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Náklad

2200 výtisko.. Papír:

1984, do tisku, 9. července

Výsledky kartografie
\" rezorte SÚGK
Mezinárodní

text a příloha

7208/70 g, obálka 209180 g. Toto číslo vyšlo v červenci

1984. Otisk povolen jen s udáním pramene

Ing. Daniel Lenko
a výhrad jej rozvoja

Ing. Jaroslav Kouba, CSc.
tendence rozvoje kartografie

145

1984, do sazby v květnu

práv.

Výsledky automatizovanej
tvorby
ných ěastí mapy strednej ElIr6py

spracúva162

148
ISO

Doc. Ing. Irena Mitášová, CSc.
Grafové štruktúry a ich využitie v kartografU

152

Doc. S. N. Serbenjuk, DrSc.,
Doc. V. S. Tikunov, DrSc.
a automatizovaná
tvorba tema-

Doc. Ing. Milan Hájek, CSc.
Hodnotenie a možnosť využÍvania Základnej
mapy ČSSR 1: 200000 na tvorbu tematických
~p

autorských

Ing. Štefan Kondáš, CSc.,
Ing. Felix Marko

Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
Souěasné vývojové trendy v čs. kartografU

Modelování
tických map

a zachováním

156

rn

RNDr. Ján Feranec, CSc.
Tvorba tematických máp s využitím údajov
diarkového prieskumu
166

912.43(084.3)

528.9.004( 437.6)

LENKO, D.
Výsledky ka,rtografie
SŮGK
Geodetický

a výhrad

a kartografický

jej rozvoja

obzor,

30,

1984,

v l'ezorte
Č.

7, str.

145-147

Ůspechy
Slovenskej
kartografle,
n. p., Bratislava
v ostatných
rokoch. EOlčná činnost máp pre hospodársku výstavbu, skoly a verejnost.
Výskum a medzinárodná
spolupráca
v kartografll.
Výhlad v edičnej
činnosti kartografie
na Slovensku.

(437) :528.94

HMEK, M.
Hodnotenle
a možnost
využivania
Základnoj
mapy
C~SR 1: 200 000 na tvorbu tematických
máp
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, Č. 7, str.
159-162,
3 Mb., lit. 4
Hodnotenie Základnej mapy ČSSR 1 : 200000 z aspektu
používatelov.
Jej využltie na tvorbu 12 druh ov tematických máp z oblasti
správy,
rladenia,
vedeckej
činnosti a žlvotného prostredla.
Hodnotenle navrhovaných máp expertml bodovacou metódou a metódou poradia.

528.93:65.011.56

528.9.002:002

KOUBA, j.
Mezinárodni
Geodetický
148-150,

tendence

rozvoje

a kartografický
3 tab.

kartografle

obzor,

30,

1984,

Č.

7, str.

Rozsah a struktura
informačních
toků odvětvové soustavy VTEI geodézle a kartografie.
Struktura
rubrikátoru oboru kartografle.
Analýza informačních
toků
OOlS VÚGTK za období 1981-1983.
Odhad základních
mezinárodních
tendencí rozvoje kartografie
na základě významnosti
(počtu informacl)
indexů rubrikátoru.
Možné oblasti
přínosu
čs. kartografie
čs. soustavy
VTEI geodézie a kartografie.

528.9 (437 J ,,313"

MISKOVSKÝ, M.
Soui!asné

vývojové

Geodetický
150-152,

trendy

y čs. kartografii

a kartografický
lit.

obzor,

30,

1984,

Č.

7, str.

KONDAS, S. - MARKO, F.
Výsledky automatizovanej
tvorby spracúvaných
i!astí
mapy strednej Eur6py
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, Č. 7, str.
162-166,
Z obr., lit. 6
Základné Informácle o príprave grafických podkladov
na tvorbu dlgitálnej bázy údajov. Tvorba bázy údajov
dlgitalizáciou
a možnosti softwarového
vybavenla Digltálne1j mapy Európy. Popis automalizovaIl1ej telch·
nológie originálov
a ich využívanie na tvorbu tlačových podkladov.
Prehlad
doterajších
výsledkov, vyllžitia a koncepčných
zámerov automatizovanej
modulárnej tvorby originál ov máp malých mierok.

528.94:528.956

FERANEC, J.
Tvorba tematických
mAp s využitlm údajov diafkového prleskumu
GeOdetický a kartografický
obzor, 30, 1984, Č. 7, str.
166-168.
1 obr., lit. 5.
Metodické aspekty tvorby tematických
máp na základe transformácie
interpretačných
schém (tematického
obsahu mapy) do topografických
máp. Interpretačně
schémy ako výsledok interpretáLie
snímok, modifikovanej a prlorl
definovaným
obsahom
zostavovanej
tematlckej mapy.

2

Hlavni směry v rozvoji čs. kartografie.
Zaměření výzkumu na potřeby kartografické
výroby. Automatizace v kartografll.
Využití dálkového
pril.zkumu Země.
Tematická
skladba kartografické
tvorby.

528.9.004{437.6)
!lEHKO,

,l\.

Pe3ynbTaTbl
KapTorpa$HH
H BH,lIbl ee
6Y,llYlllee
B Be,llOMCTBe CVrK
reO,lle3HlIeCKHH
H
N" 7, CTp. 145-147

[519.17:528.9]

:681.3.05

MITASOVA, I.
Grafové

štruktúry

Geodetický
152-155,

a ich využUle

a kartografický
7 obr., lit. 10

obzor,

v kartografli
30,

1984,

Č.

7, str.

Grafové štruktúry
vo svojom matlcovom
vyjadrení
poskytujú
efektívny
nástroj
kartografiLkého
modelovanla a riešenia číselných a grafických úloh na týchto modeloch tam, kde sa využIvajú počltače.

KapTOrpa$HlIeCKHH

+ 65.011.56]
TIKUNOV, V. S.

Modelováni

a automatizovaná

Geodetický

a kartografický

156-158,

Jil.

tvorba
obzor,

tematických
30,

1984,

Č.

map
7, str.

8

Zeměpisné systémy a jejich matematicko-kartografické modelování.
Proces modelování.
Systémový
přistup ke zpracování
tématických
map. Automatizovaná
tvorba
tematických
map a jejI fáze. Koncepce automatizace mapové tvorby.

0630P,

3D,

528.9_002:002
KOYcA,

51.
TeH,lIeHI\HH pa3BHTHlI

reoAe3HlIecKHH
H KapTorpa$HlIecKHH
N° 7, CTp. 148-150,3
Taó.

SERBENjUK, S. N. -

Ha

Vcnexbl Hal.l. np. CnOBal.lKall KapTOrpa$HlI,
cpaTHcnaBa B TelleHHe
nOCne,llHHX neT. 1-13AaTenbCKall AeSl'
renbHOCTb KapT AnSI X03S1HCTBeHHoro CTpOHTenbCTBa,
WKon H 06l.l.leCTBa. I-1ccneAoBaHHe H MelKAYHapOAHoe
COTpYAHHlIeCTBO B KapTOrpa$HH.
BHAbl Ha 6YAYl.l.lee
B H3AaTenbCKOH AeSlTenbHOCTH KapTorpaepHH
B CnoBaKHH.

MelK,lIYHapO,llHble

528.94: [681.3.05

pa3BHTHlI

KapTOrpa$HH
0630P,

3D,

06beM
H CTPYKTypa TOKa HH$OpMal.lHH oTpacneBoH
CHCTeMbl HaYlIHo-TexHHlIecKHx
H 3KOHOMHlIeCKHX HH$OpMal.lHH
(HT31-1)
reOAe3HH
H
KaprorpaepHH.
CTPYKTypa
Py6pHKaTopa
oTpacnH
KapTorpaepHH.
AHanH3 TOKa HHepOpMal.lHH OTpacneBoro
HHepopMal.lHOHHOro I\eHTpa
HaYlIHo-HccneAoBaTenbcKoro
HHcTHTYTa
reOAe3HH,
TOnorpa$HH
H
KapTorpaepHH
B 1981-1983
1'1'.
Ol.leHK(l OCHOBHblX MelKAYHapoAHblX TeHAeHl.lHH pa3BHTHSI KapTorpaepHH Ha OCHOBaHHH 3HallHTenbHOCTH (KonHlIeCTBa HHepOpMal.lHH) HH,lIeKCOB Py6pHKaTopa.
B03MOlKHble 06naCTH
BKnaAa
lIeXOCnOBal.lKOH KapTOrpa$HH
lIeXOCnOBal.lKOH CHCTeMbl HT31-1 reOAe3HH 11 KapTOrpa$HH.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKf

528.94:528.856

528.9 (437) ,,313"
MVlKWOBCKVI,

M.

COBpeMeHHble
KapTorpa<l>H H

<PEPAHELI,R

TpeHtlbl

reOtle3H4eCKHH
H
N°7, CTp. 150-152,

pa3BHTHlI

lIexocnoBs~Koií

K8pTOrp8<1>H4ecKHH
nHT. 2

0630P,

C03t1SHHe TeMSTHlIeCKHX KapT C Hcnonb30BSHHeM
tlaHHblX AHCTaH~HOHHoro 30HtlHpOBSHHlI

3D,

OCHoBHble
H8np8BneHHlI
B p83BHTHH lIeXOCnOB8l\'
KOH K8pTorp8<1>HH. H8np8BneHHocTb
HccneAOB8HHll
H8 Tpe6oB8HHH
K8pTorp8epH4ecKoro
npoH3BoACTB8.
ASTOM8TH38l\HH
B K8pTorp8epHH.
npHMeHeHHe
AH'
CT8Hl\HOHHOro 30HAHpOB8HHH 3eMnH. TeM8TH4ecKHH
8CcopTHMeHT
K8pTorp8epH4ecKoro
npoH3BoACTB8.

[519.17:528.9

CTPYKTYPbl

3D,

0630p,

MeToAH4ecKHe
8cneKTbl
C03AaHHlI
TeM8TH4eCKHX
KSpT C Hcnonb30BSHHeM
TpSHC<I>OpMSl\HH HHTepnpeT8l\HOHHbIX cxeM
(TeMsTH4ecKoro
cOAeplKsHHll
KSpTbl) B TonorpsepH4ecKHe
KSpTbl. VlHTepnpeTSl\HOHHble
cxeMbl
KSK pe3ynbTsT
HHTenpeTSl\HH
CHHMKOB, MO'
AHepHl\HpOBSHHOH no 3spSHee
onpeAeneHHOMY
CO·
AeplKSHH 10 COCT8BnHeMOH TeMSTH4eCKoií KSpTbl.

H HX npHMeHeHHe

B KSp-

528.9.004[ 437.6)
LENKO, D.

reoAe3H4ecKHH
H
N° 7, CTp. 152-155,

K8pTorp8<1>HlIecKHH
7 pHC., nHT. 10

0630P,

3D,

rp8epHKoBble
CTPYKTYPbl B M8TpHlIHOM BblpaJKeHHH
npeAOCT8Bn5iIOT 3epepeKTHBHoe cpeAcTBo
KapTorpaepH4ecKoro
MOAenHpoBaHHll
H peweHHll
4HcnOB~X H
rp8epH4ecKHx
38A84 H8 MOAenllX T8M, rAe Hcnonb3Y'
IOT Bbl4HcnHTenbHble
M8WHHbl.

+ 65.011.56]

528.94: [681.3.05
CEP6EHIOK,

C.

H. -

TVlKYHOB,

reoAe3H4ecKHH
H K8pTorp8<1>H4ecKHH
1984, N° 7, CTp. 156-158,
nHT. 8

C03t1SHHe

0630p,

3D,

reorpaepH4ecKHe
CHCTeMbl H HX MaTeMaTH4eCKO-KapTorp8<1>H4eCKoe
MOAenHpoB8HHe.
npol\ecc
MOAenHpoB8HHll.
,lI,ocTyn
K 06p86oTKe
TeM8TH4eCKHX
K8pT. ABTOM8TH3HpOB8HHoe
C03A8HHe TeM8TH4eCKHX
K8pT H ero ep83bl. KOHl\enl\HH
8BTOM8TH38l\HH CO3A8HHll K8pT.

912.43 (084.3)

(437) :528.94

M.

O~eHKs
H
KapTbl l/CCP
KapT

B03MOJKHOCTH npHMeHeHHII
OCHOBHOií
1 : 200 000 tlnll C03t1aHHII TeMaTHlIeCKHX

reoAe3H4ecKHH
H
N° 7, CTp. 159-162,

K8pTOrp8epH4ecKHií
3 T86., nHT. 4

0630P,

MAPKO,

<p.

sBToMaTH3HpoBaHHoro
C03t1aHHII
lIacTeií
KapTbl CpetlHeií
EBponbl.

reoAe3H4ecKHH
H
N° 7, CTp. 162-166,

obzor,

30,

ihrer

Ent-

1984, Nr.

7,

Erfolge des VEB Slovenská kartografia
Bratislava ln
letzten Jahren, Edltionstiitigkelt
der Karten fur den
volkswlrtschaftllchen
Aufbau, Schulen und die Of·
fentllchkeit.
Forschung
und dle Internatlonale
Zusammenarbelt
in der Kartographle.
Perspektive
der
Edltlonstiitlgkeit
ln der Kartographle
ln Slowakel.

K8pTorp8<1>H4eCKHH
2 pHC., nHT. 6

528.9.002:002
KOUBA, J.
JInternatlonale
Kartographle

Tendenzen

Geodetlck~ a kartografický
Selte 148-150, 3 Tab.

ln

der

obzor,

Entwicklung
30,

der

1984,

Nr.

7,

Ausmass und Struktur
von lnformatlonsflussen
des
Fachsystems
VTEl der Geodiisle
und Kartographie.
Struktur des Rubrlkators des kartographischen
Fachs.
Analyse der lnformatlonsflusse
ODIS VÚGTK im Zeitabschnitt
1981-1983.
Abschatzung
internationaler
Haupttendenzen
der Entwlcklung
in der Kartographle
auf Grund der Bedeutsamkelt [der lnformartionsanzahl)
der
Rubrlkatorenlndexen.
Mllgllche
Berelche
des
Beltrags der tschechoslowaklschen
Kartographie
des
tscheLhoslowaklschen
geodiitlschen
und kartograph:schen Systems VTEI.

528.9(437),,313"

528.93:65.011.56
-

Geodetlck~ a kartogr8f1ck~
Seite 145-147

Dud Ausslcht

3D,

Ol\eHK8 OCHOBHOH K8pTbl 4CCP
1 : 200 000 C T04KH
3peHHll
Hcnonb30B8TeneH,
ee npHMeHeHHe
npH co·
3A8HHH 12-H THnOB TeM8TH4eCKHX
K8pT H3 cepepbl ynp8BneHHll,
H8Y4HOH AellTenbHOCTH
H cpeAbl
06HT8HHll.
Ol\eHK8
cnel\H8nHCT8MH
npeAnOlKeHHblX
K8pT 04KOBblM MeTOAOM H MeTOAOM nopHAK8.

W.

Ergebnisse der Kartographle
!wlcklung lm Ressort SOGK

B. C.

MOtlenHpOBaHHe
H aBToMaTH3HpoBaHHoe
TeMSTHlIeCKHX KapT

Pe3ynbTaTbl
óaTblBaeMblx

KapTorp8epH4ecKHH
1 pHC., nHT. 5

VI.

rp8<1>HKoBble
Torpa<l>HH

KOH,lI,AW,

reoAe3H4ecKHií
H
N° 7, CTp. 166-168,

]:681.3.05

MVlTAWOBA,

rAEK,

OBZOR

0630P,

MIKSOVSK?, M.
Gegenwiirtige Entwlcklungstrende
waklschen Kartographie
Geodetlck~ a kartografický
Selte 150-152, Lit. 2

obzor,

in der tschechoslo30,

1984,

Nr.

7,

Hauptrlchtungen
der Entwlcklung
der tschechoslowaklschen Kartographie.
Orlentlerung
der Forschung auf
Bedurfnlsse
der kartographlschen
Produktion.
Automatlslerung
ln der
Kartographle.
Ausnutzung
der
Fernerkundung
der Erde. Thematlsche
Struktur der
kartographlschen
Produkt Ion.

o6ps·

30,

OCHoBHble HH<I>OpM8l\HH o nOArOTOBKe rp8<1>H4ecKHx
060CHOB8HHH Anll C03A8HHll l\H<I>POBOH 683bl A8HHbIX.
C03A8HHe
683bl A8HHblX H B03MOlKHOCTH CHCTeMbl
nporp8MM
lIH<I>pOBOH K8pTbl EBponbl. OnHc8HHe 8BTOM8TH3HpOB8HHOH TeXHonorHH
opHrHH8noB
H HX
npHMeHeHHe npH C03A8HHH ne48TH~X 060CHOB8HHH.
0630p
HblHeWHHX pe3ynbT8TOB,
npHMeHeHHII
H KOHl\enl\HOHHbIX
H8MepeHHH 8BTOM8TH3HpoB8HHoro
MOAynbHoro
C03A8HHlI opHrHH8noB
MenKoM8cwT86HblX
K8pT.

[519.17:528.9] :681.3.05
MITASOVA, I.
fGraphlkstrukturen
tographle

und

lhre

Ausnutzung

Geodetick~ a kartograflck~
obzor,
Seite 152-155, 7 Abb., LIt, 10

in der

30, 1984, Nr.

Kar7,

Graphlkstrukturen
ln Ihrer
Matrlxausserung
bleten
eln effektlves Werkzeug fiir dle kartographlsche
Mo·
delllerung
und Lllsung numerlscher und graphlscher
Aufgaben auf dlesen Modellen dort, wo Rechner angewendet werden.

Ceodetický a kartografický obzor
ročník 30/72, číslo 7/1984 145

Ing. Daniel Lenko,
námestník predsedu
Slovenského úradu geodézie a kartografie

Výsledky kartografie a výhl'ad jej rozvoja
v rezorte SÚGK

V roku 1984 si pripomíname tridsiate výročie vzniku
samostatného rezortu geodézie a kartografie u nás
a hodnotíme výsledky, ktoré sa v rezorte dosahujú
v podmienkach rozvinutej socialistickej spoločnosti.
Medzi významné činnosti, ktoré rezort geodézie a kartografie zabezpečuje pre uspokojovanie potrieb spoločnosti aj jednotlivcov, patrí kartografická činnosť.
Túto vykonáva predovšetkým n. p. Slovenská kartografia v Bratislave (SK) a čiastočne n. p. Geodézia
v Bratislave, v Prešove a v Žiline.
Vznik samostatnej kartografickej organizácie na
Slovensku sa datuje k 1. 1. 1957 vytvorením Kartografického a reprodukčného ústavu v Modre - Harmónii.
Po viac ako 25 ročnom období snahy o vybudovanie
materiálnej a výrobno-technickej základne, školenia
a výchovy kádrov, prehlbovania organizačnej štruktúry, jestvuje dnes SK, ktorá výsledkami svojej práce
sa dopracovala na rovnocennú pozíciu pri porovnaní
s organizáciami s mnohoročnou vydavatelskou tradíciou. Hodnotenie výsledkov a úspechov kartografie na
Slovensku spájame predovšetkým s hodnotením výsledkov SK.

V súčasnosti SK plní plánovite všetky úlohy, súvisiace
s vydavatelskou, nakladatelskou, výrobnou i obchodnou činnosťou pri vydávaní kartografických diel pre
potreby organizácií a obyvatelstva v SSR, ale zabezpečuje aj sústavný a všestranný rozvoj kartografie na
Slovensku a zvyšuje jej ekonomickú efektívnosť. SK
prešla viacerými etapami vnútropodnikového organizačného usporiadania až po vytvorenie základných
predpokladov pre osvedčujúci sa podnikový a vnútropodnikový chozrasčot. Podnik zostavuje a realizuje
vlastný vydavatelský program a realizuje vydavatelský program Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK).
SK už v priebehu predchádzajúcej paťročnice dosiahla maximálne možný počet pracovníkov a nepredpokladá sa ďalší nárast. Preto neustále rastúce
požiadavky na plnenie úloh musí zabezpečovať sústavným skvalitňovaním politických a odborných vedomostí základného stavu pracovníkovo
O raste podniku svedčí napr. skutočnosť, že pri jeho
vzniku bola vybavenosť základnými prostriedkami na
jedného pracovníka 37 844, - Kčs a pri strojoch a zariadeniach 10 000,- Kčs a táto vzrástla do roku
1983 na 91694,- Kčs u základných prostriedkov a na
49977,- Kčs u strojov a zariadení. To svedčí o velkej
starostlivosti o rozvoj podniku, aj keď je pravda,. že
v súčasnosti sú už niektoré stroje fyzicky opotrebované a morálne zastaralé, čo ovplyvňuje aj technickoekonomickú úroveň výroby a výrobkov a v konečnom
dosledku aj ekonomiku podniku.

Preto pracovný kolektív podniku uplatňovaním
rozvoj a pracovnej iniciatívy, zavádzaním nových
technológií a zariadení do výrobného procesu, využívaním zlepšovacích návrhov a realizovaním výsledkov
výskumu a ďalšími opatreniami prekonáva retardačné
vplyvy tak, že podnik dosahuje trvale dobré výsledky
v plnení ekonomických ukazovaterov, ako aj v plnení
vecnej časti plánu podniku.
Každoročne narastá objem výkonov, priaznivo sa
plní plán zisku, stúpa rentabilita k výrobným fondom
najma v dosledku úspor celkových nákladov a znižovania zásob. Úspešne sa vyriešila dodávka vhodných
fólií na výrobu glóbusov, aj keď pretrvávajú ťažkosti
so získaním vhodnej náhrady za dovážaný astralón.
Na dosahovaní trvale dobrých výsledkov má velký
podiel činnosť 19 kolektívov brigád socialistickej práce, z ktorých jedna je zapísaná v Knihe cti na Ústrednej rade odborov v Prahe.
Pri zohladnení týchto skutočností musíme posudzovať tiež výsledky v plnení edičných plánov (EP)
v podniku.

