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1964,. GeoQeti,ckýa kartografický obzor, sv. ID, č. 7,
str. 159-'-160

528.235:528.94 (437) Koláčný, A.
Matematický základ map 'Nlírodního atlasu ČSSR.
Volba ,nejvhodnějšího zpil.sobu zobrazení. pro mapu
CSS~· v měř. 1: 1 mil. Volba zobrazení pr.:>mapu Evropy
v měř. 1:10 mil. Volba zobrazení pro politickou mapu
světa v měř. 1: 100 mil.
1964, Geodétický a kartografický obzor, sv. 10, Č, 7,
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stt'. 165-169,
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$tavitelskýéhpracÍch, Současný stav techl,1iky využívané
vgrafiékovyňavl;lté1Skýcl1 pracích a vkartograflcko-
polygrafických pracích; ,.Některé charakteristickě rysy ,
souě8$l1ýi:htechnologiL , , ' ' ,
1964,Qeo(fetický a kartografický obzor, sv. 10; č. 7,
.str.170'__17~ , ,
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Státn[ nakladatelství technické literatury se snaží vy-
dávat takovou odbornou literaturu, která by co nejvíce
přispěla k maximálnímu využití vědy a techniky pro
rozvoj naší výroby, růst produktivity práce a zhospodár-
nění' výroby ve všech odvětvích našeho národního hos-
podářství. Je proto třeba, aby všichni čtenáři se podí-
leli na jejím vytváření tím, že budou redakcím knih
a časopisů sdělovat své připom[nky, ,náměty a návrhy
zaměřené k zlepšení edičn[ činnosti nakladatel'ství.

Proto Státní nakladatelství technické literatury před-
běžně zveřejňuje v tomto časopise příslušnou část edič-
ního plánu na rok 1965 [spolu s některými publikacemi
všeobecného charakteru], která má sloužit odborníkům
při jejich práci a. studiu. Kromě toho chce tímto poči-
nem včas informovat o knižních novinkách příštího roku
a umožnit tak čtenářům zajistit si včas potřebné knížky.

Státní nakladatelství technické literatury,
Praha 1, Spálená 51.

Geodetický a kartografický sborník 1965, sv. 10

SNTL, str. 84. Slnrník obsahuje pět vědeckovýzkumných
prac[ z oboru geodézie ~arťografie.
Vědeckým pracovníkům v oboru geodézie, kartJgrafie
a geofyziky, inženýrům zeměměřičům a posluchačům
fakult příslušných směrfJ. Brož. 14,50 Kč,
Biihm J.: Vyrovnávací počet - VU
SNTL str. 370. Podává základy teorie chyb a zabývá se
podrobně vyrovnáváním chyb vzhlkaj[cích. v běžných
přfpadeClh geodetických p".>zorování; vyrovnání chyb Je
založena na metodě nejmenších čverců. Posluchačům
zeměměřického inženýrství a prac,ovnJkům, kteří se, za·
bývají rfJ.zným měřením fyzikálním. Váz. 36,50 Kč~

Bruthans V. • Kejzlar A·: Příručka pro pl'ípravu na vy·
sokou školu - matematika
Politická knižnice, SNTL, str. 154. Výklad zahrnuje
všechn~-partie matematiky probírané na středních ško·
lách kromě deskri,ptivní geometrie. Je psán hrmou
jasných vysvětleních a metodických po,kynfJ. a je doplněn
př[klady a cvičen[mi s náv,ody v řešení a výsledky
PomfJ.cka pro opakování středoškolské matematické lát·
ky, zejména před vstupem na vysokou školu.

Br'Jž. 8,50 Kčs
Menšík M. • Setzer O. - Spaček K.:, příručka pro pří-
pravu na vysokou likolu - Deskriptivní ,geometrie.
Polytechnická knižnice. I SNTL, str. 182. Pwbírá pře-
hlednou formou středoškolskou látku z deskriptivní
geometrie: planimetrie, kuželosečky, stererJmetrie a
Mongeovo promítání. Látka je zpracována tak, aby si
čtenář osvěžil a pl10věřil své znalosti. Absolventům střed-
ních všeobecně vzdělávacích škol, kteří se připravují
ke vstupu na vysokou škl')lu. Brož. 10,- Kčs

Piska R. - Medek V.: Deskriptivní geometrie I - VU
SNTL, str. 200. PrvnI díl dvojdílné celostátní učelinice
Deskriptivní geometrie pro I vySok~ školy technické.
Obsahuje výklad zobra2Jovacíoh metod.
PosI1.lchačdm stavebníc,h fakult vysokých škol technic-
kých. Váz. 21,50 Kčs
Čísla pro každého 1965
Sl'fTL, str. 690. Přináší nejvýznamnější ťí.daje o rozvojI
nár. hospodářství, 10 obyv1!telstvu Jeho hmotné a kul-
turnl ťí.rovn1. Ukazuje ťí.spěchy, jichž dosáhli praCující
ČSSR a d'Jkládá je na řadě zajímaVých mezinárodních
srovnání. Obsahuje mezinárodní, přehledy a praktické
informace. Text je provázen barevnými přllohamt s gra-
fy a mapkami. Nejširšlmu okruhu čtenářů, zejména
hospodářským pracovníkfJ.m a funkcionářům společen-
ských organIzací. Váz. 21,- Kčs
Statistioká ročenka ČSSR 1965
SNTL, str. 800. Souborný statistický přehled ze všec~
'J'borď hospodářství, správy a kultury GSSR. Kromě čísel
'celostátních obsahuje 1 přehledy o rOZVoji jednotlivých
krajfJ. a me'zlnárodnlch srovnáních nejdůležitějších sle-
dov1aných jevil. a ukazatelů.
Politickým, hospodářským; a kulturním pracovníkfJ.m.

Váz. 67,- Kčs



Kouba, '.: Současné kartografické práce v Ceskoslo-
venské socialistické republice

Geodetioký II. kartografický obzor
í roč. 10 (52) číslo 7/1964 153

Současné k~rtografické práce
v Československé socialistické republice
528.9 (437J

(

Období posledních let lze 'pokud jde o kalI'togra-
fickou činnQlst v Československu charalkterizovat
jako etapu zvýšeného zájmu 'Omapování a ~arto-
grafické znázornění vlastního území státu. V sou-
časné době vrchO'lí intenzívní činnost našich k:arto-
grafů na komplexním kartografiickém díle - Atlasu
ČSSR, pracuje 'se na itematiokých mapách a atla-
sech v oblasti historické· kartogr:afie (Atlas dějin
ČSSR), nově se přistupuje 'ke zpracování školních
kartografických pomůcek, postupně vytivářejících
ucelenou soustavu. Rozvoj oesto'vního ruchu Ze1jmé-
na 'v současné době staví před ,ka'rtografii nové
naléhavé úkoly. Pro zvýšený zájem uživat'elů -
šlrol I širší veřejnosti - jeví se naléha;vá potřeba
věnovat v 'kartografické' 'výrobě pozornost také
trojrozměrným 'kartograrick.ým dílům - plastic-
kým mapám a glóbům. Požadavky národního hos-
podářství jsou vedle map topografických postupn'í
uspokoj ovány vyhotovováním techniokohospodář-
ských map ve velkém měřítku. Přih'1avním zamě-
ření na kartografícké2'iobraz8'Uí území vlas'tního
státu se pozornost kartografioké tvorby zaměřuje
i na znázornění území ostatních států a světadílů.

Uspokojit všechny základní potřeby kartogra-
fických děl je Ínožno při daném rozsahu Výrob-
ních prostředků a 'pracovních sil díky účelné or-
ganizaci kartografické Výroby, při odstranění .všech
nežádcucích paralelismů, s využitím nové Výrobní
teohniky a technologie 'a přI pevné zásadní kon-
cepci kartografického výzkumu a výroby pokud
jde '0 současnost i 'o další výhled. '

V oblasti historické 'kúrtografie byla
v našem státě postupně vydána řada samostatných
historických map,přede'všrm 'pro potřeiby škol a
bylo uskutečněno vydání Š'kolního atlasu česko-
. slovenských' dějin a Školního atlasu sVětových
dějin. Přesto však byl řadu let podťován nedosta-
tek základního historiokého atlasu, ,který bYZOibra-
zil stav a výVOj významných j~vů v jednoťl'ivých
obdobích československý oh dějin a který by pos'kytl
požadované tnf:ormace 'Pro širší okruh uživa:teliL
Tyto nároky má splnit A t la s děj i n Č S S R.
Prácb na tomto atlase: jsou zařazeny do státního
plánu vědeckovýzkumnýoh prací schváleného vlá-
dou a jeho vydání se má uskutečnit v roca 1965.
Atlas bude zpracován na 45 matpo'výoh ['istech v zá-
kladním měřítku 1: 1 000 000. Tematika atlasu je
rozdělena do, 11 pe'l"1odizačních' období, z nichž
každé se zabývá především ekonomickými otáz,ka-
. mi společnoitI - ekonom:Í'okOustrukturou a jí od-
'pO'vídajícímu sociálnímu, polttickému a kullturnímu
procesu. ~tlas tději'Q ČSSR kartograficky i poly-:
graficky zpracujěa vydá Ostřední' správa ge:odézie
akartografie. Na autoJ.'lských pracích se nejvy~ší
mírou podílejí předevšímpraco'lllníci HIstoriokého
ústavu ČSAV, dále ř'ad'a dalších vědecMých praco-
višť a odborníků. Zpracování tohoto rozsáhlého
kart:ografického dHa, lkt:eré',zaltím nemá v naší ani
zahl1aniční kartografiické produkci obdoby, si vy-
žádalo řadu mimořádných op'atřenía ÚSIlí všech
pracovn~ků podHlejících se na jeho ,tvorbě a vy-
dárií.Kartografiůké organi2Jace u nás lVyužívají při
tomto dFle, svých předohiOzich ~kušenosU z prací
v ohla:s,W'histOI'Í'cké 'kartografiea také organiZ'ační
před:poll~l:ady'výZlnamně při'spě'ly1ke 'zdárnému prfi-
běhu dosavadních pJ.'lací.

Inl. Jaroslav Kouba, Ústi"ední správa geodézie a k\arto-
grafie Praha

Dalším Ináročným kartografickým dílem zpra-
cová'v<anýmv současné době u nás 'a připravova-
nýmk vydání v roce 1966 je Národní atlas
ČS S R. Po, prodiskutování obsahu tohoto díla
v nejšIrším' oIkruhu odborné geogra:mC'kéa karto-
grafické 'veřejnosti byly tvorba a vydán~ Národního
atlasu ,ČSSR 'zařazeny do sltátního plánu vědecko-
výzkumných prací. V zá:jmu př'rzn'i'vého 'vývoje prací
bylo dohodnuto, aby Národníaiílas 'byl v~dán spo·
lečně ČSAV a Ústřední správou geoidézie a tkarto-
. grafie. Atlas je koncipOván jakozáJkladní karto-
grafická interpretace souhrnu vědeokých poz<natki'l
z obO'ru fyzioké 'a hospodářské geografie ČSSR. Má
informovat o současném sta,vu geograHckéh'o vý-
zkumu o Inašem státě, o rozvoji hospodářství, kul-
turyažÍ'votní ú:rovně. Atlas je zpracováván tak, aby
odpovídal zásadá'm stanoveným pro tvorbu národ-
níOh atl'a,sů MS'zinárodní geografiokou uĎ.H-ko-
misí pro 'vydávání národních atlasů - a vhodně s'e
lišil od jiných 'néťšichatlasů velkého typu se spe-
ciální temati'kou. TemaHkaatlasu, na němž JS011
autorské {iráce 'již dOikončeny, bude tvořit orga-
nioký ce'lek oibsažený na 58 mapových ltstech a
uspo:řádaný do 6 částí. Na každém mapovém listu
bude obsa'ženojedno nebo více' dHčích temat --
samostatných map, re's'p. karto gramů akartodia-
gramů. RIO'Viněžpři 'Zlpraoování toh'Oto komp:lexního
kartografického dHa 'se využívá spo1upr4ce s vel-
kým okruhem 'vědeckýohl pracovišť a odborní'ků.

Požadavky na cílevědomou výchovu naší mláde'-
že staví il/ poslední době u nás do popředí otázky
výchovy mlá'deže ja'kojeclen z hlavních úkolů. Jde
o us'kute'čňování přeměn ve výuce a organ'izaci
našeho školství, o vytvoření jejich stabilizace a za-
jištění systS'ffi'atioké výchovy nových· generací.
Značná pozornost se věnuje ta'ké současné proble-
matíoe vyučo'vání~emě'Pisua dějepi1su, které se
neobejde !bez využívání š k o 1n í c h k ar to g r a-
f i c k Ý c h P o m ů c ek. Základní otázkou v této
obl'a'sti je vym8'zení nejúčelnější soustavy školních
kartografický oh pomůcek, 'kt8'rá by plně uspoko-
jovala nové náročné po~adav<ky šk'Ol. Řešení těchto
otázek se stalo piíe1dmětem/kartografického výZku-
mu v uplynulých le'tech a v současné době se při-
stupuje k realizaci výs'1edků výzkumných prací
v kartograf'ické výrobě. ' .

V 'současné době vydala již o.střední správa
geodéz'iea kartografi'e cel'kem pět š'kolních atlasů
(Malý školní atlas, Školní 'země'pisný atlas světa,
Školní zeměpisný atlas ČSSR. Školní at'l,as světo-
vých dějin a Š'kolní atlas československých dě-
jin), sQubor nástěnných hospodářských map, ná-
stěnné mapy ČSSR - fyzické, politické ~ hospodář-
ské, řadu map hÍ'stol'ickýchl, plastioké mapy i globy
pro potřeby škol. Tento dosud 'vydaný 'soubor š~ol-
ních 'kartografickýoh pomůcek nesplňuje v plném
rozsahu požadavky, které vyplývají z nových cílů
naší školy. V prů:běhu dosavaidních prací nebylo
dosaženo potřebných vzájemných vztahů a konti-
'llutty mezi jednotlivými pomůckami, vyskytují se
tematické mezery, rozpory v obsahu, kompozici

1 i 'V1ezpůsobu kartograf1okého zobrazení.
Proto při!kročila 'kartografic!ká 'výroba v S'OU-

časné době ke zpracování 'jednotné >soustavy škol-
ních kartografi'ckýoh pomůce'k koncipovaných
podle. tVýs'ledků předchozího vý~kumu. JednO'tnou
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soustavou š'kolníc'~ :kartografiokých pomůcek se
rozumí soubory ma'p, a'Uasy, plastdcké mapy a jiné
kartografické pomůcky, uspořádané účelně v or-
.gallický celek 'a sjednocené na základě spol'ečných
principů. J'e 1)0 2lejména princip společné ideje,
dané ,potřebami vyplývajíCími z cílů, organizace,
obsahu, metod a prostředků vyučování zeměpisu
adějepi'Su, dále princip jednotného způsohu ,vyho-
tOViení, tj. sestavení a znázornění obsahu podle
společných zá1sad, a princip jednotného způsobU
'vydání podle ,společných zásad polygrafického
zpracování 'a vnější úpravy. TMO koncepce umožní
též uplatnit princip jednoty při školní i mimo-
školní výuce a přispeje k dlouhodobé stabilizaci
školních 'kartograf'ickýchpomůceJk.

V souvislosti s rostoucími po~adavlky vnitro-
S'tátníiizahraniční turistiky jsou v našem státě
uskutečňována opatření pvo rozvoj cestovního
J;uchu. Také v ,!kartografické činnosti bylo proto
v uplynulém období třeba irhciaUvně řešit otázky
spojené s rozmachem turistiJky. Zejména bylo třeba
využít možno:sti, aby k a r t og r a f i c kát vor b a
v o b la s ,tí t u r i s t i ck é hor uch U se stala
prostředkem propagace našeho státu ve světě a
současně i součástí slUžeb poskytovaných! v rámci
zvýšeného cestovního ruchu. Na úseku mapové
tVlorby je prot'O zdůrazňována nutnost urychleného
vydání dostatečného počtu kvalitních turistických
map, plánů měst a 'automap. J'edním ze základních
předpokladů tvorby a Ivydání 'tohoto druhu karto-
grafických publikací je vysOká obsahová a gra-
fická úroveň. Při zd,ůrazněnf výtvarné stránky
vydávaných map je úsilí našich 'kartografl1 z'amě-
feno na zvýšení atrakUvnosti nejen vlastní mapy
ale i textů' a zejména obálek.

Značné pros'tředky jsou ve smyslu potřeb a
požadav,ků národního hospodářství 'věnovány na
práce spojené s vyhotovo;Váníma obnovou tec h-
nic k o h o s pod á ř s k Ý c h map velkého mě-
řítka, které vedle map topografických tvoří ne'zbyt-
ný základ· činnosti všEfch hospodářských odvětví.
Jde o dHo nové, nehoť mnohdy ani v jiných stá-
tech v zahraničí nejsou ,zcela vyřešeny všechny
základní otázky, 'které se týkají obsahu i způsobu
zpracování map ivelkýchl měřítek /

V, zájmu účelnosti a hospodárnostIÍ. zobrazí
tech1ntckohospodářská mapa 'podvobně podle míst-
ního šetření na podkladě přesného bodového pole
předmě1ty měření a výškové poměry zemského po-
vrchu s přesností, vycházející z měřítka mapy a
vyhovující především účelům uživatelů, jimž má
mapa sloužit. V technickohiospodářských mapách
se vyznačují a 'v písemném operátu se evidují
předměty měření 'v vozsahu odpovídajícím jak
obeoné pDltřebě národníhlo hospodářství, tak i růz-
ným speciálním úče'lům. Podle hospodářské, důle-
~i'tos,ti seřídí také měřítko technickoho'spodářské
mapy. Převažuje zákIadní měřítko 1 : 5 000, v prů-
myslOVých óblastecha na území s 'plánovaným
dalším rozvojem hospodářské v'ýstav'by se vyh'oto-
vuje, mapa N měřítku 1: 2 000, ma. území ;měst a
'velkých -obcí v měříltku 1: 1 000. Techniokobo,spo-
dářská mapa je vyhotovována postupně podle ka-
pacitníCh,~ možností daných roz1sahem, :;v,ýrobních
prostředkfi a pracovníkův, souladu s nejna1éha-
vějšímipotřebami různých odvětví ,národního hos-
pódářství. Hlavní měřiolrou m8ltodou technick(j-
ho.spodářs'ké mapy je leJ1ecká fotogrammetrie. Zá-
sady techn'ickbhospodářskéhomapování PrO potře-
by 'l'lárodního Mspodářství byly schváleny vlMou.
, "Zlla!čně pókročHakartografická Činnost.v ob-
l~titemaHclkého mapování iízemí na-

.šeho státu. JeJím výsledkem jsou pos,tupně vytvá .
řené soubory map správního rozdělení, map admi-
ni:S'trativních, silničních, geologických, Ileteckých,
geobotanlic'kýchl, gravimetriokých, mapy komplexní-
hoprůz<kumu půdy aj. Ve všech těchto pracích se
zachovává základní řada měřítek 1:10000, 1:50000,
1:200 ODD,1:500000 a 1:1000000 s využitím jed-
notných 'zá!kl'adních mapovýoh podkladů.

Někt1eré nové technologické postupy umožnily
v pos'Ledních letech uspokojit zájem o trojrozměrná
mapová díla. Základní mapy toho,to druhu -
p I a 's t i c k é map y ČSSR resp. menších územ-
ních ce]ků v našem státě mají k dispozici školy
všechlstupňů, zájmové organizaoe iš1irší veřejnost.

Veřejnosti 'především je rovněž určen a t 1a-
s o v Ý 'S o ub o r kartografickýchpubUkací "Po-
znáváme Isvět" zobrazující území všech států a
světadílů v řadě 27 sva~ků. Každý z uvedených
sva'Z!ků tohoto souboru obsahuje základní podrob-
nou 'všeobecně' zeměpisnou mapu, přehlednou mapu
hospodářsk!ou, ně'kolik dvoubarevných tematických
mapek, řadu 'kartogramů, tabulek, diagrmnil a plán-
ků měst. Mapová část je doplněna textem 's hlubo-
ti'skovými 'Ohrázkya re}střiikem v samostatné pří-
loze.

V uplynulých lete'ch značně pokročil vývoz
kartografických děl. S příznivým {)hlasem u nás
i v 'zahraničí sez dalšícl1 oblastí kartografické
tvorby setkaly zejména ,soubory ni a p a str o n 0-
mi c ký ch, ukáz'ky reprodukcí hi s t 'Or i c k Ý c h
map "vývoj mapového zobrazení území ČSSR"
dokumentující v několika svazcích, bohatou karto-
grafiCkOU tradici u nás /i některé další tema:ti.ckě
mapy a atlasy. .

S ž'i'vým zájmem je řešena 'problematika n A-
z v o.s lov í , na mapách. Zásada k{)lekt1vní spolu-
práce se ,zástupci nejrůznějších vědních oborů
spolu s naléhav,ou pOltřebou zVýš~t úoo\7eň karto-
grafiokého názvosloví v,ed}a 'k vytvoření Náz'v,o-
slovné 'komisejako poradního orgánu Ústřední
S'právygeO!dézie a kartografie, složeného ze zástup-
ců vědeckých ústavů, vysokýchl škol 'a všech zájmo-
vých organizací. Činno'st, Názvoslovné Ikomise, se
věcně člení do 6 odiborných,komisí - pro po-
místní názvosloví 'české a slov'enské, pvo přepis
názvů v latinské abecedě, ruských a orIentálních
názvů a pro historické názvosloví. Zásluhou Názvo-
slovné komise byly stanoveny jedno,tné zásady pro
tvorbu zeměpisného názvosloví, projednány zásady
prozpraoO'vání pomístního názvosloví, schvMeno
názvoslOVí orografických celků, průsmyků, sedel,
hor, řek a vodních ploch a 'projednány zásady pro
tvorbu historicko-zeměpisného názvosloví. V kaž-
dém o:kres,e j1sou při střed1iscích geodézie zřízeny
okresní názvoslovné sbory ustavena v tlohodě s mi-
nisterstvemškolství la 'kultury. Jejich činnost 1e
zaměřena na' úpravu pomísthího názvosloví. DOe
poručení 'a zá'věry Názvoslovné ,komise tvoří zá-
vazné direktivy pro kartografickou výrobu a uplat-
ňují se ,i v širším měřítku v dalších příbuzných
oborech !Užívajících zeměpisné názvo'sl'OvL

Při posuzování Výsledků výikumných a výVOjo-
vých prací a při řešení' koncepce dalšího 'rozv01e
kartografi!'l jako vědníhO 'Oboru je réspektiQ.ván !ko-
lektivní názor O bor o v é věd e c k éra d y,
složené ze zástupců 'spolupracujících a zájmových
organizací.

. Výběr ediční 'tematiky}e projednáván v Ediční
kartografické radě z'aúčasti zá,S'tupců Mavních od-
běratelských, vědeckýchl 'a výrobních organizací.
V souča'sné době se zpracování, žádného většíhQ
kartografickéhodHa neobejde bez účasti redakční,
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resp. le'ktorské ra'dy, v nichž pfisobí na Sl nejpo-
vo'lanější odborníct 'z příslušného oboru. Tato spo-
lupráce Ise uskutečňuje ve vzájemný prospěch kar-
tografie ~1 všech zúčastněných ,vědních oborů a
oblastí odborné činnosti. Jsou proto vytvořeny před-
poklady pro tvorbu map la atlasů, jejl'chž úroveň
odpovídá současným požada'Vikům naší společnosti.
Tako'vé podmínky lze vytvořit za předpokladu jed-
notného řfzenl kartografické tvorby státní orga-
nizací.

V 'současné době 'je jednlm z hlavních rysů
naší kartografické tvorby požadavek na rostoucí
kvalitu obsahu i izpů1sobu Zlpracování vydávaných
kartograJ)lckýchi publ'ikacL V tomto smyslu je ří-
zena i další' k on cep c ek ar t o g r a f i c k Ý c h
p ra c í uplatňováním výsI'edků vědedko'Výz'kum-
ných prací ve 'Výrobě, principu kolektivnosti přI
tvorbě mapových děl, zásady typizaoekartogra-
fických 'Výrobků v ucelených vZáj'emně skloube-
ných souborech, Istandardizace obsalíu map a aHa-

sů, snahy po odstranění nežádoUj:ích paralelismů
v kartografické mnnosti, postupná realiz!ace nové
výrobní techniky a technologie zaměřené na me-
chanizaci, automati'zaci dílčích procesů a chemi-
zaci kartografické výroby a řešení problematiky
o'ptimální 'specialtzace akonoentrace 'Výroby. Ne-
dHnou součástí té,to koncepce 'a· snad nejdůleži-
tějším předpDlkladem další úspěšné kartografické
činnosti je upevňo'Vánízá:kl'a:dníhokolektivu kvali-
fikovaných/ pracovníků vysokých morálně politic-
kých kvaUt s potřebným rozhledem, vlastním
tvůrčím úsudkem, rozhodností a organizačními
schopnostmi. Při respektování uvedených zásad
může ideová, technická i e'konomická úroveň naší
kartografiie odpovídat předpokládanému rO'zvoji na-
šeho národnlho hospodářství, vědy a ,kultury a oče-
kávaným vysokým nárokům na ,kartografickou čin-
nost v dalších leteoh.

Organizace prad při vydání
Národního atlasu ČSSR
a Atlasu dějin ČSSR
528.94 (437)

Inž. Karel Pecka, Kartografický a reprodukčni ústav
Praha

V současné době ·československá kartografie navazujic
na své dobré tradice u využivajic všech svých zkuše-
nosti a poznatkťl. přistoupila ke zpracováni dvou Vělkých
komplexnich atlasů. Jednim je Národni atlas CSSR, kte-
rý bude dokumentovat současný stav geografického vý-
zkumu a poznatkťl. o státě, rozvoji hospodářstvi, kul-
tury a o vzestupu životni úrovně lidu v podminkách
výstavby socialismu v Ceskoslovensku. Druhým je Atlas
d.ějin CSSR, který bude obdobně dokumentovat současný
stav historického bádáni, výzkumú a poznatkťl. o Česko-
slovensku od nejstarši doby až do roku 1960. Oba atlasy
jsou vytvářeny v úzké spolupráci Ceskoslovenské akade-
mIe věd (CSAV) s gstředni správou geodézie a karto-
grafie (ÚSGK).

Národni atlas Ceskoslovenské socialistické republiky
bude komplexnim geografickým atlasem, který bude
obsahovat soubory map, grafO. a textťl. k mapám a rej-
stř!k zeměpisných názvň. Uspořádán! tematických sku-
pin map a výběr map ve skupinách je proveden ve
shodě s doporučen!mi Komise pro vydáni národnich
atlasťl. (prof. Sališčev, Moskva) při Mezlnárodnf geo-
grafické unli.

Obsahová háplň atlasu je rozdělena do pěti tematic-
kých skupin, které tvoři organický celek, zobrazený
na padesáti osmi mapových llstech.

P r v nit e mat i c k á s k u P I n a je úvodn! části
atlasu, kterou tvoři čtyři mapové Usty, zobrazujfc! ze-
měpisnou polohou CSSR a postaveni CSSR ve světě,
územni vývoj, admlnlstratlvni členěni a vývoj mapo-
vého zobrazenf.

Druhou tem a t i c k o u s k u P I n u, zobrazujic!
na devatenácti mapových llstech přírodni prostře di,
tvoři pět souborťl. map. Prvnt soubor má pět mapových
Ustťl., Zobrazujic!ch tematiku z geofyziky a geologie
druhý soubor obsahuje tematiku z geomorfologie a pe:
dologle ,a zobrazuje ji n'a čtyřech mapových listech,
ti'eti soubor map je věnován klimatologil a fenologii
která je znázorněna na čtyřech mapových Ustech, čtvrt~
soubor map, věnovaný hydrologii, obsahuje tři mapové

listy, posledn! soubor je věnován biogeografii, která je
znázorněna na třech mapových llstech.

