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528.9:061.14( 437.1/.6)
MICHALKO, O.
Kartografická činnosť v rezortoch SÚGK a CÚGK
Geodetický a kart,ografický obzor, 24, 1978, Č. 8, s.183-185
Vvzr.am karW,grafie pre národné hospodárstvo. Mapa a j.e)
pĎsian'ie v súčasnej spoločnDsti. Edičný plán na 8. pat·
ročnicu a výhrad na roky 1980-1990.

655.413 :912: [371.873 + 379.85]
HP,ŠEK, A., MIKŠOVSKÝ, M.,
Kaltografie pro tkoly a veřejnost v CSSR
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 8, s. J85
až 188
Ph,hled současného stavu tvorby kartografických děl pro
škOlU a veřejnost a stručná technologie jejich zpraco·
víiní

528.914
SRNKA, E.
K současnému stavu teorie a praxe kartografické gene·
raHzace
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 8, s. 188-192,
lit. 32
Rozvoj automatizace tvorby map závi~si ve zllračné. míře
i na def'inovánoí matematických modelu kartografJcke ge·
net·alizace. V článku jsou popisovány: současný stav
teoreticKých studii a experimentální práce z této proble-
matiky.

913.001.891:528.94
MAZÚR, E., PRAVDA, J.
GpograHcký výskum a tvorba tematických máp
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 8, s. 193
až 19o, lit. 3
Gp.ografia ako nepretržitý a najširší užívatel kartogra·
fickej predstavy o realite vidí v mape nástr.oj poznávania
a analýzy v empiriakej a abstraktn.,j rovme. Z tohoto
a,;pLktu sa analyzuje spolupráca geografov a kartogra·
fov z hladiska využívania máp na vedeckú priestorovú
ánalýzu, na interpretáCiu vedeckého bádarúa, na diagn.J".
ticko'pJ'ognostické ciele.

52U.9••71" (437.6 J
KUSKA, F.
Ni"kto~é pohrady na vývoj kartografle o Slovensku
Geúdetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 8, s. 198
až 198, lit. 5
Na kar, ografickom zobrazení Slovenska se podielali mno-
hi odborníCi domáci aj zahra"iční. prÍJIlJos domácich -
slovenských kartografov už v období monarchie bol tiež
v srnere vedeckých metód pomerne značný.

528.9 ••313" +528.9:301.75.6
KELNAR, B.
I'erspektívy rozvoja a racionalizácie v kartografU
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 8, s. 198
až 201, lit. 4
Rozvoj kartografie je zlož>itý systém s radom vazieb. Mo·
delovanie a efektívne využívanie tohoto sf'stému predpo-
kladá výrazné uplatňovanie jednotnosti riaden'ia, kom-
plexnosť riešenia a týmovú spoluprácu vo vedeckovýsknm-
nej základni tak pre oblasť teórie ako i praktickej
aplikácie. Formulácie základnych smerov úloh obsahu a
očakávané ciele rozvoja kartografie v ČSSR v oblasti
základného teoretického výskumu, teoretíckého rozvíjan>ia
tvorby máp, ale i v oblasti technicko-apNkačného výsku·
mu a technického rozvoja.

528.9-057:378
KOVAŘIK, J.
Aktuální otázky výchovy Inženýrů-kartografů
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 8, s. 202
až 204
Odbor'nost inženýrů-kartografů, konfrontace s pojmy ••g8O·
detlcké" a ••geografické" kartografie. Výchova inžený·
ru-kartografů n'a technických vysokých školách. Nároky
na tuto výchovu vyplývající z požadavků na tvorbu a
využití mapového vyjádření skutečnosri a z nezbytnosti
využiti vědecky založených metod a moderID'ích prostřed-
ků. vývojové směry ve výchově inženýrů-kartografů. Potře-
ba dalš 1>0 rozvíjení společenské funkce kartografie.

528.9:061.14( 437.1/.6)

MI1XAJIKO, O.

KapTorpacI>H1JeCKaJl ~eJITeJlhHOCTh B Be~oMcTBax CYfK
H lIYfK

feorpacI>H'leCKHH H Kaprorpa4>H'lecKHH 0630p, 24, 1978,
No 8, CTp. 183-185

3Ha'leHHe KapTorpacI>HH ~JlJI Hapo~Horo 1lC03J1HCTBll. Kap-
Ta H ee cI>YHKIJ;HJIB TenepemHeM 06~ecTBe. 113~aTeJIh-
CKHH nJIa.H B 6-0H nllTHJIeTKe H nepcrreKTHBa Ha 1980-
1990 rr.

655.413:912: [371.637 + 379.85]

fAlllEK, A., MI1KlllOBCKl1, M.

KapTOrpacI>HJI ~Jlll mKOJl H o6~ecTBa B lICCP

feorpacI>H'leCKHH H KapTorpa4>H'lecKHH 0630p. 24, 1978,
No 8, CTp. 185 -188

0630p TenepemHero nOJIOlKeHHll B C03~aHHH KapTorpa-
4>H'lecKHX ~eJI ~JIJI 1IlK0JIbI H 06~ecTBa H ClKaTall TexHO-
JIOrHll HX 06pa6OTI<H.

528.914

CPHKA,3.

K TenepemHeMY nOJlOlKeHHlO TeopHH H npaI<THKH xapro-
rpacI>H1JecKoH reHepaJlHlIIlIJ;HH

reorpacI>H'lecKHH H KaprorpacI>H'lecKHH 0630p, 24, 1978,
No 8, CTp. 188-192, JIHT. 32

Pa3BHTHe aBTOMaTH3aIJ;HH C03~auHIl KapT 3aBHCHT
B 3Ha'lHTeJIbHOH Mepe H OT onpe~eJIeHHJI 'MaTeMaTH'leC-
KHX Mo.n;eJIeH KapTorpacI>H'lecKoH reHepaJIH3aIJ;HH.
B CTaTbe onHCbIBaIOTCll: TenepemHee nOJIOlKeHHP- TeopeTH-
'lecKHX H3Y1JeHHH H 3KcnepHMeHTaJIbHble pa60TbI, CBll-
3aHHble C 3TOH npo6JIeMaTHKoH.

913.001.891:528.94

MA3YP, E., ITPAB,llA, n.
feorpacI>H1JecI<Oe HCCJle~OBaHHe H C03lt1lHlle TeMllTH1Jec'
KHX KapT

feorpacI>H'leCKHH H KaprorpacI>H1JecKHH 0630p, 24, 1978,
No 8, crp. 193-196, JIHT. 3

feorpacI>Hll, KaK HenpepbIllHblH H mHpo'laHmHH nOJIb30-
BaTeJIb KapTorpacI>H'lecKOT <> npe~CTaBJIeHHJI o ~eHcTBH-
TeJIbHOCTH, BH~HT B KapTe Cpe~CTBO n03HaHHJI H aHa-
JIH3a 'II 3MIIHpH'lecKOH H a6CTpllKTHOH paBHH'Hax. AHa-
JIH3HPYeTCJI COTPY~HH'lecTBO reorpacI>oB H KaprorpacI><>B
c ro'lKH 3peHHJI HCnOJIb3OBaHHJI Kapr ~JIJI HaY'lHO npo-
CTpauCTBeHHOro aHaJIH3a, ~JIll HHTepnpeTaIJ;HH HCCJle~O-
BaHHH, ~JIll ~HarH03H1JecKo-nporH03H'lecKHX IJ;eJIeH.

528.9" n" (437.6)
KYCKA, <II.

HeKOTophle B3rJlll.llhl Ha pa3BHTHe KapTorpacI>HH o Cno-
BaKHH

feorpacI>H'leCKHH H KapTorpacI>H'leCKHH 06sop, 24. 1978,
No 8, CTp. 196-198, JIHT. 5

B KapTorpacI>H1JeCKoMH306palKeHHH CJIOBaKHH Y'laCTBO-
BaJIH MHorHe ~OMamHHe H HHocTpaHHble cneIJ;HlIJIHCTbI.
BKJla~ ~OMamHHX - CJIOBaIJ;KHX Kaprorp~B YlKe DO
BpeMJI MOHapxHH 6bIJI TOlKe B HaIIpaBJIeHHH HayqHbIx
Mero~OB CpaBHHTeJIbHO 3Ha<rn:TeJIbHbIH.



528.9,,313"+ 528.9:301.75.6
KEnHAP, B.
IIepcrreKTHBbl pa3BHTHll H paqHOHaJlH3~UH B KapTorpa-.pHH
feorpaqmqeCKHH a KaprorpaqmqecKHH 0630p, 24, 1978,
CTp. 198-201, JIHT. 4
Pa3BHTHe KapTOrpaq,HH JIBJIJIeTCJI CJIO)l(HOH CHcTeMoH

C pJIllOM peJlJIqHH. MOlleJIHpoBaHHeH aq,q,eKTHBHoeHC-

rrOJIb30BaHHe aTOH CHCTeMbl rrpe.nrrOJIuralOT c06JI1o.n:eHHe

ellHHCTBa B Y,IlpaBJIeHH, B KOMrrJIeKCHOCTHpemeHHH H

B rrpHHqHne KOJIJIeKTHBHOCTHHCCJIellOBaHHHKaK B 06-

JIaCTHTeopHH, TaK H B 06JIaCTH npaKTHqeCKHX annJIHKa-

qHH. <t>OPMYJIHpOBKaOCHOBHblXHanpaBJIeHHH cOllep)l(a-

HHJI H O)KHllaeMble qeJIH pa3BHTHJI KapTorpaq,H1\

B qCCp B cq,epe OCHOBHblXHCCJIellOBaHHH, npH HCCJle-

llOBaHHHx TeopeTHqeCKHX BonpOCOB C03llaHHJI Kapl H

B cq,epe npHKJIallHblX HCCJIellOBaHHH.

528.9-057 :378
KOBAP)KHK, H.
AKTYaJIbHble Bonpocbl lIOCIIHTaHHJI HH)l(eHepOB-K.apro-

rpaq,oB

feorpaq,HqecKHH H KapTorpaq,HqecKHH 0630p, 24, 1978,
No 8, CTp. 202 - 204
KBaJIHq,HK~HH HH)KeHepoB-KapTorpaq,oB, COnOCTa:BJleHHe.

nOHJITHH "reOlle3H'leCKaa" H "reorpaq,H'leCKaJI" KapTo-
rpaq,HJI. BocnHTaHHe HH)KeHepoB-KapTorpaq,oB Ha BTY3-

-ax. IIpeTeH3HH Ha aTO BocmlTaHHe BblTeKaIOIqHe H3

rpe60BaHHH Ha C03llaHHe H HCnOJIb30BaHHeKapTorpaq,H-

'leCKOrO !Bblpa)KeHHH lleHCTBHTeJIbHOCTHH H3 He0611.0llH-

MOCTH HCnOJIb30BaHHH Hay'lHO OCHOBaHHblX MerOllOB H

COBpeMeHHblX cpepCTll. HanpaBJIeHHJI pa3BHTHJI B cq,epe

BOCIIHTaHHHHH)KeHepoB-KapTorpaq,oB. IIoTpe6HocTb llaJlb-

me pa3BHBaTb 06IqecTBeHHYIO q,YHK~HIO KapTorpaq,HH.

52R.9:061.14[437.1/.6)
MICHALKO, O.
Kartographische T1iligkelt in den Berelchen des SAGK
und ČAGK
Gendetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 8, Seite
183-185
Bedeutung der Kartographie fUr die Volk.sWirtschaft. Die
Ea:-le und ihre soodung in der gegenw1irtigen. Gesell-
schart. Editionsplan auf den 6. Filnfjahresplan und Aus-
sieht auf dle Jahre 1980-199}.

655.413.912: [371.673+379.85 J
HAŠEK, A., MIKŠOVSKÝ, M_
Kartographie fiir Schulen und fiir dle iiffentlichkelt in
du CSSR
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 8, Seite
180-188
Obersicht des gegenwartigen Standes der Herstellung kar-
tographiscber Werke fiir schulen und fiir die offentlich-
kelt und kurze Techmologie ihrer Bearbeitung.

52R.914
SRNKA, E.
Znm gegenw1irtigen Stand der Theorle und Praxls der
kartographischen Generallsierung
Gc-ndetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 8, Seit"
18ť-192, Lit. 32
Die Entwicklung der Automatisierung der Herstellung
von Karten hdngt bedeutendermaBen auch' von der De-
frr.ierung mathematischer Modelle der kartographischen
Generalisierung ab. In der Abhandlung werden beschrie-
bl'l1: der gegenwarlige Stand der teoretischen Studien
und exper'imentale Arbeiten aus dieser Problematik.

MAZÚR, E., PRAVDA, j.
Geographische Forschung und Herstellung thematlscher
Karten
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 8, Seite
193-196, Lit. 3
Die Geographie als standiger umd breitester Nutzer der
kul't·ographischen Vorstellung iiber die Realitat betrachtet
di" Karte als lnstrument der Erkennung urud Analyse in
empirischer und abstrakter Ebene. Aus diesem Aspekt
wird die Zusammenarbeit der Geographen und Karto-
graphen aus dem Gesichtspunkt der Nutzung v,on Karten
auf eine wissenschaftiiche raumliche umersuchung, auf
dle lnterpretatlon der wissenschaft1ichen Forschung, auf
dln diagn-ostisch-prognostische Zie!e analysiert.

52~'.9,,71" [437,6)
Kl.'SKA, F.
Elllige Betrachtungen iiber die Entwlcklung der KartD-
gral'híe in der Slowakei
Geodetický a kartografický obzor" 24, 1978, Nr. 8, seite
196-,198, Lil. 5
Alt der kar.ographischen Darstellung der Slowakei be-
teiligten sich mehrerein- und ausIandische Fachmalllner.
Del~ Beitrag der ei:nheimischen slowakischen Karto-
gl'aphen wal berejts zu 2ei18n der Monarchie atleh in der
Riehtung der wissenschaftiichen Methoden verh1iltnism1Big
gr-oB.

528.8,,313" + 528.9:301.75.6
KF,LNAR, B.
Perspektive der Entwicklung nnd RatiDnallslerungin der
Kartographie
Ge(Jdetický a kartografický obzor,24, 1978, Nr. 8, Seile
198-201, Lil. 4
Die Entwicklung der Kartographie ist ein kompliziertes
SYbtem mit einer Reihe vou' Bindungen. Das Modellieren
und die effektive Nutzung dieses systems setzt eine aus-
druckvolle Geltendmachung der Einheitlichkeit der Lei-
tung, Vollstandigkeit der Losung und koUektive Zu-
sammenarbEH in Teamen in der W'iSlsenschaftlichen For-
sctungsbasis, wie im Bere-ich der Theorie 50 aueh in der
p"'uktischen Aplikation, voraus. Formulierung der Grund-
rlcl:tungen dor Aufgaben des inhalts und erwartete Zlele
der EI1'lwicklung der Kartographie in der ČSSR auf dem
Gl'hlet der theo:'etischen Grundforschung, der theoreti-
schen Entwicklung der Kartenherste,llung sowie auch auf
dem Gebiet der technischen Applikalionsforschung und
teclmischen Entwicklung,

52U.9-057:378
KOVI'ŘíK, J.
Aktuelle Fragen der Ausbildung vDn Ingenleuren-Karto-
graphen
Gecdetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 8, Seite
20<-204
Fachlichkeit der lngenieure-Kartographen, Konfrontation
mil den Begriffe'n "geodatlsche" und "geographische"
Kartographie. Ausbildung der lngenieure-Kartographen an
TEChr.ischen Hcchschulen ALspriiche an diese Ausbildung,
die sioh aus den knforderungen auf die Schaffung und
Nutzung der Kartenausd~ucksform de,r Wirklichkeit und
au, der Notwec,digkeit der Nutzung wissenschaftlich ge-
griindeter Methoden und moderner Mittel erge,ben. Ent-
wicklungsrichtungen ir> der Ausbildung von lngemieuren-
-Kartographen. Noligkeit oinE,r weiteren Entwicklung der
ges"llschaftiichen Funktion der Kartograph'ie.

52H.9:0Gl.H[ 137.1/.6)
MIGHALKO, O.
CarlDgraphic Aotivities at the Slovak and Czech Dfflces Df
GLOdesy and CarlOgraphy
Geddetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 8, pp.
1[,3-185.
lmpcrtance of cartography for natlonal economy. Map and
its role in presem society. Editional plan for the 6th
Five Year Plan and outlook for the years 1980-1990.

655.413:912: [371.673+ 37985]
HAŠEK, A, MIKŠOVSKÝ, M.
CartDgraphy for SchoDls and Publlc in the ČSSR
Genc1.etický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 8, pp.
185--188
lnformation about the present state of cartographic pro-
duets for schonls a'nd public. Brief technology of their
conlpilatiOlll'.

528.914
SRNKA, E.
To Ihe Present State Df Theory and Practlce Df Carto-
graphic Generalization
Geol1ftický a kartografický cbzor, 24, 1978, No. 8, pp.
18~-192, 32 ref.
'cevclopment of automalion of map production depends
to a high degree also ()i1 def'inition of mathematical mo-
del.> of cartographic geoneralization. The article desoribes
the presem state of theorelical studies aud experiments
in this f'ield.
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Kartografická činnosť v rezortoch
SÚGKaČÚGK

Ing. Ondrej Michalko,
predseda SIov.enského úradu geodézi.e

a kartografi'e

V súčasnom stupni spoločenského vývoj a se stáva
dokonalá znalosť priestorových vzťahov v kartogra-
fickom vyjadrení existenčnou nutnosťou, Bez máp
nemožno riešit najzávažnejšie hospodársko-politické,
kultúrne a vedecké problémy ďalšieho rozvoj a spoloč-
nosti. Najvačšieho docenenia kartografie, najvyššieho
hodnotenia jej významu pre rozvoj národného hospo-
dárstva sa jej však dostává v socialistickej spoločnosti,
ktorá vo svojich programoch budovania vyspelej
socialistickej spoločnosti využíva mapu ako zdroj
potrebných informácií na oblastné a územné plá-
novanie, priestorové riešenie ekonomiky, na rozlože-
nie výrobných síl a na zabezpečenie optimálneho vy-
užívania prírodných a sociálnych podmienok. Preto
je~nou zo, základných oblastí tvorby máp (edícia
SUGK a ČUGK) sú mapy pre hospodársku výstavbu.
Potreba máp veIkých mierok pre technické a ho-

spodárske účely vznikla u nás po skončení druhej sve-
tovej vojny, najma však po roku 1948. VzhIadom na
to, že na Slovensku asi 1(3 obcí nemala vyhovujúce
mapové podklady - nedokončené katastrálne vyme-
riavanie a eště aj vojnovými udalosťa:ini boli zničen~
mapy z ďalších území, bolo treba vyhotoviť, čo v naj-
kratšom čase mapu, ktorá by formou i obsahom vyho-
vovala nielen orgánom štátnej správy, ale i projekto-
vým a hospodárským organizáciám. Takouto bola
Štátna mapa odvodená 1:5000. Jej polohopis
vznikol zmenšením obsahu katastrálnych máp a vý-
škcp:s bol prevzatý z topografických máp 1:25000.
V ďalšÍchvydaniach sa využívali presnejšie polohopisné
i výškopisné podklady.
V priestoroch, kde chýbali katastrálne mapy, boli

vyhotovovanétzv. náhradné mapy v mierke 1:5000
a zvi1čšené do mierky 1:2 880 ako provizórium, najma
pre potreby jednotnej evidencie pody. Pre technÍcké
účely tieto mapy svojou presnosťou nevyhovovali.
Teda nevyhovujúce mapové podklady a veIké

požiadavky na tieto mapy, uplatňované hospodársky-
mi organizaciámi, vedeckými a projekčnými inštitú-
ciami, orgánmi štátnej správy, ako i spoločenskými
organizáciami, prinútili vtedajšie vedenie rezortu geo-
dézie a kartografie riešit tento problém novým po-
vodným mapováním, resp. reambuláciou máp veI-
kých mierok. Pristúpilo sa k plánovitému technicko-
hospodárskemu mapovaniu v zmysle uznesenia
vlády č. 43(1962, predovšetkým v miestach, kde ma-
py chýbali, alebo boli nevyhovujúce.
Po roku 1969, po federatívnom usporiadaní nášho

štátu a vytvorení Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie, bol vypracovaný rozbor situaácie v mapovom
fonde na Slovensku a predložený vláde SSR v správe
"Budovanie a obnova mapového fondu máp veIkých

mierok SSR". Vláda svojim uznesením č. 134(1971
uložila rezortu geodézie a kartografie dob u do v a ť
a obnoviť mapový fond na Slovensku do roku
1985 tak, aby mohol slúžiť všetkým technickým po-
trebám pri výstavbe vyspelej socialistickej spoločnosti.

Mapa je v dnejšnej spoločnosti súčasťou denného
diania, je dennou potrebou praktického života i roz-
nych vedeckých výskumov, intenzívne využívaná
všetkými odvetviami národného hospodárstva.
:Cudstvo v priebehu svojej existencie nahromadilo

obrovské množstvo informácií, ktoré kartografia spra-
cúva a pomocou máp určuje a triedi ich tak, aby Sil,

mapa stala kvalitnou pomockou pre najroznejších
užívateIov, aby sa stala jedným z hlavných zdroj ov
informácií o územnej realite. Aby mapa mohla takto
slúžit, musí jej jazyk, kartografické a výrazové pro-
striedky vyjadrovať čo najúplnejšie, jednoznačne
a zrozumitefne všetky javy v ich mnohotvárnosti
v priestore a čase. Mapa slúži teda nielen pasívnym
sposobom produkovaním informačných záznamov,
ale tiež aktívnym sposobom, ktorý vychádza z pOl'.-
natku, že mapa je modelom vymedzeného skutečného
úseku, na ktorom je možné uskutočniť logické a ma-
tematické operácie z(t účelom získania nových infor-
mácií.
Roznosť záujmov použÍvatefov mapy o jej te-

matický obsah si vynucuje spracovanie a vydávanie
veIkého počtu máp triedených z hIadiska mierky,.te-
matického obsahu, formátu a iných aspektov. Hovad-
me o vydávaní tematických máp, ktoré sú cha-
rakterizované použÍvaním roznychvyjadrovacích
prostriedkov.
V našej spoločnosti, ktorá je charakterizovaná roz-

siahlou investičnou výstavbou, úloha mapy nadobúda
stále vačší význam v modernom urbanizme, regionál-
nom a územnom plánování, lebo informácie poskyt-
nuté formou mapy sú neocenitefné v službách inven-
tarizácie priestoru pri projektovaní, v boji pre. zá-
chranu polnohospodarskej pOdy a pri plánovaní ži-
votného prostredia.
V súčasnej dobe sú široko používané tiež mapy

pre verejnosť. Ide predovšetkým o súbory poli-
ticko-výchovných a propagandistických máp, máp
pre turistiku, rekreáciu a šport (turistické, lyžiarske,
vodácke), máp pre mototuturistiku (automapy, auto-
atlasy), orientačné plány miest, reliéfne ma,py (vše-
obecno zemepisné i so špeciálnym obsahom), rozne
tematické mapy a atlasy, ktoré slúžia obyvateIstvu
na kultúrne vyžitie Sil" na. zvyšovanie všeobecne ze·
mepisných znalostí, ako aj najroznejším záujmovým
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činnostiam pri cielavedomom využívaní volného času
Jednotlivcov a kolektívov.
V pedagogickom procese pri vyučovaIÚ ze-

plepisu je školská mapa, atlas, glóbus jednou zo zá-
kladných učebných pomócok, bez ktorých sa nezaobí-
de níjaký žiak ani študent, a preto sa im venuje i z na-
4ej strany osobitá pozornosť. ŮSSR prispela k rozvoj u
ikolskej kartografickej tvorby koncepciou Jednotnej
~ústavy školských kartografických pomó-
'cok, ktorej kladom je jednotná tvorba nástenných,
príručných a atlasových máp.
Mapy sa využívajú ďalej na poznávanie teoretických

favov i praktických vedných odborov o Zemi. V po-
aledných rokbchnajma vo vesmírnom výskume.
Sledovanie dynamiky a prognózy vývoj a zemského
povrchu si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu pri
tvorbe máp recentných pohybov zemskej
kóry.
V širokej miere sa využívajú mapy aj v v ekono·

mickej oblasti. Sociálne, ekonomické a technické
problémy sú znázorňované na mapách, na základe
ktorých sa vykonává plánovanie a ich priestorové rie·
šenie. Napr. k rýchlo sa rozvíjajúcej sociálnoekono-
Dlickej kartografii patrí kartografické zobrazenie
rozmiestnenia a pohybu populácie obyvatelstva.

f>alej sa mapy využívajú pre výskum prírodných
zdrojov, pre sledovsnie znečisťovania ovzdušia, v le-
kárstve, napr. určenie počtu onemocnení v závislosti
na geografickej polohe, zobrazenie izočiar onemocne-
nia a možnosti interpretácie.

Kartografická činnosť oboch rezortov, t. j. Slovenské·
ho úradu geodézie a kartografie (SÚGK) a Českého
úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK) vy-
chá.dzaz ich edičnej politiky, opierajúcej sa o zákon-
né ustanovenia, smernice, predpisy, rozbory, prognó-
zy a koncepcie. Úlohy edičnej politiky vychá-
dzajú 210 zjazdových uznesení KSČ a z analýzy dote-
rajšieho vývoj a edičnej politiky, ďalej z perspektív
národného hospodárstva, vedy, kultúry a ostatných
oblasti socialistickej spoločnosti, ako i z ďalších sme-
rov rozvoja edičnej činnosti v krajinách socialistického
spoločenstva. Teda edičná politika v kartografii
musí vefmi citlivo a čo najrýchlejšie reagovať na po·
litické dianie, celospolečenské potreby a ciele vyspe·
lej socialistickej spoločnosti, vydávaním angažova-
ných diel na vysokej politickej, odbornej, vedeckej
a technickej úrovni.

Aktívnou edičnou politikou sa zabezpečuje najm~:
- uplatňovanie zásady vedúcej úlohy strany

v spoločnosti v angažovanej kartografickej tvor·
be, najma vydávaním aktuálno-politických máp,
ktoré poskytujú názornou formou politické, ho-
spodárske, kultúrne a historické informácie, tvo-
riace súčasť štátno-politickej propagácie,

- plnenie štátneho plánu v obnove a budova.ní
mapového fondu, mapových podkladov pre
investičnú výstavbu, pre potrebu civilnej obrany
a brannej výchovy, základných vedeckých atla.
sových diel, ako sú národné a regionálne atlasy,

- v nadvaznosti na zdokonalovanie a prestavbu škol-
ského vyučovania, vyhotovenie príslušných zeme-
pisných a dejepisných atlasov, nástenných máp,
sústavy reliéfnych máp ap.,

- v oblasti kulturno-výchovnej vydávanie máp
a mapových publikácií spoločensky potrebných
na vzdelávanie, turistiku a šport,

- popularizovanie kartografických diel sovietskej
kartografie, ako i ostatných socialistických krajín
u nás a aktívnu spoluprácu s nimi na plnení pro-
gramov medzinárodnej vedeckotechnickej spo-
lupráce, vyplývajúcej zo záverov konferencie geo-
detických služieb.