SK plní spoločenskú funkciu v uspokojovaní potrieb
socialistickej spoločnosti tvorbou a. vydávaním kartografických diel predovšetkým napiňaním titulového
EP SÚGK a titulového EP vlastnej organizácie.
Realizácia EP SÚGK zaberá približne 20 % objemu
výkonov podniku a tvorí ho tvorba a obnova máp pre
hospodársku výstavbu v osvedčených mierkach máp
a s odborným obsahom, ktorý výhodne používa najširší okruh používatelov - socialistických organizácií.
Možnosť širokého použitia máp EP SÚGK je daná aj
tým, že vyhotovené základné mapy (ZM) sa možu
obohacovať dotlačou odborného obsahu podra tematického zamerania jednotlivých rezortov.
Na vyhotovovaní a vydávaní máp verkých mierok,
najma máp evidencie nehnutelností, štátnej mapy
1 ; 5000 odvodenej a mapy 1; 10 000 sa podielajú
aj n. p. Geodézia v Bratislave, v Prešove a v Žiline, a
to každý podnik objemove približne v polovici kapacity, ako ju na tieto úlohy používa SK.
V rámci plánu tvorby a vydávania máp pre hospodársku výstavbu sa ročne vydá priemerne 30 titulov
s približne 500 nomenklatúrami.
V EP podniku naplňa približne 38 % objemu výkonov podniku tvorba a vydávanie máp, atlasov a iných
pomocok pre potreby výučby a školstva..
Prestavba. nášho školstva, ktorá sa realizuje v súlade s vedeckými poznatkami z najroznejších oblastí,
vyžaduje tvorbu a vydávanie učebných pomocok,
vrátane príručných a nástenných máp, atlas ov, glóbusov, trojrozmerných pomocok, v súlade so zdokonalovaním celej výchovno-vzdelávacej sústavy, ktorá
sa. týka predovšetkým základných a stredných škol.
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V tejto oblasti sa postupuje celoštátne jednotne. Doteraz boli vydané napríklad dva atlasy a 40 nástenných máp pre výučbu zemepisu, pať dejepisných atlasova im odpovedajúce nástenné mapy, ďalej "Žiacke
EúDory pracovných máp". Pre školskú výučbu sa v SK
vyrába politický glóbus - mierka 1 : 50000000. Medzi
vefmi názorné učebné pomocky patria reliéfne mapy,
terenné tvary - tvary topografickef plochy, ktoré
napomáhajú rozvíjať u žiakov prechod predstavivosti
z reality do polohy abstrahovania.
Atlasová tvorba pre potreby škol je reprezentovaná
spolu 9 titulmi, školské nástenné mapy 70 titulmi.
Ročne sa vydáva priemerne 8 titulov atlas ov, 12 nástenných máp a 4 druhy ďalších učebných pomocok.
Od roku 1957 sa vydalo 157 titulov pre školy s vyše
3,2 miliónmi výtlačkov.
Tvorba a vydávanie máp pre potreby verejnosti
zaberá približne štvrtinu výrobnej kapacity SK. Bohatá druhovosť a tematika uspokojuje náročnosť používatefov, rozširuje kultúrno-osvetové
poznatky.
V edícii turistických máp bolo doteraz vydané okolo
25 titulov v roznych mierkach a roznych formátoch,
tiež boli vydané 3 mapy slúžiace vyznávačom zimnej
turistiky. Takmer každoročne sa vydávajú turistické
mapy Vysoké Tatry. SK preukázala pohotovosť napr.
pri vydávaní lyžiarskej mapy k majstrovstvám sveta
v letoch na lyžiach v ČSSR, mapy k behu Biela stopa
SNP a pod. Podfa objednávok sa spracovávajú a dodávajú turistické mapy na osadenie orientačných
tabú!. Od roku 1957 sa vydalo 115 titulov turistických máp a 43 titulov turistických orientačných
tabúf.
V edícii automáp a autoatlasov bolo vydané 12
titulov. Opakované každoročné vydania sa však len
v menšej miere aktualizujú. Poučenie z kritiky nedostatočnej odbornej náplne Autoatlasu ČSSR sa prejaví v prepracovanom vydání. Od roku 1957 sa vydalo
33 titulov automáp a autoatlasov.
V edícii orientačných máp miest sa od roku 1957
vydalo okolo 60 titulov. Takmer každoročne sa vydáva, s príslušnou aktualizáciou, orientačná mapa
Bratislavy.
Mapy a atlasy účinne obohacujú kultúrno-poznávaciu úrover'í.našich občanovo Potrebám štátnopolitickej
propagácie slúžia tiež politickovýehovné mapy, ktoré
sa systematicky vydávajú od roku 1974. Doteraz bolo
vydaných 54 titulov, vrátane troch súborov "Politické javy na mapách".
Medzi vrcholné diela Slovenskej kartografie bezpochyby patrí spracovanie a vydanie Atlasu SSR. Toto
dielo prijala naša verejnosť, ale aj zahraniční odborníci, s vefkým uznaním. SK zar'í.získala roku 1982 Rad
práce a viacerým spolutvoreom boli udelené ceny,
uznania a vyznamenania roznych druhovo
SK spracováva a vydáva viaceré druhy máp s tematikou politickou, kultúrnou, hospodárskou, vojenskou, sociálnou, historickou, brannou i súčasnou,
zvačša v rámci svojho EP. Naviac, na základe uplatnenia roznych inštitúcií, vyehádzajúc z dodaných
podkladov, spracováva a vydáva mapy geologické,
vodohospodárske, geobotanické, urbanistické, cestovné, mapy ochrany prírody, mapy pre projektovanie
významných stavieb, mapy na rozne kultúrne účely
a rozvoj cestovného i eudzineckého ruchu a. mnohé
iné druhy máp, často aj ako prílohové mapy do publi-

kácií a pod., ktoré bývajú obyčajne výsledkom vedeckoodbornej činnosti príslušnej inštitúcie.
Od začiatku výroby reliéfnych máp doteraz bolo
spracované 92 titulov v počte 420 000 výliskov, z čoho
bolo 17 titulov so 74 000 výliskami na export. V reliéfnom prevedení boli spracované a vydané mapy ČSSR
a SSR v roznych mierkach a s roznou tematikou, rozne
štáty Európy ale aj iných svetadielov, zemské hemisféry, lokality atraktívne z turistického a rekreačného
hfadiska a pod.
SK časť svojej výrobnej kapacity venuje tiež spracovaniu a vydávaniu nemapových publikácií, ako sú
Kartografické informácie, technické predpisy, názvoslavné publikácie (ktorých doteraz bolo vydaných
13 v slovenskej verzii) a iné.

4. Výskum a medzinárodná vedecko-technická spolupráca
Kartografia a kartografická polygrafia patria tiež
medzi tie odbory činnosti, ktoré sa v poslednej dobe
rozvíjajú nebývalým tempom. Je to predovšetkým
automatizácia a mechanizácia, zavádzaná ako prenikavý zdroj rastu produktivity práce a skvalitňovania
jednotlivých etáp tvorby a vydávania kartografických
diel každého druhu a elektronika uplatr'í.ovaná prostredníctvom najmodernejších polygrafických prístrojov a zariadení.
Vytipované výskumné úlohy riešia jednotlivci ako
aj početnejšie riešitefské tímy. Výsledky výskumnej
činnosti 8. tém napríklad podstatnou mierou prispeli
k vysokej kvalite spracovaného Atlasu SSR. Ďalšie
výskumné úlohy riešili otázky racionalizácie v používaní farieb, otázky zdrojov informácií na tvorbu
a údržbu niektorých druhov máp, otázky systému
evidencie geografického názvoslovia, využívanie m'lteriálov diafkového prieskumu Zeme na účely kartografie, automatizované kartografické spracovanie m'1pových podkladov, autom3tizáciu tvorby a obnovy
základných a topografických máp, automatizované
spracovanie máp stredných a malých mierok a iné.
V rámci činnosti Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave bolo vyrieše~ých spolu 25 výskumných úloh z oblasti kartografie a kartografickej polygrafie, z ktorých sa prevážna časť realizuje v podmienkach SK. V SK sa experimentujú a postupne
realizujú aj výsledky výskumnej činnosti odborníkov
vysokých škol a akadémií vied.
Medzi významné úlohy, ktoré kartografia na Slovensku plní v rámci medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráce geodetických služieb socialistických štátov
(GSSŠ) patria práce na obnove listov Medzinárodnej
mapy sveta v mierke 1 : 2500000 oblasti Vietnamskej
socialistickej republiky (VSR), ďalej spolupráca na
spracovaní Autoatlasu európskych socialistických štátov, vydanie ktorého organizuje geodetická služba.
BBR. V SK sa v roku 1986 pripravuje vydanie Atlasu
RVHP, na spracovaní ktorého sa zúčastňujú aj iné
GSSŠ členských štátov RVHP. Prvoradé miesto
medzi GSSŠ má SK v tvorbe reliéfnych máp a glóbusov. V rámci spolupráce GSSŠ sa riešia tiež otázky
v oblasti budovania kartografických informačnodokumentačných systémov. Svoje miesto tu má tiež
Odborové informačné stredisko kartografie s celoštátnou posobnosťou, zriadené v SK.
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Aktívna činnosť tak českej ako aj slovenskej kartografie je v oblasti štandardizácie geografického názvoslovia. Táto sa prejavuje najma na rokovaniach X.
regionálnej skupiny OSN pre štandardizáciu geografického názvoslovia a na celosvetovej konferencii OSN
o tejto problematike.
Čs. komisia pre riešenie úloh 3. témy v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce GSSŠ, ktorú
vedie riaditer SK, odporúča na spoločné riešenie zainteresovaných GSSŠ viaceré úlohy, ktoré sa budú
zabezpečovať na zmluvnom základe.
Neopomenuternou formou internacionálnej pomoci,
ktorú poskytuje SK, je odovzdávanie skúseností odborníkom bratských socialistických štátov. V SK si
od roku 1973 doteraz formou stáže zvyšovalo svoju
odbornosť spolu 13 odborníkov z Kuby a od roku
1983 6 odborníkov z VSR, a to v roznych počtoch
mesiacov.

Pretrvávajúca rozsiahla investičná výstavba u nás nedáva pledpoklad na zníženie výrobných kapacít venovaných tvorbe a vydávaniu máp pre hospodársku
výstavbu. Popri vydávaní ZM roznej mierky podra
vydanej koncepcie, treba očakávať požiadavky na
tvorbu tematických máp rozneho zamerania, ako sú
technické mapy mesta, mapy diarníc, mapy letísk,
mapy podzemných priestorov, mapy závodov a pod.,
na tvorbu ktorých sa bude používať štátne mapové
dielo verkej mierky, predovšetkým Základná mapa
verkej mierky.
Štátne mapové diela strednej a malej mierky sa
budú využívať na tvorbu účelových máp, na základe
požiadaviek inštitúcií a organizácií z roznych odvetví
národného hospodárstva.
Vyššie nároky prestavby vyučovacieho systému
u nás vyžadujú, aby sa v rámci Jednotnej sústavy
školských učebných pomocok tiež prepracovali už
jestvujúce, prípadne vytvorili nové atlasy, nástenné
mapy a iné pomocky pre výučbu.
Medzi inovačné prvky v tvorbe učebných pomocok
patria napríklad kombinované politicko-fyzické glóbusy, reliéfne glóbusy, reliéfne pologule, ale aj rozširovanie používania mapových transparent ov na
priesvitných fóliách, ktoré sú didakticky vermi
účinné.
V edícii máp pre verejnosť sa bude rozširovať druhovosť aj tematika a zvyšovať kvalita kartografických
die!. Skvalitnenie sa očakáva vo vydávaní turistických
máp tretej generácie, kde je obohatený obsah máp.
V edícii automáp a autoatlasov sa pre morálnu zastaralosť Autoatlasu ČSSR 1 : 400 000 v najbližších
rokoch vydá nový autoatlas. Vermi podrobný mototuristický obsah budú obsahovať Automapy ČSSR
1 : 200000, z ktorých prvé listy, z celkového počtu
6 z územia SSR, vyjdú už v roku 1985. Naďalej sa
budú vydávať automapy socialistických krajín, ako aj
aktualizované vydania Autoatlasu Európy.
V priebehu 8. paťročnice sa naplní edícia máp prímestkej rekreácie a ráta sa s postupným vydávaním
orientačných máp metropolitných miest, priemyselných, kultúrnych centier a významnejších kúperných
miest s uplatnením inovačných prvkov.

V novozaloženej celoštátnej edícii vlastivedných
máp Poznávame Československo sa postupne spracuje
a vydá 6 listov v mierke 1 : 200 000 z územia SSR.
Na ďalšie rozširovanie kultúrno-poznávacieho procesu sa budú vydávať separátne mapy a atlasy nových
druhovo Medzi ne napríklad patrí pripravovaná séria
miniatlasov. Po dokončení digitálnej mapy Európy
v mierke 1 : 3 000 000 bude možné vermi pohotovo
a v roznych mierkach vydávať mapy jednotlivých
európskych štátov. Žiadúce je pohotovo a angažovane
vydávať mapy tých oblastí sveta, ktoré sú predmetom
záujmu verejnosti práve v období prebiehajúcich
udalostí svetového rozsahu, ako je národnooslobodzovacie hnutie, zmeny politických situácií, lokálne vojny
a pod., čím sa umožní pohotová politicko-geografická
orientácia občanova vytváranie si správneho názoru
na dianie vo svete.
SK v spolupráci s Etnografickým ústavom SAV
pripravuje na vydanie Etnografický atlas SSR, ktorý
aj zásluhou kartografického stvárnenia poskytne verejnosti zaujímavé poznatky z tejto oblasti. Pre vydanie v 8. paťročnici sa pripravuje Vreckový atlas
ČSSR. Pokračovať sa bude vo vydávaní aktuálno
politických máp, ako aj v napfňaní edície Monumenta
Slovaciae cartographica v rámci ktorej sa budú vydávať cenné faksimile.
Pri spracovaní reliéfnych máp a glóbus ov je v príprave vydania fyzická mapa sveta, príručná mapa
Európy a nástenná mapa Európy v mierke 1 : 6 000000,
ale aj vydanie jednotlivých častí Európy v mierke
1 : 3 000 000 z podkladov spracovaných automatizovane. V roku 1985 sa vydá fyzický glóbus a v ďalších
rokoch kombinácia fyzického a politického glóbusu.
Rozšíri sa aj sortiment vo verkosti glóbusov. V ďalšej
paťročnici sa vyhotoví reliéfny variant fyzického glóbusu, ako aj nafukovacieho glóbusu.

Kartografická tvorba je neodeliternou súčasťou národnej kultúry, rudskej civilizácie, prispieva k rozvoj u
spoločnosti a je prejavom vzdelanosti národa. Mapa
plní významnú úlohu nielen pri vyučovacom procese
na školách, ale aj v širokej verejnosti ako účinná pomocka v ideologickej výchove a osvetovej práci.
Pri vydávaní kartografických diel musíme dbať na
dosiahnutie vysokej politickej, odbornej, vedeckej
a technickej úrovne, dosledne uplatňovať vedecké zásady pri riešení obsahu, sposobov znázorňovania, hladať inovačné prvky a dba.ť aj na ekonomiku a efektívnosť každého diela. Toto sa dá dosiahnuť tiež
uplatňovaním progresívnych prvkov vo výrobnej
technológii, realizovaním výsledkov výskumnej a
zlepšovaterskej činnosti, ale predovšetkým osobnej
angažovanosti všetkých spracovaterov.
Mapa, ako výsledok zložitého komplexu tvorivých
činností vedeckej, technickej a výtvarnej povahy, si
zasluhuje pozornosti občanov a používaterov. Preto
treba venovať propagácii kartografických výrobkov
u nás vačšiu pozornosť, napríklad aj organizovaním
výstav pre verejnosť, čo sa ešte v nedávnej dobe účinne
využívalo.
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Mezinárodní tendence rozvoje
kartografie

Orientace čs. ekonomiky na intenzívní rozvoj a urych.
lení vědeckotechnického rozvoje závisí ve velké míře
na kvalitě a efektivnosti vědeckotechnických a ekonomických informací (VTEI). Proto zlepšení soustavy
VTEI patří mezi nejaktuálnější úkoly každého odvětví
a oboru. Racionální využívání informačních zdrojů je
základním předpokladem efektivnosti výzkumu, výroby i řízení, zejména v podmínkách ČSSR, tj. relativně
malého státu, který nemůže účelně rozvíjet široký
sortiment výroby ani program výzkumu. Odvětvová
soustava VTEI geodézie a kartografie není v mezinárodním měřítku jednotná. Nejdále pokročil rozvoj
informační činnosti v SSSR, kde úkoly v oblasti
VTEI řídí, koordinuje a zabezpečuje VINITI (Vsesojuznyj institut naučnoj i techničeskoj informacii).
Informační činnost v odvětví geodézie a kartografie
se rozvíjí i v dalších socialistických státech. Svými
úkoly, rozsahem a zaměřením je nám nejblíže sou·
stava VTEI geodetické služby v NDR.
Racionalizace čs. soustavy VTEI geodézie a karto·
grafie s využitím automatizace se řeší jako úkol plánu
rozvoje vědy a techniky na období 7. pětiletky. Již
v průběhu řešení se postupně ověřují některé raciona.
lizační prvky, např. zdokonalení klasifikace informací,
selekčních jazyků, zkvalitnění studijní činnosti, termi·
nologie a informačních výstupů pro potřeby řídící
sféry a výzkumu, informační zabezpečení komplexní
socialistické racionalizace v organizacích geodézie
a kartografie aj. V tomto příspěvku se pokusíme uká·
zat možnost využití analýzy informačních toků v Odvětvovém informačním středisku Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického (ODIS
VÚGTK) k odhadu mezinárodních tendencí rozvoje
kartografie.

Pro potřeby informační činnosti byl v ODIS VÚGTK
od r. 1981 vedle mezinárodního desetinného třídění
(MDT) zkušebně zaveden rubrikátor, který má charakter pomocné výchozí klasifikace geodetických a kartografických informací. Tento pracovní návrh má vazbu na programy rozvoje vědy a techniky na 7. pětiletku a může být dále rozvíjen v souladu s pokrokem
vědy, výzkumu i praxe v národním i mezinárodním
měřítku. Návrh rubrikátoru odstraňuje některé nedostatky MDT, zejména nevyváženost klasifikace jednotlivých oborů poplatné době zpracování. Podrobnost
klasifikace rubrikátoru byla volena úměrně počtu sle·
dovaných informací s cílem racionalizovat zpracování
i využívání VTEI. V oboru kartografie návrh využívá
rubrika ci VINITI, používanou v publikaci Referativnyj žurnal, oddíl kartografie, ve struktuře uvedené
v tab. 1.

Počet
informaci
(v %)

Index a název rnbrikátorn

1.
2.
3.
4.

Základní otázky kartografie
Dějiny kartografie
Matematická kartografie
Redakce a kartografické zpracování
map
4.1 Teorie a technologie projektování
a vyhotovování originálů map
4.2 Přístroje a pomůcky.
Automatizace
4.3 Údržba a obnova map
5. Tematická a komplexní kartografie
5.1 Základní otázky
5.2 Kartografie přírody
5.3 Sociálně· ekonomická kartografie
5.4 Komplexní kartografie. Tvorba
komplexních atlasů
6. Vydávání map
6.1 Metody reprodukce a tisku map
6.2 Strojní investice (zařízení)
7. Využívání map. Kartometrie
8. Plastické mapy a glóby
9. Využití leteckých a družicových
snímků v kartografii
10. Stav mapování ve světě a v jednotlivých zemích
11. Atlasy a mapy
Počet informací celkem

4
2
2

3
17
2
4
10
8
2
6
3
2
1
7

25
2

I
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Základní dokumentografické
informační zdroje
ODIS VÚGTK v oboru kartografie tvoří československé a zahraniční periodické publikace, vydávané
v jazycích uvedených v tab. 2. Z celkového počtu pe·
riodických publikací obsahuje 24 publikací sekundární
informace.
ODIS VÚGTK spolu s kolektivem vědeckých a odborných pracovníků zpracovává primární informace
z uvedených periodických publikací i z neperiodických
publikací, tj. knih, monografií, sborníků, referátů
z kongresů, konferencí, sympózií, seminářů, konaných
v ČSSR i v zahraničí, a to ve formě anotací. V období
1981-1983 bylo anotováno cca 2500 primárních informací v oboru kartografie, které lze charakterizovat
strukturou, tj. počtem informací (v %) podle tab. 1.
Pořadí významnosti indexů rubrikátoru podle počtu
informací je uvedeno v přehledu (viz tab. 3).
Uvedenou strukturu primárních dokumentografických informací lze ověřit např. s pomocí zahraničních
publikací sekundárních kartografických informací.
Rozsahem, obsahem a strukturou jsou v zásadě shodné kartografické informace publikované v Informačním bulletinu geodetické služby NDR. Informace
obsažené v oddíle kartografie Referativního žurnálu
jsou rozsáhlejší, zejména v oblasti využití dálkového
průzkumu Země v kartografii a v oblasti publikací
o vydaných mapách a atlasech. Dokumentografické
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Jazyk

I

čeština a slovenština
ruština
angličtina
němčina
francouzština
ostatní jazyky soc. států
ostatní jazyky
celkem

Počet
periodických
publikaci

34
11
20
22
5
10
2

I
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i faktografické informace o vydaných mapách a atlasech zpracovává v ČSSR Oborové informační středisko
(OBIS) kartografie ve Slovenské kartografii, n. p.,
Bratislava.
Z čs. publikací sekundárních informací jsou nejvýznamnější informace z oboru polygrafie.
Analýza obsahu témat podle nejvýznamnějších
indexů rubrikátoru vyúsťuje v tomto souhrnném
hodnocení:
Stav mapového díla ve světě, v jednotlivých světadílech a zemích sledují mezinárodní vládní i nevládní
organizace (OSN, Mezinárodní kartografická asociace
aj.), geodetické služby socialistických států, národní
kartografické organizace aj. Pozornost je při tom
zaměřena především na mapování území rozvojových
zemí, včetně racionálních metod, prostředků, výuky
apod., které umožňují urychlit mapovací a kartografické práce a vyrovnat současný propastný rozdíl
v úrovni mapového díla v hospodářsky vyspělých
a rozvojových zemích.
Rozvoj tematické kartografie zaznamenáváme především ve státech s pokročilým stavem státního kartografického díla. Důležitými faktory stimulace výzkumných i výrobních prací v oblasti tematické kartografie
jsou především
- technické a technologické předpoklady automatizace kartografických prací,
- rostoucí možnosti využívání metod a prostředků
dálkového průzkumu Země v kartografii,
- naléhavé požadavky. národního hospodářství na
tematické kartografické informace.
V řadě států pokračují práce na tvorbě a vydání
komplexních kartografických děl - národních i regionálních atlasů, atlasů městských aglomerací a pod.
Rozvoj výpočetní techniky a počítačové grafiky
mění charakter kartografických prací a umožňuje
snížit rozsah živé práce. Z výzkumných prací v oblasti
automatizace lze uvést především systémové řešení
automatizace kartografických prací v SSSR, úsilí
socialistických států o automatizovanou tvorbu a obnovu státního kartografického díla, řadu teoretických
a experimentálních
prací v oblasti automatizace
v NSR, Velké Británii, USA a j. Praktická a efektivní
realizace těchto prací se uskutečňuje především v oblasti map velkých měřítek, dále v oblasti kartografie
malých měřítek a tematické kartografie. Ve výzkumu
automatizace zůstává však celá řada otevřených
problémů, např. v oblasti generalizace obsahu map.

optimálních technických prostředků pro racionální
digitalizaci obsahu map, rychlost automatizované
kresby, otázka ukládání dat a j.
Využití leteckých a zejména družicových snímků se
stalo převratně novou aktuální otázkou kartografie,
a to nejen při tvorbě a obnově základních map malých a středních měřítek, ale i v tematické kartografii
pro potřeby národního hospodářství, především zemědělství, lesního a vodního hospodářství, geologie
a prúzkumu přírodních zdrojú, dynamiky přírodních
procesů, ochrany životního prostředí a j. Vzniká nový
směr kartografie - kosmická dynamická kartografie.
Metody a prostředky dálkového prúzkumu Země se
využívají v SSSR i dalších státech pro mapování
mořského šelfu, jehož nerostné surovinové a biologické
zdroje mají velký národohospodářský význam. Vedle
dálkového průzkumu Země z kosmu se rozšiřuj e i letecké snímkování z velkých výšek (10 km a výše),
neboť díky velké ploše zobrazené na těchto leteckých
snímcích a generalizaci zobrazovaných jevů se získají
kvalitativně nové informace. V oblasti dálkového
průzkumu Země se intenzivně rozvíjí vědeckotechnická spolupráce geodetických služeb socialistických
států, komise akademií věd Interkosmos i dalších
mezinárodních vládních i nevládních organizací.
Inovace v polygrafickém průmyslu ovlivňují i rozvoj kartografické polygrafie. Zejména se uplatňuje
využívání výpočetní techniky, elektronizace a další
prostředky automatizace výrobních procesů. Materiálové zabezpečení kartografie a kartografické polygrafie
se stává mezinárodním strategickým problémem.
V současné době jsme svědky dynamického rozvoje
kartografie jako samostatného vědního oboru. Mezi
aktuální otázky teorie kartografie patří výzkum podstaty kartografických informací, teorie kartografické
komunikace, užití kybernetických metod v kartografii,
zejména matematického modelování, výzkum kartografické generalizace aj. Kartografie využívá pokroku
těch vědních a výrobních oborů, které rozhodují
o charakteru vědeckotechnického rozvoje, t. j. elektronizace, automatizace, kybernetika, matematika aj.
Největšího rozvoje dosahuje kartografická věda i výroba, jestliže důsledně vychází ze společenské objednávky a národohospodářské potřeby.

