zatímco dne?iní. geologické
mapy bez výškopisných a modelačních prostředku pfisobí ploše, neúplně a neskutečně.
"Na Zemi není fysickogeografickýani
kulturně geografický jev, pro nějž
by výšková poloha [vedle horizontální]
neměla zřetelný nebo dokonce podstatný význam." [H. Louis]. KO()D'
frontujeme-ll
naše tematické mapy s touto tézí, vidí- .
me, že valnou většinu naší československé
tematické
produkce musíme považovat za neúplnou, poněvadž na
jejích listech nenacházíme
ani nějaká skromné znázornění výšek a tvarťi. V Atlasu ČSSR (1966) na jédné jediné mapě hlávního měřítka 1:1000000 najdeme vrstevnice [totiz na jedné ze dvou geomorfologických
map)
a pak Již Jen v p-odkladu f!or<:fgenese vegetace a v některých krajinných
detailech
[nemluvě o -přehledné a
orografické mapě atlasu]. Víme, ževrstevnice
a výškové k6ty nelze nahradit stínoi/ým tónovánim, ale Atlas
ČSSR se ke své škodě obešel i bez něho, ač by v mnoha
mapách velice přispělo modelačním představám.
Dvě nebezpečí považuji za velmi vážná pro celou
tematickou
kartografU:
na Jedné straně odstraňování
z map těch prvkfi, které dovolují určít ho r i z o nt á In í p:llohu, na druhé těch, které mají obdobnou funkci
ve smyslu v e r t i k á I ním. O prvním jsem již řekl, že
pak mapa přestává být mapou, zdolávání druhého je
v kartografových
rukách, a ten bude mít v ob:lupřípadech plnou podporu všech, kdo pr,acují v teoretické
i aplikované geografii.
Dříve nežli opustím toto téma
chci upozornit ještě na jasně prok,azatelný úpadek, kte-.
rý nastal v některých typech map právě zanedbáváním
výškopísné situace: na informačních
politicko-geograflck.ých mapách vymizelo
znázornění
terénu
takřka
I1plně. Tyto přehledné, často vš,ak i jako turistické mapy používané [lépe řečeno jako mapy -pro cestovní
ruch] mapy nemají č-asto ani "stínování", které by kr,aJinu trochu modelovalo, ani onen "výškopimý náznak",
tj. malý počet výškových stupňfi tiskově zvládnutelných
jednou tiskovou deskou, jaký jsme d·o map toho druhu
dávali už před 30 lety.
Ještě Jedna připomínka k tematickým nebo aplikovaným mapám nám musila 'vyvstat, když jsme se zmínili o Kořistkově plánu prahy, což před 100 lety byl tematický plán. Barevné vrstvy tenkrát ještě nebyly běžnou složkou m3p, ale l1činnost hypsometrie v městském
plánu byla d·okázána. Dnes JSou všechny n,3še městSké
plány beze všeho znázorněnI reliefu, ale nejen naše,
ale stejně i zahraničnI. Nedostižným vzorem by mohly
být - pro cestovní a turistickou potřebu - znáz·ornění
po vzoru někdejších Wagnerových. a Debesových pl'll:lh
k cestovním prii.vodcii.m Baedekerovým,
ač by přišly
vhod i vrstevnice, které do pr.až,kých, a to do d-oce:,a
nenáročných
orientačnIch plánfi také již před 100 lety,
tiskli naši předchíidc1. Kdo vrátí znáz·orněni terénu do
městských plánfi, bude mlt skoro stejnou zásluhu, jako
by toto znázornění teprve vynalezl.
Příčin proč, Je takový odklon, ba strach přea 10'
kalizačními prvky v mapách a k.artogram.ech, je mnoho
Nejde jen o geografickou sít nebo vrstevnice, ale i o jiné
prvky, které mohou přispívat k orientaci a charakteri
zaci: zalidněnI
[všeobecná
i specifická
hustota] je
v AtJ,asu CSSR znázorněno bez železnic, lesfi a ovšem
i Výšek, jindy zas chybějí vodní toky apod. Snad. nejsnáz8
odstranitelnou
příčinou je nemístná snah.a o časové a
finanční I1spory. Neradi 'bychom připouštěli,
že by to

bylo způsobeno v zemi s takovou kartografickou
tradicI lehkovážným
názorem nebo malou snahou
o zvládn,uti techniky.
Koncept obsahu i foÍ'my temattckýchmap
náleží
geografům, rozšíříme-li pr·o stručn{)st vyjadřovánI tento
pajem k označení odborníkii., kteřI sledují prostorové
uspJřádánía
vztahy v životním prostředI
lidské společnosti. Snaha o vystiženI co nejpřl1éhavěJšI tohoto
prostředí kartografickou
formou byla geograffim vždy
společná s kartografy. Tímto zájmem byly neseny i připamínky zde vyslovené a doufám, že tak také budou
přijaty.

Kartografické znázorňováni terénu
na školních a jiných mapách

(Přednášk.a Je zveřejněna jen ve stručném obsahu, protože není možno uveřejnit 52 obrazových příloh, na nichž
byly. dokument,ovány dobré i špatné přiklady znázorňováni terénu na mapách]
Každá .nová .doba a každý nový rozvoj klade nové požadavky n.a vyhotovitele map. Kartografie nezťistává pozadu, Je však v nekterýchpří'padech
daleko od ideálního řešení. Mohutný vzrťist požadavkii.· na mapy nejrfiznějšího drunu zpťisobil potlačenízájmťi
kartografickéllO znázorňování
teré'nu.K.artografická
I1prava mapy
je pýchou kartografa.
Ve Svýcarsku budí v odborných
kruzích obdi v silná kartografická
aktivita v ČSSR.
Poznámky k současným podkladfim a předpokladům,
. které se v prťiběhu 50 let velmi změnily:
1. Dříve p-ouze přehledně známá územ i byla v dnešní
době zmapován,a až do nejnepřístupnějších
oblastí fotogrammetrickou
metodou. DnešnI vrstevnicové
ma·py
zobr,azují bohaté detaily terénu. Nutnost general1zace
se stala pr iiořadým úkolem.
2. Nové repr·odukčni technikykartograf má větší
volbu zobrazovacich metod než dříve.
3. Vzrfist požad.avkťi kladených
na mapy je v souladu se sn.aženim kartografii..
Náš úkol se vyznačuje velkými protiklady v požad·avcích. Mapa má jednak věrně podávat ge o m e t r i c k {)u pod o b u terénu, jednak je p-ožadována bezprostřední n á z o() r n o s t z obr a z e n í r e 1i é fu.
Příkl.ady pfisobení jednotlivých znázorňovacích prvkd
v mapě v několika poznámkách:
1. Mapa neni konformním nebo kongruentním obra·
zem skutečnosti. Zm3nšenI v-různých měfítkách nutI ke
generalizaci pojmové i grafické. Generalizace Je základem každého kartografického
díla.
2. Ma-py nesmiíjí být grafickým chaosem prvkd, musí
se vyznačovat jas11osti.
3. M3Py velkých a malých měřítek vyžadují často
velmi odlišné zpl1soby. řešenÍ. Kartograf je postaven před
velmi rozdiln~ úkoly při znáz·orněnI reliéfu.
4. Sp3ciální problém kartografického
zo·brazení terénu představují ro~eklané skalni I1tvary. Problém .kresIIřs.ké110 ziillídnuti nejjemnějšIho
zvrásnění povrchu Je
v nejv·ětších měfítkách.
5. Náplní t.ěchto jednání jsou školní mapy. Vyvstává
proto otázk3, zda a jak se má znázorňovánI terénu na
skolnich ,mapách lišit od jeho znázorňovánI
v Jiných
mapách.
Me:i:i mapami školními a ostatnlmi nemá být pi'il1š
velkých rozdill1. Žákiim se usnadní určení, když školnI
mapy budou obsa:Mvě co; neJji:ldnodušší a maximálně
názorné, což platí však i pro ostatní mapy. Experimenty
se 'školními mapami, jejich obsahem a formami Jsou
prospěšné i· pro ostatní mapy. V závěru možnořIci,
že
dobr,á mapy nelze dělat bez d·obrých kartografťi. Dobré
mapy budou 'p:lužIvány vždy častěji, bude-li jejich Obsah
jednoduchý, lehce srozumitelný a názorně zobrazený.
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Koncepce a obsah
p"ehlednÝch map fyzickogeografických
regionů ČSSR v mě,.. 1 : 200 000

