
9/90

geodetický
a kartografický
obzor

Český úřad geodeticl<ý a kartografický
Slovensl<ý úřad geodézie a kartografie

Praha, září 1990

Roč. 36 (78) • Číslo 9 • str. 217-244
Cena Kčs 7,-



odborný časopis Českého úř~du geodetického a kartografického
a Slovenského úradu geodézie a kartografie

Ing. Dušan Hrnčiar, CSc. (předseda redakční rady), Doc. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc., Ing. Marián Beňák, Ing. Jiří Čálek,
Ing. Petr Chudoba, Ing. Ivan lštvánffy, Doc. Ing. Zdenek Novák, CSc., Ing. Zdenka Roulová

Vydává Český úřad geodetický a kartografický a Slovenský úrad geodézie a kartografie v SNTL Nakladatelství
technické literatury, n. p., Spálená 51, 113 02 Praha I, telťfon 29 63 51. Redakce: Geodetický a kartografický podnik
Praha, s. p., Kostelní 42, 170 30 Praha 7, tel. 87 87 79. Adresa slovenskej redakcie: VLíGK, Chlumeckého 4, 826 62
Bratislava, telefón 22 81 73, 23 48 O I, 23 48 22, 23 4864,23 4946, linka 330. Sázi Svoboda, s. p., Praha 10-Malešice, tisknou V)-
chodočeské tiskárny s. p. (provoz 22), Dvůr Králové n. L. Inzertni oddělení SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p ..
Spálená 51, 113 02 Praha I, telefon 29 58 28.

Vychází dvanáctkrát rocne. Cena jednotlivého čisla 7 Kčs, celoroční předplatné 84 Kčs. Rozšiřuje PNS. Infor-
mace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, pošta, doručovatel a PNS - ÚED Praha,
ACT, Kafkova 19, 160 00 Praha 6, PNS ~ ÚED Praha, závod 02, Obránců míru Č. 2, 656 07 Brno, PNS ~ ÚED
Praha, závod 03, Gottwaldova 206, 709 90 Ostrava 9. Objednávky do zahraniči vyřizuje PNS - ústředni expedice
a dovoz tisku Praha, administrace vývozu tisku, Kovpakova 26, 16000 Praha 6.
Návštěvní dny: středa 7.00-15.00 hodin, pátek 7.00-13.00 hodin.

Náklad 2 360 výtisků. Toto číslo vyšlo v září 1990, do sazby v červenci 1990. do tisku II. září 1990. Otisk povolen jen s udáním' pramene a zacho\'Ú-
ním autorských práv.

, Prof. Ing. František Miklošík, DrSc.
, Komplexní výzkum procesu tvorby a užití map 217

Ing. Ján Pravda, CSc.
Mapové vyjadrovanie ako jazyková koncepcia 219

RNDr. Ladislav Nebeský, CSc.-PhDr. Bohumil Palek, DrSc.
Dva aspekty jazyka mapy' 222

RNDr. Tomáš Beránek
Teoretické základy tvorby syntetických ~ap 224

RNDr. Eva Mičietová, CSc.
Geografický informačný systém a grafická interpretácia priesto-
rovýc~ informácií 227

Doe. Ing. Milan Hájek, CSc.-Doc. Ing. Irena Mitášová, CSc.
Kartografické modelovanie prírodného a socioekonomického
prostredia regiónu 230

Ing. Helena Mitášová, CSc.-Jaroslav Hofierka
- Marián Zlocha

Kartografické modelovanie ploch a telies splajnami s tenziou
232

RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř
Tvorba tematických map Prahy na základě materiálů dálkového
průzkumu Země 237

Ing. Jozef Čižmár, CSc.-lng. Břetislav Kelnar
-Ing. Ján Králik-Ing. Pavol Kontra, CSc.

Materiálová báza kartografickej polygrafie 240

K tradici kartografických konferencí 243

ZAUJíMAVOSTI 244



GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

912.002.2
MIKLOSIK, F.
Komplexní výzkum procesu tvorby a užití map
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, č. 9, str. 217-218,
2 obr., lit. 5
Tvorba a užití map jako jednotný systém souvisejících procesů.
Opatření ke zvýšení užitné hodnoty topografických map; l;aso-
vá podmíněnost tvorby a užití map. Nutnost respektovam ob-
jektivních a celospolečenských hledisek.

912+528.9
PRAVDA, J.
Mapové vyjadrovanie ako jazyková koncepcia
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, č. 9. str. 219-221,
~W ' .
V nadviiznosti na informačnú, komunikačnú, systémovú, mo-
delovú a poznávaciú koncepciu mapy venuje sa pozornosC trom
variantom jazykovej koncepcie mapy (mapového vyjadrova-
nia), známym pod názvami: jazyk mapy, mapový symbolizmus
a kartografický (mapový) jazyk.

912+528.9
NEBESKÝ, L. - PALEK, B.
Dva aspekty jazyka mapy
Geodetický a kartografický obzor. 36. 1990, č. 9, str. 222 - 224,
lit. 10
Příspěvek vychází z výzkumu kartografické sémiotiky na FF
UK v Praze. Zaměřuje se na dva aspekty: rozvrstveni jazyka
mapy do úrovni a souvislost tohoto rozvrstveni s nazíráním
mapy; vztah rozvrstvení jazyka mapy k reprezentaci jednotli-
vých úrovni a k formám této reprezentace.

912.002.2/.001.1

BERÁNEK, T.
Teoretické základy tvorby syntetických map
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, č. 9, str. 224-227,
lit. 17
Kartografická syméza jako koncentrovaná forma výběru a pře-
nesení těch prvků systému, které jsou důležité pro zhodnocení
a charakteristiku systému jako celku. Nová definice syntetické
mapy a obecná klasifikace syntetických map podle předmětu
syntézy, její šíře, stupně (hloubky), způsobu a zaměřeni.

91.002 +912.002.2
MIČIETOV Á, E.

Geografický informačný systém a grafická interpretácia priesto-
rových informácií
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, č. 9, str. 227 -229,
I obr., lit. 5
Vonkajšie charakteristiky údaj ov vo vzCahu k báze údajov geo-
grafického informačného systému. Objektový princíp štruktúry
bázy údaj ov. Integrovaná báza údaj ov a možnosti grafickej in-
terpretácie údaj ov a informácii v prostredí geografického infor-
mačného systému.

912 (084.32)
HÁJEK, M. - MIT ÁSOV Á, I.
Kartografické modelovanie prírodného a socioekonomického pro-
stredia regiónu
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, č. 9, str. 230- 232,
I obr., I tab., lit. 8
Koncepcia a funkcia kartografického modelovania. Podpora
modelovania prostriedkami osobných počítačov a počitačovej
grafiky. Struktúra modelových údajov. prostiedky realizácie
a používania kartografického modelu regiónu (v danom pripa-
de okresu Michalovce). Niektoré smery používania kartografic-
kých modelov v ekológii.

528.932.7
MITÁSOVÁ, H.-HOFIERKA, J.-ZLOCHA, M.
Kartografické modelovanie ploch a telies splajnami s tenziou
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, č. 9, str. 232-236,
14. obr., lit. 8
Minimalizáciou navrhnutého funkcionálu seminormy hladkos-
ti boli získané nové metódy interpolácie diskrétnych bodových
polí s orientovanou tenziou pre dvoj- a trojdímenzionálne pri-
pady. Prezentované sú praktické ukážky 3-d interpolácie geolo-
gických údaj ov, modelovania georeliéfu a jeho analýzy.

912:528.8(084.32) Praha
UHLíŘ, J.
Tvorba tematických map Prahy na základě materiálů dálkového
průzkumu Země
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, č. 9, str. 237-240,
lit. 6
Na základě leteckých a kosmických snímků a obrazových záz-
namů bylo vyhotoveno několik tematických map Prahy, zamě-
řených na městskou zeleň, devastační jevy i využití půdy. Bylo
při tom použito analogových i digitálních metod zpracováni
a klasifikace ael'Okosmických dat. Stručná informace o tvorbě
a základ nich parametrech těchto map.

(912+655)-03
ČIŽMÁR, J. - KELNAR, B. - KRÁLlK, J. - KONTRA, P.
Materiálová báza kartografickej polygrafie
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, č. 9, str. 240- 243,
lit. 3
Materiálno-technické zabezpečenie tvorby kartografického
a polygrafického spracovania máp. Základné kritériá vhodnosti
materiálov v kartografickom a polygrafickom spracovaní máp.
Inovačné trendy tuzemskej výroby niektorých materiálov v po-
lygrafickom spracovani máp.

912.002.2
MHKJlOWHK, <1>.
KO\mJIeKCHbleHCCJIeilOOaHHRnpouecca COlilaHIIR
" ItCnO..,lb]OB8HHR KapT

reoilelH~ecKHií a KapTorpaqHl~ecKllí' 06l0P, 36, 1990, NQ9,
CTp. 217 -218, 2 pnc" J1IIT.5
COl.1\aHlle II ncnO,TblOBaHlle KapT KaKeilllHaR CnCTeYlaBlaIlYIO-
CBRlaHHblXnpoueCCOB. MeponpllRTHR, HanpaBcleHHble Ha no-
BblweHHe Ka~ecTBa Tonorpaqlll~ecKIlX KapT c TO~Kn 3peHnR
nO.Tb30BaTeJlR.<l>aKTopBpe\leHIl, 06ycJlaBJlI1DaIOWl1JlCOlna-
Hlle n IlCnOJlblOBaHlleKapT. He06xonllYIOCTb y~IlTbIBaHIlRIlH-
.'lIlBllnya,TbHoro nonxona n nO,lXona c TO~KII3peHIlR 06weCT-
BeHHblXIlHTepecoB.
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912+528.9
nPAB)J,A, .H.