4. Ediěný plán SÚGK na 6. pat'roěnicu a výhlad na
roky 1980-1990

Rastúce potreby plánovania hospodárskej výstavby
socialistického štátu predpokladajú jednotnú kon-
cepciu, cielavedomé riadenie v tvorbe a vydávaní
mapových diel. Preto rezort vydávaniu máp pre hos-
podáraku výstavbu, máp pre školy a verejnosť a te·
matických máp venuje velkú pozornosť a vo svojej
edičnej činnosti plánuje tieto práce nielen na 6. pať·
ročnicu, ale má vypracovanú koncepciu aj pre roky
1980-1990. Návrh edičného plánu vychádza z vyko-
naného prieskumu potrieb na základe dopytu a ka-
pacitných možností rezortných organizácií.
Edičná činnosť v rezorte je zhrnutá v Edičnom

pláne úradu - mapy pre hospodárskou výstavbu
a v Edičnom pláne n. p. Slovenská kartogra-
fia (SK) - mapy pre školy a verejnosť, mapy účelo-
vé - tematické, mapy pre šport, kartografické publi-
kácie a ostatné nekartografické tituly. Obdobne je
to i na ČÚGK.
Edičný plán rezortu na 6. paťročnicu obsahuje

mapy velkých, stredných a malých mierok,
účelové·tematické mapy a ostatné mapové
diela a pu blikácie.
K vydavatelským zámerom rezortu patrí aj vy-

danie Atlasu SSR. Slovensko nemalo doteraz spra·
covaný samostatný ani národný, ani regionálny atlas.
Vždy bolo jeho územie v minulosti znázorňované len
ako súčasť Rakúsko-Uhorskej monarchie, alebo bý-
valej Československej republiky. Preto Slovenský
úrad geodézie a kartografie si vo svojom programe
vytýčil úlohu vydať Atlas SSR v spolupráci 130 Slo-
venskou akadémiou vied. SAV zabezpečuje autorskú
prípravu prostredníctvom Geografického ústavu a
SÚGK zabezpečuje kartografické a polygrafické spra-
covanie v rezortnom podniku Slovenská kartografia.
Atlas SSR bude základným vedeckým mapovým

dielom, ktoré kartografickými metódami komplexne
znázorní súčasný stav, úroveň a charakter prírodných
podmienok, obyvatelstva, sídiel, hospodárstva, kul-
túry a životného prostredia na území SSR. Vydáva
se za účelom využitia v inštitúciách, orgánoch a or-
ganizáciách, ktoré sa zaoberajú vedeckou, pedagogi-
ckou, osvetovou, riadiacou, projekčnou, technicko-
hospodárskou činnosťou. Atlas bude nielen fixovat
súčasný stav prírodnej, sociálnoekonomickej a kul-
túrnej štruktúry krajiny, ale i jej potencie z Wadiska
budúceho vývoja. Mapová časť je rozvrhnutá do 15
kapitol. V roku 1977 boli vydané 2 kapitoly, v tomto
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roku majú byť vydané 4 kapitoly, v roku 1979 a 1980
ostatné kapitoly i celý atlas v knižnej vazbe.
PodIa vypracovanej prognózy a znej vychádzajú-

cej "Koncepcie rozvoj a geodézie a kartografie do
roku 1990" bude sa v edičnej činnosti klásť hlavný do·
raz na stupeň a rozsah, v akom možu kartcgrafické
diela slúžiť súčasným i budúcim potrebám v oblasti
národného hospodárstva, spoločenského života, vedy,
kultúry a ekonomiky.
Úlohy v oblasti mapovej tvorby predpokladajú

doterajšom sposobe spracovania značné kapacity
redakčných, zostaviteIských, kresličských a polygra-
fických prác. VzhIadom na ich nedostatok, nie je v sú-
časnej dobe možné v plnom rozsahu zabezpečiť po·
treby národného hospodárstva, škol a verejnosti.
Preto sa pristupuje k mechanizácii a automati-
zácii kartografických prác.

V prvom období mechanizácie a automatizácie
pojde o vyhotovenie vydavateIských originálov máp
pre hospodársku výstavu, podklady pre tematické
mapy geologické a geomorfologické ap. Z kartogra-
fického procesu budú tak postupne ustupovať zosta-
viteIské práce.
Automatizované vyhotovovanie origináJov máp

je v rezorte už zavedené pri spracúvaní technicko-
hospodárských máp a predpokladá sa zavedenie aj
pre spracovanie máp stredných a malých mierok.
V ďalšom období sa predpokladá zriadenie banky
dát z prevažnej časti územia, čo umožní priame vyho.
tovenie originálov máp.
Ide o dlhodobú prognózu, ktorá je závislá na roz.

nych činiteIoch, no na jej realizácii budeme pracovať
postupne s konkrétnym zá.merom.

Do redakce došlo: 8. 6. 1978

Kartografie pro: ikoly
a veřejnost v ČSSR

Ing. Alel Halek,
Ing. Miroslav Mlklovský, CSc:,

Kartografle, n. p., Prahlk

Požadavky naší socialistické společnosti na tvorbu
a vydávání kartografických děl neustále rostou. Kar-
tografické zobrazení skutečností a jevů má řadu
předností především v jejich prostorovém znázor-
nění a v relativně přehledném vyjádření jejich vzá-
jemných vztahů a vazeb prostorových a časových.
Mapa se stává stále důležitějším prostředkem k ře-
šení koncepčních a prognostických úvah o uspořá-
dání ekonomiky, rozvržení výrobních sil, využívá-
ní přírodních a sociálních podmínek jednotlivých
území, ochraně životního prostředí apod.; její vý-
znam stoupá. i v oblasti vlastního řízení hospodářské
činnosti v podnikové úrovnI. Funkci a nezastupitel-
nost kartografických děl ve školní výuce, v dalším
vzdělávání a seberealizaci socialistického člověka
není třeba zdfirazňovat.
Kartografická díla pro školy Ipředstavují obsáh-

lou oblast kartografické tv.orby jak z hlediska po-
čtu titulů, tak i z hlediska výše tiskOVých nákladů.
Celou tvorbu zajišťují v CSSR dvě orgalniz.3ce -
Kartografie, n. p., Praha a Slovenská kartografia,
n. p., Bratislava. Školní kartografické pomůc-
ky jsou určeny především k výuoe zeměpisu a
děj8lpisu a pouze několika tituly zasahují do vlasti-
vědy, občanské výuky ·a mateřského jazyka. Celý

systém byl v minulosti předmětem výzkumu ,a vy'~
ústil v jednotnou soustavu školních kart,ografic·
kých pomůcek (JSŠKP). Zaměpisná část JSŠKP by·
la v podstatě realizována v téměř všech svých
formách, děj8IPisná část če~ala dosud na reali-
z·acL
V současné době dochází ke změnám ve vý-

chovně vzdělávacím procesu mladé generace
v duchu komunistIckých ideí, který nelze usku-
tečnit bez nových učebnic a učebních pomůcek.
Dosavadní učebnice a učební pomůcky byly pře-
vážně určeny pro žáky jako objekty učitelovy čin-
nosti; nové učebnIce a učební pomůcky jsou ,kon-
cipovány p~o žáky jako aktivní čiJIlitele vyučov,a-
cího !procesu. úkolem učebních pomficek je tedy
nejen napomáhat vy.učov,ací čiIllnosti učitele, ale
především činnosti žáků; musí přiSiPÍ\llat k jejich
aktivizaci a vést je k samostatné práci, k rozví-
jení schopností a zájmi\, k pochopení podstaty
skutečností ,a jevil.

V tomto smyslu byla celá soustava školních
kartografických pomi\cek zhodnocenasoučaSlllě

, spřihlédnutlm k nižšímu věku žáka, v němž se
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budou S novými poznatky seznamovat. Z hlediska
tématického byla doplněna témata věnovaná pří-
rodním poměrům a ochraně životního Ip~ostředí.
Po metodické stránce' byly ve větším rozsahu ak-
centovány mapy na transparentních fólHch a sou-
bory zeměpisných tabulí k podrobněj'šímu vysvět-
lení obtížnějších partií učiv,a. Pro výuku dějepisu
se zavádějí jednodílné nástěnné mapy ~ t>abule.
Celá soustava je chapána jako otevřený systém,
v němž při konkrétním zpracování titulů může do-
jIt z obsahových důvodů ke změnám, tZIll. slouče-
ní nebo ~ozdělení některých témat. Pi\esto součas-
ný stav lPředpokládá vydání:

'''':''' 80 nástěnných map, z' nich 44 je třeba nově
zpracovat, 7 podstatně přepracovat a 29 je mo~no
využít po aktualizaci obsahu,

- 34 nástěnných map jednodílných pro výuku
dějepisu, kde jednu mapu jako připl'lavovaný pro-
totyp lze lPřevzít, jednu mapu je třeba přepraco-
vat a ostatní nově z,pracovat,

- 23 souborů map na transparentních fóliích,
z nichž dva byly již vydány,

- 7 atlasů, z toho jeden soubor map pro vlasti-
vědu, 4 děje'pisné atlasy pro jednotlivé ročníky
zahrnující světové a československé dějiny, 2 at-
l,asy zeměpisné (svět a ČSSR); soubor map pro
vlastivědu a dějetpisné atlasy je třeba nově ZJpra-
oovat, zeměpisné atlasy j'e třeba upravit formá-
tově a obsahově doplnit o nová té!IlJata,

- ,8 souborů zeměpisných tabulí, z nichž 7 je
třeba nově zpracovat,

- 1 příruční mapy,

- 3 glóbů, kde je třeba v budoucnu přejít od
výroby lepením segmentů k lisování a montáži
polokoulí.

Byly vydány školní plastické mapy nástěnné a sou-
bor geomorfologických tvarů ve formě příručních
učebních pomůcek, S plastickými mapami jako mo-
dernímiučebními poml1ckami je třeba počItat i v bu-
dpucll;9.sti,.
Kromě uvedených základních skupin školních

kartografickvch pomil.cek budou vvdávánv soubo-
rv map pollticko-lPl'lopagandistického chara,kteru,
n~v,azujícÍ; na soubor mao vvdflný v roce 1977
1<'60. vVl'ločí VRSR (např. 7.a vlast. za socialismus,
l.'ll 2. část v letech 1978 a 1979).

Prb zrakově postižené se připravuje vydání tyflo-
má'p novou technologií, která představuje snížení
nákladl1 oproti dosud užívanému zpil.sobu zpracová-
ní.

Vydání školních kartografických o,omůcek Pl'lO
~~kladní školu je třeba uskutečňovat tak. aby
iRdnotlivé Domil.cky bvly na školách k n,oužití
v7dv od září IPříslušného roku.poč'ínFl~e rokel!"1
1979; kdy podle nových osnov žáci 4. rnčníku iq
budou používat ve vlastivědě, a konče ~okeTT}1983.

Z uvedených konkrétních úd'ajů vyplývá, že pro
zabezpečení potřeb škol novými kartografickými
níly bude ti\eba věnovat podstatně větší redakční,
sestáv!telské a kartografické kapacity, než tomu

bylo dosud. Dále je třeba vzít v úvahu, že pro do-
b:hající ročníky bude třeba doplňovat stav sou-
časných pomůcek. Perspektivně j,e lPak třeba uva-
žov,at požadavky středního a učňovského školství
na kart'ografické pomůcky.

Kartografieká díla pro veřejnost představují
atlasy, všeobecně vzdělávací mapy, auto'atlasy a
automapy, mapy Ipro turistiku ,a sport, orientační
plány města ostatní kartografická díla. Celou
tvorbu olPět zajišťují Kartografie, ln. p., Praha a
Slovenská kartografia, n. p., Bratisl'ava.

Kartografická díla pro veřejnost slouží na jed-
né straně k dalšímu vzdělávání socialistického
člověka, k rozšiřování jeho znalostí o světě, k hlub-
šímu porozumění informacím získaným hromad-
nvmi sdělovacími 'P~ostředky, na druhé str,aně pak
ieho sebereali'zaci v rámci účelného využívání
volného člasu pOZJnáváním krás a zajímavostí
naší vlasti a ostatních zemí.

Atlasová tvorba je představována ,především
Kap'esnímatlasem světa, který v opakovaných ak-
tualizovaných vydáních poskytuje vždy nejnovější
zťikladní informace o současném světě. Z hlediska
aktuálnosti informací a jejich využití by bylo
vhodné uvažovHt s jeho každoročním vydáváním.
První díl Kap80sního atlasu světových dějin byl
veřejností příznivě přijat, vydání druhého dílu
se uskuteční počátkem roku 1980. Druhá vydání
FHátelistického atlasu známkových zemí a Vlaje,k
a znaků zemí světa v roce 1978 do:kumentují zájem
veřejnosti o tyto tituly. Vydání Kapesního atlasu
ČSSR a Příručního atlasu světa by vhodině dO'PI-
nUo atlasovou tvorbu. Významným edičním ,pOČi-
nem k l'ozvoji kartografie bude vydání Atlasu Slo-
venské sncialistické republiky.

Všeobecně vzdělávací ma'py jsou reprezentová-
nv souborem malP Poznáváme svět, který lze 01-
nvm právem označit za kartografickogeogr,afic-
kou encyklopedii a současně za běžně aktualizovaný
~tlas světa. Z plánovaných 30 svazků bvlo vvr1iíno
2R. přičemž poslední dv,a jsou ve 'sMdiu redakční
nřínravy. Přitom řada svazků vvšla již v dal'Hch
r>ktualizovanvch vydánfch; pel'Sue,ktivně se p,očít~
s reedicemi dvou až tří titulů ročně.

Pro motoristickou ve~eJnost Jsou k dispozici
z 1Ízemí ČSSR p,odrobné automaoy v měřítku
1 : 200000, autoatlas v měřítku 1: 400000 a přl')-
hlednáautomalOa v D1Řřítku 1 : 800 000. Soubor au-
tomap v měřítku 1 : 200 000 svým obsahovým poje-
tím a grafickvmi vyjadřovacími prostřenkv ii~ np.-
vyh:ovuje s0učasnÚm po7.ar1avkům. a orato se ,on
nravuie jeho přepracování. Toté~ je možno říci
r) aut",'ltlasu, s iehož novvm vvdÁním ie VšFlkmo7.-
JHO nnč'tat až v druhé polovinA ořFití !nMiletkv.
I' nt"lTlanv evropskvch socialistickvch StÁtil '1 Itt'iliq
svým způc;obem jistě mototuristům sloužÍ, avšak
olnou funkCi automFlu nRmohou plnit jak vzhledem
k měřftku. tak i 7.pil.sobu zoracování. Je tedy tře-
ba tuto oblast pokrýt novým zpracovánl:m.

Příručnl: turistické mapy mají u nás již svou tra-
r'lici a všechnv turistickv významné oblasti iso'!
ji:ni pokryty. Protože způsob zpracování dosavad-
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ních map nebyl jedrnotný, včetně vyjadřovacích
prostředků, které bylo třeba přizpůsobit možnosti
s,ryolupráce se sousedními sociaUSitickýlmi státy, a
protože i vymezení turistic,kých oblastí se od prv-
ních vydání těchto map změnilo, přistoupilo se od
roku 1974 ke zpracování a vydávání nového sou-
bDru turistických map. Tento soubor pak postup-
ně nahradí předchozí edice; jeho vydání bude
ukončeno v průběhu příští pětiletky. Pro lyž'ařskou
turistiku se počítá s vydáním lyžai\ských map nej-
důležitějších oblastí. Vydámí vodáckých map bylo
uživateli celkem kladně hodnoceno, poslední do-
bou však o ně klesá zájem.
Další kartografická díla pro veřejnost předsta-

vují poměrně široký výběr titulů a nelze je v této
souvislosti jednotlivě probírat. Dál,e bude pokra-
čovat vydávání politicko-agitačních map, orientač-
ních plánů měst, reprodukcí starých map a plánů
apod. Určitá tradice je ve zpracování politickový-
chovných map, které byly vydány v minulé a této
pětiletce a v jejich vydávání se bude pokračovat.
K obsahovému pojetí a jeho zpracování lze

rámcově říci, že tituly konceponě, výrawvě a tech-
nicky zastaralé budou postupně přepracovány (ja-
ko např. orientační plány měst) nebo nahr'až,eny
tituly jinými. Dále se uvažuje o vytvoření nového
tvpu autoturistické kul1:'urně-poznávací mapy v mě-
řítku 1:200000 a mapy okresů pro cestovní ruch
v měřítku 1:100000. V koncepčních úvahách obou
podnikfi se objevuje řada zajímavých námětů. Sa-
mostatnou oblast pak tvoří vydávání plastických
map, které se zpracovávají ve formě nástěnné a. pří-
ruční a tak jako mapy dvojrozměrné nacházeií u-
platnění v nejširších oblastech společenského živo-
ta. Pro svou názornost vyjádření vertikální složky
terénu budou mít v budoucnosti stále větší uplat-
nění.
Technologie Výroby kartografických děl se

v podstatě ustálil'a na schématu.
- sestavitelský 'Originál - vydav'atelský originál
- tiskový podklad s tím, že vstupní fázi výroby
f\lternativně nahražujeautorský koncept, topogra-
fický originál nebo Ipod. Vydavatelské originály
map jsou nejčastěji zpracovávány kr,esbou nebo
rvtfm do vrstev na plastických fóliích, méně již
rytinou do vrstvy na skle, která se používá 'pouze
prrl IPráce s vysokými požadavky na kvalitu čáry,
nebo kresbou na zajištěný papír.
Zpkl'adlI1ím prvkem v"STrobníhonrocesu map ve

všech fázích se staly plastické fólie. Významnou
Mohu zde stále malí fólie na bázi PVC,kt'lt'é
umožňují dosahovat velmi dobré kvality při kresbě
vvdavatelských orIginálů map a iednoduché '01.'0-

v'Ídění olpI'lav tiskových podkladů. V obl'asti malU
velkvch měřítek se technologie ori,entuie spíše nfi
noužívání PET-fólií, které mait pTOti fóliíím pvr;
sice řadu výhod, ale i niíkteré nevýhody fnflnř.
ohtížněiší provádění Diprav a kopfr!ování,kresb"l
11lnívií pouze na laku a ie možno ii snáze pnšk"1-
,-lit). PET-fóHe se prosadily i ia,ko nosiče vrstev.
Pro fotomechanické kopírování se 'použív,aií i n"-
...•~le fólie PVC. i kdvž i zde se sUile vyrazněii pro-
~<17uieIpřechod na fototechnické filmy na PET pod-
ložce.
Popis map se v současné době prOvádí výhrad-

ně s použitím fotosazby. Kartografická pIi8covIště

v ČSSR se ori,entovala DJa titulkové fotosázecí stro-
je, které jsou vybaveny širokou škálou písma
i velkým počtem písmových znaků, což umož-
ňuje sazbu mezinárodní abecedy, čes1kých a slo-
venských akoentů.

Popis je významnou složkou malpy, která podá-
vá nejen informaci o kvalitě jevu, ale i o jeho
kv,antitativních charakteristikách. Důležitým mo-
mentem je p'roto typizaoe písma, ,a to Ipředevším
u státních mnohalistových mapových děl. Zavede-
ní fotosazby ve s1"ovnání s dřívější kovovou typo-
grafickou sazbou přineslo sice ?lproduktivnění vý-
robního procesu, avšak i některé problémy. Výrob-
ci fatosázecích pří'strojů se orientovali na nové
druhy písma, kt'8ré se dříve nevyskytov,aly, ,a roov-
něž nezajišťují (a to ani u stejných rodů p<sma1
zachování shodného řezu :a dalších písmových cha-
rakteristi'k. To působí obtíže !především při opako-
vaných vydáních, kde dncházl ke změnám v v'o-
pisu map. Tato skutečnost Iproto vyŽiaduje i V(T-

hledově se ori,entov,at na taková fotosázecí zař(-
?:ení, která jsou z hledislm charakteristik písma
kompatibIlní s dříve používanou f,o,tosazbou.

Pozornost byla věnována standardizacI geogra-
fického názvosloví prostřednictvím názvoslovných
komisí. Výsledkem činnosti těchto komIsí jsou pub-
likace, které obsahují seznamy vžitých názvů geo-
grafických objektů, jejichž pOllžívání v mapách je
závazné. Zpracováno je území ČSSR, svět a mimo-
zemské objekty.
Při zpracování vydav,atelských originálfi map se

zatím p'oužívá výhradně rozkreslování čárových
prv,ků podle jednotlivých barev. Popis se lepí z ko-
pií fotosazby vyhotovených na diazomateriálu,
který je opatřen stálelelpící 'směsí. Obdobně vznI-
kají i plošné prvky mapy, a to zpravidlla skládá-
ním ploch a rastrů tří základních barev (žlutá,
purpur, azur) tzv. metodou triády. Barevný obraz
mapy vzniká syntézou Iprvků až při bar,evném n:"!-
tisku mapy. Řadu map je možno při Ipoužití tohoto
způsobu tisknout ve zkrácené barevné stupnIcI, a
1'0 zpravidla v rnzsahu 4-8 tiskových barev; po-
čet barev se řídí především požadov,anou barev-
nosU čárových prvků.
V p,oslední době se výVOj t1echnologIe v klarto-

grafU orientuje i na zpracování bélll'evného vyda·
vatelského originálu mapy, který by sloužIl jako
nředloha pro reprodukcI technIkou stablllzovlané-
ho čtyřbarvotisku. Hlavním problémem přI této
tecbinol,ogii je docíl'8ní stejnoměrného barevného
krytí originálu jak u ploch, tak především u M-
rových prvků mapy. Barevné originály se vyhoto-
vují buď na povrchově upravený kartón nebo na
Dl,astickou fólii. Pro kresbu se používá zpravidla
Anilinových barev. PI'IObarevné Iplochy lze použít
i speciální fólie opatřené stálelepící směsí, vyrá-
běn8 v široké barevné škále, z nichž se vyřezávají
barevné areálya montují do kOlntur. Vydav-atelský
originál popisu se při této technol'ogii zpravidla
vyhotovuje j,ako sailnost1atná předloha. B,arevné vy-
davatelské originály se rep1"odukujl prostřednic-
tvím barevných výtažkfi nebo pomocí skenerů.
Současná reprodukční technika, která využívá fo-
totechnické f1lmy na PET podložce a líc ovací sy-
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stém, dokáže kv,alitně reprodukovat a vyhotovit
soutisk barevný'ch čár čtyřbarvotisk18m i o tloušť-
ce 0,15-0,20 mlIIl.

K významnému pokI'Oku v oblasti polygrafic-
kých technik dochází v poslední době u barev-
ných soukopií (barevných náhledfi). Byla vyvinu-
ta řada systémfi, z nichž některé jsou využitelné
pouze pro stabilizovaný čtyřbarvotisk, jiné umož-
ňují docílit širší barevnou škálu a jsou proto ;po-
užitelné i pI'O ~pracování map. Výhodou soukopií
je kvalitni barevná reprodukce tiskových podklia-
dfi la především pak rychlost vyhotovení soukopiel.
Metody lze racionálně použít i v případech, kde
je třeba vyhotovit několik barevných kopií mapy
a ofsetový tisk by byl nerentabilní.

K dalším postupfim patří líoovací systémy. Tyto
"vstémy značně zkracují ČlaIS Ipro montáž a podstat-
ně zvyšují její přesnost. Při doved,ení systému až
pO ofsetový stroj zkracují dobu přípravy stroje
k tisku. V ČSSR vyrábi Grafotechna, n. p.,od le-
to~ního roku lícovací děrov,ač LD 1, který je určen
pro reprodukčni fotografii, montáž a vyhotovování
masek, la Hcovací děrovač LD2 pro velkoform<í-
tlOíTépředlohy a tiskové formy nad formát A 2.
Přesnost montáže je ±0,02mm.
Jako tisková deska se v současné době používá

celosvětově desk,a hlinHwvá s oxid ovanou povr-
cholvou úpravou nebo deska polymetalická. Po-
stupně se prosazuje i u velkých formátfi předcit-
livování desek. VyvoláVla,cí automaty pro zpr,aco-

vání tiskových forem se zatím uplatňuji pouze ve
velkých záviodech, neboť kapacita těchto automatfi
je 80-300 desek za pracovní směnu.
V oblasti strojfi a zařízení se resortní k1artogra-

fická pracoviště orIentují především na nákup vý-
robkfi ze zemí RVHP. Výjimku tvoří pouze někte-
rá unikátní zařízení, jako velkoformátové nátisko-
vé lisy pro formát větší n18ž B 1, velkoformátJové
fotoreprodukční přístroje, vertikální výtažkové fo-
tmeprodukční přístroje apod., které nejsou v RVHP
vyráběny.
V obla'sti ofsetové tiskové techniky se podniky

orientují na Výrobky firmy Planeta, NDR, zejména
pak na rychloběžlIlé archové ofset'ové stroje řady
V1ariant, které svou stavebnicovou konstrukcí, vý-
k'onem až 8000 obrátek/hod. i z hlediska bezpeč-
nosti při práci plně vyhovují vysokým požada,v-
kJm kladeným na tisk map.
Závěrem je třeba řici, že uvedený přehled sou-

časného stavu tvorby kartografických děl pTO ško-
ly ,a v'eřejnost a technologie jejich ~pradovánl má
přispět k celkové orientaci a seznámení naší od-
borné veřejnosti s touto problematikou.
Náročné úkoly šHsté pětiletky, vytýčené XV.

sjezdem KSČ a závěry zejména 7. a 11. pléna ÚV
KSČ vyžadují důsledné prosazování racionalizace
v kartografU a další prohloubení inovačních proce-
sfi, jejichž cílem je uspokojení všech zásadních po-
žadavkfi vyplývajících z potřeb škol a veřejnosti.

K současnému stavu teorie a praxe
kartografické generalizace Ooc. Ing. Erhart Srnka. CSc••

VAAZ Brno

Kartografická generalizace zůstává stále velmi aktuál-
ním problémem tvorby odvozených map. Svědčí o tom
neustále se rozšiřující počet teoretických studií i expe-
rimentálních prací, věnovaných této problematice.
V příspěvku jsou uvedeny některé poznatky o sou-

časném stavu řešení generalizace v československé
i 2;ahraniční kartografii.