Fyzickogeografická
rajonlzace a koncepce fyzickogeografických map vycházI z některých existujIcich Ipod-l
klado., zpracovaných v minulých letech, jako jsou Přehledné
geologické
mapy
Československa
1: 200000
(OsU. geolog. úřad),
Geomorfologlcká
mapa západnl
části Ceskoslovensk.a
1: 500000
(GO - dr. StehlIk),
Mapy pfidnich typo. a pfidnich druhfi 1: 50000 (ministerstvozemědělství).
Dále byly pracovn1ky Gú zpracovány dalšl mapy, jako Mapa výškové členitosti 1 : 200000
a 1: 500 000 (dr. Kudrnovská, dr. Kousal), Mapa klimatických oblast! Českých zemí 1: 500000 (dr. Ouitt) a
Biogeograflcké mapy (prof. Zlatník, dr. Raušer) v měřltku
1: 200000.
Při konstrukci
map fyzickogeografických
regionů
jsou za hlavni brána tři základnIkritéria:
a) genetický
c) vegetační

a obsah pfehledn(jch
CSSR v měř. 1:200000

Doc. dr. Jaromír Demek,
.
Geografický

československá
geografie se donedávna málo zabývala
komplexnlm
hodnocením
přlrodnlch
i ekonomických
podmínek našeho státu. I v Atlasu ČSSR ,právě tyto komplexni ma'py z velké části chybi, předevšlm ve fyzIcké
geografii. Od r. 1965 byla proto čs. geografická pracoviště postavena
před \1kol "Geografic,ká
rajonizace
ČSSR", jehož koordinátorem
je Geografický \1stav SAV
pod vedenim
doc. Maz\1ra. Jeho cllem je studium
jednotlivých prvko. přlrodniho
prostředl i hospodářské
činnosti člověka, jejich klaslflkacea
vymezeni jejich
oblasti podle stanovených kritérii. Dllčím \1kolem je "Fyzlckogeograf1cká rajonizace", spočivajicl ve studiu jednotliVýCh ,prvko. přlrodnlhoprostředi
a jejich komplexo.
pro vymezeni Ipřlrodnich krajin na \1zeml Československa.
Souhrnem výsledko. tohoto studia jsou (vedle map,
kteréb\ldou vydány v měřítoku 1: 500 000) mapy fyzickogeografických regionů v měřitku 1 :,200000. Jejich koncepce je založena, jak vyplývá z toho, co bylo právě
řečeno, na praxI vyvolané potřebě vymezenI a ZrnapovAnI regiono. ro.zného řádu na územI ČSSR, ve kterých
je vyvinut svérázný komplex prvkfi přIrodnIho prostředí.
PracovnIci Geografického ústavu CSAV v Brně studuji
a zpracovávajl z tohoto hlediska územI Ceské socialistické republiky a ústav započal s postupným vydávánIm
souboru mapových lIsto. v měřit ku 1 : 200000, pokrývajlclch tento prostor. Z nich byl předběžně zpracován list
Olomouc, který byl počátkem tohoto roku oponován a
publikován při přiležitosti
sjezdu čs. geografo. v OlomOUCI, pořádaného
Cs. společností zeměpisnou.

b) klimatická

Koncepci]
regionů

typ reliéfu,
oblast a
stupeň.

POkud se týká definice pojmu "přirodníkrajiny"
a
"fyzickogeografického
regionu" i způsoM jejich vyme·
zováni, je v jinak dosti početné literatuře nutno konstatovat velkou rozdllnost názoro.. PracovnICI GO vzali za
zákl,ad charakterIstiku,
že přírodnl krajina nebo fyzickogeografický
region je objektivně existujícI vlce nebo
méně výrazně ohraničené územi, které
aj má stejné povrchové tvary. řádově stejnou nadmořskou polohu a výškovou členitost i stejnou genezi
reliéfu, která je závIslá na stejných -strukturně geologických poměrech, stejných morfogeneUckých čInite1[ch
astejnéhistori1
vývoje;
b) má charakteristický
komplex klimaUckých prvk~,
které náležejI určité klimatické oblasU;
,
c) má v dfisledku vývoje vyvinutý soubor geoblocellÓZ, náležejlcích
do určitého vegetačniho stupně.
PřI vymezovánI regIono. se přihlIží k těmto kritérUm v pořadl jak byla uvedena. Pro jejich ldasifikacl je
p.oužívána smIšená
typologlckoreglonálnI
klasifikace.
RegIony JSou označeny člselným symbolem, sestaveným

eS.,

Dr. Jlři Kousal,
ústav ČSAV, Brno

všeobecně podle zásad desetinného třiděni a regionálním názvem.
Při zpracováváni území listu Olomouc v prozatímnim vydání, které bylo prvním pokusem v tomto směru,
byly fyzlckogeografické
regiony uskup&ny do šesti morfograflckých
a morfometrlckých
typo. a systém číselných sYlll'bolo. sestaven jen z charakteristiky
fyzickogeografických regionů, které se na tomto úZf>mí vyskytovaly.
V dalšIm se ukúzala potřeba sestavit takový sy~tém
typo. a systém takových číselných symbolo., které by
zahrnovaly všechny možné charakteristiky
fyzlckogeo·
grafických reglono. 11,aúzemI CSR. K tomu bylo přIstoupeno při zpracováni definiUvnl koncepce celého souboru ma'p, z nichž jako první je v tisku list Brno, kde
rozlišeni morfografických
a morfogeneUckých typo. reliéfu je uspořádáno
do devlU typ 0.. Podle nich je pak
zkoum,ané \1zemI rozděleno na:
1. Odelni nivy a nejnlžšI terasy,
2. ,kotliny a brázdy,
3. nižší pahorkatlny
(ch.arakterizované
relatlv. výškami 30-75 ml,
4. vyššl pahorkatiny
(s relativnimi výškami 75 až
150 ml.
5. ploché vrchovlny (které maji relatlvni výšky 150
až 200 mj,
6. členité vrchoviny (s rplativnimi výškami v rozmezí 200 až 300 m),
7. hornatiny (kde se relativnl výšky pohybuji mezi
300-600 m),
8. velehornattny
(s relativními výškami přesahuJIcImi 600 ml,
9. bradla a exoty.
Clsla označujicl jednotlivé typy jsou pa \{ na prvnlm
mistě čiselného symbolu.
Podle regionálního
principu jsou tyto typy začleněny do:
a) CESKl1: VYSOClNY,
b) VNl1: a VNITROKARPATSKÝCH SNížEN IN a
ODERSKl1:NlžINY a
c) vNl1:JSlcH KARPAT.
V čiselném symbolu je toto z.ačlenění vyznačeno na
druhém místě, a to u Ceské vysočiny čísly 1-3, u Vně- a
Vnitrokarpatských
sníženin čIsly 4-6 a u Vnějších Kal'pat 7-9. Pod týmiž čIsly je uvedeno i bližší určení, a to
u typu údolnich niv a nejni~šlch teras je dále 1"ozlišena
příslušnost a) 'k velkým vodnIm toko.m (čísla 1, 4 a 7 J,
b I k :středním vod nim toko.m (čísla 2, 5 a 8) a C) k menším vodním toko.m (čIsla 3, 6 a 9).
Ostatní typy reliéfu jsou klasifikovány geomorfolo·
gicky, a to podle převládajícího
a) erOzně denudačniho reliéfu (pod označenlm člsly
1, 4 a 7),
b) erozně akumulačního
reliéfu (pod označenlm 2,
5 a 8),
c) akumulačního reliéfu (pod označením 3, 6 a 9).
Zařazení do klimatických oblastí a podoblastí (což
vyznačují skupiny člsel na 3. a 4. místě symbolu) JSOu
fy~ickogeograflcké
regiony vymezovány podle přIslušnosti dq:
a) teplé klimatické oblasti (pro jejIž bllžši charakteristiku jsOU vyhraženy čIselné skupiny 01-03),
b) mírně teplé klimatické
oblasti
(skupiny
čísel
04-24) a
c) chladné klimatické
oblasti
(skupiny
člsel 25
a~ 33).
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Konečně jsou fyzlckogeografické
regiony charakterlzoványpodle
btogeografických
hledisek vegetačnlml
stupni, které se odlišujI na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

stupeň 4dolnlch nlv
dubový stupeň,
bukova-dubový stupe!)
du\>ovo~bukový stupeň
bukový stupeň
dubovo-jehllčnatý
jedlovo·bukový
smrltovo-dubovo-jedlový
smrkový,
kleoový a alplnský
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Ke každému listu mapy budou připojeny
gr,aflcké vysvětlivky (u prozatlmnIho
vydáni
nebylo) s tlmto' obsahem:
1. Úvod a geografický popis listu, přehled
nI literatury týkajlCI se jeho l1J;eml
2. Geologické a geomorfologlcké
poměry
3. Charakteristika
podnebních ,poměr(i

SON,
O,
BD,
DB,
B,
OJ,
JB,
SOJ,
S, K, A.