1. Z analýzy struktury a významnosti informačních
toků lze odvodit závěr o těchto základních mezinárodních tendencích rozvoje kartografie:

Index

rubrikátorll

I informaci
Počet
(v

%)

10. Stav mapování ve světě a v jednotI.
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zemích
5. Tematická a komplexní kartografie
(5.1 až 5.4)
4.2 Přístroje a pomůcky.
Automa tizacc
9. Využití leteckých a družicových
snímků v kartografii
6.1 Metody reprodukce a tisku map
1. Základní otázky kartografie

25
24
17
7
6
4
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a)
b)
c)
d)
e)
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Rozvoj tematické a komplexní kartografie
Automatizace kartografických prací
Využití dálkového průzkumu Země v kartografii
Zdokonalení metod reprodukce a tisku map
Rozvoj kartografické teorie.

2. Závěrů analýzy lze využít jako jednoho z podkladů
pro zpracování plánu rozvoje vědy a techniky
v oboru kartografie v ČSSR na další pětileté období.
Přitom na základě dosažených výsledků může čs.
kartografie přispět k dalšímu rozvoji kartografie
v mezinárodním měřítku, zejména
a) tvůrčím rozvíjením zkušeností z tvorby a vydávání tematických a komplexních kartografických děl, jako např. Atlasu Slovenské socialistické republiky,
b) zdokonalením čs. automatizovaného kartografického systému Digikart, včetně interaktivní
grafiky, a komplexního digitálního modelu
terénu s konkrétním postupem výpočtu a kresby
vrstevnic,
c) využitím aerokosmických informací v kartografii pro potřeby národního hospodářství,
d) novými technologiemi a materiálovým zajištěním kartografické výroby, především ze zdrojů
socialistických států,
e) na základě mezinárodně uznávaného přínosu
čs. kartografie (K. L. Sališčev aj.) k rozvoji
kartografické teorie dalším rozvíjením účasti

Současné vývojové trendy
v čs. kartografi i

Předmětem zájmu v současném období v našich
podmínkách je:

-

-

užší fepětí kartografického výzkumu s potřebami
kartografické výroby,
rozvoj automatizace kartografického výrobního procesu a vyšší využívání výpočetní techniky v kartografii,
aplikace nových metod v kartografii, zejména
možností dálkového průzkumu Země,

otázek karto

3. Současné možnosti ápoznní mezinárodních tendencí
rozvoje kartografie jsou omezeny kvalitou soustavy VTEI geodézie a kartografie. Proto racionalizace
čs. soustavy VTEI geodézie a kartografie se v současné době orientuje na tyto směry:
a) Zdokonalení klasifikace informací, zejména podrobnější členění rubrikátorů, zkvalitnění MDT
a tvorba, ověření a postupná realizace tezauru
VTEI geodézie a kartografie.
b) Využití výpočetní techniky pro automatizaci
zpracování a vyhledávání informací.
c) Ověření možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti VTEI geodézie a kartografie, zejména dělby
práce při zpracování literárních pramenů, společné využití postupně vytvářeného mezinárodního automatizovaného systému VTEI geodézie
a kartografie a další zkvalitnění a zrychlení informačních služeb v souladu s potřebami uživatelů - výzkumu, výroby a řídící sféry.

Lektorovali :
Ing. Hynek Kohl,
náměstek pfedsedy ČÚGK,
Ing. Daniel Lenko,
námestnik predsedu SÚGK

Geodetického

Závěry 8. plenárního zasedání ÚV KSČ zdůraznily
nutnost zabezpečování rostoucích úkolů národního
hospodářství především důsledným prosazováním výsledků vědeckotechnického rozvoje ve výrobě. Včasný
předstih vědeckotechnického rozvoje v oblasti kartografie lze zajistit pouze tehdy, budou-li s potřebným
předstihem stanoveny perspektivy rozvoje tohoto
odvětví. Ty pak lze odvodit z hlavních vývojových
trendů světových.

-

na řešení základních teoretických
grafie.

-

Ing. Miroslav Mikiovský, CSc.,
náměstek feditele
a kartografického podniku v Praze, n. p.

inovace v kartografické tvorbě
inovace ve výrobních technologiích,
standardizace výrobních technologií a
rozšiřování vědeckotechnické spolupráce
grafii.

v karto-

Kartografický výzkum se v současné době zaměřuje
v souladu s těmito trendy na racionální zavádění automatizace kartografických prací, výzkum nových materiálů a inovace technologických postupů v kartografii a kartografické polygrafii.
V oblasti automatizace je dnes již běžně používanou technologií automatizované zpracování map velkých měřítek (do měřítka 1: 5000). Významným
prvkem, který v budoucnu přispěje k rozvoji automatizačního procesu, je vývoj vlastní počítačové grafiky
představované automatizovaným kartografickým systémem Digikart. Nejbližším cílem výzkumu v oblasti automatizace je zpracování a údržba map střednich měřítek. Tento systém je řešen v úzké spolupráci
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civilních a vojenských pracovišť a jeho výsledkem by
mělo být vytvoření jednotné datové báze pro systém
topografických a základních map ČSSR.
Neméně důležitou oblastí je výzkum nových materiálů pro kartografickou výrobu. Jde především o postupné nahrazování materiálů dovážených z nesocialistických zemí materiály ze SZ nebo tuzemskými.
V souladu se zásadami ochrany životního prostředí se
řeší ve spolupráci s vývojovým pracovištěm Grafotechny nahrazení kopírovací vrstvy Grafolit při kopírování na plastové fólie typu PVC jinými systémy.
Nový systém by měl plně zajišťovat dosavadní stabilizaci tohoto kopírovacího procesu a odstranit jeho
nedostatek, jímž je zcitlivování vrstvy solemi šestimocného chromu. Výzkum se v podstatě ubírá několika směry: v Grafotechně eestou využívání diazosloučenin, a to úpravou kopírovací vrstvy PLD, která je
již výrobně používána pro kopírování na eloxované
tiskové desky, jednak vývojem nových vrstev na bázi
fotopolymerů popř. fotorezistů.
Automatizace se v posledním období začíná postupně prosazovat i u map malých měřítek a u map tematických. Dokladem toho jsou práce Geografického
ústavu ČSAV, v nichž je využíváno báze demografických dat z posledního sčítání v ČSSR pro tvorbu
Atlasu obyvatelstva. Tato báze dat bude využita
např. i pro automatizované zpracování školní nástěnné
mapy sídel a hustoty zalidnění. Počítačová grafika
byla úspěšně uplatněna v minulém roce i při zpracování hvězdné mapy severní a jižní oblohy a je běžně
použivána pro konstrukční práce na mapách středních
a malých měřítek. V pokročilém stadiu řešení je též
oblast, interdisciplinárních aplikací komplexního digitálního modelu terénu s konkrétními postupy pro výpočetní práce a automatizovanou kresbu vrstevnic
a založení banky dat digitální mapy Evropy v měřítku
1 : 2,5 mil. ve Slovenské kartografii, n. p.
O využití výpočetní techniky se uvažuje i při dokumentaci kartografických děl a v archivaci map.
Důležitou oblastí využití výpočetní techniky je též
současně budovaný automatizovaný systém řízení
a zpracování sociálně-ekonomických informací. Příznivé podmínky k tomu vytváří realizace resortní koncepce rozmisťování výpočetní techniky, kde všechny
podniky v krajích jsou postupně vybavovány počítači
SMEP 4-20 a výpočetní středisko Geodetického a kartografického podniku v Praze, n. p. novým výkonným
sovětským počítačem EC 1045.
Nové možnosti v oblasti kartografie otevírá uplatnění metod dálkového průzkumu Země. Jde jak o zpracování a interpretaci kosmických informací získaných
ze sovětských družic a laboratoří, tak i o zpracování
informací z letadlových nosičů. Multispektrální a spektrozonální snímky i jiné způsoby teledetekce (např.
skenerování území, snímkování v infračervené oblasti
spektra apod.) přinášejí řadu nových informací
o území, které je možno využívat jak v procesu tvorby
a obnovy map všeobecně-zeměpisných tak zejména
tematických map středních a malých měřítek. Uplatnění těchto metod s sebou přináší možnost zpracování
nových typů map, podávajících dokonalejší a podrobnější informace. Fotomapy nebo fotomozaiky, které
lze z multispektrálních snímků sestavovat, se používají zpravidla ve formě barevné polotónové syntézy,
doplněné 1-2 čárovými prvky, zvýrazňujícími hlavní
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obsahovou náplň. Fotomapy v černobílém polotónovém provedení lze používat jako podklad tematických
map; vlastní tematický obsah v nich lze vyjádřit
konturami a plošným vybarvením areálů v transparentních pastelových barvách. Obvyklá měřítka fotomap získaných z družicových snímků jsou 1 : 200000
až 1 : 1 000000.
KOEmické snímky jsou nenahraditelné pro získání
informací o území o velké rozloze v určitém čase.
Jejich interpretací lze získávat řadu údajů pro potřeby
geologie, vodního a lesního hospodářství a zemědělství i informace o ekologii krajiny včetně stavu a vývoje životního prostředí. V současné době můžeme digitální interpretací multispektrálních snímků zjišťovat
např. poškození le.mích porostů, zemědělských kultur,
znečištění vodních toků a jiné údaje, které zobrazujeme na tematických mapách. V dalším období se počítá
s využitím metod dálkového průzkumu Země při
komplexním mapování území ČSSR pro ekologický
generel a pro zpracování série map přírodních zdrojů.
Kartografické interpretace metod dálkového průzkumu Země mohou sloužit např. i pro zpracování atlasů
městských aglomerací, pro výuku na školách apod.
Současná kartografická tvorba pro školy je charakterizována zpracováním a vydáním nových zeměpisných
a dějepisných atlasů v souladu s potřebami přestavby
čs. školství. Pro výuku dějepisu bylo v r. 1984 dokončeno vydávání dějepisných atlasů v sešitovém vydání
pro 5. až 8. ročník a pHslušných nástěnných map.
Připravuje se k vydání nový školní zeměpisný atlas
ČSSR a ve výrobním zpmcování je i nový školní zeměpisný atlas světa. V obbsti map pro veřejnost bylo
zahájeno vydávání nového souboru automap ČSSR
v měřítku 1 : 200 000 a nové ediční řady vlastivědných
map "Poznáváme ČSSR" v témže měřítku. Inovace
ve výrobě představují i některé nové typy map. Jsou
to např. diamapy (mapové transparenty) pro školy,
které umožúují lépe znázornit vývojové jevy probíhající v určitém čase. Slovenská kartografia, n. p. Bratislava se v uplynulém období zabývala mimo jiné
i tvorbou map pro nevidomé a slabozraké (tyfiomap).
Výsledkem výzkumu a vývoje v této oblasti jsou nové
typy tyfiomap zpracované moderní technologií využívající tisk botnajícími barvami, které na potištěné
ploše vytvářejí reliefní obraz čar pozorovatelných
hmatem. K výrobním inovacím tohoto podniku patří
i výroba glóbů vakuovým tvarováním polokoulí
z předem potištěných plastových fólií, které vysoce
raciona1izuje výrobní proces glóbů oproti standardně
používaným polepům.
V technologii výroby dochází rovněž k zavádění některých inovací. Jde např. o využívání kolíčkových
lícovacích systémů (děrovač LD-1 n. p. Grafotechna,
nový velký lícovací děrovač VÚGTK Zdiby). Úspěšný
byl vývoj nových typů nízkoprocentních bodových
sítí, které umožnily zdokonalení dříve používané triády a přechod k tisku mnohobarevných map čtyřbarevným ofsetem. Tato technologie byla uplatněna
např. u Automapy ČSSR 1 : 800000 a u posledního
vydání Kapesního atlasu světa. K dalším racionalizačním opatřením patří vývoj všesměrových sítí, které
umožúují kvalitní autotypickou reprodukci čar. Při
zpracování textů a rejstříků mapových děl se plně
uplatúuje fotosazba. Jsou používány moderní řádkové
fotosázecí stroje s řádkovým nebo obrazovkovým
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displejem a záznamovými médii, na nichž lze uchovávat vysázený text pro korektury popř. pro další vydání map a atlasů. Inovace zasahují i do oblasti finálního zpracování kartografických děl - knihařských
prací. Postupně se přechází od lepené vazby na šití
knižního bloku (popř. tavitelnými nitěmi), které dává
lepší výsledky z hlediska kvality a zejména trvanlivosti vazby. Tato technika je uvažována i v koncepci
připravované výstavby tiskárny a knihárny Geodetického a kartografického podniku v Sedlčanech.
Významnou roli v inovačním procesu má i standardizace. Ta se projevuje jak v postupném sjednocování
kartografických vyjadřovacích prostředků a barevnosti map, tak i v technologii, kde např. zavádění
objektivních denzitometrických
metod a kontrol
u kopistických prací významně přispívá ke zvýšení
kvality tisku map. Standardizace zasáhla i do formátových řad používaných pro tisk map a atlasů.
K rozvoji čs. kartografie významně přispívá mezinárodní vědeckotechnická spolupráce v rámci geodetických služeb socialistických zemí. Kromě oblasti
automatizace, využívání výpočetní techniky, metod
dálkového průzkumu Země a jeho aplikací je důležitá
i spolupráce ve vývoji přístrojové techniky, pomůcek
a materiálů pro kartografickou výrobu. V poslední
době se úspěšně rozvíjí i ediční spolupráce kartografických nakladatelství, jejíž výsledkem je rozšiřování
sortimentu kartografických výrobků na vnitřním trhu
bez podstatnějších nárokú na vlastní kartografické
kapacity. Nakladatelské kooperace a licenční politika
se prosazují zejména v oblasti turistických map a automap socialistických zemí.

Grafové štruktúry
v kartografi i

Uvedené vývojové trendy čs. kartografie jsou
v plném souladu s trendy světovými, které máme
možnost sledovat na akcích Mezinárodní kartografické
asociace, výstavách zahraniční kartografické produkce a na mezinárodních knižních veletrzích. Přispívají
i k odbytu čs. kartografické produkce do zahraničí,
který má v posledním období rostoucí tendenci. Pro
udržení současného příznivého postavení čs. kartografie je však nezbytné trvale sledovat technický rozvoj
odvětví a jeho trendy, aplikovat v nejkratší době
všechny získané poznatky a modernizovat kartografický výrobní proces s cílem zajistit jeho vysokou
efektivnost.

[1] ARŽANOV, E. P., ZATONSKIJ, L. K., ZLOBIN,
L. 1., KELNER, J. G.: Sovremennoje sostojanije
i perspektivy ispolzovanija kosmičeskoj informacii
v kartografii. Sovremennyje napravljenija
razvitii
gcodezii i kartografii, GUGK, Moskva 1982
[2] KOPYLOVA, A. D.: Novyje napravljenija v oformleniji i izdanii kart. Geodezija i kartografija č. 4/83,
str. 40-43.
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a ich využitie

Grafové štruktúry dávajú možnosť znázorniť, opísať
a nakoniec aj algoritmizovať problémy a úlohy z najrozličnejších odborov vedy, techniky a každodenného
života. Pomocou grafov možno znázorniť štruktúru
mnohých reálnych situácií, a tak ufahčiť ich chápanie.
S použitím pojmov a metód teórie grafov sa dá často
zvládnuť aj problém, ktorý je natofko komplikovaný,
že iné postupy alebo zlyhávajú, alebo nepoznáme
algoritmy ich riešenia vóbec. Ciefom príspevku je
poskytnúť prvú, vefmi skrátenú a nenáročnú informáciu o pojmoch, metódach a použití grafových štruktúr.
Podrobnejšie poznatky z jednotlivých oblastí teórie
grafov, ako sú: grafové algoritmy, enumerácia, t.j.
zistenie počtu grafov s predpísanými vlastnosťami,
ohodnotené grafy a siete a rozličné aplikácie grafových štruktúr, obsahujú vybrané publikácie uvedené

v zozname literatúry. Pozornosť zo strany geodetov
a kartograf ov si zasluhujú publikácie [3] a [4], ktoré
sa zaoberajú využitím grafových štruktúr v geodetických sieťach a vo vydávaní máp.

Všeobecná abstraktná grafová štruktúra G pozostáva
z množiny vrcholov (bodov) V, z množiny hrán (čiar)
H spájajúcich vrcholy a z incidenčnej funkcie cp.
Skrátene sa toto v podstate intuitívne a, ako ďalej
uvidíme, neúplné vymedzenie grafovej štruktúry vyjadrí: G = (V, H, cp). Incidenčná funkcia cp obsahuje
zobrazenie cp: H -+ V X V.
Vlastnosti grafovej štruktúry závisia od charakteristík hranovej množiny. Hrany sú orientované, ak
poznáme z ktorého vrcholu vychádzajú a do ktorého
vrcholu vchádzajú, alebo neorientované, ak tieto
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vlastnosti hrán nie sú známe. Hrany vychádzajúce
i vstupujúce do toho istého vrcholu sú slučky. Vazba
(incidencia) dvoch vrcholov je jednoduchá v prípade
jedinej hrany alebo zložitejšia pomocou viacerých
rovnobežných hrán. Ak sú rovnobežné hrany buď
všetky orientované, alebo s ú všetky neorientované
a súčasne majú ten istý počiatok i koniec, hovoríme
o násobných hranách. Rozne druhy hrán sú použité
v grafových štruktúrach na obr. 1, 2 a 3.
Ak hranová množina pozostáva len z jednoduchých
neorientovaných hrán, nazývame takúto štruktúru
grafom - obr. la. Ak obsahuje aj násobné neorientované hrany, multigrafom
- obr. lb, ak sa v nej
nachádzajú aj neorientované slučky, ps e udografom
- obr. lc.
.
Grafová štruktúra, v ktorej sú vrcholy pospájané
orientovanými hranami, je digraf v prípade jednoduchých a rovnobežných hrán - obr. 2a, multidigraf, ak sú v štruktúre aj násobné hrany - obr.
2b a pseudodigraf,
ak sú v štruktúre zastúpené aj
orientované slučky (ako násobné hrany) - obr. 2c.
Zmiešaná grafová štruktúra, ktorá obsahuje orientované, neorientované a rovnobežné hrany, sa nazýva
migraf - obr. 3a. V prípade, že obsahuje aj rovnobežné hrany, multimigraf
- obr. 3b a nakoniec,
ak obsahuje všetky druhy hrán, rozlišuje sa táto
grafová štruktúra názvom pseudomigraf
- obr.
3c. Pseudomigraf je potom najvšeobecnejšou grafovou
štruktúrou.