Tře t t tem a t i c k á s k u P i n a je věnována oby-
vatelstvu a s!dlťl.m a na sedmi mapových listech je zo-
brazena hospodářská a sociálni struktura, vývoj oby-
vatelstva, hustota zalidněn!, přirozený rťl.st a stěhování
obyvatelstva a stdla.

C t vrt á tem a t i c k á s k u P i n a je věnována
národn!mu hospodářství; počtem dvaceti dvou mapových
listťl. je nejrozsáhlejš! a obsahuje tři mapové soubory.
Prvni soubor je věnován prtunyslu; na devHi mapových
listech je zobrazen prťl.mysl členěný podle' odvětví a
některá odvětvi jsou pak zobrazena nejdůležitějšími a
charakteristickými obory. Vedle souhrnné mapy prů-
myslu, poskytujícr celkový pohled na rozmístění odvětví,
jsou na jednotlivých mapových listech zařazeny základ-
ni mapy vzájemně srovnatelné, které zobrazují podle
mist a počtu zaměstnanců stav rozmístění v jednotlivých
odvětvích. Druhý soubor je věnován zemědělství a ná
osmi mapových listech je zobrazeno využití půdy, ze-
mědělské typy, plodiny základní a technické a živo-
čišná výroba. Třeti soubor map je věnován dopravě a
zahraničnlmu obchodu. Na pěti mapových listech je
zobrazena sllnlčn!, městská, železnlčn!, autobusová,
vodní a letecká doprava, poštovní spoje a zahraniční
obchod.

P ,á tát e mat I c k á s k u P i n a je věnována život-
ní úrovni/a' na šesti mapových listech, poskytuje pře-
hled o bytovém hospodářství, socIálním zabezpečení.
distribuci a spotřebě zboží, ochraně zdrav!, tělovýchově
a sportu, školstvi, kultuře a kulturních památkách.

Atlas má na 58 mapových listech celkem 400 map
a grafů, převážně zobrazujících CSSR v měř. 1: 1mil.
až 1: 6 mil., přičemž v měř. 1: 1 mil. bude 32 map,
v měř. 1 : 2 mil. 54 map, v měř. 1 : 3 mlI. bude 41 map.
v měř. 1: 4 mil. 194 map, v měř. 1: 6 46 map; kromě
toho bude 27 map a mapových výřezl\ ve větším měřítku
než 1: 1 mIl. Zbývajfcich 7 map zobrazuje svět nebo
Evropu a mapy jsou v rťl.zných měřítkách.

Mapové listy mají rozměr 860 X 500 mm; vnitřní
rámec mapového listu tvoří obdéln!k 800 X 430 mm.
Každý mapový Ust má svou vlastni kompozici, která
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Organizace prací pří vydání Národního
atlasuCSSR a Atlasu dějin CSSR

byla řešena padle,. zobrazované tematiky na listě v do-
hodě s výtvarníkem a pracovn[ky VÚGTK tak, aby plo-
cha listu byla vhodně využita; největš[ počet map um[s-
těných na jednom mapovém listě le 27.

Odborný obsah je' zpracován autory -formou autor-
ského konceptu na podkladových mapách dodaných
Kartografickým a reprodukčn[m ústavem v Praze před~
vším z výsledkti geografického pruzkumu, ze studia'
oficiálních map, publikací a statistik spolupracujících
institucí; jako pomocný materiál je' používán jiný karto-
grafický a textový materiál. Odborný obsah, který je
\'yjadřován absolutními hodnotamir jevu [množství, veli-
kost], se zpravidla kartograficky zobrazuje úměrnou
plochou kruhu [terče], polokruhu nebo výseče kruhu,
Je užívána též bodová metoda při znázorňování absolut-
ních hodnot jevu, který je rozset po území nepravidelně.

Relativní hodnoty, jimiž je vyjadřován některý jev,
JSou zobrazovány podbarvením územního celku r obec,
okres, kraj], na který se relativní hodnoty v7.tahují;
stupnice je zpravidla 7-8stupňová, intervaly jsou vy-
mezeny celými čísly a jsouekvidistanttíí.

NázVosloví na mapách ČSSR je v českých krajích
české a ve slovenských krajích slovenské; mimo
území ČSSR jspu názvy v úředním jazyce příslušného
zobrazovaného, státu, což je v kartografli jíž dnes mezi-
národní zvyklostí.

VysvětlivkY mapových značek budou v českém ja-
zyce u každé mapy, jejIch překlad v ruském a angllc-
kém Jazyce bude uveden na rubu (4. straně] mapového
listu. Na 1. straně bude číslování a názvy llstu I map
v jazyce českém. ruském a anglíckém a te'xty.

Celý atlas bude svázán v plátěných deskách (470 X
X 520 mm) s koženým hřbetem tak, aby jednotlivé
mapové llsty se daly vyjímat a opět zařazovat.

Atlas dějin Československé socialistické republiky je
kartografickým dílem, které bude obsahovat soubory
map, na nichž budou kartog-raficky znázorněny dlíjinné
událost! i jejich význam podle současného stavu histo-
rických poznatkii a výzkumu o našem státě.' Na mapách
atlasu jsou slédoványdějiny národii, jejich kultury
i jejich hospodái'skeho 'rozvoje' na jediném státním
území jen/ s nezbytnými pohledy souvisejícími s ději-
nami středoevropskými, případně světovýmI.

Atlas obsahuje 45 mapových listii uspořádaníich do
4 hlavllích oddnii, texty k mapáni a rejstřík historic-
kých I geografických názvu.

Pr v n í odd í I tvoi'í 7 mapových listÍI, na nichž jsou
zobrazeny výsledky archeologických bádání na našem
území, první státní útvary na našem území v údobí
vzniku feudálních vztah!l, období ranného a vrcholného
fleudaIIsmu, husitské revoluční hnuti a oddíl končí
poUťlckým přehledem do roku 1526.

D l' u h Ý odd í I obsahuje 12 mapových lIstii zobra-
zujících opětné upevnění feudalismu, hospodářské po-
měry v době předbělohorsk'§, protihabsburské povstání,
dobu pobělohorskou. hospoqářské a sociální následky
ti'icetlleté války, selská povstání aproÚfeudální bole
lidu v 17~,a 18. století, hospodářské a kulturní poměry
na začátku 19. století.
Tře t í odd í I je věnováIV období rozvojl:1 kapitalismu

od revoluce v roce 1848 až do období nřechodu k imne-
rlalismu a k první iínperiallšt!cké svě'tové válce; 'celý
oddíl je zobrazen na 9 mapových listech a část map je
věnována hospodářsko-pr!lmyslovým pom1:!ri\m,zvláště
pak rozvojI jednotlivých prilmyslových odvětví' a obbrii'
část map zobrazuje počátky dělnického hnuU, jeho ne~,
stup, vývoj stávek a ohlasy ruské revoluce z roku lQ05.
Zbytek map podává přehled o školství a kultuře v Mob(
do první světové ~Iky. ' .

, C t;' l' t Ý odd r I je věnován období od 'první svě-
tové války až do roku 1960 a je počtem 17 mapových
listu nejrozsáhlejší. Na 10 mapových listech zóbrazuje
se rozpad Rakousko-Uherska, správní členění Ceskoslo-
venska, hospodářské. kulturní a sociální poměry, třídní
boje v Ďeskoslovensku před druhou světovou válkou,

okupaci Československa, Slovenské národní povstání
v roce 1944, povstání českého lidu v, květnu 1945 a osvo-
bození Československa v roce 1945.

Druhá část tohoto oddílu. obsahuje 7 mapa mázor-
ňuje hospodářský, kulturní a sociální rozvoj Českoslo-
venska po vítězství pracujícího lidu nad reakcí a jeho
cestu k soclallsmu.

Atlas 'má na 45 mapových listech celkem 426 map
a graf ti; většina map zobrazuje území dnešní ČSSR nebo
jejích částí a je v měřítku 1: 1 mil. až 1 : 5 mil.; část
map, zobrazujících p~ostor střední Evropy, je v měřítku
1 : 3 mil. až 1: 6 mtl.; mapy zobrazující Evropu jsou
v měřítku 1 : 8 mil. až 1 : 30 mil. Kromě toho je v a,tlase
několik map zobrazujících určité výřezy prostorii nebo
plárly měst v měřítku od 1: 5000 až do 1 : 700000. Mě-
řítka základních map ČSSR, střední Evropy a Evropy
jsou vzájemně srovnatelná a tvoří čtrnáct' variacI.

Mapové listy mají rozměr 860 X 500 mm, vnitřní
rám 800 X 430 mm a jsou shodné s mapovými listy Ná-
rodního atlasu ČSSR. Každý mapový'lIst má svou vlastní
hompozici, jejíž řešení bylo mnohem obtížnější než
u Národního atlasu ČSSR, protože muselo být přlhléd~
nuto k tomu, aby na jednom mapovém Jistě byla zná-
zorněna tematika jednoho historického období, zobra-
zená na mapách ruzných měřítek, ale vždy politické,
vojenské, hospodářské, SOCiální a kulturní poměry. Nej-
větší počet map 'umístěných na jednom mapovém listě
je 16.

Odborný obsah byl autory zpracován z výsledkti
vědeckých historických bádání imInou autorského kon-
ceptu na podkladových mapách dodanýth Kartografic-
kým a reprodukčním ústavem v Praze. Ve většině ,pří-
padu, zvláště u map se složitou a bohatQu obsahovou
náplní, odevzdal! autoři místo koncepti! map vědecká
pojednání, libreta odborného obsahu mapy. seznamy.
kartotéky a statistické., tabulky_ Pracovníci Kartografic-
kého a reprodukčního ústavu v Prazle využili těchto
podkladil k tomu, že přímo vykreslili odborný opsah do
sestavltelského originálu a autorský koncept odbor-
ného obsahu mapy nebyl vůbec zpracován.
Pro zpracování odborného obsahu platily obdobné

zásady jako u Národního atlasu ČSSR; proto absolutní
hodnoty, je,vu se vyjadřují kartografickY plochou terče
nebo jiného geomelrlckéhoobrazce vněkol!ka velikos-
tech [stupních]. Většina historických jevů byla vyjad-
řována symbolickými smluvenými značkami;
. Relativní hodnoty, jimiž je vYli1dřován některý jev,
JSou zobrazovány podbarvením územního celku, k nlí-
muž se údaje vztahuJI. Barvy čarových prvku jsou po-
užívány tak, že teplých barev se používá pro činnosti
revoluční a pokrokové; u map s vojenskou tematikou
pro pinnostl Čechii a Slovákii nebo národu spojenec-
kých; barev studených se používá k vyjádření dějil ne-
přátelských a reakčních.,

Názvosltlví sídel a .fyzických prvkii na mapách je
dnešní úřední naúzemf ČSSR I mimo něj; historické '
názvy jsou uvedeny dubkltami v závorkách pouze tehdy,
jestliže název se stal historickým pojmem,. Chronologic-
ký přehled historických změn názvosloví bude uveden
v rejstříku názvii,.

Vysvět,livky mapových značek, jsou V českém jazyce
a jsou v úvodu &tlasu jednak společné pro všechny
mapy, a jednak jsou umístěny li každé mapy vysvětlivky
zvláštních značek, vztahujících se jen k příslušnému
obsahu mapy, Rub každého mapového listu [str. 1 a 41
bude upraven obdobně jako u Národního atlasu ČSSR,

Celý, atlas bude svázán v plátěných deskách roz-
měrii 470 X 520 mm s koženým hřbetem právě tak jako
u Národního atjasu ČSSR.

, Organizace a~torských prací odborného obsahu Jl1ap

Ze stručných charakterIstik obou atlasii je zřejmé, že
se jedná o velká kartografická dHa, neboť je třeba
redakčně, sestavitelsky a vydavatelsky zpracovat vcelku
103 mapové listy rozměrťi. 800 X 430 mm, na nichž je
umístěno přes 800 obsahově náročných map a grafii.
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I
Zpracovat kartograficky a vytisknout oba atlasy

v krátkém údobí několika let klade velké požadavky na
organizaci všech prací redakčních, sestavitelských, kres-
ličských i polygrafických. Odborná obsahová náplň a
její vědeckost je zajišťována pracovišti Ceskoslovenské
akademie věd v úzké spolupráci s praqovišti Ústřední
správy geodézie a kartografie. /
Pro každý atlas je ustavena redakční rada, složená

z vybraných odborníki'J. z pracovišť CSAV, ÚSGK, vyso-
kých škol a jiných instituef. Redakční rada odpovídá
za ideovou, politickou, vědeckou a výtvarnou úroveň
atlasu, schvaluje seznamy map, projektové dokumenty,
autory a recenzenty, koordinuje vědeckou' spolupráci
pracovišť podílejídch se na tvorbě atlasi'J., schvaluje
autorské [sestav1telské) originály map po recenzi a
barevné "nátisky všech mapových listi'J., řeší závažné
obsahové a kartografické otázky v pri'J.běhu tvorby map
atlasi'J..

Prvnl ideový lJ.ávrh A tl a s u ději neS S R vypra-
coval Historický ústav CSAV a projednal v roce 1961
s ÚSGI< jeho realizaci. ÚSGK zásadními směrnicemi, kte-
ré nahrazovaly úvodní projekt Atlasu dějin CSSR, uložila
Kartografickému a reprodukčnímu ústavu 11' Praze orga-
nizovat jeho tvorbu a zpracování tak, aby vyšel v r. 1965.

Kartografický a reprodukční ústav v Praze jmenoval
odpovědného redaktora atlasu, který odpovídá za obsa-
hovou správnost sestavftelských a vydavatelských origi-
náll'\. ve shodě s autorskými originály [koncepty) odbor-
ného obsahu a s usneseními redakčn1 rady a.tlasu a
technického redaktora, který zajišťuje polygrafické prá-
ce, tisk a knihařské práce v souladu s projektem atlasu

A"l usnesením redakční rady.
Odpovědný redaktor ve spolupráci se čtyřmi odbor-

nÝl'\li- redaktory oddíli'J. [každý ze 4 oddllů atlasu ma
svého odborneho redaktora), zpracoval návrh makety
atlasu, přičemž byla podrobně vyřeoona kompozIce kaž-
dého mapového listu, stanoveny názvy jednotlivých
map, jejich autoři a recenzentl. Redakční rada projed-
nala seznam map, návrh makety, seznamy autorll a re-
cenzentů a tyto dokumenty po připomínkách schválila
k dalšímu zpracování. V ústavu podle návrhu odpověd-
ného redaktora byly zpracovány podkladové mapy.
Podle seznamu autori'l a rezenzenti'J. uzavřel ústav

smlouvy na autorské zpracování odborného obsahu a
recenzování map. Na atlase spolupracovalo 112 f'xter-
ních autori'J. a 162 recenzentů.

Pokud odborný obsah pro některé mapy zpracová-
valy kromě Historického ústavu CSAV některé jiné insti-
tuce, byly s nimi uzavřeny kolektivní smlouvy. Poněvadž
většina autorii nezpraqovala odborný obsah autorských
konoepti'l do podkladových map, ale odevzdala náčrty,
libreta, seznamy nebo kartotéky, nemohl být uskuteč-
něn pi'lvodní záměr, aby alltorskékoncepty byly posou-
zeny recenzenty a schváleny redakční radou ještě n9ž
budou předány ke kartografickému zpracovl'íní. Redakč-
ní rada proto schvalovala místo toho sestavitelský ori-
ginál .mapového listu, který dříve posoudili všiChiIi re-
cenzenti [zpravidla dva recenzenti posuzují jednu mapu I
a který na redakční radě uvedl odborný redaktor pří-
slušného oddílu.

První myšlenka na vydání N á l' o dní h o a t I a s u
CgS R vznikla již v r. 1952; veřejně formulována byla
v roce 1957 a pak v nejširším okruhu geografii. a karto-
gram byly vedeny dlouho diskuse o rozsahu I obsahu
atlasu. Po prodiskutování obsahu dna bvla: tvorba Národ-
ního atlasu CSSR zařazena do plánu vědeckých výzkum-
nýr:h prací. Pr~~idium CSAV uzavřelo v r. 1962 dohodu
s Ústřední správou' geodézie a kartografie o spoluprácI
p1'i tvorbě a vydání Národního atlasu" CSSR. a jmeno-
valo redakční radu atlasu z vybranÝch odborníků z pra-
,,'wFH ČSAV. OSGK. vysokých Bkol a iinvch institucí.
Presidium ČSAV uložilo redakčnl radě atlasu vypracovat
projekt fl maketu Národního atlasu CSSR. Ústřední sprá-
va geodézIe a kartografIe zásadními směrnicemi uložila
Kartografickému a reprodukčnímu ústavu v Praze karto-
grafjcké zmacování a vydání Národního í atlasu ČSSR.

Ústav jmenoval pro tento atlas odpovědnpho a tech-
nIckého redaktora, kteří se podíleli na vypracování pro-

jektu atlasu a vypracovali make~u. Projekt atlasu, ma-
ketu atlasu, seznam autorii odborného obsahu a recen-
zentů schválila redakční rada a CSAV. Kolektivní smlou-
vy s Institucemi, které zpracovávají autorské originály
map, uzavřel Geografický ústav ČSAV, individuální
smlouvy uzavřel s jednotlivými autory na zpracování
autorských originálii [konceptii) odborného obsahu map
Kartografický a reprodukční ústav v Praze, obdobné
sl)1louvy uzavřel i s vybranými recenzenty. Na atlase
spolupracovalo 32 externích autorii a 84 recenzenHL

Každý originál [koncept) odborného obsahu mapy
byl posuzován dvěma odbornými recenzenty; mapový
list jako celek byl recenzován jedním členem redakční
rady atlasu. Odborný redaktor projednal připomínky
recenzentii s autory odborného obsahu map a předložil
potom celý mapový I1st ke schválení redakční" radě
atlasu. Redakční rada projednala připomínky recenzenti'l
i návrhy vědeckého redaktora tematické skupiny a ma-
pový list schvál1la k dalšímu zpracování. Geografický
(lstav CSAV provedl ni'! originálech odborného obsahu
map doporučené připomínky a potom předal mapový
list i se všemi recenzními připomínkami Kartografické-
mu a reprodukčnímu ústavu ke kartografiGkému zpra-
cování. .

'. Pro zajištění zdárného priiběhu autorských a ra-
éenzníc1J prací bylo třeba v ústavě zavěst dobrou evi-
denci plnění autorských a recenzních smluv a evidenci
pohybu autorských originálů mezi autory, recenzenty,
odbornýmI redaktory a odpQvědným redaktorem.

V současné době jsou všechny autorské práce na
obou atlasech ukončeny.

V roce 1961 byly zaháJerly práce na A t I a sed ě li n
C S S R tím, že neiprve byla v dohodě s redakční radou
zpracována maketa atlasu a konečný seznam map atla-
su, byla zajištěna organizace zpracování autorských orI-
ginálii [konceptii) map; Současně byly vyhotoveny pod-
kladové mapy a připravován první návrh značkového

·-klíče.
Odpovědný a technIcký redaktor společně s pracov-

níky odpovědnými za řízení výroby vypracovali první
~rojektové doklady, - předběžný návrh technologie vý-
roby, orientační harmonogram prací a kalkulaci celého
atlasu. I

Podle těchto projektových dokumentů bylo třeba za-
jistit, aby autorské koncepty odborného obsahu hyly do
ústavu předávány postupně tak, aby poslední byly nej-
později odevzdány v prvním čtvrtletí 1963. Autorské
"ti:oncepty byly vzájemně zkoordinovánv uvnitř každého
od1í'iu i mezi oddllv tak. ahy záslldllěste;ná tematika
v historických obdobích byla" zpracována do podklado-
fých map stejných měřítek; podle, množství dodávaných
konceptli od~orného obsahu z Historického ústavu CSA"
Dyl zvyšován počet sestavitelů pracujících na sestavitel-
ských originálech a hlavně byla zajišťována kompletace
mapových listii.

Podkladové mapy byly sestaveny ve všech 14 měřít- '
kových variacích. PřI sestavování byly dodrženy zásady
generalizace a dbán'o toho. aby byl soulad topografic-
kých prvků na všech mapách. Byl vypracován návrh
značkového kIfče. podle ktBrého byly zpracovánY.)Je
spolupráci s VÚGTK ukÁzky výřezu map a vyhotoven
barevný nátisk. Podle připomínek k ukázkám byl znač-
kový klíč upraven a rozšířen, takže obsahoval n'l 400
značek odborných a 20n všeobecných včetně tYPll pís-
ma. Tento značkový klíč sestavitelům sloužil pak při
sestavitelských pracích.

Sestavitelské práce byly zahájeny .na podkladě re-
dakčních pokynů [technického projektu) odpovědného
redaktora pro jednotlivé mapy, po převzetí prvních
"konceptú odborného obsahu.

Sestavitelský origInál se kresl1l zásadně ll!l modro-
kopli příslušné podkladové mapy;' dokončený sestavitel-
ský originál nebo kopie sestavitelského originálu byla
zaslána k posouzení autoru odborného obsahu a recen'
zentům. U dokončených sestavltelských originálů věcnou
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Organizace pr:ací pl'i. lJydtJ.rLl Nárocl,l'llho
atlasu CSSR a Atlasu dějin CSSR

sp.cávnostzkontroloval revizor map a byly-li dokončeny
všechny sestavitelské originály map Zi jednoho mapo-
vého listu, byly Jednotlivé 'mapy namontovány podle
maketv příslušného mapového listu.

Po schválení mapového listu v redakční radě byl
se stavitelský originál s připomínkami, které shrnul
v redakční pokyny odborný redaktor, předán Kartogra-
fickému a reprodukčnímu úst'3.VUk provedení přIpomí-
nek. Provedení všeCh připomínek potvrdll odpovědný
"redaktor a předal sestavitelsky originál celého mapo-
vého listu hlavnímu redaktoru ústavu ll:é schválení do
dalšf výroby.

K zajištění zdárného prll.běhu redakčně sestavitel-
ských prací na atlase byla učiněna ještě tato organizač-
ní opatření:

1. veškeré redakčně sestavitelské práce byly soustředě-
ny do Jednoho oddHu,

2. byl vybudován systém kontrol a revizí, který zajišťuje
správnost pťovede,ní autorských konceptů a soulad
obsahové náplně úvnltř mapového oddílu i mezi od-
díly jednotlivých odbcilfných redaktorů,

3. odpovědnému redaktoru atlasu pro zvládnutí redl:ikč-
ních kartografických prací byli přiděleni dva redak-
toři map,

4. pravidelně jednou měsíčně svolával hlavní redaktor
ústavu kontrolní poradu odborných redaktorů, odpo-
vědného a technického re,daktora, vedoucího oddílu
a vedoucího redakčně sestavitelského provozu, na níž
se prověřovalo plnění usnesení z redakční rady, kon-
trovalo se dokončování sestavitelských originálu
mapových listů, pruběh recenzního řízení a řešily se
závažnější obsahové--a kar,lografické otázky vyskytu-
jící se v průběhu tvorbyf sestavitelských originálů.

V současné době jsou všechny redakčně sestavlfelské
práce na atlase ukončeny.

V roce 1962 byly zahájeny s využitím zkušeností
z /.}.tlasudějin ČSSR přípravné redakční a projekční práce'
pro N á l' o dní a t 1a s Č S S R. Organizace redakčně
sestavltelských prací je potud jednodušší, že autorské
originály (koncepty) odborného obsahu jednotlivých
map byly do1;lře zpraCovány na podkladových mapách
a pak schváleny redakční radou atlasu. Všechny obsa-
hové připomínky se vyřešily na konceptech v Geogra-
fickém ústavu ČSAV a teprvl\ potom kompletní mapový
list byl předán do ústavu k vyhotovení sestavitelských
originálů. Pro každý mapový list, tak jako u Atlasu
dějin ČSSR, vyhotoViÍ odpovědný redaktor redakční po-
kyny (dílčí technický projekt), v nichž stanovil ve, sho-
dě s maketou listu, kterých map a v jakých měřítkách
hude použito, které čarové prvky budou tvořit základ
prb odborný obsah, kterých smluvených značek á písma
bude použito pro vyjádření odborného obsahu, stanovil
úpravy vysvětHvek a ostatní ,údaje tak, aby se sestavItel-
ský originál stal úplným originálem celého mapového
listu. Při vyhotovení sestavitelských origináltl. byiopo-
čítáno převážně s tím, že sestavitelské originály odbor-
ného o.tsahu jsou sestavovány a kresleny na průsvitnou
hmotu, na níž je modrokopie podkladové l\1apy.

Dokončený sestavitelský originál, který prošel sy-
stém~m revizí v ústavě, se zasUá ke schválení vědec-
kému redaktoru příslušného oddílu a hlavnímu redak-
toru NA ČSSR k připomínkám a ke schválení. Se-
stavitelský originál po provedení všech př.ípadnýcl1 při-
pomínek předá odpovědný redaktor atlasU hlavnímu re-
daktoru ústavu ke schválení Ao další výroby.
Tato technologie při zpracování sestavltelských ori-

ginálů zajišťuje néťprostou shodu všech čarových prvktl.
podkladových map. Vzájemný soulad odborného obsahu
a' podkladových map uvnitř tematické skupiny i mezt
skupinami zajišťují vědečtí redaktoři a odpovědný redak-
tor atlasu. Kromě toho byla učiněna obd~obná organi-
zační opatření ke zdaru redakčně sestavitelských prací
jako u Atlasu dějin ČSSR. Dokončení sestavitelských
prací se .předpokládá, koncem letošnÍho rokU.

I

Při další etapě pra'cí, při vyhotovení vydavatelských
originálů map. reprodl.Ikčnírn zpracováni vydavatelských
originálů map, vyhotovení zkušebních nátisku, vytištění
a kl1ihařském zpracování nákladů atlasu přesouvá se
váha i množství práce více ,na technického redaktora.

Technický redaktor společně s odpovědným redak-
torem zpracovali projektovou dokumentaci, oochnologi!
výroby a časový plán prací, dále ve spolupráci s výtvar-
níkem dokončili úpravu klíče mapových značek 'a písma
pro vydavatelské originály map, dokončili výběr barev
pro čarové prvky, 'zpracovali vzorník barev a návrhy
barevného 'řešení map.

Technický redaktor zajistil nejprve, aby ve shodě
,s projektovanou technologií byly -ze sestavitelských
originálů vyhotoveny v polygrafickém provozu podklady
pro vyhotovení vydavatelských originálů; jsou to modro·
kopiesestavitelských orlginálfl na zajištěném papíře pro
kresbu nebo modrokople sesta\'itelských originálu v bílé
V'rstvě na skle pro rytÍ vydavatelských originálů nebo
případn!! modrokople na astralonové f6lii pro vyhoto-
vení vydavatelských originálů názvosloví a _některých
prvktl. lepením. Vydavatelské originály, které jsou vy-
hotovovány rytinou a lepením, jsou převážně vyhotoveny
v měřítku tIsku map.

Vykreslení, vyrytí a vylepení vydavatelských origi-
nálů se proVádí vesměs v kresličském provoze; po pro-
vedených kontrolách a korekturách schválí odpovědný
redaktor vydavatelské originály po obsahové stránce,
a technický redaktor schválí technické provedení vyda-
vatelských originálů a převezme je pro další polygra-
fické zpracování.

Technický redaktor stanoví technologii dalšího zpra-
cování a určí litografické vyjádření barevného návrhu
mapy. Lltografie všech barev bude vesměs provedena
sloupávací metodou a jako předlohy prolitografli barev
budou sloužit autorské orlgináÍy (konoepty) anebo
litografické makety vyhotované na kopiích ze sestavi-
telských originálů nebo na priisvitkách. Konečně zajistí
vyhotovení zkušebního barevného nátisku mapového
listu.