2. Kartografická generalizace v současné praxi
a možnosti jej{ objektivizace

V technologii běžné mapové tvorby stále zcela převlá-
dá klasicky prováděná generalizace. V ČSSR to platí
pro všechna nomenklaturní mapová díla, obdobně
je tomu i v zahraničí. Stávající směrnice pro genera.
lizaci obsahují vesměs jen obecné a verbálně formu.
lova.né pokyny. Pokud se v nich uplatňuje určitá
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reglementace generalizačních postupů (zejména při
metodě výběru), vychází zpravidla jen z ·cenzálních
ustanovení. Jednotlivá kritéria a hranice cenzů bývají
přitom poměrně strnulá a široká oblast prvků pod-
míněného výběru většinou není blíže podchycena.
Zvláštnosti zobrazovaného území se respektují pou-
ze prostřednictvím obecně formulovaných výjimek
od pravidla.
Tento stav není způsoben neochotou praxe zavá-

dět nové teoretické poznatky, ale je odrazem dosud
malé možnosti využít tyto poznatky komplexně
a jednoznačně. Komplexnost a jednoznačnost (byť
subjektivní) jsou typickými znaky práce kartografa
a dokud teorie tyto požadavky nesplní, nejsou její
závěry plně realizovatelné v konkrétní mapové tvorbě.
V této souvislosti vzniká otázka, zda naopak do-

savadní praxe může přispět k prohloubení teorie
generalizace. V publikovaných studiích se stanoviska
k této otázce objevují jen zcela ojediněle a nejsou jed-
notná. Příčinou je i skutečnost, že rozsáhlejších a ma-
tematicky zpracovaných rozborů generalizace na stá-
vajících mapách bylo zatím vykonáno velmi málo.
,Pokud byly uskutečněny [3], [5], [13], [17], [25], [30],
vždy ukázaly na užití variabilního stupně výběru,
závislého na hustotě prvků v podkladových mapách.
Tento jev potvrzují i další podrobné a nepublikované
rozbory generalizace obsahu současných českoslo-
venských topografických map různých měřítek, pro-
vedené v posledních letech na VAAZ v Brně.
Bylo by jistě nesprávné tyto výsledky absolutizo-

vat. Je však nesporné, že hodnoty vytvořené dosavad-
ní kartografickou tvorbou je třeba exaktně analyzo-
vat a využít, neboť poskytují zatím jediné komplexní
řešení konkrétní generalizace. Jde o to, aby při výzku-
mu generalizace nebyly pominuty dlouholeté zkuše-
nosti celých generací kartografů" jejichž dialektický
myšlenkový proces (zejména postup od obecného ke
zvláštnímu) je v mapách realizován.
Kromě zobecňování poznatků současné praxe jsou

zkoumány četné další možnosti objektivizace karto-
grafické generalizace. Nejnovější studie vycházejí
z teorie systémů, informatiky, matematické statistiky,
teorie grafů, teorie kódů, teorie filtrů integrálních
transformací apod. Současně jsou samozřejmě zkou-
mány i obecně geografické, filozofické a jiné nemate-
matické aspekty generalizace.
Výzkum teoretických zásad kartografické generali.

zace nemůže být samoúčelný a musí odpovídat účelu
map. Proto jsou problematické ojediněle se vyskytu-
jící úvahy, ve kterých se vytyčuje jako cíl objektivi-
zace (zobecnění) generalizačního procesu tzv. objektiv.
ní generalizace. Na rozdíl od objektivní reality, která
je v kartografii dána existujícím souborem (komple-
xem) dialekticky svázaných prvků a jevů skutečného
geografického prostředí, je mapa pouze jeho zjednodu.
šeným obrazem, který nemůže být nikdy objektivní.
Z hlediska kategorizacepojmu marxistické filozofie
existuje objektivní mimo lidské vědomí a nezávisle
na něm. Proto nelze hovořit o objektivnosti genera-
lizace, neboť tato bude vždy výsledkem určitého proce-
su, výrazně lidským vědomím ovlivňovaného. Přitom
nezáleží na tom, zda mapa vznikla individuálně gra-
fickypodle představ jednotlivce, anebo je výsledkem
celého kolektivu, využívajícího vědeckých metod prá-
ce.

Z uvedených důvodů je vhodnější hovořit spíše
o potřebě vědecké generalizace, vycházející z účelu
mapového díla a o dodržení vyvozených zásad a no-
rem na všech listech tohoto díla. Nejde zde samozřej-
mě jen o otázku terminologickou, ale o zásadní ujas-
nění cílů výzkumu v této stěžejní oblasti kartografie.
Velkým problémem stále zůstává objektivizace

procesu generalizace obsahu mapy v komplexu všech
zobrazených prvků. V případě odděleného řešení jed-
notlivých druhů geografických prvků bylo již dosa-
ženo určitých pokroků. Značné obtíže však vznikají,
je-li do řešení zahrnuto více prvků současně a musí
být resp~ktovány i složité vztahy mezi prvky různých
druhů. Dloha je značně ztížena i tím, že se tyto vzta·
hy a vazby velmi těžko analyzují a vyjadřují v mate-
matické formě, což je pro objektivizaci generalizace
veln:d důležité. .
Za tohoto stavu je zatím vhodné uvažovat jen ty

vazby mezi geografickými prvky, které jsou z hlediska
účelu mapy rozhodující. Na vojenských topografických
mapách je důležité např. podchytit vazby mezi ko-
munikacemi různých typů, mezi komunikacemi a sídly,
mezi prvky reliéfu, vodstva a porostů (z hlediska prů-
chodnosti terénu) apod.

Problém matematického modelování generalizace
vystoupil do popředí v souvislosti s rozvojem auto-
matizace v kartografii. Jeho řešení bylo již věnováno
hodně úsilí.
Značnou mezinárodní odezvu měly jednoduché

a později rozšířené zákony výběru ve tvaru odmocniny,
navržené F. TŮPFEREM v letech 1962-64 a dále
zákony výběru ve tvaru mocninných funkcí, odvozené
v letech 1967-68. Nejuceleněji byly uvedené teorie
publikovány v [28] a [25]. Později byly zákony vý-
běru rozpracovány v řadě dalších prací obou autorů
a zčásti aplikovány i na metodu zevšeobecňování
tvarů. K. A. SALIŠČEV ve své nejnovější učebnici
[23] v kapitole o matematickém vyjádření generalizace
podrobněji popisuje pouze uvedená dvě řešení, při-
čemž zákon ve tvaru mocninných funkcí považuje
za krok vpřed v rozpracování ~ané problematiky.
V současné době je na VAAZ zkoumán matematicko-

-logický model generalizace ve tvaru mocninných funk-
cí se čtyřmi parametry. Model umožňuje začlenit do
systému řešení u každého druhu prvku tři různě kom-
binované kvantitativní nebo kvalitativní souhrnné
ukazatele. Kvantitativrumi ukazateli jsou zpravidla
počet, délka, plocha prvků daného druhu v rámci zvo-
lené vztažené plochy. Kvalitativní ukazatelé se volí
podle druhu prvku, např. u vodních toků roční prů-
tok, u komunikací dopravní propustnost, u sídel po.
čet obyvatel apod. Využití tří ukazatelů (charakteri-
stik) u každého druhu prvku pokládáme za dostatečné
pro podchycení prostorové diferenciace a geografických
zvláštností prvků. Další rozšiřování ukazatelů a vy-
tváření víceparametrového modelu generalizace by
pravděpodobně již nepřineslo zkvalitnění výsledků
a neúměrně by ,rozšiřovalo požadavky na rozsah di.
gitalizovaných vstupních údajů. Je třeba uvážit, že
výstupními údaji modelu generalizace jsou opět jen
souhrnné ukazatele-normy' na jednotku mapové plo-
chy.
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Při vlastním výběru jednotlivých prvků v mezích
stanovené normy je pak již možno případně přiWéd-
nout i k dalším geografickým charakteristikám i vaz-
bám a podle nich stanovit pořadí a podmíněnost zo-
brazení. Objektivizace vlastního výběru prvků je ře-
šena v řadě studií různých autorů.

Nejčastěji jsou u každého druhu prvku zvolena
určitá kvantitativní i kvalitativní kriteria a jednotli-
vé prvky jsou pak podle těchto kritérií řazeny do po-
sloupnosti. Sídla jsou zpravidla tříděna podle správní-
ho významu, počtu obyvatel a hospodářského význa-
mu; komunikace podle typu a dopravního význa-
mu; vodní toky podle splavnosti, šířky, délky apod.
U prvků jednoho druhu jsou nejčastěji využívány tři
nebo čtyři různá kriteria. Vyskytují se však i studie
uvažující podstatně vyšší počet kriterií, např. M.
BARANOWSKI, W. GRIGORENKO [1] hodnotí
sídla podle devíti hledisek. Je samozřejmé, že počet
kriterií lze u každého prvku libovolně zvětšovat, pro-
blematická však zůstává pragmatická stránka takových
řešení.

Pro stanovení výsledného významu prvku se použí.
vá dvou poněkud odlišných způsobů. Při prvním způ-
sobu se přisuzuje všem kriteriím stejná váha a význam
prvku je dán součtem jeho umístění v jednotlivých
klasifikačních skupinách (viz. např. M. HÁJEK [10]).
Druhý způsob, publikovaný např. W. KELLEREM
[18], je založen na vytvoření posloupnosti i u zvole-
ných kriterií. O výběru prvku pak rozhoduje přede-
vším jeho umístění ve vyšších klasifikačních skupi-
nách.

V některých studiích se přihlíží při výběru určitého
prvku též k jeho poloze vzhledem k ostatním prvkům
totožného nebo i jiného druhu. Vychází se zpravidla
z podmínky, že daný prvek je vybrán do odvozené
mapy pouze tehdy, je-li jeho vzdálenost od nejbliž-
šího prvku vyšší kategorie větší než předem stanovená
hodnota. Kriterium vzdálenosti je v konkrétních ná-
vrzích upřesňováno dalšími hledisky. Postupy tohoto
druhu uvádí např. V. V. IVANOV [15] nebo F. TOP-
FER [29] při generalizaci sídel. A. V. BORODIN
[5] tuto metodu aplikuje i pro další prvky, přičemž
vyvozené hodnoty sestavuje do přehledných tabulek.
Výsledkem všech uvedených metod je variabilní stu-
peň výběru, závislý na hustotě prvků ve výchozí mapě.

U. FRANKE [6] využívá při řešení výběru prvků
teorie množin a teorie grafů. Mapový list rozkládá na
síť elementárních dvourozměrných intervalů. Každý
elementární interval je pak nositelem kartografické
informace a každý zobrazený prvek je složen z určité-
ho počtu elementárních intervalů. Autor předpokládá,
žemezi elementárními intervaly jednoho prvku existují
funkční vztahy, které lze stanovit a prakticky vyjá-
dřit. V aplikaci na teorii grafů ztotožňuje vrcholy
(uzly) grafů s jednotlivými prvky a hrany grafů se
vztahy mezi prvky. Podle charakteru vztahu může
být hrana orientovaná, případně ohodnocená číslem
(těsnost vztahu). Vztahy mezi prvky jsou vyjádřeny
pomocí množinových termínů. Výhodou tohoto pří-
stupu je, že graf (i orientovaný a ohodnocený) lze
vyjádřit maticově. Aplikaci metody ukazuje na pří-
kladu komunikační sítě. Vztah mezi komunikacemi
existuje, jestliže na sebe navazují. Ohodnocení se řídí
klasifikací komunikací.

V některých publikovaných studiích jsou pro výběr
prvků voleny značně složité matematické postupy.
Tak např. F. HOFFMANN [12] vychází z teorie re-
gulačních obvodů a jako matematický aparát využívá
operátorový počet, resp. integrální Laplaceovy trans-
formace. Matematicky velmi náročná jsou rovněž
řešení A. S. VASMUTA a V. A. VERGASOVA [31],
ve kterých je spojována teorie pravděpodobnosti
a statistiky s kybernetickými modelováním a teorií
her.

P. MESENBURG [21] uvádí pokusy o uplatnění
tzv. faktorové analýzy při řešení generalizace. Vy-
vozuje redukční faktory generalizace na podkladě vy-
šetření kvantitativních charakteristik prvků. Některé
charakteristiky stejných nebo i různých druhů prvků
(speciálně u sídel a komunikací) zkoumá ve vzájemné
souvislosti.

Matematickou formulací generalizace se zabývá rov-
něž W. BECK [2]. Rozlišuje generalizaci selektivní
integrovanou a simulovanou a celou otázku zkoumá
s přihlédnutím ke grafickému zaplnění mapy. Řešení
aplikuje na generalizaci jednotlivých domů v půdo-
rysu sídel a při generalizaci selektivní (výběr domů)
a integrované (slučování domů) uvažuje zachová.ní
totožného grafického zaplnění na mapě výchozí i od-
vozené.

Zjednodušení půdorysů sídel patří z Wediska auto-
matizované generalizace k nejobtížnějším otázkám.
Přesto byly i v této oblasti uskutečněny první kon-
krétní pokusy a zpracovány zkušební testy. A. BER-
GER [4] zkoumá generalizaci samostatných domů
v půdorysu sídla a snaží se o zachování typického cha-
rakteru zástavby. Automatizované řešení generali-
zace půdorysu jednotlivých budov na mapách velkých
měřítek uvádí též W. STAUFENBIEL [27]. Při ze·
všeobecňování půdorysů objektů volí celou řadu po-
stupů, vycházejících ze základních metod generalizace.
Zobecňováním obrysů plošných objektů a jejich slu-
čováním na mapách velkých měřítek se již řadu let
též zabývají M. HÁJEK, I. MITÁŠOVÁ, J. ŠIPOš,
např. [11].

Originální postup při generalizaci jednotlivých do-
mů v sídlech uvádí H. J. GOTTSCHALK [8]. Využívá
čtvercového rastru, ve kterém každých devět zá·
kladních čtverců vytváří jedno čtvercové pole. Rastr
je položen na podkladovou mapu a v rámci každého
pole se zkoumá, v kolika základních čtvercích leží
obrazy domů. Dosáhne·li tato četnost předem stano-
veného čísla, je základní čtverec uprostřed pole zo-
brazen na odvozené mapě jako součást celistvé výplně
plochy sídla. Rastr se pak posune o jeden základní čtve
rec a postup se opakuje. Výsledkem celého postupu
je jednoznačně ohraničený obrys sídla. Řešení bylo
programově zpracováno a probíhá automaticky.

Značnou pozornost kartografů vyvolává otázka
matematického vyjádření a automatizovaného ze-
všeobecňování tvarů zobrazovaných prvků.

V některých řešeních jsou jednotlivé linie (průběhy
čarových prvků, obrysy plošných prvků) považovány
za množinu zákrutů nebo výběžků a jejich zevšeobec-
nění je pojímáno jako specifický případ výběru [28].
Většina autorů však vychází z geometrické představy
zjednodušení plynulé čáry při zachování nebo i zvý-
raznění jejích význačných rysů. Důležitou součástí
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těchto postupů je předběžný výběr charakterických
(opěrných) bodů čáry, ke kterým je vztaženo vlastní
matematické řešení generalizace. U čar sestávajících
z přímých úseků (obrysy městských bloků a parcel,
obrysy některých porostů, některé hranice správních
jednotek apod.) plní tuto funkci lomové body čáry.
U plynule zakřivených čar jsou zpravidla vybírány
inflexní body čáry, nebo body s maximální křivostí.
V některých návrzích se předpokládá individuelní vý-
běr charakteristických bodů kartografem. Celá řada
metod neuvažuje zvláštní výběr charakteristických bo-
dů a do matematického zpracování zahrnuje souřadni-
ce všech digitalizovaných bodů čáry v určitém kroku.

Vlastní zjednodušení čar se řeší různými způsoby
v závislosti na druhu prvku, na tvaru čáry a na výbě-
ru charakteristických bodů.
Jednoduchý postup uvádí G. MITTELSTRASS [22]

pro generalizaci správních jednotek v tematických ma-
pách velkých měřítek. Z posloupnosti digitalizovaných
lomových bodů' hranic jsou vytvořeny úseky jejichž
počáteční a koncové body tvoří místa styku aspoň
tří správních jednotek. Podrobné body hranic se pak
při zevšedňování čáry vypouštějí podle předem sta-
novených cenzů, které jsou definovány nejmenší kol-
mou vzdáleností uvažovaného bodu od přímé spojnice
počátečního a koncového bodu úseku.
Jiný způsob zevšeobecňování lomové čáry užívá

B. V. SOLOVICKIJ [26], který vyhodnocuje úhly mezi
stranami, vycházejícími z každého lomového bodu.
Je-li úhel větší než stanovuje cenzus je bod ze zobra-
zení vyloučen. Obdobný postup lze využít i u ply-
nule zakřivených čar, jestliže se vyhledají charakte-
ristické body a křivá čára se aproximuje přímými
úseky.
V. V. IVANOV [16] volí charakteristické body ve

vrcholech jednotlivých zákrutů čáry (body S maximál-
ní křivostí). Každý zákrut je matematicky definován
základnou, výškou a vrcholovým úhlem trojúhelníka,
jehož vrcholy tvoří vždy tři po sobě jdoucí charakte-
ristické body. Podle cenzů, vztažených k těmto veli-
činám, jsou některé zákruty vypouštěny nebo nahra-
zovány oblouky kružnic.
J. H. GOTTSCHALK [7] určuje na čáře všechna

relativní maxima a inflexní body, průběh čáry pak
aproximuje polynomy různých stupňů. Obdobný po-
stup navrhuje A. 1. MARTYNĚNKO [20], který spo-
juje vybrané charakteristické body křivky přímými
a obloukovými úseky.
Pro zevšeobecňování průběhu čarovných prvků

a zejména vrstevnic se v posledních letech často uva-
ž~je využití metody klouzavého průměru s normálním
nebo binomickým rozdělením vah [28], [9] a další.
Tato metoda byla s úspěchem použita v řadě konkret- .
ních pokusných prací. Zevšeobecnění průběhu vrstevnic
a celková generalizace reliéfu jsou zkoumány v mno-
ha dalších studiích.
Při řešení automatizované generalizace je nutno

definovat i matematické principy nezbytného odsunu
zobrazených prvků. Matematické vyjádření odsunu
prvků je samozřejmě jednoduché, podstatně obtíž-
nější je vlastní algoritmizace automatického prove-
dení operace. Možné postupy řešení této úlohy uvádí
např. R. SCHITTENHELM [24], A. V. VASMUT [32]
nebo F. CHRIST [14].

Z hlediska komplexnosti automatizované genera-
lizace jsou pozoruhodné zejména výsledky H. KNO.
RRA, H. J. GOTTSCHALKA, F. CHRISTA, E.
SCHMIDTA, H. UHRIGA, T. JOHANNSENA, sou.
hrnně popsané zejména v [14], a [19]. Uvedený kolek-
tiv již řadu let velmi usilovně a cílevědomě řeší pře-
chod k automatizované tvorbě topografických map.
Jde o náročné programové řešení, při kterém byly v po-
sledních letech pokusně digitalizovány některé listy
topografické mapy NSR měř. 1:25000 a z nich odvo-
zena příslušná část mapy měř. 1:200000. Celkový pra-
covní postup sestává z digitalizace podkladových map,
z předběžné automatizované generalizace a dořešení ge.
neralizace kartografem s pomocí interaktivního disple.
je. Uvážíme-li že užité řešení není zmatematického hle.
diska příliš náročné, je z uvedeného pokusu velmi ná-
zorně patrno, jak obtížná bude automatizace složi.
tějších generalizačních postupů.
Uvedený poznatek potvrzují i první zkušenosti

z řešení problematiky automatizované generalizace
v rámci využití československého automatizovaného
systému DIGIKART.

Nezbytným předpokladem přechodu od současné pra-
xe kartografické~generalizace k progresivnějším meto-
dám je definování vhodných matematických modelů,
které by komplexně a jednoznačně vymezovaly
obsah odvozovaných map. Rozvoj automatizace
v kartografii uvedený požadavek dále zvýrázňuje
a současně klade na matematickou formulaci genera-
lizace další specifické nároky. Jde především o vytvo-
ření takové algoritmizace celé úlohy, která by odpoví.
dala vědeckým kriteriím a současně byla únosná zhle-
diska programového zpracování a praktické realizace
moderní digitalizační, výpočetní a kreslicí technikou.
Obě součásti tohoto problěmu musí být řešeny vy-

váženě. Nároky automatizace někdy způsobují, že
pokusy o modelování generalizace se omezují přede-
vším na technické řešení a opomíjejí hledisko věcné
správnosti. Ani požadavky věcné správnosti generali-
zace však nelze chápat absolutně bez vztahu k cha-
rakteru odvozované mapy.
Rozpor mezi požadavky na vědeckost generalizace

a možnostmi automatizace je zřejmě pouze dočasný.
Naopak lze předpokládat, že další rozvoj automatizace
v kartografii perspektivně přispěje k prohloubení teorie
generalizace a umožní definovat komplexní matema-
tické modely vhodné pro praktické využití.
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Geografický výskum a tvorba
tematických máp

Prof. RNDr. Emil Hazúr, DrSc.,
ělen koreip. ČSAV a SAV,

Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geografický ústav SAV

Vzájomne podmienený rozvoj geografie a kartogra-
fie možno pozol.'ovať už od antických čias. Táto his-
toricky súbežná spolupráca o!:lOhatila obe vedy mno·
hými ideami, objavmi, metódami a teóriami. Hlav-
ným pojivom oboch disciplín bol a vždy mapa. Tak
ako sa zdokonalovali a prehlbovali ludské poznat-
ky, tak sa zdokonalovala i mapa - povodne ako
prostriedok fixácie našich geografických [topolo-
gicko-topografických) vedomostí. Spočiatku na ma-
pe šlo iba o logické priestorové vztahy pri vyobra-
zovaní pozemských objektov [prípadne i objektov
nebeskej sféry), neskol.' postup ne s rozvojom geo-
grafie a matematiky tieto vzťahy začali nadobúdat
stále exaktnejší matematický základ. Súčasne s ma-
tematizáciou vstupovala do kartografie [a prostred-
níctvom nej i do geografie a iných vied) vedecká
abstrakcia, takže v súčasnom období mapy nevy-
obrazujú len priestorové rozloženie pozemských ob-
jektov, ale i širokú paletu do roznej miery zovše-
obecnených a abstrahovaných poznatkov.
Kartografia vo svojej prvotnej funkcii bola vedou

o znázorňovaní zemského povrchu~ Jej podstata spo-
čívala v metóde vyjadrovania. Kartografia má svoju
internú, svojbytnú metodiku spracovania máp a
vyjadrovania ich obsahu, svoj špecifický matema-
ticko-grafický jazyk na vyjadrovanie existujúcich
poznatkov. Je to jazyk vysoko názorný, úsporný,
exaktný a preto aj velmi účinl}Ý. Odrazom týchto
pozitív bolo, že kartografický jazyk rýchlo prenikol
do r6znych vied, menovite do geografie, no postup-
ne do dalších geovedných disciplín a najnovšie pre-
niká i do vied biologických, technických a spolo-
čenských. Ktorákofvek vedná disciplína ak už raz
začala používat kartografickú metódu, sa s ňou už
nikdy nerozlúčila, nikdy sa jej nezriekla. Na druhej
strane však treba konštatovat, že vstup kartografie
na pole iných vied sa prejavoval spravidla ako
pasívne prijímani~ kartografického jazyka bez vý-
raznejšieho spHtného ovplyvnenia kartografie sa-
mej. Výnimku tu tvorila geografia, s ktorou sa kar-
tografia vyvíjala ruka v ruke vlastne od svojieh
počiatkov.
Zrod modernej vedy, menovite prírodných vied

v II. pol. 19. storočia a najmH ich intenzívny rozvoj
v tomto storočí prináša so sebou podstatnú zmenu
v ich vztahu ku kartografU. Menovite geografia ako
prakticky nepretržitý a najširší užívatel kartogra-
fickej predstavy - mapy začala v mape vidiet i nie-
čo podstatne viac než len interpretačný prostrie-
dok. Mapový jazyk sa pre ňu stával i nástrojom
poznávania a analýzy a to nielen v empirickej, ale
aj v abstraktnej rovine. A te~to trend i ked onesko-
rene, ale stále výraznejšie pozorujeme i v rade
dalších disciplín. Celkom oprávnene sa preto ho-

vorí o akejsi "geografizácii" vied v súčasnosti, ak
si porovnáme súčasnú paletu užívatelov a tvore ov
tematických máp s minulosťou. Uvedme, že jazyk
mapy prenikol dnes už intenzívne napr. i na pole
medicíny, na pole sociológie a pod. Z pasívneho
používania kartografického jazyka ako pomocného,
doplňujúceho prostriedku na interpretáciu poznat-
kov danej vedy sa stáva mapové vyjadrenie stále
častejšie už n1e doplnkom, ale priamo cierom, zá-
vereěnou predstavou poznatkov. Táto zmena v na-
zeraní na kartografický jazyk sa vedla geografie
prejavila i v dalších disciplínach, najmH v geo16g11,
pedológii a ďalších geovedných ako aj v biologic-
kých a iných vedných oblastiach. V tejto polohe
je tiež badateJný a výrazný spfitný vplyv nielen
geografie, ale i dalších vied na rozvoj kartografic-
kého jazyka.

2. Kartografia a geografický výskum

Pretožesa r6zne oblasti ludského poznania, Umo-
čené jednotlivými vednými disciplínami nachádza-
jú na r6znej úrovni vyspelosti, pretože sa nerovno-
merne rozvíjajú, aj kartografická metóda sa v nich
využíva r6zne, s r6znym stupňom univerzálnosti,
rozsahu, hIbky i dOlež1tosti, ako sme naznačili
v ,úvode.
Základnou príčinou tejto velmi roznorodej vHzby

jednotlivých vied s kartografickou metódou spočí-
va predovšetkým v obsahu, v predmete štúdia tej-
-ktorej disciplíny. Je preto celkom logické a záko-
nité, že kartografický jazyk ako jazyk priestorovej
kategórie najskor a vedome účelove rozvíjala geo-
grafia, pre ktorú je priestorovost podstatným
asp,ektom jej predmetu štúdia. Pre iné vedy bola
prtestorovosť vždy len atribútom, viac elebo menej
d61ežitým. nie však podstatou obsahu. I tu však
treba diferencovat. Napr. geovedy spravidla pripi-
soval1 vličšiu váhu tomuto atribútu, než biologické
alebo spoločenské. To sa nevyhnutne odrazilo
i v častosti a úrovni používania kartografickébo
jazyka. -
Pri geografických výskumoch možno rozlišovat

v zhode s názormi sovietskych autorov, napr. A. M.
Berljanta, I. P. Gerasimova, N. F. Leontjeva [1], [2],
[3J tri cesty, tri stup ne využívania kartograf1ckej
metódy, ktorá sa vyvíja ako nový smer, ba možno
povedat ako nový významný a velmi perspektívny
hraničný [interdisciplinárny) odbor - ako tema-
tická kartografia.

aj V y u ž{ van i e k a I.' t o g I.' a f i c ke jme t ó-
d y n a v e d e c k ú P I.' i e s t o I.' o V Ú a n a 1'9-
zu .