KapTorpa«llll'leCKOe Bblpa*eHue KaK HJblKOBaH KOH-
ueDltUH
reOlle311'-1eCKIIÚ II KapTorpa<pII'-IeCKIIÚ 0630p, 36, 1990,
NQ 9, CTp. 219-221, JIHT. 20
CCbLlaSlcb Ha IIH<pOp~IaUIIOHHYIO, KO'\IMYHIIKaUl10H-
HYIO, CIICTel\IHYIOKOHuenUll1O \lOlleJIHpOBaHIISI II n03-
HaBaTeJlbHYIO KOHuenUlIlO KapTbl, 06palllaeTCSI BHIIMa-
Hlle Ha Tpll BapllaHTa 1I3blKOBOÚ KOHuenUIIll KapTbl
(KapTorpa<pII'-IeCK01'O cnoc06a BbIpalKeHIISI), 113BeCTHblX
nOll Ha3BaHIISI~III: 1I3blK KapTbl, KapTo1'pa<pII'-IeCKIIÚ
CII~IBOJ1H3~1II KapTorpa<pII'-IeCKIIÚ S13bIK.

912+528.9
HE6ECKI1, Jl.- nAJlEK, 6.

)J,Ba acneKTa HJblKa KapTbl
reOlle3l1'-1eCKIIÚ 11 KapTo1'pa<pl1'-1eCKIIÚ0630P, 36, 1990,
NQ 9, CTp. 222-224, JlIIT. 10
CTaTbSl Onl1paeTClI Ha IICCJle1l0BaHIISI Bonpoca KapTO-
1'pa<pII'-IeCKOÚceMaHTIIKI1 Ha <pUclOJlOm'-leCKO\1<PaKYJlb-
Tne YHllBepCI1TeTa 11\1. KapJla IV B Opare. OplleHTU-
PyeTcSI Ha llBa acneKTa: paC'-IJleHeHl1e S13blKaKapTbl Ha
ypOBHl1 u B3aUMOCBSl3b :Horo paC'-IJleHeHl1S1C Hanpa-
B!leHHOCTblO KapTbI; OTHOllleHl1e paCCJlOeHUlI S13bIKa
KapTbl K <pop~la~1 BblpalKeHUSI OTneJJbHblX C10eB.

912.002.2/.001.1
IiEPAHEK, T.

TeOpeTU'IeCKUe OCHOBbl COJl.laHUHCUHTeTU'IeCKUXKapT
reOne311'-1eCKl1ÚII KapTorpa<pII'-IeCKIIÚ 0630P, 36, 1990,
NQ 9, CTp. 224-227, JlUT. 17
KapTo1'paqJH'-IeCKUÚ CIIHTe3 KaK KOHueHTpllpoBaHHaSl
<pop~la Bbl60pa II nepeHeceHlIlI Tex 3Jle\leHTOB CIICTe-
Mbl, KOTopble BalKHbl nJlSl oueHKII II xapaKTepllCTl1KII
Cl1CTeMblKaK01lHOrO ueJlO1'o. HOBoe onpeneJleHlle CIIH-
TeTl1'-1eCKOÚKapTbl u 06111aSlKJ"laCCII<pUKaumlCIIHTeTII-
'-IeCKUXKapT Ha OCHOBaHUIInpe,'lMeTa Cl1HTe3a, e1'o UIII-
pl1Hbl, Lly6uHbl, cnoc06a l1 HanpaBJleHHocTII.

91.002 + 912.002.2
MI14113TOBA, 3.
reorpal\)U'IeCKaH uul\)opVlauuoHHaH CUCTeVlau rpal\)u-
'1eCKaH uUTepnpeTauUH npocTpaHcTBeHHoň uHl\)opVla-
uuu
reOre311'-1eCKIIÚ a KapTo1'pa<plI'-IeCKIIH 0630P, 36, 1990,
NQ 9, CTp. 227 -229, 1 puc., JlUT. 5
BHelllHlle xapaKTepucTIIKII naHHblX no OTHOllleHll1O
K 6a3e naHHblX reorpa<plI'-IecKoii UH<popMaUUOHHOHCII-
CTe~lbl. npUHUlln CTPYKTYPbl 6a3bl naHHblX, OTHO-
CSlllllIÚCSIK onpeneJleHHblM 06beKTaM. l1HTerpllpOBaH-
HaSl 6a3a naHHblX II B03MOlKHOCTIIrpa<plI'-IeCK01'O 1130-
6palKeHIISI naHHblX 1'eorpa<pl1'-1eCKOHl1H<popMaUIIOHHOH
CIICTeMbl.

912(084.32)
rM1EK, M.-Ml1TAWOBA, 11.

KapTorpal\)U'IeCKOe MOl.leJ1UpOBaHue npUpOI.lHOĎ II co-
UUaJ1bHO-JKOHOMU'IeCKOĎcpeJJ,blperuoua
reOne311'-1eCKUH II KapTorpa<plI'-IeCKIIH 0630P, 36, 1990,
NQ 9, CTp. 230-232, I pliC., I Ta6., JlIIT. 8
KOHuenUIISl II <PYHKUlIllKapTo1'pa<plI'-IeCKOrO MOneJlII-
pOBaHl1l1. MoneJ1HpOBaHlle C nOMOlllblO cpencTB JlII'l-
HblX KOMnblOTepoB II BbI'-IIICJlIITeJlbHOH 1'pa<plIKII.
CTPYKTypa naHHblX MOneJlII, cpenCTBa peaJlll3aUIIII
II IICnOJlb30BaHIISI KapTorpa<plI'-IeCKO~1 MOneJlII pemoHa
(B naHHOM CJIY'-Iae paHOHa MUXaJlOBue). HeKoTopble
HanpaJlBeHUSI IICnOJlb30BaHIISI KapTorpa<pII'-IeCKIIX MO-
neJle~1 B 3KOJlOrllll.

528.932.7
MI1TAWOBA, r., - rO<t>I1EPKA, 51. - 3JlOXA, M.
KapTorpacIJn'lecJ<oe \I0neJlllpOBanlle n."owaneIÍ II Te.lec
nocpenCTBO\l cn:Jalin c nanplllKenlle\l
re01le311'leCKUil a KapTorpa</>lI'leCKIIH 0630P, 36, 1990, NQ 9,
CTp. 232-236, 14 pliC., .1I1T. 8
MIIUII\la~lll3aUlleH rrpeilJ10lKeHHoro </>YHKulIC'Ha,la rronYHOp\lbl
r.la:lKOCTII 6bL11I rronY'leHbl HOBble \JeTO:lbl IIHTeprrO,lSlUHlI .111-
CKpeTHOI' Celll C oplleHnlpOBaHHbl\1 llarrpSllKemle\J .'I~1S1:lBYX·
a TpeXpa3\,epllblX C.1Y4aeB. npIIBO:lSlTCSI rrpaKTII'leCKlle rrp"\le·
pbl HHTepnOJIHpOBaHH5I reOllOrJ1lIeCKHX .laHHbIX, \IO:le.ll1pOBa-
ilUSI reopenbe</>a II ero aHa,11l3a.

912 :528.8(084.32) Praha

yr JlI1P:>K, R
COJJJ,aHue TeVlaTU'IeCKUX KapT Oparu no VlaTepUa;la\1
.'lUCTaHUIlOHHoro JOH.lUpOBaHuH 3e\lml
reOne311'-1ecI:llú II KapTorpa<pl1'leCKlI~1 0630P, 36, 1990,
NQ 9, CTp. 237 -240, Jll1T. 6
Ha OCHOBaHl111a3po- 11KOC\lII'-1eCKIIXCHU\IKOBa TaKlKe
3anl1CeH l1306palKeHulI 6bWO COCTaBJJeHO HeCKOJ"lbKO
TeMaTU'-IeCKUXKapT nparu, OpUeHTl1pOBaHHblX Ha 1'0-
ponCKYIO 3e,leHb, S1BJleHIISIneBaCTaUllH 11UCnOJJb30Ba-
Hue 3eMeJlb. npU3TO\1 6blJm l1CnOJJb30BaHbl aHaJ"101'O-
BbIII 11 Ul1<pPOBOH~leTO:lbl 06pa60TKII li K,"laCcU<pUKa-
UUl1 a3pOKOOlH'-IeCKUX naHHblX. KpaTKall IlH<pop~laUljll
o C03naHIIII u OCHOBHblXnapaMeTpax 3TUX KapT.

(912+666)-03
4H:>KMAP. CI. -- KEJlbHAP, 5. - KPAJlI1K, .H.
-KOHTPA, n.

MaTepllaJ1bHaH 6aJa KapTorpal\)U'IeCKOĎ nOJlllrpal\)lI11
reOne3U'-IeCKlI11 II KapTo1'pa<pU'-IeCKlIH 0630P, 36, 1990,
NQ 9, CTp. 240-243, JlIIT. 3
MaTepua,lbHo-TeXHU'-IeCKOe 06eCne'-leHUe COCTaBUTeJlb-
CKOHII 113:laTeJlbCKOH06pa60TKlI KapT. OCHoBHble Kpll-
Tepllll nOnX01lSl111l1X~JaTepllaJ"lOB 1l!JSI COCTaBI1Te."lb-
CKOI1u u3naTeJlbcKoH o6pa60TKII KapT. HanpaBJleHI1S1
o6HoBneHII1I HaUIIOHaJlbHOrO npoll3BoncTBa HeKOlO-
pblX BII1l0B \IaTepllaJloB B nOJll11'pa<plI'-IeCKOH06pa60T-
Ke KapT.