4. Popis vodstva - povrchových
5. Popis a charakteristika
po.d
6. Blogeografle

(Pod člslem 9 jsou zahrnuty tři vegetačnI stupně
vzhledem k svému výskytu v malém počtu přlpadCl
a na malých plochi1ch.) Clsla označujlcI vegetačnl
stupně jsou na 5. mlstěčlselného
symbolu.
Clselný symbol označujlcl fyzlckogeograf1cký region
uvAdl .tedy celou jeho .charakteristiku
podle uvedených
krltérif.Tak
na'př. člselný znak 41032,1 označuje fYZlckogeografický region, který náležl do typu vyššlch pahorkatln (4) Ceské vysočiny s erozně denundačnlm reliéfem (1) teplé klimatické oblasti T 2 (03) a do dubového (O) vegetačnIho stupně (2). Pořadové člslo 1 Identifikuje tento region jako BohuUcký les.
ReglonálnI název fyzlckogeograflckého
regionu vycházl v zásadě z orograflckého
názvoslovf. V přlpadě,
že fyzlc({ogeograflcký region je rozsahem totožný s 01'0grafickým celkem, je použit název orografické jednotky
(např. BohuUcký les). Je-li orograf1cký celek rodělen
podle uvedených kritérii na dva ne'bo vIce fyzlckogeografických reglonCl, jsou pro ně voleny názvy nové podle
dominant, podle vodnlch tokCl ne'bo podle sldlišť (např.
orograflcký' celek Vyškovská brána se děli na dva fyzlckogeogl"8fické regiony - Roustnovskou bránou a Ivanovickou 'bránu).
Kartograficky byly jednotlivé komponenty na mapě
prozatrmnlho vydánI listu Olomouc zobrazeny tak, Žll
morfograf1cké 'a morfogenlcké typy byly vyznačeny bar·
vou (která byla rozložen.a rastrem), klimatické oblasti
typem rastru (vodorovný, rClzně ukloněný) a vegetačnl
stupně druhem rastru (řldšlm, hustšIm a1pod.). Clselný
symbol byl třlmIstný až čtyřmlstný a vystihoval fyzlckogeografické regiony, které byly na daném listě (nebyly
v něm rezervovány symboly pro další možné kombinace
kritérii).
V deflnltlvnlm
zpracovánI bylo přikročeno ,k volbě
nového zpClsobu kartogJ;aflcké interpretace
obsahu mapy
tak, že typy reliéfu jsou vyjádřeny
plošnými barvami
stupnice použité pro orografickou
mapu Atlasu CSSR.
Přitom geomorfologlckyodl1šné
provincie (Ceská vysočln,a a Karpaty) a soust,avy jsou ohraničeny slln,ějšlml
lemovkami, fyzlckogeograf1cké
regiony pak podle třldy
l-eliéfujsou
ohraničeny užšlml lemovkami,
Ušlclml se
ješt1!'přldruženýml
znaky - typ erozně denudačnI jednoduchou lemovkou, typ erozně akumulačnl
lemovkou
s kolmými krátkými čárkami (,;zoubky") a typ akumulačnI lemovkou
s paralelnl
druhou
čárkovanou
lemovkou na vnitřnl straně. Devět vegetačních
stup nO.
je odlišeno ro.znýml typy rastrCl a klimatické
oblasti
přlslušnou barvou rastru.
Kromě tohoto obsahu hlavní mapy jsou po levé
straně mapového listu uvedeny vysvětlivky, vystlhujícl
přlslušnou charakteristiku
ZOQrazených fyzlckogeograf1ckých region CI podle uvedených krltérU, tj. slovnI vyjádřenI člselného symbolu, na pravé straně jsou pak do,
plňkové mapky v měř!tku 1: 1000000 zobrazujIcl charakteristiku a rozloženI hlavnlch komponento. použitých
pro sestaveni hlavnI mapy. Jsou to mapky se zobrazenlm
výškových poměr(i, sklonítostl
(na ma'pll prozatímnlho
vydáni je na jejlm mistě mapka admlnlstratlvnlho
rozdělenI l1zem,l Ustu), výškové členitosti, geomorfologlckých
reglonCl, klimatických obla'>tl a map1{a blogeograflckých
reglond. Kromě toho je zde uvedena tabulka s hodnotami jednotUvých klimatických oblasU.

textové a
tomu tak
dOMV~d-

a podzemních

vod

Převážná část vysvětlivek bude věnována popisu a
podrobnějšl charakteristice
jednotliVých fyzic,kogeograflckých reglonCl. Vysvětlivky ,k listu Brno budou obsahovat popis metodiky zpracování těchto map a úplnou legendu.

PŘEHLED DALŠfcH REFERÁTŮ
2. kartografické konference

Dr. E. Q u I t t

Přehledné a podrobné klimatologické mapováni

CSSR
PracovnIci oddělenI klimatologie a hydro~ogie Geografického l1stavu CSAV se věnujI především řešení dvou
základních otázek: vypracovánI metodiky kllmat'ologického mapovánI a rajonlzace CSSR a vypracQvánl metodiky a provádění mezokJimatologickýc;!l průzkumů malých oblastí.
Při řešeni státnlho ú.kolu fyzlckogeograf1cké rajenlzace ČSSR bylo třeba vymezit klimatické oblasti v měř.
1:500000. Ze souboru 89 map Atlasu pod nebI ČSR bylo
vybráno 14, I{teré mohou podat zevrubný obraz o teplotách a srá~kových poměrech v prúběhu roku. Popis metodíky zpraco~ání
14 klimatických
charakterIstik.
Na
ú.zemi ČSSR byly vymezeny 3 základuI klimatické oblasti
(teplá, mírně teplá a chladná), které se dělily na 23
jednotek, a ty na 111 skupin.
Při praclch spojených s ,klimatickou rlj,jonizacI byl
sestaven I návrh koncepce přehledných
mezokllmatických map v měř. 1:100000 až 1:200 000 a podrobných
mezo1klimatických
map v měř. 1:50000, 1:25000 a
1:10000. ZákladnI jednotkou obsahu je znázorněnI mnQžstvI dopadajIClho slunečního záření na aktivnl povrch.
Dále je v mapách za:kreslen výskyt místních Inverzí teploty vzduchu, převládajlcí směr větru, plochy s častým
výskytem místnlch mlh a l1seky silnic s často se vyskytujícími závějemi a náledím aj.
Přehledná mezoklimatrcká
mapa v měř. 1:200000
vznikla předevšlm shrnutlm známých ú.dajCl, příp. odhadem nebo odvozením chybějlcích hodnot. GÚ CSAV
sestavuje podrobné mezokllmatlcké mapy v měř. 1:25000
na základě vykonaných měřen!.

Dr. R. NeuhHusl

Geobotanická mapa CSSR
Geobotanlcké mapování - obsah pojmu, druhy geobotanlckých map. Vegetačnl mapa jako speclálnl přlpad geobotanické mapy. Typy vegetačnlch
map. Mapy reálné
vegetace. Mapy přirozené
potenciální
vegetace. Mapy
rekonstruované
pl;'lrozené vegetace. Druhy vegetačnI rekonstrukce (historická, vztažená na současné podmlnky).
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GeobotanIcká
mapa CSSR druh mapy, náplii.
PrIncip, cn a význam rekonstrukčního
mapoJání
CSSR.
Poznámky k metodice rekonstrukčního
mapo, ánI.
Dosavadní výsledky vegetačního
mapoJání
v CSSR.
Mapy reálné, vegetace.
Mapy rekoastruované
vesetaca.
Poznámky k aplikovaným .vegetačním
mapám (mapy ty·
pologlcké) .

D. S e k a n I n o v á, CSc.

PAdni mapa CSSR
Dosa'vadní pfidoznalecké
mapovánI
v CSSR probíha'o
a probíhá odděleně podle je:lnotllvých
územních celků.
Těmito úzetnnIml celky jsou okresy, pozemky výzkumných objektl1, škol, katastrálních
území apod. V posledních letech se uskutečňuje
komplaxní prl1zkum zem:3dělských půd CSSR. Tento průzkum
je proJáděn
poďe
okresů a jsou sestavovány
mapy pudnlch typů a půdních
druhl1 v měřítku 1:50 COO.
Od r. 1950 začlná poprvé v Ceskoslovensku
teré:mI
mapování půd lesních oblastí a dochází k sestavovánI
map lesních pfid.
V Atlase CSSR (1966) byly publikovány
pl'ehleiné
mapy pl1dních typů a půdních druhl1 v měřítku 1:2 OJO000.
Výsledků
mapovánI
půd v je:lnotllvých
okresech,
resp. menších dílčích oblastech a lesních závodech, dále
pak map hlavních pfidních typů a hlavnIch druhů ČSSR
v měřítku
1:2000 OOJ, geologických
map v měřítku
1:75000 a výsle:lkt1 vlastni práce přímo v tarénu je po·
užito pro sestavováni map hlavních půdních typů a h'avních půdních druhů v mař. 1:200000. Tyto m3.py, zobrazující geografické
rozšíření
půdních typů a druhů jak
v zemědělských
oblastech,
tak I v le'sních oblastech
jsou prvními mapami tohoto druhu v CSSR.
Na mapách hlavních půdnich typů v měř. 1:2:0000
je barevně ~obrazeno 13 hlavních genetických
půjních
jednotek
(dle klasifIkace
r. Pellšk,a).
Na mapách hlavnlch půdnlch druM v m:3ř. 1:200000
je barevně vymazeno 5 skupin půdních druhů (po:lle ob
sahu celkového jnU).

D·r. V. K I e i n, CSc.