Už v obdobt používania klasického kartografického
jazyka ako doplňujúceho interpretačného pro-
striedku sa dospelo v geografU porovnávaeou me·
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tódou na báze intenzívnej dedukcie k niektorým
významným hypotetickým i teoretickým poznatkom
-; napr. geografická zonalita, zákonitosti rozlože-
nia pevnín a oceánov, horských systémov, teória
pevninského driftu. A. Wegenera atď. Pri týchto
v podstate ojedinelých a náhodných prípadoch ma-
pa už nebola len pasívnym doplnkom textového
opisu, či interpretácie, ale mala vlastne už funkciu
analytického nástroja. Postupne sa táto funkcia
mapy trvale udomácnila v geografii i v ďalších ve-
dách, sledujúcich priestorové aspekty skúmaných
objektov, stala sa neodmyslitelným prostriedkom
geografie, menovite v takých odvetviach ako je
geomorfológia, glaciológia, oceánografia, pedogeo-
grafia atď. Táto metóda sa rozvinula ako v polohe
deduktívnej, tak aj v induktívnej s používaním máp
od prehfadných mierok až po topografické plány
a to na báze buď kvalitatívnych alebo kvantitatív-
riych údaj ov. Vedfa empirického, porovnávacieho
prístupu sa najma v posledných dvoch desaťročiach
stále výl"aznejšie rozvíja smer matematic1ko-karto-
grafického modelovania.
Pri pOlnímaní mapy ako prostriedku skúmania

javov, teda vo funkcii analytického nástroj a, je
vzťah geografia - kartografia sil ne asymetrický.
Kartografická metóda analýzy dáva geografii mož-
nosť dospieť k poznatkom, ktoré by ináč boli ťažko
zistitelné alebo až nepoznatefné, slovom, vefmi po-
zitívne ovplyvňuje celkový rozvoj geografie a dal-
ších vied. Spatný vplyv na rozvoj kartografie je
v tejto polohe len obmedzený.

b 1 V y u ž í van i e k a I" t o g I" a f i c k e jme tó-
dy na interpretáciu vedeckého
bádania

Výrazným zefektívnením kartografickej metódy
v geografických výskumoch i v bádaniach iných
vied sa stal prístup k tematickému mapovaniu. Ma-
pa sa tu stáva základným interpretačným prostried-
kom až cielom vedeckého snaženia. Deje sa tak
už nie náhodilo, alebo intuitívne, ale na základe
predom vytýčeného vedeckého zámeru. Tematické
mapovanie sa uskutočňuje v r6znych mierkach,
s roznym stupňom podrobnosti (generaIizáci,e 1 a
za r6znym účelom. Dokonca jedna a tá istá mapa
(l tematicky zmapované územle 1 može hrať, a spra-
vidla aj zohráva, roznu úlohu nlelen pre vedný od-
bor, v ktorom vznikla, ale i v celom rade dalších
odborov. Tým sa len potvrdzuie a dokumentuje
pravidlo, že vedecké výsledky jednej vedy - v na-
šom prípade. interpretované kartograficky - stá-
vajú 5a zaujímavé, potrebné, ba častokrát I progra-
mové pre určité výskumy v inei vede. Treba však
prlpomenúť, že pri tematlckom mapovaní mapa
n~stráca funkciu analytického prostriedku, ba na-
opak sl ju nadalel ponecháva a to na vyššej úrovni
než v predchádzajúcej etape.
Vo vzťahu geografia - kartografia zostátva i na-

dalei asymetrická vazba, avšak v obrátenej polohe
než tornu bOlů v pl'edchádZajúcom prípade prijed-
nostl!annej análytickej funkcii mapy, kde tradičný
kartografický jazyk vystupuje len ako pasívny po-
mocný podkladový aparát. Aktívnu úlohu v analýze
i interpretácii preberá jazyk tematickej kartogra-
He.

I keď jazyk tematickej kartografie svojou formál-
ne-technickou bázou vzišiel a nadvazuje na tradič-
nú kartografiu, impulz k jeho vzniku na tejto novej
úrovni vzišiel z geografie a zčasti i z iných vied. Je
vysoko pozitíiVnym výsledkom hraničného preniku
geografie a kartografie a jeho další rozvoj vyžaduje
nad alej udržiavať a rozširovať tento medzivedný
prístup.

Spracovanie vedeckých poznatkov v podobe te-
matickej mapy teda neslúži iba geografii a iným ve-
dám vďaka svojmu obsahu, ale slúži i samotnej kar-
tografii na rozvoj jej formálnych, vyjadrovacích
prostriedkov a prístupov. Stáva sa pravidlom, že
v súvislosti s tematickým mapovaním poriadajú sa
rozne konferencie, semináre, publikujú sa zborní-
ky, články, mapy a rozne materiály v ktorých sa
rozoberajú rozne špecifické kartografické problé-
my. Kartografia sa svojou metódou stáva interdisci-
plinárnou. Je preto nevyhnutné, a vidí sa nám zvlášť
dOležité zdorazniť to na kartografickej kon-
ferencii, aby kartografia zachytila tento celosve-
tový trend, ktorý na určitý čas postavU tematické
mapovanie mimo rámec záujmov vlastnej karto-
grafie. To je dOležitá skutočnosť, z ktorej treba vy-
vodzovať nevýhnutné závery, týkajúce sa rozpra-
covani'a, či už všeobecno-kartografickej metodrky,
šírky teoretických prístupov, analýz, zovšeobecne-
ní a v neposlednej miere aj edukatívneho kartogra-
fického procesu na univerzitách a technických vy-
sokých školách.

c 1 V y u ž í van i e k a I" t o g I" a f i c k e jme t ó-
t ódy nad i a g n o s t i c k o - P I" o g n o s-
tické ciele

Od súčasnej vedy sa žiada aby nielen poznala mi-
nulosť a súčasnosť stavu a prebádanosti svojho
pDedmetu, ale aby pre celospoločenské ciele vedela
aj predvídať správanie sa tohoto predmetu v naj-
rozličnejších očakávaných i neočakávaných situ-
áciách a interakciách. V geografii sa v posledných
desaťročiach rozvíja popri monotematickom tak-
tiež komplexné tematické mapovanie krajiny -
naima v ZSSR. V ČSSR sa tento smer orientuje
v rámci rozsiahlei hlavnej úlohy štátneho plánu zá-
kladného výskumu ČSAV a SAV pod názvom: "Kra-
jina ako teritoriálnv systém a jei potenciál". Zisťo-
vanie a skúmanie potenciálu krajiny je mimorladne
náročný vp.decký nroblém. Nlet sporu o tom, že
naša 'Spoločnosť, aby sa mohla nadalej harmonicky
a všestranne rozvíiať, potrebuje komplexne po~ať
krajinu, v ktorej žije, v ktorej vyvfla svoju a'ktivitu.
Pritom je dOležité, aby túto krajinu poznala zo širo-
kého aspektu interakcie človek - príroda z hla-
disk a očakávaného budúceho rozvoja. Pri riešenf
tejto náročnej úlohy sa nemožno zaobísť bez ta-
kého významného pomocníka, akým je tematická
mapa.
Ako je známe, pripravuje sa na vydanie prvý roz-

slahly ucelený súbor tematických máp územia Slo-
venska - Atlas SSR. Z hfadiska geografického je
obsah atlasu už dávnejšie vyriešený, teraz prebieha
jeho technická realizácia. Je to zdíhavý proces, ale
očividne nevyhnutný z viacerých hfadísk, pretože
takéto dielo vzniká v histórii Slovenska po prvý
raz. Aby sa niektoré závažné problémy aich rieše-
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nia mohli spoločenskej praxi predostrieť operatív-
nejšia, Geografický ústav SAV začal s vydáv,aním
"Súboru diagnostických a prognostických máp
o krajine a životnom prostredí SSR".

Z geograficko-kartografického hfadiska v tomto
súbore vychádzajú mapy v podstate troch tried:
- typologické a regionálne mapy, t. j. mapy VŠÍ-

majúce si rovinu stavu skúmaných javov,
- diagnosticko-valorizačné mapy, t. j. mapy hod-

notiace skúmané javy z roznych hfadísk ich
vhodnosti pre spoločnosť,
prognostické mapy, t. j. mapy vyjadrujúce ve-
decky podložené predpoklady, smery a odporú-
čania využiti a krajiny a jej zdroj ov (prípadne
daností).

Znamená to, že v tomto súbore sa vydávajú meto-
dologicky rozdielne, ale tematicky vzájomne súvi,
siace mapy. lch prostriedníctvom sa skúmané javy
kartograficky interpretujú z roznych aspektov,
z roznych pozícií, pričom sa vychádza z cel kom
konkrétne postavených ciefov.

Ak uvážíme, že ešte pred nedávnom, prakticky
sotva pred desaťročím sme rozlišovali popri topo-
grafických mapách (resp. mapách pre národné hos-
podárstvo) a popri mapách pre školy a verejnosť
taktiež typy vedeckých analytických, komplexných
a syntetických máp, v súčasnom období sa rodina
vedeckých tematických máp natofko začala roz·
rastať, že je nevyhnutné uvažovať o podstatne iných
klasifikáciách máp, poprípade riešif akútny pro-
blém hlbšieho triedenia a rozlišovania najm1:i kom-
plexných a syntetických máp. Mnohostranné kom-
plexné a systémové skúmanie a mapovanie krajiny
dáva podnety ku vzniku máp zdroj ov, komplexno-
-odvetvových, súbežno-komplexných (polykomplex-
ných) a iných zložitých máp, ktoré sú v podstate
zložitými syntetickými mapami. Tieto mapy sú však
mapami vyššieho typu.

Je samozrejmé, že zložité geografické výskumy
zvyšujú nároky tak na mapy, ktoré potrebujú ako
podkladové, ako i na interpretačné kartografické
metódy na vyjadrenie tých poznatkov, ktoré v rám-
ci týchto výskumov vznikajú. V tejto tretej ceste je
viacstupňové, viacvrstvové využívanie máp, ktoré
si vyžaduje hlboké teoretické i praktické, geogra-
fické i kartografické znalosti. Preto popri úlohách
geografického charakteru venuje sa v rámci ČSAV
a SAV vefká pozornosť rozvoju teoretickej a tema-
t1ckej kartografie.

V hlavnej úlohe II-5-1 "Krajina ako teritoriálny
systém a jej potenciál" sa okrem Atlasu SSR riešia
dve kartografické úlohy: úlohy II-5-1/17 "Kartogra-
fická interpI1etácia výsledkov geografickej syntézy"
a úlohy II-5-1/18 "Výskum vedeckej organizácle
krajiny ako teritoriálneho systému z kartografic-
kého hfadiska". Riešitefskými pracoviskami týchto
úloh sú Geologický l1stav SAV a Stavebná fa'kulta
SVST v Bratislave,

Okrem toho sa v rámci samostatnej hlavnej úlohy
štátneho plánu základného výskumu II-5-3 pod
názvom "Využitie kartografických informácU pri
štúdiu životného prostredia", ktorej hlavným koor-
dinačno-riešitefským pracoviskom je Geografický
ústav ČSAV v Brne rieši dalších 6 kartografických
úloh.

Vo všetkých kartografických úlohách, ktoré sa
riešia na pOde ČSAV a SAV sa nastofujú a riešia
závažné problémy, ktoré sa dotýkajú spoločných
záujmov geografie a kartografie, ale je očividné,
že svojou povahou prerastajú rámec tohoto dvoj-
vzťahu a majú širší, vš'estrannejší dopad. Týka sa
to najma problém ov zriadenia vhodného informač-
ného systému pre geograficko-kartografické účely,
metód interpretácie geografických lnformácií - a
celého radu dalších otázok, ktoré neostávajú iba
v teoretickej polohe, ale ktoré majú priamo prak-
tické výstupy. Z tohoto dovodu sa niektoré čiastko-
vé etapy zaoberajú i niektorými organizačnými,
technologickými a technickými problémami.

Geografiu a niel{toré ďalšie geovedné disciplíny
osobitne zaujímajú najma otázky kartografickej in-
terpretácie vedeckých poznatkov. Pri niektorých
výskumoch začína byť vefmi obťažné stanovenie
hranice medzi problematikou "rýdzo geografickou"
a "rýdzo kartografickou". Nazdávame sa, že netre-
ba ",yvíjať osobitné snaženie na jej rozhra:ničenie.
V dnešnej dobe integrovaných poznatkov by to bolo
málo účelné, ba zbytočné. Podstatné je, aby aj kar-
tografi si uvedomovali tento interdisciplinárny cha-
rakter svojej vedy a neuzatvárali sa do ulity utili-
tárno-technickej kartografie a aby včas pochopili,
ktorými smermi sa má uberat snaženie, aby priniesli
svojej vede i spoločnosti maximálny úžitok.

Ákademik I. P. Gerasimov na adresu spolupráce
geografova kartografov uvádza [2]: "V tematickej
kartografii geograf a kartograf, reprezentujúc kaž-
dý svoj osobitný odbor poznani a - je rovnopráv-
nym partnerom pri tvorbe najvýznamnejších kar-
tografických diel súčasnosti. Práve v tematickej
kartografii sa úzko spájajú problémy bádania kraji-
ny s otázkami jej adekvátneho kartografického vy-
jadrenia. Rozumná defba práce medzi geografom a
kartografom nadobúda preto zvlášť dOležitý vý-
znam".

Tento názor plne zdiefame a potvrdzuje ho i naša
skúsenosť.

Úloha kartografa v geografickom výskume - to
nie je len otázka techniky kresby a reprodukcie
máp. Defba práce medzi geografom a kartografom
- to nie je iba mechanické rozdelenie úkonov a po-
vinností pri tvorbe mapy. V tomto procese sa obe
vedy a teda i činnosti oboch odborníkov vzájomne
prelínajú. Geografické poznatky prenikajú do kar-
tografie - a naopak. Teoretické a praktické úspe-
chy kartografie pomáhajú geografii a celému radu
dalších vied akumulovat nové a nové množstvá
fa'ktov, poznatlmv (moderne- informácU) ale sl1-
časne napomáhaiú zisťovaniu nových zákonitostí
v prírode a spoločnosti a tým "robU tieto vedy
praktickeišími". Mnohé tematické mapy, ktoré.vzni-
kaiú v takeito úzkej spolupráci sú kvalitatívne no-
vými typmi, skupinami, triedami kartografických
diel, pre ktoré kartografia nemá ešte vyoracované
ani klasifikačné kritériá. Mnohé rajonizačné mapy,
ktoré sa považovali doteraz za najvyšší typ považu-
jeme dnes "iba" za empirické zovšeobecnenia, kým
diagnisticko-prognostické mapy sú príkladom ve-
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deckého zovšeobecnenia. A pritom takéto mapy
vznikajú z potrieb praxe, vedeckého bádania a teda
nie tú atypické.

Konštatujeme, že mapy v geografickom výskume
majú nezastupitefnú funkciu. Geografia ich považu-
je za nenahraditefný vedeckovýskumný nástroj pre
icb prehfadnosť, názornosť, selektívnu generalizo-
vanosť, metrickosť, pre diskrétnosť i spojitosť ich
obrazu umožňujúceho vedeckú analýzu, indukciu,
dedukci u, abstrakciu, formalizáciu, modelovanie a
pre celý rad ďalšÍch výhodných sposobov uskutoč-
ňovania geografických výskumov až po syntézu.

LITERATORA:

[I] BERLJANT, A. M.: Eetapy i urovni ispolzovanija kart
v geografii. Izvestija vsesojuznogo geografičeskogo
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rabotku meždunarodnych tematičeskich kart. Izves-
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31-37.

[3] LEONTJEV, N. F.: Kartografičeskij metod - sosto-
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Lektoroval:
Doc. Ing. Milan Hájek, CSc.,

Katedra mapovania a pozemkových úprav
SvF SVŠT v Bratislave

Niektoré pohfady na vývoj kartografie
o Slovensku Prof. Ing. Dr. František Kuska,

Bratislava

Kartografia v najširšom zmysle slova je proces zobra-
zovania Zeme a znázorňovania povrchu zemského
v rovine, a tak je prostriedkom poznávania a nielen
poznávania sveta. vývoj kartografie li jednodlivých
národov závisel a závisí, okrem iných faktorov, od
stupňa vzdelanosti, úrovne vedy i technických pro-
striedkov obdobia, v ktorom kartografické dielo, mapa,
vzniklo, alebo zvIŮká.
Znázorňovanie častí povrchu zemského v dávnej

minulosti bolo vefmi primit.ívne. Len dlhým vývo-
jom, pomaly, pracne a postupne sa zlepšuje a zdo-
konafuje z hfadiska jeho hodnovernosti a presnosti.
Dnešná úroveň kartografie vo všeobecnosti je vý-

sledkom svedomitej vedeckej a technickej práce mno-
hých generácií geodetov-astronómov, geodetov-mapé-
rov, geodetov-kartografov, geografova celého radu
odborníkov-vedcov iných príbuzných vedných discip-
lín.
Tam, kde končí prácageodeta-níapéra, tam začíná

kartografická kresba. Samotná kresba, tvorba mapo-
vého diela a jeho reprodukcia má svoje špecifické pro-
blematiky a technologický postup, ktorý neustále
podlieha zdokonafovaniu,dnes už postupným mecha-
IŮzovaním a automatizovaním.
Z hradiska doteraz povedaného obraciam pozornosť

na vývoj klutografie o Slovensku, čo nám umožní

porovnaIŮe úrovne tvorby máp v minulosti s dneš~
ným stavom kartografie u nás.
vývoj kartografie Slovenska je spatý s vývojom

kartografie bývalého Uhorska, ktoréhb Slovensko bolo
jedným z jehoúzemných častí do r. 1918,0. móžeme
ho historicky sledovať len v rámci uhorskej kartogra-
fickej tvorby, na ktorej Slováci mali svoj' podiel, ba
dokonca sčasti udávali jej smer a zaviedli metódy na
vedeckýchzakladoch, aké sa dovtedy v krajine nec
používali. O týchto skutočnostiach existujú monogra"
fie, podrobné štúdie, rozbory i hodnotenia z pera K.
Kuchařa, O. Kudrnovskej,J. Purginu i L. V.
Prikryla a zahraničných autorovo
Opierajúc sa.o ich práce, len vo vefmi krátkom pre.

hrade sa zmieIŮm o vývoji kartografie na Slovensku,
presnejšie povedané, o vývoji vzťahujúceho sa na úze-
mie Slovenska.
Najstaršie zobrazenia Slovenska sú na mapách:

Anaximandra z r. 541 p. n. 1., Claudia Ptolemaia
(87-150 n. 1.) v diele "Geografia" , ktoré r. 1490 pre-
lůžil do latinčiny Jacobus Angelus (jeden exemplár
prvotlače sa nachádza v Univerzitnej knižnici v Bra-
tislave) a na jednej 2l najstarších máp sveta t. j.
Peutingerovej mape (Tabula Peutingeriana). Jej
kópiaz 13. storočia je vo Viedni. Zo Slovenska sú za-
kreslené iba osady na brehu Dunaja. Prvým reedi.
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torom časti tejto mapy bolSlovákJán Tomka-Sásky.
Publikoval ju v diele "Parvusatlas Hungariae"
(v pol. 18. stor.).
Pozoruhodným dielom uhorskej. kartografickej tvor-

by je Lazarova (Eleazarus) Tabula Hungariea
(Mapa Uhorska) zverejnená r. 1528. V Appianovej tla-
či mapy je zakreslených vyše 900 mien miest, z toho
na Slovensku je vyše 260. Mapa orientovaná na se-
verovýchod nemá geografiokú sieť. Na tejto mape uhor-
skej kartografickej tvorby je najstarší známy obraz
Slovenska. Mapa. bola niekólkokrát vydaná. Jedno
jej vydanie pripravil Slovák z Trnavy Ján Boza-
-Sambucus (1531-1584), lekár, historik, cestovatef~
-znalec Európy. R. 1571 vydal mapu Uhorska "Unga.
riae loca". Mapa je primitívnejšia ako jej predlohy,
nemá zemepisnú sieL .
Viedenský rodák, lekár a profesor Wolfgang Lazius

(1514-1565) prepracoval Lazarovu Mapu Uhorska
a má názov Regni Hungariae descriptio vera (r. 1556).
Na rozkaz Ferdinanda T. precestoval Slovensko a na
vojenské ciel~vyhotovil mapy i z tých území Uhorska,
ktorě precestovať nemohol, lebo už boli obsadené
Turkami. Mapa má rozmery 133,8 cm X 82,5 cm, akě
dovtedy v uhorskej kartografii neboli, má už vyznače-
nú zemepisnú sieť.
R. 1664 vyšla mapa Martina Stiera (1630-1669)

Landkarten des Konigreichs Ungarn. Nemá zemepisnú
sieť.Vyšla ir.1674 pod názvom Vermehrte uud verbes·
serte Land Charten des Konigreichs Ungarn. Stier
použil Laziovu mapu, ale bez zemepisnej siete.

Antonius Fabius de Colloredo je autorom diela
Parvus Atlas Ungariae, ktorě vyšlo vo Viedni r. 1689.
Mapu rozmerov 93 cm X 80 cm rozstrihal na 38
mapiek. Nebola spofahlivou predlohou na tvorbu
ďalších máp.
Významnýmtvorcom kartografie Uhorska a tak

aj Slovenska je Johan Christoph Miiller (1673-1721).
Tým, že vyhotovil i mapu bývalého Ceského kráfov-
stva, Sil. stal prakticky jedným z tvorcov česko-
slovenskej kartografie. Podkladommu boliurčenia
zomepisných polóh miest. Vzdialenosti odvodil z poč-
tu otočiek kolesa kočiara. Aj táto mapa mala svoje
nedostatky, napr. zámena mien riek a ině. Mapu opravil'
S. Mikovíni.
Z mnohých iných autorov móžeme uviesť. aj bolon-

ského .rodáka Luigi' FernandoMarsiglihlY (1608-
1730)dielom Da,nubius Pannonico-:Mysicus,
v któtom Sa doty'ka í SI?venska.
Priekopníko~ za,čia*()! vedeck~j ~artografie

Uhorska i ,Slovenska bol.Samuel Mikovíni (1700
až 1750), technický p01yhistor, Slovák z Ábelovej.
Jeh() životopisom i dielStmiSil. zaoberali viacerí autori.
NajobsiaWejším dielom o Mikovíiům je monohografia.
J. Purginu [2}.
Pre dielo Mateja Bela "Notitia Hungariae Novae

Historico.~eographica" vyhotovil jednotlivé mapy
žúp Uhorska už na vedeckompodklade, a to na astro-
nomickom, geometrickom, magnetickom a hydrogra-
fickom. Určil zá.kladný poludrtík prechádzajúci lle-
verovýchodnou vežou bratislavského hradu. Oň Sil.

opieral pri svojich mapov~ích prácach. Kartogra-
fiokú zobrazovaciu plochu nepoužil. Jeho metóda karto-
grafickej tvorby na svoju dobu je pokroková, vedec-

ká. i ptesná, ňou ovplyvnil vývoj kartografickej tvorby
vobec.
.Kartografickú tvotbu podstatne ovplyvnilo obdo-

bie vojenských mapovaní celého územia monarchie.
V Uhorsku prvé vojenské mapovaniesa začalo r. 1763,
a končilo 1787. Opieralo Sil. o grafickú trianguláciu
i .0 listy katastrálneho mapovania. Vynechajúc cha·
rakteristiku druhého vojenského mapovania, výsled.
kom tretieho vojenského mapovania sú topografické
sekcie,špeciálna mapa a generálna mapa, používané
v období do 2. svetovej vojny.
V období vojenských mapování vzniká významná

mápa Uhorska, zostavená už skutočne vedeckými
metódami:Mappageneralis regni Hungariae ... Slováka
Jána Lipského 200 Sedličnej pri Trenčíne (1766-
1826). Vlastná mapa pozostáva z 9 listov s dobrou
a presnou 'topografickou kresbou. Meranie pripojil
na reťazec stupňověho merania. Vyšla r. 1806 a po-
sledný list vyšieI r. 1808.. Bola vzorom pre tvorbu
ďalších máp.
Významný slovenský filológ, historik, pedagóg,

geograf a kartograf Ján Matej Korabinský (1740 až
1811), súkromne pracoval na svojom lexikone a doplnil
ho poštovnou mapou Uhorska. Vyhotovil prvú eko-
nomicko-geografickú, ale aj prvú etnografickú mapu
Uhorska: Novissima regni Hungariae potamographica
et telluris productorum tabula.
Snaha po spravodlivom vymeriavaní daní v Uhor·

sku si vynucovala čoraz presnejšie mapovanie a po-
drobné vymeranie pozemkov. Vyžadovalo Sil. mapova-
nie na stále presnejších matematických podkladoch.
Moderně mapovanie od polovice XIX. storočia vy.
chádzalo zbudovanej trigonometrickej siete. Aplikuje
Sil. Besselov elipsoid, ktorý Sil. zobrazuje konformne
s minimálnym dfžkovým skreslením na Gaussovu gufu
a táto ď~}ejkonformne do roviny. Ide o stereografické
zobrazenie. Z troch stereografických sústav, budapeš-
tiaska Sil. týka i územia Slovenska.
Roku 1908 Sil. zaviedli tri valce v šikmej polohe.

Zobrazenie na ne je konformně. Uvedené valce dali
Vznik trom zobrazovacím sústavám a to Severnej
sústave, Strednej sústave a Južnej sústave. Slovenska
Sil. týka Severná a čiastočne Stredná sústava.
Po štátoprávnych 1Jmenáchv r. 1918 Ceskosloven-

ská republika preberá všetky mapové diela vzťahujú-
ce Sil. na jej územie,pokladá ich za svoje úradné mapy,
udržuje .ich a pristupuje k vlastnej kartografickej
tvorbe. Vzniká československá kartografia ako
taká.
Na špeciálne účely zavádza Sil. konformné zobraze-

nie na kužel v normálnej polohe kužefa a na geogra-
fické účely dvojité konformné kužefové zobrazenie
v šikmej polohe ku.žefa. Buduje Sil. Jednotná trigo-
nometrická sieť katastrálna a súradnicová sústava
pre celé štátne územie. Vzniká vefmi presné a dokona·
lé katastrálne mapové dielo, ktoré Sil. však nedokonči.
10.
Počas druhej svetovej vojny fašistické Nemecko

negatívne narušilo úspešný vývoj našej kartografie,
rušivo zasahovalo i do. geodetických prác, podrobuje
si ju a usmerňujena vlastně účely.
Tak Sil. stalo len na.kratší čas. lebo po oslo bodení

vývoj na poli československei kartografie Sil. obnovil,
ba podstatne vylepšil. Z Besselovho elipsoidu
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prechádzame na dokonalejší Krasovského elipsoid.
Z Jadranského výškového systém u na Baltský
výškový systém. Vybudovala sa vermi presná
astronomicko-geodetická sieť. Šesťstupňové poludní-
kové pásy Zeme, v ktorých sa nachádza naše štátne
územie, sa zobrazujú konformne, priamo z elipsoidu
na pásom zodpovedajúce transverzálne valce. Ide
o Gaussovo-Kriigerovo zobrazenie. Tvoria sa rozličné
mapové diela v rozličných mierkach, využijúc i ďalšie,
tj. doterajšie zobrazovacie sústavy na budovaterské
ciele rozvinutej socialistickej spoločnosti.