912.002.2
MIKLOŠÍK, F.
Komplexe Forschung des Prozesses der Kartenzusammenstellung
und Kartennutzung
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 9, Seite
217-218,2 Abb, Lit. 5
Kartenzusammenstellung und Kartennutzung als ein einheitli-
ches System zusammenhiingender Prozesse. Massnahmen zur
Erhohung des Nutzwerles topographischer Karlen. Zeitbeding-
heit der Kartenzusammenstellung und der Kartennutzung.
Notwendigkeit des Respektierens objekliver und allgemein ge-
sellschaftlicher Hinsichten.

912+528.9
PRAVDA, J.
Karteniiusserung als eine Sprachkonzeption
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 9, Sei-
te 219-221, Lit. 20
ln Verbindung mit der lnformations-, Kommunikati-
ons-, System-, Modell- und Erkenntniskartenkonzepti-
on wird die Aufmerksamkeit drei Varianten der Sprach-
kartenkonzeption (Kartenausserung) gewidmet, die un-
tel' den Namen: Kartensprache, Kartensymbolik und
kartographische Sprache bekannt sind,
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Komplexní výzkum procesu tvorby
a užití map

Prof. Ing. František MikloŠík. DrSc.•
katedra geodézie a kartografie VA. Brno

Současné teoretické práce v kartografii charakterizuje
snaha posuzovat tvorbu a užití map jako jednotný sy-
stém vzájemně souvisejících procesů. Toto pojetí karto-
grafického procesu je jedním z důležitých výsledků
aplikace systémových teorií v kartografii. Jejich využí-
vání pomohlo objasnit řadu otázek souvisejících zejmé-
na s hodnocením a zdokonalováním kvality a efektiv-
nosti práce v kartografii. Možnosti tohoto systémového
přístupu však nejsou dosud plně využity. Chybí k tomu
především komplexní teoretické práce zabývající se
syntézou poznatků získaných na různých úrovních vý-
zkumu těchto procesů.

Výzkumy na úrovni deskriptorů, indikátorů, technic-
ko-organizačních opatřeni atd. probíhají dosud větši-
nou nezávisle na sobě a není dostatečně objasňována
jejich vzájemná souvislost. To do značné míry snižuje
úroveň dosahovaných výsledků. Komplexní výzkum
procesu tvorby a užití map by měl k řešení tohoto, po-
dle mého názoru velmi důležitého problému soudobé
teoretické kartografie, přispět.

Dosud známé modely kartografického procesu, které
publikovali např. Koláčný [2], Ratajski [5], Ljutyj [1] ne-
bo i někteří další autoři, zobrazují skutečnost zatím
pouze na úrovni deskriptorů. Potřebné však je, aby ten-
to výzkum pronikal i do hlubších úrovní a hledal úpl-
nější odpovědi na otázky čeho, kolik, kdy, kde apod.,
a pomáhal (kromě jiného) též vědecky zdůvodňovat
koncepční řízení celého tohoto procesu. Při této práci
mohou vznikat, jak jsem se mohl sám přesvědčit, velmi
složité, a to nejen vědecké, ale často i jiné, např. kompe-
tenční problémy. Zdá se však, že právě na vysokých
školách mohou být (z různých důvodů) k překonávání
těchto potíží příznivější podmínky než na jiných vědec-
kovýzkumných pracovištích kartografického zaměření.

V minulých letech jsem se zabýval výzkumem časové
podmíněnosti kvality a efektivnosti práce v kartografii,
při kterém jsem se s uvedenými problémy často potýkal.
Bezprostředním cílem řešení bylo nalézt a zdůvodnit ta-
ková vědeckotechnická a organizační opatření, která by
mohla přispět k zvýšení užitné hodnoty obnovovaných
topografických map měřítek 1:25 000 až I :200 000 bez
zvýšení nákladů (spotřeby zdrojů). Při řešení jsem vyu-
žíval hodnotovou analýzu a některé další metody rozví-
jené dosud zejména některými vědními disciplinami te-
orie řízení. Postupně jsem se zabýval především těmito
otázkami:
- měřením a hodnocením užitné hodnoty map,
- analýzou změn užitné hodnoty map, jejich příčin,

důsledků i časového průběhu,
- formulací a zdůvodněním pojetí kvality a společen-

ské efektivnosti práce v kartografii,
- analýzou možností zvýšit kvalitu a společenskou

efektivnost práce v kartografii s využitím nových
poznatků o jejich časové podmíněnosti.
Jde vesměs o problémy komplexního charakteru. Při

jejich řešení bylo nutné důsledně respektovat vzájem-
nou závislost tvorby a užití map a všechny podmínky,

které obsah i rozsah této činnosti ve společenské praxi
vymezují. Vybrané části výsledků tohoto výzkumu jsou
publikovány v [3]. Chtěl bych se zmínit o některých no-
vých názorech na systémové pojetí procesu tvorby
a užití map, k nimž jsem při tomto výzkumu dospěl.

Podrobnou analýzou způsobu využití topografických
map ve společenské praxi jsem dospěl k poznání, že ty-
to mapy plní šest základních funkcí:
I. poskytují informace,
2. umožňují projektovat a plánovat,
4. umožňují (usnadňují) řízení,
5. ilustrují sdělování,
6. jsou kartografickým podkladem.

Struktura těchto fukcí ukazuje, že využití topografic-
kých map je mnohem širší, než lze bezprostředně odvo-
dit z jejich dosud všeobecně uznávané informační a po-
znávací funkce. Z toho vyplývá důležitý poznatek, který
nelze ani v teorii kartografie zanedbávat, a to, že lidé
(uživatelé) pomocí map svět kolem sebe nejen poznáva-
jí, ale snaží se jej též ve svůj prospěch měnit. Protože
jde o funkce map vyjádřené na značně obecné úrovni,
lze předpokládat širší platnost tohoto závěru. Považuji
proto za potřebné věnovat pozornost kvalitnímu a efek-
tivnímu zabezpečení všech těchto funkcí. Jejich význam
(váha) je však vždy závislá na druhu mapy a konkrét-
ních potřebách uživatelů. Apriorní přisuzování většího
významu (váhy) kteréhokoliv z uvedených funkcí, bez
analýzy vztahu mapy ke konkrétním potřebám uživate-
lů, považuji proto za nesprávné.

Orientace výzkumu v kartografii na co nejlepší splně-
ní společenských funkcí map poskytuje řadu výhod:
1. vytváří širší prostor pro hledání nových, netradič-

ních, často vysoce efektivních vědeckotechnických
i organizačních řešení technologie a organizace tvor-
by a obnovy map,

2. přispívá k přesnějšímu vymezení a správnějšímu po-
chopení procesu tvorby a obnovy map jako ucelené-
ho funkčního systému, rozvíjejícího se vždy jako ne-
oddělitelná část společenského celku,

3. umožňuje objektivnější kvantitativní i kvalitativní vy-
mezení fungování tohoto systému v daném čase.
Výsledky komplexního zkoumání kartografického

procesu v konkrétních podmínkách tvorby, obnovy
a užití topografických map jednoznačně potvrdily, že
kartografický proces:
I. má vedle věcné a prostorové dimenze vždy též časo-

vou dimenzi, tj. probíhá v čase a "spotřebovává čas",
2. je vždy podmíněn jak přírodně technicky, tak i soci-

álněekonomicky (společensky),
3. je procesem záměrným a řízeným.

Tyto objektivní vlastnosti a omezení kartografického
procesu je nutné, podle mého názoru, při zkoumání
všech problémů tvorby a užití map důsledně respekto-
vat. Týká se to jak způsobu vymezení předmětu zkou-
mání, tak i použitých metodických nástrojů a způsobu
formulace výsledků bádání. V důsledku toho se zvýšily
požadavky na zvládnutí dalších metodických nástrojů,
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Obr. J Vztah základních činitelů a omezujících podmínek karto-
grafického procesu

rozvíjených dosud zejména v rámci některých vědních
disciplín teorie řízení. Komplexní výzkum kartografic-
kého procesu se však bez zvládnutí těchto nástrojů ne-
obejde.
Při řešení uvedeného výzkumného úkolu se plně pro-

kázalo, že konkrétní obsah i rozsah procesu tvoby a uži-
tí map v daném čase je vždy vymezen:
I. potřebami a možnostmi společnosti (uživatelů),
2. vlastnostmi kartograficky zobrazitelné reality,
3. možnostmi a zájmy kartografů.
Pro daný časový okamžik lze vztah těchto tří základ-

ních činitelů a omezujících podmínek vyjádřit graficky
podle obr. I.
Kartograficky zobrazitelnou realitu lze považovat

pro daný časový okamžik, z hlediska věcného i prosto-
rového, za neomezenou. Naproti tomu jak společenské
potřeby a možnosti, tak i možnosti a zájmy kartografů
jsou pro daný časový okamžik či interval vždy omeze-
né. Tato omezení mají jak přírodně technícký, tak í so-
ciálně ekonomický (společenský) charakter.
Z uvedeného vztahu základních činitelů a omezují-

cích podmínek kartografického procesu vyplývá pro te-
orii kartografie důležitý úkol hledat odpovědi na otáz-
ky: co, kdy a jakým způsobem dělat, aby při daných
(objektivně vždy omezených) možnostech kartografů
byly co nejlépe uspokojeny aktuální i perspektivní spo-
lečenské potřeby. Nepřímo z toho vyplývá požadavek
řešit vědecké, vědeckotechnické i technologické otázky
v dialektické jednotě s problematikou vědeckého řízení
těchto prací.
V této souvislosti bych rád navázal na poznámku

britského kartografa Michaela Blakemora uvedenou
v literární recenzi v Cartographic journal, č. 1/1988
(zmiňovanou rovněž v [4]). Podle tohoto autora v in0-
vačních procesech kartografie "existuje základní rozdíl
mezi Východem a Západem ... jasně se odlišují západ-
ní příspěvky, které řešení problémů opírají o peníze
a technologii a východní ... , jež mají výraznou před-
nost v teorii a metodologii". Domnívám se, že respekto-
vání uvedené struktury základních činitelů a omezují-
cích podmínek kartografického procesu může přispět
k užitečné syntéze poznatků obou těchto inovačních
proudů. Předpokladem však je dostatečné teoretické

l. Společeneké
potfeby
a eolnollti

A) Věcné
hledieko

B) Prostarové
hledisko

C) Časové
hledisko

2. Kartograficky
zobrezitelná
realita

3. Molnosti
a zájey
kartograf O

Obr. 2 Struktura "problémového pole" komplexního výzkumu
kartografického procesu

zvládnutí celého "problémového pole" tohoto procesu,
jak je schematicky znázorněno na obr. 2. ,