.Geologické mapov6ni

šených vegetačních
stupňt1. Kromě toho je vztah k pt1dní složce prostředí
v kaž,dém stupni odlišen rastrem:
černým v aCidlfilnl .a zeleným v acerózní (s velmi dobrou humlfikacl)
řadě. Normálnl řada (lesnl hněj07emě
apod.) je bez rastru a alkalifllhí řada je vyznačena sytě.
Kroma skupin geoblocenóz,
zá.lslých
převá:lně' na sráž
ko.é vodě, existují organokomplexy,
ovlivněné přede7ším
režimem
podzemní
vody. Ty mají v blogeograflckfch
mapách modrý, pomlčkový rastr. OdUšeny byly geJb1ocenózy na specifických
podkladech
(serpentiny,
halogeoblocen6zy,
společenstva
slatin a rašelin).
Poněvad:l
přírodní skupiny geobiocenóz byly člověkem jl~ poru'ieny, hrají následné cenózy a kultury ve vzhledu krajiny
hlamí roli. Tyto změny přírodního prostředí jsou vyznačeny na přiložených
schématech.
Kromě toho jsOU
v mapě doplněny lesy (současný
stav), IntravUán, rezervace ff přlrodní parky I chráněná
l1zeml (vyhlášená
a doporučená
k vyhlášení).
V tomto pojetí maJí b1ogeografické
mapy značný
praktický
význam jak pro lesnictVí, tak I zemědělství,
stejně jako pro potřeby
raJ6nového
plánu, 117em'1lho
plano,vánl a pTO potřeby ochranářské.
Mapy jsou doplněny vysvětlivkami
a jsou vydány v českém a anglickém

m~

..

Ing.

D. Č ID o I ík o v á

Úkol kartografie při projektováni tematickfch map
Projekt tematické
mapy řeší tyto čtyři hlavní otázky:
tematický
obsah mapy, topografický
pndkla:l, grafické
vyjádřenl tematického
obsahu, organizace
práce.
kyny

Na prnjekt navazují při realizaci díla redakčnl
a vypracování
technologického
p,ostupu.

po-

Na projektováni
a na zpracování
tematických
map se
podilejí dvě slnžky: autor a kartograf. Podíl jejich práce
7ávlsí hl,avně na tematice
mapy. Různorodost
témat a
speciálních
otázak
při projektování
ukazuje
přehled
kartografické
tvorby KN 1967-1969.
Rozvoji kartografické
tvorby v oboru tematických
. map přispěje vyřešeni teoretických
otázek metodiky kartografického
znázorňování,
včasné zapojení
kartografa
do projekto: ání
tematických
map a zlepšeni technických podmínek
při jejich zpracovávánI.
1

Po skončenI
edIce
geologIckých
generálních
map
1:200000 je v současné době jedním z hlavních úkolů.
Ústředního l1stavu geologického
základní regioná!ní
výzkum státnlho l1zemí v měř. 1:25000. jeho úkolem ja podat podrobný obraz o geologické stavbě republiky spolu
s vyřešením hl,avních problémLí teoretického
a praktického charakteru.
Výzkum je prováděn komple~mími metodami a jsou používány
všechny
mJderní
výzkumné
metody. Vedle mapy geologické
jsou výslejkem
v'ýzkumu odvozené mapy prognóz nerastných
surovin, ve vybraných
oblastech
mapy
čtvrtohorních
pokry;mých
l1tvarů a mapy hydrogeologlcké.
V oblastech
důležPých
z hlediska výstavby navazuje tento výzkum na zákla:lní
geologický
výzkum
Inženýrsko-geologický,
provád.'!ný
n. p. St.avební g,eologie.
Vedle významu vědeckého
má ziikl,adní regianálnl
výzkum spojený se sesta70váním
map 1:25 :;00 i z'1ač'lý
význam národohospodál'ský.
Kl'ome sta'1,ovení celostátní
bilance zás·obnerostných
surovin, která je hlamím úkolem geologického
výzkumu,
sloužl mapy zejména pro
potřeby vodohospodářské,
plánování ziistavby, pro úvahy
souJisejlcí
s hospodařenlm
ornou pt1dou .apad.

J. R a u šer, CSt., Dr. Ing. V.
Biogeografick6 mapa CSSR

Dr.

Novák

V rámci "Geografické
rajonizace
CSSR" jsou vypracovávány v Geografickém
ústavu CSAV v Brně blogeograHcká mapy. Základní
jednotkou,
která
je zobrazena
v mapě, je skupin-a přírodních
geobiocen6z,
tj s:lUbJrl1
organismo. (rostlin a zvířat} včetně ne~lvé sloLky prostředl.. Tyto skupiny jsou' uspořádány
.do barevně odli-

J. Kr c h o, prom. geogr.

Morfometrické mapy reliéfu na báze te6rie poU
a možnosti použitia samoňinntch poňUaňov pri ich
zostrojeni
Problémy tématických.
máp jednotlivých
zložiek geosféry ponímanej
na báze teórie autnregulačných
systémov.
Mapy tématické
jednotlivých
zlOžiek geosféry uvažovanej ·ak'O hmJtný systém a mapy tématické
uva:lJvan~
z hf.adlska stavov tnhoto systému.
Morfometrická
analýza
reliéfu
z hJadlska
stavov
systému a problémy máp mJrfometrlckých.
Exaktná analýza reliéfu
a získ,anle kvantit,atUnych
uka:to..,atelov
z hladiska
modelačných
procesov.
MJžnost!
p'oužitia
te6rie poH ponimaných
z hladlska B. Salamona'prl
tématických
mapách, 50 špeclálnym
zameraním
na mapy
mor[ometrické.
Dešifrovanle
informáci!
zak6d,Jv,aných
v mape z hfadiska teórie polí a 1ch význam prs' mJrfometrickou
analýzu
reliéfU. Graflcko-numerickf
spOsob
zostrojenla
morfometrických
máp na báze te6rle pol(
zhla::liska
B. Šal,amona a kritika tohóto spOsJbu, ako aj'
vymedzenle
jeho pravdepodobných
možriostí.
.
PDužHle samočinných
počltačov prl ziskavaní kvan·
titatívnych
mDrfometrických
ukazatelov
z mAp velkých
mler-ok a zostrojenie
mAp. Porovnanle
výsledkov
dosiahn~týc}l pom()cou samočinných
počítačov s výsledkaml doslahnutými
g~ft(;ko·num:ertckým.
spOs-obom.
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2. kartografická konference (průběh)
Ve dnech t4.-16. října 1969 se konala 2. kartografická konference ,,0 významu kartografie pro rozvoj poznání". Konference uspořádané čes~oslovenským kartografickým
komitétem
při CSV!S a
odbornými skupinami pro kartografii
při Ceské
vědeckotechnické
společnosti a Slovenské vědeckotechnické společnosti
geodézie a kartografie
se
zúčastnilo 135 'vědeckých a odbornýr:h pracovníků
ČSAV, vysokých škol, pracovišf resortu ministerstva národní obrany, Českého úřadu, geodetického
a kartografického,
Slovenské správy geodézie a
kartografie,
pracovišť ministerstva školství, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, Českého geologického
úřadu a různých projektových ústavo.. Jednání byli přítomni významní
odborníci 'z Bulharské lidové republiky, Maďarské
lidové republiky, Polské lidové republiky, Socialistické federální republiky JUgoslávie, Anglie a
Svýcarska. Konference se také zúčastnil generální
sekretář MezinárOdní kartográfiCké asociace (ICA)
univ. prof. F. J. Ormeling.
V úvodu bylo hodnoceno plnění usnesení z 1.
kartografické
konference
pořádané
v Liblicích
v listopadu 1967. Bylo -konstatováno, že se plní bod
usnesení, který doporučoval rozvíjet teoretický výzkum v kartografU ve 4 hlavních směrech, a to:
a) rozvoj metod kartografického
znázorňování
b) objasnění teoretických
otázek kartografické
informace
c) rac;ional1zace a automatizace karto'grafického
procesu
d) výhledový plán tvorby kartografických
děl
vědecké ú.rovně.
Dnešní dílčí plnění je takové, že prvé dva problémy jsou náplní výzkumných úkolů' ve Výzkumném ú.stavu geodetickém,
topografickém
a kartografickém
a kromě toho ČSSR byla pověřena
vytvořením studijní skupiny
pro kartografickou
informaci v rámr:i ICA. Třp.tí problém jepředmětem snažení na všer:h kartografických
pracovištích
'a je též jedním z úkolfi ve VÚGTK. Čtvrtý problém
se řeší, částečně se již realiZUje a bude dokončen
v r. 1970.
V dalším bodě I1bUckého usnesení bylo doporučeno zahrnout do výhledového plánu zpracování,
vydání a udržování těchto základních děl:
a) souboru obetně zeměpisných
map velkých a
středních měřítek,
b) souboru tematických map, zejména analytických
map v měř. 1:200000, které by navázaly na
úspěšnou edIci geologických, geobotanických
a
jiných map,
.
c) edice tematických
geografických
a historickogeografických map a jej:ch souborfi,
d) komplexních
atlasových
děl, zejména atlasů
měst podle požadavkfi orgáml a organizací.
Tento úkol jako celek je velmi rozsáhlý a je
postupně zajišťován celou řadou dílčích opatření,
na nichž se podílejí pracoviště z resortu geodézie
a kartografie ve spolupráci s ostatními resorty a
insti tucemi.
V posledním bodě usnesení nabádá k rozšíření
spolupráce
vědeckých
a odborných
pracovníků
v kartografU navzájem se specialisty
tematicky
zainteresovanými
na mapovém vyjádření vědeckých
výsledkfi. Tento bod usnesení je plněn, je třeba
však stále prohlubovat
ft
rozšiřovat
spolupráci
všech odborníki\.