Dnes geodézia a kartografia u nás plnou mie-
rou prispieva k mapovej tvorbe na vysokej
vedeckej úrovni. Vydávajú sa mapové diela naj-
rozmanitejšieho druhu, napr. atlasy pre verejnosť
i školy, atlasy historické, mapy pre šport a turistiku,
automapy, autoatlasy, reliéfne mapy, glóbusy atď.

Mapy našej dnešnej kartografickej tvorby nie sú
len vedecky presné s verným obrazom mapovaného
územia, ale sú aj umelecky pekné a estetické.

Proces tvorby máp sa nezastavil. V období vede-
ckotechnickej revolúcie vývoj ide ďalej, tvorba sa

mechanizuje a automatizuje a dosahujú sa čcraz
výraznejšie úspechy.

Údaje letopočtov, prípadne názvy diel v tejto práci cito-
vané, sa niekedy nezhodujú s údaj mi niektorých
autorovo
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Perspektívy rozvoja a racionalizácie
v kartograf ii

Ing. Bl'etislav Kelnar,
Slovenská kartografia, n.p., Bratislava

1. úvod

Spoločenský význam postavenia a uplatnenia kar-
tografie spočíva v jej spoločensky konštruktívnom,
kartograficky špecifikovanom informatívnom posla-
ní a prejave. Metódy a postupy kartografického mo-
delového interpretovania informácH sa vyznačujú
v procesoch toku informácH a komunikácií, OSOIbit-
nými formami a vlastnosfami, ktoré iné zdroje in-
formácH postrádajú.
Sú to:

konštrukčná priestorová presnosť rozloženia
v geosfére,
možnosti komplexného a účelového, priestoro-
ve lokalizovaného znázornenia aktivít zo všet-
kých sfér, ich stavov a lVzťahov,'
vedecká exaktnosf hodnotenia a interpretácie
prvkov obsahu mapy v usporiadaných systémoch
kategorizácie a klasifikácie z pohfadov kvality
a kvantity,

- objektivita obsahu, účelovo spracovaného na
požadovanej úrovni rozHšiteJnosti a čitatefnosti.

Z tohto pohfadu sa kartografia stáva díHežitým
článkom poznávania a pomocníkom pri analýze,
hodnotenl, rozhodovaní, vedení, plánovaní a riade-
nL Procesy komplexného rozvíjania, plánovania &
budovania národného hospodárstva, školstva, osve-
ty a pod. vytvárajú spolu s prlI"odou pre uplatnenie
kartografie ako vedy a produktov jej činnosU
v praxi nevyčerpatefnú základňu konzumnú a in-
špiračnú. Trend narastania požiadaviek na mnoho-
tvárnost informácH prirodzene vyvoláva vnútorný
rozvoj v oblastiach te6rie a praktickej kartografie.
Podmienenost racionálno-efekUvneho rozvoja kar-
tografie na súbežných líniách vývoja te6rie, met6d,
foriem a technik kartografického znázorňovania
a reprodukcie vyústuje do zlo žitého, odborne ná-
ročného systému riešenia, ktorý sa javí jedine
perspektívnym a zodpovedá predstavám o efektív-
nom a modernom riadení rozvoja.
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Ponímanie rozvoja kartografie dochádza v sú-
časnosti do štádia, kde kartografia predstavuje zlo-
žitý systém s radom vazieb, podmieňujúcich a spat-
ne regulujúcich. Teho modelovanie a efektívne fun-
govanie predpokladá výrazné uplatňovanie jednot-
nosti vedenia a riadenia, komplexnosť riešenia a tý-
movú spoluprácu v široko l\Ozvinutej vedeckový-
skumnej základni, pre oblasti teórie aj praktickej
aplikácie, s využ'vaním racionalizáčných predností
štandardizácie, mechanizácie a automatizácie. Rad
konštruktívnych programových myšlienok a pred-
stáv na túto tému bolo vyslovených na 4. kartogra-
fickej konferencii v Brne v roku 1975 [1, 3].

Rozvoj kartografie v ČSSR bol v posledných ro-
koch prevažne zameraný na problematiku tvorby
máp velkých mierok a nesporne priniesol vel a po-
zWvneho, najma na úsekoch automatizácie karto-
grafických kresličských prác, vytvárania informač-
ných systémov a pod. Čiastočne sa oneskorilo kom-
plexné riešenie problematiky rozvoj a tvorby máp
odvodených, stredných a malých mierok, v celej
bohatej škále mnohotvárneho výstupu. Jej riešenie
z hfadísk systémového prístupu predstavuje odbor-
ne náročnú, l'ozsiahlu a dlhodobú úlohu s interdis-
ciplinárnymi vazbami v oblastiach teórie a prak-
tickej technickej aplkácie. Sústreduje v sebe všet-
ko, čo naplň a obsah a poslanie kartografie v celom
rozsahu.

Na podklade uvedeného je možné formulovať zá-
kladné úlohy, usmerňujúce obsah a očakávané cie-
le rozvoj a kartografie, diferencovat ich riešenie do
jednotlivých oblastí odborných činností v podmie-
ňujúcich vazbách a tak stanovit perspektivy ich rea-
lizácie. V podstate ide o optimalizáciu a racionali-
záciu modelovania kartografických informácií
v súlade s požiadavkami spotrebitelského okruhu
na podklade vedeckej objektivity, exaktnosti, účelo-
vosti, úplnosti a aktuálnosti, prostredníctvom mo-
derných, racionálnych a pohotových foriem tech-
nickej aplikácie a realizácie. Splnenie takého kom-
plexu úloh predpokladá a vyžaduje budovanie a
rozvíjanie integrovaného modelu, programovo jed-
notne vedeného a štruktiírne vybaveného usporia-
danýIlli základňami vedeckovýskumnou, technicko-
-aplikačnol1 a výrobno-spotrebitelskou. Jeho vnú-
torné fungovanie je možné rozdeliť do dvoch zá-
kladných okruhov:
- záklaťlnÝ teoretický výskum,
- rozvoj met6d a foriem technickej aplikácie.

Domntevam sa. že v súčasnej dobe jestvujú v ČSSR
priaznivé podmienky pre úspešné postnpné a pro-
gresf"ne riešenie spomínaných úloh a realizáciu
uvažovaného integrovaného modelu.

Vrtvode bolo spomenuté, že jestvovanie, fungovanie
a rozvfjanie integrovaného modelu rozvoj a .karto-
grafie je podmienené v pods:ate programovo jed-
notným vedením a vybudovaním potrebných základ-
ní vedeckovýskumnej, technicko-aplikačnej a !Vý-
ro bno-spatre bitelskej.

Za priaznivý predpoklad splnenia podmienky pro-
gramovo jednotného vedeni a a riadeniaje možné

považovať skutočnosť, že vedeckovýskumná čin-
nosť v oblastiach základného výskumu a štátnych
výskumných úloh je v ČSSR riadená a koordinovaná
ČSAV, SAV, ministerstvom výstavby a techniky v
spolupráci s jednotlivými ministerstvami a rezort-
mi. Výrazným prínosom do rozvoja týchto činností
v oblasti kartografie bole sústredenie kartografic-
kých vydavatelských a výrobných činností v rezor-
te geodézie a kartografie, čím sa vytvorili predpo-
klady cetrálneho vedenia a riadenia rozvoj a karto-
grafie v jeho podriadených organizáciách a rozvíja-
nia spolupráce a pracoviskami mimo rezortu.

vývojové tendencie zavádzania jednotného systé-
mu prognóz, koncepcF, dlhodobých a krátkodobých
plánov vedecko-technického rozvoja, s akceptova-
ním požiadaviek vedecko-teoretického výskumu,
technického rozvoja a inovácie kartografických vý-
robkov, reprezentujú vážnosť prístupu k tejto pro-
blematike. Dokladom je vydávanie smerníc a me-
todických pokynov pre výber a riešenie úloh VTR
a v súčasnej dobe riešený podsystém ASR rozvoja.

Priaznivý je aj trend rozvíjania štruktúry základ-
ní vedeckovýskumnej a technicko-aplikačnej. V sú-
časnej dobe sa podiela na riešení úloh výskumu a
rozvoja rozsiahly kolektív pracovníkovo sústredený
vo výskumných ústavoch ČÚGK a SÚGK, oddele-
niach racionalizácie a technického rozvoj a karto-
grafických podnikov, v ústavoch ČSAV a SAV, ka-
tedrách ČVUT a SVŠT. univerzit, zložkách MNO a
ďalších mimorezortných výskumných pracoviskách.
Významné zázemie predstavuje aj aktivita na úseku
VZH a KRB. Potešitelnou črtou a prejavom ciefa-
vedomej angažovanosti tejto základne je, že sa čo-
raz viacej orientuje na riešenie problematiky jed-
notného programu a konštruktívnu spoluprácu.

Z hfa<;liska tohoto hodnotenia je možné vidiet
priaznivý stav predpokladov a podmienok pre po-
stupné budovanie želaného integrovaného modelu.

Predstavuje najvačší zdroj nových poznat kov. Jej
perspektívnou a vývojovou črtou je, že začína inten-
zívne presadzovať význam a prínos komplexného
riešenia úloh teoretického výskumu v kartografii
v rovnováhe a spojitosti s technicko-aplikačným
rozvojom.
, Z problematiky riešenia úloh základného teore-
tického výskumu sa žiada upozornit na postupnú
sebareaIizáciu kartografie ako vedy vedecko-systé-
movf"rm rozvíjaním komplexu poznatkov' z oblastí:

kartografickej k01Uunikácie,
kartografickej informatiky
met6d kartografického modelovania lnformácH,
kartografickej semiotiky,
problematiky informačnej zaplnenosti mapy a
pod.

Z uvedených základných oblastí teoretického vý-
skúmu bol vyriešený alebo je v štádlu riešeniá celý
rad čiastkových úloh 's vazbami na technickú apli-
káciu. Potvrdzujú to riešenia výskumných úloh a
referáty, prednesené na 4. a 5. kartografickej kon-
ferencii. Odzrkadfujú pozitívny trend vývoja a spat-
ne aj nevyhnutnosť venovať vedecko-teoretickému
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výskumu zvýšenú pozornost V súvislosti S týmto
konštatovaním je potrebné si uvedomiť, že výsledky
vedecko-teoretického výskumu sú základným a kva-
litatívne rozhodujúcm zdrojom podnetov pre teore-
tické riešenie rozvoja tvorby máp a technickoapli-
kačného výskumu, výsledky ktorých prakticky vy-
úsťujú do foriem racionalizácie. Ciele rozvoj a tých-
to okruhov sú spoločné a nachádzajú vazby v na-
plnení požiadaviek na optimálnu kvalitu spoločen-
skej použitelnosti mapy a efektíVlI10sti jej v}'lhoto-
venia. V dosledku tohto zámeru sa smery perspek-
tív rozvíjania postup ne orientujú na túto problema-
tiku a realizujú výberom vhodných úloh na rieše-
nie a foriem prejavu v praxi.

V oblasti teoretického rozvíjania tvorby máp vy-
stupujú do popredia tieto hlavné úlohy:

budovanie modelu triedenia všeobecnozemepis-
ných a tematických máp so štandardizovaným
obsahom a formou grafickej interpretácie v zá-
vislosti na mierke a účele mapy, s prihliadnutím
k možnostiam optimálneho využívania strojne
spracovatelných informácií z registr-ov inforr-
mačných systémov,

bádanie v problematike v,ybudovania subsysté-
mu kartografických informácií s využitím mo-
dernej výpočtovej a dokumentačnej techniky,

riešenie optimálnych modelov redigovania tema-
tických máp,

riešenie metód a postupov kartografickej gene-
ralizácie s rozvinutím ich technickej aplikácie
pomocou počítačov a automatizovaných zobra-
zovacích zariadení vo výstupe,

stanovenie metodických zásad štandardizácie
foriem kartografickej interpretácie prvkov obsa-
hu mapy v nadvaznosti na poznatky kartografic-
kej semiológie, kritériá optimálneho videovní-
mania a čítania, grafickú zaplnenosť a rozvoj
v kartografickej polygrafii v oblasti farieb,

komplexne koncepčné a kompozičné riešenie
velkých mapových diel, ako sú národnéa regio-
nálne atlasy,

inovácia kartografických výrobkov,

riešenie teoretických aspektov tvorby máp re-
liéfnych a glóbusov,

rozvoj metód redigovania.
Tesne nadvazujúcirn lromrpO!nentornje prolblernati-

ka technicko-aplikačného výskumu, ktoréhoúľbhoU
je hladať metódy a formy technickej aplikácie po-
znatkov vedecko-teoretickej aplikácie poznatkov
vedecko-teoretického bádania do sféry výrobno-
-pracoV'llej z pohladu mechanizácie, s clelom zvýšiť
produktivitu práce a dosiahnuť úsporu pracovnej
sIly. Túto problematiku reprezentujú napríklad:

automatizácia procesov zberu, triedenia, uklada-
nia a výberu inforrnáclí a ich transformácia na
kartografické,

- automatizácia procesov kartografickej genera-
lizácle z digitalizovaných údajov a zostavenie
potrebných programov,

metódy a nástroje technicko-realizačného zabez-
pečenia optimalizácie a racionalizácie činností
vo sférach riadenia, rozhodovania, výroby a
kontroly kvality,

vývoj sposobov materiálizácie metód a prostried-
kov kartografického znázorňovania,

zavádzanie normalizácie formami vydávania
technických predpisov, zostavovania typizova-
ných projektov mapových diel a typizovaných
technologických postupov redakčného, karto-
grafického a reprodukčného spracovania mapo-
vých diel,

riešenie inovácie \Týrobných procesov novými
zariadeniami a používaním nových materiál ov,

aktivitou pri zostavovaní plánov strojových a
stavebných investícií.

Prejavy racionalizácie sú mnohotvárne, nad vazu-
jú na technicko-aplikačný výskum a predstavujú
významný článok pri presadzovaní a zabezpečovaní
efektívnosti procesov riadenia a výroby. Realizáciu
nadchádzajú:

v príprave a spracovaní programov KSR,

v urýchlovaní osvojovania a zavádzai1ia nových
techník, technológií, zariadení a materiálov do
výrobných procesov prostredníctvom ciefavedo-
mého organizovania a kolektívnej zainteresova-
nosti,

individuálnym a kolektívnym operatívnym rie-
šením organiiačných a výrobých problémov,

pri realizácii aktivity VZH,

pri zavádzaní objektívnych systémov kontroly
kvality a pod.

4. Súěasný stav a perspektívy rozvoj a
a racionalizácie

súčasný stav a trend rozvoj a kartografie v ČSSR je
možné v podstate hodnotiť ako progresívny. Toto
konštatovanie podopierajú výsledky, dosiahnuté
v spomínaných oblastiach výskumu a rozvoj a, z kto-
rých bude vhodné spoment1ť na ilustráciu aspoň
najvýznamnejšie.

SÚ to napríkhtd výsledky vedecko-teoretického
bádania v oblastiacll kartografickej komunikácie,
rozvoj a foriem kartografického jazyka, kartografic-
kej semiológie, jnf,erpretácie,generalizácle a terml-
nológie, ktoré sa dosiahU v posledných. rokoch a
významne sa podielajú na postupnom vytváraní
uceleného modelu.fungovania kartografie ako ve-
dy. lch prínos umocňuje skutočnosť, že podnetne
posobili v oblastiach teoretického rozvíjanla tvorby
máp a technlckej aplikácie. V tejto problematike
stoja v popredí najma: komplexně riešenie jednot-
nej sústavy školských kartografických pomocok,
Národného atlasu ČSSR, Atlasu SSR, novej generá-
cie turistických máp, máp politickovýchovných,
diamáp, máp reliéfnych, tvarovaných glóbusov a
máp pre zrakovo postihnutých.
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Sféru technicko-aplikačného výskumu a technic-
kého rozvoj a napIňajú úlohy, riešenia a technická
realizácia z problematík:
- využívanie automatizovanej výpočtovej techniky

a príslušných programov v riešenom subsysté-
me ASR a kartografických informácií,

- budovanie digitálneho modelu podkladovej ma-
py,

zavádzanie automatizovaných kresliacich zaria-
dení do problematiky tvorby máp odvodených
s riešením konštrukcie niektorých prvkov zlo-
žiek mapy z digital1zovaných základných i1dajov
a pri použití automatizovaného procesu gene·
ralizácie,

optimálnej informačnej schopnosti a grafickej
zaplnenosti,
obohatenie kartografického jazyka možnostami
operatívrieho vyhotovovania JubovoJných zna-
kov a rastrov v širokej variete štruktúr a symbo-
lov na fotosádzacích stroj ach,

- tvorby farebnej kompozícieplOch na mapách
v požadovanej škále výraznosti stab1l1zovanou
farebnou reprodukciou na podklade denzlto-
metricky merateJných charakteristíkv .celom
procese reprodučného spracovávania predloh a
tlače,
priamej tvorby originálov farebných ploch a
areálov sperspektívou ich reprodukcie šůvorfa-
rebnou stabilizova'llou ofsetovou Nač'ou,
riešenia kompozície popisovej zložky z un1fiko-
vaného fondu znakov apísiem fotosadzby,
zavádzania sposobov objektívnej kontroly kval1~
ty v reprodukčných procesoch pomoc ou mer-
ných testov,
mnohostranného využívania fotomaťeriálov typu
Copyl1ne,
zavádzania progresívnych článkov normalizácie
vydávaním technických predpisov a spoluprá-
cou na tvorbe odborových noriem,

využívania techniky' mikrografie pri budovaní
dokumentácie odborového informačného systé-
mu,

inovácie strojového vybavenia, technologických
postupov va sférach kreslenia a reprodukcie
vrátane používania nových materiál ov.

Poslaním a cieJom tohoto príspevku nie je úplné a
podrobné hodnotenie spomína'llých problematíik roz-
voja kartografie, ale preukázanie, že kartograf1a sa
novotám a pokroku nevyhýba, naopak, vidí v nich
perspektívy rastu a spoločenského uplatnenia.
Uvedenie hlavných smerov náplne výskumu a roz-
voja spolu s niekoJkými príkladmi súčasného stavu
majú za deJ poukázat na doležitost. teJto proble-
matiky a na potrebu koncentrovania tvorivých síl a
kapacit v Jednotnom komplexnom programe. Túto
požiadavku podporuje skutočnost, že v súčasnej
dobe nie sú výskumno-teoreticky a technicko-apli-
kačne dostatočne pokryté všetky dOležlté problémy,
napr. doriešenie subsystému kartografických infor-
mácií, automatizácia kartografickej generalizácie
a pod.), ako na to bolo poukázané už na 4. karto-
grafickej konferencl1. Ciastkové výsledky dosiah-
nuté va výskume a uvedené príklady dokazujú, že
vybudovanie uvažovaného integrovaného modelu
rozvoja je v našich tvorivých možnostiach a dosiah-
nutie vytýčených perspektív je reálne.

LITERATÚRA:
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tlež.
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Aktuální otázky výchovy inženýrů
- kartografů Prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovai'ik, CSc.,

Stavebni fakulta ČVUT v Praze

Rychlý rozvoj vědy, teclmiky, hospodářství a ce-
lého života naší společnosti prohlubuje vztahy mezi
různými činnostmi a přináší řadu nových takových
vztahů. Specializují se nebo vyzrávají dosavadní
profese a vznikají nové. Do tohoto vývoje můžeme
zasadit též odbornost inženýrů-kartográfů, tj. vyso-
koškolsky kvalifikovaných pracovníků, kteří ve své
činnosti spojují ovládání kartografie s inženýrským
přístupem k jejím úkolům, k jejímu uplatnění. Jed-
ním z charakterizujících příkladů může být dnes velmi
významná oblast a problematika uplatnění karto-
grafie v teclmické a hospodářské sféře, v jejích řídí-
cích, projektových i realizačních činnostech. Je logické,
že odbornost inženýra-kartografa, vzniklá především
z potřeb velkorysé výstavby a rozvoje společnosti, se
vyvinula v symbióze se zeměniěřickým inženýrstvím
v rámci přirozeně, účelně syntetizujícího pracovního
i výukového oboru geodézie a kartografie. Dokladem
životnosti spojení vědních oborů geodézie a kartogra-
fie do jednoho výukového oboru i pracovního odvětví
je jeho již tradiční a dále se rozvíjející existence na
řadě technických vysokých škol ve světě i u nás a ta-
ké v příslušných slo.žkách vědy a praxe - v ČSSR
v resortních úřadech geodézie a kartografie a jejich
organizacích. Tato konstatování samozřejmě nemění
nic na vztazích kartografie s řadou dalších oborů, kte-
ré rovněž pracují s kartografickým vyjadřováním reali-
ty nebo jejichž poznatky kartografie významně apli-
kuje. Patří mezi ně obory přírodovědné, z nich tra-
dičně geografie, společenskovědné, např. ekonomie
a svým způsobem i obory filosofické, např. teorie po-
znání.

Pokud se týká tvorby map jakožto základní, kla-
sické činnosti v kartografii,ta logicky zdůvodňuje
úzké vazby kartografie na vědy o Zemi, především
na ty, které - řečeno slovy prof. Sališčeva v jeho de-
finici kartografie - se zabývají zobrazováním a stu-
diem prostorového rozmístění, spojení a vzájemných
vazeb jevů přírody a společnosti (i jejich změn v ča-
se) prostřednictvím obrazově-znakových modelů. Tě-
mito vědami jsou především geodézie a geografie se
svými různými obsahovými složkami a speciali7Jacemi.
S růstem náročnosti úkolů charakterizovaných cito-
vanou definicí kartografie oVš6m vznikají další vazby
tvorby map např. právě na teorii poznání.

V naznačených souvislostech došlo u nás v nedávné
minulosti při klasifikaci vědních oborů k rozlišení
dvou specializací ve vědním oboru kartografie, na-
zývaných geodetickou kartografií a geografickou karto-
grafií. Z doby vzniku těchto dvou ne právě nejšťastněj-
ších termínů chci vzpomenout určitý podtón, vYZIÚvající
na jedné straně ve smyslu pořizování podrobného ma-
pového vyjádření skutečnosti v podstatě geometrický-
mi postupy, bez zásadnější kartografické generalizace

(přisuzováno geodetické kartografii), na druhé straně
pak jako vytváření přehledných map s uplatněním
kartografické generalizace v celé její složitosti (přizná-
váno geografické kartografii). S tímto přístupem byly
též rozlišovány mapy technické, topografické (podrob-
né) a geografické (přehledné). Přitom topografickým
mapám byla příslušnost ke zmíněným pojetím přisu-
zována autory nejednotně. I když jsme dnes snad již
oproštění od naznačených paradoxů, chtěl jsem přece
poznámku o nich využít k tomu, že by bylo nesprávné
uvádět profil a činn')st inženýrů-kartografů do souvis-
losti se zmíněným chápáním geodetické kartografie.
Inženýr-kartograf musí ovládat celou problematiku
kartografie, k jejímž úkolům přistupuje inženýrsky
a tomu odpovídá i jeho uplatnění. Analogie platí sa-
mozřejmě o geografech-kartografech a o jejich přístupu
k úkolům a uplatnění kartografie. To ovšem nezname-
ná nějaké oddělování těchto dvou přístupů. Naopak,
jejich úzká. součinnost je životodárná pro další vý-
voj kartografie.

Inženýři-kartografové jsou vychovávlj,ni na tech-
nických vysokých školách vesměs v úzké návaznosti
s výchovou inženýrů-geodetů. Ta má různou tradici
a různé formy, jak se ještě dále zmíníme. V ČSSR máme
v současné době na technických vysokých školách jed-
notné studium oboru geodézie a kartografie, v jehož
Zlávěru si studenti mohou volit jako jednu z možností
skupinu kartografických předmětů. Po absolvování
získávají jednotné označení zeměměřických inženýrů,
pÍ'Íčemž mají důkladnější průpravu odpovídající
charakteristice inženýra-kartografa. Na univerzi-
tách je u nás kartografie pěstována zase spolu s geo-
grafií.

Vraťme se však k podstatě tématu. Jak již bylo ře-
čeno, rychlý rozvoj v naší společnosti přinesl vysoké
nároky také na tvorbu a využití kartografických děl,
zejména ve smyslu širokého uplatnění vědecky podlo-
žených metod. V tvorbě map jde o to, aby mapy byly
objektivním, i když generalizovaným vyjádřením stá-
le složitější skutečnosti, jejího prostorového uspořá-
dání, jejích vybraných charakteristik, vnitřních
i vnějších souvislostí. Jedná se přitom o široký záběr
předmětů a jevů z oblasti přírodní i společenské. vý-
chozí podmínkou ke splnění vysloveného požadavku
na mapy je objektivní, dokonalé zmapování skutečno-
sti, tj. vytvoření kvalitních tzv. původních map.
V tradičním slova smyslu tím u nás chápeme především
dnešní mapy technicko-hospodářské a mapy topogra-
fické. Tím však není v aktuálním pojetí druhovost
původních map vyčerpána. Pro vědecké, technické,
hospodářské a další účely je nutno dnes stále častěji
v podobě původních, prvotních map zpracovávat také
řadu odborných témat. Forma může být analytická,
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kdy kartograficky vyjadřované skutečnosti jsou často
čerpány jinak než v terénu, nebo syntetická, dnes
stále významnější, kde prvotní kartografické vyjá-
dření tematiky je třeba považovat také za mapy pů-
vodní. V těchto souvislostech je třeba se ještě zmínit
o nové možnosti využití družicových snímků též v kar-
tografii, které svým způsobem posunuje hranici pů-
vodních map do menších mapových měřítek.

Zvládnutí tak náročných úkolů, jako je kartogra-
fické vyjádření složité skutečnosti, se dnes neobejde
bez využití dalších progresivních možností. Prvořa-
dou úlohu mezi nimi hraje automatizovaná výpočetní
a kreslicí technika, která např. umožňuje uplatnění
exaktních metod tam, kde to dříve nebylo reálné,
zejména ale dovoluje zpracovávat mapy mnohem ry-
chleji, než tomu bylo dosud, což je významným prv-
kem pro využití kartografických děl.