Nejméně pozornosti bylo dosud věnováno zvládnutI
skupin problémů IC, 2C, 3C (obr. 2) souvisejících s ča-
sovou podmíněností tvorby a užití map. Proto jsem se
začal těmito otázkami podrobněji zabývat. Ačkoliv tyto
výzkumy vycházely z uvedených velmi obecných princi-
pů, poskytly již řadu prakticky vy~žitel~ých výsl~dků.
Objasněním časové podmíněnostI kvality a efektIvno-

sti práce v kartografii (viz [3]) se podařilo Vjtvořit po-
měrně účinný a průkazný systém hodnocem spolecen-
ských přínosů různých vědeckotech~ických, technolo:
gických a organizačních opatření při tvorbě a obnove
map. To umožňuje orientovat tvůrčí činnost v kartogra-
fii na takové problémy, jejichž řešení může přinést v da-
ných podmínkách výraznější společenský efe~t.
Závěrem bych chtěl uvést ještě alespoň Jednu po-

známku. V kartografické činnosti, stejně jako ve které-
koliv jiné činnosti se objektivně projevují různé skupi-
nové zájmy. Při studiu teoretických otázek kartografie,
zvláště mají-Ii mít alespoň některé znaky základního vý-
zkumu, je však vždy nutné respektovat objektivní a ce-
lospolečenská hlediska. To neznamená, že bychom se
měli zabývat něčím, co nesouvisí s činností podniků
a resortů. Právě naopak. Rozdíl by však měl být
v oněch objektivních a celospolečenských přístupech
a hodnoceních studovaných jevů.

[I] LJUTYJ, A.A.: Cesty rozvoje teoretické kart.og~afie a zdo-
konalování pracovního modelu kartograficke vedy. Vybra-
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fický obzor, 15 (57), 1969, Č. 10, s. 239-244 a Č. 12, s.
301-307.
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Do polovice 60-tych rokov sa vývoj v kartografii uberal
relatívne priamočiarym smerom a možno ho charakteri-
zovať ako obdobie systematizácie prevažne empiricky
nazhromaždených poznatkov. V dosledku vedecko-
technického a vobec celospoločenského pokroku sa
v poslednom štvrtstoročí oživilo aj teoretické myslenie
v kartografii. Rozvoj kybernetiky a niektorých z jej rám-
ca vychádzajúcich teórií (teórie informácií, teórie ko-
munikácie, teórie modelovania a pod.) ovplyvnil aj kar-
tografiu a podmienil v nej vznik niekol'kých teoretic-
kých koncepcii [12].

2. Od informačnej k jazykovej koncepci i mapy

Pod koncepci ou mapy (kartografie) rozumieme sústavu
názorov a sposob chápania jej závažných stránok.
Informačná koncepcia vznikla koncom 60-tych rokov

z iniciatívy A. Koláčného [4] a zakladala sa na pre-
svedčení, že informáciou v mape je každý figurálny, čia-
rový a plošný znak a ciel' mapy (i kartografie) je preto
informačný. Informácie na mapách sa začali spočítavať
a rozlišovali sa mapy podl'a množstva informácií. Na-
skytla sa možnosť zisťovania miery rovnorodosti alebo
priestorovej diferenciácie, využitia principu linearizácie
mapového obrazu rozložením (diskretizáciou) a digita-
lizáciou pomocou rastrovej alebo vektorovej metódy
(formy, sposobu). Brzdou ďalšieho rozvoja tejto kon-
cepcie boli, okrem iného, obťažnosti definovania karto-
grafickej informácie, paradox úbytku množstva infor-
mácií so zmenšovaním mierky mapy a kritika úzkeho
(formalistického) nazerania na mapu a kartografiu.
Komunikačná koncepcia vychádzala z predchádzajú-

cej informačnej koncepcie a všímala si viac prenos
(transmisiu) info~mácií pomocou mapy. Obrátila pozor-
nosť na komunikačný proces: odosielatel'a (tvorcu ma-
py), komunikačné médium (mapu) a príjímatel'a infor-
mácií (čitatel'a, používatel'a mapy). Vyzdvihovala ko-
munikačnú funkci u mapy, analyzovala etapy tvorby,
spracovania a využiti a mapy, pričom rozlišovala selek-
ciu, klasifikáciu, symbolizáciu - kódovanie, transmi-
siu, dekódovanie, verbalizáciu, vízualizáciu a pod. Stra-
tu (úbytok) ínformácií vysvetl'ovala informačným šu-
mom, ale podobne ako informačná koncepcia, nevede-
la vysvetliť prírastok informácií na mapách malých mie-
rok a bol a kritizovaná za úzkokomunikačný aspekt.
Systémovú koncepciu reprezentujú práce J. Krch u

[5, 6 a ine], v ktorých vychádza z presvedčenia, že pred-
metom mapového zobrazenia je goegrafická sféra, kto-
rá sa skladá zo subsystémov antroposféry a fyzickogeo-
grafickej sféry. Mapa sa uvažuje ako abstraktný karto-
grafický systém, pre ktorý existuje operácia zobrazeni a,

daná operátorom zobrazenia. Každý kartografický znak
možno považovať za "kartografické slovo", z nich sa
tvoria "kartografické vety" a mapu ako celok možno
považovať za "kartografický text" (alebo za model).
Koncepcia sa ďalej rozvíja a aplikuje sa spolu s prvka-
mi informačnej koncepcie pri automatizovanom spra-
covaní máp.
Koncepcia matematicko-kartografického modelova-

nia sa výrazne sformovala z ZSSR [20] a vychádza zo
zásady, že mapa je špecifický matematicko-kartografic-
ký model. Takéto modely vznikajú z matematických
model ov, do ktorých je možné zaviesť teritoriálne para-
metre, čím nadobúdajú schopnosť zobrazovať priestoro-
vé vlastnosti objektov a javov, ktoré sú obsahom máp.
Matematicko-kartografické modely majú celý rad vý-
znamných vlastností: geometrickú podobnosť, geogra-
fickú vernosť, výberovosť, syntetickosť, mierkovosť, ná-
zornosť a logiku. Koncepcia sa ďalej rozvíja a je súčas-
ťou automatizovaných postupov spracovania máp.
Na prvé dve koncepcie možno nazerať aj ako na dva

varianty jednej informačno-komunikačnej koncepcie a
na zvyšné dve ako na dva varianty systémovo-modelo-
vej koncepcie (mapy a kartografie). Všetky pozitívne
aspekty týchto koncepcií vyúsťujú do všeobecnej teórie
mapy, ktorá sa vlastne ešte len formuje.
V polovici 70-tych rokov se začala rozvíjať ďalšia -

tzv. poznávacia koncepcia mapy a kartografie a za jej
póvodcu sa označuje K. A. Sališčev [17, 18]. Niet po-
chýb o tom, že čitatel' pomocou mapy získava poznatky.
Ale formulácia toho, čo poznáva kartograf (tvorca ma-
py) je otvoreným problémom. K. A. Sališčev sa podu-
jal osvetliť tento problém svojou (vo všeobecnosti dobre
známou) schémou "kartografickej metódy poznania
skutočnosti" [18], v ktorej dóležitou etapou je "skúma-
nie skutočnosti" s ciel'om získania informácií a ich zo-
brazenia v mape. Nazdávame sa, že okrem toho karto-
graf musí skúmať (a dobre poznať) aj prostriedky, po-
mocou ktorých túto skúmanú skutočnosť v mape zobra-
zuje. Koncepcia ako celok nie je ešte sformovaná.
V smere využívania máp ju rozvíja najma A. M. Ber-
l'ant [3].
Prirodzeným pokračovaním predchádzajúcich kon-

cepcií je názor, že mapové zobrazovanie je vlastne ma-
pové vyjadrovanie. Viacero kartografov preto začalo
skúmať mapu zo semiologicko-jazykového hl'adiska
a začala sa formovať jazyková koncepcia mapy.