Nátisky zašle. do provozu redakčně sestavitelského
k revizi a přezkoušení, zda byly provedeny všechny
práce tak, že zkušební nátisk se shoduje s představou
mapy, která byla zakotvena v techniCkém projektu a
v autorském (sestavltelském) originálu I barevném ná-
vrhu mapy.

Nátisk prohlédnou též autor odborného obsahu,-re:
cenzent, oddílový redaktor, redakční rada, přIpomínky
se předepíší k opravě a nátisk zkontroluje odpovědný
redaktor atlasu a hlavní redaktor ústavu' schváU k vy-
hotovení drl,lhého nátisku.

V provoze polygrafickém zajiStÍ technický redaktor
provedení předepsaných oprav a vyhotovení druhého
barevného nátisku. K druhému barevnému nátisku map
I textové Části vyjád~í' své připomínky všichni jako
u prvního nátisku; kromě toho redakční rada atlasu
a Ostřední správa geodézie a kartpgrafie -dají svůj sou-
hlas k tisku. Technický redaktor zajiStÍ tisk a vazbu
atlasu.
, Podle projektu bude Atlas dějin CSSR vydán v r. 1965
a Národní atlas ČSSR bude přIpraven k vydání v r. 1966.

Oba dva atlasy budou vydány v krátké době po sobě
a splní požadavek, aby v kartografickém díle byl zná-
zorněn současný stav historických a geografických vý-
zkumů o -.ČSSR.

Oba atlasy se stanou zdrojem vědeckých poznatkfi
a Informací potřebných pro řadu dalších obortl. vědy
I praxe. Protože historický atlas bude dokumentovat
politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj od nej-
starších dob až do rDku 1960 a zeměpisný atlas bude
dokumentovat tyto jevy v současném socialistickém Cés-
ko~lovensku, budou oba atlasy zároveň plnit důležitoU
výchovně vzdělávací úlohu v okruhu nejširší veře~nostl
a . propagovat přednosti, socialistického společenského
Mdu v Československésocialisttcké republice.
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~ěkolik poznámek k tvorbě
Národního atlasu ČSSR

Pg. 4ntonrn Gotz, Geografický ústav ČSAV
Praha

V Československu byla- myšl"nka uskutečnit vydáni
atlasu sledována již od počátku založení ČSAV v r. 1952.
Veřejně byl tento úmysl vyhlášen v r. 1957° na· sjezdu
čs. zeměpiscl1 v Brně. Po obsáhlé diskusi na stránkách
Sbornlku čs. společnosti. zeměpisné o tom, jaká tema-
tika má být na mapách atlásu znázorněna,. se rozběhly
výzkumné práce na tvorbě obsahu map.· V· roce 1962
přijalo presidium ČSAV rO'zhodnuU o tvorbě a společ-
ném vydání Národního atlasu ČSSR s,polu s Ústřední
správou geodézie a kartografie. Byl sestaven definitivní
seznam map, maketa á projekt atllsu Vydání atlasu
bylo zařazeno do státnIho plánu výzkumu. ,

Na tvorbě map atlas.u se podílí Geografický ústav
r;SAV, Výzkumný ústa v geodetický, topografický a kar-
tografický, Kartografický a reprodukčnl ústav \1 Praze,
Přlrodovědecká fakulta University Karlovy, Geografický
ústav SAV v Bratislavě, Universita v Brně, dalšL..ú'stavy
eSAV, Vysoká škola ekonomická a řada institucí a jed-
notlivcll. -

Účelem článku není vyjmenovat seZnam map atlasu,
kterých je na 58 mapových listech více rtež 400. Jde
především o stručnou charakteristiku těch map, ktetě
jsou interpretací nejnovějšlch geografických výzkumů
o ČSSR nebo ukázují možnost a vhodnost použ1U nových
ka.rtografických vyjadřovacích metod. Terlto přehled si
nečiní nárok na úplnost; chce pouze upozornit na pří-
nOS nového Národního atlasu pro poznáni naší vlasti
i pro výzkum zobrazovacíCh metod.

'Č t vrt Ó hor n í p o kry v néú t val' y a H y d r o -
816.01.0 g i 16, o!Jě mapy v.· měřltku 1: 1000000, Atlas
bude obsahovat kromě obvyklých. základních geologic-
kých map °(geologie, tektonika, ložiska nerostných su-
rovin) tyto dvě mapy, které budou u nás původním
dném, .dosud nezveřejněným. len nepatrná část zahra-
ničních atlasl1 má tyto mapy. Zpracovatel všech geolo-
gickS'ch map, Ústřední ústav' geologický, mohl k Jejich
zpracování přistoupit na základ,ě. ukončeného podrob-
ného geolagického ,mapování v· m~tku 1 : 200 000. Mapa
hydrogeologie je důležitá především pro poznání vý-
skytu !podpích vod a bude doplněna dalšl mapou pros-
tých pramenů (1: 2 mll.),. s rozdělením pramenil do
několika kategorií podle vydatnosti. \

G 16o mor f o log i e, 1: 1 000000,· je první geomorfo-
logickou map01,l celého území ČSSR u nás vydanou.
Mapa je zpracována tak, že podloženými barvami je
vyjádřena geologická struktura. a různou šrafurou typi-
zace erozně~denudačního reliéfu. DalšI značky pak vy-
jadřuji vybrané typy reliéfu. Celkem bylo na mapě po-
užito 57 druhfiznače'k. Její aUM:řl, kolektiv !pracovnlků
Geograf1ckého I1stavu ČSAV (ČEský ma'siv) a Googra-
f1ck~ho ústavu SAV (karpat~ká soustava), připravili
sice pro tisk geomorfologické mapy 1: 500000, ty však
nebyly zpracovány jednotnou metodikou.

E l' o z 16pil d y a s 16s Uv n e tel' é n-y,' 1 : 1000000,
byla rovněž zpracována Geograf1ckým ústavem ČSAV,
Vyjadřuje ohrožem územ1 rll.znýml druhy eroze, ktel'é se
vzájemně někde překrývají.' Bylo proto kroměbarevněho
potlkladu použito šrafury rťizll~ barvy. Na. mapě je vy-
jádřenavýmolová eroze (ve 3 stup nich podle 1Iustoty
strwvé s1tě:o do .0,1 1I:m; 0,1 ,- 1 km; více než 1 km
nalkm2), stružková eroze (ve 4 stupnlch podle pro-
'C611ta zasaženého úzeIJlí: dG 25; .25-50; 50-75; přes
15%územq a větrn!i ero~ (bez rozlišení). Sesuvné
terény (výzkumnýtíkol. Geologického ústavu CSAV)js9U
rozlišeny podle ohrožení na3 stupně.

B-logeog l' af ie t, '1 : 1 000000. Mapa znázorňuje
pomoc~ areál11'],·ozmístělÚ...př1rodních blogeocenos v rllz-
n'9'eh vegetačntcJ:vstu.pn.lchna území Československa.

V oddile "Obyvatelstvo a sígla" [list 24-30) je ně-
kolik pl1vodních map zajímavých obsahově ikartogra-
f1ckým vyjádřením. Většina z nich jsou kartogramy nebo
kartodiagramy.

Kartodiagramy 1; rozlišením měst-
s k é h o a ven k o v s k é h o o byv a tel s t v a, Na
mnoha. mapách oddílu obyvatelstva jev měřítku 1: 3
mil. nebo 1: 4 mil. pod.tna charakteristika jevu vrrela-
tivních ukazatelích po okresích (například mapy hospo-
dářské struktury a věkové struktury obyvatelstva). Pro-
tože v těchto ukazateHch jsou značné. rOZdíly mezi ven-
kovským a městským obyvatelstvem, jeví se účelné zná-
zornění jevu zvlášť pro městské a zvlášť pro venkovské
obyvatelstvo okresu. Dosavadní národní atlasy (srv. fin-
ský atlas) řešily problém znázornění tak, že relativní
stupně pro venkovské obyvatelstvo byly znázorněny rtlz-
ným vybarvením pi'lslušné administrativnl jednotky, za-
Hmco pro, relativní stupně městského obyvatelstva bylo
použito geometrických značekrllzného tvaru. Tato me-
toda ovšem nedává správný vizuální vjem: pro stejný
:.elativní stupeň je na jedné mapě použito jednou barvy,
)mdy geometrické značky. Pro Národní atlas ř.SSR bylo
postupováno· tak, že administrativní jednotka' lokres)
byla rozdělena na dvě části [vnitřnl a vnější-) podle
pOdlJu městského a venkovského obyvatelstva, Vnitřní
část okresu, ohraničená ekvidistantou vzdálenosti od
hranice okresu, je úměrná počtu městských obyvatel
okresu, zatímco vnější, okrajová část okresu, je úměrhá.
počtu venkovských obyvatel okresu. Plošně srovnatelné
jsou tedy vždy dvě plochy každého okresu' srovnávání
~}:1třních či. vnějších ploch mezi okresy na~zájem nenl
J~z,bohužel možné. To však není možné ani při použití
Jme metody znázorněni relativních ukazatelů' jejímž
spolec.ným jmenovatelem je obyvatelstv0, nik('Ji~ plocha
[napřlklad podíl dětí na celkovém počtu obyvatelstva).
H u s t o t a ob y vat 16 1s t v a, 1: 1 000 000. Mapa zná-

zorňuje jednak počet obyvatel každé z 12000 obcí (rťl:z-
ně velkýmI kruhy), Jednak hUstotu 3byvatelstva na 1 km2
(vybarveni ploch obcí). Absolutnf hodnoty (celkový po-
čet obyvatel) byly zpracovány podle směrnIc komise pro
~apu f obyvatelstva _světa při IGU. Počet obyvatelstva
v .~bc,ch s více než 1000 obyvatel Je přímo Úffi!':Tt:ý
trOjmOcnině velikosti kruhu (knIhy tedy ve skutečnosti
představují kouli). Obyvatelstvo tp.enších obcí je vyjádře-
no rťizným počtem teček, přičemž jedna tečka před-
stavuje zhruba 200 obyvatel. Relativní hustota obvvatel-
stva na plochu je vyjádřena ve 12 stupních, -

S P 16 e If i c k á h u s t o t a z a 1i dně n í, 1:1000000.
Na mapě je znázorněna hustota obyvatelstva na země-
dělskou půdu (u venkovských ober). a hustota obyvatel-
st~~ na zastavěnou plochu (městské obce). Hustota je
vYJadřena v 10 barevných odstínech u zalidnění zeihě-
dělské plldy a v .a odstínech pro zalidnění zastavěné
plochy . .územní jednotkou je obec.

V Ý v 3 j ob Yvat 161s t v a 1921-1961, 1: 1000000.
Mapa je zpracována po obcích tak, že barevně v 10 stup-
ních je vyjádřen_ relativní přírůstek (úbytek) obyvatel-
stva od r. 1921 po r. 1961. Absolutní' přírllstek Ulbytek)'
obyvatelstva je znázorněn pouze tam, kde je většín~ž
1 000 obyvatel. Rekonstrukce mapy byla zp.ačně pracná:
během 40l~tého období byly prováděny mll,ohé úpravy
v administrativním d~lení, ať již jde o slučovánínbeí,
připojení a odpojenI osad·. čI přejmenováni obcí. Na
stejném listu budou pak uvedeny doplňkové mapy v.mě-
řítku 1: 4000000,. znázorňujlcí vývoj •obyvatelstva .po
etapách od r. 1869, kdy byl provede!). prvnI moderní
census obyvatelstva, až d3 současnosti. Uzemni jednot-
kou v tomto případě mohlbý't. samozřejmě' jíŽ jen
okres.
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. Geodetický a kartografický obzor
~60 roč. lIJ, (52) i!fslo 7/1964

GlJtz, A.: N~koltk poznámek k tvorbě Ná'rodnlho atlasu
CSSR

Mapy změn v/ rozmístění prlimyslu
(2 mapy - celkové změny a ko.voprlimysl - v měřítku
1 : 2000000; 8 map dalších odvětví - v měřítku
1: 4 000 000). Zpracování těchto map bylo rovněž prac-
né a časově náročné. Měrnou jedn::Jtkou je počet pra-
covníků, územní jednotkou předválečný soudní okres
(412 jednotek J. Absolutní přírůstek či úbytek pracov-
níků mezi léty 1930 a 1960 v je!inotlivých odvětvích
průmyslu je zpravidla vyjádřen velikostí kruhu, jehož
plocha je přímo úměrná přírůstku (úbytku). Srafurou
kruhu je vyjádřen relativní (procentuální) vzrůst nebo
úbytek pracovníků v průmyslovém odvětví zhruba v 8
stupních. Vybarvením okresu je pak vyjádřen podIl
vzrůstú "pracovníků příslušného průmyslového odvětví
na celkovém zprůmyslnění okresu.

Map y zrn ě n ze IÍl ě dě I s k Ý c h P I o c h (8 map
v měřítku 1: 4000000). Na jednotlivých mapách jsou
znázorněny změny ve výměře orné půdy a pastvin a
změny v plochách pěst::Jvání pšenice, žita, ovsa, ječme-
ne, cukrovky a brambor. Územními jednotkami jsou
okresy; mapy' znázorňují roz:líly ploch mezi r. 1930
a r .. 1960. 'Plocha kruhů vyjadřuje přírůstek nebó úby-
tek plochy, vybarvení plochy okresu je provedeno v ně-
kolika stupních podle relativního přírůstku či úbytku
pl::Jchy pěstování.

Nejpracnější mapou celého atlasu 'je V y u žit í
půd y, 1: 1 000 000. Byla sestavena v KRÚ v Praze při
použití general1sace z map velkých měřítek a zmenšena
postupně na měřítko tisku, 1: 1 000 000. Při zpracování
byla dodržena doporučení komise pro mapu využití
půdy při IGU. Pestrou mosaiku malých barevných ploch
tvoří zastavěná a průmyslová plocha, orná půda, louky
a pastviny, lesní půda, v::Jdní plocha, neplodné horské
plochy a devastovaná půda. Svým zpracováním připo-
míná obdobnou mapu využití pfidy, vydanou Polskou
akademií věd, rovněž v měřítku 1: 1000000.

'" (

T'e x t o v á č a s t, která je v současné :lobě zpra-
covávána, bude uvedena spolu s resumé v ruském a
anglickém jazyce.

Na závěr je provedeno srovnání s:mčasného Národ-
ního atlasu s předválečným "Atlasem RCS", Praha 1935.

Atlas republiky
Ceskoslovenské,
Praha 1935

současný
Národní atlas

CSSR

základní měřítko 1 : 1 250000 1 : 1,000000
další měřítka (v mU.) 1: 2,5-1 : 5 1: 2 -1 : 3 -1: 4

• -1:5-1:6
rozměr mapového listu
(v cm)
rozměr mapového obrazu
(v cm) ,
využitá plocha!)
počet map
pJčet map v základním
měřítku 18 27
počet listů 55 58

Autorské zpracování map je v současné době do-
končeno. Autorské originály map (až na nepatrné výjim-
ky) byly předány k dalšímu ktlrtografickému zpraco-
vání. Textová část, která je nyní zpracovávána, bude
předána k sazbě rovněž v r. 1964.

V další práci na atlase učiní ještě čs. geografové a
kartografové vše, aby jak bJhatostí obsa)1u, tak i kar-
tografickým a polygrafickým prove:lením byla doku-
mentována dobrá úroveň naší kartografie a tradice Ces-
koslovenska jeko země kartograficky vyspělé.

Lektoroval: inž. Antonln Koláčný CSc., VÚGTK, Praha

75,5 X 33,5
29,5 %

490
82 X 45
34%
414

Matematický základ map
Národního atlasu ČSSR

Inž. Antonfn Koláčný, CSc., Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

. ,Praha

Národní atlas Ceskoslovenské socialistické repu-
bliky (dále NA ČSSR) bu<'!e kartografickým odra-

.. zem současných geografických znalostí o přírod-
ním prostředí, obyvatelstvu, hospodářském a kul-
~urním rozvoji Československé socialistické repu-
bliky a vzestupu životní úrovně jejího lidu. Odraz
geografické skutečnosti zprostředkují g e o g r a-
f i C k é p r v k y,které budou tvořit oJ1sah map.
Jejich výběru, generalizaci a" prostředkům znázor-
nění věnuje soustavnou péči široký kolektiv auto-
ru, recenzentů a vědeckých redaktorů, řízený re-
dakční radou připravovaného dna. Tím je posta-
ráno o věcnou správnost a srozumitelnost jehO
obsahu, která je hlavním předpokladem pro utvá-
ření pravdivých logických závěrů při iHení mapy.

Vedle toho však NA ČSSR musí optimálně
uspokojit také požadavky rostoucí řady různých
oborů vědy a praxe, které používají odměřených
vzdáleností, ploch, směrů a úhlů na mapách k zís-
kání hodnot zkoumaných nebo sledovaných. veli-
čin. Tyto nároky na metričnost map NA ČSSR vy-
žadují,' aby byla věnována také náležitá pozornost
volbě nejvhodnějšího geometrického základu, na
kterém budou sestaveny. Geometrický základ kaž-
dé mapy určují její mat e mat i c k é p r v k y. Je\
to: 1. měřítko mapy, 2. zobrazení, tj. matematický
způsob převodu zakřiveného povrchu Země doro-
viny mapy bznačov9'!.ý jako "projekce", 3. pevně
(vlícovací) .body topografIckého obsahu mapy, 4.

lineární kompozice mapy, která z"ahrnuje vymeze-
ní zrcadla mapy rámem, stanovení kroku zeměpis-
né sítě a její umístění v zrcadle mapy. Smatema-
tickými prvky úzce souvisí formát mapy, který
pro dané území, jež má být zobrazeno na mapě, je
však již jen funkcí jejího měřítka a projekce. Na
matematických prvcích je závislá přesnost odmě-
řování údajů z mapy, složitost jejího pořízení z po-
užitých podkladů a celková .efektivnost jejího vy-
užití.

Přesto, že matematická kartografie je teore-
ticky nejpropracovanější disciplínou, shledáváme
se bohužel i v současné době s nemálo případy
náhodné, subjektivní, a tím nevhodné volby mate-
matických prvků, zvláště způsobu převodu zakři-
veného zemského povrchu do mapy, které snižují
vědeckou hodnotu některých národních atlasů a
produktivitu práce s nimi. Na takové případy je
poukázáno v publikaci Moskevské ..státní univer-
sity M. V. Lomonosova, vypracované pro potřeby
Komise pro národní atlasy zřízené při Mezinárod-
ní geografické unii pod vedením prof. K. A. Sališ-
čeva [1]. 'Zároveň jsou v publikaci uvedena kri-
téria pro správnou vol1Ju matematických prvku
při tvorbě národních atlasů.

Řešením této problematiky pro Národní atlas
ČSSR se zabývala naše vědecká pracoviště (ČSAV,
ČVUT, VÚGTK) .a\ volba nejvhodnějšího způsobu
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zobrazení (projekce) pro mapu ČSSR v měř.
1:1000000, která je základní mapou tohoto díla,
byla od r. 1959 předmětem diskuse odborné ve-
řejnosti. /Konečné rozhodnutí o těchto otázkách
učinila v r. 1963 redakční rada NA ČSSR přijetím
návrhu, který vypracoval Výzkumný ústav geo·
detický, topografický a kartografický.

Následující pojednání stručně char&kterizuje
geometrický základ přijatý pro mapy NA ČSSR.
Zároveň uzavírá diskusi o volbě nejvhodnějšího
zobrazení pro· základní mapu atlasu, k níž v r.
1959 přispěl také GaKO návrhem shodným v pod·
statě s konečným řešením [2].

Konstrukční a všeobecně zeměpisnou osnovou
pro zobrazení tematického obsahu na jednotli- ,
vých mapách budou 3 mapy atlasu: 1. všeobecně
zeměpisná mapa ČSSR v měř. 1:1000000, 2. vše-
obecně zeměpisná mapa Evropy v měř. 1:10000000,
3. politická mapa světa v měř. 1:100000000. Na
ně je dále soustředěna pozornost, protože charak-
terizují geometrický základ všech map NA ČSSR.

Všeobecně zeměpisná mapa CSSR v měřítku
1:1000000.

Postavení a funkce této mapy v celém díle je vel·
mi významná. Má podat co nejpodrobnějšísynté'
zu všeobecně geografických prvků (hydrografie,
reliéf, lesní pokryv, sídla, komunikp.ce, politicko-
správní hranice) znázorněných geometricky co
nejpřesněji, zprostředkovat přechod k monotema,
tickým mapám i mezi nimi, umožnit co nejjedno-
dušší odměřování a vyčíslení údajů a poskytnout
topografický základ pro ostatní mapy atlasu, kte-
ré zobrazují ČSSR. Těmto požadavkům a zároveň
doporučením Komise pro národní atlasy, aby for-
mát atlasu nepřekročil optimální rozměry 50 cm X
X 70 cm [1], vyhovuje měř í t k o 1:1000000. Je
kromě toho výhodné pro své mezinárodní uplatně-
ní a návaznost na systém oficiálních map ČSSR
i proto, že vychází z metrické soustd'vy, která
umožňuje odvodit potřebnou řadu men~ích měří-
tek s celistvými měřítkovými čísly (1:2000000,
1:3000000, 1:4000000, 1:6000000). Tím je usnad-
něno srovnávání map. Proti měřítku 1:1 250 000,
které uvedená komise považuje pro mapu ČSSRza
postačující, je zvolené měřítko větší, a to lineárně
o čtvrtinu, plošně asi o polovinu. Tím byly vy·
tvořeny předpoklady pro větší podrobnost a přes-
nost zobrazení základní mapy, než doporučují kri-
téria této komise.

Při volbě z P ůs o b u z obr a z e n í byla
uplatněna dvě hlediska: 1. aby vlivy zkreslení by-
ly zanedbatelné i při kartometrických pracích vy-
soké přesI1.Óst,2. aby obraz zeměpisné sítě tvo-
řily jednoduché čáry vzdálené od sebe stejně ve
směru poledníků. a stejně ve směru rovnoběžek,
které vymezí geografická pole shodná, až na za-
nedbatelné odchylky, s analogickými poli na stát-
níchmapách. To usnadní přesnou a jednoduchou
interpolaci, při odměřování údajů na mapách atla-
su a zároveň přenášení jejich obsahu do oficiál-
ních map nebo naopak. Při nejnáročnějších karto-
metrických pracích vědeckotechnického charak-
teru lze na zeměpisných mapách zanedbat ještě
deformace, které u délek a ploch nedosabují
± 112% a v úhlech ± 1/2 ° [3]. Tak je tomu např.
na mezinárodiií mapě světa v měř. 1:1000000, na
které zkreslení délek nepřekračuje ± 0,08 %,
zkreslení plo<lll ± 0,12 % a zkreslení úhlů 5'.

Pro mapu ČSSR téhož měřítka vyhovují obě-
ma požadavkům dobře zobrazení kuželová v nor-
mální dotykové pol6ze s nezkreslující se rovno-
běžkou. Nerozhoduje přitom, zda je aplikováno
zol;>razení ekvidistantní, ekvivalentní nebo kon-
formní. Rovněž je bez praktického významu zmen-
šení deformací nahražením dotykového" kužele
sečným. Protože při práci s mapami atlash přijde
nejčastěji v úvahu srovnávání ploch, je na místě
dát ze zásady přednost zobrazení stejnoplochému.
I když z tvaru státního území (obr. 1) vyplývá
nerovnost

z
TJ

která prokazuje, že krajní hodnoty zkreslení pn
azinmtálním zobrazení v obecné poloze jsou teo-
reticky menší než při kuželovém zobrazení s doty-
kovou rovnoběžkou [3], nepřichází azimutální
zobrazení v úvahu, .protože nesplňuje druhou pod-
mínku. Ze stejného důvodu nelze aplikovat válco-
vé zobrazení v obecné nebo příčné poloze. Vál-
cové zobrazení v normálním poloze (sečný válec)
nevyhovuje ani jedné, ani druhé podmínce.
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Proto / bylo přijato pro základní mapu v měř.

1:1000000, a tím pro všechny mapy ČSSR zařaze-
né do atlasu, jako nejvhúdnější stejnoploché ku-
želové ZObrazení v normální poloze s nezkresle-
nou rovnoběžkou (Uo = 49°30'). Platí pro ně zobra-
zovací rovnice

2 R' .eB =eB + --'(sin Uo-sinU), e = n. Vn

Rovnoběžky U se zQbrazují na mapě jako oblouky
soustředěných ,kružnic o, poloměrech popsaných
z bodu, který je obrazem 'vrcholu kužele, za před-
pokladu, že zemský povrch je nahrazen povrchem
referenční koule o R = 6371 km (povrch koule je
rovný povrchu elipsoidu Krasovského). Nezkresle-
ná rovnoběžka má poloměr po. \

Poledníky se zobrazují jako část svazku přímek
stejně od sebe vzdálených a směřujících do obra-
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zu vrcholu kužele; jako základní byl zvolen po-
ledník 17030', od něhož jsOu ostatní' poledníky
odchýleny na mapě o úhel e.

EkvideJormáty na obr. 2 ukazují rozložení
hodnot zkreslení na ploše mapy přI stejnoplochém
kuželovém zobrazení a zároveň jeho přednosti
před stejnoplochým zobrazením válcovým (obr. 3),
které v období diskuse i přípravných prací našlo
četné zastáncé, pro svuj jednoduchý obraz země-

'. pisné sítě a možnost jeho redukce na prp.sečíky
, s rámem mapy: Při kuželovém zobrazení maxima
hodnot zkreslení se pohybují hluboko pod mezní-
mi hodnotami, jež jsou stanoveny pro nejpřesnější

~kartometrické práce; plocha mapy je prakticky
bez deformací. NaprotI tomu při válcovém zobra-
zení -již ve vzdálenosti 30 km od základní rovno-
běžky deformace překračují mezní hodnoty pro
přesnější kartometrické práce a při' nejsevernější
a nejjIžnější hranici státu nevyhovují již ani kri-
tériím ± 2 %-:-3 % pro délky a '" 2~-3° pro úhly,
jež doporučila Komise pro národní atlasy [1].
Zkreslení délek přitom nabývá kladných nflbo zá-
porných hodnot podle toho, zda jsou na té nebo
oné str!J,ně od základní rovnoběžky,. takže vzdále-,
nosti rovnoběžkového směru, leží-li severně od zá-
kladní rovnoběžky (např .. Most-Trutnov), jSDUna
mapě delší" než ve sKutečnosti, leží-li jižně od zá-
kladní rovnoběžky (nápř~ Bratislava-Cierna)
jsou kratší než ve skutE!čnosti. Pro vzdálenosti oprav by bylo nehospodárné, protože je .nelze od-
poledníkového směru to platí obráceně. Defor- vodit z ekvideformát a musí být pro každý případ
mace mohou nabýt na válcOvé mapě hodnot, které vypočteny zvlášť. Na mapě v kuželovém zobrazení
mnohonásobně překračují meze technicky' dosa- naproti tomu by odlehlost činila jen 0,3 mm a lze
žitelné přesnosti přIodměřbvání délek (0,1 až . ji proto zanedbat.
0,2 mm), a proto je nelze při přesných pracích, Z uvedených charakteristik kuželového zobra-
. zanedbat. Příklacr, změn vrcholových úhlu v troj- zení vyplývá další jeho důležitá přednost před vál-
úhelníku Aš (rp = 50°13', ,\= 12°11'), Čierna (tf' = covým zobrazením,' že je ortodromické. To se pro-
=46027', ,\=229Q7'),Bratislava (rp=48008', ,\=17006'J jevuje tím, že obrazy nejkratších spojnic dvou bo-

/4"
i

1ltp • zk,w,nl '11(/ $~U polednlh)

.3'%-- ---------.' .---"-
mp

ukazuje, že také zkreslení úhlů může na válcové'
mapě několikanásobně překročit meze technicky
dosažitelné přesnesti (0,2-0,50 při použití trans.:
portérů s dělením po 1 stllpniJ a musí být proto'
při kartometrických pracích uvažováno. Kdyby-
chom hapř. vytyčili lla mapě ve válcovémzobra-
zení úhel, který svírají směry Bratislava"\Aš, Bra-
tislava-Čierna (tab. 1) ve skutečnosti nébo na' on·
ciálních mapách; aniž bychom jey,předtfm Opravili
o příslušnou změnu (tj. zkreslení úhlu a směrově
korekce), pak by při orientaci na Aš neprocházelo'
druhé rameno Čiernou, ale Michalovcemi, nebo
při orientaci na Čiernou by neprocházelo ~ší, ale
Kraslicemi. Vprvě,m případě činí tato odlehlost
na mapě asi 20 mm, v druhém 23 mm. Ur~ování
Tab. I.