V grafových štruktúrach sa identifikujú kompozície
vrcholov a hrán s rozličnými vlastnosťami. Súvislá
kompozícia vrcholov a hrán medzi vrcholmi v,,, a v"
sa nazýva spojenie.
Spojenie, v ktorom pre každé
i = 1, 2, ... , k platí: hrana hi vychádza z vrcholu Vi
a vchádza do vrcholu Vi+1' je sled. Sled, v ktorom sa
neopakuje žiadna hrana ani vrchol, je cesta. Uzavretá cesta, začínajúca a končiaca v tom istom vrchole,
je cyklus. PodIa toho, či grafová štruktúra obsahuje,
alebo neobsahuje cyklus, respektíve cykly, rozlišuje sa
grafová štruktúra cyklická alebo acyklická.
Grafová štruktúra, v ktorej sú IubovoIné dva vrcholy spojené sledom, je s ú vislá. Ak takéto spojenia
nejestvujú, ide o nesúvislú
grafovú štruktúru. Pri
riešení praktických úloh uvažujeme často iba určitú
časť grafovej štruktúry (určité vrcholy a hrany) a
v tomto prípade skúmame podgraf. Predpokladajme
napríklad znázornenie cestnej siete SSR pomocou
digrafu, spojenia medzi IubovoInými dvoma mestami
možeme skúmať pomocou podgrafov, pozostávajúcich
z vrcholov a hrán ležiacich medzi vybranými mestami.
Významné postavenie medzi grafovými štruktúrami
majú stromové štruktúry. Strom je súvislá acyklická
grafová štruktúra. Ak mMeme v stromovej štruktúre
identifikovať význačné vrcholy, napr. vrchol z ktorého
možno dosiahnuť všetky ostatné vrcholy, respektíve
vrchol dosiahnuteIný zo všetkých ostatných vrcholov,
rozoznávame strom zdrojový,
respektíve stokový, prípadne strom so zdrojom aj so stokom alebo bez
zdroj a a bez stoku, obr. 4.
Podnetom na rozvoj planárnych, t. j. rovinných
grafových štruktúr bol v kartografii známy problém
minimálneho počtu farieh pri farbení máp politicko správneho a administratívneho
rozdelenia krajín
a svetadielov. Tento problém možno znázorniť a riešiť
pomocou planárneho grafu. Planárny
graf je taký,
v ktorom sa hrany medzi sebou nepretínajú. Na obr.
5a je mapa administratívnych jednotiek (A, B, C, D,

1984/153

)

~

~r/~\~\

Geodetický a kartografický
154 ročník 30/72, číslo

obzor
7/1984

E, F, G, H, I, J) zafarbená 4 farbami. Na obr. 5b je
model úlohy vyjadrený pomocou planárneho grafu.
Je dokázané, že každý planárny graf je zafarbitefný 5
farbami. Dakaz o riešení tejto úlohy pomocou 4 farieb
doteraz nie je úplne overený. Planárne grafy sa úspešne využívajú napr. v elektrotechnike v konštrukcii
tlačených spojov, v chémii, v biológii a ekológii.
Rozsiahlejšie planárne grafy vytvárajú rovinné
mapy, pozostávajúce z oblastí (n-uholníkov). Ak pre
mapu poznáme počet vrcholov n, počet hrán m a počet
oblastí r, platí EULERov vzorec:

Vrcholy i hrany grafových štruktúr sa ohodnocujú
rozličnými charakteristikami, zodpovedajúcimi reálnym objektom, ktoré sa pomocou nich modelujú.
Ohodnotené grafy sa často používajú v systémovej
a operačnej analýze a označujú sa ako sieťové. Časovo
ohodnotené sieťové grafy sú základom riešenia úloh
hfadania časových závislostí a rezerv pomocou kritickej cesty (metódy CPM a PERT) v projektoch,
plánoch, v raznych výrobných a ekonomických činnostiach a dynamických procesoch.
Pomocou kombinatorických a množinových metód
možno dospieť ku skúmaniu zložitých štruktúr ,akými sú
napr. hypergrafy. Hypergraf
je zadaný konečnou
množinou vrcholov U a systémom neprázdnych hranových množín Sl' Se, ... , Slil> ... , Sn' Sn C U.
Hypergrafy sa osvedčili ako efektívny nástroj modelovania a počÍtačovej realizácie štruktúry geografických báz údajov, ale aj báz údajov v kartografii malých mierok.

Pri skúmaní grafových štruktúr a riešení úloh na nich
majú vefmi daležitú úlohu matice. Grafové štruktúry
sa zadávajú napr. pomocou matice susednosti. Susedská matica A(G) grafu G s vrcholmi v!' Ve, ... , Vn
je štvorcová matica typu (n, n), ktorej prvok ai.i =
= O ak nejestvuje hrana spájajúca vrchol Vi s vrcholom
Vj, alebo Ui,j = 1, ak takáto hrana jestvuje. Matica
A(G) v takomto tvare vypovedá iba o existencii a neexistencii hrán. Ak v nej položíme prvky ai.i = n, kde
n bude počet hrán spájajúcich vrcholy (v.i> Vj), zÍskame algebraickú susedskú maticu AA(G). Jej zápis pre
nesúvislý digraf DG = (V, H, cp), v ktorom V ={vl,
v2' •.• , vn} a H = {hl' h2, •.. , hn}, znázornený diagramom na obr. 6, bude mať tvar:
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Zo susedskej matice A(G) sa pomocou mocninových
matíc určujú predchodcovia a nasledovníci i-tého pokolenia ležiaci na cestách grafovej štruktúry. Súčtom
matíc

sa zÍska matica všetkých možných ciest S{G) v grafovej štruktúre. Matica S{G) a všetky ostatné matice
A{G)., vypočítané násobením maticou A{G), sú algebraické. Prvky matice sa zÍskajú i maticovými operáciami
Matica S{G) vypovedá o zložitosti grafovej štruktúry.
So stúpajúcim počtom vrcholov hrán a ciest stúpa aj
zložitosť.
Grafové štruktúry možno vyjadriť a riešiť aj pomocou incidenčnej matice vrchol - hrana 8(G), ktorá
má n(G) riadkov zodpovedajúcich vrcholom a m(G)
stfpcov zodpovedajúcieh hranám. Ak G je napr. digraf,
prvok jeho incidenčnej matice bi•i = 1, ak jestvuje
hrana hj z vrcholu Vi odchádzajúca, bi•j = -1, ak
hrana hi do vrcholu Vi vstupuje, bi•j = O, ak nejestvuje
incidencia hrana hj - vrchol Vi' Incidenčná matica
nesúvislého digrafu, znázorneného na obr. 7, je zapísaná v matici· 8{DK) v časti 4 tohoto príspevku.
V stípcoch matice sú najviac dva prvky, ich súčet sa
rovná nule.
Pomocou incidenčnej matice 8{G)1 mažeme na
ďalšie spracovanie jednoznačne identifikovať
a) izolované prvky,
b) podgrafy,
c) spojenia, cesty a cykly,
d) počiatočný a koncový vrchol digrafu.
Podfa druhu grafovej štruktúry, doplnenej ohodnoteniami hrán alebo vrcholov na východiskovej grafovej štruktúre, mažeme modelovať a riešiť celý rad
extrémnych a kapacitných úloh. K týmto úlohám
patrí napr. aj hfadanie najkratších vzdialeností medzi
vrcholmi, hradanie ciest s najmenšÍmi prevýšeniami,
s najnižšími časovými nárokmi, nájdenie minimálnej
priepustnosti grafovej štruktúry, a tým aj modelovaného objektu.
4. Využitie grafových štruktúr v kartografii
Kartografia zobrazuje množiny prvkov reálneho priestorového systému a množiny vazieb medzi týmito
prvkami. Zatiaf nie sú známe exaktné číselné prostriedky na vyjadrenie štruktúr týchto množín. Grafové štruktúry mažu slúžit vhodným prostriedkom
ich modelovania, algoritmizácie a následného spracovania prostriedkami počÍtačovej grafiky.
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súradnicami udávajúcimi ich polohu v priestore,
kódmi, znakmi ap. Informácia v zhustenom vektorovomaticovom zápise sa uloží do počítača a ďalej sa využije na riešenie kartografických úloh a grafických
výstupov.
5. Závor
Teória grafov obsahuje taký bohatý aparát grafových
štruktúr, metód a algoritmov, že tento možno vermi
dobre využiť aj v kartografii najma tam, kde treba
realizovať kartografické modely pomocou počítačovej
grafiky. Maticové vyjadrenia grafových štruktúr
poskytujú efektívny nástroj kartografického modelovania, riešenia grafických a číselných úloh na týchto
modeloch a ich zadávania na počítačové spracovanie.
Sieťové grafy dávajú možnosti zistenia časových nadvazností, rezerva kritických miest v realizácii projektov kartografických diel a ich výrobných postupov.
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V zjednodušenej predstave zobrazme bodové prvky
kartografického obsahu ako izolované vrcholy, čiarové
prvky ako otvorené sledy vrcholov a hrán a plochy
ako cykly. Prvky mapového obsahu graficky vyjadríme pomocou digrafu s izolovanými prvkami
a podgrafmi (obr. 7).
Incidenčná matica B(DK) bude mať tvar:
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V maticovom zápise kvóli prehradnosti je nula nahradená bodkou.
Incidenčná matica B(DK) obsahuje informáciu
o izolovaných prvkoch, akými sú napr. bodové značky
(vd, čiarových pnkoch, ako napr. cestná alebo hydrografická sieť (vla - Va - VI5). Plošné prvky sa v matici
identifikujú cyklami (VI - v5 - v6 - v7 - VI' alebo
v5 - v6 - v7 - Vs - Va - V2-V5,
alebo va-vg -vIO
- Vn). Z incidenčnej matice B(DK) možno odvodiť
cyklomatickú maticu, ktorá poskytne informáciu
o incidencii prvkov s cyklami.
Hrany v matici móžu byť ohodnotené rozličnými
charakteristikami: d1žkami, kódmi, značkami, prevýšeniami ap. Vrcholy móžu byť taktiež ohodnotené:

1
-1
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Serben;l1k,

Modelování a automatizovaná
tvorba tematických map

S. N. -

katedra kartografie

Zároveň s tvorbou geografických atlasů pro všestranné
komplexní studium geografických systémů se stále více
vytvářejí a používají tematické mapy ve tvaru logicky
uspořádaných souborů pro každý konkrétní úkol, které
zobrazují jednotlivé stránky zeměpisných systémů
z různých hledisek. Stále více se používají metody
systémové analýzy. Ale jejich úlohu není třeba absolutizovat, což se někdy stává v geografické literatuře.
Zde můžeme souhlasit s V. A. Anučinem, který píše,
že se v současné době "Systémový přístup určuje
jako úplně nový, všechno podchycující, popírající jakékoli meze (= přechody) mezi odvětvími, který odstraňuje rozdíly mezi vědeckými školami a směry
a úplně nahrazuje všechny metody a způsoby využívané vědou před použitím systémového přístupu. Zejména absolutizace a universalizace systémového přístupu takovéhoto druhu se rozšířila i ve studiu geografického prostředí" [1, s. 308]. Jedinečnost zeměpisných
systémů není méně důležitá než podoba i jednota jejich organizace a funkce. Důležitým nástrojem jejich
zobrazení a analýzy zůstává kartografická metoda.
O to více se systémová orientace zeměpisných výzkumů v určité míře opírá o systémové tematické vyhotovování map, které předpokládá systémový přístup
k zobrazovaným jevům a k realizaci samotného mapování [4].
Při mapování složitých zeměpisných systémů vzniká
potřeba obracet se k jejich dělení "podle prvků" nebo
"podle systémů". V prvním případě se zvlášť modelují
prvky zeměpisných soustava zobrazují se v sériích
analytických nebo komplexních map. Ve druhém případě se vyžaduje vědecké geograficko-kartografické
rozpracování prostorové a obsahové hierarchie zeměpisných systémů, zjišťování vzájemných vztahů mezi
prvky a určování hlavních prvků, které mají rozhodující význam pro působení zeměpisných systémů různých stupňů. Potom vyvstává úloha integrálního
hodnocení subsystémů různého druhu, studium jednotlivých subsystémů jako prvků většího zeměpisného
systému, určování vzájemného působení mezi nimi
a významu každého z nich.
Samozřejmě, že jednotlivé komplexní mapy nebo
série analytických map jako výsledky zobrazení rozdělení zeměpisných systémů "podle prvků" jsou
dobrou informační základnou pro jejich systémové
dělení. V tomto směru je velmi výhodné použít kartografické modely, které sdružují prostorově časové informace, připouštějí přechod od diskrétních charakteristik na kontinuální a naopak, dovolují rozklad kartografického obrazu na složky, umožňují představovat
skupiny jednotlivých ukazatelů nebo komplexů ve
společném syntetickém ukazateli. To je zdaleka neúplný přehled předností map jako obrazově znakových modelů fragmentů reálného světa s charakteristickými rysy abstraktnosti, metričnosti a současně
názornosti a zeměpisné věrohodnosti. Toto vše přispí-
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vá k tomu, že kartografie se již neomezuje na studium
okolního světa, ale zúčastňuje se jeho účelné změny
[5, s. 12].
Zároveň s kartografickým modelováním v praxi zeměpisných výzkumů se široce využívá matematické
modelování. Tyto dva druhy modelování v geografii
patří k universálním a efektivním. Ale systémový
přístup ke studiu zeměpisného prostředí si vyžádal
kvalitativní skok zobecnění různých druhů modelování
pro vytvoření pružnější systémové metody výzkumu
zeměpisných komplexů složité struktury, s četnými
vzájemnými vztahy mezi jejich dynamickými a rozměrově objemovými prvky. Spojení matematické a
kartografické metody modelování na základě společných gnoseologických kategorií a vědeckých principů
vyvolalo nový směr v tomto oboru-matematicko-kartografické modelování (MKM). MKM rozumíme
systémovou kombinaci matematických a kartografických modelů pro vytvoření nových a zdokonalení
známých typů map [3]. Předností MKM je společné
kombinační využití předností dvou druhů modelování-matematického, umožňujícího abstraktní formalizaci a automatizované zpracování prostorově časových informací o zeměpisných systémech na počítačích, a kartografického, vyznačujícího se prostorovou
názornou určitostí.
Při MKM se nejenom konstruují elementární články,
ale také používají i mnohonásobné transformace map
na matematické modely pro zabezpečení efektivní
cesty výzkumu zeměpisných systémů. Celý proces MKM
zdůrazňuje potřebu vytváření tematických map, které
nejen zvýrazňují potřebu MKM, ale jsou také účinným
prostředkem kontroly hodnověrnosti modelování.
Mapy v procesu MKM lze rozdělit do tří skupin:
1. Prvotní mapy, podle nichž se předběžně studují
zkoumané jevy, hodnotí a systematizují původní informace a určují cesty modelování; 2. Dílčí (pomocné)
mapy, sestavené podle výsledků matematických výpočtů nebo transformací v různých stadiích modelování a zabezpečují kontrolu, upřesnění a volbu optimální cesty následujících stadií modelování; 3. výsledné mapy-závěry, vytvořené v konečném stadiu
modelování [3].
Je třeba poznamenat, že k dosažení cíle mohou vést
různé cesty. V důsledku použití různých způsobů modelování jednoho a téhož jevu můžeme obdržet různé
varianty dílčích a výsledných map. Velká variabilita
MKM je však spíše předností než nedostatkem, neboť
umožňuje vyvarovat se jednostrannosti hodnocení a
zvolit optimální variantu řešení. Volba konečné varianty je závislá na její blízkosti k velké části jiných
variant a na jejím odborném posouzení. Pro tento cíl
se také používají vícerozměrné matematické modely,
s jejichž pomocí se určuje dominující varianta. Zvládnout prudce stoupající objem prací při vícevariantním
modelování pomáhají moderní počítače a jimi řízená
automatizovaná kartografická technika.
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V současné době můžeme vytyčit tři hlavní směry
okamžikům. Na základě stanovených souvislostí
modelování: zobrazení struktury, vzájemných vztahů
a tendencí rozvoje jevů v prostoru a v čase v rozuma dynamiky rozvoje jevů. Přitom všechny tyto směry
ných odúvodněných mezích uskutečňují př·edpověď.
se rozdělují na prostorové a obsahové v závislosti na
Předpověď jednotlivých zeměpisných jevú hraje dost
zapojení prostorových souřadnic do procesu matemavýznamnou úlohu, ale přesto je dílčím úkolem celkové
tické formalizace [8]. Nejvíce je rozšířeno modelování
geografické předpovědi, která vyžaduje systémový
struktur jevů. Struktura zobrazuje vnitřní tvar systépř'ístup k možným změnám v územních komplexech,
mu, zákony kompozice, charakterizující funkci (vnitřní
jednak ja,lw samorozvíjejících se systémech, jednak
a vnější) a rozvoj systému [7]. Podstata strukturní
ja.ko v systémech, které ovlivňují antropogenní faktoanalýzy spočívá v tom, že zvláštnosti a intcgrální
ry v důsledku výrobní činnosti. Vytyčení podobných
vlastnosti zkoumaného systému se korelují se struktuúkolů vyžaduje přechod od analytických faktologicrami jeho organizace. Vlastnosti zeměpisných systémů
kých map ke komplexním a syntetickým mapám
a od nich k mapám předpovědním.
se mohou vyjadřovat kartograficky nebo matematicky
Hodnověrnost MKM je př'edevším spojena se zemějako funkce jejich struktur. Zkoumáme-li model jako
schéma zobrazující strukturu vlastností a vztahů
pisnou hodnověrností, která je určována kvalitou
zeměpisného systému, musíme se starat o shodu strukobsahově zeměpisného vytyčení úkolu, optimálností
výběru zkoumaných ukazatelů, faktorú a souvislostí,
tury modelu a modelovaného jevu s cílem získat
o něm nové poznatky [6]. V geografii se dosti často
pečlivostí zeměpisné interpretace výsledků modelování. Během modelování se dílčí výsledky (matemapoužívá analýza jednotlivých strukturních prvků pro
tické závislosti, mapy dílčích stadií modelování aj.)
stanovení íipolečných zákonitostí rozšíření jevů a určení územních celků, kde se projevuje působení sou- stále korelují s reálnou skutečností pro jejich doplnění
a upřesnění. Ve stadiu interpretace zeměpisné zvlášthrnných faktorů. Proto se ve většině případů používá
nosti zkoumaného jevu urěují celkové hodnocení stamatematická aproximace (například různé polynomy)
novených závěrú a nových map, principy jejich obsapro formalizovaný popis jejich prostorového zeměpisného rozložení.
hového výkladu, charakter praktických a metodických doporučení [2].
K úkolu výzkumu územních charakteristik strukPři projektování a vytváření tematických map je
tury jevů náleží také analýza jejich jader, stanovení
z teoretického hlediska velmi dúležité vypracovat
hranic vnitřních pásem rozšíření atd. Systémové prinpravidla a kritéria generalizace, určit její vliv na přescipy MKM se dobře realizují díky použití vícerozměrnost kvantitativních a kvalitativních charakteristik,
ných matematických
modelů faktorové, složkové
na zjištění základních zákonitostí prostorového roza hodnotové analýzy a jejich kombinací pro modeloložení jevů, jak se projevuje generalizace při hodnocení
vání obsahových charakteristik struktury jevů.
souvislostí, dynamiky atd. Tato práce je experimentálVzájemná souvislost je jedním z hlavních faktorů
vytvoření soustavy. Zvláštní pozornost zasluhují sou- ně uskutečňována kartografy ve spolupráci s odborníky v tematice map. Z koncepce systémového mapování
vislosti podle zákona příčiny a následnosti, dovolující
nevyhnutelně vyplývají i principy systémové kartopředpovídat rozvoj zeměpisných systémů v prostoru
grafické generalizace. Vytvořit věrohodný obraz skua čase. V zeměpisné praxi se pro stanovení závislostí
tečnosti v jejich hlavních rysech znamená docílit
mezi prvky zeměpisných systémů úspěšně používají
především objektivní souvislost kartografické abstrakrůzné druhy korelačních a regresivních modelů, které
ce s podstatou zkoumaných zeměpisných jevú. Je
v kartografické interpretaci dávají názornou přednezbytné posoudit zvláštnosti generalizace na každé
stavu o korelačních a regresivních polích zkoumaných
úrovni prostorové a obsahové hierarchie zeměpisných
veličin. Pozornost si zaslouží kombinace modelů aprosystémú pro zjištění hlavních nejdůležitějších kompoximace a korelace, kde se ukazatelé vazby počítají
nent a souvislostí.
ne podle map reálných rozložení, ale podle předběžně
Při zabezpečení systémovosti souborů map také
získaných směrových ("trendových") povrchů. Tyto
hraje dúležitou úlohu koordinace řady map zvláště
matematicko-kartografické modely zobrazují směrové
korelace a dovolují prozkoumat, jak se navzájem sho- těch, které zobrazují související (vzájemně púsobící)
jevy. Proto se používají jednotné typové kartografické
dují hlavní zákonitosti rozložení a jaké variace vznášejí zbylé komponenty. Mapy souvislostí dávají bo- podklady, volí se shodné prvky obsahu map, zpracováhatý materiál pro analýzu vztahů v zeměpisných sy- vají se srovnatelné legendy podle genetických principú klasifikace charakteristik jevú, používá se jednotná
stémech a také vytvářejí informační základnu pro
metodika dělení stupnic kvantitativních ukazatelů
vícerozměrové modely faktorové, složkové aj. analýzy.
s podmínkou maximální informovanosti, stanoví se
Modelování dynamiky rozvoje jevů je jedním z nejlogická posloupnost tvorby map atd. Modelování sousložitějších úkolů geografie. Pro modelování dynamiky
borů map (vzájemně podmíněných kartografických
šíření jevů na území se používají modely difúze, teorie
modelú) s dodržováním systémových principú generaher, metoda Monte-Carlo aj. Pro modelování obsaholizace, potřebné přesnosti a pravidel shodnosti map
vých charakteristik dynamiky se používají různé typy
výrazně rozšiřuje možnosti a zvyšuje objektivitu karregresivní analýzy, stochastické modely, zejména
tografické metody výzkumu, která spočívá ve využití
Markovovy řetězce a jiné způsoby.
Zeměpisné soustavy existují v prostoru a v čase; ~map pro poznání na nich zobrazených fragmentů
reálného světa.
proto jsou vždy dynamické. Podle logiky obecné teorie
systémů lze říci, že hlavní úloha mapy v modelování
Automatizovaná tvorba tematických map se řadí
dynamiky zeměpisných systémů spočívá v zachycování
do celkového systému automatizace sestavitelských
jejich stavu v čase a ve stanovení souvislosti mezi
prací, který lze rozdělit do třech vzájemně souvisejících etap: 1. Informativní zabezpečení prací ve formatěmito stavy, které mají vztah k různým časovým
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lizovaném tvaru; 2. Logicko-matematické zpracování
dat; 3. Automatizované zpracování map ("podle
prvků" nebo ve výsledné formě) ve zvolených způsobech kartografického zobrazení. Úkol první etapy
spočívá ve vytvoření bank digitálních kartografických dat pro automatizovanou tvorbu tematických
map, zahrnující dva druhy kartografických informací:
vlastní kartografické (podklad) a s nimi spojené tematické (konkrétní údaje s vazbou na prostorovou polohu). Druhá etapa předpokládá zpracování a přetvoření
(spolu s otázkami generalizace) kartografických informací na počítači v závislosti na účelu a určení map
pomocí speciálně vytvořené soustavy programově matematického vybavení, určené pro analýzu nebo syntézu prostorově časových informací. Třetí etapa je
dokončovací; jde o proces optimálního předání informací ve tvaru kartografického zobrazení. To předpokládá projektování a programové zobecnění (ve druhé
etapě) kartografické symboliky a její automatizované
zpracování pomocí záznamové techniky.
Realizace uvedených etap automatizovaného vytváření map se uskutečňuje v automatizovaných kartografických systémech (AKS), které obsahují ve svém
kompletu počítače, analogové číslicové převodníky,
displeje, souřadnicové zapisovače a jiná zařízení na
vstupu a výstupu počítače a také programově matematický systém řízení. Je známo, že použití AKS je
efektivní a ekonomicky zdůvodněné při velkých objemech zpracování informací a při provádění operací
stejného typu, například čtení souřadnic, výpočet
standardních procedur, sestrojení standardizovaných
(unifikovaných) systémů kartografických znaků atd.
V kartograficko-geografických výzkumech, doprovázených zpracováním velkých souborů prostorových
informací a sestavováním různých map podle složitosti a tematiky, je velmi aktuální problém vytvoření
bank zeměpisných dat na základě systému bází dat. *
V základu bází dat leží logická a fyzická struktura jejich organizace. Logická struktura se vytváří vztahy,
existujícími v seskupení dat a mezi různými soubory.
Fyzická struktura se projevuje na úrovni počítačových
informačních medií a odpovídá vztahům, existujícím
v uspořádání zón paměti pro soubory, způsobům jejich
indexování a přístupu ke konkrétním druhům informace.