Tematika 2. kartografické
konference ,,0 významu kartografie pro rozvoj poznání" byla zvolena proto, aby byla informována široká vědecká a
odborná veřejnost o dosažených výsledcích pracína poli účinnosti kartografické informace, poskytované v kartografických
dnech, zpracovávaných pro
potřebu školství a v tematických
mapách. Problematika tematických map byla na konferenci podrobně projednána a bylo prokázáno, že bohatost
informací, soustředěná
v těchto kartografických
dílech má svou účinnost nejen u specialistil., ovládajících problematiku,
ale že některé tematické
mapy se stávají zdrojem stálých informací pro
všechny ostatní zájemce.
Výstava, která byla instalována v sále konference, byla doplňkem prnjednávané
tematiky a
poskytla ve zkratce profil kartografické
tvorby
zejména v oblasti tematických map. Vystavená díla
dokumentovala
současnou
úroveň
kartografické
tvorby a ,charakter jejího zaměření a tvořIla gra·
fické doplnění přednášeným referáti\m.
Na konferenci bylo předneseno
18 referáti\,
které se zabývaly problematikou tematických map,
kartografickou tvorbou pro školní účely a otázkami
kartografické
informace. S obzvláštním
zájmem
byla vyslechnuta
přednáška
prof. dr. Eduarda
Imhofa ze ŠVýcarska, která byla doprovázena řadou svatelnvch obrazů.
V diskusi k jednotliVým referátům byly vysloveny věcné připomínky, které jsou podnětné pro
další práci ve vadeckých a odborných institucích.
Na závěr konference bylo přijato
USNESEN!:

toto

1. Účastníci konference konstatují, že usnesení
z konference v Liblících bylo v podstatě jako celek
splněno. Z podnětu Čs. kartografického
kom1tétu
byla pro objasnění problematiky kartografické
informace vytvořena mezínárodní
studijní skupina
přI lCA, 'jejíž sestavení
a vedení bylo svěřeno
ČSSR. Rovněž je plněn úkol rozvoje metod kartografických znázorňování
a výzkum racionalizace
automatizace kartografického
procesu. Na sesta·
vení výhledového celostátního plánu kartografické
tvorby se pracuje. Je třeba se zaměřit na řešenI
a vyřešení kvalitativního
vyjádření
jednotlivých
složek obsahu, např. na vyjadřování terénu v ma·
pách všeho druhu, včetně glóbů a plastických ~ap.
ft

2. Vzhledem k velkému a rostoucímu významu
kartografické
informace pro rozvoj poznání, pro
řešení úkolů společenské praxe a pro mezinárodnl
vědeckotechnickou
spolupráci je nutné zabezpečit
další rozvoj čs. kartografie:
a) maximálním využíváním výsledki\ kartografického výzkumu,
b) uplatňováním
exaktních metod a moderní
techniky v kartografii, zvláště metod označovaných dnes jako digitální,
c) studiem potřeb a dispozic uživatelfi mapy a
práce s mapami, využíváním výsledkfi tohoto studia při tvorbě a vydávání map a při
organizaci kartografického
procesu,
d) odpovídající výchovou specialisto. na vysokých školách a výchovou středně technických kádru.
3. Účastníci 2. kartografické
konference konstatují, že jednání přispělo k vyjasněni hlavních
otázek dalšího rozvoje čs.kartografie.
Doporučují
pro náročnost dílčích probléml1 všem třem pol'áda·
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jíclm organizacím uspořádat
před uskutečněnlm
3. kartografické
konference
tematické
semináře,
specializované na řešenl vybraných problémfi. celé
tematiky. Příští 3. kartografickou
konferenci pak
zaměřit na zhodnocenl takto dosažených výsledkCt
a jejich využití pro dalšl rozvoj čs.kartograHe.
Doporučuje se 3. kartografickou
konferenci
uskutečnit ve vhodném termlnu na územl Slovenské
socialistické republiky.
Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi účastníky 2. kartografické konference.
--- Protože prfi.běh 2. kartografické
konference
byl úspěšný, je pro mne milou povinností poděkovat všem přednášejícím,
všem pracovníkům, kteří
se podHeli na organizačních pracích a všem institucím, organizacím, podnikům a zvláště pak Českému úřadu geodetickému
a kartografickému
a
Slovenské správě geodézie a kartografie
za účinnoU podporu a přispěnl ke zdaru konference ..
Ing. Karel Pecka

Vyhodno~eni nejlepiich
sortu ČUGK a SSGK

pracovniků

re-

C:eský úřad geodetický
a kartografický
spolu
s ústředním výbor~m Odborového svazu pracovníků státních orgánů a ústředním výborem Odborového svazu pracovníkfi. v tisku podlA kritérií vyhlášených opatřením ČÚGK č. 3247/1969-1 vyhodnotil 29 nejlepších
pracovnlkfi
resort1l, kterým
byly dne 20. listopadu 1969 na celostátní konferenci v klubu školství v Praze předány čestné odznaky "Nejlepši pracovnlk".
JSou to tito pracovnici:
Ing. Zdeněk Be l' v i d a, vedoucí rajónu na SG Tábor, nar. 1928, OÚG v Praze
Ing. Bohumlr Čí h a I, samol'ltatný inspektor pro
zadávání
a přejímku
prací, nar. 1907, OÚG
v Brně
JH'ina Dr á b k o v á, samostatný referent plánová·
nl, nar. 1926, Kartografie, n. p., Praha
Ing. František G l' e g o 1', vedoucl provozu speciálnich prací, nar. 1929, lG, n. p., Praha
Ing. Miroslav Her d a, CSc., samostatný vědecký
pracovnlk, nar.1919,
VUGTK v Praze
Karel K o t á s e k, samostatný technik specialista,
nar. 1913, lG n. p., Brno
Ing. Miroslav K o v á ř, odpovědný
geodet, nar.
1913, .lG, n. p., Praha
Václav K o z á k, samostatný referent Výchovy, nar.
1910, OÚG v Praze
Eliška K uč·e l' o v á, vedoucí skupiny EN, SG Tep'
lice, nar. 1939, OÚG v Praze
Ladislav K y š pere; k ý, vedoucí kresllčského oddílu, nar. 1914, Kartografie, n. p., Praha
Ing. Josef Lan g, vedoucí oddílu, nar. 1938, IG,
n, p,. Praha
Ing. František Me i sne 1', vedoucí rajónu Dobruš·
ka, SG Ryclmov n. Kn., nar. 1908, OÚG v Brné
Ing. Stanislav N o v á k, vedoucí rajónu na SG Mlddá BoleslaV, nar. 1906,OÚG v Praze
MarJe. O t i s k o v á, technik-geodet,
nar. 1928, lG,
n. p., Brno

Josef P e j c h a, pracovník technické dokumentace,
nar. 1916, OÚG v Praze
Josef P 1 ach k a, vedoucí skupiny EN, nar. 1912,
OÚG v Brně
Ing. Vilém Po han k a, vedoucl oddHlI, nar. 1913,
lG, n. p., Brno
Jaroslav Pro k o p, samostatný
redaktor map projektant, nar. 1913, Kartografické
nakladatelstvl, n. p., Praha
Kamil R e i f, pracovnlk reprodukce, nar. 1933. lG,
n. p., Praha
Karel R o ze h n a I, samostatný technik, nar. 1914,
OOG v Brně
IUDr. Zdeněk R o z prý m, ekonomicko-obchodnl
ředitel, nar. 1925, lG, n. p., Brno
Ing. Bohuslav S e h n a I, vedoucí oddílu účelových
map, nar. 1938, lG, n. p.,Praha
Ing. Jan Str á n s k ý, ústřední odborný referent,
nar. 1923, český úřad geodetický a kartografický
Hedvika S v o bod o v á, vedoucí měřické čety, nar.
1939, OÚG v Brně
Jindřich S ves t k a, samostatný
kartograf,
nar.
1924, Kartografie, n. p., Praha
Ing. Lubomír T r li gel', CSc., vědecký pracovník,
nar. 1930, GÚ v Praze
Ing. Otakar U 1 l' i c h, revizor kartografického
oddílu, nar. 1908, lG, n. p., Brno
Ing. František Vol e k, vedoucí SG Liberec, nar.
1911, OÚG v Praze
Lýdie W i e dne l' o v á, vedouct triangulační
čety.
nar. 1934, GÚ v Praze.
Blahopřejeme!
Masntca
Rlcdltel Slovenskej správy geodézie a kartografle
Ing. Ondrej M i c hal k o a predseda sekcie geodézie a kartografie pri ÚV - oZSO Ján D z u l' o v
na slávnostnej schOdzi dňa 24. 10. 1969 v BratIslave udelili a prepožičall titul a" čestný odinak
"Najlepší pracovnik" rerortu SSGK týmto pracovníkoII1:
Ing. Ján Val o v i č,poverený
vedenim VVZ, nar.
1919, Geodetický ústav v Bratislave
Anna S u p e j o v á, pracovnlčka EN Strediska geodézie na Vrútkach, nar. 1910, OÚG v Bratislave
Imrich H o van e c, vedúc1 Strediska geodézie v Humennom, nar. 1926, OÚG v Bratislave
Ing. Ján S a m e li a k, vedúci rajónu SG v Trenčíne, nar. 1928, OÚG v Bratislave
Auton Val e n t i n y, vedúci skupiny EN v Považskej Bystrici - Strediska geodézie v Púchove,
nar. 1920, OÚG v Bratislave
Ing. A1fonz F e r e n č í k, vedúci čaty špeciálnych
prác, nar. 1935, lG, n. p., Bratislava
.
.Ing. Michal K a t a n č í k, hlavný ekonóm závodu
v Prešove, nar. 1914, lG, n. p., Bratislava
Miloš K o š š a, vedúci meračskej čaty, závOd Zlllna,
nar. 1935, lG, n. p., Bratislava
LIbuše Kr e j č o v á, revizorka kartografického
od·
dielu, nar. 1925, Kartografia, n. p., Bratislava
Bp.rnard M a l' g o li e n, referent technickej redakcle mAp, nar. 1936, Kartografia, n. p., Bratislava
SlovenskA správa geodézie a kartografie blaho
želá pracovníkom vyznamenaných
titulom o čestným odznakom "Najlepší pracovník" rezortu SSGK
a ocakáva, že v ďalšom obdobi sa všetci pracov'
níci re-zortu v plnej miere zapoja do socialistického
súťaženia na počesť 25. výročia oslobodenia našej
vlasti, ako i do rozvola pracovnej iniciativy pra
doslahnutie dobrých hospodárskych
výsledko\l rezortu.
- Kelemtm
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Vyhodnocení rozvoje pracovní
iniciativy v resortu CUGK v roce 1969
soutěž o nejleplí pracovní kolektiv