Řadu okolností, naznačených dosud obecně v tomto
příspěvku, dokládá program naší konference mnoha
konkrétními příklady, které ukazují na poslání inže·
nýrů-kartografů a na požadavky, které jsou na ně
kladeny. Východiskem je skutečnost, že inženýři
oboru geodézie a kartografie jsou tvůrci tradičně chá·
paných původních map. Jinak řečeno, vztah mezi sku-
tečností a jejím zmenšeným, vždy méně či více gene-
ralizovaným vyjádřením je inženýrům-kartografům
vlastni. Prirozeně, že čím je složitější tematika mapy
a také čím větší je stupeň generalizace, tím významněji
vstupují do hry také aspekty dalších vědních oborů,
jak jsme se o tom zmínili již dříve. To platí především
v oblasti tradičně chápaných odvozených map, nově
ovšem též např. u zmíněného již využití družicových
snímků. Z toho všeho vyplývá, že výchova inženýrů-
-kartografů musí obsáhnout stále více důležitých
prvků.

Je ovšem dnes vedle tvorby mapového vyjádření
skutečnosti ještě neméně významná druhá oblast,
ve které inženýři-kartografové jsou povolanými od·
borníky a do budoucna musí dále rozvíjet svoji pů-
sobnost. Je to oblast uplatnění, využití map zejména
ve vědě, technice a hospodářství, a to jak ve smyslu
jejich funkce jako studijního (často statistického)
materiálu, tak také projekčního či realizačního pod-
kladu. Čím exaktnější vztahy a metody je třeba také
v této oblasti uplatnit - a to je dnes stále častěji -
tím významnější je i zde uplatnění inženýrů-karto-
grafů.

Jaký je tedy vývoj hlavních nároků na inženýry-
-kartografy a tím také na jejich přípravu na techni-
ckých vysokých školách? Globálně řečeno, je to vý-
voj směřující ke stále vědečtějšímu, exaktnějšímu poje-
tí a řešeni všech příslušných problémů a úkolů. Stále
platnými klasickými nároky jsou přirozeně znalosti
geodézie, technického i topografického mapování a k to·
mu příslušejících dalších disciplín, jako je fotogram-
metrie, matematická kartografie a kartografická
reprodukce. Z poWedu postupně narůstajících nových
nároků a také s rychlým vývojem příslušných vě-
deckých a technických poznatků a prostředků se do
nároků na profil inženýrů-kartografů včleňovaly a na-
dále včleňují poznatky moderně koncipované karto-
grafie v celé její šíři a k tomu nezbytné základy mate·
matické statistiky, korelačniho počtu, vyrovnávací-

ho počtu, teorie systémů, automatizace a další. Z prů-
kazných dokladů těchto konstatováni lze uvést tře-
ba postupné zvládání kartografické generalizace,
jejích zákonitostí pomocí exaktního, především ma-
tematického aparátu, které je základní podmínkou
k objektivizaci generalizace a také k jejímu postupné-
mu automatizování. Jiným příkladem může být di·
gitalizace mapového vyjádření skutečnosti, dnes velmi
aktuální v řadě oblastí, např. v informačních systémech
o území. K poznatkům ze styčných oblastí, nezbytným
v profilu inženýra-kartografa, patří samozřejmě při-
měřené poznatky z geografie a z dalších disciplín,
s nimiž se uskutečňují stále konkrétnější obapolné
návaznosti kartografie. Významné mezioborové místo
zaujala v poslední době problematika dálkového prů-
zkumu Země. Je třeba v kartografii stejně jako v ji-
ných vědách a oborech počítat dnes s tím, že její zvlád.
nutí v celé šíři a hloubce nutně vyžaduje spolupráci
různých specialistů. Sem přirozeně patří též zmíněná
již spolupráce inženýrů. kartografů a geografů-kar-
tografů. Proto také je nutno racionálně, logicky roz-
lišit, které z naznačených prvků musí patřit do pod-
staty výchovy inženýrů-kartografů a které k jejímu
dotvořeni do ucelené podoby. Tato úvaha je ovšem
bezprostředně vázána také na uspořádání oborů vy-
sokoškolského studia, jak o tom budeme dále hovořit.

Nejdříve alespoň několik poznámek o dosavadním
vývoji výuky kartografie v rámci studia zeměměřické-
ho inženýrství v ČSSR, jak byl určován potřebami
praxe. V padesátých letech byla u nás péče o kartogra-
fii soustředěna do působnosti jediného resortu geodé.
zie a kartografie, aby bylo zajištěno plnění technických,
hospodářských, kulturních, ale i politických a ostatních
úkolů kartografie. Bylo možno přitom využít již dlou-
holetých kladných zkušeností soustí'eděné geodézie
a kartografie v Sovětském svazu a stejně tak tomu
bylo i při vytváření úplné platformy kartografie ve
výchově inženýrů. Na klasické jádro jsme postupně
navázali celou šíři kartografie se všemi jejími součást·
mi a doplnili jsme též v nezbytné míře poznatky z geo-
grafie, jak o tom již bylo hovořeno. Dospěli jsme
přitom až k vytvoření kartografické studijní speciali-
zace jako jedné z volitelných možností na oboru geodé-
zie a kartografie. Můžeme konstatovat, že se naši
absolventi této specializace velmi úspěšně uplatnili
na řadě významných míst praxe. Mnozí z nich jsou
přítomni na této konferenci a podílejí se rozhodujícím
způsobem na jejím bohatém, progresivním programu.
V údobi, kdy jsme zmíněnou kartografickou studijní
specializaci zaváděli, šlo ovšem v podstatě ještě o kar-
tografii klasicky pojatou. Od té doby bylo nutno sle·
dovat rychlé vývojové směry, podchycovat je a také
se na nich podílet. Jsou jimi zejména rozvoj samotných
vědeckých základů kartografie včetně jejích vazeb
v soustavě věd, dále pak uplatňování vědeckých me-
tod při tvorbě map a při jejich stále širším a nároč-
nějším využití a samozřejmě též uplatnění moder-
ních technik a technologií v tvorbě a při reprodukci
map.

Souběžně s naznačeným vývojem přicházelo k nám
na školu také volání praxe po co nejuniverzálnějších
absolventech oboru geodézie a kartografie, připrave-
ných ovšem tak, aby byli schopni se rychle adaptovat
v ktflrékoli z hlavních oblastí oboru, tedy též v kar-
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fografii. Střetli jsme se vlastně s protichůdnými či-
niteli - na jedné straně s rycWým nárůstem poznatků
v samotné kartografii i v disciplínách pro ninepostra,
datelných a na druhé straně s nutností velmi hospo-
dárného výběru těchto poznatkůa jejich pedagogické-
ho zformování tak, abychom nezůstó.vaILdlužnikar,
tografii jako rovnocenné součásti našeho studijního
oboru. Není účelem tohoto příspěvku informovat
o našem zápolení s touto .problematikou. Chtěl bych
jen konstatovat, že průkazný doklad našich výsledků
- diplomní práce z kartografie, vykazují za dobu svého
již téměř 25letého vývoje trvale vzestupnou tendenci.
Už samotná témata těchto pracÍ, jak jsou pravidelně
uveřejňována v Geodetickém a kartografickém obzoru,
vypovídají zřetelně o zmíněném pokroku. Jsou vole-
ll'1 vesměs v návaznosti na výzkumnou i výkonnou
praxi, mají záběr celé šíře profilu inženýrů.kartogra,
fů a jejich výsledky jsou praxí se zájmem využívány.
Na těchto úspěších se podílejí v harmonické",ačino-
rodé spolupráci zejména studijní obory geodézie
a kartografie na technických .vysokých školách v Pra-
ze a Bratislavě, kde jsou zavedena kartografická stu-
dijní zaměření. Nemalé výsledky lze již konstatovat
také ve výchově vědeckých pracovníků v oboru kar-
tografie. Její absolventi patří mezi,přední českosloven-
ské odborníky ve své profesi. A měli jsme již možnost
vychovat dva vědecké aspiranty také pro Vietnamskou
demokratickou republiku. .
Studium kartografie na našich technických vyso-

kých školách, jak bylo charakteřizováno, je velmi
úspornou modifikací této činnosti. Např. v80větském

svazu jsou na sesterských institutech samostatné
kartografické fakulty s několika studijními specializa-
cemi.Nebo v Německé demokratické republice se
studium oboru geodézie a kartografie uskutečňuje
prakticky od samého začátku jako dvě samostatné
specializace. Vysvětlení značných rozdílů v přístupu
k symbióze geodézie a kartografie při výchově inže-
nýrů je třeba vidět zejména též v různém chápání
významu kartografie a tím také poslání inženýrů-
-kartografů zejména v oblasti vědy, techniky a hos-
podářství, nemluvě o samotném .zajištování tvorby
a vydávání map. Jinak řečeno, nestalý se ještě dosta-
tečně vžitými a využívanými možnosti, které po-
skytuje mapové vyjádření skutečnosti pro její pozná-
vání, ovládání a přetváření. Zde stojíme my sami
před stále nesplněným úkolem popularizovat takové
možnosti a tak pečovat o to, aby kartografie plnila
nejen své tradičně obvyklé úkoly, ale aby její mož-
nosti byly plně využity všude tam, kde mohou vý-
znamně přispět na·cestěrozvoje. K tomu je samozřejmě
zapotřebí, aby také výchova inženýrů-kartografů
měla dostatečné rozvojové možnosti.
V závěru mi dovolte doporučit, aby se konference

vyslovila ve prospěch zajišťování naznačeného vý-
voje.

Do redakce došlo 19. 5. 1978

Lektoroval:
Prof. Ing. Michal·Danll. "CSc••

Katedra mapovan.ia a pozemkových úprav
Svf SVŠT v Bratislave

z DEJfN GEOD~ZIEA KARTOGRAFIE

Výchova inžinierov a geodetov na Vysokej
§kole v Senci priBradslave v 1B.storočí
528:378 (091) (437.6)

V tomto roku oslavuje Slovenská vysoká škola technická
(SVŠT) v Bratislave a odbor geodézie a kartografie
Stavebnej fakultySVŠT .fO. 'výročie svojho založenia.
Pri tejto příležitosti je vhodné a potrebné pripomenúť
si tradície a existenciu vysokej ·'školy v Senci pri Bra-
tisJave, kde už v 18. storočí vychovávali inžinierov
geodetov v kartografovo V tomto roku si však pripo-
míname aj smutné 200. výročie zániku uvedenej Vyso-
kej školy v Senci.

Okolnosti vzniku vysokejškoly

Vz~ik vysokých škol v Uhorsku v 17. a 18. storočí sa
prevažne viaže na územie Slovenska. Širokej geodeti-
ckej verejnosti je známa éxistencia Banskej akadémie
v Banskej Štiavnici. Jej 200-ročné výročie založenia

bolo r. 1963. Podobne je to aj s academiou Istropoli-
tany v Bratislave a s univerzitou v Trnave, ktoré v.mi-
nulosti tiež vychovávali geodetov a kartografov [3].
Málo je však známa existencia, možno povedať, prvej
vysokej školy technickej a ekonomickej v Sen-
ci pri Bratislave, ktorá bola založená r. 1763, známá
a'ko "Colegium Oeconomicum" (ďalej kolégium).
Bude isto zaujímavé oboznámiť sa bližšie s pome:rne

krátkou históriou tejto vysokej školy, s jej založením.
sposobom vyučovania ako aj s ďalšími osudmi tohoto
kolégia.
Rok 1763znamená medzník v období panovania Márie

Terezie. Po 7-ročnom vojnovom 'období prichádzajú
pDkojnejšie roky. V tom čase sa, naliehavo prejavila
nutnosť venovať pozornosť vnútorným pomerom ríše
Rakúskej. Oblasti Uhorska trpiace pod tureckým jar-
nom boli spustošené. Ich znovuosídfovanie, zveTadenie,
výstavba a riadenie. vyžadovali si značný počet inži-
nierskotechnických a administratívnych pracovník ov.
Bolo treba budovať cesty, mosty, nové sídliská, za-
meriavať povo obsadenú podu atd: Obnova a moder-
nizáciahospodárstva, spravovanie ríše a novovznik-
núvšie vlastnícke vzťahy sivynucovali kvalitné technické
a administratívne kádre, a to v značne viičšej, miere
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ako predtým. Naliehavým problémom bolo aj zinten-
zívnenie hospodárstva, zastaralého technicky i eko·
nomicky. Tiež v tomto smere potreba odborníkov
bola nevyhnutná.
Táto situácia nútila reálne zmýšrajúcu časť uhorskej

šrachty požiadať Máriu Teréziu o založenie vlastnej
vysokej školy technickej a ekonomickej. Žiadosť zvlášť
podporoval a panovníčke predložil grM Ladislav Eszter-
házy, hla vný král' ovský dvorný kancelár, pán rozsiahlych
pozemkov v okolí Bratislavy (Bernolákovo, Senec, Ga-
lanta atd), ktorý mal vefmi dobré styky s cisárskym
dvorom vo Viedni. Aj stoličná generálna kongregácia
v Bratislave sa s oduševenním uznesla na odporúčaní
a založení tohoto kolégia.
Na účely tejto vysokej školy Eszterházy pon(lkol

svoj kaštier i s okolitou záhradou v Senci (vtedy sa Se-
nec po madarsky menoval Szempc, nemecky Wartberg).
Na jej údržbu venoval 20.000 forintov a prevzal na se-
ba i adaptáciu kaštiera. Žiadosť bola odovzdaná vo Vied-
ni 6. augusta 1763. Bola starostlivo a premyslene pri-
pravená, obsahovala tiež návrh na sp6sob vyučovania.
Na základe žiadosti a návrhu Eszterházyho, Mária
Terézia vydala už 14. septembra 1763 zakladajúcu li-
stinu kolégia pod názvom "Collegium scientiarum po-
litico.oeconomico cameralium". S vyučovaním sa za·
čalo v tom istom školskom roku. Štúdium bolo troj.
ročné s výnimkou školských rok ov 1769/70 a 1770/71,
ked bolo dvojročné (z neznámých dÓvodov).
Okolnosti okolo vzniku kolégia a spÓsobu štúdia naj-

lepšie vystihuje samotná zakladajúca listina, nachádza-
júca sa v Štátnom archíve v Budapešti [1]. V ďal'šom
uvedieme stručný obsah zakladajúcej listiny bez uvádza·
nia niektorých podrobností.

Nutnost založenia kolégia sa odÓvodňovala tým, že
v Uhorsku sa nikde verejne nevyučuje meračstvo, ma-
povanie, mechanika, učtovníctvo, ekon6mika, nauka
o pornohospodárstve, teda disciplíny a vyučovacie
predmety veTmi dÓležité pre hospodársky a verejný
život.
Zakladujúca listina hovorí o finančnej podpore na

zriadenie knižnice, zbierok a o stálom ročnom štipen.
diu vo výške 1400 forintov pre 20 študentov zo šTachti.
ckých, alebo úradníckych rodín. Vyučovaním, výcho.
vou a vedením kolégia bol podTa návrhu poverený rád
piaristov z Trenčína a Jura pri Bratislave.
V uznesení župnej kongregácie bolo tiež stanovené,

aby na zaopatrenie najpotrebnejších študíjnych po-
mÓcok, kníh a prístrojov bolů venované ročne 1400
zlatých, na ostatné potreby súvisiace s úspešným jestvo-
vaním školy 150 zlatých.
Zakladajúca listina podrobne určovala život, vyučo-

vanie a organizáciu kolégia. Uvedieme tu len tie na,i-
zaujímavejšie momenty, z ktorých si možno utvorit
názorný obraz o spÓsobe vyučovania a živote na tejto
vysokej škole.
Prvým rektorom školy sa stal riaditeT piaristov
z Taty, Jacob de Valero (pÓvodom Holandan). Pri
otvorení prvého školského roku predniesol slavnostný
prejav po nemecky. Jeho doslovné znenie sa zachovalo
a bolo publikované [51. V zakladajúcej listine bolo rek-
torovi uložené: zakúpit prístroje a učebnice do výšky
1500 forintov. Okrem vyučovania mal sa starat aj o
ubytovanie, stravovanie a sčasti aj o ošatenie študen·
tiv (rovnošatami) vo výške 1400 forintov ročne. Štvrt-
ročne musel podávat na kráTovské miestodržiteTstvo
vernú a výstižnú správu o každom študentovi.
Miesta profesorov boli určené počtom 5, a to pre vy-

učovanie predmetov: aritmetika (matematika, učto.
vníctvo), ekon6mia, mathesis (meračstvo, mecha-
nika,hydraulika), delineatio (geometria, geodézia,
mapovanie), calcographia (medirvtina, krasopis,
kartografia, štylistika, administratíva). V dalšom za·
kladajúca listina určovala osnovu prednášok uvedených
profesorov a ich povinnosti takto:
Profesor aritmetiky mal učit tú čast mat.ematiky, kto.

1'11 sa používa v bežnej praxi a pri riadení pornohospodár.

skych celkov. Učtovníctvo sa má vyučovať v zhode
s predpismi pre riadenie pornohospodárskych celkov
a verejných úradov. V tomto predmete sa vyučovalo
obchodné a štátne učtovníctvo. Na Slovensku to bola
prvá škola, kde sa vyučovalo podvojné účtovníctvo.
Literatúra, o ktorú sa mal prednášajúci opierať, pozo·
stávala z dvoch určených kníh: Clausberg: Rech-
nungskunst II, La Port: Einleitung zur doppelten
Buchhandlung, a to s požiadavkou, aby obsah kníh
a uvádzané príklady boli aplikované na pomery poI.
nohospodárskej výroby a na predpisy platné v tej dobre
v Uhorsku.
Profesor ekonómie mal naučit študentov, aby vedeli

viesť poTnohospodárske celky (panstvá) podTa príručky:
Einleitung zu einem Verbessertem Kameralrechnungs-
fuss, a dalej, aby;vedeli sledovať vývoj poTnohospodárstva
v porovnaní so zásadami Joachima Darshisa, iných
autorova názorov. Obzvlášť sa zdÓrazňovala nutnosť
výskumnej činnosti a jej publikovanie, najma na zvý-
šenie výnosu poTnohospodárskych celkov.
Profesor predmetu mathesis mal za povinnost naučiť

študentov meračstvo, praktickú geodéziu, mechaniku
(fyziku), hydrauliku (vodohospodárske disciplíny), a to
podla knihy Volffia: Základy matematických náuk.
Profesor predmetu delineatio mal naučiť študentov

trigonometriu, met6dy mapovania a presného vyhotove.
nia máp. V tejto disciplíne sa pravdepodobne preberala
aj architektúra. Predmet vyučoval najprv rektor kolé-
gia Valério Jacob, pozdejšie Adorján Kiss.
Profesor calcographle a štylistiky mal sa venovať

vyučovaniu rozličných druhov ozdobného a užitkového
písma, rozmnožovaniu plánov a máp, medirytine
a pod. Okrem toho učil spÓsob, štýl vyhotovenia
rozličných druhov úradných spisov, majetkoprávnych
závazkov, zmlúv, potvrdení, žiadostí a iných spisov
potrebných vo vtedajšom bežnom živote.

V každom zo spomínaných vyučovacích predmetov sa
veTmi zdÓrazňovala aplikácia vyučovania na prax, exi-
stujúcu v Uhorsku. ,
Pri kolégiu bolo zriadené aj alumneum, čiže internát,

ktorý poskytoval príslušným poslucháčom byt a stravu.
V kolégiu a alumneu bolo možno počítať priemerne
so 150 osobami, ktoré tu boli priamo, alebo nepriamo
zamest,nané. O presnom počte poslucháčov sa zachovali
en neúplné zoznamy a dohady.
V zakladajúcej listine sa priamo uvádza, že všetky

vyučovacie predmety treba vyučovať v nemeckej reči,
a preto na kolégium mohol byť prijatý iba abiturient,
ktorý ovládal nemecký jazyk slovom a písmom. Výber
na túto vysokú školu bol veTmi prísny. Mária Terézia
dÓrazne uložila profesorom a vychovávatel'om, aby štu-
denti na kolégiu a v alumneu navzájom hovorili len
nemecky. Nemčina sa totiž v 17. a 18. storočí stávala
čoraz viac hovorovou a úradnon rečou. Aj na Banskej
akadémii v Banskej Štiavnici bola vyučovacou rečou
v 18. storočí len nemčina.
Na každý deň bol určený presný rozvrh hodín, a to

takto: od 7. do 8.hodiny sa vyučovala aritmetika, 8-9
ekon6mia, 13-14 h mathesis, 14-15 h calcographia
a štylistika, 15-16 h delineatio. Pojem vyučovania bol
spresnený, znamenal vysvetTovanie, skúšanie a praktic-
ké riešenie úloh. Dva dni v týždni bolo voTno, vtedy sa
profesori mali pripravovať na plnenie svojich povin-
ností. V dňoch vorna študenti nesmeli zahálať, mali
absolvovať praktické cvičenie a týždenné skúšky.
Tento časový plán vyučovania je dnes pre nás tažko
pochopiteTný. Azda štúdium ďalších prameňov a do-
kumentov nám umožní zistiť opodstatnenie tohoto roz-
vrhu.
Zakladajúca listina pripomína a zdÓrazňuje aj vý-

chovnú stránku vyučovacieho procesu. Vyžaduje, aby
profesori a vychovávatelia vštepovali študentom ver-
nost panovníkovi, lásku k vlasti, pOslušnosť voči nad.
riadeným, agilnosť, starostlivost a svedomitost v práci.
Z obsahu zakladajúcej listinv vidno, žekolé~um v Sen.

ci bolo v podstate vysokou školou technickou a eko·
nomickou, ktorá vychovávala práve inžinierov potpeb.
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ných pre bežný život v tomto období. Profil absolventa
tohto kolégia zodpovedal vtedajším pomerom. Vtedy
pod pojmom inžinier Sil, rozumel odborník, ktorý ovlá-
dal všetky vtp,daj~ie technické disciplíny. Je to aj pri-
rodzené, nakofko len postupne s vývojom vedv a tech-
nikv dOl1hádza k osamostatneniu jednotlivvch techni-
ckých odborov a tým ik špecializácii, čoho sme svedkami
aj v súčasnp,j dobe. Spomeňme si na,pr. len na tzv. kul-
Mmvch inžinierov, ktorí vychádzali z vysokých škol
v Uhorsku eště před pár desaťročiami a študovali skoro
všetkv predmety. ktoré Sil, dnes predná,šajú na Sta-
vebnej fakulte a Fakulte architektúry SVŠT .

.Te škoda, ze oheň r. 1778 zničil budovu kaštiela v Senci.
Kolégium s celým zariadením Sil, prp,sťahovalo do Taty
v Zadunaisku, kde dostalo meno "Seminarinm geome-
trarnm". Panovník Jozef II. však nž r. 1782 nariadil
presťahovanie tohoto seminára do Budína. kde 1. no-
vpmbra 1782 sa, otvárll, pod názvom "Institutum Geo-
metricum", patriace k budínske,Í univerzite s viac tech-
nickým a. geodetick~'m zameraním, a,ko povodné kolé-
ginm v Senci.
PozostSl,tky bývalei budovy kolégia, v Senci sú ešte

zachovalé a obývané. Publikované SlÍ v r61. Žial, ne-
nodarilo RalInt,orovi dotpTflz zistif. menÁ,študentov a nro-
fesorov nosobiacich na kolégiu v Senci. Poslednvm rpkto-
rom r. 1776 bol"gr6f .Jozef K6nigsacker, autór knih v o
podvojnom účtovníctve, ktorá vyšla v Pešti t. 1782
v httinčine.
Doležitým medzníkom vo vývoji výchovy inžinierov

l'(eodetov a, kartografov na domácej podp, na Slovensku
bola spomímmá prvá vysoká, škola - Collp,gium Oeco-
nomicum v Senci, z ktorej za ipi lllročnp,j činnosti vvšlo
zaist,e mnoho geodetov a.kartogrSlJov. O osude a uplat-
není absolventov kolégia nie jp,nám natpraz nič známe.
Hoci aj toto kolégium svo.iou štruktúrou Sl,náplňou

iAClá,vnoprpkonané. značnú pozornosť si zasluhuiú zÁ-
sady '7.akotvené už v jp,ho zSl,kladajllcp,j listin!.'. Z nich
ie lÍf\elné a poučné vyzdvihnúť predovšetkým tieto mo-
ment,v:
- orgal1ické spojenip, vvučovania s notrebami !'noloč-

nosti. "hv teoretické predmety vhodne doplňovala
praktická, časť.

- abv Sil, kládol doraz nielen na vyučovanie, ale aj na
výchovu mladej g!.'nerácie,

- abv i'íkola bola vvbavená primp,ranvm mno7.stvom
mo,,!prnvch nrístroiov R. nomoook, čo je veTmi dole-
žité naimii me technické školv,

-- a,bv sa 11/1:t,,,1;11,"'novali aj výsknmnej činnosti a ďal-
šiemu vzdelávanill.

Mnohé z horellvAdenvch zásad SlÍ a,i dnAs aktuálnp.
snrÁvne a vyžadajú Sil, od socialistických vysokých
škol.
Na 7:ákla,dellvedeného. možpmA kolégium v Senci

Tl"ÁvomO7:nSl,čiťza prvú VVf'nkú šknlu tpchnickú
a pkonomickú nll, lÍ7:PTYdSloven,Rka. Teraz v ju-
bilp;nom roku trva-nia RVŠT a odboru geodézie a kArto-
grA,fiemOžeme byť hrdí nA,trA,díl1iua pxif'tenciu tohoto
kolé",iA,A VVll/1nvan;a technick<'l1h dif'ciplín na lÍrovni
vvsnkej školy, ktorá Sil, viaže k blízkému okoliu Brati-
slavy.

[1] A nv;lvánvos KirÁlvi GSl,zdasági Kollél!ium alapí-
tól'wele. (7,akIAClail1ca listinA, Verp,iného krpfov-
ského knlée:i,,) rKrálovské knihy.] Budapešť, Štát·
nv archív. 40 7:V., s. 418.

[2] FEHRENTHETL - GRUPPENBERG: Az elso
maqvar miiszaki foiskola. Technika, 1937, č. I,
A. J6-17

[3] .TEŘÁBEK O. - ŠOLC, J.: Die Geschicnte des
TTnterrichts der GendaAi" auf dem fl.ebiet Bohm,ms,
Miihrf'ns und (lp,r Slowakei. In: XV. kongres FTG.
Stockholm 1977, s. 197-204.

[4] RÉDEY, T.: A geodézia torténete, Tankonyvkiad6.
Budape'lt 1966, i!l.' 89-90.

[5] SZAPLAR, B.: Zivot profesora Mikuláša Révayho
(v maďarčine). Budapešť, 1884.

[6] ŠOLC, J.: Polytechnika v Senci - Prvá v Strednej
Eur6pe. Svet vedy, 1968, Č. 9, s. 546-550.

Dac. Ing. Juraj SaZe, CSc.,
Katedra geadézie SvF S V,ŠT, Bratislava

Konference o ekonomických problémech
automatizace geodetických a
kartografických prací v Budapešti

Ve dnech 5.-7. dubna, 1978 se konala v Budapešti kon·
ference s mezinárodní účastí na téma "Technicko-eko-
nomické a organizační'otázky automatizace geodetických
a kartografických prací".