Vrohol VF o hl> I o vý úhel
(změna úhlu)

ekut.ečnoet I kurtelové z. I váloové z. ".

1 19· 36' 55" 19· 36' 05" 17' 55' 48!'

2
(-50") (-1· 41' 07")

22' 32' 30" 22' 31' 43" 21' 03' 02"

'"'137·55' 05"
(-47") (_I' 29' 28")

3 137052' 12' 141' 01'10"
(-I!' 53") (+3' 06' 05")

1964/162



GeOdetický a kartografický obzor
ro~; 10 (5Z) i!ísIo7/1964 163

]4'

-'- ortodroma
-- pllm. spcjnic~

dů na zeměkouli (oJ,'todromy) jsou V mapě prak-
ticky totožné s přímými spojnicemi jejich obrazů.
Teoreticky je zkreslení geodetické křivosti nulové
ve směru poledníků a největší ve směru rovnobé-
žek, přičemž jako ostatní druhy zkreslení roste
se vzdáleností od základní rovnoběžky. Jak uka-
zuje obr. 4. může maximální rozestup obrazu
ortodromy od přímé spojnice nabýt na kuže-
lové mapě nejvýše· hodnoty 0,4 mm, z toho na
t1zemíQSSR necelé ,0,1 mm. To prakticky znamená
pro úzeini CSSR,žekaždá spojnice vedená na mapě
mezi 4věma body jako přímka je obrazem orto-
dromy spojující tyto, body na zeměkouli. Ne tak
je tomu na válcové mapě, kde maximální rozestup
obrazu ortbdromy od přímé spojnice na všech
rovnoběžkách nabývá nezanedbatelné hodnoty
přiblIžně 14 mm, z toho na území CSSR 10 mm.
Proto např. spojnjce Jezerní hora-Kremenec, kte-
rá na mapě.ve válCOvém zobrazení jde 6 mm již-
ně, od Javořice, jižně od Brna, přes Slavkov, v blíz-
kósti Valaš. Klobouků dále přes Štrbské pleso a
směřuje podle jižního úpatí Vys. Tater, ve skuteč-
nosti jde přes Javořici, severně od Brna, přes Gott-
waldov, Žil1nu, Dolni Kubín a severně od Gerla-
chovskéj:lO štítu. Jiný příklad je znázorněn v měř.
mapy na obr. 5.

Také další cenná vlastnost zvoleného kuželo-
vého zobrazení a zároveň jeho přednost před vál-
coVým, totiž po.dobnost geografických polí s for-
máty státních map, je důsledkem nepatrných hod-
not zkreslení. Porovnáme-li v měřítku 1:1000 BOO

_. Schema nelvetšlch odstupů orlodrom od prrmych
STEJNOPLOCHE KUZELOVE ZOBRAZENI s niC dvou "bodu na ma e [o stejné zem š.fcel

51" I ~ "* O.3mml I
• (O.Omm) I I t

,. I

14'
-- ortodroma
-' -_. {Jflm~ spojnice

např. formát listu M"34-C mapy v měř. 1:500000
(Gaussova zobrazeni v 60 pásech) s odpovídajícími
geografickými poli v kuželovém a válcovém zobra-
zení (obr. 6), můžeme nejlépe ocenit praktický
dosah této vlastnosti. Umožňuje technicky i eko:
nomicky výhodné srovnávání obsahu map NA
ČSSR a oficiálníCh map i všech map vyhotovených
na jejich podkladě a zejména přenášení údajů
z jedné mapy do druhé.
Jako vlícoyací body pro grafickou transforma-

ci topografického základu zvole,ného zobrazení po-
sloužily výškové a jiné vhodně vybrané pevné bo-
dy. Topografický základ přiměřeně generalizova-
ný byl převzat ze státních map.

Val.
Klogouky

Zvoleným měřítkem a způsobem zobrazení byl
zároveň definován formát základní mapy ČSSR.
Území -ČSSR v nejnutnějším kontextu s okolím se'

Transversálrr! válcové zobrazení Kuželové ekvivaleDtn í zobrazen í Vák.ové ekvivalentn í zobrazen r
GaussO'io (a·pásy) . .!2~ '!2 - 21B,B5mm ;;:;___ ______ 2..'~,12_"2'!!_______ N ________~!"'4!~'!:_______'"50· ~OD 50· I:::.I=OmmA"',78mm A,= I,07mm

"I

-,

e M-34-C ~ '~ M-34-C I e M·34·C ~e •... •... e :li) \ ~ <') <') ~.,
~ ~ \'Ii ~ ~'

..•.
"í ~ "í ~ ~

~
48· __ o ___ o __ 2..2_3~91_'!!'!'.' __ . _____ 48' __. _____ 2.2..:!:~B_"21!!.0 _____ • 48· 216,65 mm

Á2= 1,98 mm 1:::.2= 1,1 mm I:::.tOmm

Obr. 6.
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Koláčný, A.: Matematický zdklad map Ndrodního atlasu
I.. CSSR

zobrazuje na mapovém listu. o délce 864 mm a
-výšce 488 mm. Při lineární kompozici mapového
listu bylo dbáno toho;' aby poloha ČSSR byla co
možná centrická, standardní pro všechny mapy
atlasu v měř. 1:1 000 000 a. přitom umožnila na te-
matick~h mapách využít optimálně volné plochy,
připadající na zahraniční ú4emí. Obraz základní-
ho poledníku / (17030') byl ztOtožněn s kratší osou
mapového listu a krok zeměpisné sítě byl zvolen
1°. Přeložením mapového listu v polovině jeho del-
ší strany byl určen formát NA ČSSR, který po
knihařské úpravě bude mít rozměry 47 cm (dél-
ka) X 52 cm (výška).

v Praze (Klementinum: tp = 50005'15", A = 14°24'59",
ekvidistantní ve směru kartografických poledníků.
V něm je zkreslení rozloženo téměř stejnoměrně
na délky, úhly a plochy, takže způsob zobrazení
má vyrovnávací charakter. Deformace mohou ma-
ximálně činit 4 % z délek a ploch, v úhlech 30 a
j~OU na mapě nezpozorovatelné. Vlastnost zobra-
zení, že kartorgafické rovnoóěžky se na mapě jeví
jako soustř~dné kružnice \s nezkresleným odstu-
peIJl opsané z pólu zobrazení, byla využita k obo-
hacení mapy soustavou kružnIc s centrem v Pra-
ze, které jsou zároveň čárami stejných vzdále-
ností od Prahr.

Všeobecně zeměpisné mapa Evropy v měřítku
1:10 000 01)0

Mapa má znázornit polohu ČSSR v Evropě s'ostat-
- ními prostorovými i jinými souvislostmi, jako např:
. vidálenóst ČSSR od moře, s()usedství ČSSR, že~
lezniční spojení se zahranIčím aj. Zároveň po-
skytne topografický základ pro tematické mapy
zahraničního obchodu. ~

M,ě ř í t k o bylo zvoleno pro uvedený účel
-tak, aby tvořilo s měřítkem mapy Československa
(1:1000000) a mapy světa (1:100000000) propor-
cionálně odstupňovaný systém. /

ProtoŽe jde o mapu účelově mnol1ostrannou;
u které je žádoucí co možná věrná reprodukce
obrysů a tvarů, stejně jako vytvoření správné
představy o vzdálenostecb, a velikosti ploch _přI
,podmínce centrálního umístění ČSSR, bylo pro
uvedené účely zvoleno a z {m u tál ri í z,o b r a-
z e n í v obecné poloze s kartografickým pólem

Topografický základ byl vlícen do obrazu země-
pisné sítě podle průsečíků poledníků s rovnoběž
kami a vybraných pevných bodit, především cen-
ter měst, jejichž poloha byla vypočtena ze země-
pisných souřadnic .

Znázorněním polohy Prahy ve středu .mapy a
ztotožněním pražského poledníkti se severojižní
osou mapy bylo rozhodnuto o její. lineární kom-
pozIci. ZeměpIsná síť byla zobrazena s krokem
poledníkit á. rovnoběžek 50. Pro konstrukci mapy
byly transformovány zeměpisné souřadnice průse-
číků zem~isné síťě a pevných 'bodů na sférické
kartografické souřadnice a tyto převedeny na
pravoúhlé souřadnice rovinné. Výpočty byly pro-·
vedeny na samočinném počítači Dral 2. Při té pří-
ležitosti byl y sférické souřadnice vztažené k Praze
vypočteny pro všechny průsečíky zeměpisné sítě
na zeměkouli s krokem 50 a výsledky byly použi-
ty na mapě. světa ke konstrukci čar stejných
vzdáleností od Prahy. -
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Koláčný, A.: Matematlcký základ map Né.rodníh6 atlasu
CSSR

Politická mapa světa v měi'ítku 1:100000000

Účelem této íívodní mapy atlasu je znázornit polo-
hu a rozlohu ČSSR na Zemi a vzhledem k ostat-
ním státům a zemím.

Zásada uplatněná při volbě měřítka byla uve-
dena ve spojitosti s předchozí mallou. Jako nej-
vhodnější bylo zvoleno mnohokuželové (polyko-
nické) zobrazení sestrojené v r. 1950 CNIIGAiK
'v Moskvě a upravené pro mapu NA ČSSR přečís--
lováním poledníků. Kompenzuje velmi účelně vše-
chny tři druhy zkreslení a je symetrické k rovnic
ku, takže obě polokoule se zobrazují stejně." Rov-
noběžky tvoří na mapě osnovu nesoustředných
kružnic, symetrických k přímkovérnu obrazu rov-
níku. Poledníky ,se zobrazují jako osnova křivek,
symetrických k obrazu středního poledníku, pro-
ch~ejícího Prahou, který se rovněž zobrazuje' ja-
ko přímka (obr. 7]. V rozmezí zobrazení souvislé
souše bez Antarktidy pohybuje se zkreslení délek
od -18 % do +50 % a zkreslení úhlů (){lUo do
600.,Plošné zkreslení se pohybuje od -18 % ve
středu mapy směrem na sever a na jih do +8G %
a směrem na východ a západ do +20 %.
VUcení topografického základu do obrazu země-

pisné sítě bylo provedeno poqle průsečíků země-
pisné sítě a polohy hlavních měst vypočtené ze
zeměpisných souřadnic jejich středu.

Při kompozici mapy byl obraz středního po-
ledníku ztotožněn s její severojižní oseu. Krok ze-
měpisné sítě byl zvolen ťak, aby na mapě byl zo-
brazen polední k 150 v. d. a rovnoběžka 500 s. š.,
které udávají přibližnou polohu Prahy; poledníky
proto mají interval 150 a rovnoběžky 100. Pro ode-
čítání vzdáleností ČSSR (přesněji Prahy) od ji-
ných míst znázorněných na mapě byla zobrazena
soustava čar stejných vzdáleností od Prahy. Čáry
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stejnych vzdáleností byly zkonstruovány na pod-
kladě více než 3000 bOdů, pro které byly vrpoč-
teny potřebné údaje 'na samočinném počítači. •

Z obsáhlé výzkumné práce, při které byla pro-
blematika nejvhodnější volby matematických prvků
pro zeměpisné mapy zobrazující ČSSR všestranně
zkoumána, mohly být uvedeny jen nejdůležitější
závěry, zdůvodněné teoreticky i příklady z praxe.
r když práce se soustředila především na vyře-
šení této problematiky pro účely NA ČSSR, byla
otázka geometrické přesnosti jednotlivých druhů
zobrazení podrobně zkoumána i pro zeměpisné ma-
py většího měřítka, jež tvoří přechod k mapám
topografickým. výpočty byly provedeny jednak na
referenční kouli, jednak na elipsoidu Krasovského.
Závěry byly ověřovány praktickými příklady. Mají
proto širší platnost. Bude možné aplikovat je v bu-
qoucnu důsledně při vydávání všech zeměpisných
map ČSSR, s výjimkou ojedinělých případů odů-
vodněných speciálními požadavky na tlolar obrazu
zeměpisné sítě. Přispěje to k zvýšení efektivnosti
práce s mapami i, zjednodušení a zhospodárnění
jejich výroby. Realizací uvedených výsledki't výzku-
mu při vydání Národního atlasu ČSSR zároveň do-
chází, obdobně jako je tomu U podrobných a to-
pografických map, k stab1l1zaci způsobu zobrazení
také pro zeměpisné mapy ČSSR.

[1] Atlas nationaux, MGU Moskva 1960.
[2] K o vař I k, ].: Aktuality z volby kartografických zobrazen!.

Geodetický a kartografický obzor, roč. 1959, Č. II.
[3] G i n z b u r g. G. A., S a I m a n o vaT. D.; Atlas dlja vybora

kartograflčeskich projekcij, Moskva 1957.

Lektoroval: in!. Vladislav Hojovec, FSČVUT, Prah!l

Budování Jednotné soustavy
ikolních kartografických pomucek I

912.4:37

!In!. Antonín Kolá~ný, CSc., Výxkumný ústav geodetický
topografický a kartografický

Praha

Budování jednotné ,soustavy školních kartograficktch
pomůcek v ČSSR

Jednou z rozhodujících podmínek dalšího rozvoje spo- -
lečnosti je vzdělávání a výchova mládeže ve škole. Proto
náš socialistický stát si klade za prvořadý úkol vycho-
vat člověka všestranně vzdělaného, ideJvě a politicky
vyspělého, morálně pevného a citově vnímavého.

K dosažení těchto vysokých cílů se uskutečňuje zA-
sadní pře s t a v b a n a š e h o š k o I s tví, které jsme
svědky I přímými ťíčastníky. Vědecké a odborné insti-
tuce, ópírajíce se o bohaté zkušenosti pejagogické pra-
xtl. v k:lOrdinované spolupráci prověřují a korigují cíle.
kterých má být dosaženo při vyučování a učení jednot-
livým předmětům. ProVádí se organizovaný výzkum
učebních osnov, učebnic, metodik a prostředků vy-
učován!.

Protože školní mapy, atlasy a oStatní kartografická
díla toho druhu js;:>unepostradatelnfmi pomůckami pro
vyučovací předměty, jejichž r.harakteristickým znakem
je geografická orientace (zeměpis, dějepis,. vlastivěda,
přírodopis-geologie), vznikla naléhavá potřeba zodpo-
vědět otázku do jaké míry a za jakých podmínek se
mohou při zajišťování nových c!lů našeh;:> školství uplat-
nit co nejúčinněji také š k o I n í k a r t o g r a f i c k é
po m ů c k y.

K tomu musí být dokonale prozkoumán celý kom-
plex dílčích problému, především funkce kartografických
pomucek,podmínky pro jejich optimální účinnost, jejich

nejúčelnější uspořádání v organický systém a nejvhod-
něj~í metodika a technologie jejich tvorby a výroby. JSou
to složité otázky, protože mají mnoho aspektů. Některé
zůstaly d:>sud teoreticky nepropracovány, jiné nepošim-
nuty. Nelze je správně zodpovědět, aniž by bylo přihU-
ženo k požadavkům a poznatkům' řady oborů vědy a
praxe. Vedle kartografie a pedagogiky se to týká nejen
tematicky zainteresované geografie, historie a geologie,
ale i filosofie, fyziolJ,ie, P,SYChOIOgle,logiky, hygieny
a estetiky. Aby mohlo J1'ně vejít v život opatření o bez-
platném poskytování učebních pomůcek žákům, musí
být dbánotaké hlediska ekonomického, které· klade
duraz na nejvyšší hospodárnost a poh:>tovost karto-
grafické výroby.
Jde tedy o úkol z á s a dní h o v Ý z na m u, který.

v tomto ,pojetí a rozsahu nebyl dosud komplexně ře-
šen. Je zřejmé, že k uspokojivým výsledkům nelze do-
spět jen na podkl'ldě empirie nebo intuicí, ani řešením
jednJtlivých otázek případ od případu teprve při re-
alizaci 'edičních plánů nebo dokonce během výroby kar-
tografických pomůcek. Je třeba, aby tyto otázky byly
řešeny systematicky, ve vzájemných souvislostech, n a
Věd e c k o v Ý z k u m n é m z á k I a d ě, v dostatečném
předstihu před sestavováním vydavatelských perspek-
tiv. Přitom nepostačí posuzovat efektivnost rezultátť't
- jenom p;:>dle toho, jak je hodnotí op9nenti a odborníci
z kartografické výroby, ale. důležité bude především,
jak jejich aplikace pomáhají učitelum a žákům. To před-
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pokládá nejužšlsoučlnnost s pedagogickými pracovniky,
učiteli a žáky, zvláště během experimentálniho výzku-
mu a při ověřováni výsledku výzkumu v procesu, vy-
učováni.
Postupné řešeni této rozsáhlé a mnoho-

str a n n é pro b lem a.t i k Y bylo zahájeno z inicia-
tivy Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického (VOGTK) v r. 1959 ve 'spolupráci
S Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (VOP).
Výzkum byl, zaměřen ,přednostně na uspok.:>jeni potřeb
základnl devltileté školy (ZDŠ) a středni všeobecně
vzd,ělávacl školy (SVVŠ), jež jsou základem nového
školského systému, přillUži se však při, něm zároveň
k potřebám odborných škol a nutným souvislostem s po-
mt1ckami pr.:> vysoké školy. Postupuje se po etapách.
V prvnl etapě byl vypracován projekt Jednotné soustavy
školnlch kartografických pomt1cek, který určuje jejl
charakteristiku, strukturu, tematiku a stanoví ~šeobecné

metoda testt1, poz!Jrovánl vyučovaclho procesu a expe'
rlmentace kombinovaná v některých připadech se sta-
tistickou metodou. Tyto metody byly použlvány při zkou"
mánl funkce a optimálni účinnosti školni mapy a při
oVěřováni výsledkt1 výzkumu. Vyučovac[ proces byl doku-
mentován záznamem pisemným nebo zvukovým a pru-
běh experimentt1 oběma zpusoby, přlpadně ještě zá-
znamem filmovým.' Vyhodnoceni testu a statistických
soubort1, které obsahovaly celkem přes 1 390000 údajfi,
bylo proveden.:> ve spolupráci se strojně početnl stanici'
'Crstřednlsprávy geodézie ,a kartografie (USGK). Při vý-'
zkumu spolupracovalo prozatim 181 škol na rt1zných
mistech našeho státu (obr. 1), přes 300 učitelfi, vlce
než 30000 žákd, 1 400 rodičfi žákt1 a 79 největš[ch prfi-
myslových podnikU. Výsledky výzkumu byly přiznivě
zhodnoceny pedagogickými prac01fnlky a. IX. sjezdem
čs. ge.:>graft1 v Tepliclch, který ve svém usneseni přl- "
jal návrh JSŠKP jakO' konkrétni počin k vybudo-

zásady pro její realizacI. V druhé etapě byly řešeny
všechny zásajnl otázký, které se týkajl tvorby a vydání
hlavniho článku soustavy, tj. komplexniho zeměpisného
atlasu pro ZDŠ a SVVŠ a anal.:>glckých map nástěnných.
!lm skončil výzkum základnich pomucek pro vyučování
zeměpisu (včetně geologie). V r. 1964 byla problema-
tika začleněna do komplexního úkolu státníhó plánu
výzkumu, jehož koordinátorěm je Ceskos1.Jvenská aka-
demie věd (CSAV). Rešitelskému kolektivu byla .tak za-
jištěna odborná a metodická pomoc ze strany nejvyšší
vědecké instituce a zároveň zdt1razněna závažnost a
úroveň výzkumněproblematiky~ tomto roce zapJčala
třeti etapa Výzkumných prací, a to na úseku pomucek
provyučo!ánl vlastivědě. 'Má skončit v r. 1965 ná-
vrhem atlasu nového typu pro 1. stupeň' ZDŠ. V dalšlcb
letech bude výzkum pokračovat v dosud nejméně pro-
zkoumané Jblasti kartografických pomůcek pro vYUčo'-
várií dějepiSU a Mle se bude zabývat řešenlm proto-
typu trojrozměrných, cvičných a ostatnich speclálnich
pomllcek soustavy.

Při zkoumáni problematiky je p~živáno klasických
I nejmodernějšich m e to d, v Ý z k u m u. V počátečnl
fázi zjišťováni obsahu a: rozsahu vyzkumné problematiky
převažovalametoja rozboru a hodnocení soudobých
šk9lnich map a· atlast1. Byl proveden dukladný rozbor
25" školnlcli atlasů a vice než 100 nástěnných map. čes-
koslovenské a zahraniční. produkce.' Při prt1zkumu. po-

- žadavkt1 na efektivnost kartografických pomt1cekse
osvědčila metoda _rozhovoru s vědeckými pracovnlky,

/ metodiky, učiteU a žáky a také dotazniková anketa za-
-. ~ěřená k těmto otázkám. Nejvýznamněji .se uplatnila

vánl systému pomllcek pro vyučování zeměpisu. K po-
stupné realizaci JSŠKP bylo již přistoupeno. Nejdfiležl-
tějši výsledky výzkumu, zvláště .ty, které ovlivní karto-
grafickou a pedagogickou praxi, budou přUežitostně zve-
řejněny v Jdborném tisku. Proto v, této stati je dále
uvedena jen stručn.á charakteristika nově ziskaných po-
znatku a návrhu na jejich využití. V systému školnich
kartograťických pomt1cek je Základním stavebnlm člán-
kem školni mapa. Vyskytuje se v něm jednak samostatně
jako mapa přiručnl nebo nástěnná, jednak jako součást
souboru map (atlasu aj.), nebo jako základ ostatnlch
pomucek (glóbusu, plastických map ,aj,). Byla protJ
při výzkumu a experlmentaci považována' za reprezenta-
tivnl pomucku soustavy.
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úl!ebnlce a vfkladem učitele navzájem doplňuji a jSJU
proto přlmo obsahem učiva. Při práci s mapou se vy-
tvářejl dovednosti (např. používáni měřítka], které čase
tějš[m opakováním této činnosti se přetvářejí v návyky
dil.lllžité pro praktickf život. Mapa tak plní funkci vz:lě-
lávacl.

Ale stejně dil.ležitá je jejl funkce vfchovná. Ctení
map a srovnávání jejich obsahu vzbuzuje' činnJšt myš-
leni a podporuje jeho rozvoj od pochopeni kartografic-
ké.ho znázornění jedinečnfch pojmil. (např. Mont Blanc,
Nil, Praha] až k slovnímu vyjádření logickfch ťisudkil.
o jeVech, které nejsou na mapě znáZiJrněny [např. vy-
slovení úsudku, ~e podnebí V. Bi'itánieje deštivé a mlha-
vé jako dil.sledek její zeměpisné polohy v mírném pásu,
ostrovního charakteru, poměrně husté říční sítě, členi-
tého reliéfu zemského povrchu a vlivu Golfského prou-
du}. Tím mapa podpo'lruje vedle rozumové v~chovy zá-
roveň rozvoj řeči. Mil.že však ,vyvolat i určité intelek-
tuální city (např. zvídavost] nebo estetické' city, a to
nejen svfm vnějším provedenlm, ale i svym obsahem
(např. pocit krásy zeměpisného prostředí] a zajistfch
podmínek mil.že vyvolat i city morální [např. pocit
hr:losti nad příslušn.Jstí k zemlm usilujícím o světovf
mír ],případně i projevy vil.le.

Avšak ani tím není její funkční schopnost vyčer-
pána. Mapa stimuluje a l"JZvljí vnitřní a vnější aktivitu ••
žákil., vede je k samostatnému získávání věoomostí, k sa-
mostatné práci. Protože čtení mapy a srovnávání jejího
obsahu je nejproduktivnější metodou vyučování předmě-
til.m, které se :Jpírají o geografickou orientaci, plnl ma-
pa dil.ležitou funkci také z hlediska metodického.
/ Funkce kartografickfch pomil.cek je tedy mnoho-

stranná. 'Nekončl vyvolánlm názornfch představ zobra-
zenfch objektil., ale projevuje se efekty daleko vyšší
ťirovně. Jsou-li vytvořeny v kartografické výr Jbě a peda-
gogické praxi podmínky, aby se plně projevila při
vyučování a. učení, pak kartografické pomil.cky mohou
vfznamně přispět k vzdělávání a vfchově mládeže
i ollvojenl zručností a návykil. potřebnfch pro činnJst
člověka.

Důležité je správné pochopeni s pec i á 1n í f u n k-
c e nástěnných map. jsou: určeny k hromadnému vy-
učování celE! třldy a mají umožnit žákovskému kolek-
tivu ge6grafickJu orientaci s přesností postačující k to-
mu, aby žáci mohli na svfch přlručních mapách vy-
pledat ťi:laje ukázané na nástěnné mapě. Úkolem ná-
stěnné mapy tedy není umožňovat zřetelné vidění po-
drobností kartografického znázorněni, názvů ,a značek
na vzdálenqst přes celou třídu. Tento požadávek je
z technickfch dil.vodil. nesplnitelnf. Poměrně velké for-

, maty dosavadních nástěnných map svědčí, že také funk-
ce nástěnné mapy nebyla dJsud zcela správně pocho-
pena.

Podmínky pro optimlilnf účinnost školních kartografic-
k:fch pomiicek

Zák a učitel je odkázán na práci s kartografickfmi po·
mil.ckami jaké jsou .. Jsou-ll dokonalé, může se jejich
funkce uplatnit nejťičinněji a vést ke kladnfm vfsled-
kil.m.Záleží to za normálních po:lmlnek jen na práci
učitele a žáka. Jestliže mají nedostatky, pak práce s ni-
mi je neprQduktivní a jejich funkce se mil.že prJjevit
dokonce škodlivě. Odpovědnost za to padá více nebo
méně, ale vždy na vyhotovitele pomil.cek.· Účinnost mapy
se projevuje reakcemi subjek~u na její obSah a formu.
Proto při vfrobě školních map nemůže bft směrJdatné
co chce nebo dokáže do nich vložit l~artograf, případně
specialista tematicky příslušného oboru, .ale musí roz-
hodovat jak pomil.cka· bude 'Účinkovat na žáka a jak
se mu s ni bude pracovat.

SkJlnl mapy nejsou uměleckfm vyobrazením sku-
tečnosti ani jejím mechanickfmodrazem na ťirovni foto-
grafie. Jsou a budou s postupujlcím vfvojem stále více
věd e c k O u a b str a k c i vysokého stupně, která zná.-
zorňuje .skutečnost~vláštním, jen kartografii vlastním
zll:ůsobem. Proto jejich použlvání se neJbejde bez ab',
straktnlho myšlení. Těžiště práce žáka S kartograflc-
kfml pomt1ckaml spočívá ve čte nim a p. Je to složitý
. :luševnl proces, který. se uskutečňuje na fyziologickém
~lad~i., Začlná zrakovýmvnímánlm, přecházl v my~-.

lenl, zahrnujlc přitom činnost paměti a řeči a jakmile
si žák uvědomí a pochopí skutečnJst. znárorněnou na
mapě, pokračuje jednak procesy citovýmC a volnlmi,
jednak vytvářenlm fyziologického základu pro zručnosti
a návyky.