Banky zeměpisných dat, které mají systém řízení,
dovolují operativně doplňovat, obnovovat a korigovat
informace, provádět potřebné tematické výběry pro
účelové a vícenásobné zpracování dat. Při narůstání
a zdokonalování bank zeměpisných dat pro automatizovanou tvorbu map se okruh otázek nezbytně rozšiřuje v souvislosti s mnohostrannou analýzou infor·

..

mací, vytvářením souhrnných ukazatelů, rozšiřováním
tematiky a obsahu map, hledáním nových forem kartografické interpretace, způsobů generalizace atd.
Koncepce úplné automatizace tvorby map, která
vznikla na úsvitu rozvoje kybernetiky, ee ukázala
předčasnou a nevydržela zkoušku času. To bylo spojeno s nepřekonatelnými obtížemi, které vznikají při
matematické formulaci procesů vytváření map, ale
které úspěšně řeší odborníci na základě teorie, zkušeností a profesionální intuice. V souvislosti s tím velký
význam získávají interaktivní automatizované procesy
používající dialogu "člověk - stroj", který může provázet všechny tři uvedené etapy automatizace tvorby
map.
V současné době nejefektivněji dovolují vést dialog
"člověk-stroj" terminály, vybavené abecedně číslicovými a grafickými displeji. Kartograf může zasahovat
do práce AKS, korigovat jeho činnost a provádět
ručně neformalizované operace. Grafický displej také
dává možnost vizuálně zkoumat procesy kartografického modelování a více využívat vícenásobné experimentování. Kartograf dostává možnost v procesu
přijímat různá řešení, což odpovídá systémovým principům lVI:KM,generalizace, docilování shodnosti BOUvisejících souborů map, volbě optimální varianty
úpravy map aj.
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* Mnozí odborníci neprovádějí přesné rozdělování pojmů "banka dat", báze dat" aj. Zde, když mluvíme
o bázích dat, rozumíme komplexy zvláštním způsobem
organizovaných informačních souborů různého obsahu
a objemu. Báze dat, opatřené systémy řízení, se nazývají bankami dat.
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Geodetický
a IIartografický
obzor
ročník
30/72, číslo
7/1984
159

Hodnotenie
a možnosť využívania
Základnej
mapy ČSSR 1: 200 000
na tvorbu tematických máp

Doc. Ing. Milan Hájek, CSc.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Svf SVŠT v Bratislave

Venované 7. kartografickej konferencii, Bratislava

Kvalita - akosť kartografického výrobku je všeobecne chápaná ako jeho schopnosť plniť určitý vopred
stanovený cieT.Úloha posúdiť, či túto funkciu skutočne
adresné (respektíve potenciálne) kartografické dielo
plní, patrí v prvom rade používatefom. Títo mažu
rozhodnúť, či kartografické dielo ako výrobok spÍňa
očakávané poslanie. Pred vlastným spotrebným aktom používatefov vzťah k úžitkovej hodnote v prevažnej miere je determinovaný predstavami, v rtašom
prípade, o tematickom využití podkladovej mapy
Základnej mapy (ZM) ČSSR 1 : 200 000. Používatef
na základe svojich skúseností vyberá určité charakteristiky a podfa svojich predstáv posudzuje a prisudzuje im určitý význam. Svoje hodnotiace stanovisko
používateI vyjadruje mierou spokojnosti, ktorú vo
vačšine prípadov vyjadruje vo vzťahu k inému, už
skar spoznanému kartografickému dielu. Preto chceme,
aby vydavateT tematických máp na podklade ZM
ČSSR 1: 200000 rešpektoval želanie používateIov,
s cieTom vyrobiť kvalitné, inovované kartografické
dielo závislé nielen na tochnickom, či technologickom
vybavení a materiáli.

4.-6.

9. 1984

sudzovaní "s" expertov, ktorí oceňujú charakteristiky
na stupnici vo zvolenom intervale. Váhu charakteristiky Pkj od jednotlivých expertov vypočítame zo
vzťahu
I1kj

~

I1kj

i~1

kde I1ki je hodová hodnota priradená k-tým expertom
j-tej charakteristike. Vo vzťahu (I) sa ohjektivizujú
subjektívne hodnotenia jednotlivých expertovo Priemernú váhu charakteristiky Pj od všetkých expertov
udáva vzťah
s

s

~

Pkj

~

h~1

Pki

k~1

Pj = -s-m-

.

--s-

-

~
~Pki
k~ 1 i~ 1

Usporiadanie m eharakteristík podfa daležitostí
umožňuje metóda poradia. Jej výsledkom sú váhy
Wl> ... , W,," ktoré odrážajú daležitosť charakteristík.
Experti priraďujú "m" najdaležitejšej charakteristike,
"m-1" druhej najdóležitejšej, atď. Pre každú charakteristiku j sa vypočíta súčet jednotlivých hodnotení
Wj podIa vzťahu
s
= ~ Wkj,

Wj

Hodnotonie predmetnej mapy vychádza z výberu,
určenia a vzájomného posúdenia zrovnateTných a dostupných údajov, ako i zo sposobu spracovania. Všeobecným kritériom hodnotenia je súhrn jej úžitkových
vlastností, jej úžitková hodnota. Kvantifikácia úžitkovej hodnoty mapy je však zložitým problémom. Zatiaf
ešte nejestvuje ohjektívna metóda na zisťovanie a
hodnotenie úžitkových vlastností máp tohto druhu.
Sposobené je to týmito faktami:
- Hodnotenie musí zahrňovať technické hodnotenie
odborníkmi a používateTské hodnotenie "laikmi".
- Nie sú dosiaf spracované objektívne metódy skúšania, merania, hodnotenia, ich jednotný predpis
a krajné hodnoty posudzovania výsledkov.
- Pre mapu mažeme vymenovať určitý počet parametro v porovnatebých
s podobnými mapami.
- Niektoré parametre musia byť hodnotené subjektívnym porovnávaním, napr. estetický vzhfad, fa·
rebné riešenie.
- Niektoré parametre sa vzájomne ovplyvňujú, či
podmieňujú.
Ak chceme, aby základným znakom komplexného
hodnotenia mapy hola ohjektívnosť, potom túto
"hodnotu" získame číselným vyjadrením hod.lat parametrov. Problém nastáva u nemeratefných parametrov, na posúdenie ktorých sa mažu použiť dve
metódy [1]:
Bodovacia metóda, ktorá umožňuje jednot,ne vyjadriť kvantitatívne
aj kvalitatívne charakteristiky
počtom hodov. Mapa má "m" charakteristík pri po-

(1)

-m--'

Pkj=

(3)

k~1

kde Wki je "poradové" hodnotenie charakteristiky
expertom. Poradie charakteristík sa určí zo vzťahu
(3). Váha kaž dej charakteristiky pj sa vypočíta zo
vzťahu
Wj

m

s

~

+ 1)

sm(m

~Wkj

i~1 k=1

+ 1)

sm(m

m
~ Wj=
j=1

,

2

------

(5)

2

Charakteristiky w1 až w7 (mierka, rozsah zohrazova.
ného územia, počet prvkov na mape, použitie mapy,
technická realizácia, aktualizácia obsahu, ekonomický
prínos) boli posúdené 11 expertmi z používateIskej
sféry máp 1 : 200 000 (2 vodári, 2 urbanisti, 3 ekonómovia, 1 geofyzik, 1 životné prostredie vidieckej krajiny, 1 geograf, 1 kartograf). Popísanou metódou sa
zistili poradové hodnotenia a váhy charakteristík uvedené v tab. 1. Podfa expertov je najdaležitejšia charakte~istika W4 a w6•
Tab. 1

I
bódy
pIJi
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1

Wl

30
0,1I

W2

53
0,17

Wa

W4

44
0,14

0,18

55

Ws

38
0,12

W6

51

W,

:n

O,U; 0.12

1:
308
1
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1 ných potravin

Skutočná a po~ID
trebná kapac io
~ 2 ta školských a
~
...•
predško1ských
>O
zariadení

.
.

Množstvo !udi odpočívajúcich určitým druhom aktívneho odpočinku

Intenzita znečiatenia a jej dos1e-

Intenzita. a.do-

9 činok

Aktívny odpo-

Oblasti posunu a číselná hodnota
posunu

'N

-.-4>

vOd
11 Zeleň
Znečistenie ovti
zdušia priemys..
p., 12
se1nými podnikmi

Rekreačná a izo1ačná zeleň
Intenzita znečistenia, druh znečistujúcej látky, ob1aať znečistenia. v závislosti od prev1áda.júcich vetrov

o
sledok znečiste- dok na vodné živočíšatvo
s..
Po 10 nia. povrchových

Ul

Množstvo obyvaterov cestujúcich
do zamestnania, kam cestujú a
a.kým dopravným prostriedkom

3kutočná a potrebná kapacita materských škol, detských útulkov,
ZD~ sl.,
2., 1. a 2.stupňom
družin

Miesto výskytu % obsah látok,
ktoré sa dajú z týchto surovín získať
Všetky druhy e1ektrárni, miesto
5 E1ektrárne
výskytu ~ ich výkon
Politicko""'pro6
Aktuá1ne uda10sti v rámci kraja
IDa~čné m8:py
Intenzita ooho- Druhy chorob v závislosti na
rení v závis1o- klimatických, meteorologických,
7 sti na roznych
pOdnochemických, územných hydrofaktoroch
logických a iných faktorov

>
8 Posuny pody
ti
s..
p.,

"Cl
ti

::s

s..

'lil

~

Dochádzka do
zamestnani& a
Po
3 sposob dopra.U2
ti
vy
s..
Po
Druhotné zdro>,
4 je surovín
~
::s

::s

Prvky znázornené na mape

Predajne základ- Viac sortimentné predajne potravin, predajne masa, rýb, hydiny,
zveriny,ovocia a zeleniny, m1iekarne, predajne oh1eba a pečiva

Názov mapy
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Ďalej sme vypočítali koeficient užitočnosti Kk podfa
vzťahu

K

Iť=-~'

Pk
max

kde značí

PIť počet pridelených bodov expertom,
Pmax maximálny počet bodov, ktorý mMe
mapa dosiahnúť.

Maximálna hodnota
tieto hranice:
1. stupeň úžitku Zl
2. stupeň úžitku Z2
3. stupeň úžitku Za
4. stupeň úžitku Z4

(0,75;
(0,50;
(0,25;
(O ;

1
0,75
0,50
0,25

>
>
>
>

Testovanú ZM ČSSR 1 : 200 000 zaradili do prvého
stupňa 4 experti a do druhého stupňa 7 experti. Dekódovanie výsledkov z ich hodnotenia:
1. stupeň - používatef mapu potrebuje, je spokojný
s rozsahom zobrazovaného územia, formátom mapového listu, vyhovuje mu počet zobrazených prvkov
na mape. Pomocou týchto máp plánuje alebo vytvára
prognózy, je spokojný s technickým realizovaním.
2. stupeň - mapa nie je doležitá v oblasti činnosti
používatefa, ale využíva ju na získanie celkového prehfadu o danom území. :Formát aj rozsah zobrazovaného územia vyhovuje, s technickou realizáciou je
spokojný, aktuálnosť mapy stačí s periódou 3 roky.

Možnosti využívania ZI\'I ČSSR 1 : 200 000 na tvorbu
tematických (účelo vých máp)
Modely reality z povodných máp sa v procese tvorby
odvodenej mapy primerane zovšeobecňujú, čo platí aj
pre ZM ČSSR 1 : 200000. Na podklade informácií
získaných z tejto mapy, používatelia možu doplniť
účelové súbory a tvorcovia vytvoriť nové tematické,
účelové mapy pre potrebu socialistických organizácií.
Nov~ oblasti využívania tematických máp na podklade
ZM CSSR 1 : 200 000 sme riešili tak, že sme vyhodnotili navrhnutý obsah a sortiment máp 16 expertmi
(11 už vymenovaných a 3 kartografi a 2 geografi),
z predpokladaných používatefských organizácií. Mapy
smc rozdelili do 3 skupín:
- Mapy pre správnu a riadiacu činnosť, ktoré majú
zobrazovať priestorové rozmiestnenie sociálno-ekonomických javov, dynamické zmeny týchto javov,
štruktúry a racionalizácie roznych sociálno-ekonomických informácií zo života spoločnosti, podklady
pre prognózovanie a plánovanie.
- Mapy na vedeckú činnosť majú obsahovať informácie z roznych oblastí vednej činnosti, na podklade ktorých by sa mali vykonávať štúdie, sledovať
zákonitosti javov, skúmať priestorové rozloženie
štruktúr a rajónovanie prírodných komplexov.
- Mapy na tvorbu a ochranu životného pr03tredia.
Návrh prvkov nových druhov máp a charakteristík
ich obsahu je prehfadne v tab. 2 [4]. Ide o jeden
z posudkov expert ov s poradovým číslom 1.
Koeficient úžitku a stupne úžitku predpokladaných
12 tematických máp sme zisťovali aplikovaním popí.
saných metód. Experti hodnotili metódou poradia cha-

rakteristiky (mierku, informácie z iných podkladov,
kartografické vyjadrenie, potrebu aktualizácie, dole·
žitosť spracovávanej témy) a bodovacou metódou
vlastnosti máp (vhodnosť mierky, vhodnosť znázorne·
nia, aktualizovatefnosť máp po 1, 2, 3 rokoch, atď).
Z výsledkov sme zistili váhu - doležitosť vybranej
charakteristiky pre používateTov. Maximálne mohla
mapa získať 36 bodov, minimálne 8. Koeficient úžitku
sme rozdelili na 4 stupne v takomto rozmedzí:
1. stupeň úžitku TI (0,80; 1,00 >
2. stupeň úžitku T2 (0,60; 0.80 >
3. stupeň úžitku Ta (0,40; 0,60 >
4. stupeň úžitku T4
< O; 0,40 >
Koeficienty úžitku pre 12 navrhovaných máp od 16
expertov sú v tab. 3. Každý expert nehodnotil všetky
mapy. Stupne užitku sú odvodené z hypotézy využitia
výsledkov testovania a vyhodnocovania variant. Nazdávame sa, že predložená analýza ukazuje realizačné
priestory v kartografickej praxi.

Hodnotenie ZM ČSSR 1 : 200000 a ich tematické vy·
užitie malo za cieT u adresných používatefov zistiť
mieru spokojnosti respektíve predpokladanej spokojnosti. V kartografickej praxi sa štandardy definujú
technickými normami, ale ako je vidieť z výsledkov
v tab. 1 a 3 jestvujú aj štandardy, ktoré sú zakotvené
vo dedomí používateTov máp. Ide o všeobecne prijaté
predstavy o vynikajúcom, priemernom, podpriemernom kartografickom diele. Na vytvorenie takýchto
štandardov posobia parametre akosti kartografických
diel z domácej i zahraničnej produkcie. Výsledky vytvorili predstavu o ocenení navrhovaných máp ako
kartografických diel na základe posúdenia ich užitočnosti. Nasledovať majú predvýrobné ukážky (prototypy) a v druhom kole upre3nenie hodnot (parametrov) máp používateTmi, čo v závere mMe reprezentovať štandardy uvedených máp. Analýza geometrickej
presnosti zobrazenia prvkov nebola predmetom článku i keď sa touto problematikou na pracovisku zaoberáme.
LITERATÚRA:
[1] ČERNÝ, M. GLtTCKAUFOV Á, D. M.: Metódy komplexného vyhodnocovaní
Praha, Academia 1980.

Tematické
mapy
(tab. 2)
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1
2

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

1. stupeň

1
O
O
O
O
O
1
1
O
1
I

4

2. stupeň

6
11

10
9
!J
7

3. stupeň

5
1
3
5
7

14

3
4
5
3
1

7
9

8
1

6
!J
7
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4. stupeň
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1

O
O
O
2

1
O
2

O
O
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[2] RAJEK, M.: Metódy kontroly a hodnotenia kvality
kartografických diel. In: Zborník vedeckých prác.
Br~tislava, SvF SV~T 1982 (v tlači).
[3] RAJEK, M. - KRALIK, J.: 'Metódy kontroly kvality aplikované v kartografii. In: Zborník ČSVTS.
Senec 1982, s. 61-85.
[4] VÍNKOvA, Š.: Využívanie Základnej mapy ČSSR

1 : 200000.
[Diplomová práca.]
51 s. - SVŠT. Stavebná fakulta.

Bratislava

1982.

Do redakcie došlo: 4. 4. 1984
Lektoroval:
Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geografický ústav SAV, Bratislava

Výsledky automatizovanej tvorby
spracúvaných častí mapy strednej
Európy

Ing. Štefan Kondáš, CSc.,
Ing. Felix Marko,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Na účely vydávania nástenných, reliéfnych a atlasových máp z, územia Eurápy, respektíve jej častí od roku 1980 zakladá Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava v kooperácii so Slovenskou vysokou školou technickou Bratislava a Geodetickým ústavom,
n. p., Bratislava (GÚ) kartografickú
bázu údajov
(BÚ). Grafické podklady na tvorbu BÚ boli vyhotovené z Mapy sveta v mierke 1:2500000. Jej fotomechanickou
montážou vznikla Podkladová mapa
Európy (PME) v ekvidištančnom kužefovom zobrazení v normálnej polohe. Obsahové prvky tvorenej
BÚ boli z PME rozkreslené
po jednotlivých prvkoch do grafických pred16h - podkladov digitalizácie. Tieto sú ďalej tematicky adjustované a ich
prvky zakódované. Digitalizáciou sa vytvára BÚ Digitálnej mapy Európy (DME).
Prvé grafické zobrazenia sa vytvárajú pomocou
prostriedkov počítačovej grafiky, ktoré sú k dispozícíi v rezortnom výpočtovom stredisku (VS) GÚ.
Prvotná grafická interpretácia s doplnením vydavavatefských
originálov
(VO) popisu
v mierke
1:3000000 je obrazom celého obsahu vytvorenej BÚ
a bude podkladom na ďalšie využívanie.

to sa po zvážení efektívnej využitefnosti budú spracovávať tradičnou teclmolágiou alebo automatizovane.
Podklady digitalizácie (P D) vyhotovené
notlivé prvky majú nasledujúci obsah:
PD-C -

PD-Ž
PD-V -

PD-H -

diafnice,
hlavné cesty,
ostatné cesty.
- hlavné a vedfajšie železnice.
- vrstevnice
o výške O, 100,

Hydrografia:

200, 300, 500, 700, 1000, 2000,
3000 a 5000 metrov.
izobaty hÍbok 200, 1000,
2000 a 5000 metrov,

brehovka,
riečna sieť a jazerá, vrátane nádrží,
prieplavy a kanály,
fadovce, močiare, slaniská (kontúry areálov J .
PD-S -

Sídla: -

kategárie
vatefov:

sidiel podfa počtu oby-

~ 10000,
10 001--30 000,
30001-100000,
100 001-300 000,
300001-1000000,
nad IDOu 000.

2. Tematická príprava podklad ov a digitalizácia
Vyhotoveniu grafických
pred16h pre digitalizáciu
predchádza aktualizácia
PME. Jej rozsah a delenie na sekcie zobrazuje obr.!.
Aktualizačný elaborát PME pozostáva zo zoznamu aktualizačných zmien a z aktualizačných priesvitok, vyhotovených po listoch Mapy sveta v mierke 1:2 500 000. Aktualizované
prvky sa dopÍňajú
z najnovších materiálov s odpovedajúcou tematikou
a mierkou. Z najčastejšie používaných spomenieme
Cart-actual,
Autoatlas Eurápy a Autoatlas Shell.
Okrem vybraných prvkov pre BÚ DME uvažujeme
v budúcnosti o aktualizácii
ďalších prvkov PME,
ako aj o doplnení r6znych tematických prvkov. Tie-

Cesty: Železnice:
Výškopis:

pre jed-

PD-Q -

Ostatné prvky: -

zemepisná sieť,
hranice,
výškové káty.