Soutěž O titul" Ústav (podnik) 25. výročí
osvobození Československa Sovětskou
armádou".

český úřad geodetický a kartografický
vyhodnotil
rozvoj pracovní iniciativy v roce 1969. Soutěž byla
vyhlášena pro kolektivy tak, aby byly zhodnoceny
trvalé velmi dobré výsledky na státních zakázkách,
v evidenci nemovitosti a v dokumentační
mapové
službě, zejména s ohledem na kvalitu práce.
K návrhům ředitelů orgánů a organizací ve
spolupráci s odborovými orgány bylo vyhodnoceno
celkem 28 kolektivů, a to:
6 z Oblastního ústavu geodézie v Praze (SG Český
Krumlov, Klatovy, Mělník, Tábor, Kladno a MS
Praha),
5 z Oblastního ústavu geodézie v Brně (SG Nový
Jičín, Přerov, Třebíč, Opava, Břeclav),
3 z Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického
v Praze [kolektivy pracovníkfi a) výzkumu
problematiky
středisek
geodézie, b) kartografického
oddělení a c) řešící
problematiku
fyzikální a družicové geodézieJ,
3 'z Geodetického ústavu v Praze [kolektivy pracovníkfi a) oddílu astronomicko-geodetIcké
sítě,
b) iitvaru gravimetrie
a c) provozu nivelace J,
5 z Inženýrské
geodézie, n. p., Praha [kolektivy
pracovníků a) oddIlu THM závodu 2 - České
Budějovice, b) oddílu THM závodu 3 - Plzeň
c) Oddílu souvislého zobrazení map EN závo:
du 5 - Praha, d) oddIlu THM a reambulace
závodu 4 - Liberec a e) oddělení automatizace
zpracování ekonomických dat podn. řed. Praha),
4 z Inženýrské
geodézie, n. p., Brno [kolektivy
pracovníků
a) VHS 3201 Pardubice
THM,
b) VHS 2201 Brno - THM a reambulace, c) MO
4201.1 a 4201.4 Opava - THM a d) MO 2202.1
Brno - THM],
2 z Kartografického
nakladatelství,
n. p., Praha
[kolektivy pracovníků a) redakce map pro hospodářskou výstavbu a b) redakce map pro školy].
Český úřad geodetický a kartografický
s politováním konstatuje, že soutěže se nezúčastnily kolektivy národního podniku· Kartografie Praha.
Vyhodnocené kolektivy získávají peněžitou odměnu z prostředků
Českého úřadu geodetického
a kartografického.
Český úřad geodetický a kartografický blahopřeje
všem pracovníkům
odměněných kolektivfi, děkuje jim zaúsilI, kterým přispěli
k rozvoji pracovní iniciativy a věří, že právě oni
se stanou hlavními iniciátory
soutěže o čestný
titul "Ústav nebo podnik 25. výročI osvobozenI
Československa Sovětskou armádou".

český iiřad geodetický a kartografický
v dohodě
s ústředním výborem Českého odborového svazu
pracovníkfi státnlch orgánů a s ústředním výborem
Českého .odborového svazu pracovníkfi v tisku vyhlašuje soutěž o čestný titul "Ústav 25. výročí
osvobození" a "Podnik 25. výročí osvobozenI". Touto ~outěŽí se resort ČÚGK přihlašuje k "výzvě ÚV
KSC k rozvinutí pracovní iniciativy k 25. výročí
osvobození republiky Sovětskou armádou".

Dr. Mí§ek

INZEN'2"RAZEMeME:ŘIČE
pro metodické řízenI geodetických
a kartografických
prací při mapování lesfi přijme
Ústav pro hospodářskou úpravu lesfi v Bran~dýse nad Labem - zámek čp. 402, tel. 430,
431. Předpoklad praxe a kvalifikace pro získánI oprávnění, nástup 1. 1. 1970.

Soutěž je založena na těchto zásadách:
1. V resortu bude čestným titulem "Ústav 25. výročí osvobození" odměněna jedna organizace ve
sféře přlspěvkové a čestným titulem "Podnik 25.
výročí osvobozenI" Jedna organizace
ve sféře
hospodářské.
2. Soutěž o dosažení titulu počíná dnem 1. listopadu 1969 a bude uzavřena dnem 30. září 1970.
Hodnocení pro udělení čestného titulu se provede k 31. březnu 1970.
3. V soutěži budou diferencovaně odměněny orgány
nebo organizace, které se umlstí na prvém nebo
druhém místě, a to takto:
aj

ve sf~Fe pFísp~vkově

organizace, které bude přiznán čestný titul, obdrž I
prémii
- organizace, která se k 31.
březnu 1970 umístí na druhém místě, obdrží odměnu
- organizace, která se k 30.
záři 1970 umlstí na prvním
místě, obdrží odměnu
"- organizace, která se k 30.
září 1970 umístí na druhém
místě, obdržI odměnu

50000,-

Kčs

30000,-

Kčs

25000,-

Kčs

15000,-

Kčs

b J ve sfěFe hospodáFsk~

-- organizace, které bude přiznán čestný titul, obdrží
prémii
50000,- Kčs
- organizace, která se k 31.
březnu 1970 umIstí na druhém místě, obdrží odměnu
35000,- Kčs
- organizace, která se k 30.
září 1970 umIstí na prvnlm
místě, obdrží odměnu
30000,- Kčs
- organizace, která se k 30.
září 1970 umístI na druhém
místě, obdržI odměnu
25000,- Kčs
4. Hodnocení ~outěže provádí komise, kterou zřídí
předseda ČUGK v dohodě s předsednictvem (sekcí) ÚV přlslušnéno odborového svazu.
.
5. Pro hodnocenI JSou orgány a organizace povinny předložit ČÚGK rozbor hospodaření za oMobI
spolu s rozborem plnění kritérií, a to vždy do
1? ~nfi po uplyr:utí ,doby celé soutěže nebo její
?llčl etapy. SoucástI komplexního hodnocení je
1 rozbor rozvoje vnitřní pracovní iniciativy.
6. Organizace zabezpečí v dohodě s podnikovým
(závodním) výborem ROH internI rozvojpracovnI iniciativy rozpracováním zásad a stanoví evidenci a vyhodnocení soutěže o titul ,;závod, stře·
dIsko geodézie, kolektiv 25. výročI osvobození"
apod. SoutM pl'ízpfiSobí vlastnfm podmtnk4m a
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potřebám, jakož i tento rozvoj pracovní iniciativy podpoří závazky. Je třeba se zaměřit na pořádek, kázeň, kvalitu, hospodárnost a plné využívání pracovní doby.
7. Prostředky získané jako odměnu v soutěži je
možno použít z jedné třetiny na odměny zasloužilým pracovníkům
nebo kolektivům, ostatní
prostřeďky lze použít pouze na zlepšení péče
o pracující, zejména na zlepšení pracovního prbstředi.
8. Hodnotící 'kritéria:
Hodnocení z hlediska plnění státnich úkolů:
včasné uzavření hospodářských smluv na státní zakázky a jejich plnění podle časových
harmonogramů,
plnění celospolečenských
úkolů podle stanovených pracovních programů a plnění ukazatelů, zejména podmínek pro výplatu příspěvku na provoz, mezinárodní
spolupráce
apod.,
zajištěni úkoHI. spojených s přechodem na
souřadnicový systém JTSK,
plněni harmonogramů
vzájemné spolupráce
mezi výrobními složkami jednotlivých organizací, zejména spolupráce středisek geodézie a složek mapováni.
Hodnocení z hlediska úkolů technick~ho rozvo;e:
úspěšné akce mechanizace, automatizace
a
zlepšení organizace výrobního procesu,pokud
prokazatelně přináší zvýšení společansképroduktivity práce,
úspěšné zaváděni' progresivních
technologií,
zejména s účelným využíváním fotogrammetrických a jiných moderních metod.
Hodnocení z hlediska odběratell1:
kvalita prováděných prací,
skutečnost, že ve sledovaném období se nevyskytla oprávněná stížnost občana nebo socialistické organizace,
.
rozšiřování sortimentu a, u příspěvkových organizací zkvalitňování služeb jak organizacím,
tak i občanům.
Hodnocení z hledisk.a péče o pracu;ící:
rozvíjeni pracovní iniciativy,
zvyšování kvalifikace pracujících,
rozvoj 'sociální péče,
péče o bezpečnost a hygienu práce.
-Při udělení čestněho titulu se přihlédne k hospodářským výsledkům' za IV. čtvrtletí roku 1939.
9. Z možnosti ocenění budou vyloučeny:organizace,
u nichž se projeví:
tendence zneuiívatcen
k neoprávněnému
prospěchu. nebo nebudou dokončovány práce,
nízká úroveň kontrolní činnosti, pokud jde
o pořádek, kázeň, kvalitu, hospodárnost
a
plné využívání pracovní doby,
neodpovědný přístup k' vytváření životního
a pracovního prostředí, jakož i nedostatečná
opatřeoí v bezpečnosti práce.
Český úřad geodetický a kartografický
se vyhlášením soutěže připojUje k výzvě 'úV KSČ k rozvinuU prar.ovní inir.iativy k 25. výročí osvobození
Československa
Sovětskou armádou a v dohodě
s ústředním výborem Českého odborového svazu
pracovnlků státních orgánů a ústředním výborem
Českého Qdborového svazu pracovníkův,
tiSkll vyzývá všechny organizace
a pracovníky
resortu
k účasti na soutěži o čestný titul "Ústav 25. výročí
osvobozenl"a
"Podnik 25.. výročí osvobození".· ,