Aby čtení mapy mohlo problhat ťispěšně, musí být
vyhověno řadě podmínek. Především musí bft zajištěno
přesné a zřetelné zrakJvé vnímání všech grafických
elementů mapy. bez ťinavy zraku. To je možné, je-li
správně volen tvar, velikost, barva a kontrast mapo-
vých znač'ek v závislosti na ostrosti viděni, vzdálenosti
oka od mapy, podmínek osvětlení a délky doby přimě-
řené' pro vjem grafických prvků mapy. S přihlédnutím
k normální ostrJsti vidění, oftalmologickfm normám
pro v~dálenost při čtení mapy ..a' se zřetelem k normál-
ním podmlnkám osvětlení ve škole byly experimentálně
zjištěny práhové hodnoty rozměril. mapových značek
a plsma opi"lac1womatické 1 chromatické podnětové si-
tuaci. Z nich byly účelným zvětšením odvozeny opti-
mální rozměry mapových značek.

Obsah mapy a způsob jeho znázorněni musl být
přiměřený věku, stupni znalostí a zkušeností žáků, aby
při myšlení do1l;ázali převést kartografické znázornění
v představu skutečnosti, poj]11Y,soudy, ťisudky a jejich
slovní vyjádřeni. Pro tento 'Účel byly vypracovány na
podkladě výzkumu a experimentace jednak zásady pro
sestavení obsahu škJlníchmap a kritéria pro jehoka-
pacitu, jednak klíč mapovfch značek a kritéria pro
zaplnění mapy grafickými prvky. Mapové značky kromě
toho musí umožňovat přesné, rychlé a !/nadné pocho-
pení obsahu mapy, jeho zapamatování a vybavení v pa-
měti. Musí ibft názorné ,a 1Jgické.Proto jejich tvar a
barva má být volena CJ možná na podkladě logických
souvislostí [asociací]. Tak např. pro znázornění hut-
nlctvl na hospodářských mapách terčovou metodou byla
zvolena červená barva terče, .protože připomlná oheň
v huUch nebo barvu roztavenéhJ kovu. Také, obraz po-
ledníků a rovnoběžek na mapě musí být názorný. Pro-
to při volbě nejvhodnějšího způsobu. zobrazení (projekce]
je třeba nejen uspokojit požadavky na co možn'á nej-
menší zkreslení, ale zároveň zajistit, aby obraz země-
pisné sítě připomínal zakřivení zemského tělesa.

Pf) s r o v n á v á n i o b s a h u map a o d měř o-
v á n i na map á c h je :lůležité, aby měřítka map zná-
zorňujících řádově stejné celky [např. zemědíly], byla
stejná nebo v poměru jednoduchfch násobkil. a zpil.sob
zobrazeni (projekce] byl volen tak, aby deformacedé-
lek, ploch a tvaril. byly zrakem nepozorovatelné. Tomuto
požadavku lze vyhovět prJmyšlenou volbou měřítek a
způsobů zobrazsní [s výjimkou mapy světa] v irámcl
celého systému kartografických pomůcek. K usnadnění
práce učitele s kolektivem žáků je ťičelné, aby měřítka
nástěnným map byla násobkem měřítek map k atlasu
vyjádřeným celistvým číslem.

Každá kartografická pomil.cka má žáky zaujmout
také již svfm vzhledem, působit na' ně .emociálně a
pěstovat v nich smysl pro krásu. Toho lze dosáhnout
'Účelným uplatněním· uměleckovftvarných prostředků
jak při celkové jejl ťipravě, tak při znázornění jejího
obsahu za podmínky, že budou přednostně respektJvá-
.,ny všechny požadavky na její exaktnost, čitelnost a lo-
gikU. Úprava pomůcek má být přitom hygienická; ne-
majl být příliš velké a těžké.

Dalšlm nutnfm předpokladem efektivní práce li kar-
tografickými pomil.ckami je jednotnost a stabltlta je-
jich koncepce a vyjadřovacího zpil.sobu. MapJvé suač-
. ky, jejichž prostřednictvím k nám mapy promlouvají,
jsou' zvlá!itnlm druhem ideograflckého plsma. Jako si
nelze představit efektivní práci s knihou bez stabillty
abecedy, nelze JI zajistit ánl s kartografickými pomil.c-
kami bez vytvbřl1ní a stabHlzovánl jednotného klíče ma-
pových značek spJlečného pro všechny pomil.cky sou-
stavy. Při pozorováni procesu vyučování a také expe-
ribentálně bylo prokázáno, že znázorňováni téhož jevu
na ril.zných .mapách pokaždé jinou značkou nejen že
'vyučování zdržuje, ale uvádí I nejlepší žáky nevyhnu-
telně dJ omylu. Pro1io je odůvodněnfm požadavkem, a·by
kompozice, obsah a způsob jeho vyjádření na přlruč-
ních mapách (v atlasu] byly co možná stejné jako na
analogic.kých. mapách nástěnných., Dosavadní nástěnné
mapy tomuto požadavku nevyhovuji. Jejich formáty .jsou
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mnohem' ,vět~Unež je zapotřebí a kartografové je za-
plňují nadbytečnými l1daji, aby nebyly prázdné a ne-
pťisobily schematicky. Záci při práci s nástěnnýml ma-
pami velkých formátťi (např. při zkoušení) se orientují
podle nich s obtížemi a mívají pocit nejistoty.
/ Na závěr je třeba zdl1raznlt, že při vyhovění všem
uvedeným podmínkám by optimální efektivnost karto-
grafických pomťicek zťistala přesto iluzí, kdyby zároveň
nebyl zajištěn jejich soulad s te~tovým a kartografic~
kým obsahem účebnic, především dťisledná sp.odéj geo-
grafických názvťi.

Charakteristika Jednotné soustavy školních kartogra-
fických J10miicek

Z rozboru funkce školních kartogr~fických. pomdcek
vyplynulo, že se mohou stát významným činitelem při
l1silí za dosažení nových cílťi našeho školství, Dosavad-
nr naše školní mapy a atlasy vznikaly postupně v rdz-
ných obdobích před jeho. přestavbou a tvoří proto vol-
né seskupení. Mapy z po,sledních IEJt samy o sobě jsou
v podstatě dobré a' budou se ještě v nejbližších letech
používat. Nové cUe a perSpektivy našeho školství však
vyžadují, aby byly postupnjí nahrazeny díly ještě doko-
nalejšími, spojenými v jednotný systém, ve kterém by
se uplatnila optimálně jejich l1člnnost. Ukazuje se, že
školní atlas dosud považovaný za nejdokonalejší karto-
grafickou pamdcku, mdže být v podmínkách socialistic-
kého školství pouze jed.nímz článkd dUa mnohem slo-
žitějšího, na tvťirčí práci a techniku daleko. náročněj-
šího. Tímto kvalitativně vyšším nástrojem vyučování a
zároveň i vyšším produktem kartografické činnosti je
organizovaný systém výchovně vzdělá-
v a c í c h map, a t 1a s d a o s t a t n í c h k a r to g ra-
f ic k Ý c h P o m ťi c e k s j e dno cen Ý c h s P o 1eč-
n o u I d e o U a ~ p 11s o b e m r e a I i z a c e, ti s p o ř á-
d a n Ý co do 'S v é str u k t u r y, s v Ý chf u n k c í
a pro c es d po u ž í v á n í. Je proto nazván Jednotná
soustava školních kartografických pomdcek (JSSKP).

Společnou ideou je co nejl1činnější pdsobení při
vzdělávání a výchově mládeže zaměřené k c!liim, které

byly připomenuty t1vodem. Proto jednotný zpťisobre-
allzace soustavy a každé její pomťicky se musí opírat
o direktivy a kritéria, o kterých byla zmínka v před-
chozí části pojednání. JSSKP poskytne ucelené, aktuální
kartografické znázornění přírodních, demografických,
hospodářských a poUtlckých poměrťi ve světě, umožní
slejování hospodářskopolltlckého dění a aktualizaci vy-
u.čování. Zvláštní pozornost věnuje geografii, ČSSR a
t1spěchdm výstavby v naší vlasti. Její dějepisná složka
bude kartograficky znázorňovat hlavní události a etapy
světových dějin a v jejich rámci podrobnějších dějin
našich národťi. Znázorněním současného rozmístění vý-
roby, rozvoje výrobních sil a Výrobních zpťisobd v pni-
běhu jednotlivých společenskoekonomických fJrmacl
přispěje k polytechnickému rozhledu. JSSKP. umožní
rozvoj činností a dovedností potřebných pro používání
mapy ve škole a praxi. Tím, ~e bude obrážet základ-
ní vědecké poznatky a zákonitosti vývoje zeměpisného
prostředí a společnosti, dialektickou jednotu mezi jevy
přírody a společnosti, pťisobetlí člověka na přírojU a
souvislosti zeměpisné stránky dějinných. jevd s jejich
stránkou ekonomickou, kulturní a polltlclsou, napomliže·
vytváření a upevňování vědeckého světového názoru.
Svou tematikou, obsahem a formou bude JSSKP posllov5lt
citové a volní zaujetí pro další rozvoj našeho státu, pro
upevnění spolupráce se zeměmi socialistické soustavy a
• neutrálními zeměmi, pro mírové soutěžení se zeměmi
kapitalistickými, pro upevnění solidarity s pracujícími
v kapitalistických a koloniálních zemích. Bude podpo-
rovat rozvoj . Intelektuálních i estetických citu. Svou
koncepcí a uspořádáním usnadní organizaci vyučování,
použití produktivních metod při něm a aktivní osvojo-
vání poznatkd žáky. Nasvědčují tomu první výsledky
pokusného vyučování, které bylo provedeno s experl-
mentačníml mapami nové koncepce vyhotovenýml ve
VÚGTK.

JSSKP bude obsahovat pomucky pro vyučování ze-
měpisu, dějepisu, vlastivědě a pro přípravu učitel Ii.
Její strukturu (s vynecháním kart. pomucek pro vysoké
školy, které budou řešeny pozdějI) ukazuje násler;lujícl
schéma.

I Jednotná soustava školních kartografických pomdcek (JSSKP)

.

.[ 1 I Pomiicky pro vyuňovánf zeměpisu I

nástěnné mapy
s o u bor map ČSSR
obecně zeměpisné mapy (4)
hospodářské mapy (4)
ostatní tématické mapy (3)
mapy místního kro\je
(mapy krajd m~py okresu)

s o u bor map z a hra n i č-
ních státd a zemí
obe{:ně zeměpisné mapy (12)
'hospodářské mapy (12)

so u bor III a P s vět a d f 1ft
obecně zeměpisné mapy (7)
hospodářské mapy (4)
politické mapy (5)

soubor map světa
zemské polokoule (1)
politické mapy (I)
tématické mapy (8)

zeměpisný atlas (191)
pro ZDS (2. stupeň) a SVVŠ

, \-

") příruňnf mapy mfstniho kraje
mapy krajťi
mapy okresd

") glóbusy
fyzický gl6bus
poli}icky gl6bus
gl60us hvězdné oblohy

.') plastické mapy a jiné pomdcky

") cvil!ebn( mapy a jiné pomdckY
( .. ) projektovaný počet map

-I 2 I Pomůcky pro vyučování
dějepisu

dějepisný atlas (90)"
pro ZDŠ (2. stupeň) a SVVŠ

nástěnné mapy (25)"
soubor map k čs. dějinám
soubor map k svět. dějinám

-~I3 I Pomůcky pro vyučování
vlastivědě

vlastivědný atlas (15)"
pro 1. stupeň ZDS

nástěnné mapy
pro 1. st. ZDS (10)"
soubor zeměpisných map
soubor dějepisných map

-I- 4 Pomůcky pro přípravu
učitele

atlas učitele

(.. )" pravděpodobný počet map

") pomlicka bude používána
také při vyučování ostat-
ním pře"tlmětfim
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Soustava vedle své jednotnosti, na které bude pře-
devším založena její účinnost, předčí dosavadní soubo-
ry kartografických pomůcek ještě dalšími přednostmi.
Bude schematicky úplná, a proto bohatší. Hospodářské
mapy, pJdílející se významně na soustavě, 'jsou novým
prostředkem pro morálně politickou výchovu a poly~
technickou přípravou. Nový typ map místního kraje
umQžní efektivní vyučování "od nejbližšího ke vzdá-
lenějšímu" a pěstování dovedností pJtřebnýchpro práci
s mapou v praxi. Komplexní zeměpisný atlas a komplex-
ní dějepIsný atlas nahradí dosavadní nesourodý soubor
čtyř atlas'ů a řady příručních map. Přitom zeměpishé
nástěnné mapy vytvoří protějšek příručního atlasu -
soub'lr nástěnných map (Í1ástěnný atlas). Vytvořením
speciálních pomůcek jednak pro žáky 1. stupně ZDŠ,
vedle pomůcek pro žáky 2. a 3. stupně škol a speciál-
ního atlasu pro učitele, bude teprve dfisledně uplatněn
princip psychologické přiměřenosti.

JSŠKP představuje organický celek, ve kterém
prvotní účinnost jednotlivých pomůcek se zvýší ještě
jejich sp)lupil.sobením. To .opravňuje k závěru, že splní
dobře svfij úkol při rozvíjení progresívních metod vy-
učování. Její existence, jako systému :kartografických
Informací potřebných pro vyučování a učení, je také
nutným předpokladem pro přechod k vyučovacím stri)-
jfim.

Soustavu je třeba budJvat oj základu, pohotově a hos-
podárnlí'. Přitom je nutné zajistit, aby s každým atlasem
byly hned vydány analogické nástěnnémapy, dále aby
pomfick~ byly školám k dispozici v dostatečném množ-
ství li měly i po technické stránce vysokou úroveň.
Jinak se výchovně vzdělávací efektivnost sJustavy ne-
mfiže plně projevit. Vydávání tak rozsáhlého díla jako
je JSŠKP, může to .být zajištěno jen tehdy, podaří-li se
pdstatně zkrátit výrobní proces. a snížit výrobní ná-
klajy na kartografickou výrobú. Proto v souvislosti
s koncepcí soustavy byly řešeny zároveň otázlW tech-
nologické. Technologie, která byla navržena jako nej-
vhodnější, využívá kladů vyplývajících z jednotnosti
soustavy.

Je to především j e dno t a in ě ř í t e k a z p fi s o-
b fi ZJŮ b r a z e n í [p roj e!f c íj, která umožnila zobra-
zit výhodně zemský povrch po vrstvách ohraničených
rovnoběžkami. Vrstev je sedm a zobrazují se na pláštích
sedmi kuželfi v normální poloze. Každá vrstva se zobra-
zuje na samostatném vydavatelském originálu. Z něho
lze pořídit fotomechanickým nebo fotografickým způ-
sJbem jednak originály map jednotlivých území ležících
v rozmezí vrstvy a dále podklady pro montáž překry-
tových částí na' originálech vrstev sousedních. Zabrání
se tím dupllcltnímpracím napřekryteCih a zároveň se
zajistí souhlas překrývajících se map.

Pr-o urychlení a zhospodárnění výrobního procesu "
má velký význam s h o :1a tem a t i c k Ý c h ma p
s o b e c n ě zem ě p i s n o u map o u téhož území, co
do měi'rtka zpfisobu zobrazení [pl1Jjekce j, formátu a
kompozice [umístění zobrazeného území v zrcadle mapy).
Umožňuje přejímat fotomechanickou c.estou nebo foto-
grafickým 2:pil.sobem z každé obecně zeměpisné mapy
'znázornění zeměpisné sítě a topografického obsahu pro
tematické mapy téhož území. Vzniknou tak mechanicky
originály topografIckého obsahu některých tematických
map [hospodářské mapy, politické mapy) nebo· vznik-
nou podklady, na kterých bude fotografický obsah ge-
neralizován, případně doplněn, aby mohl být převzat
do ostatních tématických map [dějepisné mapy aj.).
Jako topografický základ celé soustavy [s výjimkou
map krajil. a okresil. ČSSR), bude sloužit 18 orlglnálfi
obecně zeměpisných map [planiglóby [1], světadíly [7J,
skupiny státil. [6], ČSSR [2], ostatl)í jednotlivé státy [2J)
a originál mapy světa. Každý originál bude sestávat
z 3-4 dílčích origlnálfi vyrytých :10 rycí vrstvy na prfi-
hledně fólil [1 - hydrografie, sídllště, hranice, 2 - komu·
nikace, 3 - vrstevnlce, 4 - kontury lesfi), a z dílčíhoarl-
ginálu geografických názvfi, nalepených na prfihledné
fólii. Soubor těchto 19 orlginálil. postačí jednak k po-
řízení vydavatelských orlginálil. dalších obecně země-

pisných map soustavy a dále po úpravě k pořízení ori-
ginálů topografického obsahu všech Jstatních děl sou-
stavy, ať jde o mapy V· atlasech, nástěnné mapy nebo
ostatní pomficky.

K zásadnímu obratu v technologii vydávání školních
mapa atlasfi a mimořádným ekonomickým efektům vede
n o v é poj e t í fu n k cen á stě n n é map y, jehož
dfisledkem je optimální sho:1a každé nástěnné mapy
s analogickou mapou atlasu. Tato shoda poskytuje mož-
nost vyhotovit pro každou dvojici "nástěnná mapa -
mapa atlasu" jen jeden společný originál a z něho po-
řídit převážně fotJmechanickým a fotografickým zpfiso-
bem vydavatelské originály obou map, s výjimkou ná-
zvosloví některých 'Čál1Jvých ,prvkfi a značek. Společný
originál sestává z dílčích originálfi jednotlivých složek
obsahu mapy, vyrytých do rycí vrstvy na prfihledné fó-
lii; originál geogr<ifických názvil. je zhotoven na plas-
tické fólii. Při výzkumu byly zk:JUšeny dva postupy.
Jednak vyrytí vydavatelského originálu nástěnné mapy
a jeho fotografickým zmenšením pořízení originálu
mapy atlasu, jednak postup opačný vycházející z vy-
rytého vydavatelského originálu mapy příruční, který se
zvětší na originál mapy nástěnné. Oběma zpfisoby byly
dosaženy kla:1né Výsledky. Technologie byla předána
k osvojení KartJgrafickému a reprodukční}llu ústavu
v Praze [KRÚ Praha), který ji rozšířil ještě o třetí al-
ternativu. Při ní se společný originál vyryje v měřítku,
které leží mezi měřítky obou map. Z tohoto originálu
se fotografickou cestou [zvětšením a zmenšením) po'
řídí jejich vydavatelské originály.

TechnolJgievyužívá také všestranně předností pro-
gresivních kartografických technik. Kromě již uvede-
ného ['yU map je to především ko'pírování na prfizračné
fólie z plastických materiálfi, fotosazba písma a ma-
pových značek a pořizování litografických masek s po-
užitím sloupávací vrstvy.

Prověření uzlových fází tecftnologienasvědČUje, že
je schopna nejen pJdstatně zjednodušit, urychlit a zhos-
podárnit dosavadní proces výroby školních kartografic-
kých pomficek, ale že mfiže I zajistit jejich vysokou
technickou úroveň.

-0-

Vybudování JSSKP je požadavek doby. Je to velký
a složitý úkol. Česk.aslovenští kartografové ve spolu-
práci s pedagogickými pracovníky nastoupili prfikop-
nlckou cestu k jeho splnění. V po:1mínkách našeho stá-
tu mají všechny předpoklady vyřešit jej se zdarem
a uplatnit se v oblasti kultury ještě více na úrovni
celoSJilolečenského dění. Zároveň byla nastoupena ces-
ta od extenzívního zpil.sobu kartografické výroby k mo-
derní vel)l:Ovýrobě, která se 'uskutečňuje v logickém
cyklu: komplexní výzkum - ověření výsledkfi - korek-
ce - hromadná výroba.

Příprava ke studiu a k přijímacím pohovorům na vy-
sokých školách technických. 35 stran, Praha 1964, vy-
dala Ústřední rada odborfi, náklad 5000 výtiskfi.,c
Informat1vníbrožurka pro usnadnění práce členil. vý-
běrových komisí v závodech,. pro všeobecnou orientaci
funkclonářfi ROH při získávání pracujících ke studiu
při zaměstnání a pro organizátory a lektory příprav-
ných kursfi, pořádaných odbočkami' Čs. společnosti pro
šíření polltických a vědeckých znalostí a ČSVTS.

Po krátké stati o přijímání uchazečfi následuje po-
drobný výčet požadovaných znalostí z matematik'y, fy-
ziky, chemie, biologie a ,!eskriptivní geometrie. Každá
kapitola je zakončena pl'éhledem vhodné a dostupné
literatury. Třetí část je věnována přípravným kursfim.
Pojednává o zpfisobu jejich organizování, o požadované
náplni lekcí, o úkolech a cílech, které mají lektoři
v jednotllvých předmětech splnit a dosáhnout.

Závodním výborfim ROH, které o ni projeví zájem,
zašle z dar m a Ústřední rada odborfi, nám. Gustava
Klimenta 2, Praha 3, nebo Ústav pro studium pracu-
jících na vysokých školách technických při ČVUT, Pra-
ha 1, Na Florenci25.

Inž. dr. Rudolf Petráš, ÚSP - ČVUT
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Současný 'stav techniky a technologie
v československé kartS)grafické výrobě
528.9 (437) ~,

Ini. Jan Neumann, Kartograflckt a reproduk~ni ústav
Praha

Tvorba a vydání maloměřítkových mapových děl má
V československé kartografické· výrobě tři základní
stupně: a) redakčně sestavitelské zpracování, b) gra-
Íickovydavatelské zpracování; c) polygrafické zpraco-
vání a rozmnožení. Diferenciace dvou prvních jmeno-
vaných stupňů vyplývá z. technických, ekonomických
i .personálních podmínek a požadavků· ~aší výroby a
umožňuje účelnou dělbu práce mezi vysokoŠkolsky
vzdělanými pracovníky technického 1 universitního smě-
ru na jedné a výkonnými středoškolsky vzdělanými pra-
covníky na druhé straně. První skupina pracovníků se
zabývá systematicky projekční činností a tvorbou kon-
ceptů mapových děi, v nichž sekladeidůraz na věcnou
správnost obsahu; pracovníci druhé skupiny pohotově
připravují podle konceptní kresby jakostní podklady
pro vydání mapy.

2. Souěasný stav techniky a technologie

Z naznačené třístupňové struktury také bezprostředně
vyplývají zvláštnosti technik a technologií v jednotli-
vých výrobních etapách.
2. 1. Současný stav technikyvyužlvané v redakčně se-

. stavitelských pracích
Můžeme konstatovat, že redakčně se stavitelské práce
jsou zatrm po technické- stránce zabezpečeny nejméně.
To. se týká zejména shromažďování, hodnocení a vý-
běru p.odkladových informaci pro zpracování jednotli:
vých· mapových děl. Zejména dosavadní relativní ome-
zenost vlastních pramenných materiá1l1, způSObená krát-
kostí systematicky prováděného shromaždování infor-
mací, a dále i s tím spojený nižší stupeň jejich utřídě-
nosti zatím. nedovoluje zapojit do této činnosti mecha-
nizaci, slibující větši eféktivnost. Rámcově se ovšem
studujI pro tyto účely zejména možnosti využití děrno·
štItkového systému s přihlédnutím ke zvláštnostem sou-
stavy děrnoštItkovýchčeskoslovenských strojů Aritma.

Pro výpočetní práce se v naší výrobě využívají elek-
trické počítací stroje spolu s bohatými tabulkami. sou·
řadnic uzlových bodil. zeměpisných sftí v různých· kar-
tografických zobrazeních. Pro některé časově vel~i ná-
ročné. a snadněji programovatelné výpočetnI práce
(např. výpočet vzájetnnýcb vzdáleností velkého počtu
sídlišť) bylo již také v kooperaci; vyzkoušeno použití
sovětského samočinného poč!tače Ural. Konstrukční
práce se provádějí výhradně na velkých pravoúhlých
koordinátografech, při čemž stále většIho využítí do-
chází tuzemský poloaútomatický koordinátograf s reléo-
vým řídicím systémem Aritma, jehož pracovní činnost
je programována na děrných štítcích. TěŽiště jeho vy·
užitI spočívá v současné době převážně v oboru map
velkých měřítek, avšak v souvislosti s již zmíněným
zamýš[eným uspořádáním kartografických informací se
počítá i s jeho komplexním využitIm při tvorbě map
malých měřítek.

Pro transformace mapových obrazů z kartografic·
kého zobrazení'. podkladového materiálu do· zobrazení
sestavované mapy se v rámci se stavitelských prací·
v .naší výrobě soustavně využíváZeissových překreslo-
váM leteckých snímků, umožňujících kolineární trans-
forIIUl.ce. Pro 4'ansformace llyšších stupňů se tohoto
prostředku použ[vábud pootnezených částech mapové-
ho obrazu, anebo se jejich využití kombinuje s dlferen-
ciálnímetodou montáže jednotlivých kolineárně trans-
formovaných dílčích obraZŮ do zeměpisné sítě požado-
vaného kartografického zobrazení.

Vlastní zpracování sestavitelských originálů se .pro-
vádí na modrokopHch transformovanéhomapového obra-
zu na zajištěném kreslicím papíru,ánebo stále častěji.
na plastických fóliích, z nichž ne'jlépe vyhovuje fólie
Admel Permatrace britské výroby. Pro kresbu se použl-
vají kryCí tuše; které .si na bázi polyvinylalkoholu, 'ko-
loidního ,"stříbra a přímýéh barviv J(yrábí v řadě neutrál~

ních a pestrých harevných odsUnů prImo naše výrobní
kartografické ústavy. Jako malé mechanizace se .při
těchto pracích používají miniaturní rýsovací pera a· dal-
ší pomt1cky, které podle návrhu kartografické výroby
zpracovává československý podnik Kinex; kreslicí části
těchto pomůcek jsou vyrábě{lY z' oceli lG, zabezpečující
· jejichvýsokou odolnost proti oděru, a pro jejich brou-
šení již byla vyzkoušena ve výrobních podmínkách po-
hotová elektrolytická metoda.

Všechny tyto techniky směřují k tomu, aby sestavi-
tel mohl vytvořit konceptní mapový obraz, který je ob-
sahově správný, a to v takové podobě, která zabezpeČHje
co nejjednodušší jeho převedení reprodukční cestou na
vhodný, věcně srozumitelný podklad pro zpracování vy-
davatelského originálu jednotlivých složek mapy.
2. 2. Současný stav techniky využívané v gratickov'yda-

vatelských pracích ,
Konceptní mapový obraz se co nejjednodušší reprodukč-
ní cestou, zabezpečující jeho jakostní podání, přenese
ve formě modrokopie na podklad, určený ke zpracování
vydavatelského originálu čarového mapového obrazu.
Tímto podkladem bývá kreslicí papír, zajištěný hliníko-
vou fólií, plastická· fóli~, anebo stále častěji rycí.vrstva;
mechanizovaná rytina již po ~ěkolik let zaujímá stále
význačnější postavení v oboru zpracování těchto vyda-
vatelskýc~ originált1. Přímo naše kartografická výroba
si připravuje podle svých potřeb z vlastního vývoje
bíložlutou rycí vrstvu na bázi chromovaného a.buminu,
určenou· k nanášení na skleněnou podložku, anebo bílou
nitrocelulózovourycí vrstvu, která se nanáší na poly-
esterové fólie; obě tyto vrstvy jsou určeny pro nega-
tivní rytinu. Podstatně méně se využívá posit1vní rytina,
pr'o níž si naše výroba připraVuje modrou nebo zelenou
průhlednou rycí vrstvu, sestavenou na bázi želatiny a
vodního skla. Pro mechanizaci ryteckýchprácí si Výroba
· vyvinula celý soubor. ryteckých pomůcek, zahrnujíeí
ilřístroj pro J:ytí rovných a křivých čar, rytecký panto-
graf se soupravou šablon, rastrovací přístroj s mecha-
nickým adaptorem pro rytinu tečkovaných čar, elektric-
ký rytecký kroužkovač a tečkovač a některé další drob-
nější přípraVky. Přístroje vYl'ábějí v sériích pro naši
potřebu mechanické dílny resortu Ústřední správy geo-
dézie a kartografie. Rovněž jsme vyvinuli soupravu
jedno·, dvou-, tří- i čtyřstopých rydel ze speciálně te-
pelně zpracované rychlořezné océli, zaručující jejich
vysokou odolnost proti oděru; tento soubor, vyráběný
v n. p. Adamovské strojírny, má dnes již více než 30
normalizovaných druht1 rydel.