Adujstácia PD spočíva vo farebnom odlišení prvkov, ďalej v rozsegmentovaní
čiarových prvkov a
v priebežnom
očíslovaní segmentov. U sídiel sa
spájajú signatúry rovnakej kategórie farebnou čiarou, čo urýchfuje digitalizáciu.
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Segmentovanie prvkov je výhodné pri digitalizácii a v konečnom d6sledku aj pri aktualizácii už
vytvorenej BÚ. Segmentovanie podla logických celkov, ako napríklad úsek medzi križovatkami ciest
a pod., ponúka možnosť digitalizovania
krátkych
úsekov. Zamedzí sa tým vzniku chýb z únavy a
z opakovania digitalizácie toho istého úseku.
Chybovost digitalizácie
je z 90 % ovplyvnená
chybami z tematickej prípravy [2]. V tematickej
príprave predpokladáme dvoj až piH percentnú chy-bovosť. Ide hlavne o chyby vynechania segmentu,
chybného označeni a kódu a pod. Kvalifikácia pracovníkov priamo ovplyvňuje presnosť, výber podrobných bodov digitalizovaného úseku, ako i celkovú technológiu digitalizácie.

3. Tvorba DÚ a možnosti softwarového

vybavenia

Softwarové vybavenie na tvorbu BÚ DME je vytvorer-é v programovacom jazyku FORTRAN IV v prostredí operačného systému OS EC-MVT 6.1 [1, 2].
Programová štruktúra je otvorená. Programovanie
príkazov jazyka JCL je zjednodušené
vytvorením
procedúr, uložených v lmižnici procedúr na systémovom disku. Programové vybavenie zabezpečuje
tvorbu, aktualizáciu a obnovu BÚ na počítači, ako
i vyhotovenie zobrazovacej pásky.
Software je riešený modulárne, pričom jednotlivé
činnosti zabezpečujú dva hlavné programy.
Prvý program slúži naivytvorenie BÚ a aktualizáciu prvotne získaných údaj ov z digitalizácie. Aktua-
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Jizácia je súhrn činností, ako je napr. zmena kódu
segmentu, vymazanie nadbytočného segmentu, doplnenie nového segmentu, zmena súradníc bodov
a pod.
Opravy v BÚ sú pomerne náročné na strojový
čas, pretože výkonný software v súčasnom období
len simuluje možnosti dialógovej interaktívnej aktualizácie a obnovy BÚ DME.
HO je vytváraná pre jednotlivé sekcie [obr. 1),
vo forme sekvenčných súborov ukladaných na magnetický disk. Údajový súbor obsahuje zoznam segmentov určitého prvku. Každá segmentová položka
obsahuje smerníky na počiatočný a koncový bod
segmentu a kód daného prvku vytváranej bázy. Ďalej obsahuje súradnice podrobných bodov v následnosti v akej boli digitalizované. Súbor je ukončený
vetou s informáciami o počte segmentov a podrobných bodov.
Rozsah súboru je obmedzený maximálne 1000 segmentmi a 10000 pármi súradníc podrobných bodov.
abvykle už pri digitalizácii je dodržovaná zásada,
že jeden súbor obsahuje jeden prvok kresby.
Druhý program zabezpečuje tvorbu zobrazovacej
pásky z BÚ DME. Automatizované zobrazenie realizuje kresbu priamok, interpolovaných
kriviek plných, prerušovaných, dvojčiarych, ako i kresbu signatúr sídiel.
Správnosť vytvorenia BÚ DME, vyhotovenia zobrazovacej pásky ako aj digitalizácie sa reviduje porovnaním kontrolnej kresby spravidla s podkladom
digitalízácie.
Prvotné va sa vyhotovujú vyrývaním a rezaním.
absah jednotlivých výstupných va je v súlade s požadovaným farebným rozkladom. akrem toho, niektoré prvky sa z d6vodov viacnásobného využívania zobrazujú na viacerých va. Napr. u ciest troch
kategórií sa tieto rozderujú na dva va.
Komplexný súbor činností automatizovaného procesu spracovania
je realizovaný na zariadeniach
VS GÚ. Digitalizácia
sa vykonáva na CaDlMATe,
tvorba BÚ a zobrazovacej
pásky na počítači EC
1033 a zobrazovanie va na CaRAGRAPHe. Metodika
modulárnej
technológie
tvorby a využívania BÚ
DME je [okrem iných) uvedená v základných prácach [2,3,4].

Prvotné va vyhotovovaných sekcií a ich častí predstavujú existujúci stav BÚ DME. V ďalšom procese
budú slúžiř na priame využívanie pre konkrétne varianty vydávaných máp zo zobrazovaného územia.
Na základe požiadaviek
na aktuálny stav va
respektíve BÚ, doplnenia va časti popisu, ako i tematických
prvkov, vzniká priaznivá
situácia na
viacnásobné využívanie va. Ukazujú sa tri základné sp6soby využitia va na vyhotovenie tlačových
podkladov:
1. Automatizovaným
vyhotovením prvotných
va
z BÚ DME v mierke 1:3000000 a doplnením va popisu vznikajú podklady na vyhotovenie prvého a
ďalších nezmenených vydaní grafickej interpretácie DME - 1. postup lobr. 2).
2. S využitím podkladov z 1. postupu, doplnených
tradičnou aktualizÉlciou prvkov BÚ alebo tematic-

kými prvkami, respektíve
vytvore ním zmeneného
zobrazenia
obsahových prvkov BÚ DME na va.
vyhotovujú sa tlačové podklady kombináciou originálov vyhotovených aulomatizovanou a tradičnou
[ručnou) technológJOu.
3. Komplexná automatizovaná
aktualizácia s vyhotovením va '-:mien, s využitím retuše prvotných TP
z 1. postupu, alebo TP zmenených zobrazení va obsahových prvkoch BÚ DME, umožňuje vyhotoviť TP
ako súkopiu s originálmi automatizovane vyhotovenými.
Praktické využitia priebežne zostavovaných digitálnych údajov z PME, respektíve prvotne vyhotovených va z Ba DME v mierke 1:3000000 dokumentujú tieto výsledky:
1. Ukážka grafickej interpretácie
časti DME, výrezu z 5. sekcie, časti mapy strednej Európy [obr. 1,
formát A3), 1. vydanie s doplnením časti popisu
[vyhotovenie TP 1. postupom, obr. 2). Spracováva
sa 2. vydanie s ručným aktualizovaním
prvotných
va a so zmenou značkového krúča signatúr sídiel
(vyholovenie TP 2. postupom, obr. 2).
2. Zostaviterské originály z územia CSSR vytvorené
fotomechanickým zvačšením prvotných va v mierke 1:3000000 do mierky 1:2 500000 za účelom vyhotovenia podkladov pre Autoatlas európských socialistických štátov. Ručná retuš a aktualizácia na
zvačšených va.
3. Automapa Španielsko - Portugalsko, 1. vydanie
s využitím ručne aktualizovaných vybraných prvotných va z BÚ DME a zmeneného automatizovaného
zobrazeni a - zmena značkového krúča va ciest;
ručné vyhotovenie va tematických prvkov pre automapu [vyhotovenie TP 2. postupom, obr. 2J.
4. Na účely 1. vydania grafickej interpretácie
DME z 5. a 6. sekcie sa prvotne vyhotovujú va prvkov BÚ DME, ručne sa vykonáva aktualizácia prvotných va, doplňuje sa va popisu s využitím časti
digitálneho registra názvov sídiel z elektronickej
fotosadzby [vyhotovenie TP 2. postupom, obr. 2),
[5].

Na základe našich súčasných možností realizácie
automatizovanej
technológie
vyhotovovania originálov je možné konštatovať, že vydavaterské originály vyl;lOtovené vyrývaním a rezaním spÍňajú vysoké kritéria
kladené na kvalitu kartografickej
kresby.
Oplnosť a presnosť obsahových prvkov mapy, pre
ktorú sa využívajú va vyhotovené automatizovanou
technológiou, je '10 všeobecnosti závislá od:
- d6slednosti aktualizácie grafického podkladu a
prípravy podkladov digitalizácie,
technológie
digitalizácie,
ktorú podmieňuje
najma kvalifikácia a skúsenosti pracovníka, ktorý vykonáva výber bodov,
redukcie podrobných
bodov pre danú mierku
zmeneného zobrazeni a,
aplikovanej metodiky interpolácie
na zobrazovacom zariadení [d6s1edkom ktorej je tvarové
zovšeobecnenie a vazba jednotlivých prvkov),
presnosti ďalšieho karto litografického spracovania mapy.
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V konečnom d6sledku

u ž í vat e r už vidí len výsled ok využitia originálov z automatizovaného spr acovania pre danú mapu - grafický obraz, ktorý
sa žiar nesprávne pripisuje len procesu a možno stiam automatizácíe.
Rozpracovaná koncepcia tvorby a využívania BÚ
DME na podklade PME v mierke 1:2500000 v súčasnosti umožňuje realizovanie technológie praktickej automatizovanej tvorby kartografických
originálov pre mapy malých mierok.
Pozornosť sazameriava na riešenia nasledujúcich
okruh ov problémov:
systemati.ckú aktualizáciu, obnovu a viacnásobné
využívanie BÚ DME a va,
dopracovanie
teclmológie
automatizovaného
spracovania, doplnenia a využívania va pre jednotlivé mierky máp,
výrobné a prevádzkové zabezpečenie tvorby BÚ
DME pre všetkých šesť sekcií (obr. 1),
dobudovanie odpovedajúceho softwarového vybavenia na automatizovanú
generalizáciu
a
transformiciu
do iných kartografických zobrazení,
využitie získaných skúseností za účelom efektívneho inovovania logického a fyzického modelu štruktúry BÚ, ako i systému riadenia BÚ na
automatizovanú tvorbu va máp malých mierok.
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Tvorba tematických máp s využitím
údajov dial'kového prieskumu

Využitie aerokozmických snímok "produktov"
dialkového prieskumu v procese tvorby roznych druhov tematických
máp (napr. geomorfologických,
hydrologických, vegetačných atď.), odkrýva nový
progresívny ,mel' súčasnej kartografie, ktorý je podstatne viac založený na interdisciplinárnom prístupe
odborníkov prírodovedných disciplín s kartografmi
k tvorbe týchto máp. Takto zostavené mapy predstavujú cenný zdroj informácií tematicky zreterne určených, mierkove a poJchove transformovaných do príslušného zobrazenia, čo zjednodušuje a spresňuje ich
využitie.
Problémy s využitím aerohozmických snímok pri
tvorbe tematických máp často súviseli, okrem iného,
aj s nepravidelnosťou a obťažnoEťou ich získavania a
tiež náročnosťou ich spracovania a následnej interpretácie. V rámci súčasných svetových trendov sa
však zvládnutie uvedených problém ov postupne dostáva na takú úroveň, že možno hovoriť na vybraných

úsekoch o začiatkoch systematického využívania výsledkov aerokozmického prieskumu v tematickom
mapovaní. Rozne typy aerokozmických snímok, od
čiernobielych po multispektrálne, predstavujú zdrojc
s roznou informačnou hodnotou a dovolujú zabezpečiť
zostavovanie tematických máp v glohálnych, regionálnych i lokálnych mierkach.
Okrem známych vlastností - horizontálnej, vertikálnej a dynamickej spojitosti [4], ktorými sa vyznačujú aerokozmické snímky, možno vo vzťahu k tvorbe
tematických máp uvie2ť ďalšie, majúce doležitý význam [5]:
- viacúčelnosť využiti a údaj ov získaných interpretáciou napr. jednej snímky na tvorbu roznych druhov tematických máp,
- časová homogénnosť, ktorou sa vyznačujú údaje
získané interpretáciou snímok z rozsiahlych územných celkov v tom istom období snímkovania;
touto vlastnosťou sa nevyznačujú údaje získané
klasickými mapovacími prácami,
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Obr. 1. Schema znázorňujúca metodický postup zostavenia tematickej mapy na báze údajov získaných interpretáciou
aerokozmických snímok
-

skrátenie času zberu príslušných tematických údajov, nevyhnutných na tvorbu máp,
vytvorenie možnosti na zvačšovanie tematických
a geometrických detailov mapovania, v porovnaní
s klasickým mapovaním.

Využitie uvedených vlastností aerokozmických snímok v procese zostavenia tematických máp by malo
vychádzať zo vzájomného prepojenia interpretácie
snímok s tematickým mapovaním. Preto sme orientovali cief danej práce na analýzu vzťahu interpretácie
aerokozmických snímok k príprave obsahu tematických máp.

Podfa K. A. Sališčeva [3] sa tematické mapy získavajú
dvoma sposobmi:
a) Prostredníctvom mapovania terénu a spracovaním výsledkov tohto mapovania, ktoré pozostáva
z prieskumu mapovaných objektov a javov v krajine.
Metódy mapovania terénu a spracovanie výsledkov sú
špecifické pre zostavenie jednotlivých tematických
máp (napr. geomorfologických, pedologických atď.)
a sú zabezpečované odborníkmi príslušných vedných
disciplín.
b) Prostredníctvom kamerálneho spracovania výsledkov tematicky rozne orientovaných prác (napr.
ekonomicko-štatistických, geofyzikálnych atď.), ktorých ciefom je tvorba nových priestorových charakteristík, určených na riešenie konkrétnych vedeckých
úloh alebo požiadaviek spoločenskej praxe.
Všeobecne možno konštatovať, v zhode s Ch. J.
Robinovem [2], že proces tematického mapovania pozostáva zo zobrazenia hraníc (kontúr) geograficky lokalizovaných objektov, tried objektov, krajinných jednotiek, ktoré sú homogénne alebo akceptovatcrne homogénne a charakterizovania ich vlastností, prípadne
vzájomných vzťahov. Zostavená tematická mapa je
takto produktom troch základných operácií: definovania mapovaných objektov, tried objektov, krajinných
jednotiek, ich delimitovania v skúmanej krajine a lokalizovania do zostavovanej mapy.

3. Vztah medzi interpretáciou aerokozmických snímok
a zostavením tematickej mapy
,~
Mapované objekty a ich vlastnosti sa na snímkach
zobrazujú prostredníctvom interpretačných znakov
(tvar, tón, farba, textúra, štruktúra, ... ). Sprostredkovatefom údaj ov medzi zemským povrchom a snímkou,
urobenou roznými snímacími zariadeniami, je elektromagnetická radiácia. Táto v princípe reprezentuje
integrovanú odrazenú a vyžiarenú radiáciu objektmi
krajiny. Nakofko pod krajinou rozumieme priestorový
systém zložený z objektov fyzikálnej, biotickej a humánnej povahy, ktoré medzi sebou interagujú, potom
je napr. pri mapovaní niektorých vlastností pody
potrebné uvažovať aj o charaktere podzemnej vody,
reliéfu a pod., pretože tieto v rozhodujúcej miere
ovplyvňujú jej reflexné a emisné vlastnosti. Z toho
vyplýva, že nech sa realizuje tematicky akokofvek
orientovaná interpretácia snímok zemského povrchu,
skúmané objekty a javy sú vo vzájomnej vazbe s tým
geografickým prostredím, v ktorom sa nachádzajú,
prípadne ktorého časť tvoria.
Po objasnení základnej povahy zobrazených objektov na snímkach, treba si všimnúť proces získavania informácií zo snímok - interpretáciu. Pod interpretáciou snímok (opticko-analógovou a digitálnou)
treba všeobecne rozumieť klasifikáciu ich obsahu
podfa klasifikačných kritérií, reprezentovaných interpretačnými kfúčmi alebo príslušnými algoritmami.
Výsledkom interpretácie sú obyčajne interpretačné
schémy, ktoré obsahujú kontúry interpretovaných
objektov, prípadne iné grafické výstupy areálového
charakteru.
Ak porovnáme proces získavania informácií zo snímok so základnými operáciami zostavenia tematických máp, uvedených v predchádzajúcej časti, zistíme
medzi nimi nápadnú podobnosť. Operácie definovania
a delimitovania objektov, tried objektov, krajinných
jednotiek v rámci tematického mapovania sú metodicky analogické procesu interpretácie. Táto skutočnosť vytvára predpoklady na efektívne modifikovanic
jednak interpretácie aerokozmických snímok a taktiež následných operácií spojených so zostavením
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tematickej mapy. Analyzovaný vzťah je zjednodušene
znázornený na obr. 1. Z obrázku vyplýva, že ťažisko
predmetného problému vychádza zo vzájomného
modifikovania interpretácie s definovaným obsahom
zostavovanej tematickej mapy. Vzájomné modifikovanie je potrebné realizovať prostredníctvom voIby
relevantných znakov mapovaných objektov, jednoznačne určujúcich zostavenie interpretačného kIúča.
A priori definované objekty tematického mapovania
by malí takto určujúcim sposobom modifikovať interpretáciu aerokozmických snímok najma v tom prípade,
ak sa predpokladá ich priame využitie, alebo ak je
tvorba predmetnej tematickej mapy viazaná iba na
využitie údaj ov získaných interpretáciou. Tu máme
na mysli naše konkrétne podmienky, v ktorých možno
postupovať pri zostavovaní tematickej mapy tým
sposobom, že interpretačnú schému (tematický obsah
mapy, pozri obr. 1) transformujeme - prenášame do
existujúcej topografickej mapy [1]. Výsledkom je autorský originál tematickej mapy, tvoriaci základ jej
následného kartoreprodukčného spracovania.

Vzájomné metodické prepojenie interpretácie snímok
so zostavením tematickej mapy spresní jej tvorbu,
najma vtedy, ak majú mapované objekty areálový - plošný charakter. Urýchli a zjednoduší inter·
pretáciu, a tým vytvorí predpoklady na operatívnu
tvorbu časove.aktuálnych a obsahove presných tema·
tických máp o objektoch a javoch v krajine. Preto

IMHOF, E.: Cartogtaphic Reliel Presentation (Karto.
grafické znázorňovanie reliéfu). Berlin - New York,
VydavateIstvo Walter de Gruyter 1982.389 s., 122 obr.,
14 farebných príloh, lit. 347 a 114 dodatočných prame·
ňov.

Táto anglická verzi a póvodnej práce autora z roku 1965
(Kartographische
Gelandedarstellung) bola avizovaná
už dávnejšie - autor ju uviedol v zozname literatúry
v knihe "Thematische Kartographie" na str. 335 ešte
v roku 1972 s textom v zátvorke: "Preklad do angličtiny
sa spracúva. Bude vydaný v roku 1973." Ako vidno,
problémy s vydávaním odbornej kartografickej litera·
túry nic sú len u nás. Devaťročné oneskorenie realizácie
póvodného zámeru (a iste nemalá zásluha editora tohoto
vydania prof. H. J. Stewarda z Clarkovej univerzity
z Worcesteru, štát Massachusetts, USA) vóbec nezmení
nič na fakte, že tak póvodné vydanie z roku 1965, ako
i toto anglické, vojde do "zlatého fondu" kartografickej
literatúry.
Skutočne grandi6zne je celoživotné dielo dnes už
89-ročného dr. h. c. Eduarda Imhofa, prof. Švajčiarskej
vysokej školy technickej v Ziirichu. Prof. Imhofa pozná
každý kartograf a jeho meno je pojmom na celom svete.
Je vedúcim predstaviteIom
súčasnej
"švajčiarskej

praktické realízovanie tvorby tematických máp trak.
tovaným sposobom si vyžaduje interdisciplinárny
prístup prírodovedných disciplín a kartografie k operatívnemu a efektívnemu využívaniu údaj ov získa·
ných metódami diafkového prieskumu nepriamo, pro·
stredníctvom tematických máp. Takýto interdiscipli.
nárny prístup by mohol byť nielen motívom pre ich
ďalšiu spoluprácu, ale súčasne aj jedným z prostriedkov poskytovania výsledkov diafkového prieskumu
roznym odvetviam nášho národného hospodárstva.
LITERATÚRA:
[1] FERANEC, J. - OŤAHEL, J. SLOBODA, Š.:
Niektoré možnosti apliká<'ie údajov získaných in·
terpretáciou
multispektrálnych
leteckých sní.mok
pri mapovaní využitia zeme. In: Matematické mode·
lovanie v kartografU. Bratislava 1983, s. 87-95.
[2] ROBINOVE, CH. J.: The Logic of Multispectral
Classification and Mapping of Land.
Remote
Sensin~ of Environment, 1981, č. 11, s. 152-165.
[3] SALIŠCEV, K. A.: Kartografija. Moskva, Vysšaja
škola 1982. s. 172-177.
[4] VINOGRADOV, B. V.: Kosmičeskije metody izu·
čenija prirodnoj sredy. Moskva_ Mysl, 1976. s. 285.
[5] VOSTKOV A, E. A. ŠEVCENKO, L. A. SUŠČENJA, V. A. a i.: Kartografirovanije po kosmi·
českim snimkam i ochrana okružajuščej
sredy.
Moskva, Nedra 1982. s. 8-16.