ČÚGK vědom si toho, že rozvinuti pracovní Iniciativy je účinným prostředkem k politické a ekonomické konsolidaci v naší zemi, doporučuje všem
orgáni'tm a organizacím svého resortu a všem jejich
pracovníkům přispět konkrétními činy k ozdrav3ní
národního hospodá.řství. Cestou k tomu je pořádek,
ká.zeň, kvalita vykonávaných
prací a iniciativní
plnění úkolů. ČÚGK doporučuje uvážit na všech
pracovištich resortu, jak a čím co nejúčinněji pNspět ke zlepšení hospodářské situace.
ČÚGK doporučuje vedoucím hospodářským pracovníkům resortu, aby ve spolupráci s podnikovými
(závodními) výbory ROH seznámili všechny pracovníky svých organizací se zásadami soutěže a
vytvořili předpoklady k jejimu úspěšnému rozvinutí.

Mezinárodní vědecké symposium
o důlním měřictví,důlnígeologii
a geometrii nerostných ložisek
Ve dnech 26. až 30. září 1969 se uskutečnilo v Praze
první mezinárodní shromáždění důlních měřičů důlních
geologů a odbOrníků pro geometrii nerostných loži·sek.
Mezi 500 účastníky bylo 150 zahraničních
odborníků
z dVaceti států, které mají rozvinut báňský průmysl.
Jedná!11 symposi,a se konalo v pěti tematických skupinách, 'z nichž prakticky všechny mají užší nebo širší
souvLslost s geodézií a kartografií.
Ovodní přednášky
akademika Fr. Čechury
a dr. ing. W. Ehrhardta
[NSR) zhodnotily vývoj důlního měřlctví 'a jeho dnešní
technícko-ekonomický
význam v CSSR az
hlediska
mezinárodního.
Specia:Iiz,ace prvních dvou skupin se týk,aly nových
metod' v důlním měřictví, důlní geologie a geometrie
new3tných ložisek, třetí skupina řešila vlivy poddolování a ochranu povrchu I důlních děl, další sekce
obsaho,vala přednášky týkající se důlněměřické
a geologické dokumentace,
důlní. kartografie
<l reprodukce
map; 'Pátá tt",Mtická skupina měla zařazeny referáty
z vědních oborů spolupracujících
s dulním měřictvím,
dulní geologií .a s geometrizací nero:stných ložisek. Na
symposiu bylo zařazeno celkem 60 referátu;
všichni
zahr,aniční autoři své přednášky'proslovlll
osobně a
česko'slovenští měli své práce dobře zastoupeny ve svodných referátech
zpravodaju jednotlivých sekcí; tím se
získalo dostatek času pro hodnotné diskuse.
V rámci sympo31a byla Instalována v Obecním domě
hlavního města Prahy dulněměřická výstava, která byla
tematicky správně a vkusně upravená. Unikátní staré
důlní mapy a dúlněměřické
přístroje a pom1icky byly
organicky začleněny k vystavov,aným československým,
švýo::wským, maďarsk~-m a německým úhloměrným, setl'vačníkovým a geodimetrickým
přístrojům a kartografickým pomuckám.
Naše i zahraniční
organizace
a výzkumné ústavy
dů'něměřického
a geodetického charakteru
vystavovaly
spo'ečně s ústavy našich a zahraničních vysokých škol
du 'něměřické
a inženýrsko-technlcké
elaboráty včetně
přÍ'3lušných výpočtu.
Na program symposia navazovaly tři tematické exkurze, kterých se zúčastnili zejména hosté z ciziny.
Hlavními pořadateli tohoto úspěšného sympozia byly
federální výbory pro prumysl a pro technický a Investiční rozvoj.
Jak,o duležltý vý,sledek jednání zá'stupcli jednotlivých
národních
organiz'ací dl1lních měřičů je ustavení přípravného výboru mezinárodní organizace di'Ilních měřičii. Jedním z prvních kroků přípravného
výboru byla
jednomyslná dohoda, že příští mezinárodní symposium
o dulním měřlctvía
geometrii nero:stných ložisek uspoi'ádá maď,arská důlněměl'lcká organizace
v Budapešti,
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li to nejpozději
za čtyři roky. Referujeme o tomto jednání zejména proto, že vědecko-technlcké
i společenské
styky a spolupráce
nové mezinárodní
urganizace s FW
(Mezinárodní federace zeměměřičfi) budou jistě na žádoucí kolegiální úrovni il výši.
Považujeme ještě za svou povinnost, abychom upozornlli na dvousvazkový sborník přednášek
symposia,
který vyšel též česky a slovensky; omezený počet výtiskíi tohoto čs. vydání je ještě k dispozici za režijní
cenu v Ústavu pro výzkum rud v Praze 4, Modřanská
ulice čís. 23.
Ing. lAN MOSNA, CSc.

Přírůstky Ústřední mapové dokumentace
Geodetického ústavu v Praze
Bulharsko Měřítko 1: 1 500 000. Vydalo Kartografické
nakladatelství,
n. p. Zpracovala a vytiskla Kartografie,
n. p., Praha - 1968. Náklad 23000 výtiskťí. 1 list, vícebarevná,
rozměr kresby 26 X 42 cm (slož. 27 X 11 J.
Cena Kčs 8,KGF čís. přír. 175/68
Mapa Bulharské I1dové republiky v plošném vybarvení má zakreslenou
hydrografickou,
železniční a silniční
síť. Hlavní silnice jsou s kilometráži. Sídl1ště jsou uvedena v sedmi velikostech podle počtu obyvatel. V mapě
jsou vyznačeny hranice krajfi, dále železniční a silniční přechody, autocampingy, motely, letiště, hrady, zámky, památníky, mořské lázně apod.
Mapu doprovází podrobný text o Bulharsku a stručný
turistickovlastivědný
popis významných míst. Ze zvětšené kresby je uvedeno schema Sofije a mapky Varny
s okolím a Burgasu s okolím.
Jugoslávie Měřítko 1: 1 500 000. Vydalo Kartografické nakladatelství,
n. p., Praha.
Zpracovala
a vytiskla
Kartografle,
n. p., Praha
- 1968. Náklad 35000 výtiskfi. 1 list, vícebarevná, rozměr kresby 52,0 X 52,5 cm
(slož. 27 X 11). Cena Kčs 8,KGF čís. přlr. 175/68
Mapa SoCial1stlcké federativní
republiky
Jugoslávie
má tutéž náplň jako mapa Bulharska.
Dodatkem je
schema Bělehradu. Mapky Rjeky a okolí, Splitu a okolí
11 Boky Kotorské
s Dubrovníkem a okolím jsou zvětšeniny hlavní mapy.
Mexiko Měřltko 1 : 6 000 000. Vydalo Kartografické naIdadatelství,
n. p. Zpracovala
a vytiskla Kartografle,
n. p., Praha - 1968. Náklad 5000 výtiskíi. 1 list, vícebarevná, rozměr kresby 44 X 53 cm (slož. 22,5 X 11,0 J.
Cena Kčs 8,KGF čís. přír. 174/68
Mapa Mexika byla vydána u příležitosti
XIX. olympijských her. Na dodatkové mapce světa je uvedena
vzdušná vzdálenost
z Prahy do hlavního
města Mexíka. Na rubu mapy je podrobný text o Mexiku a stručný turistickovlastivědný
popis významných
míst. Dále
je uvedeno schema hlavního města a přehledná
tabulka vítězů OH Tokio 1964 s možností záznamíi vítězů
Mexiko 1968.
Mapa kulturních
památek
CSSR Měřítko 1: 500 000.
Vydalo Kartografické
nakladatelství,
n. p., Praha. Zpracovala a mapovou část, text a obálku vytiskla KartograHe, n. p., Praha. 3. nově zpracované
vydání - 1968.
Náklad 22000 [60001- 82 ODD] výtisků. Knižní vydání
21 X 15 cm. Cena Kčs 17,KGF čís. pi'lr. 179/68
Mapa
kulturních
památek
ČSSR podává přehled
o významných kulturních
památkách,
zvláště
stavebních, na území našeho státu zhruba do roku 1900, dále
přehled o dosud vyhlášených
městských
památkových
rezervacích,
muzefch,
archeologických
památkách
apod.
Připojený podrobný značkový klíč k mapě s vysvětlivkami ve čtyřech světových jazycích, obrazová část a