Program jednání byl rozdělen do tří programových
bloků:
- všeobecné otázky zavádění automatizace
- automatizace prací v terénu a při tvorbě map velkých

měřítek
- automatizace tvorby map středních a malých měřítek.

V příspěvcích domácích referentů byli účastníci se·
známeni se stavem automatizace geodetických a karto-
grafických prací v Maďarské lidové republice, s problé-
my, s nimiž se maďarští soudruzi setkávají a s jejich
pohledy na ekonomickou stránku věci.

Problémy a závěry jednotlivých referentů lze shrnout
do několika bodů:
- automatizace geodetických a kartografických prací

zvvšuje náklady na jejich provádění ve srovnání
s klasickými postupy a prodlužuje výrobní lhůty

- zvýšení užitné hodnoty automaticky zpracovaných
výsledků je zřejmé, ale společenská potřeba této vyšŘÍ
užitné hodnoty zatím zaostává za možnostmi výroby

- ekonomická efektivnost, jako porovnání vynalože-
ných nákladů při klasickém provedení a po auto-
ma,tizaci dílčích částí procesu vesměs nevyhovuje
kritériím užívaným v ostatních odvětvích národního
hospodářství a lze se jen domnívat, že teprve kom-
plexní aut,nmatizace tyto požadavky splní

- za nová hlediska automatizace výrobních procesů
v geor1ézii A,kartografii je třeba považovat možnost
rychlého uspokojení požadavků a omezování nevhod-
ných podmínek nři pracích v terénu

- automatizlll1e složitých výrobních procesů v g-eodézii
a kartografii nevvstačí s instalací počítačů a zobra-
~zovací techniky, 'je třeba s dostatečným předstihem
vychová,vat provozní, obsluhující a řídící pracovníkv.
kteří zv1á.dnou novou techniku a dokáží se v nových
podmínkách orientovat, vybudovat vyhovující pro-
vozní budovy, připravit kooperační vztahy a zajistit
zařízení pro přenos dat'

- nižší stupeň automatizace - sběr informací a jeiich
znracování je v podAtatě vyřešen, je třeba neprodleně
obrátit pozornost k automatizaci řídících procesů
a vytvořit automatizovaný systém

1978/206



Geodetický a kartografický obzor
ročník 24/66, číslo 8/1978 207

- v současném období se vytvářejí předpoklady pro to,
aby příští generace geodetů a kartografů mohla vy-
soce hospodárně a operativně uspokojit požadavky
státní správy, výstavby a rozvoje socialistického ze-
mědělství.

Zahraniční účastníci průřezově seznámili se stavem
automatizace geodetických a kartografických prací
a problémy s tím spojenými ve svvch zemích.
Všeobecnou pozornost vzbudil referát dr. Th. Kreifelt-

se z NSR o automatické digitalizfl.ci čarových prvků
přístrojem rasterscanner a příspěvek W. Lichtnera zTech-
nické univerzitv v Hannoveru o technickém i ekonomi-
ckém řešení' údržby rmap středních a malých měřítek
postupnou automatickou generalizací obsahu základních
mapy v měřítku 1:5000.
Za československou delavaci vystoupil Ing, Imrich

Horňanský, pracovník Geodézie, n. p, Bratislava s pří-
Rpěvkem k otázkám rentability vyhotovení mao VAI-
kých měřítek a Ing. Bartaloš ze Slovenské vysoké školy
technické, který informoval o hlavních :>:ásadách při-
pravované Základní mapy velkého měřítka.

Ing. Vladimír Po,~Píšil.
ČÚGK

Mezinárodní geodetická konference
Brno 1979

K významným akcím, které vytvářejí z ČSSR uznávané
středis,ko 'poliUcké;ho dění, kulturní výměny a rozvo1jevě-
dy a techni1ky širokého významu, ,přibude v rooe 1979
Mezinárodní geodetická konference, která se 'bude konat
'v Brně voednech 2.-4. července 1979.
'Podnětem k této dosud nej'větší poválečné vědecko-

technické akci v oboru gendézi-e a kartografie na našem
území jsou dvě 'v)"znamné uidálostLI\ředevší:m ,českoslo-
venská geode,tidká slul1!ba·oslaví v roce 1979 dvacáté'P'Hé
výročí svého sjednocení, které po vzoru S,SS,RvytvořilfJ
základ pro moderní ·a vvsoce ef€lktivní rzarpojení geo·
detů do tvor'by socialistické výro,bnětechnické zákla,dny.
Druhým impulsem k rpořádání této konference ,je připra·
vované soustředění odborníků-geodetů z celélho světa
u 'p'říIežitosti za,edání n-ejvyššího orgálnu - to j-e Stálé·
ho výboru - Mezinárodní federace geodetů (Fédération
Internationale des Géométres - FlG). Tato mezinárodní
P€vládní organi:zace. jejímž členem je Československo
od roku 1927, sdružuje 44 států ze všech pěti světadí-
lů a 'její Stálý výbor s,e schází ke s'vérou zasedáníkaždo-
TO'čně v někteTé z Elenských7emL ČSSR byla 'vV'brána
v roce 1974 na XIV. kongre,su FIG za její trvale iniciativ-
ní přínos k rozvoji geodoetickýchdisciplin.
Odborná tematika konfere'nce za,hrnuje dvě oiblasti

problémů:
automatizace výrobních postupů v geodézii,

- aplikace inženýrské geodézie v oborech národního
hospodářství.
Organizátořikonfe'rence, kterými jmu Čes,kolsloven-

~ká vědeckotechnická spo,loe'čnost-~'polečnost geodézie <1

kartografie a Dům techniky v Brně. si kladou nemalé
cíle. Především jim jde - ve vazbě pa výsledky XV.
sjezdu KsČ - o demonstraci VysiQkéži'votní a kulturní
úrovně našeho lidu, jednoty cílů ,a cest i prostředků
k iejímu naplnění ve sféřoevěde-c'kotechnické i výrobní.
Zdurazní se přitom povýš,ení vědy a techniky na rOvno-
coenný doplněk výrobních prostředků a pracovních sil.

Konference má býtdá1e dokl.adem .předností i odborné
úrov'ně odvětví geodézie a karto'grafioe našeho socialistic-
kr;ho státu. Ko:n,ečně se předpokládá. ž,e konfer,ence bu-
de využito k propagaci dalšího exportu geodetických
prací a kartografických Výrobků, zvláště do rozvojových
zemí.
Podle předbě'žných při,hláŠ€k je očekávána účast aSi

80 odborníků ze zahraničí. Zvláštní pozornost je věno-
vána účasti geo·detů z SSSR a ostatních socialistických
zemí. Samo,zřejmě, že nemenší zájem se soustřeďuje na
československé úč,astníky. kteří budou v počtu asi 30n
zastupovat 1500rganiz:ací.
Vlastní j~dinání konfelrence bude doplněno celou řa-

dou dOlprovodný'ch a'kcí. Jednou z nejvýznamnějších bude
bezespo'ru odbmná výstava ..Mapa - obraz současnosti"
v Technickém muzeu v Brně. která bude p/'ísturpná i ši-
roké veře'jnosti. Podnětné budou i odborné exkurse, kte-
répo'vedou na geodeticky zaiímavá pracoviště v Jihomo-
ravskÉm kraii, v Praze a Bratislavě. Exkurze budou spo-
ieny s uká'zkami vysolké kulturní a životní úro'vně na-
šého li<du.
První 'čC'f'vencový týdoen 1979 bude teily v Brně patřit

naš'm i zahra1nič'ním geodetům. re naším ,přáním. aby soe
i·e'jich S'8tlkání sta1'0 inspirujícím oro rozvo'j tohoto vědní-
ho Clbo~uveprClslpěch OBlésDolečno',ti.
Přínadné další informace, týkající soe organizační pří-

mavv a 'Drogramu Me,zinárodní geodetické konference
Brno J 979 podá Československý Jl60detický komitét -
přÍipravný výbor MGK, Široká 5, 11001 Praha 1.

Ing. Milan Klžme~,
garant akce

V roce 1976 byl v Sovětském svazu vydán atlas nazva-
nv Základní 'směry rozvo.ie národn'ího hosponÁřstVÍ
SSSR v desáté pětiletce (osnovnyie na.pravleniia na.-
rodnogo choziaistva. SSSR v desiatoi ojatiletke, GUGK,
Moskva 1976. 20 s, 0.50 rubL), kterv ie určen propagan-
dist1'Jm, účastníkl'lm svst.ému stranické a komsomolské
výchovy a f:\irokémlľ okruhu čtenářti, kteří studují
dokumenty XXV. sie7.ilu KSSS.
Atlas m'á dvě Msti. První polovin!' atlasu je věnová-

na základním směrt"lm rozvoie národního hospodářstVÍ
celého Sovětského svazu v obla.sti rozvoje prúmyslu,
zemědělství, vědy. technického pokroku, životní úrovně.
Druhá polovina at.lasuie zaměřena na rozvoj nllrorlního
hospodářství v iednotlivých sva:>:ovvch republikách.
Obsah RtlaRu velmi vhodně doplňuif' školní geogra-
fický atlaR oro vyučování geografie SSSR v 8. ročníku
na Rovětskvch školách, -
V roce 1977 byla k dispozici již značně rozsá.hlejší

verZA atlasu, věnrnm,ného sovětské desátÁ ni'ltiIetce,
který byl na:>:ván SSSR, v desáté pětiletce (SSSR v ne-
siatoi pjatil8tke, GUGK, Moskva 1977, 60 s. 2 rub1.).
TAnt,o atlaR Riklflde za cíl propal"llci zÁvěrů XXV. siezdu
KSSS mezi širokým okruhAm čtenářů, propaganrliRtů,
lekt,orli a r>ra-covníkt"l kulturně masových zařÍ:>:ení.
Obsahová koncepcA ,jApodobná prvému atlas.!. Roz-

Aah ie však troinásobri'V !l proto informačně velmi bo-
nftt-v: zpracován ft ie ·P8.Iivově energetická zá.kladna
SSSR, rozvoi těžkého. lehkého a potravinářského nrů-
mvslll. zeměnělRká výroba-, doprav!!, věd!! a technickv
pókrok, vzdělání. k~ltura, zdravotnictví, ochrana ži·
votního prostředí.
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Základní směry rozvoje národního hospodářství SSSR
jsou vyjádřeny v několika podobách. Těžiště je přiroze-
ně v kartografickém zobrazení (prvý atlas obsahuje
18 map, druhý 40 map). Kartografické značky jsou
umístěny na jednotlivých mapových listech a odpoví-
dají značkám používaným ve školních geografických
atlasech.

Plocha atlasových dvoulistů je úsporně využita a ob-
sahuje krátký text (citát ze sjezdových dokumentů)-
diagramy, grafy vyjadřující kvantitativní charakteri-
stiky růstů jednotlivých odvětví a oborů národního
hospodářství údaje vždy pro rok 1976 a 1980, (v ně-
kterých případech jsou srovnávány hodnoty pro léta
1971-75 a 1976-80).

Kartografické, grafické a textové informace jsou do-
plněny barevnými fotografiemi (města, továrny, pře-
hrady, zemědělské plodiny apod.).

Hlavní správa geodézie a kartografie SSSR vydáním
těchto dvou atlasů znovu prokázala, jak sovětská kar-
tografická tvorba je sqhopna pohotově reagovat na
jednání sjezdu KSSS. Ukoly vytyčené sjezdem se do-
týkají všech oblastí života sovětské společnosti, všech
sovětských republik. Kartografická forma zobrazení
základních směrů rozvoje národního hospodářství
SSSR v letech 1976-1980 umožní všem, kteří sjezdové
materiály studují, i těm, kteří je využívají v propagaci
a agitaci důkladnější jejich osvojení a propagování.

Tento vydavatelský čin sovětských kartografů je
podnětem i pro československou kartografickou tvorbu.
Atlas tohoto typu by se u nás stal 'ťítaným prostředkem
při studiu závěrů XV. sjezdu KSa a byl by šlroce vy-
užíván ve všech formách ideově politického vzdělání
i ve výchovně vzdělávací práci škol.

RNDr. Arnošt Wahla,
pedagogická fakulta, Ostrava

Interpohár 1977 opět pro ČSSR

jako každoročně se uskutečnil i v roce 1977 mezinárod-
ní seriál soutěží motorisilI-geodetů v branných a moto-
ristických disciplinách - INTERPOHÁR 1977. Součástí
seriálu byly soutěže GEORAjD PLR, GEODESIA RALLYE
ČSSR a GEOKART RALLYE NDR. Uskutečnily se podle
jednotných mezinárodně přijatých řádů a pod společ-
ným heslem "Automobil, výrobní nástroj geodeta". jed-
notlivých soutěží se zúčastnili reprezentanti-geodeti
z NDR, PLR, ČSSR a poprvé za dobu existence těchto
mezinárodních branných automobilových soutěží geode-
tů oficiálně i geodeti z MLR. Československé posádky,
nominované podle již prověřených zásad, potvrdily své
kvality a obhájily celkové prvenství z minulého roku.

Seriál mezinárodních
branných automobilových
soutěží geode:tů v roce:
1977 zahájila soutěž v Ko-
zubniku v PLR. Jela se ve
dnech 22.-23. dubna
1977, poprvé v překrás-
ném prostředí hor Beski-
du Žiwie'ckeho s ne'jvyšší
horou Pilsko o nadmořské
výšce 1557 m. Pro řidiče
byla trasa soutěže vel·

mi nárocna. Častá stoupání a strmé sjezdy s mno-
ha prudkými zatáčkami na úzkých vozovkách vy-
žadovaly několikahodinové plné soustředění. Spolujezd-
ci se však také zapotili. Orientace byla ztížena několika
typy náročných itinerářů. Vedle itinerářii souřadnicové-
ho a šipkového v obecném pořadí průjezdů bylo použi-
to i itinerúřů úhlového, azimutového obtižné konstrukce
a zejména slepé mapy s různou orientací i měřítkem zá-
kresu trasy. Z branných disciplin zaujala tentokrát střel-
ba, protože bylo konečně využito velmi dobrých vzdu-
chovek. Náročná jízda zručnosti byla částečně znehod-
nocena nízkým bodovým ohodnocením dosažených časů
(1 sec = 0,1 bodu). Zajímavým úkolem bylo provádění
jednoduché stabilizace bodu na čas. Největším přínosem
soutěže však byla dokonalá práce všech pořadatelů. Na
startu bylo 50 posádek (PLR 34, ČSSR 9, NDR 5, MLR 2],
jedna posádka vzdala.

Z výsledků:

1. Janovský-janovská-Weitosch [AMK Litoměřice,
ČSSR), 128,0 TB,

2. Jakubowski-Radwan [Geodézie Poznaíí, PLR),
154,9 TB,

3. Penkala-Penkala (Geodézie Katowice, PLR), 157,0
TB,

7. Pakuts-Kresz [Geodézie Pécs, MLR), 207,8 TB,
22. Falke-Kriegel [Geodézie Drážňany. NDR), 386,5 TB.

V družstvech zvítězily posádky OPGK Katowice před
družstvem ČSSR A a GEOPOZ Poznaíí.

V 1. kole lnterpoháru zvítězila PLR před ČSSR, NDR
a MLR.

Již tradičně nejnáročnější soutěží
lnterpoháru byla soutěž v ČSSR.
Konala se ve: dnech 27.-28. května
1977 se startem a cílem v areálu
výstaviště Zahrada Čech v Litomě-
řicích. Soutěž byla zahájena před
odstartováním noční etapy klade-
ním věnců na Národním hřbitově
v Tmezíně. Pietního aktu se zúčast-
nily delegace geode:tů všech zúčast-
něných států.

Vlastní soutěž, třeba na známých tratích, přinesla opět
mnoho nového. Hlavní důraz byl kladen na branné prv-
ky a na zdokonalování řidičského umění řidičů-geode-
tů. Kromě již tradičního hodu granátem na cíl, střelby
ze vzduchovky, zkoušky ze zdravovědy a pěšího orien-
tačního mikrozávodu byla poprvé zařazena i prověrka
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ze znalostí protichemické pnpravy (průjezd zamořeným
prostorem a další). Vysoká sportovní i motoristická ná-
ročnost byla také ku prospěchu celé soutěže. Byly za-
řazeny zkoušky rozjezdu do kopce vzad i vpřed bez po-
užití ruční brzdy, jízda pravidelnosti, zkouška couvání
a účinnosti ruční brzdy, zkouška akcelerace a brzdění
a náročné jízdy zručnosti se objevily ve všech etapách
soutěže včetně noční. Každý řidič i spolujezdec ,tak mu-
sel prokázat opravdu vysok8 mistrovství. Celým průbě-
hem soutěže se pořadatelům podařilo názorně demon-
strovat, že ústřední heslo soutěže ,,,Automobil výrobním
nástrojem geodeta" myslí vážně. Prokázali, že takto při-
pravená soutěž právem náleží mezi vrcholné akce JSBVO
a opravdu napomáhá vytvářet předpoklady, aby auto-
mobily v rukou geodetů byly jedním z nástrojů zvyšo-
vání produktivity vlastních geodetických prací.
Velice plynulé a organizačně dokonale zvládnuté sou-

těže se zúčastnilo 51 posádek (ČSSR 31, NDR 8, PLR 8,
MLR 2], z nichž pouze jediná soutěž nedokončila.

Obr. 3: Vítězové XII. GR ČSSR Halačka - Sedláček
[Geodézie, n. p., Pardubicej

Z výsledků:

1. Halačka-Sedláček (Geodézie Pardubice, ČSSR),
369,9 TB

2. Ondroušek-Benda (Geodézie Brno, ČSSR), 435,8 TB,
3. Burian-Langr (Geodézie Pardubice,ČSSR], 452,3 TB,

19. Steinwachs- Ulrich (Geodézie Halle, NDR), 630,2 TB,
22. Klimaszewski-Klimeszewska (Geodézie Katowice,

PLR), 656,0 TB,
40. Szabó-Nagy (Geodézie Pécs, MLR), 1086,6 TB.
V družstvech zvítězily posádky Geodézie Pardubice

před posádkami AMK GR Litoměřice a Geodézie ČSR.
Ve 2. kole Interpoháru zvítězilo družstvo ČSSR před

družstvem NDR, PLR a MLR.

Třetí kolo Interpoháru se jelo ve dnech 17.-18. červ-
na 1977 v Drážďanech v NDR. Tato isoutěž si i v roce
1977 zachovala svůj již tradičně "komorní" charakter.
Její trať zase vedla krásnou s~enérU_saského Kr~_šnoho-
ří, celkově výborně připravena a zajlm_avá soutez měla
však opět některé negativní stránky. Spatná kvalltav a
nepřehlednost využívaných mapovýc.? podkl?dů a zara-
zení průjezdních kontrol ve forme clslovany~h_ fotogra-
fií rfJzných detailů architektur~ budov lemujlClc? tra~~
soutěže zvýhodňují místní posadky. Prokazatelnym pn-
nosem ~šak byla volba nových druhů itinerářů ve tvaru
síťového nomogramu a kombinace čísel a písmen, řeši-
telná pomocí předem stanoveného klíče. Velice zaj!mavá
byla tentokrát jízda zručn~sti. Její nárov~nost. zvysovala
i střelba která byla pop rve zarazena pnmo Jako jeden
z prvků 'této zkoušky. Škoda, že p'ořada~elé _opě: p~UŽili
necitlivého bodování k ohodnocem dosazenych casu. Ja-
ko nový branný prvek byl zařazen běžecký slalom, kte~
rý je jednou z disciplín pro získání odznaku zdatnost!
v NDR.
Největším úskalím pro většinu posádek _byl .rad~r, kte-

rým místní veřejná bezpečnost ovládala nekollk kIlomet-
rů dlouhý úsek trasy v závěru denní et~py _~_předeps~-
nou maximální rychlostí 30 km/hod. Take pesl onentac-
ní mikrozávod s hledáním ukrytých měřických ,pomůcek
ovlivnil Výsledné pořadí posádek. Díky neúměrně vyso-
kému nasazení trestných bodů za nesplněné prvky zde
"příděly" trestných bodů byly mnohonásobně vyšší než
za hodnocení ostatních, zejména orientačních a bran-
ných prvkfJ, což snížilo jejich význam v rámci celé sou-
těže.
V jednom jsou však němečtí soudruzi téměř nepřeko-

natelní. Jejich soutěž má vždy vysokou společenskou
úroveň a je výrazem přátelství a spolupráce mezi geo-
dety socialistických států. S tímto dojmem, znásobeným
uznáním všem pořadatelům za jejich opravdu precizní
práci, odjíždělo také v roce 1977 všech 54 posádek
(NDR 36, ČSSR 8, PLR 6, MLR 4) z poslední soutěže In-
terpoháru 1977.

Z Výsledků:

1. Schwenke-Richter (Geodézie Drážďany, NDR],
154,7 TB,

2. Hermann-Schwalm [Geodézie Drážďany, NDR],
256,2 TB,

3. Zachmann-Moser (Geodézie Drážďany, NDR],
293,3 TB,

5. Janovský-Janovská-Wettosch (AMK Litoměřice,
ČSSR], 329,2 TB,

6. Klimaszewski-Klimaszewska [Geodézie Katowice,
PLR), 331,0 TB,

24. Varnay-Csonka (Geodézie Pécs, MLR], 492,5 TB.

V družstvech zvítězily posádky Bastei NDR před po-
sádkami AMK GR Litoměřice a GBF Drážďany.
Ve 3. kole Interpoháru zvítězilo družstvo NDR před

družstvem ČSSR, PLR a MLR.
Série tří mezinárodních branných automobilových sou-

těží geodetů rozhodla o tom, že v Interpoháru geodetů
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socialistických zemí 1977 zvítězila ČSSR před NDR, PLR
a MLR, když nejúspěšnější čs. posádkou byl Janovský-
]anovská-Weitosch z AMK GR Litoměřice. Dosažený
úspěch je dllkazem odpovědného přístupu všech česko-
s;.ovenských posádek k reprezentaci i výsledkem sou-
stavné podpory výkonnostního růstu posádek jednotli-
vými ZD Svazarmu v úzké spolupráci s vedením podni-
ků a ZD ROH. Je to zároveň i výsledkem dobré práce
všech pracovníků, kteří v rámci odvětví geodézie a kal'-
tografie zajišťují JSBVO. Největším přínosem je však to,
že se i na sportovním poli utužují přátelské vztahy geo-
detů spřátelených zemí, což nemalou měrou napomáhá
i soudružské s-polupráci na poli pracovním.
Program Interpoháru 1978 předpokládá uskutečněn!

čtyř soutěží. Ke známým soutěžím se přidruží poprvé
ještě Georallye MLR, která se pojede v Pécsi. V roce
1979 má pak mezinárodní soudružská spolupráce geo-
detů-motoristů vyvrcholit uspořádáním Interrallye na
počest XXX. výroč~ založení NDR. Trať soutěže je pláno-
vána přes území CSSR a PLR s cílem v NDR. Všechny
tyto záměry jsou zárukou neustálého zvyšování branně
sportovní, společenské i politické kvality setkání geo-
detů-motoristi'1 socialistických zemí.

Ing. Miroslav Roule, CSc.,
ČÚGK

Prof. Ing. Pavel Višňovský
šesťdesiatpaťročný

Dňa 30. júna 1978 sa dožil v plnej pracovnej sviežosti
svojich šesťdesiatpiiťročných narodenín významný slo-
venský geodet a fotogrameter Prof. Ing. Pavel Viš-
ňovský, vedúci Katedry geodézie a fotogrametrie na
Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej
vo Zvolene. .
Narodil sa v Banskej Šťiavnici. Pochádza z mnoho-

člennej remeselníckej rodiny. Po skončení stredoškol-
skich ~túdií na štátnom reálnom gymnáziu v Banskej
Štlavmcl absolvoval s vyznamenaním v roku 1936 štú-
dium zememeračského inžinierstva na Českom vysokom
učení technickom v Prahe.
V období rokov 1936-1949 pracoval vštátnej zeme-

meračskej službe, v ktorej veTkou mierou prispel k vy-
budovaniu Fotogrametrického ústavu pre Slovensko.
Pod jeho odborným vedením uvedený ústav vykonal
mnohé fotogrametrické práce, ktoré sa využili na obnovu
vojnou zničených obcí a pre rózne projekty národoho-
spodársky dóležitých technických diel na Slovensku.
Po vyše 13-ročnej bohatej odbornej čimlUsti v praxi

začína svoju pedagogickú dráhu na Lesníckej fakulte
V:ysokej školy poTn9hospodárskej a lesníckej v Koši-
mach, kde viedol Ustav fotogrametrie a mapovania.
Po presťahovaní Lesníckej fakulty (LF) z Košíc do Zvo-
lena na Vysokú školu lesnícku a drevársku (VŠLD)
stal sa vedúcim Katedry geodézie a fotogrametrie na
LF-VŠLD. Za vysokoškolského profesora bol menovaný
v roku 1957.
Počas 'vyše 20ročného pósobenia jubilanta vo funkcii

vysokoškolského profesora, mimo vlastnej pedagogickej
činnosti, venoval mnoho úsilia na rozvoj VŠLD hlavne
po dobu, v ktoré zastával akademické funkcie dekana,
prorektora a rektora.
Bohatá je jeho čirmosť pri posudzovaní kandidátskych

a habilitačných prác a pri výchove mladých vedeckých
kádrov vo fnnkcii školiteTa. Je členom skušobných ko-

misií pre štátne záverečné skúšky, obhajobu kandidát-
skych dizertačných prác a róznycl} odbornýéh komisií.
Za jeho vynikajúcu pedagogickú a vedeckovýskum-

nú činnosť bolo mu v r. 1962 udelené štátne "Vyzna-
menanie za vynikaj úcu prácu, za príkladné
Elnenie úloh a mimoriadne pracovné výsledky.
Dalej mu bol udelený vMší počet čestných uznaní ako
aj medaila ,,200 rokov polnohospodárskej ve-
d y" .V r. 1977dostal rezortné vyznamenanie Ministerstva
lesného a vodného hospodárstva SSR - "Budovatel
socialistického lesníctva".
Pre geodetickú prax je velkým prínosom jeho pa·

tentovaný vynález zn. "Interpolátor MV ·55" vy-
užívaný pri konštruovaní vrstevníc. Vo fotogrametrickej
praxi sa osvedčila jubilantom navrhnutá met6da "Gra-
ficko-počtársky spósob vyhodnotenia jedno-
tlivej leteckej snímky hornatého územia".
Výsledkom jeho dlhol'očnej výskumnej činnosti je vy-
nález zn. "Zámerný automatický výškomer",
ktorý sa velmi úspešne móže používat najma pri pa-
sportizácii ciest.
Jeho bohatá publikačná činnosť pozostáva z 36 ve·

deckých a odborných prác v rozsahlf 2187 strán. Pre
treby poslucháčov lesného inžinierstva napísal celoštátnu
učebnicu "Geodézia v lesníct ve".
Výrazom jeho politickej angažovanosti je, že je čle-

nom KSS už od roku 1948, pričom zastával rózne stra-
nícke funckie. Aktívne pracoval a pracuje tiež v ostat-
ných spoločenských organizáciách.
Do ďalších rokov prajeme jubilantovi dobré zdravie

a mnoho úspechov v tvorivej práci.