3. Jazyková koncepcia mapy

Pod jazykovou koncepciou mapy rozumieme sústavu
názorov a poznatkov vysvetl'ujúcich mapu ako výsle-
dok vyjadrenia sa pomocou špecificky organizovaného
znakového systému, ktorý sa považuje za jazykový sy-
stém.
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podra toho ako sa prezentujú relevantné názory (a
zároveň aj pomenovania) pre tento systém, rozlišujeme
3 varianty tejto koncepcie:

- variant koncepcie jazyka mapy,
- variant koncepcie mapového symbolizmu,
- variant koncepcie kartografického (mapového) ja-

zyka.

Tento variant začal rozvíjať A. F. Aslanikašvili [1,2],
pokračoval v ňom L. Ratajski [15, 16] a v súčasnosti
ho rozvíja A. A. I:utyj[7, 8, 9]. Navonok sa tento vari-
ant odlišuje od ostatných svojim názvom ,jazyk mapy".

A. F. Aslanikašvili, ako je známe, nazeral na ja-
zyk mapy ako na objektový jazyk kartografie, t.j. ako na
umelý, formalizovaný a špecifický znakový systém, kto-
rý pozostáva z vel'kého počtu znakov (ktoré vyjadrujú
predmet poznani a kartografie - konkrétny priestor ob-
jektov a javov skutočnosti) a ktorý d'alej pozostáva
z princípov a metód operovania (narábania) s týmito
znakmi v súlade s časovo-priestorovými zmenami karto-
graficky vyjadrovanej reality. Mapa je podra neho akt
vyjadrenia sa pomocou tohto jazyka. Vypracoval sché-
mu z ktorej vyplýva, že jazyk mapy disponuje desiatimi
triedami - skupinami znakov, ktoré v interakcii so
štyrmi skupinami priestorovej určenosti a deviatimi
spósobmi obsahovej určenosti vytvárajú systém, pozo-
stávajúci zo 78 tried výrazových prostriedkov. Tieto
triedy sú základné a umožňujú systém rozšíriť o ich od-
vodeniny a rózne vzájomné kombinácie.

L. Ratajski vypracoval svoju schému (tabul'ku) "Ii-
tier" kartografickej abecedy, v ktorej z interakcie troch
základných druhov znakov (bodových, čiarových
a plošných) s piatimi kvalitatívnymi formami vyjadre-
nia (tvarom, orientáciou, farbou, vzorkou a svetlosťou)
rozlíšil 15 tried kartografických vyjadrovacích prostrie-
dkov. Z nám neznámych dóvodov vynechal šiestu vlast-
nosť - vel'kosť (kvalitatívnu stránku) znakov, ale je
známe, že'póvodne s ňou rátal [15]. Na jazyk mapy na-
zeral ako na systém morfológie a skladby (teda gramati-
ky), ktorý rieši výrazové formy a spósoby ich skladania.
Podl'a neho znaky v mape reprezentujú pojmy, určité
triedy faktov a javov. Tvrdil tiež, že ak nazeráme na ma-
pový znak z graficko-sémantického aspektu hovoríme
o lexike jazyka mapy, ak znaky začnú plniť svoju zna-
kovú funkci u v mape, hovoríme o syntaktike mapy a od
vzniku aktu komunikácie (odovzdania informácie čita-
tel'ovi mapy) hovoríme o pragmatických závislostiach.
V mapovom znaku rozlíšil dve formy kompozície; rov-
noznačnú a podriadenú a rózne lilruhy morfém (hlavnú

'a 6 doplnkových, čiže afixov). Bol to azda "najjazyko-
vejší" subvariant tohto variantu koncepcie jazyka ma-
py.

A. A. I: u tyj začal tiež s názorom, že mapové znaky
tvoria semiotický systém, v ktorom možno rozlíšiť sé-
mantiku, syn taktiku a pragmatiku. V systéme mapových
znakov existujú štruktúme komponenty: slovník (súbor
prvkov - znakov) a gramatika (pravídlá kombínácií
znak ov). Existuje i kontext i konotácia. Systém mapo-
vých znakov je jazyk mapy a mapa je text zakódovaný
v mapových znakoch. V systéme jazyka mapy rozlišuje

podsystémy: podjazyk I, ktorý sústred'uje prostriedky
vyjadrujúce polohu (priestorovú určenosť) objektov
a javov a podjazyk II, ktorý sústred'uje prostriedky vy-
jadrujúce kvalitatívno-kvantitatívne stránky (obsahovú
určenosť) objektov a javov. Rozlišuje aj tretí podjazyk
- vrstvu mien a geografických termínov. Vo svojej naj-
novšej publikácii [9] zašiel až tak d'aleko, že teóriu jazy-
ka mapy nazval kartonómiou. Tento termín zjednocuje
(podl'a neho) podsystém náuk o jazyku mapy, o záko-
noch jeho usporiadania, fungovania a rozvoja, o jeho
súvislostiach s objektívnou realitou, spoločnosťou, ve-
domím a myslením. Kartografia ako celok je potom
nadradený systém, ktorý zahrňuje v sebe kartonómiu
a komplex (podsystém) disciplín, ktoré sa zaoberajú
technológiami kartografických prác (!).

Myslíme si, že A. A. I:utyj si sl'ubuje od teórie jazy-
ka mapy značne vel'a - podriad'uje mu vlastne všetko
v kartografii, okrem technológií kartografických prác,
teda aj matematickú kartografiu, kartografickú genera-
lizáciu, atd'. Jeho členenie na dva podjazyky zožalo
svojho času nel'útostnú kritiku od K. A. Sa Ii š č e v a
v tom zmysle, že až tak prí1iš (subsystémovo) nemožno
od seba oddel'ovať priestorovú a obsahovú určenosť
mapových znakov. Za zaujímavý však považujeme jeho
pokus definovať gramatické chyby v mapách ako nesú-
lad medzi štruktúrovanými predstavami o vlastnostiach
a vzťahoch objektov mapovania a formálno-Iogickými
štrukúrami výrazových prostriedkov (znakov), ktoré ich
vyjadrujú v mape.

Reprezentuje ho sústava názorov H. Schlichtmanna [19
a iné] a navonok sa odlišuje od ostatných variantov ná-
zvom "mapový symbolizmus". Autor sa zámeme vyhý-
ba termínom ,jazyk mapy" alebo "kartografický ja-
zyk", pretože ich považuje za metaforické. Tým však
neprestal byť jeho variant jazykovým. Podl'a neho ma-
pový symbolizmus je semiotický systém, t.j. špecificky
štruktúrovaný systém znakov. Každý znak v mape má
dve zložky: konceptuálnu (obsahovú, významovú)
a vnÍmatel'nú (výrazovú, formálnu). Obsahy a výrazy sú
spojené pomocou korelačných pravidiel alebo konven-
cií, t.j. pomocou kódu. Znak bez kódu neexistuje. Zna-
ky v mape sú charakteristické dvoma dichotómiami. Pr-
vá dichotómia sa týka lokačnej (polohovej) a substan-
tívnej (dosadenej obsahovej) informácie. Druhá dicho-
tómia sa týka pódorysnej informácie (napr. pódorys ja-
zera, mesta) a nepódorysnej informácie (napr. 1500by-
vatel'ov). Znaky sú bud' motivované alebo vorné (nezá-
vislé). Kartografický semiotický systém pozostáva z mi-
nimálnych znakov, makroznakov a textov. Minimálny
znak je najmenšia formálna jednotka, ktorá nesie vý-
znam. Makroznak sa skladá z minimálnych znakov, je
nositerom samostatného významu, vyjadreného v pri-
rodzenom jazyku vetou. Komplex makroznakov vytvá-
ra text (mapu). Mapový symbolizmus má syntax -
kombinatoriku znakov. Znaky sa spájajú pomocou
vzťahov, ktoré existujú medzi ich obsahmi. Existuje 10-
kálna a nadlokálna syntax. Súčasťou kombinácií móžu
byť i segmenty alebo zvláštne črty. Existujú formálne
prostriedky, ktoré signalizujú jednotu zloženého znaku.
V rozvíjaní tohto variantu autor pokračuje.
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Tento tretí variant je náš, česko-slovenský a predpokla-
dáme, že to, čo bolo o ňom u nás publikované, je dosta-
točne známe. Navonok sa odlišuje pomenovaním "kar-
tografický jazyk", ale tento názov treba chápať ~kór ako
pozornosť jeho póvodcovi - A. Koláčnému [4]. Aby
sme ho v súčasnosti odlíšili od "jazyka kartograÍ1e" ako
vedy, nazdávame sa, že ho treba chápať ako "mapový
jazyk" a takto aj pomenovať.

Pod mapovým jazykom rozumieme systém mapových
znakov a pravidiel ich používania. V tomto systéme ro-
zlišujeme 4 podsystémy: signiku (rovinu zásoby mapo-
vých znakov), morfografiu (znakotvorbu), syntax (zna-
koskladbu) a štylistiku (rovinu mapového štýlu). Pod
signikou v užšom zmysle rozumieme rovinu mapového
jazyka, ktorá sa zaoberá vymedzením mapového znaku,
jeho vlastnosťami, triedenim znakov a usporiadaním
znakovej zásoby. V širšom zmysle mapová signika je
náuka o všeobecných zásadách mapového označovania
(vrátane mapovej sémantiky). Pod morfografiou rozu-
mieme problematiku skladby - tvorby mapových zna-
kov, chápaných (pokial' ešte nie sú v poli mapy) ako
mapové syntagmy, ktoré sa skladajú z morfém a grafém
a v rámci ktorej rozlišujeme morfografické operácie [10,
II, 13]. Pod syntaxou rozumieme znakoskladobnú rovi-
nu mapového jazyka, ktorá sa zaoberá problematikou
lokalizácie znakov v mape podl'a syntaktických typov,
subtypov a ich variantov [14]. Navyše sa v rámci tejto
mapovej syntaxe rozlišuje komponentnosť, rozvrstvenie
a kompozícia mapy. Pod štylistikou rozumieme rovinu
mapového štýlu, t.j. taký výber mapových výrazových
prostriedkov, ktorý podporuje niektorú z funkcií mapy.
Preto rozlišujeme funkčné mapové štýly: historické, sú-
časné a individuálno-skupinové.