Lektoroval:
Ing. Jan Neumann, CSc.,
GKP v Praze, n. p.

kartografickej školy", ktorej začiatky treba hIadať ešte
v 16. storočí. Je autorom niekoIkých stoviek literárnych
prác, ale hlavne množstva kartografických diel, ktoré
majú pevné miesto vo svetovej kartografickej tvorbe.
U nás sú dobre známe najma napr. Schweizerische
Mittelschulatlas, Atlas qer Schweiz ap.
Anglické znenie monografie o znázorňovaní reliéfu je
v podstate zhodné so svojim originálom v nemčine
z roku 1965, ale pozorný čitateI a ctiteI Imhofovho diela
určite spozoruje aktualizované doplnky k niektorým
kapitolám (a nakoniec i k zoznamu literatúry). Predpokladám, že "staršej" generácii kartografov je táto
monografia dóverne známa, preto (najma pre "mladšiu"
generáciu) len stručne pripomeniem jej obsah. V 16
kapitolách sa popisuje historický vývoj znázorňovania
reliéfu, topografický podklad, teória farieb, rozoberá sa
problém znázorňovania, výšok a hlbok, skeletových
čiar, vrstevníc, tieňovania
a tónovania,
šrafovania
a ďalších príbuzných techník, problém znázorňovania
skál, vyjadrovania podrobností reliéfu, použitia ploš.
ných farieb a súladu (harm6nie) prvkov. V závere sa
uvádza prehIad reprodukčných techník a naznačujú sa
perspektívy ďalšieho rozvoja.
Problém znázorňovania reliéfu, jeho tretieho rozmeru
na plochej mape je tak starý, ako kartografia samotná.
V súčasnosti je táto problematika, čo i len zúžená, obli·
gátnou súčasťou prakticky každej učebnice alebo popu·
lámej knihy o kartografii, ale málokto si trúfa rozobrať
problém vyjadrovania reliéfu tak komplexne, ako to
urobil E. Imhof. Celá záležitosť vyjadrovania reliéfu
v porovnaní s ostatnými problémami tvorby máp sa
v súčasnosti akosi neodóvodnene zužuje, odstrkuje do
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úzadia, pretože dominujú problémy okolo automatizá·
cie, generalizácie, kartografickej komunikácie ap. Návrat k ručným sposobom tvorby máp sa považuje za
zastaralý a z ekonomického hradiska za neefektívny.
Kartografické kreslenie sa u nás dokonca zrušilo ako
vyučovací predmet (napr. na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave), pretože bolo treba nechať
priestor iným predmetom. S istou dávkou porutovania to
možno prirovnať k zrušeniu krasopisu na základných
školách - akoby súčasný človek nepotreboval aj pekne
písať - a v prenesení do kartografie akoby kartografický odborník nepotreboval ovládať mapové kreslenie,
pretože to zaňho urobia stroje alebo technické sily nižšej
kvalifikácie. Lenže podcenenie mapového kreslenia sa
odráža na kvalite a hlavne estetike mapového obrazu.
Preto sú mnohé súčasné mapy menej pekné a čo do ich
grafickej stránky menej príťažlivé. Ani stroje, ani čo
najlepší kartografickí kresliči však nie sú v stave nahradiť tie medzery v kartografickej estetike, ktorú niesli so
sebou ručné sposoby. Tento proces modernizácie sa už
očividne nedá zastaviť, je odrazom našej technizujúcej
sa doby, pričom tento trend je pravdepodobne nezvrat·
ný. Imhofova monografia nie je hlásaním návratu
k týmto ručným sposobom. Treba ju chápať ako hlása·
nie určitých ideálov, ktoré treba mať na zreteli bez
ohradu na to, akou cestou budú dosiahnuté - pozri
pekné a posobivé výsledky na prílohách č. 10 a 13.
Aj pre moderného kartografa, ktorý nechce či nemože
ísť cestou ručných sposobov znázorňovania reliéfu je
táto monografia užitočná. Dokazuje, že každý kartografický. odborník nevyhnutne
potrebuje mať ;i;nalosti
o rehéfe ako takom, o jeho priestorových (trojrozmerných) reláciách, o jeho zvláštnostiach, typických morfo·
črtách a o jeho mieste (funkcii) v mapovom obraze.
Ďalej potrebuje znalosti z teórie farieb, psychológie,
grafiky a z oblasti technicko.technologickej. Táto mo·
nografia mu ich plne poskytuje. Ostáva si len želať, aby
tieto znalosti tvorivo rozvíjal a realizoval aj na súčas·
ných mapách.
Významnou črtou monografie je to, že autor spojil
praktické výsledky a poznatky s teoretickými zovšeobec·
neniami, čím vyhovel i kartografom-praktikom, i kartografom zaoberajúcim
sa teoretickými
problémami.
Pozorný čitater nájde v monografii odpoveď na otázku čo
je to "švajčiarska metáda" znázorňovania reliéfu, čo je
to "vzdušná perspektíva" a celý rad ďalších doležitých
podrobností. To, že monografia po miernom doplnení
bola vydaná v angličtine, treba chápať ako ocenenie
"švajčiarskej školy", ako zdoraznenie jej významu pre
súčasnú kartografiu. Predpokladám, že toto hradisko
neujde pozornosti aj našich kartografovo
Ing. Ján Pravda, OSe.,
Geografický ústav SA V, Bratislava

3. Teorie
zdůvodnění
přesnosti
a periodič·
nosti měření sedání (Metodika zdůvodnění přesnosti
a periodičnosti, souvislost přesnosti a periodičnosti);
4. Statistické
metody
určení
přetvoření
objektů
z geodetických
měření (Kritéria přetvoření, blízkých k mezním hodnotám, odhad faktorů,
ovlivňujících přetvoření staveb).
Publikace ukazuje, jak přistupovat ke komplexnosti
prací spojených s měřením posunů a přetvoření, jejich
vyhodnocení a testování a k jejich interpretaci z hle·
diska inženýrské geologie a statiky konstrukcí. Některé
části jsou nově pojaty a mají i obecnější význam, např.
teorie optimálního experimentu. Lze ji proto označit
za další rozvinutí specializace měření posunů a doporučit specialistům na tomto úseku prací.
Ing. 1~Iiroslav Herda, OSe.,
VÚGTK

Geodezičeskije raboty pri vyverke sooruženij mačtovogo
i bašennogo tip ov. (Geodetické práce při kontrole objektů charakteru stožárů a věží.) Moskva 1981, Glav·
noje upravlenie geodezii i kartografii. Obzornaja infor·
macija, vypusk 57. 88 s., 23 obr., 6, tab. cena 40 kop.
(048)528.48

:624.97

Ve sbírce předpisů, příruček a přehledú, vydávaných
ústředním orgánem geodézie a kartografie SSSR, vyšla
další speciálně zaměřená publikace z inženýrské geodé·
zie autorů N. S. Čirjaťeva a V. D. Rošupkina, pracovní.
kú Vědeckovýzkumného ústavu užité geodézie v Novosibirsku, věnovaná geodetické kontrole stožárú a věží.
Publikace je zpracována ve dvou částech.
V 1. části, obsahující základní ustanovení, jsou uvede
ny krátký historický přehled řešení problematiky, přehled druhů a konstrukcí výškových objektů charakteru
stožárů a věží a jejich klasifikace, konstrukce těchto
objektů a jejich stavba a montáž, deformace, kterým
tyto objekty podléhají. přehled předpisů a norem pro
tyto práce a etapy a struktura těchto geodetických
prací.
V 2. části jsou zpracovány metody kontroly a měření
deformací, zejména zřízení geodetické sítě, principy
metod protínání, provážení optickými přístroji. pozemní
fotogrammetrie, použití elektronických zařízení, určení
naklonění nivelováním základu a určení průhybu napí.
nacích lan.
Jak je zřejmé z uvedeného obsahu. je publikace za·
měřena velmi speciálně a představuje proto významný
materiál pro práce tohoto druhu i pro naše geodety·
specialisty.
Ing. Miroslav Herda, OSe.,
VÚGTK

NIKOLAJEV, S. A.: Statistiěeskije issledovanija osadok
inženernych sooruženij. (Statistické zkoumání sedání
inženýrských objektů.) Moskva, Nedra 1983, 112 s.,
13 obr., tab. 18, lit. 44, cena 35 kop. (sign. Č. VÚGTK
44038).

Další zcela speciálně zaměřená publikace nakladatelství
Nedra je věnována statistice v oblasti měření posunů
a sedání staveb. Je zpracována v nasledujících kapitolách:
1; ~še<?be~né. i~for~ll:ce
(Druhy posunú a pře.
tvorem objektu a Jejich prIčmy, metody matem,etického
zpracování výsledků měření přetvoření, teorie optimál.
ního experimentu);
2. Modelování
a sestavení
prognózy
sedání
inženýrských
objektů
(Metody prognóz sedání, sestavení prognózy sedání po dobu výstavby, sestavení
prognózy z výsledků geodetických měření, určení období
stabilizace sedání);

Pro příští GaKO připravujeme:
ŠILAR, F.: Matice přesnosti
přesnosti

a jednotkový standard

HOJOVEC, V. - BUCHAR, P.: K pojetí Gaussova
zobrazení poledníkových pásů elipsoidu
VALIŠ, J.: Databankový systém v tvorbe AIS GaK
LANG. J.: Posouzení přesnosti kartometrických souřadnic podrobných bodů pozemkových map
PYŠEK,
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V dňoch 24. a 25. apríla 1984 sa uskutočnil v Žiline
ak~ív rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SUGK) o ochrane pódneho fondu (PF).
Na aktíve sa zúčastnili vedúci stredísk geodézie zo
sídel okresov, vedúci oddielov evidencie nehnutefností
z okresných pracovísk podnikov Geodézia z celého Slovenska a~o aj vybraní vedúci hospodárski pracovníci
rezortu SUGK.
V úvodnom referáte námestník predsedu SÚGK
Ing. Daniel Lenko zdóraznil potrebu ďalšieho zvyšovania zodpovedného prístupu k plneniu úloh pri ochrane PF ako nevyhnutného predpokladu na riadne hospodárenie s pódou, na jej správ~ a ochranu. Poukázal
na významný podiel rezortu SUGK pri ochrane pofnohospodárskeho PF a lesného PF a na nevyhnutnosť
zlepšenia spolupráce orgánov geodézie a kartografie
s orgánmi ochrany PF a užívatefmi - správcami nehnutefností.
Vo vecnej, kritickej a konštruktívnej diskusii účastní9i aktívu hovorili o aktuálnych úlohách rezortu
SUGK vyplývajúcich z uznesení vlády SSR č. 109/1982,
244/1982, 137/1983, 320/1983 a 15/1984. V ďalších
diskusných príspevkoch bol venovaný priestor ťažkostiam spojeným s realizáciou zákona č. 124/1976 Zb.
o ochrane pofnohospodárskeho PF. V tejto súvislosti
boli diskutované najma problematiky:
- určenie hraníc rozšírených obvodov zastavaného
územia obcí,
- aktualizácia operátov podnikovej evidencie pódy,
- nedostatočné
plnenie si oznamovacej povinnosti
užívatefov nehnutefností o zmenách v užívaní nehnutefností,
- nedósledné a pomalé odstraňovanie nezrovnalostí
medzi evidovaným stavom vo využívaní PF (právny
stav) a skutočným stavom vo využívaní PF (riešenie
nepovolených zmien druhov pozemkov),
- stanovenie trvalej hranice medzi pofnohospodárskym
PF a lesným PF a jej vyznačenie v prírode,
- prerokúvanie a vyhodnocovanie každoročných výsledkov vývoj a PF.
- problematika potreby zlepšenia súčinnosti orgánov
ochrany PF (ONV, KNV) a užívatefov - správcov
nehnutefností s orgánmi geod~zie a kartografie.
Na záver aktívu predseda SUGK Ing. Ondrej MICHALKO zvýraznil potrebu jednoty politickej a technickej pripravenosti pracovníkov rezortu SúGK pri
riešení otázok ochrany PF, zdóraznil v diskusii vyslovené presvedčenie pracovníkov rezortu geodézie a kartografie splniť náročné úlohy v najbližšej budúcnosti a
poukázal na nevyhnutnosť účinnejšieho uplatňovania
celospoločenských záujmov pri ochrane a zvefaďovaní PF.
Ing. Imrich Horňanský,

oddělení dalo vzniknout bohatému fondu geodetických
a astronomických přístrojů i mapových děl, které dnes
tvoří základ muzejních sbírek. Fialovou zásluhou bylo
zakoupeno II přístrojů Erasma Habermela, vynikajícího
konstruktéra vědeckých přístrojů na dvoře Rudolfa II.
v Praze, které spolu s pozdněgotickým astrolábem
z pol. 15. stol. rázem povznesly tuto sbírku na evropskou úroveň. Nejcennější kartografická díla mapové
sbírky NTM jsou plodem dlouholeté Fialovy sběratelské
práce, jak o tom svědčí jeho "Seznam map a plánů Čech,
Moravy, Slezska i Československé republiky (1518 až
1923) v geodetickém oddělení Technického muzea československého", který vyšel r. 1924. Na konci Fialovy
éry dosáhla sbírka přístrojů počtu 591 a sbírka map
1845. Ing. Fiala značnou část sbírek muzeu věnoval
a nadto ještě působil jako dobrovolný neplacený pracovník NTM.
Až do zestátnění muzea v r. 1951 byl správní aparát
muzea nepatrný, většinu odborné práce konali dobrovolníci z řad Spolku Technického muzea. Z té doby je
třeba vzpomenout záslužné práce Ing. Jaroslava Pudra,
předsedy odborné skupiny geodézie a kartografie Spolku.
Teprve převedení muzea do státní správy umožnilo
svěřit péči o odborné skupiny profesionálním odborníkům. Výsledky se po čase projevily nejen ve vyšší úrovni zpracování sbírkového fondu, ale i na expoziční a výstavní činnosti, zpracování vědeckých katalogů a pořádání seminářů a sympozií.
V poválečném období došlo k podstatnému rozšíření
geodetických a astronomických sbírek získáním významných větších celků astronomické povahy jako např.
unikátní přístroje bývalé klementinské hvězdárny,
takže došlo k vyčlenění samostatné skupiny astronomie.
Od r. 1957 o skupinu astronomie a geodézie pečuje
autorka. Současný stav sbírkového fondu: geodézie 1030,
astronomie 272, dalekohledy 145 a mapy 7026 inv. čísel.
Všechny exponáty byly reklasifikovány a odborně popsány. Z astronomických sbírek byl v r. 1968 vydán
prvý z vědeckých katalogů NTM Astronomy Gnomonics. V současné době se pracuje na přípravě vědeckého
katalogu geodetických sbírek. Byla vybudována stálá
expozice astronomických přístrojů a jako její součást
je vystavena i část geodetických sbírek, dokumentující
vývoj teodolitu. Ve spolupráci se sekcí exaktních věd
Klubu přátel NTM (předseda doc. dr. Ing. Emanuel
Procházka, CSc., a jednatel Ing. Ondřej Jeřábek, CSc.)
vrcholí činnost geodetického oddělení pořádáním sympozií "Z dějin geodézie a kartografie" a bohatou přednáškovou činností. Referáty ze zmíněných sympozií,
jichž se konalo již 5, jsou vydávány jako zvláštní řada
Rozprav NTM.
Prof. Otilie Škopová,
Národní technické muzeum v Praze

SÚGK

První česká vysokoškolská učebnice
geodézie
Z DĚJIN GEOD~ZIE A KARTOGRAFIE

75 let práce geodetického oddělení
Národního technického muzea v Praze
Na podzim 1983 oslavilo Národní technické muzeum
v Praze (NTM) 75 let od svého založení. Od samého
počátku tvořilo významnou složku jeho činnosti geodetické oddělení, založené Ing. Františkem Fialou (1850
až 1930). Dvacetileté působení Ing. Fialy v čele tohoto

Letošním rokem vstupujeme do období, v němž vzpomeneme 150. a 120. výročí narození dv~u význačných českých geodetů a pedagogů, profesorů Ceské vysoké školy
technické v Praze Františka Miillera (1835-1900) a jeho
nástupce Františka Novotného (1864-1918) a současně
100. výročí počátku vydávání jejich nejvýznamnějšího
díla, nedokončeného Kompendia geodesie a sférické astronomie, kterému je věnován tento příspěvek.
V poslední čtvrtině minulého století byla běžně k dispozici řada německých, souhrnných učebnic geodézie,
mezi jinými příručka Taschenbuch der praktischen Geometrie (Verlag d. Metzlerschen Buchhandlung, Stutt.
gart 1873) a její 2. rozšířené dvojdílné vydání Hand·
buch der Vermessungskunde (tamtéž, 1877-78) prof.
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Wilhelma Jordana, která při značné modernizaci a rozšíření obsahu je vydávána dodnes, nebo spisy Augusta
Ch. Voglera Grundziige der Ausgleichsrechnung (Braunschweig 1883) a Praktische Geometrie (tamtéž, I. 1885, II. - 1894); všechny tyto publikace byly v majetku býv. Knihovny technických vysokých škol v Praze.
Za doložitelný počátek úspěšných snah je možno považovat datum 8. 2. 1886, kdy byl podán později přijatý
a prováděný
návrh na postupné vydávání geodézie
prof. Miillera [1].
Roku 1887 vyšel v nákladu 1800 výtisků prvý sešit
Geodesie nižší, jejíž I. díl byl ukončen v roce 1894 třetím
sešitem, na němž spolupracoval
s F. Miillerem jeho
asistent F. Novotný. Tématem tohoto dílo o 655 stranách je všeobecný úvod do geodézie, vyrovnávací počet
a obecná nauka o měřických strojích.
Další dva díly vycházely nákladem České matice
technické (zal. 1895), každý opět ve třech sešitech;
představovaly značnou část jejího vydavatelského úsilí.
1. sešit II. dílu, vzniklý ještě za spoluautorství
obou
pedagogů, byl vydán roku 1897. Zbývající dva sešity,
jejichž autorem byl už jen F. Novotný, rychle následovaly, takže 1899 byl II. díl uzavřen. Na 513 stranách
obsahuje stabilizace, základní měřické výkony s výpočty a rozbory přesnosti, rozsáhlou kapitolu o měření
částí povrchu zemského (od parcel až po státy) a na.·
vazující kapitoly o měření ploch a dělení pozemků.
III. díl (630 stran) je věnován různým způsobům
měření výšek, vyrovnání nivelačních sítí, tachymetrii,
fotogrammetrii
a rýsování (v posledních třech kapitolách jsou podrobné partie o přístrojích). Tento díl byl
ukončen v roce 1902, kdy se již připravovalo nové vydání předchozích rozebraných dílů.
Rozsáhlá komplexní Geodesie nižší tak byla dokončena po 15 letech. Svou vědeckou úrovní, obsahem a pedagogickým zpracováním jistě splnila zamýšlené poslání. Na řadu let se stala základní, nepostradatelnou
studijní pomůckou. Představuje však též prvou úplnou
zeměměřičskou publikaci v češtině. Historicky předcházející spisy z 18. stol. Geometria practica V. J. Veselého a Falešné Zemo-Měření P. K. Světeckého [2] jsou
díly omezeného rozsahu s vý~učně praktickým zaměřením, což výrazně platí i pro soudobé práce (např. Peškův Stručný návod k tachymetii,
SPI Praha 1883).
V publikaci Geodesie nižší je vyvážena teorie s obsáhlými pasážemi určenými jednak studentům či začátečníkům, jednak zkušeným
měřickým
praktikům
nebo
specialistům jiných profesí. Text je doprovázen četnými
kvalitními obrázky (dřevoryty) a mnohými příklady,
včetně častého doložení praxí. Možná alternativní řešení
jsou kriticky hodnocena. Všechny kapitoly, věnované
praktickým postupům, obsahují potřebné rozbory přesnosti. Hojně jsou uváděny vzory polních i kancelářských zápisníků ověřených praxí nebo nových. V textu
jsou bohaté odkazy na knižní a časopiseckou literaturu,
zejména německou a francouzskou. (Ve III. díle je často
citováno podle vročení zřejmě 5. vydání Jordanovy
knihy z roku 1897). Obsah je až na řídké výjimky plně
srovnatelný s uváděnou německou literaturou; některé
části v ní naopak nemají protějšek. Za zmínku stojí
čistý a srozumitelný jazyk díla; oba autoři patří k zakladatelům
českého odborného geodetického
názvosloví.
Příznivé přijetí díla, jeho potřebnost a obliba jsou
doloženy dalšími dvěma doplňovanými vydáními: I. díl
1095 a 1913, II. - 1903 a 1910, III. - 1904 a 1912.
Ve vydávání kompendia pokračov~l prof. Novotný
třemi sešity I. dílu Geodesie vyšší (CMT, 1906, 1907
a 1909). Na 422 stranách textu s četnými vyobrazeními
a tabulkami je stabilizace a signalizace bodů I. řádu,
stroje a. přístroje vyšší geodézie, triangulace II. až IV.
řádu, vyrovnání a orientace sítí a část sférické geodézie,
zahrnující trigonometrické
a souřadnicová řešení úloh.
II. díl, který měl uvést stupňová a kyvadlová měření,
novější nivelační teorie, kartografii a sférickou astronomii nebyl napsán.
Uvedené učebnice si kromě naznačeného významu
dosud uchovávají důležitost pro studium vývoje geodézie na našem území. Dokládají stav a způsob měřické

činnosti a výuky z doby před téměř sto lety. Současně
jsou i dokonalou dokumentací dnes už většinou neexistujících přístrojů a pomůcek tehdejšího instrumentaria.

Protokoly o schůzích Spolku posluchačů inženýrství
(SPI) 1884-1887, rukopis, Archiv University Kar·
lovy, všestudentský fond, ;karton A 160.
Honl, 1., Procházka, E.: Uvod do dějin zeměměřictví IV. - Novověk, 2. část, skripta ČVUT, Praha
1981, str. 97-98.
Ing. Pavel Hánek, OSe.,
katedra speciální geodézie
FSv ČVUT v Praze

Dne 4. června 1984 se konalo slavnostní zasedání vědecké rady VÚGTK u příležitosti životního jubilea Ing.
Miroslava Herdy, CSc., předního československého odborníka v oblasti inženýrské geodézie, vedoucího vědeckého pracovníka a vedoucího výzkumného oddělení
VÚGTK.
S. Ing. Herda se těší přirozené autoritě v ústavu i
v celém odvětví geodézie a kartografie. Jeho práce jsou
známy v ČSSR i v zahraničí. Své životní jubileum prožívá uprostřed tvůrčího řešení vědeckovýzkumných problémů. Má bohaté dlouhodobé zkušenosti z geodetické
výroby a výzkumu. Věnuje soustavnou pozornost studiu
vývoje geodézie v zahraničí a výsledky svých prací velmi často publikuje v odborném tisku. Jeho práce mají
vědeckou úroveň i velkou praktickou hodnotu, včetně
ekonomické efektivnosti pro geodetickou a kartografickou výrobu i pro další odvětví národního hospodářství.
Je autorem několika patentů.
Z řady výzkumných prací je třeba uvést zejména teoretické práce spojené s rozpracováním teorie rizik při
hodnocení stavebních dílců a konstrukcí pro případy neznámé přesnosti Výrobků, dále rozpracování teorie hromadění chyb geometrických parametrl\ ve stavebnictví
aj.