Vedle rytiny se k uvedeným účelům ve stále menší
míře používá kresby s využitím již dříve uvedeného
souboru kreslicích. pomt1cek; pro zpracování náročněj-
ších značek byly donedávna používány vtiskovací pří-
strojky, kterými bylo možno na principu tisku z výšky
přímo do originálu umísťovat .a vtiskovat příslušné
grafické prvky. Kromě toho se pro· tyto práce rovněž
používá vstřikování značek tuší pORlocí retušérské pis-
tole přes příslušné šablony, vyražené do prt1hledné
plastické .fólie.

Zmíněné techniky jsou dostačující pro zpracování
čarového mapového obrazu a obvyklých značek; pro vy-
davatelské zpracování maPového popisu se pak používá
metody knihtisku naprů'hlednou či neprt1hlednou pod-
ložku, s níž se potom vlep ují na příslušná místa arigi-
nált1. V poslední dObě. nabývá pro tyto účely stále vět-
šího významu fotosazba. Pro ni se v našich podmínkách
Roužívají zejména jednoduché přístroje typu FN-2 so-
větského, původu, jejichž princip spočívá na fotografo-
vání sazby z celuloidových literek, nesoucích negat1vní
nečitelný obraz písmen a seřazovanýéh do mechanic-
kých sázítek. Dále pé<k jsme pro tyto účely zavedli tI-
tulkové fotosázecí stroje Hohlux-Typophot západoněmec-
ké výroby a novější stroje podobného typn -:- Additype
z výroby NDR. Zejména z hlediska kartografické vhod-
·nosU dostupnýclr písmových typt1 se v současné době
rovněž zkoumá možnost kooperačního využití fotQSá~-
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cích strojů Monophoto a Fotosetter-Intertype, používa-
ných českoSlovenským polygrafickým průmyslem. Pro
speciální kartografické t1čely v Současné době rozpra-
covává Výzkumný t1stav geodetický, topografický a kar-
tografický po konstrukční stránce poloautomatický foto-
sázecí stroj s mo'žností současného rozmisťování' názvil
po mapovém zrcadle. Zatím se prakticky . provádí foto-
sazba pomocí výše uvedených jednoduchých strojů na
fotografické materiály se snímacI vrstvou (f1lmy typu
Gevea.rt Stripping-film. a. papIry typu sovětského mate- .
riá~ FT-SS), z nichž se jednotlivé diapositivní obrazy
názvů a případně značek snímají a vylepují lepidly, se-
stavenými na bázi kaučuku, polyvlnylalkoholu,anebo
v poslední době i vosku,na průhledné plastické f6l1e
jako vydavatelské' originály názvoslovf.
. . Kromě zpracování vydavatelských origináll1 čaro-
vých mapových obrazů spadá do této části grafickovy-
davatelských pracI i příprava litografických masek pro
plošná vybarvení map. Jako podkladu pro tyto práce, je
používáno kopU z vydavatelského originálu obrysů pří-
slušných mapových areálů, určených k vybarveni. Do
nedávné doby byly k tomuto t1čelu používány výhradně
modrokopie příslušných čarových originálů na plastic-
kých f6lifch, do, nichž byly ručně vyplňovány areály
krycí barvou. Jako podstatně efektivnější techniky se
pro tyto práce v neustále širším rozsahu používá strip'
mask procesu, pro nějž sl naše výroba vyvinula původní
sloupávacf polyVinylalkoholovou vrstvu, kterou sl sama
připraVuje a nanáší na příslušné plastické' f6l1e. Na tuto
vrstvu lze rovněž vykopfrovat negatlvnf obraz přísluš-
ných obrysl1 a1'eálfi, což zvyšuje operativnost této tech-
niky a přesnost poskytovaných výsledků.

Ke zpracování originálfi plastických maP se používá
celé řady různých métod, avšak nejrozšířenějšími z nich
se v našich výrobnlch podmínkách stály metoda frézo-
vánI stupňového modelu do sádrového bloku pomocí
vallvéfrézky, kopírujícf vrstevnicovpu předlohu modelu
a vyznačullcl se jednoduchou konstrukcI, navrženou naší
kartografickou výrobou, anebo další metoda, použlvajíci
prorývánf vrstevnic a sloupávánl výškových stupňil
z .bloku vrstven·~ •.hPlastellnových plástvL Domodelovánl
stupňového modelu na reliéf se děje qbvykle v sádrovém
odlitkuoriginálnIho modelu bud odbroušením hran stup-
ňů anebo výplnI stupňů sádrou a tmelem. Takto upra-
vené modely se pak bud dále připravují jako formy. pro
dalšf rozmnoženI map, anebo stříkáním upravují pro
fotografov.ání ve vhodném osvětlení, jehož výsledkem je
stíJ1civaný obraz reliéf,u zemského povrchu, určený jako
vydavatelský originál sUnovánf. Tato metoda zpracování
orlgiťlál1'l.stínovánl reliéfu se· u nás v posle dnI době
stiU~ .převažující metodou v tomto oboru a zatlačila do
,pozadI metodu těrkovánl něbo tušpvánf.

2. 3. Součásn!J stav techniky využivan~ v kartograficko-
-' polygrl1fick!Jch pracfch

KlíčJvé postavení ve sféře polygrafického zpracování
ma.p .zaujímá koplrování obrazl1 na plastické f6l1e a' ko-
pírování tiskových forem. V obou případech se apli-
kuje řpda negativnlch a pozitivních metod kopírovacfch-.
procesll.,pro něž se používají jednak československé
továrně vyráběné emulze GrafoUt na bázi chromované
arabské klovatiny nebo. albuminu a dále i naší výrobou
připravovaná' polyvlnylalkoholová kopíTovacívrstva./
Jako noslčťl. těchto vrstev se používá západoněme~kých
plaStickýchf6Uí 'Astralon nebo italských f6l1f Sicoprint;
v menším rozsahu byly té~ vyzkoušeny pro tyto t1čely
f6Ue ..Transpil1on z poloprovoznf výroby čs. podniku
Fatra. Tiskové formy sep,af kopírují převážně na hUní-
kovéf611e a pro (jc:ely tisku velkých nákladl1 map i na
bimetal1ckých (Cr,Cu) či trimetaUckých (Cr-CucAI) f6-
liích,tuzemské výroby.'

Zvyrobených tiskovýCh forem se provádí nátisk a
přfpadnětlsk malých nákladů na nátiskových strojích;
nll.ševýroba tepro tyto t1čelý- vybavena českosloven-
skými nátlskóvými stroji Zetacont S automatickým

, v:IMením anavalováním, jež vyrábí II. p. Adamovské
stI'ójlrny,anebo stroji Deffa z výroby NDR, které vyka-
ZUjí podobné . konstrukční. charakteristiky. Na těchto
strojíchseofs.etovou techI'likou ~otiskule nejen. papir,
ale i speciální kartografické mléčnéplastlcké f6l1e

Fatrokart, vyráběné tuzemSkým podnikem Fatra. Nátisk
na těchto strojích je kromě toho v některých případech
nahrazován barevnou soukbpií mapových prvkl1 na plas-
tické f6lil.

Pro některé speciální malof0rmátové tisky nákladl1
používá naše výroba malé ofsetové stroje Romayor
československé výroby. Pro tisk velkých nákladů se pak
použivá celé řady archových ofsetových strojl1 jedno-
nebo dvoubarevných; na těchto strojích se přizpilsobe-
nýmofsetovým tiskem potlskují zcela běžně kromě pa-
píru také plastické f6lie. .

Kromě polygrafického zpracování mapových výrob-
kl1 řadíme do této oblasti našI výroby i rozmnožováni
plastických map tvarovánHn z potlštěných plastických
fólii. K tomuto t1čelu si naše kartografická výroba vyvi-
nula jednoduché tvarovací rámy středních nebo velkých.
roztněrl1, na nichž se tvarují mapy formátu až 120X220
centimetrl1; tyto rámy jsou vybavené zahřívacím výboj-
kovým zai'fzením a pneumatickým zařízením pro vlast-
nI tvarování ,tepelně připravených f6li!. Tvatovací zaři-
zenl byla rovněž uspořádána do uzavřené výrobní linky,
která při obsluze jedním pracovníkem umožňuje velmi
efektivní kontinuální tvarovánf plasti~kých map.

Tím je v podstatě vyčerpán rozsah dechnlk, PO-
užívaných naší kartografickou výrobou; návazné knihař-
ské zpracování kartografických děl (vazby atlasl1, po-
lepovánr'kl6b11 apod.) se zatím podle povahy potřebných
operaci zajišťuje až na malé výjimky kooperačně mimo
naše kartografické ťistavy.

2. 4. Někter~ charcikteristlck~ rysy sou15asn!Jch techno-
10git

Vzhledem k velmi širokému výrobnímu sortimentu
našich kartografických ťistavů se v jejich výrobě uplat-
ňuje celá řada navzájem velmi odlišných technologU
zpracování rl1zných mapových děl a z nich uvedeme jen
některé závažnějši prvky.

,Pro sestavitelské ptáce je technologicky příznačná
snaha omezit cO nejvlce. opakování některých grafic-
kých prací, což se projevuje zejména dl1sledným využí-
váním již jednou vydavatelsky zpracovaných a na re-
produkčnlch podkladech uchovaných dHčích mapových
obrazl1; tyto dílčí obrazy se pak již znovu sestavltelsky
nezpracovávají, ale krátkou reprodukční cestou přená-
šeji přímo do sestavitelských orlgináll1, na· nichž se pak
doplňuje tematický obsah zpracovávaných map. S touto
snahou je v souladu také tvorba' základnich mapových
děl a typových podkladl1 pro jednotlivé zeměpisné celky,
jejíž výsledky se mají stát spolehlivým podkladem,'
umožňujiclm maximálně omezovat rozsah sestavitelských
prac!. Přiznačným rysem techno~ogil je také t1siH o tvor-
bu sestavitelských orlglnáll1 na prl1hledných plastických
fólHch, které přinášejí nejen značné usnadnění přenosu
tematického obsahu z podkladu do sestavovaného origi-
nálu, ale i pozdější přImé' kopistlcké přenesení sestave-
ného obrazu na podložku vydavatelských originálů se
spolehlivou ~rukou zachování rozměrové přesnosti.

V grafickovydavatelských pracích je při zpracovánI
vydavatelských orlgináll1 čarmtých mapových obrazi'!
s výhodou vyu:lfváno rytiny celého mapového obrazu na
jedné ryci vrstvě postupně po dHčích obrazech, uvádě~
ných v jednotlivých tiskových barvách, Při této tech-
nologii se vyryje nejprve l1plnýtarový obraz prvni tis-
kové. barvy dané mapy, kopírováním se z této rytiny
vyhotoVí tiskový podklad obrazu pro danOu tiskovou
barvu a poté se zmíněný vyrytý obraz na uvedené rycí
vrstvě fotomechanicky vykryje a pokračuje se v rytině'
obrazu. uváděného v dalšít!skové barvě; Tento postup
je mo:lno na jedné rycí vrstvě apUkovat pro tři i čtyři
dHčíobrazy téže mapy; jeho hlavní význam spočfvá ve
snadném dosaženf naprosto přesné návaznOSt! dHčích
mapových obrazů téže mapy při současném vyloučení
potřeby pracného rozkladu komplexního mapovp.ho ob-
razu podle tiskových barev.

_Charakteristickým technologickým rysem zpraco-
yání plošných sfťových mapových obrazů je metoda po-
stupného narl1stání masek jednotlivých plošných tisko-
vých barev, .Poqstata metody záleží v tvorbě síťových
obrazl1 různé hustoty téže tiskové barvy tak, že se vy-
hotoví .maska proareál, jenž má být pokryt s1tf nej-
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vyšší hustoty a vykoph'uje se přes ni ha plastickou
fólii linková sít. Poté se na téže masce tlokryje k mas-
ce prvního areálu maska areálu druhého, jenž má být
pokryt sm o hustotě nejblíže nižší a dokopíruje se přes
Iii na tutéž plastiékou fólii tatáž Jinková síť, ale v po-
.loze zkřížené vůči sm první; Hm dojde v prvním areálu
ke křížovému síťování a v druhém zůstane sfťování lin-
kové. Postupným. doplňováním masky a postupným ko-
pírováním téže linkové srtě v dalších rfizných polohách
na téže plastické fólii je možné získat bohatě gradačně
odstupňovaný síťový obraz jedné plošné tiskové barvy.
Hlavní význam této metody spočívá v tom, že gradační
síťovou stupnici získáváme použiHm jediné kopírovací
sítě minimem dílčích procesů a navíc je zajištěna abso·
lutní plynulost při navázání obrazu jednoho gradačního

. stupně naobrazgradačního stupně nejblíže vyššího a
,.nižšího v rámci jedné plošné tiskové barvy. ,

V oboru kartografickopolygrafických prací je vý-
značným technologiCkým prvkem zejména úsilí o ma-

xiniální omezování počtu tiskových barev, a to aniž by
docházelo k ochuzení rozsahu barevných odstínů, poža-
dovaných na výsledné mapě. Tato snaha se dotýká jme·
novitě zpracování plošných barevných mapových prvku
a došla praktického vyjádření zavedením barevných
triád, kterými se s využitím žluté, červené a modré bar·
vy .podařilo získat bohaté stupnice barevných odstínu
relativně dosti· rovnoměrně vyplňujících celou viditelnou
část barevného spektra. Tato metoda přinesla naší vý-
robě vedle zřejmého ekonomického přínosu 1 jistý stupeň
normalizace barevných odstínů, používaných v našich
kartografických dílech.

Kromě těchto několika základních technologických
prvků by bylo možno uvést ještě řadu dalších, které se
vyznačují větší nebo menší možností použití, avšak svým
významem se již vyomykajíz informativního rázu tohoto
pojednání.

Lektorova!: in!: Karel Dvořák, KRÚ, Praha

~
Resoluce, pfijaté na XII~.Valném shromáždění Mezinárodní unie

geodetické a geofyzikální (Berkeley, 19. ..:..31. VIII. 1963)

Mezinárodní tunie geodeUc'ká a geofyzikální dospěla k názoru,
že VILorce pr"· index lomu, u,vedené v 'Odst. aj Rez'o.luce Č. 3
XU. ~alného .shromáždění, by mohly 'vést k .nesprá"nému výkladU,
bylo!liby j/gh .použito pro příp,ad modulov·aného 'SIVět'lla;prD'to
byl1y vzorce iruseny a zaměněny níže uvedenými 'vzorci p~o vý-
počet indexu 10mu při ele'ktron'ickém měření vzdálenosti, a to:
a) vzorcem pro připad monoohroma'tic.kého nemodulo~aného

světla podlé Essena

(n-I) 10' = 678.61 +_31~1,79~ + 26,943
. 146-,,' 4t,-"·-

nebo vzorcem pod'le Barella a searse

) , 16,288 0,136
(n-l 10 = 2876,04 + --,;0-- + ,,'

redUlko"l>nými 'na podmínky prostředí pomocí vzorce
n = 1 ._n -1 ...!!.- _ 0,000000055 c .
L + l+ad' 760 l+ait'

b) 'vzorcem pro příplrd ilvěUa modulo,vanllho, který má 'stejný
tvar jalko nL, a'však mlsto n nutno v něm dQlSadit índex .Jomu ng
který odpovidá 'skupino\'é rych1osti, pro' niž platí

n -n+o dn <=n-" dn_
g , do ' d" '

c) vzorcem podle Essena a Froome-a Ipro případ lI'ádiových
mikrovln:

(n-l) 10' _ ,!~~- (p-e) + 86;,28 (1 + 5~8) c.

symboly:

n '- index lomu suchého \'zduchu obsaJhujicího 0,03 % CO. při
normMni tep'lotě a noa-málnl/m tLa1fJu

ng - skute<!ný index lomu vzducnu pro modulpMané !S!Větlo
nL - skuteČlllý index lomu ~ro světlu .ve - vz'll-uchu pfd d,an:\,ch

podmínkáCh
a - počet 'vln 'ti [nťikronech)-'
).- SkuteČlllá déFka 'vlny záření 'v ml!kronech

t, T - teplota ve s-rupnlch Celsía a Ke'wlna
p.- atmosférJ.Ciký Ua'k v mm rtuťo,,€>ho slouipce
C1 - !koeficient objemové 'l'o'ztažností vzduChu (0,003661)
p - tlaJk vodních p·ar \' mm

Reznluceč. 2.
Mezlnár011nL unie geodetiCiká a geoťyzl!kální

v z a I a n a věd o m í,
a) že elektronioké měřooí \'zdá!lenost1 je velmí ddležJ.té. pro

geodetiCké a mapOlV,ací práce,a že ~ze očekáJvllt ještě další roz'·
šíření jeho používání v budoucnu, '

') Uvedený vzorec je modifikací Edlenova vzorce pro výpočet
za normábníCh podmínek [O'c, 760 mmHg].

bl že v někter:\,ch zemích jsou vznášeny důramé nŘmitky proti
použivání flrElkvence, ,!'la které se dnes normálně pracuje v této
metodě,'
c)že, :dosud nebYII:a uskutečněna žádná mezinárodni úmluva

o p-oužívání frekvence pro ele:ktron'ické měř8IPí vzdáleností,.a že
opatření, příjatá jednotliVými zeměmi, jsou ~riWílo uspokojivá,
d) 'že je pr~děpodobné, že se " bud-oucnu přistoupi k použivání

vyšškh freklvencf, než kterých se používá dQlSud;
dále u ~ á ž i I a, že z hlediska úspěšného ro'z,voje geodetických

měřooí ,,~áleností těmíto metodami by měly být určité 'vhodné
frekVence ,k disporlici v mě'řítku meziná:rodním, a
n a:v r h u je:
aj :aby Mezimárodnj rada ,vědeCkých unií nav,rhla Mezinárodní

onii teleJkomuniikací, aby učini'l'a potřebná opatřeni za účelem do-
sažení mezJ.nár-odní dohody o použí'vání vhodnýo.h frekvencí pro
elektro'niCká měření vzdáleností,
b I 'a'hy tato opatření zaručovala zatím minímál'ní om8'zení frek-

vancí, kterých se nyní použivá·), a aby později zajistUa výhradni
nebo 'přednOstní 'použí1vá'ní ,níže uvedených nebo jiných frekvencí
pro elektronické měření vzdáleností, .
·c] aby bylo schváleno vhodné pásmo frekvence v oblasti 36 Mc/s,
d) ,aby vlády člens!k:\,chzemí byly uvědoměny o nutnosti těchto

opatí'ení.

Rezoluce Č. 3.
Mez'inátl'odní geodetická a'sociace
Ik o n 's t a t o val a stále ,rostoud používání elElktroniOkého mě-

ření 'Vzdá:looDlstí, 'že .vsa,k nejednotnost v termínologii zpúsobuje
čcrsté nejasnosti,
je n áz o r u, že je nutno stano\'il jednotnou ter'minologii,

a p,roto _
'n a" r h u j e, aby' v jazyku amg1íckém se používalo .kermino·

logie, uvedené ve 'Zprávě speoíální skupiny Č. 19 (196(}-1963).

Rezolu'ce (;. 4.
Mez'národrní geodetická asociace
má z a t o, že stamovení indexu lomu je obtížný problém, že

nejistota této 'velič,'ny je zr.važnýmzdrOjem chyb při elekt,ronic'
kémměření "vzdáleností; že 'je nutno p~ohloubit výzkum v tamto
směI'u,k čemuž je žádoucí používat 'kúmpa'račních základen po.
třebné přesnosti, umístěných v 'rúzn:\,ch topografických pudmín·
kách, a nezávisle zaměřených j'nYmimetodami (např. Í'llvarovými
drátyl, a ..•.

Ž ~ d á, aby členSké .země byly 'vyzvány k rozvinutí ta;ko,vé'ho
vý~kwmu a ke spo'luprácí 'pří zaměřování potřebných komparačních
zilkladen.

RezolUce Č. 5.
Mez,náI'odní geodetická asociace
's led u i e - se zájmem práce Perm~nantní komise pro nové

vy,ro'vnání evropské ttlamgula'ční sftě,
\

') Pozn.: Rádiové dálkoměry pracují nyní s následujícími frek·
vencemi:

1,2 - 1,4 'kMc/s (omezené použíJvání)
2,8 - 3,2kMCls (normální pou,l!ívání)
10,0 - 10,5 kMcls (nPlI'lIl1ábnípouží'vání)
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m á z a t o, že je 'velice žádoucí, aby toto vyrovnání bylo co
nejdříve zaJko:nčeno, a
na 1 é h 'a věž á d á zainteresované země, aby uskutečnHy

všechna opatřenI $tano'Vená 'za účelem splnění požadai1lkfl, vy-
ládřených Komisí v rezolucí.ch. jak, byly přijaty na sympoziu
FMnichově v r. 1962, a jsou uvedeny v publikacič, 2 této Komise.

Rezoluce Č. 6.
Mezinárodní geodetic'ká asociace
ber e n a 'Vě d o m I; že základnI geodeti'oké sItě mají být

zřizovány s jed<notnou přesnostl~,'ktetá 'by 'Vyhovffi'a,la rflmým
požaqavkflm vědeckým, a
r o Z hod I a, aby doporučenI,předložená 'V tomto směru ve

Zprávě speciMnI studijmí skupiny č. 14, byla přijata jal!ro mini·
mální požadavek.

Rezoluce Č. JJ.
Mezinárodní gllodeticka a:sociace
u z TI á v á, že v budouonu bude rQlZhodně nutné zřldit světo-

V01l síť hvězdné (kosmické) triangulace, která bude základem
[kostrou) veš'keré pozemní triangulace, a
do por u č u j e, abyp'wblém: vytvořenI t<l,kové sítě byil vzat

již nyní členJskými 'zeměmi 'V Ú'vatLu, neboť bude nutlno vyprať:ovat
přesná doporučení ohledně předpOkládarr:tých 'prIYsto;róvých cílň
a meood po:l:O'rování, jakož i po'kud jde O' mezinárodní spolupráci, /
která je 'nezbytná při tV'Orbě ,zmí'něné sítě.

Rezoluce Č. 8.
Mezinárodní geodetiCká a:sociace
u zná v á 'velkou vědeckou hodn,?!u 'vý2Jkumu ,recenmích po-

hybfl zemské ·kflry" např. j'ako :součást problému svrchního zem-
ského pláště, a
. s c h val u j e' program mezinárD'liní spolupráce v oJ:jla'sti ;re-
cenbních po'hybfl, 'který byl schválenlna 1. ISYlppo'Siu MezLnárQictrrlI
komis'e pro recentní pohyby zemské kflry Mezinárodní geodeticiké
asociace, které 'se .konalo 'v Lipsku Iv Ikvěmu 1962, ,a to: '
- vytvoření ceIO'S!věto'vé mapypohybň zemské ktl.ry, 'V 'priÍlinI

etapě map východní Evropy, západní Evropy, Finska, Skandinávie
a' Severní Ameriky,
- :třízenísvětové sítě:1Jkušebních P'Olygontl k pozol'ovánI Te-

centníc!).. pohybt\zemské kflry metodami geodetickými, geofyzrkál-
nImi, gElí'lOgický!mi, oceánografiokými a geomorfologiCkými,
- studIum po'sunu 'kontÍll1enttl metodami alstronomiokým:i a

geodetickými, a -
d 'Opor u č u j e ,všem členským zemím MUGG, aby rozvinuly

vý'zkum podle 'zmíně'ného prog:ramu.

Rezo1uce Č. 9.
Meziná·rodní geodetická a;soci'ace
k o n s t a t u j e, že práce Komise pro evropskou nÍ'vel'ační síť

jsou trvalého' charakteru, a že .•.
1. 'nové měření celé frano,?uzs\<é ,nivelační sítě bude rl:akončeno

pravděpodobně několik málo leť po příštím Va,lném ls'h'I'omážděrr:tí,
které se bude 'konat 'v r. 1966, a nové měření š'védSlké 'nive'iační
sítě hude uskutečněno o něco dříve, a že tyto 'Ilikutečnosti po-
vedou k novému vyro,"náJní;
2'; že během dalšího tříleti dojde k doplnění Evropské nive'a,'ní

sítě v důsledku moiínosti uskutečnit hydrodynamíoké ni'vel'ačni
měření 'přes \<anál La Manche (Ramagata-Dunkerque, 1957-1958],
ja1<je provedl Národní ústav ,oceánog,rafie :ve Wormley, a že
kromě toho bude moci 'být Evropská nivelační síť rozšířena v ně-
kterých lokalitách zúčastněných zemí;
3. že bude moiíno zapojit do společného p'rograffilu v~ší 'počet

mareografů, a
liu por u č u j e, aby
a] J:nstituce oněch zemI, ~eré zamýšlejí úča'stni1 se ,těchto :pI'ací,

zasioaly 'V příslušném, termínu předsedovi Permanentní ~omis'e p,ro
Evro:pskou nivelaČrrlf síť informacE!, týkající se 'rozšíření Evrops'ké
nivelační \Sítě na úzamf jedn'Otlivých států, jlakož i údaje, nutné
pro dodatečné vy'rDowání; .
bl aby každá země :pro:1JkóumaJ.a možnOlsti Zapojit do E'v·rops'ké

nivelační" pítě pOlkud' .možno nej:větší :počet mareograffl;
C] 'aby 'vertikábnI 'Posuny byly IIrčeny 'v ,kwždé obla,s!ti, 'kde je

to možné, aby tak bylD lze shrorriáždlt 'Vý!sledky pozorování výš-
ko'Výoh změn v určité ,spoleČrrlé epoše.

Rezoluce Č. 10.
MezlJI1árodnI geodetická a;socíať:e. ,
v z a I a n a věd D' m I "lýzkumné práce tý'kající se polhybů

zemské kůry, které se provádějí v Belgii pomocí hydraulického
sklonoměrua ·au:t.omatiCkých nivélaoní'ch přIstrojfl, ,a uvážila, že
tyto práce jsou předm,ětem zájmu, (I: hledi'ska vý'zkumu 'pohy,bu
zemské k-flry 'v r;tlzných! ohla'stech, a
do po ruč u j e,aby ,bylo pokračováJno '"I těchto Ivý:1Jkwmných

pracích ja'k 'v BlJIgii, tak 1 v jiných zemích, 'la účelem "ly'bll'do-
vá'ní stálé povrchové regi'strace Ipohy,bfl S'V.sliť:e.

Rezoluce Č. 11.
Mez'národní geodetiéká asocíace ,
k o n s t a t li je s uspo'kojením, Že observatoř v Quito se za

podpory Národní akademie věd ve Wwshingtonu a UNESCO uja·ioa
P()\zorovárr:tí pohybu pólu, a doufá, že trvalá 'spolup,ráce těchto
institucí zabezpečí !kontinuau powrování.