Mapové vyjadrovanie treba chápať ako analytickú časť
teoretickej kartografie, zaoberajúcu sa systematizáciou
poznatkov utváraných o mape z jazykovedného hľadis-
ka. To čo odlišuje kartografiu od iných disciplín je prá-
ve jej špecifický vyjadrovací systém. Treba mať na zre-
teli, že mapový jazyk nie je len vnútornou záležitosťou
kartografie a kartografov, pretože mapy tvoria a využí-
vajú nielen geodeti a kartografi, ale aj reprezentanti
mnohých prírodovedných a spoločenskovedných disci-
plín. Je to teda interdisciplinárny jazyk (spósob vyjad-
rovania sa), voči ktorému sú kartografi povolaní vystu-
povať analogicky ako jazykovedci voči prirodzenému
jazyku: majú ho skúmať, poznávať, zisťovať jeho arze-
nál vyjadrovacích prostriedkov, jeho organizáciu ako
systému a formulovať pravidlá jeho používania.
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Jedním z nejtypičtějších jevů současné teoretické karto-
grafie, jak to naposledy u nás zdůraznil J. Neumann [I],
je pojetí map jakožto produktů nějakého jazyka, resp.
jazykového systému, jak o tom v minulosti psali např.
A. F. Aslanikašvili [2], L. Ratajski [3], A. H. Robinson-
B. B. Petchenik [4], J. Pravda [5], A. A. Ljutyj [6] a další.
Náš zájem (iniciovaný před řadou let M. Martinkem)
vycháú z obecného poznání o důležitosti jazykového
přistupu k výkladu jevů "vícerozměrných", jedním
z nich je právě mapa.

A. A. Ljutyj [6] založil koncepci jazyka mapy na rozli-
šení dvou podjazyků. Analogickým rozlišením jsme se
nezávisle na Ljutém zabývali i my (srov. výraz těchto
snah v článku Nebeský (7]), i když v terminologii jiné:
první a druhá úroveň (plán) jazyka.

První úrovní (plánem) jazyka mapy rozumíme sousta-
vu všech těch viditelných jevů na mapě (bodů, linií, are-
álů), které na základě zvoleného zobrazení (zobrazení
F) zaznamenávají objekty a jevy mapovaného prostoru
tak, že zachycují jejich metrické rysy. Do druhé úrovně
patří jevy, objekty, které jsou obecně vlastnostmi objek-
tů a jevů první úrovně. Protože jde o vlastnosti, zachází-
me s nimi jako s objekty. Tyto vlastnosti jsou nějak
přiřazeny objektům první úrovně. Ucelený teoretický
výklad druhé úrovně vyžaduje osvětlení jednak volby
vlastností, jednak přiřazení těchto objektů objektům
první úrovně.

Volba vlastností, kterých může být velmi mnoho v zá-
vislosti na intenci tvůrce mapy, musí být taková, aby
přiřazení příslušnému objektu první úrovně bylo jedno-
značné. Dále pak musí být jednoznačně rozhodnuto, ke
kterému objektu je příslušná vlastnost přiřaditelná. Jak
volba objektů druhé úrovně, tak jejich přiřazení objek-
tům první úrovně je závislé na vybrané formě zobraze-
ní, na reprezentaminech (výraz reprezentamen za-
vedl Ch. S. Peirce [8], zakladatel sémiotiky, při výkladu
pojmu reprezentace; jde o výraz obecnější a neutrálněj-
ší, než je výraz znak).

Tak objekty, jevy první úrovně rozlišíme v závislosti
na jejich geometrické povaze různě zvolenýmí reprezen-
taminy (např. rozlišení barvou v případě řeky a železni-
ce). Volba těchto reprezentamin může vést ke vzniku
objektů druhé úrovně: zařadí li bychom do ní i všechny
skutečné odchylky od zobrazení F, kterých bychom se
na mapě dopustili s cílem zviditelnit nějakou skuteč-
nost, kterou by jinak zobrazení F zařadilo pod prah vi-
ditelnosti (např. zvýraznění říčních meandrů, které by
se při zvoleném měřitku ztratilo).

Při volbě reprezentamin objektů druhé úrovně se vy-
užívá nejrůznějších diagramů, rastrů ap. Někdy se sta-
ne, že reprezentamen druhého objektu se nevejde do
areálu, k jehož vybavení patří, že jeden diagram překrý-
vá, resp. zastiňuje druhý, že diagram zastiňuje reprezen-
tamen objektu první úrovně, atd. Takové jevy bychom
mohli chápat jako jakési "poruchy". Nejsou to však po-
ruchy jazyka mapy jako celku (tedy něco, co je způso-
bováno vnějšími, mimomapovými, vlivy), ale jsou to

"poruchy" inherentní zvolenému jazyku mapy, jsou to
jevy za hranicemi, v nichž fungují jisté zásady, jimiž se
řídí druhá úroveň jazyka mapy. V souladu s článkem
(Nebeský [9]) o nich budeme hovořit jako o jevech třetí
úrovně.

Do této třetí úrovně bychom rovněž zařadili všechny
odchylky, jimiž se řídí jevy druhé úrovně; odchylky,
jichž bychom se dopustili, abychom zviditelnili záznam
nějakého faktu (např. tak, že v kruhovém diagramu zvi-
ditelníme nějakou výseč tak, aby se stala zřetelnou). Je-
vy, které jsou zachycovány třetí úrovní, jsou vlastnosti
vlastností druhé úrovně, v našem případě kumulace,
shluk vlastností druhé úrovně.

Rozdíl mezi první, druhou a třetí úrovní jazyka mapy
si ozřejmime na tomto příkladě. Předpokládejme, že
v mapovaném prostoru se nachází nějaká množina sídel
a že ke skutečnostem, o něž se tvůrce mapy zajímá, pat-
ří i nějaká binární relace na dané množině sídel. Body
určující na mapě polohu sídel patří do první úrovně ja-
zyka mapy; do téže úrovně by ovšem patřily i liníe uka-
zující průběh komunikací mezi sídly a ovšem také body
označující křížení takových komunikací. Patřily by sem
pochopitelně i areály, např. vodní plochy, lesy ap. Pro
jejich rozlišení by byla zvolena jednotlivá reprezentami-
na, a to tak, aby od sebe odlišila komunikace a průběh
říčního toku apod. Rozlišení komunikací, např. první
a druhé třídy by již bylo předmětem druhé úrovně jazy-
ka mapy, podobně jako areálové znázornění hustoty
osídlení ap. Ze všech způsobů, jimiž bychom mohli na
mapě zaznamenat danou binární relaci mezi sídly, je
patrně nejpřirozenější ten, při němž každé dva body za-
chycujicí na mapě polohu sídel, které jsou v této relaci,
spojíme nějakou linií (kterou ovšem musíme orientovat,
není-Ii relace symetrická). Jakmile tato relace zobrazuje
nějaký jev, pak uvedená linie je útvarem druhé úrovně.
Do druhé úrovně by se ovšem řadil i každý takový
útvar, který by linii provázel, pokud by odkazoval niko-
li jen k linii samotné, ale až k binární relaci mezi sídly.
Avšak bod, v němž by se některé dvě z těchto linií kříži-
ly nebo dotýkaly (tedy bod, který je vlastně poruchou
v kreslení linií - typickým v tomto směru může být na-
značení leteckých tras), by již nezachycoval jev druhé
úrovně, ale patřil by k útvarům úrovně třetí. Vznik to-
hoto bodu je výsledkem reprezentace druhé úrovně
a vytváří tak předpoklad pro útvar třetí úrovně, který
může být opět nějakým způsobem reprezentován.

Přistoupíme-li na to, že v jazyku mnohých map jsme
s to vedle úrovně první a druhé rozpoznat i úroveň třetí,
není pro nás již těžké připustit, že alespoň na některých
mapách bychom mohli objevit i úroveň vyšší. Teoretic-
ky vzato, můžeme na základě způsobu reprezentace
konstruovat posloupnost úrovní jazyka mapy a ovšem
i tak, jak se těchto vlastností budeme zmocňovat. První
úroveň jazyka mapy tvoří útvary, které vyplývají ze zo-
brazení F; toto zobrazení spolu s výběrem objektů, je-
vů, jejichž zobrazení je na mapě viditelné, jsou pravi-
dly, jimiž se první úroveň řídí. Každá další úroveň jazy-
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ka mapy vzniká buď přidáním pravidel dalších (např.
pravidel o reprezentaci vlastností) nebo z problémů zo-
brazení, které vyplývají z možností daných zobrazením
na mapě.
Vraťme se k první a druhé úrovni mapy. Ty přibližně