V oblasti vývoje nových metod je to rozpracování a
zavedení metody vytyčování velkých staveb pomocí přechodných stanovisek, rozpracování metody velkoplošné blokové tachymetrie
a jejího počítačového zpracování, nová metoda
vytyčování
velkých průmyslových staveb pomocí objektových vytyčovacích sítí,
metoda přerušovaných svislic pro vytyčování stavebních
konstrukcí v případech, kdy nejsou k dispozici otvory
ve stropech
v téže svislici
a
systém kontroly
geometrie prostorových stavebních dílcŮ. Tyto nové postupy byly realizovány zejména při výstavbě jaderné
elektrárny Dukovany a Temelín a při ověřovací sérii objektů prostorové prefabrikace Průmstav-Variel.
Na úseku spolupráce při řešení geodetických problémů
výstavby je třeba zdůraznit vyřešení metody vytyčování
objektu reaktoru 440 MW v JE Dukovany, návrh vytyčo·
vací mikrosítě pro stavbu jaderné elektrárny Temelín,
projekty měření deformací přechodů tranzitního plynovodu přes vodní toky, metodiku měření deformací velkých kompresorů při montáži a provozu.
S. Ing. Herda je náročný k sobě i ke svým spolupracovníkům a práce v jeho kolektivu je pro každého dobrou školou. To prokázaly i referáty přednesené na zasedání vědecké rady VÚGTKjeho spolupracovníky.
Do další práce přejeme s. Ing. Herdovi pevné zdraví
a nové tvůrčí úspěchy ve prospěch rozvoje inženýrské
geodézie.
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Vermessungstechnik,

Č. 4/83

Gohler, H.: Požadavky na rozvoj a využití věd.eckotechnického pokroku v geodézii, fotogrammetrh a kartografii, s. 109-112.
Albert, K. H. - Kadlec, Č.: Nové zam~ření a obnova průběhu státní hranice mezi NDR a CSSR a vyhotovení
nové hraniční dokumentace, s. 113-115.
Hoffmann, F.: 25 let vysokoškolského kartografického
vzdělávání - vědecké kolokvium na Technické universitě v Drážďanech v roce 1982, s. 116-117.
Koch, W. G.: Výzkum určení vizuálně rovnoměrných
stupnic jasnosti, s. 119-121.
Sander, E.: Ke kartografickému vyjádření přírodního
prostorového uspořádání v měřítku 1: 50 000, s.
121-125.
Potthoff, H.: Křemenné oscilátory jako teplotní senzor,
s. 126-127.
Hein, R.: Zkušenosti Aktivu kvality při T~chnick~ komoře v n. p. těžkého strojírenství S. M. KIrov~ LIpsko
a možnosti jejich využití v našem kombmáte, s.
127-129.
Rossler, H.: Automatická kresba vrstevnic pomocí pa,rabolických a eliptických oblouků podle topografickych
požadavků, s. 129-130.
Heinig, J.: Některé otázky trigonometrických výpočtů
- nejen z pohledu studia, s. 131-133.

Vajnberg V. Ja. - Sirov, F. V.: Zkoumání modelů světelnéh~ dálkoměru DVSD-1200 se zrcadlovým koHmačním systémem, s. 17-20.
Rešetov, E. A. - SaveT:jev, B. 1.: Vliv chyb pevných bodů
na přesnost stanovení fotogrammetrických souřadnic,
s.21-26.
Oaipuk, E. S.: Zvyšovat přesnost obnovovaných plánů
měst, s. 26-28.
Afremov, V. G. - kolektiv: Výběr podmínek leteckého
snímkování s cílem minimálního posunu fotografické.
ho obrazu, s. 28-31.
Tjuflin, Ju. S.: Podmínky tvorby a přesnostní para·
metry základních sítí na planetách a oběžnicích, s.
31-35.
XI. konference Mezinárodní kartografické asociace,
s.35-39.
Kopylova, A. D.: Nové směry ve zpracování a vydávání
map, s. 40-43.
Vtjurin, A. N .. Timofejev, A. N.: Spřažení minipočítače
s tiskárenským zařízením, s. 43-44.
.
Balandin,
V. N.: Využití mikropočítače "Elektromka
MK-56" při geodetických výpočtech, s. 45.
Balachov, A. F.: Mikropočítače při zpracování inženýrskogeodetických měření, s. 46.
Kuznecov, G. 1.: Zkušenosti z tachymetrického mapování s použitím mikropočítače, s. 46-:47..
Koaarev, V. M. - Klimkov, A. A.: Nektere zvlástnostl
brigádní formy organizace práce, s. 47-51. .
"
Bočarov, G. V. - Gavrilov, F. V.: Komplexm brIgady
a odměňování za konečný výsledek, s. 52-54.
Januaz, W.: Ekonomické zaměření předpokladu vědeckých prací v inženýrské geodézii, s. 56-59.
v
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Geodezija i kartograftja, ě. 3/83
Kutuzov, 1. A.: Roční plán - včas a s nejvyšší efektivností, s. 1-8.
Všechny rezervy výroby - pětiletce, s. 8-11.
Vítězové socialistické soutěže, s. 11-12.
Laping, K. A.: Výpočet délky oblouku normálního řezu
mezi antipodními b.ody, s. 13-1?.,
v
v' v
Sorokin, A. 1. - Sorokm, 1. A.: Protmam vpred po spatné viditelnosti mezi výchozími body, s. 15-18.
.
Krjukov, G. S .. Spiridonov, A. 1. - Askerov, S. V.: Vysledky zkoušek tachymetru Ta 5, s. 18-21.
Krumelia V. A. - Krivoručko, V. T.: Ze zkušeností sledování' poklesů staveb metodou hydrostatické nivelace, s. 21-22.
Rabcevič, 1. S.: Výpočet profilu struny při měřických
pracech, s. 23-24.
Lysov, G. F.: Umístění a provedení vytyčovacích os na
staveništi, s. 24-26.
.
Kilanov, 1. A.: Tyčová nivelační značka pro oblastI
hlubokého promrzání půdy, s. 27-29.
Kuzmin,
B. S.: Ještě jednou o termínech "ošibka"
a "pogrešnost", s. 29-3~.
•
"
Kougija, V. A.: Rekurentm zpusoby vyrovnam merem
na profilu, s. 30-33.
Kamornyj, V. M.: O podrobnosti topografického mapování čelfu, s. 33-35.
Zubčenko E. S .. Makoviz, Ju. F. - Stepanov, Ju. P.:
Grafické stanovení fotogrammetrických hloubek při
mapování reliéfu dna, s. 35-37.
Sališčev, K. A.: Základní kartografické dílo, s. 37-41.
Alimuchamedov, M. A.: Některé otázky využití kosmických snímků při tvorbě glaciogeologických map, s.
42-46.
vv
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Geodezija i kartograftja, ě. 4/88
Kašin, L. A.: Více pozornosti patronátům, s. 1-6 ..
Socialistické závazky pracujících podniků a orgamzací
Hlavní správy geodézie a kartografie k včasnému
splnění úkolů roku 1983, s. 7-9.
Jaščenko, V. R.: Čest a sláva - za práci, s. 9-10.
Kapilevič, D. 1. - Ustinov, G. A.: Vliv chyb určení geopotenciálu na dráhy UDZ, s. 11-17.

Geodezija i kartograftja, ě. 5/83
Daniľčev, A. M. - Protasov, V. 1.: Základy úspěchů -'přesná organizace práce a uvědomělá disciplína,
s.I-3.
Čepkasov, A. F.: Načrtnutí nových hranic-cílů, s. 4-5.
Vinogradova, O. P.: Pracovní doba - práci, s. 6-8.
Gerasimov, A. P. - Solov'jev A. 1.: Příprava pracovních efemerid pro pozorování hvězd ve vertikálu
zemského tělesa, s. 8-11.
Bordovicyna, T. V. - Šarkovskij, N. A.: Číselné plánování pohybu vysokoletících geodetických UDZ, s. 11
až 13.
Balandin, V. N.: Pravděpodobnost výskytu určované.
ho bodu v kružnici chyb, s. 14-15.
Movsesjan, R. A.: Úprava vzorců Anera pro souvislé
výpočty, s. 15-17.
.
Krjukov, Ju. A.: Metodické otázky rozboru přesnostI
nivelace 1. řádu, s. 17-20.
Neščadimov, L. S.: O termínech a označení v polygonometrii, s. 20-21.
Orlov, Ju. K. - Simonov, N. G.: Způsob zhotovování barevných syntetizovaných
snímků a fotoplánů, s.
22-24.
Beljavakij, B. A.: Sledování podzemních vedení na poddolovaných územích, s. 24-25.
Kamornyj, V. M. - Nikolenko, A. 1.: Otázka komplexního topografického mapování šelfů, s. 25-28.
Ozerova, A. P.: Kartometrický způsob digitálního modelu terénu, s. 28-33.
Dmitrijev, V. G. - Petrov D. 1.: O digitálním !1?-0delu
terénu na základě lineárně kvadratické aproxImace,
s. 33-38.
Jemeľjanov,
O. G.: Generalizace výsledků mapování
tvaru mořského dna, s. 38-41.
Komkov, A. M.: Problémy normalizace geografických
.názvů, s. 41-46.
.
Rodionov, S. 1. - Osipov, A. G.: Vysoká geodetICká
škola Sibiře, s. 46-51.
Smechova, A. Oh.: Časopis "Geodézie, kartografie a po·
zemkové úpravy" (Bulharsko), 1982 rok, s. 51-56.
Dmitročenkov, V. N.: Metody zpracování opakovaných
nivelací pro poznání vertikálních pohybů zemského
povrchu, s. 56-59.
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528.94: [681.3.05 + 65.011.56]
SERBENJUK, S. N. - T1KUNOV, V. S.
Modelllerung
und autornaUslerte
Bearbeltung
thernat!seher Karten
Geodetický
a kartografický
obzor, 3D, 1984, Nr. 7,
Seite 156-158, Lit. 8
Geographische
Systeme
und ihre mathematisch-kartographlschen
Modellierung.
Modellierungsprozess.
Systematlslerter
Zutritt zur Bearbeitung
thematischer
Karten. Automatislerte
Bearbeltung
thematlscher
Karten und lhre Phasen. Konzeptlon der Automatlslerung
der Kartenboorbieitung.

912.43[084.3) (437 J :528.94
HÁJEK, M.
Bewertung
und
MiigUehkelt
der
Ausnutzung
der
Grundkarte
CSSR 1: 200 000 zur Bearbeltung
thernaUseher Karten
Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, Nr. 7,
Seite 159-162, 3 Tab., Lit 4
Bewertung der Grundkarte
ČSSR 1: 200 000 unter dem
Aspekt der Beniitzer. Ihre Ausnutzung zur Bearbeitung
von 12 Sorten der thematischen
Karten aus dem Gebiete der Verwaltung,
Leltung, wissenschaftllcher
Tatigkelt und der Umwelt. Bewertung
entworfer
Karten
durch Experten
mittels
der Punktmethode
und Relhenfolgeverfahren.

528.93:65.011.56
KONDÁS, S. - MARKO, F.
Ergebnisse autornaUslerter
Gestaltung der bearbeiteten
Telie der Kart Mitteleuropa
Geodetlcký a kartografický
obzor, 3D, 1984, Nr. 7,
Seite 162-166, 2 Abb., Lit. 6
Grundlnformatlonen
Uber dle Vorbereitung
graphlscher Unterlagen
zur Bearbeltung
der dlgitalen Datenbasls. Bearbeitung
der Datenbasls
mittels Dlgltalislerung und Mllgllchkelten
der SoftwareausrUstung
der
Dlgitalkarte
Europa.
Beschreibung
der automatlslerten Technologie
der Orlglnale
uud lhre Ausnutzung
zur
Ausarbeitung
der
Druckunterlagen.
Oberslcht
blsheriger
Ausnutzungsergebnlsse
und
Konzeptionsvorhaben
der automatlslerten
ModularBearbeltung
der Origlnale Klelnmassstabiger
Karte.

528.9.002:002
KOUBA, J.
International
graphy

Tendeney

in the

Development

of Carto-

Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, No. 7,
pp. 148-150, 3 tab.
The extent and structure
of informatlon
flows of the
system
of scientlflc-technlcal
lnformation
ln the
branch of geodesy and cartography.
Structure
of the
cartographlc
rubrlcator.
Analysls
of
lnformatlon
fiows of the ODIS of VÚGTK for the epoch 1981-1983.
Estlmate of baslL lnternational
tendencies
of the cartographic
development
on the basis of slgnificance
[quantlty
of Informatlon)
of rubrlcator
indices. Possible spheres of contributlon
of Czechoslovak
cartography of CZJBchoslovak system of scientific-te~hnlcal
lnformatlon
of geodesy and cartography.

528.9[437),,313"
MIKSOVSKf, M.
Contemporary
Trends of Development
in Czeehoslo·
vak Cartography
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 7,
pp. 150-152, 2 ref.
Maln trends in the development
of Czechoslovak cartography. Tendency of researLh wlth respect to cartographic productlon.
Automation ln cartography.
Use
of the remote sensing of the Earth. Thema tlc composltion of cartographic
production.

528.94:528.856
FERANEC, J.
Bearbeltung
thematiseher
Karten mlt Ausnutzung
der
Fernerkundung
Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, Nr. 7,
SeltlJ 166-168, 1 Abb., Lit. 5
Methodlsche
Aspekte
der Bearbeitung
thematischer
Karten auf Grund der Transformatlon
der Intepretatlonsschemas
(thematlscher
Inha1t der Karte) ln topographischen
Karten.
Interpretatlonsschemas
als Ergebnlss der Aufnahmeinterpretatlon,
dle durch
den
a-prlorl
deflnierten
Inhalt
der
zusammengestellten
Karte modlf!zlert slnd.

528.9.004(437.6)
LENKO, D.
ResuUs of Cartography
and Prospeets
of Us Development in the Braneh of SOGC
Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, No. 7,
pp. 145-147
·Achlevements
of natlonal
enterprlse
Slovak
Cartography Bratislava ln recent years. Actlvity ln edltlon
of maps for economic bulldlng-up,
schools, and publlc. Resea,rch and internatlona:l
collaboratlon
ln cartography.
Prospects
in edltorlal
actlvlty
af car tography ln Slovakla.
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[519.17:528.9] :681.3.05
MITÁSOVÁ, I.
Graph Struetures
and Their Use in Cartography
Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, No. 7,
pp. 152-155, 7 fig., 10 ref.
Graph structures
in the form of ma trlces provide an
effectlve tool for cartographlc
modelling and solving
numerlcal and graphical
tasks on these models when
computers are employed.

528.94: [681.3.05 + 65.011.56]
SERBENJUK, S. N. - TIKUNOV, V. S.
Modelllng and Automated
Produetion
of Thematie
Maps
Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, No. 7,
pp. 156-158, 8 rel.
Geographlcal
systems
and thelr mathematical-cartographlc modelllng.
Process of modelling.
Automated
productlon
of thematlc maps and Its phases. Conceptlon of the a utoma tion of map production.

912.43(084.3) (437) :528.94
HÁJEK, M.
EvaluaUon and PossibiIlty of Using the 1: 200 000 Basie Map of CSSR for Produetion
of Thentatie Maps
Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, No. 7,
pp. 159-162, 3 tab., 4 ref.
Evaluatlon of the 1: 200000 baslc map of ČSSR from
the users' polnt of vlew, Its use for productlon
of 12
klnds of thematic maps from the sphere of admlnistratlon,
management,
scielltlflc
actlvlty, and ec'Ology. Evaluatlng the proposed maps by expertly method
of polnt values alld the method of sequences.

Geodetický a kartografický
174 rol:nik 30/72, čislo

obzor
7/1984

528.93:65.011.56
KONDÁŠ, Š. - MARKO, F.
Results of Automated Productlon
of Elaborated
Parts
of the Map of Central Europe
Geodetický
a kartografický
obzor, 3D, 1984, No. 7,
PP. 162-166, 2 fig., 6 rel.
Basic information
on preparation
of graphic
base s
for production
of the digital data basis. Creation of
the data basls by means of digitallzation
and possibilities of the software equipment
of the dlgltal map
of Europe. Description
of automated
technology
of
fair drafts and their use for productlon
of prlnt map
plates. Review of the hitherto
results, use, and conceptlonal
designs of the automated
modul ar production of falr drafts of the large-scale
maps.

528.94:528.856
FERANEC, J.
Production
of Thematic
Maps by Uslng the Remote
Senslng Data
Geodetický
a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 7,
pp. 166--168, 1 fig., 5 rel.
Methodical
aspeLts of production
of thematic
maps
on the basis of transformatlon
of interpretative
schemes [thematic
contents of the map] into topographic
maps. lnterpretative
schemes as a result of intepretatlon of photographs,
modifled by a prlorl deflnM
contents of a compiled thematic map.

528.9.004[437.6 J
LENKO, D.
Résultats obtenus dans la branche de la cartographle
et perspectivves
de son évolutlon dans le ressort de
I' Admln:stratlon
SÚGK
Geodetický
a kartografický
obzor, 3D, 1984, No. 7,
pages 145-147
Succes obtenus
par I'entreprise
nationale
Slovenská
kartografie
A Bratislava dans la pérlode des dernleres
années. Activité édltoriale
relative aux cartes destinnées A I'édification
économlque,
aux écoles et pour
181 public.
Les recherches
et la coopération
internationale dans la branche de la cartographle.
Perspective de l'aLtivlté éditorlale
cartographlque
en Slovaquie.

528.9.002:002
KOUBA, ].
Tendances
Internatlonales
de I'évolutlon
cartographlque
Geodetický
a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 7,
p~g"s 148-150, 3 planches
Étendue et structure
des courant informatifs
du systeme de la branche
VTEI-Géodésle et Cartographle.
Structure des rubrlques de la branche cartographlque.
Analyse des courants
d"nformatlon
ODIS VÚGTK durant la période 1981-1983. Appréciatlon
des tendances élémentaires
lnternationales
de I'évolution
cartographlque li la base de I'lmportance
[nombre ďlnformatlons)
des lndexes de la rubrique.
Domalnes probables de I'apport de la cartographie
tchécoslovaque
dans 181 systeme VTEI - Géodésle et Cartographle.

528.9(437),,313"
MIKŠOVSKÝ, M.
Tendances actuelles
de I'évolutlon
de la cartographle
tchécoslovaque
Geodetický
a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 7,
p"ges 150-152, 2 blbligraphies
Prlnclpaux courants
de I'évolutlon
de la cartographle
tchécoslovaque.
Orlentation
des recherches
vers les
besolns de la fabricatlon
cartographlque.
L'automation
en cartographle.
Exploitation
du sondage A dlstance
de la Terre. Structure
thématlque
de la création cartographlque.

1984/174

[519.17:528.9] :681.3.05
MlTAšOVA, I.
Les structures
graphiques
et leur utlllsation
dans la
cartographle
Geodetický
a kartografický
obzor, 3D, 1984, No. 7,
pages 152-155, 7 lllustrations,
10 blbllographles
Les structures
graphiques
dans leur expresslon
maternelle
présentent
und lnstrument
effectlf de modelage cartographlque
et la solution des problemes
digltax et graphlques
sUr ces modeles, IA, 00 sont utilisés les ordinateurs.

528.94:[681.3.05+65.011.56]
SERBENJUK, S. N. - TlKUNOV, V. S.
Créatlon automatlsée
des cartes thématiques
et modelage
Geodetický
a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 7,
pages 156-158, 8 bib1lographies
Systemes géographiques
et leur modelage mathématico-cartographlque.
Procédé
de modelage.
Accěs de
systeme A la créatlon de cartes thématlques.
Créatlon
automatisée
de cartes thématlques
et 5815 phases. La
conceptlon de I'automatlon
de la créatlon cartographlque.

912.43(084.3] (437) :528.94
HAJEK, M.
EvaluaUon et possibllité
d'utillsaUon
de la carte de
base CSSR II I'échelle
de 1: 200 000 pour la création
de cartes, thématiques
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 7,
pages 159-162, 3 planches,
4 blbllographles
Evaluatlon
de la carte de base CSSR A I'échelle
de
1 : 200000 du point de vue des usagers, son utillsation
pour la créatlon de 12 genres de cartes thématiques
destlnées A l'Admlnlstration
publlque, A la gestlon et
aux actlvltés sclentlflques
et de I'envlronnement.
Evaluation des cartes proposées par les connalsseurs
au
moyen de la méthode de polntage et ďordre.

528.93:65.011.56
KONDAš, Š. - MARKO, F.
Résultats
obtenus dans la créatlon
automatisée
des
éléments de la carte d'Europe Centrale
Geodetický
a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 7,
pages 162-166, 2 lllustrations,
6 blb1lographles
lnformations
de base sur la préparatlon
des documents
graphlques
pour la création
de la base digltale des
données. Création de la base des données par procédé
dlgltal et posslbillté ďéqulpement
software de la Carte Dlgltale ďEurope.
Descrlption
de la technologie
automatisée
ds Lartes originales
et leur utlllsation
pour la créatlon de bases pour I'lmpression.
Résumé
des résultats
acquls jusqu' A présent,
utl1lsatlon
et
plans de conceptlon
pour la création automatlsée
de
modulation
de cartes orlglnales A petltes échelles.

528.94:528.856
FERANEC, J.:
Création
de cartes
thématlques
avec utlUsation
de
données émanant de la télédétectlon
Geodetický
a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 7,
pages 166-168, 1 lllustratlon,
5 bibliographies
Aspects méthodiques
de la créatlon
des cartes thématiques
A la base de transformations
des schémas
ďinterprétation
(contenu thématique
de la carte J sur
cartes topographiques.
SLhémas d'interprétation
comme résultat
de I'interprétation
des clichés, modifiée
A prlori par le contenu déf!nl de la carte thématique.
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Problematika hlubokých skalních zarezů se stává v poslední době stále aktuálnější. Pro vyšetřování stability
skalních stěn nestačí již inženýrsko-geologický
přístup;
projektant potřebuje pro požadované řešení i geomechanické hodnoty horninového masívÓ.

GEOTECHNICKÉ ZPŮSOBY
URČOVÁNI STABILITY
SKALNlcH STĚN
Kniha se zabývá volnými skalními stěnami z hlediska jejich stability. Obsahuje výpočet činitelů ovlivňujících stabilitu a způsob jejich
zavádění do výpočtu; podává praktický návod k řešení stability skalních stěn, umělých zář.:nů či přirozených výchozů, aby nedocházelo ke zbytečným nadvýlomům nebo k nákladným dodatečným sanacím.

Obecné zásady řešení stability skalních stěn
Činitelé ovlivňující stabilitu stěn
Řešení stability skalních těles jako soustavy tuhých horninových bloků
Stěny se systémem rovnoběžných ploch
Stěny se systémem rovnoběžných ploch z masívu vycházejících
Stabilita horninových klínů
Stěny v masívech s nepravidelným systémem odlučných
ploch
Obecné řešení stability skalních stěn
Vyšetřování stability stěn na fyzikálních modelech
Opatření pro zvýšení stability skalních stěn
Projektantům,
stavbyvedoucím
dopravních
staveb, pracovníkům inženýrsko-geologického
čům vysokých škol.
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