Rezoluce Č. 12.
MezJoná,rodoí geodetická asoci'ať:e
p ,Ot Vf Z U j e, že Mezinárodní !'Iužba p'ro pohy'b pólu je pred-

metem 'Prvořadéhozájmu, a, ,konstatuje s IlSpD1kojením
aj Ž!l Ostřední qyro M'e'zilOárodní 'služ'by pro pqhyb-pólu 'v Mízu-

sawě '(JaponS:ko) 'se es 'Ve,l'kým úspěchem zhošťuje svého ú:ko,lu
rychlým 'Zpracovárr:tlm a \l!veřejňo'váním 'vÝ'sled'kfl měřeni šířelk a
pohybu 'pólu z 30 stani'c 'v 18 zemích;
bl že Vědecká rad'a Japonska se opírá o p,ráce 1lIstřectrrlíhD byra;

c) že ,000tředI1il bY'ro a Vědeéká .kD'mise Mezinár'CJIdní služby pro
pohyb 'p6lu úzce spolupracuií, f/
s c h val ,u j e, 'aby sIdl0 Ostředoího bYTa bylo v Ja,pon'sku.

I
Rezoluce ,č. 13.

MezÍll1árodní geodetická aJsociace
n a v rh u j e _ 'V'7lhledem ,k tomu, že práce Ústředního byra

Mez'národnf služby pro po'hyb pólu se ,slibně 'ro21víjí za vedenI
o,r. ~. Yum,i-'ho Jalkožto, vý'konného ředitele - aby byl Dr. Yumi
jmenoiVá<n řediteilem 'Ů'středního by,ra.

Rezo:luce Č. 14.
MezJonáirodnl' geodetická asociac!l ,
k o n s t a tu j e s uspOlkojaním, že Italská geodeticiká ko:rnise se

ujala .úkolJ.u UllTeřellllit ,práci prof. Cali'neTY, která, tvoří 10. S'V. prací
meziná'rooní 'ŠIl'lrové s'lwžoby, a děkuje za te'llltop·očin.

RezoI~ce Č. 15_
MezÍJllárodnl geodetická asociace
v z a 1 a n·a 'v ě d O ,m í, že vzhledem k tomu,
a] že Ivysilací stanice vysfllajI simul1ánně různé standardní

frek'vooce a časOlvé sígrr:tály, na těchže fTek"lBIlcítlh, čímž dochází
k vážmému vzáJelllll1ému rušélní,
b] že ':I:aJVEldenlmnesimu1támlílho vysílání, jehož se dosáMo již

na 5 Mc}s ·v eVl'opsíkém pásmu n'apadkoladě jednání·X. 'valn1ého
shromážděnI ccm (ík9nfBrence mezÍJllá:rodníro'zhlasové komise,
2:enElVla1983] s'e do'sáll:I'O již pod$lat,nýoh zlepšení,
d fl r a zn ě d 'O P o 'r u č u j e
1. aby ,v již zalpooaté činnosti U1T (Union Internationa'le des

TéléO\lnlmunicatioos], zamě'řené ni' omezení "lzáje'lIlII1ého rušení
rÍl"2Jn1tlh stanic, Ikte'ré vysilají standardní f'rel<vence 'a pasové, sig-
nály, bylo p0'lWaoováno,
2. a IaJby tyto staníce převedly ,progra'm neslmultánnfh'O "lysllání

na 'jiné frekvence ·a do jiných Světový'ch oblastí, a tohla'V'ně na
DáiJnám 'VýchDdě ·a mezi Evropou a AmBlI'ikou.

Re~oluce Č. 16.
Me:zinárodnl ge.oo'etická asociace!
v z a I a TIa IVě d o :ID I, že 21. 'sy,mposliJIm Meziná.rodnl astro·

nomidké unie 'požádalo 'výkonnývýboT t{lto unie, aby by'ia usta-
verua 'p'ra.cO'Vllí 'skup'irrl'a, ktBlI'á ,by Ivypracoval'a systém nových fun-
da'mentá.lnlch a'stronomických 'koostant, a že symposium doporu-
čilo, ahy tat,o 'pracO'vnI 'sku:pina uvážila ,zájmy i jiných unll,' a
ž á d á 'vý·ko,\'ný 'výbor Mezinárodní alstronomické unie, aby 'Vy-

tvpřená 'p,racov)1!Í !s'kupJona konzulto:valia se zá,stupci Mezinárodní
lmie geodetické a geolyzikálnL

R'ezo111ce Č. 17.
Vzhledem 'k tomu, že ,přesná zn,alost polohy a vl'asmího p'ohybu

tlVězd je numá 'k red'tlkt':i cLružicovýcl! pozorD'vánI a k řešeni
rflzných geode'tiokých ,problémfl,
MUGG 's 1'00vděkem Ik(Yn9ta·tuje, že by,ly ,vypr'acOlvány proijekty za

účel'1,m zlepšení určení poloh a vlastního pohybu hvězd, jasnějších
než Je 9. Iw. 'veliikost na ližu, :pol",kouli a
vře I ~ :p o d po 'r u jet e lil top r o g r a m.

MElz'ná1'Odní geodetická asocíuť:eI
'v z ,a I a v ú'V a h u, že je nutlno ustavit Ústřední byro pro

využívání umělých družic " geodézii; uvážila, že ••Smith=.an
Astrophysical ObservatOTy"poskytla s"ou oponroc Mezinárodní geo-
detiCké asociaci, člens'kým zemím a jednotlivým vědeckým praco,,-
níkflm,za,jímajícím 'se o geodetické využití umělýtlh družic země;
dále uvážila, že ••Smithisooian ~strophy'sical ObseI'l'latory" p'lní
již funkci centra pTO' družicová 'pOlZDrování a 'sleduje rfl,zné vý-
z,kwmné práce z oboru :1Jkoumárr:tI Iwsmického pro:s'to,ru, včetně
rei'aU"ních drllžiCQivých geodetidkých úloh, avyb!Jzí Americkou
geofyzikální ,u·nii, aby 'podnikla potřehné ,kI'oky u v'lády USA
pro zřízeni tohoto byra.

Rezoluce Č. ,19.
MezimáJrodní geodetická a:soci'ace 'j
k o n s t a t u j e, že COSPAR požádal MUGG o spOilupráci a na·

vrh~je, aby se COSPAR zúčastnil ustavení VědElCiké rady pro
geO'aetické využití umělých družic. Tato rada bude sestávat ze
7 členfl: 3 z nich desigrr:t'lIje GOSPAR, 3 dalJšI členy designuje
MUGGa jedním bude ředitel 'Ostřední'ho bj1Tla pro geodetiCké vY-
uží"lání umě'lých ťU'užic.
Cleno'Vé 'této ra'dy, ':I:l1ollení za MUGG, se voli na tři roky a tsou

zno'vu vo'litelnl jen jednou (d'vakrát za seboul.Rada hude 'V ú21ké
9polu'práci s Permanentní 'kDomisí Mezinárodní geodetické asociace
a techniCJky a vědedky řídit Ústřední bY'rD 'VčEltně:
1. sestalvD1vání ""vět'Ových 'p'rogramů 'pro využíiv'ální umě'lých dru-

žie v geodézii, ",
2. opatřování ,potřebnýoh přístrojů a nej,vhodnější metodiiky po

zoro'vání p,ro u~kutečňo'Várr:tí vytyčených pTo:gI'amŮ a '
3. optitnáolnvch prvkfl drah 'a fyz,i'kálních, parametrtl budoucích

družic pro Tfl'zné geodetické a geofyZikální ú,če'ly. Aby rada mohla
usku'tečňovat toto vedenI, má :právo 'u'stavovat praoovní skupiny.

Mezi,národní geodetická asociace
u 'v á žila přání Vědeokého Ikomitétu pro VýZkum An't,arktidy,

ally byly zlepšeny možnosti geodetických po'Zorování v A.ntarklidě
v,čenně nesmí.rně dflležitép.o pOlwrování pohybu ledovců, a
d op o ruč u i e, a'by 1byll:a do programu zahrnuta pozorování

družic v oblf/'sti Antarktidy. .
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Re~oluce č. 2L
Me:zla1átodtú uniegOOde:ti",ká agll~fyz~ká~ni
u'Z,ná vá ,"
al, «Ít'lležltOl$tčalroiV9chslgnáli\ 'Vys1l8lllých v~á5ttmi\i1,"""100 KClsec,
b)lvýhody penna.nenmlcb ča'S0!V9ch slg>ná'lt'l;
, v zh led a.m '~ t o mu, že talkOlVéto sig111á'IY jsou jllpoužÍ.
vány v '8eve:mí 'a J~nlAimerlce, 'a že ,se Ulkálztara jejich ve~ká
užitečnost, " '
·d o por u č u j c. aby časové slgná;1y 'I tomto pásmu, přede-
všr.m perIl1anentní, byly rmšlřeny a vysllálny I 'v jiných ~ětov9ch
oblastech.

Rezoluce, č. 22.
Spolupráe/! v m!!Z1nárMnfehgrávlmetl'1ek9cb spoJlch

Mezlnáto<dní Urniegeo<detiqkA a geofyzikálnl
'll zná v á : dt'l'ležÍtost ,zřizen,l mezlnárodnl tfho~é ,'kompa'l'a'Čnl

zá!kladny a !irytVořenl' <SIVětové gravlmetritJké sltě 1. řádu, a
ž á d á" 'aby ''-'lády přislušnýcl1 zemi 'SIpOlupra'COIValy <l'a tomto

mezi.1láro<dnlm programu 'Vše:ml ,přlstupnymi zpt'lsoby, l1Jv:láště aby
dovo'Uly ,vstup do\Wých 1I:eml sk~'námpozor~vatelt'l, vy'ba'ven9ch
vlÍlstlllml gr'!'lvimet'l'ya,'kyvadkWýml ,přistroj I za účelem provedElIlÍ
potřebn9ch graJvinie'trlc!<Y,Chměřeml.

Rez'oluce č.23.
" Évropská ,~ibo"á kómparačnl zlikladna

Mez~nálfudnl géC>detic'ká ~c>ace , , !
ko n st a tu je; že IbylYdosažerty dobré v9Sledky při lVy,rOlV-

nánl komp&l'ačnlhil tlMvého' systému Evropy -, přeS'Ilo~stro=ě-
ravéhQ ko~iclan1u 2.i10-· odpolVldd měfenlm pomoci SóudPbýcb
kyvadlov9chpřf.S'ttůjt'l" a
d o pot! uč U j e, aby iVYlrDIVrt8lll9chhOdnot Uže 1llB. ~áikládll1Ich

bodech, bylo ,POli,žiV.á"n,o" ja'ko základupl'O yšec'hny dalšl ,prác·e,
j~ např. při 'tvorbě tlhov9crr máp a transformaci národnlch
grx'alVlmetrick9ch>s~av. '

Rezoluce č.' 24 ..
,Zacbo'fálllmezlnárodnlbo vzorce pro normálnl till

'Mezjnálrodnf $oodetic'ká lllSoclacfj ,
ro,'z hod I a, , Žeaf jsou požadovány jaikélkOlw '2Iměny funda-,

mlmtálnlch ,kOllStan't 'vnějšího t1hovéhO ,petle Země,· nedojdenynl k
,ž á d n'ý m 11:m ě ná m 'mezlná{'ódnfho VZOII'ce pronOll'Il1á'llnl
'tlžl ve '\lIPOjl~ósti se :z.praOOVánlm tfhQv9ch· měření.

Re'zl)\liuce~.25.
Vytvořeni Evropské.' graVimetrické sttě

Mezirrlárodnl gMdetická aJsocl&cfj
'k o n s ta t u je" 'že 'v (J't'lzn9ch evropsk9ch zemleh byla ,prove·

,dana tlhová měřanl ,na, četn9ch základnlch bndeoh pomoci ky-
vadlO'Vých pi'lstrojtl a moďernlch gra:vlmetrd, a že kromě toho

, moih:ou" všech:nY' grllvi'Il1etry být ,~oJD!parovány jednotnýmzpdsb_
bam s využitím nové evropské trhové 'komiparačnlzák'ladny, a
do pp ruČ Il jEl' aby byla ,zřízena jeduotná eVlro,pskágl'avi-

metrická siť, 'která by mobla ,event1\álně SIOllžlt za vzor ,pro
, budooc! vyrovnálr\l světového gra!vimetlrického systémll.

Rezoluceč. 26.
, , Děrné, štltkypró doknmentacl tlbovýcbúdalt'l
Mezmáll'Odnl geo<del1c'ká, !IiSOclace .' " '.
P ř li z:k o u ma I li 'mez\ir)árodni, fQlrmllJt ,děrných ,št!t'ki\ pro

dooowmentact tlh0lV9ch Údajd. jak bY'llúlvťžen Mezinárodrtlm gra·
vimetriCkým ,byr:em: vsouMasu 6 Rezolucf č. 14 IV.. konference
MeZinárqd,n~ g,r,áJVimew-itJk03.,!liomlse" která se k1onllfl'a v ·Pařlžl
v záři 1962, a' "
,si:hvall)j,e oba, navT'ženě.typy (děméštltky mdexov/i a
štlbkY doopl-ňJko.vé)I ,s tlm, Že !llěk,teré Jednotl\iVostld'oplň,k0lV9ch
dě'l'llýCh i!tltiků ,budou schválenypozdejl.

Mezmálrod.nfg'eodetléká asociace
IViI e 1 e do 11Oil' uič u je, aby tyto f01ÍItlá!ty dlim9ch štltllii.

byIy lJoužlvánY Il'raIVťIl1etriok9ml, i~tltucemi.

Rezoluce č. 27.
Výměnlllnfllrmlúlt ó tlbor,9ch měřenícb n,1Imoři

Mezilnálroc1nf goodEltlckd' lIJSOci'acs' ',' '
ko 'Os t aH o 11Ja1 a0jlwděnl 'Uveřejňováni vý&led'kil. tlholv:!'c:h

měřElIllna melli'a. " . ď " ' ,

, d ci pOr u..1íu' j é; : aby Me:zl,národnl' gr;avimew-lcké by["nbylo,
Inform(l'váno ,o, ,'programu 1ll11QŤ~9ch t1hov9Ch'Il1ěřetnli '/II
d o,po r lič u j e dál e" aby, byly Me:zinároenlmugra'lllllletrtc-

kéiÍ11u hY1ru zlllSHány 'stručné rzp:rá!vy o p:roveden9chměřenlch. Ve
zpxálvách' a projektech. má. být uvedená;tlespoň olb[aI!lt, ttde by,ta
;měřenl, Pl'Ovedena •. apředběžné, ,dOlSaŽené "v9Siledik:y.

Rm;d1uce Č. 28.
Tlbó~á komparai!1Ii '~ákta:dllav ArgentIn.

.. Mez!náil'odnlgsód,ílUcká /lIS(lci~cei'
, 'lY' >Zla I <I''v ' ú'V a hurerol\licič. ,9 IV: Ikonfetll'llce Me:zlná'rOd!llí
gravlInetrické 1$niise, ltterá sekon<rllr V zářt 1962 ,v Paj'ižl;ďza
předpokladu,že gt'aJvimll't!rlckáslroplna z USA provede pozor.wánl
na tí!hové, 'kompa~ačnl z~k~adně; "!literábude vytvořena v ArgelÍ1Jrlrr1ě
,p,řiPl'Od>JU~vánJ amerióké tlhQVékpllltJil'l"ačnlzálldadny z Mexika
na lllej)ilněJšiQtpJI~nIAmerl'ky, ' . ,,' ,,', ',' ',', ,
do.ll O'l'U liu'j e, )libyGE$detický' ústav falku'ltY.inženýr:sWI unl·

'vs1'IStty v' BQ.enos. Aires '$!pp<lu'pil"acovl!l S ,gr:avimetil'lcik:ou 9kIloPinou
U;SA, aabysoulíasně<provádějpozoiWá:I)lpomocl $Vé gralVlm,liltrlc-
kě.apar<itQ.ry, na.'t~o, tlhOVé,kompara'ČnfzálklaOl1ě, jež birdepoodě-
jFpřetněf~nail'Ílznýrni ,typý;kyvadkwYchpř$tl'ojd." . ".,,"'._.~<"',,_ ',' ...'_.~.,._:.._,:.,.,_.;.,.'~ ...<,:"',,,_, ," '.',' '",'.' _,.' "o •• -',

Rezoluce č. 29.
Mezlnl\rednl absolutnl D1ěi'enl

Mezm~~dnl geodatloká asoci'ace
"JZ al a vúv'a,h u ddležltost 2Jll~10!lt1 nejpil'BlvděpOdobhějll ď

8[)solt1JtnCMd,no,ty tlže' pro četlllé vědeclké obo.ry, a umává, ž!l
stá'vajlcl přenosné 'Přístroje Ui11ložňujl měřeni abso'1utnl tlže touž
aparaturoun'a 'rúzných mlsrech, a
tl 0'P o l' U Č tf J e, aby tato měřeni byla prováděna všude, kde

je to možné,

Rezoluce č. 30. \
Mezilná'l'OclJnl geodetic'Ítá IIso,cl-ace

, li o p o ru č uj e, aby V'Zlrledem k ddlěžltooU p.ro.blému sta'llda'r-
dizace v oboru gráJVlmetrle se i JaJPOlIJSIko úl?astnHo. s1l9m1 ky-
vadlov9mlpřístlroji mě,řenln:a tlhO'vé 'ko'rnp!l1l'ačnl základně v ob-
lasti ,Západnfho PacIBku" mezi, městy Falrban'ks a, Melbourne; lJřes
ChiJose, 11oIkio, Kioto, Ma1llHu a Sj.ngapU'l'. '

Rezoluce č. 3l.
Mezilnálrodtnl geodetická aJSoCl-á/e
u zná v. á velkou dl1ležÍtost stře\lllllch výšek ve čtvercových

~bl'azclchvhodné veljikostl Pl"ovýpočet c!mrelace Il1ezi vý~u a
různými redukcemi t1hovycli anomálii na rychlých samočinných
počltačlcll, a rovněž pro výpočet t1hových redukci" a
d op o (J'11 č uj e, aby Illenskézemě Mezl:náll'Odlnl 'geodetické

asocia'ce počita'1y střednl v9šky a hloubky v čtver-COIVtcb obraz-
clioh 5')(5':5 neJ'vyššl možnou přesnosti,' a oceňuje čl1llIlost zěllll,
které již v tomto Smě1"U, 'VY'vlnllJly =a'čnOlli a'kttvltu. .

MezmáirodJnl geodetická ll<Soci'a,ce
'ti 1:'n á 'Vá ddležltDst rOZlSáhlých Studii" t9kaJ1Clch se tfbotvého

pole Země, prlWáděln9ch ~te~aĎnlmi metodami, s použitím co
nej'p,l'esnějšlch měřen9ch tlhovýdh Údajt'l, a
d o por u Č' u j e, ,abyby'la 'poskYTnuta všemo!ná podpolrll l'11'Sti-

tuclm, 'které mohou v tomto směru přispět.

Rezoluceč. 33_
Slapy zemské kt'lry

Mezin&l'od'nl geodetldká ~sociace
d o p o l' U Č U j e, alby stanice 'vyba'vané p'l'O po:rordtvání tf! sin-

žak 'bylyzřlzeny v rovnÍ'!liovém pásmu (Afrlky a llžnl Ameriky)
a v. pá'SI1Ilechvysokýchzeměplisný'ch šlřek ('v ~an'adě, Fflnsiku,
Antarktidě). \
Mezi,národnl geOdetioká asocl'a:ée

;'1' o 'v,n ě ž do P O'ru č U j e,aby slf stanic byla rdzšlfana na,
územl USA, Asie, AU\'ltrálie a NlWého Zél<>ndu.

Mezlnárodnl geodetioká asoci!ace
i e p o 'I ěš e ln a zájmem, ,ktery projevilo velikoknlžectvlf.u][Qln-

burk v 'O'1Joru 'zkoumállll sla:pt'l zemské 'kt'lry.

Rezotuce č. 35.
Mezináro,c>nl geodetická asoci'ace
d 'o p o l' U Č u j e,~by běžné Postupy 'komlparovánl 'horirzOlltMnich'

kyvadel byly ověřovány metodou Me:zinárodllllho centra [,,,cre-
pandina d]lat:a[jJe" 1- l2IařizElIlí pro určeni cltlwO'sti ho.rizontálrrlloh
kYlVadel).

Mezinárodní geodetická asociace
d o 'P o l' uč \li je, aby JVe!lkeré· údaje, 'kter9níÍ lze disponovat,

by'ly 'bez ',prdtahi\ předávállly Mezlnárodnlmu centru, kde budou
k di5lpozl-cl všem 2laintareS'ovaným vý2ikumn9m, pa-aoovnlkt'lm,
v souhlase s "Náv'odem pro mezmárodnl v9Il1linu údajd", pro"
středllllct,v~m světovýoh dokumentačnlchcenter (rok 1960 ft d&I~I),

tlpln9 seznam dovezené titeratu~y j" uveřelněn v Literární
bUdce OSVTEIP výzkJlDlnébe Ostavu' geodetickébo, topograflckébo
a karto$raflckébo, čís; 26,-27/19"4.

O~;námení

Podle ,ustanovení ,přl;pravovaného 'předpisu, státní ko~
misepro lnvéstičnI výstavbu, o vztazích v. příp....,vě
staveb a o doklúnentacL stavéb . vydá ve 4., čtvrtletí
Ústřední správa geodésie.a kartograflespohI se Státní
'komisi 'pro inyesti:čníyýstaybu, Smfirnice pro geode~
tiokě prác;ev investii.!nfvýstavbě. Cena prodejného vý·
tisku bude ,asi 6 Kčs.
Zádálrte 2:'ájemce, a'by předběžně ohlásili počet -po-

. ž.a:ďoyanýchvýtisin1 Ira ústřednísprá~u8eodézie 4 kai>
, tografie,odb. 23,Praha 1, Hybe:i'nská2
,deO 30, srpmt1984.
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528.4.(43) (083.133)
Zeichenvor"chrift fiir· die .Bearbeitung .von .Karten und'
Planen in den Ma8staben 1:2000, 1:1000.1:500. (Před-
pis značek. pro vyhotovování mapa plánť'l v měřHkách
atd.). Ministerstvo vnitra, ..,BerUn 1963, 241 stran. for-
mát A5.

Správa vyměřování a mapování NDR po mleté zku-
,šeJbníplatnosti 'prázaUmních mapových znače,k pro vel-
ká měřHka z 'r. 1959 přfkročila nyní k prvnímu defini-
tivnímu vydání tohoto dťHežitého předpisu ovHvňujícího
významně nejen výrobní proces mapy, ale i její celou
dlouholetou údržbu. O zmíněné prozatJmní novmě jsme
referovali v GAKO T. 1961 na str. 219 s :kritickým při-
hlédnutím k našim právě tvo'řeným obdo1mýínznačkám,
a proto nás tím' více muže zajímat, ja'kým směrem se
ubíTá vývoj této kartografické disciplíny v sousedním
socialistIckém státě.

No'vý předpis ve srovnání s dřívějším překvapl
především nápadným vzrustem objemu. Ne,jde jen o cel-
kový přírustek 56 stráneik, věnovaný vesměs obrazové~
mu obsahu, ale i o vzrůst počtu značek v některých
oddílech na vru'b nyní vynechanýeh sedmi tabulek tý-
kajlcích se úpravy rámců a ostatních formálních nále·
žito stí mapových listu. Rozlišení zna'če,k na povinné a
mimořádné nyní nebylo užito a jak vysvítá z úvodu,
není minimální výběr značek pro map y nikterak
přísně vY\illeJZeII1,a naopa'k ve speciálních p lán ech
lze použH dalších, v knize. neuvedených značek, poža-
duja.,lI to zadavatel. Po formální stránce 'byly prova.,
df;lny malé změny v pořadí skupin a v titulu knihy
byla vynechána slova "das Ingenieur-Vermessungs-
weselI1",, čímž má být patrně zdůrazněno, že 1de hlavně
o obsah obecné map y,'a te'prve v druhé řadě
o Spf;lciální ,plány vyhotovované případ od případu.
Přesto je se,znam značek překvapivě 'bohatý. O jejich
množství a diferencia'ci stručně informuje taibulka, va
které pro srovnáni uvádíme I předešlý stav.

Počet značek
čislo SkupIna značek IV r.

skupiny
1963 1959

1 Pe,vné 'body 9 12
2 Sídliště 90 50
3 Průmyslová, zařízení 24 18
4 Rozvodná zařízení 90 78
5 Hranice a ohrady 84 57
6 Dopravní zařízení 116 108
7 Vodstvo 69 61
8 Puda a poro'st 62 63
9 Reliéf 38 13
10 PopIs 48 11

IOhrnem 630 471

Přírustky značek jsou nejvýraznější li skupiny 2, 5, 9 a
10. U sídlišť se počet položek. rozmnožllzavedením ma.,
ohanic'kého rastrování pudorysu budov, přičemž dosa-
vadní manúálníšrafování zii:stává alternativně zacho-
Váno, a 'byla provedena pddstatněpodrobněj!í diferen-
ciace ve vyznačování staveoníchzvláštnosU budov, Ja-
ko jsou loubí, průjezdy, přemostění, 'komíny, věže apod.;
např. namísto 'dřívější jediné značky pro zničenou bu-
'dOl/U se nyní rozeznávají 'čtyři' druhy 'zřícenin:. 'budova
zcela zničená, částečně zničená, a to. 'bud ve smyslu
svislém' '(jen horní podlaží),ne,bopůdorysném (napi'.
jen ,'západní trakt) II 'po'dzemní trosky. Ze zobrazení
budOVy v m!1řítkách 1:1000 nebo '1:500 vyčteme kromě
pudorysného ,tVaru: druh stavební'ho materiálu (spalná,
nespalná), účel (obytná, veřejná nebo hospodářská a
V obou posledních pi'ípadech ještě podrobnější určení),
podsklerpení, počet podlaží, materiál a tvar střechy
{např. sedlová s podkrovím,krytá plechemJ,relati.vní
,v~jík~ hř~bena a 'okapu aabsol!ltní 'výfkupřízemního
podlaží, dqmovníčíslo a eventuálně další vlastnosti
stavby, na1?ř. rozsah zničení, prujezdy,' výklenky,arký-
ře, terasy, l'ampy, s"4ětll:ky,vstupní schodiště atd .. Tyto
údaje, jsou zajIsté vítány všemlzájeincI, ovšem, jen po-

kltd budou stále v souladu se skutečností. Pátá sku-
pina vzrostla rovněž hlubší d1ferenciací a kromě toho
i zařazením značek pro umělé te'rénní stupně a zd!.
O jejím obsahu 'si muže čteJUář učinit představu jIž z je-
jího 'členění: 6 politických hranic, 13 značek pro 'ka-
tastrální hranice, 17 druhů ohradních zdí, 'Plotů, mezí
a kulturních 'rozhraní, 5 značek 'pro inuuda'ční, rezer-
vační a .stave,bll.í obvody, 23 hraničních znaků a zna-
če,k pro vlastnickou příslušnost ohrad a 20 druhu stup-
ňů, výkopu, náspů, tarasu a pobřežních úprav. .

Trojná'sobnézvýšení počtu výškopisných značek je
důsledkem snahy o podrobnějšlznázornění malých tec
rénních .tvarů a o výstižné vyjádření skalních útvarů,
což Je úkol velmi obtížný, zejména jde-li o relativně
malé, avšak verUkálně i horizontálně silně členěné
pískovcověútesy. Autoři značek v takových případech
dávají mOžnost zákresu 'buď obrysových' čar anebo ho-
rizontál a, zdůrazňují zvýšencu hustotu absolutního
kótování.Zkresby příkladů, uvedených v knize, není
jednoznačně patrný rozdU mezi oběma vyjadřovacími
prostředky a 'je zřejmé, že jde spiše o cel'kovou kreseb:
nou charakteristiku skalní skupinky, než o měřické
zobrazení útesu, měnících svuj svislý i vodorovný pro-
m 'zcela nepravidelně s 'každým malým posunem řezné
roviny. llakový úkoI by byl I v měřnku 1:100 těžko
řešitelný.
• Pťsmu 'je nyní věnována 1llnohem větší pozornost
než v prozaUmním vydání. Je počítáno buďto s popi-
sem získaným z fotosazby, anebo psaným ručně nálev-
kovým nebo redisovým perem podle normalizovaných
vzorů. Obě alternativy mají jen nepatrné ro'zdíly ve
tvaru a výšce písmen [max. 1/7). Psaný popIs je zřejmě
určen přednostně pro s pec i á I n í p 1á n y (obdoba
našich map ú:čelových),' 'které se nevydávají normálním
tiskem. Pro většInu. názvu, uvedených V listě, jsou sta-
noveny doplňky vlasově psané doo'krajového, pruhu
rámce. Velikost písma pro měřítka 1:1000 a 1:500 je
stejná, a'čkoliv rozměry kresebných zna'ček jsou v obou
měřHkách rozlišeny v poměru zhruba 2:3. Kla'd a ozna-
čení listu, uspořádání a obsah rámcového popisu a
dělen1 rámcu není ve značkách, uvedelI1o. Tato úprava
je stanovena asi v ně'které instrukci ane,bo ve vzoro-
vém listě.