odpovídají podjazyku I a II jazyka mapy podle A. A.
Ljutého [6]. V této souvislosti bychom chtěli zdůraznit,
že rozdíl mezi 1. a 2. úrovní jazyka mapy nesmí být po-
jímán jako rozdíl ontologického postavení toho, co je
zobrazováno, ale výlučně jako výsledek reprezentující-
ho mechanismu. Nad vzájemným postavením a pomě-
rem podjazyků I a II se nedávno zamýšlel J. Neumann
[1]. Proti názorům, které jevy podjazyku I z jazyka ma-
py vylučují, hájí Neumann "geometrii jako podjazyk
mapy" a proti názorům, které mezi podjazyky I a II
kladou nehybný předěl, nalézá Neumann "spojovací
můstek" mezi nimi v topologii. Přejdeme-li k naší ter-
minologii, můžeme říci že hlubší pohled na jevy první
úrovně jazyka mapy, který v nich rozpoznává jejich to-
pologické vlastnosti, předěl mezi první a druhou úrovní
stírá.
Vyjdeme tedy z toho, že mapu lze nazírat různě (jde

nám ovšem o nazírání, které je motívováno). Změna to-
ho, jak mapu nazíráme, může způsobit změnu úrovní
jazyka mapy. Takové nazírání mapy, které úroveň ale-
spoň některých jevů zvyšuje a úroveň ostatních pone-
chává beze změny, nazveme analytizujícím pohledem;
a takové nazírání mapy, které úroveň alespoň některých
jevů naopak snižuje a opět úroveň ostatních jevů pone-
chává beze změny, nazveme syntetizujícím pohledem;
podobně jako v článku Nebeského [9] ponecháme stra-
nou složitější způsoby nazírání mapy, která by úroveň
některých jevů snižovala a zároveň jiných zvyšovala.
Jako příklad analytizujícího pohledu si představme

takové nazírání mapy znázorňující komunikační síť me-
zi sídly, které se nedotýká polohy těchto sídel, jak jsou
znázorněny na mapě, avšak v liniích spojujících refe-
renční body sídel na mapě vidí jen vyjádření existence
spojení. Tento pohled ponechává referenční body sídel
v první úrovni; linie, které tyto body spojují, posouvá
do druhé úrovně a případně další body, v nichž se linie
kříží, posouvá dokonce do úrovně třetí.
Pro příklad syntetizujícího pohledu si naopak vybe-

reme mapu, na níž je znázorněna symetrická relace me-
zi sídly, a to tak, že dvojice sídel, které jsou v relaci,
spojuje linie; tyto linie se ovšem mohou křížit. Synteti-
zující pohled, který v liniích vidí zobrazení reálného
spojení mezi sídly a tedy i v bodech, v nichž se linie kří-
ží, křižovatky reálných spojení, přesouvá do první úrov-
ně jazyka mapy z úrovně druhé linie a z úrovně třetí
jejich křížení.

Zvolené příklady analytizujícího a syntetizujícího po-
hledu byly (vzhledem k účinku) navzájem inverzní. Pře-
suny jevů mezi úrovněmi jazyka mapy byly způsobeny
"přeskoky" mezi různými stupni v obecnosti vlastností,
na Běž byl náš pohled zaměřen. Lze však očekávat, že
k dalším přesunům mezi úrovněmi jazyka mapy by nás
mohly dovést rozumně motivované analyzující i synteti-
zující pohledy založené úplně jinak. Možnost různých
motivovaných nazírání téže mapy rozčlenění jazyka ma-
py do úrovní relativizuje.
Dosud šlo o výklad jednotlivých úrovní jazyka mapy,

přičemž podstatnou roli zde hrála reprezentamina. Je-
jich úloha spočívala v tom, že jejich omezení vycházejí-
cí z relace reprezentace nutně vede k vytvoření dalších

úrovní. Tak skutečnost, že první úroveň zachycující ve
velké míře ikonicky (viz Peirce [8]) geografické poměry
skutečnosti, nutně musela přejít v úroveň druhou, jak-
mile ikonicky geografické zobrazení bylo ztíženo, bylo
neúčelné'nebo bylo dokonce znemožněno. Např. husto-
ta obyvatélstva není zobrazitelná počtem osob, ani je-
jich pohybem, tj. zobrazením ve smyslu úrovně první.

Dostáváme se tak k prvnímu konfliktu zobrazení, kte-
rý spočívá v tom, že nedostatečná ikoničnost reprezen-
tamin vyžaduje zavedení symbolových reprezentamin
(pro symboly je charakteristická konvenčnost), v našem
případě např. rastru pro znázornění hustoty obyvatel-
stva. Ikoničnost je pochopitelně garantována přiřaze-
ním k jistému areálu. Je třeba si ovšem uvědomit, že
symbolový charakter reprezentamin je možný pouze
s ohledem na původní reprezentaci první úrovně. To
znamená, že první úroveň je v případě reprezentace re-
prezentaminy druhé úrovně přítomna pomocí reprezen-
tace prázdných reprezentamin. Tato reprezentamina
zde musí být proto, aby garantovala správnou interpre-
taci reprezentamin druhé úrovně.
Tato skutečnost je výsledkem charakteru kteréhokoli

reprezentamina. Každé reprezentamen zachycuje sku-
tečnost jako celek, umrtvuje ji; jakékoli odlišné inter-
pretace mohou vést pouze k zavedení nového poměru
struktur reprezentamin, nikoli k upřesnění jejich role.
Znamená to, že v případě, že reprezentamina nejsou

schopna zachytit stav věcí v tom smyslu, jak je na pří-
slušné úrovni vyžadován, musí nutně být převedena na
úroveň vyšší, kterou se vyjadřujeme o sta..v,:, věcí úrovně
nižší. Nejde zde o klasický příklad m~a. ale
o postižení skutečnosti, že zvolený způsob z~~
není postačující. Patrně jde o vlastnost ikoničnosti, za-
tímco v případě klasického metajazyka se pohybujeme
pouze v oblasti symbolů a je to pro charakter práce
s ním výhodné.
Reprezentamina sloužící k zachyceni konfliktů v re-

prezentaci (viz. zvýraznění meandrů v případě malého
měřítka) ikoničnost respektuje, ale na úrovni podstatně
odlišné, než jsou ostatní reprezentamina na mapě.
Dosavadní výklad z hlediska reprezentace mlčky

předpokládal, že při překrývání reprezentamin jedné
úrovně reprezentaminy druhé úrovně musí nutně být je-
jich viditelnost potlačena, i když jejich funkce přítomna
v interpretaci mapy je. Tato skutečnost je velmi podob-
ná tomu, k čemu dochází v přirozeném jazyce a co bývá
označováno jako prázdné kategorie; srov. k tomu např.
Palek [l0]. Místo prázdných kategorií budeme v soula-
du s našim výkladem užívat termínu prázdná reprezen-
tamina.
Prázdná reprezentamina jsou minimálně dvojího dru-

hu: jsou to jednak ta, která nahrazují ta, která by měla
být vyjádřena zjevnými (viditelnými) reprezentaminy
na nižší úrovni, jednak ta, která zachycují odchylky od
standardu vyjádření a jsou tak nově zvoleným soubo-
rem reprezentamin.
Z uvedeného vyplývá, že reprezentace jednotlivých

úrovní představují z hlediska zobrazení na mapě jistý
celek, tedy vyžadují, aby reprezentamina tvořila homo-
genní systém, homogenní zejména co do zvolené iko-
ničnosti a symbolovosti. Jakékoli narušení vede k de-
zinformaci na mapě.
Prázdná representamina nejsou ovšem pouze výsled-

kem fungování úrovní, ale rovněž výsledkem jistých do-
hovorů, které závisí na encyklopedických znalostech

1990/2231990/223



Geodetický a kartografický obzor
224 ročník 36178, 1990, číslo 9

uživatele a které slouží k identifikaci příslušných jevů.
Rozdělení do úrovní a úloha reprezentace v nich tvo-

ří podle našeho názoru předpoklad pro zevrubnější for-
mulaci pravidel gramatiky mapy. Významnou roli
v tomto směru hrají zmíněné encyklopedické znalosti
uživatele mapy, protože ty tvoří "zkratkovitost" vyja-
dřování podobně jako je tomu v textech přirozených ja-
zyků.
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S velkým rozvojem věd v současné době narůstá množ-
ství poznatků a informací, s tím roste i potřeba na jedné
mapě zobrazit co největší množství údajů a skutečností.
Dochází však k tomu, že autoři kartografických děl čas-
to překračují míru únosnosti map, jejichž nemalé pro-
cento je tudíž díky svému obsahu značně přehuštěno.
Tím se mnohé mapy stávají nepřehledné až nečitelné.
Vyvstává proto problém, jakým způsobem lze na ma-

pě zobrazit velké množství informací tak, aby mapa zů-
stala přehledná a čitelná. Tento problém je možné
označit jako základní rozpor mezi poznáním a skuteč-
ností a jejím zobrazením na mapě, neboť mapa je
schopná obsáhnout jen určitou část poznané skutečno-
sti, nikoliv však skutečnost celou. Jak tedy na mapě zo-
brazit co největší část poznaného?
Řešením je využití syntetických map, především v te-

matické kartografii. Při tvorbě těchto map lze vycházet
z velkého počtu faktických informací, které jsou v pro-
cesu analýzy a následné syntézy zevšeobecněny a jsou
proto jednoduše vyjádřitelné na mapě. Z tohoto důvo-
du je důležitým rysem nynějšího rozvoje tematické kar-
tografie pozornost, obracející se k problémům kartogra-
fické syntézy a k tvorbě syntetických map. Význam to-
hoto problému podtrhuje prvořadá úloha syntézy v ce-
lém vývoji vědy, v úsilí k celistvému studiu přírody
a společnosti. Její aktuálnost se zvyšuje díky úspěchům
v rozpracování kartografických metod sledované sku-
tečnosti jako prostředku pro získání nových poznatků
o světě.