Z geodetického kalendáře
(červenec, srpen, září)

1. července 1878 před 100 lety se narodil v Lánech
u Pardubic Ing. }'rantišek Tachyma, zástupce vedoucího
správ. odd. Z. f. ř. v Praze. V době prvé světové války
pracoval na hvězdárně v Taškentu, prováděl výpočty
pro polygonální měření pro plán města Taškentu, zú-
častnil se vytyč ovacích prací zavodňovacích zařízení
v Hladové stepi a projektu železniční tratě. Všechny
tyto práce byly vydány tiskem. Bohaté zkušenosti
z měřické praxe uplatnil ve své vlasti při tvorbě nového
katastrálního zákona a sestavování Návodů IV a VIII.
(Zemřel v r. 1955).

3. července 1908 - před 70 lety se narodil v Brně
Ing. Olliřich Ryšavý, profesor střední průmyslové školy
st,avební - obor geodézie v Brně. Po studiu zeměměřické-
ho inž. na VŠT v Brně stal se nejprve pracovníkem Zem-
ského výboru v Brně, v r. 1933 přešel na měřické odd.
zem. hl. města Brna, kde se svou činností převážně po-
dílel na novém mapování města. Potom se krátce vě-
noval samostatné civilní zeměměřicke praci. V r. 1954
přišel jako profesor na SPŠS - obor geodézie v Brně,
kde při výchově dorostu uplatňoval sve bohaté zkuše-
nosti z dosavadní praktické činnosti. Přesto, že v r.
1970 odešel do důohodu, je dosud na průmyslové škole
úspěšně pedagogicky činný. Jako učební pomůcku pro
žáky vydal "Zeměměřické rýsování a kreslení."

11. července - 1778 před 200 lety zemřel v Praze .Joset
Stepling, profesor filosofie, matematiky a fysiky na Kar-
lově universitě, zakladatel hvězdárny v Klementínu.
(Narodil se r. 1716 v Řeznu.)

22. července 1908 - před 70 lety se v J'lzru narodil
Ing. Vladimir Sváb, býv. t;echn. náměstek UGK v Plzni.
Po vystudování zeměměř. inženýrství na ČVUT v Pra-
ze!pracoval v kat. měř. službě na Slovensku, v r. 1939
přešel do Plzně. V r. 1942 se zúčastnil nového měření
hl. m. Prahy, pracoval v Pelhřimově, Soběslavi a Do-
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mažlicích. Po skončení války se zúčastnil osidlovacích
prací a vedl geodetické odd. na KNV. Od r. 1954 praco-
val na ÚGK v Plzni jako vedoucí provozu, později ja-
ko techn. náměstek, v té době získal ústav dvakrát Ru-
c!ý prapor. Od r. 1964;.přechází do kontrolního útvaru
USGK a r. 1967 do VUGTK. V r. 1968 byl vyslán jako
expert do Konžské lidové republiky. Po návratu pra-
cuje dále v resortu a i po odchodu do důchodu uplatňu.
je své bohaté odborné a organizační schopnosti. Pozo-
ruhodný je jeho návrh na jednotné řazení informací
a návrh na komplexní využití nově vytvářených země·
dělskýchblokÚ.

27. července 1918 - pí'ed 60 letr zemřel v Senohrabech
u Prahy Ing. František Sovotny, profesor nižší a vyšší
geodézie na České vysoké škole technické v Praze, jejímž
rektorem byl v r. 1908. Jeho odborná, pedagogická,
praktická i literární činnost byla obsáhlá. Připomeňme
jeho životní dílo "Kompendium geodézie a sférické
astronomie", které započal společně s prof. MaIlerem
a později sám dokončil. (Narodil se 20. září 1864 v Něm·
čicích na Moravě.)

31. července 1848 - před 130 lety se narodil ve 1?rei-
bergu PhDr. Ing. h. c. Friedrich Robert Helmert, ředitel
Ústředního geodetického ústavu pro mezinárodní mě-
ření Země v Postupimi. Bohatá je jeho literární činnost
z oboru vyšší geodézie, věnovaná zejména otázkám
učení geoidu. (Zemřel 15. června 1917 v Postupimi.)

18. srpna 1953 - před 25 Jety zemřel Ing. Dr. František
Mašek, býv. přednosta Ustředního archívu pozemko-
vých map, jehož byl jedním z budovatelů. Přednášel
na vys. škole speciálních nauk ČVUT jako honorovaný
docent. Celou svoji životní dráhu věnoval problémům
katastrální měřické služby. Té bylo věnováno také hlavní
dílo jeho četné literární činnosti "Pozemkový katastr".
(Narodil se 7. července 1900.)

19. srpna 1958 - před 30. lety zemřel Ing. Ondřej
Krčmář, přednosta nivelačního odd. min. veřejných
prací a Zeměměřického úřadu. Byl velmi pilným a přís.
ným vedoucím, dbajícím o dobrou kvalitu zeměměřické
práce. Své bohaté zkušenosti z dřívějších let uplatňoval
v pedagogické práci, jal~,ohonorovaný docent Vysoké
školy speciálních nauk CVUT, kde přednášel Agrární
operace - jak byly dí'íve nazývány pozemkové úpravy.

20. srpna 1978 - před 100 lety se narodil v Lá,zích
u Olomouce PhDr. Miloslav Valouch, profesor matemati-
ky a fysiky, přednosta odborun a MŠ a ředitel Jednoty
českých matematikú a fysiků v Praze. Bohatá je jeho
literární činnost.· Kromě "Přehledu matematiky" vy·
daneho 1925 a "Sedmimístných logaritmů čísel" (1932,
1950) je široké matematické a geodetické veřejnosti
znám svými "Pětimístnými tabulkami logaritmicko.
trigonometrickými pro šedesátinné a setinné dělení"
doplněnými tabulkami geodetickými, katastrálními,
fyzikálními a astronomickými. které s rúznými obmě·
nami a doplňky vyšly v mnoha vydáních (1926 -1950).
Některé byly vydány ve spolupráci s prof. Semerádem
(1932) a Ing. Elznicem (1944). (Zemřel 11. června 1952
v Praze.)

21. srpna 1928 - před 50 lety se v Chotovinách u Tá·
bora narodil Ing. Zdeněk Bervida, býv. zástupce ve-
doucího SG v Táboře. Po vystudování zeměměř. inže-
nýrství na ČYUT v Praze a krátkém púsobení u n. p.
Geometra v C. Budějovicích působil od r. 1954 v re·
sortu. Projevil se jako velmi schopný organizátor, vedl
oddíl mapovaích prací a později se stal zástupcem ve-
doucího SG. Své zkušenosti využíval jako úspěšný zlep-
šovatel, soudní znalec z oboru geodézie, jako poslanec
národního výboru při vedení finanční a plánovací komi-
se v místě svého bydliště. Jeho práce, vždy naplněná
elánem a iniciativou, byla Poo,zásluze oceněna čestným
~itulem Nejlepší pracovník CUGK. Stupňující se zrako-
vé potíže nakonec způsobily, že se musel vzdát své pro-
fese a v r. 1974 odešel do důchodu, nadále však působí
v lidové správě.

25. srpna 1908 - před 70 lety se narodil v Brně Ing.
Viktor Syroyátka, býv. ekonomický náměstek a hlavní
ekonom OUGK Brno. Po absolvování zeměměř. inže·
nýrství na VŠT v Brně pracoval v katastrální měřické
službě v Uh. Brodě a v Brně. Byl dohlédacím úřední-
kem Zfř. v Brně a v 1. 1945--49 tamtéž vedoucím odd.
pro osidlování a II. poz. reformu. V r. 1949 byl ustano·
ven vedoucím. zeměměř. odd. KNV Olomouc, po roce
se vrátil na UNV města Brna. Po soustí'edění země·
měřické služby a zřízení OÚGK Brno v r. 1954 byl ve·
doucím provozu 2, později pak ekonomickým ná·
městkem a hlavním ekonomem. Ve všech funkcích
uplatňoval své organizační schopnosti a dlouholeté
zkušenosti. V r. 1964 byla jeho práce oceněna čestným
titulem nejlepší pracovník resortu USGK, získal i ~alší
čestná uznání u příležitosti významných výročí CSR.
Na odpočinek odešel v r. 1971.

27. srpna 1878 -- před 100 lety se narodil v Kutné Hoře
Ing. Dr. Augustín Semerád, řádný profesor nižší a vyšší
geodézie na VŠT v Brně, významný český geodet.
Na dráhu vysokoškolského učitele byl dobře připraven
praktickou činností u vídei'lské triangulační kanceláře
a po stránce teoretické studiem na vys. školách ve Víd-
ni, Charlottenburgu, Berlíně, v Geodetickém ústavě
v Postupimi a u Mezinárodního úřadu pro míry a váhy
v Sevres. Ve své činnosti zasahoval do viíech odvětví
geodézie včetně fotogrammetrie. Svou bohatou činností
vědeckou, výzkumnou, publikační, pedagogickou, orga-
nizační a spolkovou stal se jedním z čelných představi.
telů československé geodetické vědy. Byl zakladatelem
našeho prvního českého odborného časopisu Zeměmě·
řický věstník v r. 1913 a jeho dlouholetým redaktorem.
Znalost řečí mu umožnila bohaté mezinárodní styky.
které využíval ke zvýšeni prestiže našeho oboru v cizině.
Za svoji mezinárodní činnost byl vyznamenán četnými
řády. (Zemřel 28. května 1962 v Praze.)

28. srpna 1908 - před 70 lety se narodil v Dalešicích
okr. Třebíč, Ing. Alois Veselý. Po absolvování zeměř.
inženýrství na VŠT v Brně působil v katastrální služ·
bě na Slovensku a později na Moravě, kde po okupaci
byl jako přednosta pověřen znovuzřízením kat. měř.
úřadu v Moravském Krumlově. V r. 1951 přešel na
VUT v Brně jako odb. asistent prof. Ing. Dr. A.
Štvána. V r. 1960 se vrátil do resortu a púsobil na SG
v Moravském Krumlově, odkud odešel v r. 1969 do dů-
chodu. Byl však i potom č.inný jako geodet specialista
při budování vodního díla a elektrárny Dalešice. Všech-
ny jeho práce se vyznačovaly vysokou pí'esností, svě·
domitostí, vzornou úpravou a kvalitou.

19. září 1928 - před 50 lety se v Bratishwě narodil
Ing. Václav Doležal zástupce ved. střediska v TáboI·e.
Po absolvoyání zeměměř. inženýrství na Vys. ii'kole
spec. nauk CVUT v Praze pracoval krátkou dobu u n. p.
Geometra. Po sjednocení geodetické služby v r. 1953
pracuje dosud v organizacích resortu v Jihočeském kraji.
Nejprve ve vedoucích funkcích v přípravě výroby v C.
Budějovicích. později jako vedoucí oddílu speciální
geodézie v Táboře a odr. 1974 v nynější funkci. Jeho dobrý
technický smysl se projevil v aktivní zlepšovatelské
činnosti. Jeho zlepšovací návrhy přispěly významně
k rozvoji technické i ekonomické úrovně geodetické
služby v Jihočeském kraji. Z výrazné společenské anga·
žovanosti je nejvýznamnějiíí jeho činnost jako předsedy
pobočky ČVTS pro SG Tábor a Pelhřimov, která pod
jeho vedením dosahuje velmi dobrých výsledků.

24. září 1858 - před 120 lety se v Burscheidu u Dllssel·
dorfu narodil PhDr. Dr. Ing. h. c. Carl PuUrích, profesor
a vědecký pracovník optických závodů C. Zeiss v Jeně.
Je zakladatelem moderní stereofotogrammetrie. Vyná-
lezem stereokomparátoru v r. 1901 zavedl do fotogram.
metrie exaktní stereoskopický měřický postup. Měl
velkou zásluhu na teoretickém, přístrojovém a meto·
dickém vývoji stereofotogrammetrie. (Zemřel 12. srpna
1927 v Ostesebade Timmensdorferstrand.)

Ing. O. Jeřáhek, CSC.,
Ing. F. Hlaváč
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913.0j1.891:528.94
MAZÚR, E., PRAVDA, J.
Geographie Researeh and Compllation of Thematie Maps
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 8, pp.
193-196, 3 ref.
Geography, as a continuous and largest user of carto·
graphic representation of reality, regards a map as a tool
of recognitlOn aJnd analysis in empirical as well as in
abstract leve!. From this point of view cooperation af
geographers and cartographers is analysed with respect
to the application of maps for scientific space analysis,
interprl~tallOn af scientiflc research, diagnostic and pro
gnostic aims.

528.9 ••71"( 437.6J
KuSKA, F.
sum" Remarks to Development of cartography in Slovakia
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 8, pp.
190-198, 5 ref.
Muny 10cal and foreign experts participated i,n carto·
graphic representation of Slovakila. Already in the P""
riod of monarchy the contrlbuHon of local, i. e. Slovak
cartcgraphers to development of scientific methods was
considerable.

528.9 •.313" +528.9:301.75.6
KELNAR, B.
rer~peetives of Development and Rationallzation ln Car-
tography
Geodetický a kartografioký obzor, 24, 1978, No. 8, pp.
196-201, 4 ref
Development of cartography ls a complicated system with
a number of liruks. Modellvrug and effeetive exploatatíon
of thís system requ'ires a strict application of uníform
management, complexity of solution and team coopera-
tion within tha scientiflc and research basís both in the
f:eld of theory and practical application. Deťinition of
fl1l1tlamental directions of tasks, con~ents aJnd expected
aims of developmem of cartography ín the ČSSR in
thc field of baslc theoretical l'eseareh, theoretical de-
velopment of map compilation as well as '11' the field
of tcchruical development.

528.9-057:378
KOVAŘIK, J.
Present Problems of Edueat10n of Cartographers
GeOdetický a karMgrafický obzor, 24, 1978, No. 8, pp.
202-204
Profession of cartographer confronted wíth terms "geD-
dotic" and ,.geographic" cartography. Education of car-
togl"aphers at technical UJIliversities. Requirements re-
sultlng from the demall!ds on com pila Hon and application
of maps for presentation of reality and from neellSiSíty
of sciemífic methods aud modern means. New trends
in education. Needs of further developmen~ of soclal
f1inction of cartography.

528.061.14 (-137.1/.6)
MICHALKO, O
Activlté eartographique dans les ressorts SÚGK (Bureau
'>Iovaque de Géodésle et Cartograpble) et CÚGX (BureaU
Tehéque de Géodesie et Cartographie)
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 8, pages
l83-185
Importance de la cartographie pour 1'économie natiom>ale.
La carte et sa mission daus la soclété actuelle. Plan
ďéd'ition élaboré pour le sixiěme plan quinquennal et
perspective pour la période 1980-1990.

655.413.912: [371.673 + 379.85]
HAŠEK, A., MIKŠOVSK'í, M.
La cartographle pour i'enseigoement et la publlcllé eo
Tchéeoslovaqule

Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 8, pages
185-188
Ap"r,u de I'état actuel de la création ďoeuvres carto-
graphiques destinées aux écoles et au public et tech·
nologie ďelsLJoration en aLJrégé.

528.914
SRNKA, E.
De l'état aetuel de la générallsation cartographlque-théo-
rie et pratique
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 8, pages
188-192, bibliograph'ies 32
L'essor d'automation de la création des cartes děpend
en grande partie également de la définitioll' des moděles
mathématiques de la généralisation cartograph'ique. L'ar-
Uclc décrit l'état actuel des études théoriques et travaux
expérimentaux relatifs a ce probléme.

913.001.891:528.94
MAZÚR, E., PRAVDA, J.
Recherehes géographlques et eréatioll de eartes thémati-
qoe.
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 8, pages
193-196, 3 bibliographies
La géographie - usager permanent e,t la plus vaste
de la représentaťion cartographique trouve dans la carte
ua i,n"trumem de notion et ďanalyse situés dansun
plan empirique et abstralt. C'est ainsi que 1'on procěde
li I'analyse de la coopéraťion des géographes et carto·
gl'ápbes du pO'itltt de vue exploitation, des cartes pour ana-
lyse sCierrtltifique spatiale, interprétation des recherches
scienlif'iques el diagnosťic et pron<Jstic.

528.9••71" (437.6 J
KUSKA, F.
Quelques regards sur le développement de la earto
grnphle en Slovaqule
Gecdetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 8, pages
196-198, bibliographies
Mumts spécialistes slovaques et étrangers ont collaboré
a ia projection cartographique de la Slovaquie. Déja
a I'époqua de la monarchie, la contribution des carto·
graphes slovaques dans le domaine des méthodes scien·
tifiques fut relativement important.

528.9, ,313" + 528.9 :301.75.6
KELNAR, B.
per~peetives de l'évolution et rationallsation dans la
brnnebe de la cartographle
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 8, pages
198-201, 4 bibHographies
L'évolution de la cartographie est un systeme complexe
Íl liaisons multiples. Le modelage et I'exploitation effecti-
ve du systeme prévoient une. réallsaťion expressive de
la gestion uniforme, la solution complexe et cooppération
en groupe dans la base scientifique et de recherches,
sins; que pour la branche de I'application théorique et
pratique. Formulation des tendences de base des proble-
mgs et pronastic de l'évoluti<Jn cartographique eD Tché-
coslcvaquie daus le domaine des recherches théoriques
ólómentaires, I'essor théot"ique de la création cartogra-
plIique, de meme que dans le domaine de 1'application
technique des recherches et de 1'essor technlique.

528.9-057 :378
KOVAŘíK, J.
problémes actuels relalifs a la formation ďlngénieurs-car-
tographes
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No 8, pages
202-204
Spécialisation des ingénieurs-cartographes, confrontat'ion
dU5 expressionls ••géodésique" et ••géographique" en' car·
tagl'aphle, formation d'lngénieurs-cartographes dans les
hautes écoles techniques. Prétentions pour cette forma·
tion émanam des exigences pour la créaťion et utilisa-
!ion de I'express:ion cartographique de la réalitě et de
la nécéssité ďutilisation des méthodes sCientifiques et
moyens de réalisation modernes. Tendances de l'évolut1.Oll
pour la forma ti on ďlngénieurs-cartographes. Nécessité
ďévolution ultérieure de la fonction sociale de la carto-
graphie.

1978/212



PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Geodezija i kartografija, č. 3/78
Kalíin; L.A.: Zdokonalovat řízení kvalitou prací, s. 1-7.
Kaširnikova, R. P.: Výzkum metod vyčíslení produkti-
vity práce v topografickogeodetické výrobě, s. 10-13.

Ljubanskij, S. V.: Určení úrovně mechanizace a auto-
matizace topograficko-geodetických prací, s. 14-16.

Bugajev, Ju. G. - Malenikov, A. S. -- Ohomaza, V. F.:
Geodetický světelný dálkoměr, SG-3, s. 17-23.

Piskulin, V. A.: Geodetické údaje o deformaci zemského
povrchu v oblasti Gazli, s. 24-28.

Dvorjankov, S. AI.: Určení souřadnic bodú metodou
protínání v polozakrytém terénu, s. 28~-31.

Chrenkov, L. S.: 100 let státní nivelační sítě, s. 31-37.
DubinQvskij, V. B.- Kisel,ev, G. L.: Bloková prostorová
fototriangulace při překrytu mezi řadami menším
než 60 %, s. 37-42.

Fedorov, Ju. A.- Kazanovič, V. I.: Cesty zvyšování
kvality fotoplánú při zhotovování fotomap, s. 42--44:

JYlichajlov. V. Ja.: Využití procesu obrácení obrazu při
mikrofilmování, s. 44-48.

Mirzalijev, T. M. -- Egamberdijev, A.: Kartogr:afické
zabezpečení bavlnářského komplexu republik ve
střední Asii, s. 48--51.

GZlrevič, I. V.: Gravírování originálú map přehledných
atlasú, s. 51---54.

Galkin V .. M.: Elektrické kružítko, s. 54--56.
Danilenko, T. S.: Příručka pro mapování ve velkých
měřítkách, s. 58--60.

Šumou, Ju. V. Kniha o použití kartografické metody
v regionální prognostice, s. 60-63.

Na kolegiu Hlavní správy geodézie a kartografie při
radě miilist'rú SSSR, s. 63-64.

Stálý seminář inženýrské geodézie, s. 65.

Vermessunglltechnik Č. 2/78

Schilling, H·: K úkolům VEB kombinátu pro geodézii a
kartografii při plnění pětiletky 1976-1980, s. 37-4l.

Buschmann, E.: Zpětný pohled na oslavy Gausse, s. 42.
Heyne, K. H.: Důlněměřické práce při stavbě tunelu, s.
43'-46.

Lang', G.: K provádění předpisu "Vytyčování, kontrolní
měření při stavbě a montáži víceposchodových mon-
tovaných železobetonových . skeletových stavebních
konstrukci" v NDR. s. 46-49.

Weidl, G.: Použití počítačů v katastrální službě v Karl-
-Marx-Stadtu, s. 49""":5l.

Meyer, R.: Fotogrammetrie v systému památkové péče,
s. 52-54·

Marckwardt, W.: Vyšetřování dynamických problémů fo-
togrammetrických syst&mů registrace profilů, s. 54 až
56.

lak ob, G.: Přesné určení skutečných rozměrů prefabri-
kovaných dílů, s. 57-58.

Egner, E. ~ Thomas-lussupow, P.: Speciální měření Vel-
kých válcových nádrží pro zjištění jejich odklonů od
kruhového tvaru, s. 59-62.

Lieberasch, R.: Použití elektronických kapesních počíta-
čů při kontrole polohové přesnosti map velkých mě-
řítek metodou postupných výběrů, s. 62-65.

Bohme, D.: Příspěvek ke geodetickému a astronomické-
mu využití zákrytu hvězd měsícem, s. 65-66.

Stavba geodetických a fotogrammetrických přístrojů -
d.ůležitý partner geodézie při plnění úloh stanovených
IX. sjezdem Jednotné socialistické strany Německa, s·
73-78.

Hecker, F.: K přepracování instrukce inženýrské geodé-
zie, s. 79-80.

Šilar,F.: Dvouroz,měrný rozsah tolerance hlavního bodu
trasy v pravoúhlém systému, s. 80-82.

Arnold, K. - Schoeps, D.: Příspěvek k urČEní globální
izostatické kompenzace, s. 82-84.

Dressler, D.: Geodetická dokumentace současného stavu
VEB Spojovacího vedení pro minerální oleje ve
Schwedtu, s. 84-87.

Sprenger, JJ.: Geodetické práce pro fasádu novostavby
obChodního domu, s. 87-90.

Goretzki, W·; Další statistická vyšetřováni pro tachymet-
Q.cké měření, s. 90-9l.

Kieburg, '1.: Úvahy k registraci názvosloví v tematické
kartografii, s. 92.

Heinig, T.: Geodetické výpočty s přístrojem "konkret
600", s. 93-96.

Meyer, R.: Fotogrammetrie v systému památkové péče,
s. 97-100.

GeodéZia és kartográfia Č. 1/78

Halmos, F.: Určení klidové polohy kmitání gyroteodoli-
tu, s. 1-9·

Nagy, D.: Filtrace údajů, s. 10-12.
Vagács, G.: Zřízení testovacího pole pro vyšetřování ko-
mory pro pozemní fotogrammetrii, s. 13-16.

Domokos, M.: Základní principy dálkového průzkumu,
s. 17-20. .

Ugrin, N.: Vyhotovování fotoplánů sklonitého terénu ne-
rovnoběžného s promítnutou rovinou, s. 20-2G. '

Si mor, L.: Zjednodušení organizačně hospodářských úko-
lů při tvorbě základních map. s. 27-32.

Bolla, G.: Efektivnější utváření kontrolní činnosti v geo-
detickém dozoru, s. 33-36·

Hrenko, P.: Změna kartografických historických epoch
n~ mapě meziříčí Dunaje a Tisy od Mikovíniho, s. 37
az 47.

D6ka, K.: Sestavení katalogu vodohospodářských map,
s. 48-49.

Koronczay, M.: Některé otázky v souvislosti s trvalým
využitím půdy, s. 50-53.

V přípravě pro příští GaKO jsou:

KAVAN, M.: Aplikace projektu "PlállOVébilance" pro
účely rozpisu a kontroly plnění plánu

PECKA, J.: K mo~nostem aplikace sekvenčního mo-
delu pro optimalizaci výrobních procesů

TOM5A, K.: Geodetický podklad pro transformaci
geometrických modelu

HAUF, M.: Trigonometrická nivelace novodobými
přístroji

KAŠPAR, M., MATĚJÍČKOVÁ, L.: Metoda záměrné
přímky s využitím laserového záření
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SNTL pro vás vydalo:

"Cesko-anglický technický slovník
Obsahuje 64000 hesel ze všech technických oborů; hesla byla ex-
cerpována z moderní britské a americké odborné literatury'. Heslář
byl při tomto 2. vydání revidován a doplněn nově vzniklými ter-
míny.

Technikům, inženýrům, výzkumným a vědeckým pracovníkům, po-
sluchačům vysokých škol technického směru, překladatelům, pra-
covníkům v exportu technických výrobků a zařízení.

2. vydáni. 948 stran, váz. 95 Kčs

"Cesko-nemecký technický slovník
Obsahuje asi 80000 termínů a terminologických spojení ze všech
teichnických oborů. Slovník je sestaven na základě excerpce mo-
derní terminologie.

Inženýrům, technikům, posluchačům všech fakult vysokých tech-
nických škol a dokumentaristům.

2. vydání. 1096 stran, váz. 98 Kčs

"Cesko-polský technický slovník
ObsahUje 43000 výrazů ze všech oborů techniky, zejména elektro-
techniky, jaderné fyziky, informatiky, samočinných počítačů, le-
tectví, kosmonautiky atd.

Odborným pracovníkům, inženýrům, pracovníkům v zahraničním
obchodě, překladatelům a dokumentaristům.

492 stran, váz. 65 Kčs

2., opravené a doplněné vydání

"Cesko-ruský chemický slovník
Slovník obsahuje na 36000 termínů a zahrnuje základní obory sou-
časné chemické vědy a techniky - fyzikální chemii, anorganickou,
organickou a analytickou chemii, disperzní soustavy, chemii makro-
mole,kulárnfch látek, procesy a přístroje chemické technologie,
technologii organických a anorganických látek a biochemii.

Vědeckým pracovníkům, inženýrům, vyučujícím a studujícím na
středních a vysokých chemických školách a překladatelům.

624 stran, váz. 60 Kčs

Zde odstřihněte a pošlete na adresu: SNTL - Naklajatelství technické literatury, odbytové odd.,
113 02 Praha 1, Spálená 51
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