O důkladnosti, s jakou jsOu v mapě re,gistrovány
některé předměty, svědčí např. mapové značky pro
pergoly, sadové lavičky, vlajkové stožáry, poštovní
schránky na sloupku, pro 6 druhů pouličních svítilen
aj. U elektrického vedení se připojuje značka pro proud
střídavý nebo ste1nosměrný a udává se i napětí, počet
a materiál vodičů, materiál, výška a 'čísla stožáru. Ob-
dobně i u po,trubí musí být kromě účelu vyz~ačen
i materiál a 'pruměr trub.

VýtiskY map 1:2000 a 1:1 000 mohou být vyhoto-
veny troj'barevně: lčerně. poJohopis a popis, hnědě výš·
kopis, tmavomodře kresba v-odstva a světlemodřa
(rastr) plocha hladiny. Plány ve všech třéch měřítkách
se vyhotovují zpravidla v dvoubarevném provedení, bez
modré barvy, avšaknapřáhí 'zadavate,le mohou 'být
zpracovány též troj'barevně anebo jen v jedné 'barvě.
Zadavatel ta'ké miiže uplatnit specifické požadavky na
kartografickou strán'kuobjednaného díla.

V úvodu knihy je zdurazněno, že při tvorbě značek
bylo bedlivě uváženo vyhotovování' originálu mapy po-
s1tivní rytinou, a také u velké části značek (u všech
tzv. 'bodových) jepi'i'pojeno .číslo rycí šablonky, kterou
má ,být značka vkreslena. S touto pokrokovou tendenci
je 'poněkud v rozporu ponechání několika značek se
stínovanou 'kresbou a řady znače,k s černouvÝ'plní, Dále
Je v úvodu podtržen soulad značek s je1jich obdobami
v topografických mapách 1:10 000 "a 1:5 ODD, jejichž od-
vozovánímá tak Ibýt podstatně rusnB!dněno. V kresbě
je tato zásada dusledně dodržena, takže např. smíšený
les se vyznačuje psanými 'kresleným údajem druhů
porostu, 'prliměrnou v~škou a tloušťkou 'kmene, střed-
ním wzestupem stromu a celá plocha]e ještě vykrouž·
kována. Plošné ZUB!čkováníPOZPUSO'QU map topogra-
fických je ostatně stanoveno pro všechny druhy země-
dělskýchpozemků a neplodné pUdy.

Normální lineament v měřltkách ,1:1000 a 1:500
má sílu 0,2 mni, v měřítku 1:2000 0,15 mm; .plOŠné
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ruční šrafování má tloušťku čáry 0,1 mm ve všech mě-
řítkách. Minimální světlost meze,ry / mezi sousedícími
kresebnými prvky je ,.Q,2mm.

Zběžné porovnání německých značek s naším pro-
zatímním vydáním pro měřítka·1:500 až 1:5000 z ro'ku
1961, o'bsa'hujícím jen asi 200 polože:k, by mohlo 'zprvu
vzbu'dit obavu o 'o'bsahovou úrove,ň našich budoucích
technickohospodářských ma'p. Je však třeba jednak
pečlivě uvážit všechny důsledky pře,boba'tého značko-
vého klíče, 'a to nejen při výrobě, ale hlavně při úrdržbě
mapy, jednak nezapomínat na zkušenosti nashromáž-'
děné za staletého vývoje map velkých měřítek na na-'
šem státním území. Je pochopitelné, že ~každý uživatel
mapy má naléha'vý zájem, aby v ní naše,1 vše, co ke
své speciální aplikaci 'potřebuje,; serčteme-li, byť i zdr-
ženlivě, pažadavkyširokého okruhu takovýchzájemcll,
dojdeme s'kutečně k vysokému číslu, kte,ré by ještě dále
vzrůstalo, měly-li by být uspOkojeny Všechny nároky.
Je však otázka: . předně zda takový obsah bude pro
mapu grafic;:ky únosný a při měření zjistitelný [známé
neustálé potíže např. s podzemními zařízeními) a za·
druhé, zda za daných hospodářs'kých podmínek se, bude
moci soustavně a do'konale udržovat soulad mapy se
skute,čností. Neboť naléhavost, s jakoU zájemce lpí na
zákresu speciálních předmětů, je ne'rozlučně spojena
s předpo}dadem, že vždy jde o stav současný; záznam
zaniklých jevů by to,tiž většinu uživatelů spíše mátl neŽ"
informoval. Proto - máme-li na mysli trvale udržova·
né státní mapové dílo - je podle našeho názaru úče,l-
nější omezit se jen na úno'sné optimální jádro před-
mětů měření (to přede'vším) a še,tření trvalého rázu
a snadno zjistitelných, a další adjU'staci obsahu již po-
nechat mapám úče,lovým. Toto stanovisko je také odů-
vodněno 'prudkými časovými i místními výkyvy spe-
ciálních zájmů, 'kterré můžeme daleko hospodárněji a
dokonaleji U'spdkoji1t právě v do'bě aktuální potřeby.
A protože jde -o speciální předměty, vyjádříme je spe-
ciálními značkami, které už každý ta'kový obor má a
které ani obsáhlý' klíč nemůže be,ze zbytku pojmout
(viz úvod pro'jednávané publikace). 'Přehled vývoje
mapových značek ve velkých měřítkách na našem:' úze,-
mí nám tento názor potvrzuje. Prosadila-li se kdy v mi-
nulosti příIlš vystupňovaná snaha o zdánllvě prospěšné
rozšíření klíče, dostavil se vždy po delší době ústup
k reálně únosné Istřední cestě. Uvaž'me také tříle1tý
i delší výro'lmi cyklus nové mapy, za kterého ji'ž její
mnohé údaje zastarají. Tyto vyhlídky musíme uiít také
na paměti, jde-li o zaji~tění technickohospodářské mapy
jako pramene topografických odvozenin. Chceme-li zís-
kat při zaklífdání nebo dbnovová,ní topografických map
současný stav, ne,zbývánež ,provést reambulaci pOd-
kladu, a pak ovšem již v měřítku topografickém; ani
p~há generaHzace není ,bez místního řízení dobře
možná.

Techni'ckohorsPo'dá'řská mapa má podstatně jinou
funkci, než mapa topografická, od kte,ré požaduj'3me
především' r y c h I o u informaci, výrazp,ou přelhlednost
a srozumitelnost I pro laika. Naproti 'tomu tiživate,lem
map veIkých měřítek je vždy technický od1bornfk, který
má mapu k di'spozici na dlouhou dobu v klidném pra-
coVišti a kterému nezáletl':í tak na ,nápadně názorném
podání obsahu, ja'ko 'spíše na jeho geometrické přes-

.i nosti a na' možno'sti vlastních zákresů. Proto nerzatě-
žujeme ma'puplošnými, popř. barevnými adjustacemi.
které jsou 'těmto před'nostním poža'davkům na pře-
kážku.

Posuzovaná publikace je, graHcky svědomitě zpra-
cována; ojedInělé vady orIgl'nálu nebo tisku rnepřekra-
čují míru přiměřenou rozsahu díla. Jde např. jen o ma-
lé nepřesnosti. v síle čáry (vIz položky 2.21. b, 2.424,
6.243, srovnej tab. 60 a 61) nebo v k6tě (2.22 b). Polo-
plátěná vazba jen stěží zaručuje dostatečnou trvanli-
vasttéto denně používané pracovní pomůcky.

V dopě, kdy se ještě projednává návrh obsahu tech-
nlCkohospodářSkých map, by se měa s německým ma-
povým kHčem seznámit aspoň vedoucí technicIyracu-

I jící na 'ZIDíněných mapách. Najdou jéj v kni'hovně
VÚGTK. - Sl.

\
Dne 14. května 1964 konal se ve Výzkumném ústavu
gepdetlckém, topografickém a kartografickém v Praze
závěrečný seminář k výzkumn'rlmu úkolu" S t a n o ven í
krlterií pro hoclnocení fotografIckých
mat e r i á I ů u r č e n Ý c h k f o t o g r a m m e t r i c-
R é m u map o v á n í ve vel k Ý c h měř í tká c h",
který byl řešen v letech 1962-63. Řešitel úkolu inž. Zby-
něk Maršík seznámil účastníky stručně s výsledky vý-
zkumu.

Střední chyba v pOloze fotogrammetrIcky vyhodno-
ceného bodu je pfímo závislá na velikosti střední chyby
v určení snímkových souřadnic a střední chyba ve
výšce na, střední chybě v měření horizontální paralaxy,
která je však také funkcí snímkových souřadnic. Z teo·
retických rozborů a praktických zkoušek provedených
řešitelem vyplývá, že na přesnost určenísnímkových
souřadnic působí dva druhy činitelů. Předně jsou to či·
nitelé přímo ovl~vňující přesnost a za druhé činitelé pů-
so:>ící na ~rakový vjem vyhodnocovatele. Činitelé přímo
ovlivňujíCI přesnost určení snímkoi/ých souřadnic jsou
hlavně resolvometrické vlastnosti fotografické citlivé
vrstvy a použitých optických systémů, proměnlivost roz·
měrů fotografické éitIivé vrstvy a jejích podložek a ko-
nečně nerovnost filmu I skleněných fotografických de-
sek. Všechny tyto vlivy působí chyby v urcení sním-
kových souřadnic. Celková střední chyba m bude se blí-
žit kvadratiCkému součtu všech dílčích středních chyb.
Celková střední chyba snímkových souřadnic ze snímků
pořízených normální komorou vyhodnocených na stroji
s ortogonálním pozorováním je. mšo = 8 [.LlIl a na stro-
jích s centrálním pozorováním mne = ± 9 (.Lm.Celková
střední chyba snímkových souřadnic ze snímků poříze-
ných širokoúhlon komorou vyhodnocených na strojích
s ortogonálním pozorováním je m o = ± lllJ.m, na stro-
jích 's centrálním pozorováním je mše = ± 13 tJ.In. Tyto
střední chyby charakterizují přesnost určení snímkových
souřadnic danou vlastnostmi fotografického materiálJl.
K zjištění celkových středních chyb charakterizujících
přesnost fotogramm~trického vyhodnocení je nutno ještě
kvadraticky přičíst střední chyby charakterizující přes-
nost vyhodnocovacích strojů. Činitelé působící na zra-
kový vjem jsou předeVším optická hustota snímku, gra-
dace a kontrast. Jejich zlepšepí nebo zhoršení ulehčuje
nebo ztěžuje pozorování a tak ovlivňuje přesnost foto-
grammetrického vyhodnocení. Velikost chyb v určení 6"

snímkových souřadnIc způsobených těmito čIniteli je
závislá na sulJjektivních schopnostech a zkušenostech·.
vyhodnocovatele a pozorovacím systému vyhodnocova-
cího stroje. Všeobecně lze říci, že - nevhodná optická
hustota, gradace a kontrast mohou snížit přesnost vy·
hodnocení i o 30 %.

Dále přednesl Inž. Maršík návrh soustavy kritérií
prq stanovení jakosti fotografických materiálů. Na pod·
kladě provedeného výzkumu se jeví účelným stanovit
čtyři hlavní kritéria a v rámci těchto kri1;érlí určit pro
rozhodujIcí vlastnost! limitní hodnoty umožňující po-
soudit způsobilost materiálu pro další zpracování. Hlav-
ní, kritéria jsou: 1. Vlastnosti fotografického, materiálu
dané výrobcem; 2. Fotolaboratorní postupy; 3. Letové
dispozice; 4. Densitometrické vlastnosti hotových letec·
kých snímků. Řešitel seznámil účastníky semInáře s vý-
sledky fotogrammetrIckého vyhodnocení snímků odpo·
vídajících navrhovaným kritériím a limitám a bylo kon-
statováno, že výsledná přesnost je velmi pěkná.

Diskuse byla zahájena přečtením posudků oponentů
výzkumné zprávy' Inž. O. Jeřábka a inž, j. Puškára. Další
diskuse byla velmi žIvá a vystoupila v ní řada pracov
níku z různých fotogrammetrických pracovišť v ČSSR.
Z oponentských posudků i diskusních příspěvků vyply-
nul závěr, že řešení výzkumného úkolu bylo účelné a
výsledek výzkumu je příspěvkem k naší fotogrammetrIc-
ké teorii a praxI. Na podkladě .navržené sousta.vy kri-
térií bude možno ,vypracovat přejímací podmínky letec-
kých snímků pro THM. Dodržení navrhovaných limitu
zabezpečí používání jen kvalitních měřických snímků,
což se projeví na výsledné přesnostI. Tím bude umož'
něno, aby podíl fotogrammetrie 1#8 celkovém objému
THM se zvýšil a celé mapování se zlevnilo.
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1. Občaně a organizace předkládají výpisy z po-
zemkových knih (lustrum) a žádají o potvrzení,
že parcelní čísla nemovitostí v těchto výpisech
uvedená souhlasí případně s jinými parcel ními
čísly vedenými vEN.

Taková ,po.t'vrzení se žadatelům zásadně nevy-
dávají. Vyhotoví.se ,toliko výpis z evidence nemo-
vitostí a podle potřeby se 'vyhotoví· srovnávací
sestavení podle parcelních čísel uvedenýchl ve vý-
pisu (lustru) a evidenoi nemovitostí.
Jedná-li se o zeměděls,ké pozemky, které jsou

sloučeny v honeůh,pak nutno provést s'e'stavení
na 'části honů. Uved8'll.é'práce, pokud nebudou pro-
váděny be'z úplaty, (výnos je v projednávání) se
fakturují.

2. Jak postupovat u případů, kdy občan· vlastní
nemovitost, která je zapsána v pozemkových kni-
hách a žádá o výpůjčku peněz, která se zajišťuje
na nemovitosti.

Ve všeCh případech, Ikdy písemnou dohodou se
zavazuje dlu~nílk,žje 'nepřevede svou nemovitost
bez souhlasu věřitele na Jiného, nabývá tato listina
platnosti te'prve registrací !státním notářs,tvím a je
předmětem zápisu do EN. ,Při tomto registračním
řízení musí státní notářství současně zjistit všechny
skutečnosti 'k celé nemovitosti rotlhodné k záplisu
do listu vlastnictví (tedy všechnyčá'sti A-D listu
vlastnictví) a neom~2lujese 'jen na zápis. ohlašo-
vanéhio omezení nemovitostii ('vi'z § 102 odst. 2 no-
tářského řádu č. 95/1963 Sb.).

3. Je možné k žádosti socialistické organizace pro-
vést zápis nemovitostí na list vlastiJictví, které má
ve správě nebo ve vlastnictví a které by byly za-
. psány až v druhé eta.pě. .

V záis1aděje to mO'žnéa doporuči'telné, neboť se
jedná o ,př·edstih druhé etapy, zejména ve :spojení
s nějakým převodem uskutečňovaným v období I.
etapy. Požádá-li social'i'stická organizace o zápis
v listu vlastnictví, uvede lidentifikovaná parceIní
čísla nemovitostí s odkazem na právní listinu,
kterou je na'byla, s !j~jím Ibltžším ozna'čením, ja'ko
datum, čj. apod. T'akolvou žádost opatří Ipodpisy
oprávněnýohzástupců 'a razítklem. .

4. Hospodářské smlouvy (administrativní dohody)
na pi'evod správy nemovitého národního majetku
nebo smlouvy podle kterých socialistické organi-
zace vykupují od občanů nebtovitosti (pro roz-
sáhlou investiční výstavbu) jsou mnohdy obsáhlé.
Údaje, ktera mají být pi'edmětem zápisu do EN, se
proto z nich obtížně zjišťují. NebylI}by vhodné, aby
tyto listiny byly doplněny návrhem pro zápis
do EN?

Doporučuje se s organizacemi projednat 'věc'tak,
aby v listinách uváděly v závěru stru'čný návrh
pro zápis do EN tohoto znění:
Podle této '1I1stinyse navrhuje zápis na list vlast-

nic·tví obce:
do A-LV (jméno vlastn!ka nebo organl'zace spra-

vující národní majet8ik)
do B-LV kat. 'Územ!: parcelníčísla

do C-LV (omezení značící povinnost)
do D- LV (ome:zení značící oprávnění J
(Poznámka: písmena A, B, C, D značí části listu
vlastnictví - LV)
Pokud by takový návrh byl přílohou listiny,

musí bý,t příslušnou organizací datován, opatřen
razítkem a podpisem.

5. K ověření opisij. právních listin, jak je uvedeno
v § 6 odst. 1·vyhlášky ě. 23/1964 Sb.,. stačí ověi'ení
socialistickou organizací?

Ověřené opisy lis1'in jsou jent:a1liové, :které jsou
ověřeny výhradně státním notářství, n:ikolliv však
sociaIistiokou organizací. (Soudy již po 1. IV. 1964
neprovádějí ověřování op!isii.)
Podle přílohy 1k vyhlášce min. financí č. 251

11964 S'b., je v sazebníku I, 'po1. B v poznámce
uvedeno: "Poplatek se neplatí za ověření opisů
listin, kterých je třeba k vyměření notářských
poplatků ne:bo pro ,sbírku registrovaných smluv
nebo 'pro evidenci vedenou u pří'slušného orgánu
Ústřední sprá'vy geodézie akartografie. Na těchto
opisech musí vš,ak být vyznačen účel, k němuž
byly vyh/otoveny."
Socialistické organizace mohou však předkládat

tzv. druhý originál, tj. další ste:jnopis J1istiny se
všemi podpisy a ra'zÍ'nky.

Mal1ř,].
Situační rýsování pro posluchai!e horního inženýrství'.

Stran 84, obrázku 91, tabulek 10. Vydáno v rdce 1961
jalro učební pomucka vysokých škol v Ostravě. Vytiskly
ľotaprintemMoravské tiskařské závody. Cena Kčs 8,90.
PosluchačUm vysoké školy hornické v Ostravě do-

stává se do rukou hodruotná studijní příručka, která je
přínosem nejen posluchačum normálního studia, ale
zejméruastudujícím při zaměstnáni. Kresličská zběhlost,
kterou si dříve osvojovali studenti na středních školách
reálného typu, je nyní ojedinělým zjevem. U mnohých
posluchaču je tř'eba začínat od elementárních znalostí
rýsovací techniky. Autor si byl vědom nedostatků po-
sluchaču v grafickém vyjadřování ,a zpracoval učební
ta-xtvelmi důkladně.
V první části seznamuje čtenáře se základními způso-

by znázornění podzeII1l1íchděl, probírá kreslící mate-
riál :a pomůcky, technologický postup při kreslení plá-
níl a map, zpusoby popisová,nínormalizovaným písmem
a v nemalé míře si všímá, i vnější úpravy map. Obvyklé
zpusoby z:ná,:líO,rněnírozšiřuje o nové prostorové a 'po-
hledové mapy, vyhotovené v axonometrickém promítá,ní.
Druhá, část knihy je věnová,na metodickým pokynum

pro vypracování' deseti úloh; podává do všech podrob-
ností návod, jak vypraoovat každou z deseti úloh a je
doplněna vzory (tabulkami] úloh.
Přestože k tisku bylo použito rotaprintu, obsahuje

text zdařilé reprodukce obrázku; v kapitole O' pohledo-
vém a prostorovém znázornění je příručka doplněna
čtyřbarevnými' obrázky dulních map, vyhotovených
v axonometrickém promítání. Učební text mohl by být
svými metodickými pokyny vzorem 8Jutorum,k'eřI. se-
stavují učební příručky pro dálkově studující.
Kniha je sice určena pro posluchače vysoké škol~'

hornické, domnívám se však, že by neměla chybět ani
na pracovním stole geodeta. 'ln~. Mašln



(měsíc červenec, srpen a záři)
1. července 1884 - před 80 lety se narodil 'v Omnicích
u Brna inž. Vladimír F i I k uk a, emeritní 1'. profesor
geodézie na Vysoké šk')le technické v Záhřebě v Ju-
goslávii. (Zemřel 27. února 1944 v Brně).

3. července 1854 - před 110 lety se narodil vPelhřimo-
vě v Čechách vrah. inspektor evidencekatastru Josef
M a šek, honor. docent nauky o rak. katastru a kni-
hách pozemkovýah na Vysoké škole technické v Brně
v 1. 1902 až 1913/14. (Zemřel 5. května 1929 v Brně).

13. července 1884 - před 80 lety se narodil ve Volyni
v jižních Čechách PhDr. Jindřich S v o bod a, 1'. prof.
sférické astronomie na ČVUT v Praze. Podstatně zdo-
konalil znám.ou metodu Horrebow-Talcottovu k určení
výšky p6lové sestrojením nového přístroje. (Zemřel
12. května 1941 v Praze).

17. červenoe 1904 _ před 60 lety se narodil inž.Karel
Tom s a CSc., vědecký praoovník Výzkumného ústa-
vu geodetického, topografiokého a kartografického
v Praze.

22. červen oe 1784 -před 180 lety se narodil v Mindenu
(Westfálsko) Friedrich Wilhelm B e s s e I, německý
,astronom (pozorovatel i teoretik], geodet a geofyzik.
Autor četných prací o 'precesi, nutaci, aberaci a re-
frakci. Napsal pozoruhodná díla z oblasti g''Jfyziky
a geodezie. R. 1841 stanovil rozměry zemského elip-
soidu. (Zemřel 17. března 1846 v Královci).

27. července 1759 - před 205 lety zemřel v Baselu
Pierre L:lUis Mor e a u x de Ma u per t u i s, fran-
couzský matematik, klasik teoretické a grafické geo-
dézie, který veďl r'Jku 1736 stupňové měření v La-
ponsku (měření potvrdilo teorii Newtona, že Země je
ellpsoidem). (Narodil se 28. září 1698 v St. Malo).

30. červenoo 1949 - před 15 lety z(Jmřel v Praze inž.
Antonín B e ne š, přednosta měřického úřadu hlav-
ního města Prahy, spoluzakladatel býv. Spolku českých
geometrů. Odb'Jrník při oceňování (tvorbě) cen sta-
vebních pozemků v hlav. m. Praze. (Narodil se 25.září
1876 v Hlinsku).

30.. červenoo 1764 - 'před 200 lety byla zavedena v bý-
valé monarchii patentem Marie Terezie sáhová míra.

4. srpna 1909 - před 55 lety zemřel v Brně profesor
inž. Josef L í č k a, 1'. prof. geodézie nižší a vyšší na
České vysoké škole technické v Brně. Jeho zásluhou
bylo vybud'Jvání zcela nového ústavu vědeckého na
této škole. (Narodil se 13. srpna 1852 v Paskově na
Moravě). o

16. srpna 1744 - před 220 lety se narodil v Laonu,
Pierre Franc;;ois André Mé c h a i n, francouzský astro-
nom. Spolupracoval s J. B. J. Delambrem na stupňo-
vém měření Diinkirchen-Barcel'Jna. (Zemřel 20. září
1804).

23. srpna 1804 - před 160 lety se narodil v Hamburku
Georg Re p s o I d (z rodiny zakladatele mechanické
dílny na astronomické. přístroje a základnové. l@a-
ráty), který po svém otci se svým bratrem Adolfem
dále vedl tuto světoznámou dílnu. (Zeniřel ·3Q. září
1884 v Hamburku). .

11. září 1889 - před 75 lety se narodil v Slavkovicích
u Nového ,Města na Moravě inž. Josef Peň á z, geo-
det-urbanista, pře'dnosta měř. a regulačního oddělení
města Brna. Honor. docent "Stavby měst" na Vysoké
škole technické v Srně. Člen redakční rady Zeměmě-
řickéh'J Věstníku později Zem. Obzoru od r. 1920 až
1950. (Zemřel 16. listopadu 1956 v Brně).

20. září 1864 -před 100 lety se narodil v Němčicích
na Hané prof. inž. František N o v o t n ý, ř. prof.
nižší a vyšší geodézie na České vyso'ké škole technické
v Praze. Hlavni, jeho živ,otní dílo bylo "Kompendium
geodesie a sférické astr'Jnomie" (Zemřel 27. če:'len-
ce 1918 v Senohrabech u Benešova).

21. září 1834 - před 130 lety se narodil v Pmstějově
Abraham B r o chod ,r. 1891 ředitel triangulačni
kanceláře ve Vi'dni. Znamenitý geodet. V katastr.
službě zavedl místo grafického měř~ní číselné z,amě-
řovacl metody. (Zemřel 1914).

VteřJnový theodolit Theo 010
Přidavné zařizeni:

souprava základnových lati
stolnla světelnl signálnl zař;zeni
barevná skla
hranoly pro strmé vizury
jezdcová Iibela

VEB Carl Zeis JENA

Dotazy řiďte na:

VEB Carl Zeiss JENA, zastoupeni pro ČSSR, Praha 6 -
Bubeneč, Dr. Z. Wintra 10



knížky pro Vás
z produkce SNT!

POLYGON I ZACE S
MĚŘENíM DÉLE
Popis dálkoměrných přístr
početních metod použív
Inženýrům a techn~
pracemi.

Zemské tíhové pole, te
ské kůře, metody tíhovýc
používané, zpracování výsle
gravimetrie v geodézii a geolo

Pracovníkům v oboru nauk o Zemi,
kých škol.

164 stran, 69 obrázků, 9 tabulek, 3 příloh ,
vázaná Kčs 17,50

Uvedené knížky dostanete v prodejnách,
n. p. KNIHAnebo přímo ve Středisku technicke
literatury v Praze 1, Spálená 51
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SPECIMENS OF OPTIMUM ACCORDANCE BETWEEN ATLAS MAP AND ANALOGOUS WALL· MAP, 
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SPECIMENS OF OPTIMUM ACCORDANCE BETWEEN ATLAS MAP AND ANALOGOUS WALL- MAP 

OF THE UNIFORM SYSTEM OF CARTOGRAPHICAL TEACHING AIDS ELABORATED IN CZECHOSLOVAKIA 


PAIR OF ECONOMIC MAPS FROM THE SCHOOL ATLAS 


Analytic map of agriculture (section) Analytic map of industry (section) 


ECONOMIC WALL- MAP 


Complex economic map (section) 
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UKAZKY MAP PRO HospooARsKOU VYSTAVBU -SPECIMENTS OF MAPS FOR ECONOMIC CONSTRUCTION 
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Otisk originaln! mapy se stavem z r. 1843 
Imprint of the original map of the year 1843 

Otisk evidovane mapy se stavem z r. 1935 
Imprint of the upkeeped map with the situation of the year 1935 
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Otisk obnovene mapy s vyskopisem v merrtku 1: 1000 se stavem 
z r. 1941 _ Imprint of the renovated map with altitudes In the scale 
1: 1000 with the situation of the year 1941 

Karloorafickv zoracova l a vvliskl Ka rtoarafi ckv a reprodu kc ni (,slav v Praze 

L_I r. 

Otisk TH mapy v meritku 1: 5000 
Imprint of the TH map (technlcal - economic) In the scale 1: 5000 
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(f.) Ustiedni sorava oeodezip. a karlnn" f •• 
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