závěrem textová část, v které je podán stručný výklad ke každému památnému čI pozoruhodnému
objektu
nebo místu, jsou obsahem již třetího knižního vydání
této mapy.
Základní

mapa ČSSR 1: 50 000

Okres Čadca (Stredoslovenský
kraj] ~1ierka 1: 50000.
Vydalo Kartografické
nakladatelstvo,
pobočka v Bratislave. Spracoval a vytlačí! KRŮ v Bratislave v spolupráci s Ústavom geodézle a kartografíe
v Bratislave.
(Stredisko
geodézie Čadca). 1. vydanie 1967. Náklad 1000 výtlačkov.
1 list, viacejfarebná,
rozmer
kresby 64 X 117 cm (72 X 123). Cena Kčs 20,KGF čís. přír. 88/68
Okres Nitra východ - západ [Západoslovenský
kraj).
Mlerka 1: 50000. Vydalo Kartografické
nakladatelstvo,
pobočka v Bratislave. Spracoval a vytlačil KRÚ v Bratlslave ve spolupráci s Ostavom geodézle a kartografie
v Bratlslave
(Stredisko geodézie Nitra]. 1. vydanie 1967. Náklad 1500 výtlačkov. 2 listy ve spoločnom ráme, viacejfarebná,
rozmer kresby listu 92 X 55 cm
(104 X 60]. Cena Kčs 25,KGF čís. přír.
87/68
Základní mapa pro potřebu národního
hospodářství
obsáhuje podrobnou hydrografickou,
silniční a železniční síť a všechna sídliště. Z píivodních pokrytíi jsou
zobrazeny jen lesy.

Atlasy
Skolní zeměpisný atlas světa. Vydalo Kartografické
nakladatelství,
n. p., Praha.
Zpncovala
Kartografie,
n. p., Praha. Vytiskla Kartografia,
n. p., Bratislava.
9. vydání 1968. Náklad 45000 (914000 - 959000)
výtiskíi. Formát 30 X 21 cm. 49 stran map a 27 stran
abecedního
seznamu
zeměpisných
názvů.
Cena
Kčs 27,KGF čís .. přír. 136/68
Skolní atlas československých
dějin Vydalo Kartografické nakladatelství.
Zpracoval KRO v Praze. Vytiskl
KRO v Bratislavě. 4. vydání
1967. Náklad 25280
(425561 - 450 840) výtlskíi. Formát 30 X 21 cm. Obsahuje 44 stran map, 16 stran textu a 15 stran rejstl'íku.
Cena Kčs 23,50
KGF čís. přír. 137/68
Skolní atlas československých
dejín Vydalo Kartografické nakladatelstvo.
Spracoval KRO v Prahe. Vytlačil KRO v Bratislave. 5. vydanle - 1967. Náklad 25280
[161850 - 187130) výtlačkov. Formát 30 X 21 cm. Mapy 44 strán, texty k mapám 18 strán, abecedný zoznam
názvov 12 strán. Cena Kčs 23,50
KGF čís. přír. 138/68
Skolskť atlas svetových dejín Vydalo Kartografické
nakladatelstvo,
Spracoval a prípravné
práce uskutoi;nil KRO v Prahe. Vytlačil KRiŮ v Bratislave. 4. vydanie
- 1968. Náklad 30280 (294051 - 324330) výtlačkov.
Formát 30 X 21 cm. Mapy 52 strán, texty k mapám 18
strán,
abecedný
zoznam
názvov
24 strán.
Cena
Kčs 34,KGF čís. přír. 139/68
Školní atlasy v českém a slovenském znění vyšlé ve
velkém nákladu v dalších vydáních ne:loznaly v obsahu
změn.

Odborná skupina
ČSVTS pro geodézii
a mapovalll
spolu se závodní pobočkou ČSVTS Geodetického ústavu
v Praze uspořádají dne 18. února 1970 od 9.30 hod.
v sále ČSVTS v Praze 1, Široká 5 seminář na téma
UDRŽOVÁNÍ A DOKUMENTACE GEODETICKÉHO
BODOVÉHO POLE
Na semináři budou projednány
otázky vlivů na stabilitu polohopisných
a výškopisných
základů,
jejich
obnova, údržba, zpřesňování a dokumentace.
Programy budou rozesílány pobočkám ČSVTS v lednu
1970. Uzávěrka přihlášek 1. února 1970.
•

ZP ČSVTS GÚ Praha

Letos to udělejte jednoduše ... Staňte se' členem
Klubu čtenářů technické literatury a celý rok 1970
budete mft po starosti ... Všechny kni'žky, které
potřebujete při práci a studiu, Vám přednostně zajlsd
KLUB ČTENÁŘŮ TECHNICKÉ
LITERATURY

KCTL

L. CoIIab

Veličiny a jednotky
praxi

v technické

KnIha podává podl'obný výklad o použfvaných
měrových soustavách
v mechanIce a hydraullce, akustlce,
termIce a chemU, elektromagnetlsmu, ve fotometrU
a nukleonlce.
Vysvětluje
jejich fyzIkálni základ a jejich vzájemné vzta·
hy,a
to pro soustavy metrické
i anglosaské.
Uvádi souhrnné
tldaje o jednotkách
probfraných fyzikálnfcll a technických
veličin. Výklad
je doprovázen
četnými konkrétnfmi
přiklady.
Váz. asi 61 Kčs
B. Budiuskf

-

Funkcionální analýza a numerická
matematika
(TKI)
Přes opakování nejdflležltějliich
pojmCt funkcionálnI analýzy směřuje výklad k metodám aplikovaným na řadě specIálnich
přfpadfl běžně
uŽfvanýcb v Inženýrské výpočetní praxI. V četných přfkladech, které výklad Hustrujf, ukazuje
autor cestu od abstraktnl
teorIe až po formulaci tllohy pro samočInný počítač a uvádí výsledky zlskané na počltačl.
Váz. asi 53 Kčs

Česko-německý

B. Kepr

technický

slovník

Základy diferenciální geometrie
s technickými aplikacemi

Obsahuje asi 80000 termfnfl a termInologických
spojeni ze vliech technických
oborfl. Slovnik
byl sestaven
na základě
excerpce
moderni
terminologie.

Přfručka
je věnována
základflm
dlferencIálnf
geometrIe v euklldovských
prostorech
a apllkacfm této dlscipliny
v plochách
inženýrské
praxe v mechanice
a kartografU.
Je psána
z modernfho hlediska a: přitom velmi přfstupnli.
Váz. asi 48 Kčs

Malý anglicko-český a česko-anglický technický slovnik

J.

Kazda

Staticky
(Přfklady

neurčité
řešeni

konstrukce

modernlml

metodami)

TKI

Obsahuje praktické
apllkace Crossovy metody
l\ozdělovánf
momentfl
a nových
relaxačnfch
metod při statických
výpočtech
železobetonových a ocelových
rámových
konstrukcf
rdzných typfl pi'l rdzných zatfženich. Apllkuje výsledky metodických
studU světových
kapacIt,
jako vedle Crosse jsou GrInterl, Daliek, 8outhwel, Chen, Oswald, Llghtfoot, ~agln, Kanl aj.,
a podává je jasnou, přfstupnou
formou 'k přimému použiti v projektové
praxI.
Váz. asi 60 Kčs

Obsahuje v každé části asi 12000 hesel. PH sestavováni slovnfku byl brán zřetel na potfeby
našich technikfl a montérd v ciZině.
Váz. 8Sl 48 KlSI

J.

Bartol -

Příručka

R. Meěff

pro střelmistry

v hornictvf,
stavebnIctvi
a ostatnich
oborech
Kniha pojednává o výbu§lnách, roznllcovadlech
a pomflckách trhacf techniky, podává přehled
vrtacich
zařízeni,
popisuje
pflsobeni výbuchu
na obklopujtcí
prostl'edl, l1vá.dí základni před·
pisy a zásady týkajfcl se zacházení
s výbuJ1nami a trhacich
praci ve všech prdmyslových
oborech.

--- Zde-- odstl'lhnAte
- ---------------------------a polilete na adresu
SNTL, odbytov~ odděleni,

Přihlašuji
*) Nehodící

se za člena Kiubu čten4řtl
se škrtněte.

technické

literatury")

Praha

1, Sp41llllJ4 51

Nemám zájem o člcnstvt

v KOTL")