Kartografická syntéza a její vlastnosti

Analýza a syntéza jsou základními metodami vědecké-
ho poznání. Syntéza je bezprostředně spjata s analýzou
a jejím pokračováním. Každá analýza se provádí zá-
měrně, s cílem následující syntézy, tzn. spojení prvků
objektu poznání, vymezených a zkoumaných při analý-
ze. Cestě přechodu od nejjednodušší formy vědeckého

poznání k složitější napomáhá přechod od analytických
forem přes komplexní (případně komplexně-analytic-
ké) k syntetickým - v kartografii to znamená přechod
od analytických map k mapám syntetickým.
Cílem kartografické syntézy je zobrazit mapovaný

objekt nebo jev jako jednotný celek se všemi jeho vlast-
nostmi, znaky a vztahy. Bylo by však nesprávné před-
stavovat si syntézu jako prosté mapové sjednocení
prvků systému nebo ji chápat jako prostředek charakte-
rizující daný jev ve zobecněných ukazatelích.
Nedostatečná je také charakteristika kartografické

syntézy jako záměny trvalého, periodicky se opakující-
ho množství znaků znakem jiným. Tento moment pou-
kazuje na cenný rys syntézy - výklad a grafické zjed-
nodušení mapy, ale neodkrývá podstatu syntézy, kterou
je lépe si představit jako koncentrovanou formu výběru
a přenesení těch prvků systému, které jsou důležité pro
zhodnocení a charakteristiku systému jako celku.
Do procesu kartografické syntézy, při němž vzniká

syntetická mapa, se nevyhnutelně zapojuje také logická
forma syntézy, objasňující obsahové formy vztahů
prvků systému. V tomto smyslu kartografická forma
syntézy neexistuje nezávisle na formě logické. Výsledek
logické formy syntézy se vyjadřuje v legendě mapy ve
slovní formě, její plnější obsah může být zahrnut ve vy-
světlujícím textu. Velkorozměrové tabulkové le-
gendy tvoří jeden z důležitých přínosů kartografické
syntézy a vystupují jako rozlišující znak současných
syntetických map. Jsou ekonomické, přehledné, dobře
předávají základní vzájemné vztahy zobrazovaných je-
vů, vymezených nejen kvalitativními, ale i kvantitativní-
mi ukazateli.
Tabulkové legendy syntetických map jsou mnohofak-

torové. Jejich užívání umožňuje ohodnotit hloubku syn-
tézy a objektivnost klasifikace nebo typologie, objasnit
vzájemné vztahy a vlastnosti jevů a složitost struktury
prostorových systémů. Formulace vymezení charakte-
ristik jevů v takových legendách může být bud' jednot-
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ková (u kvantitativních ukazatelů) nebo slovní (u kvali-
tativních ukazatelů), kdy se používá vyjádření např.
"dobré - průměrné - špatné", nebo "vhodné - méně
vhodné". Z toho vyplývá, že v tabulkových legendách
mohou být buď kvantitativní, nebo kvalitativní ukazate-
le. Samozřejmě se nevylučuje ani kombinace obou, což
ovšem vede ke značnému zesložitění legend, a tím se
potírá i její přehlednost. Proto je nanejvýš vhodné pou-
žít jinou formu charakterizováni zobrazených jevů nebo
objektů.

Touto formou jsou vysvětlující texty, které by
měly stručně, ale výstižně formulovat vlastnosti jevů, na
jejichž základě byla mapa sestavena, a rovněž jednotli-
vě charakterizovat všechny klasifikační nebo typologic-
ké jednotky na mapě, vymezené podle vlastností, znaků
a vzájemných vztahů jevů, které v nich působí. Tyto vy-
světlující texty mohou být ve velmi stručné podobě za-
hrnuty i do samotných legend syntetických map.

K nejzákladnějším vlastnostem kartografické syntézy
patří š í ř k a syn t é z y, která je dána jedním přesně ur-
čeným jevem nebo systémem, či dokonce konkrétní
částí jevu (některými vzájemně působícími prvky systé-
mu). Syntéza může být rozšířena podle souhrnu vzájem-
ně působících jevů, charakterizujících např. přírodní
podmínky a jejich územní rozlišení. Dále se do syntézy
mohou zapojit různorodé jevy (systémy) pro shrnutí je-
jich společných vlivů na regionalizaci území s konkrét-
ním cílem.

Dále je možné pozorovat rozdíly v provedení synté-
zy, tzn., že je různý způsob realizace syntézy. Syn-
tetické mapy se vydávají často jako výsledek zobecnění
řady analytických respektive komplexně-analytických
map prostřednictvím souhrnu (skutečného nebo myšle-
ného), porovnání, výkladu a interpretace jejich obsahu.
Např. analytické mapy některých charakteristik klimatu
a reliéfu mohou posloužit společně s analytickými ma-
pami jiných prvků geografického prostředí jako zdroje
pro vytvoření mapy celkového hodnocení přírodních
podmínek podle jejich vhodnosti pro život obyvatel-
stva, tzn. hodnocení, spojující v jednom ukazateli vliv
souhrnu přírodních faktorů, působících na režim práce
a zdraví obyvatelstva. Možnosti tohoto způsobu zpraco-
vání syntetických map narůstají použitím výpočetní
techniky, která umožňuje syntetizovat libovolné množ-
ství prvků metodami matematické statistiky.

V některých případech mohou syntetické mapy zob-
razovat výsledky syntézy, získané nekartografickými
metodami. To je příznačné pro některé typologické ma-
py (např. geobotanické). V jiných případech se syntéza
uskutečňuje bezprostředně při vytváření syntetických
map, obvykle podle jiných map, např. pomocí stanove-
ní korelací mezi mnoha ukazateli, zobrazenými na ana-
lytických mapách.

V systému závislosti klasifikačních jednotek lze rozli-
šit dvě základní charakteristické formy syntézy -
regionální a typologickou (typizační). Regionalizace je
zvláštní druh vědecké systematizace, která se zakládá
na územním (chorologickém) principu vyčleňování jed-
notek různých hierarchických stupňů, přičemž tyto jed-
notky mají individuální charakter. Typologizace (typi-
zace) je vědecká metoda klasifikace systémů nebo sou-
borů jevů, které se určitým způsobem vztahují k po-
vrchu planety, avšak nevyčleňují se jako individuální,
neopakovatelné územní jednotky, ale jako třídy integro-
vaných jevů, které mají všeobecný charakter.
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Regiony nebo typy jsou zpravidla abstraktní jednot-
ky, které se vyčleňují na základě pravidel regionalizace
a typizace. Z podstaty těchto pravidel výplývá, že hrani-
ce (kontury) regionů nebo typů na mapě jsou logicky
zarovnány tvarově a nejsou zcela věrným obrazem sku-
tečnosti, pokud neprocházejí přímo po konkretních pří-
rodních nebo politickoadministrativních hranicích. Ge-

I neralizace tvarů těchto hranic je nepřímo úměrná měřít-
ku mapy, tzn. vzrůstá, čím je měřítko mapy menší.

Další zvláštností je hloubka syntézy, měnící se od
jednoduché integrace ukazatelů pro jednotlivé prvky do
celkového zobrazení systému, přičemž se berou v úvahu
nejen prvky systému, ale také vnitřní vztahy vymezující
jeho organizaci a celistvost.

Stupeň syntetizování ukazuje, do jaké míry se
syntetická mapa jako model dokázala přiblížit k plné-
mu zobrazení daného objektu nebo jevu.

Syntetické mapy mohou vznikat nejen syntézou map
analytických, ale i jednoduchých syntetických map, tzn.
syntetických map nižšího řádu. Jejich další syntézou lze
získat více zevšeobecněné syntetické mapy vyšších řá-
dů. Tato vlastnost kartografické syntézy se nazývá
mnohostupňová realizace syntézy.

Kartografická syntéza, která zobrazuje úroveň rozvo-
je určitého odvětví geografie, její "kartografickou vy-
spělost" je v různých oblastech tematického mapování
na různé úrovni. Nejvíce je rozvinuto mapování přírod-
ních složek geografického prostředí pomocí syntetic-
kých map, méně je rozpracováno jejich použití pro ma-
pování socioekonomické sféry.

Definice syntetické mapy

V odborné kartografické literatuře můžeme nalézt urči-
tou nejednotnost v definici syntetické mapy, která je
u různých autorů různá. Vyplývá to z rozdílných přístu-
pů k syntéze a k jejímu provádění. Proto je nutné uvést
příklady definic syntetické mapy:

I) "Syntetická mapa vyjadřuje určitý složitý jev, chá-
paný jako systém, jehož složky vznikly v důsledku inte-
grace, vyšší abstrakce více elementárních (analytických)
anebo komplexních jevů či charakteristik. Syntetická je
např. mapa klimatických oblastí (zón, regionů, typů
apod.), která nevyjadřuje jednotlivé teploty, srážky,
hodnoty průměrných teplot a další elementární charak-
teristiky klimatu v interakci s reliéfem daného území,
ale která vyjadřuje určitou syntézu těchto charakteristik
v podobě zevšeobecněných kategorií, např. v členění na
nížinné, podhorské, kotlinové, horské a vysokohorské
oblasti." (PRAVDA [10]).

2) "Syntetická mapa dává celistvou, íntegrální cha-
rakteristiku jevů (procesů), při jejímž sestavování jsou
brány v úvahu složky konkrétního jevu a vztahy existu-
jící mezi nimi. Jsou to krajinné mapy, mapy klimatické
rajonizace, na nichž jsou vyčleněny klimatické oblasti
podle souhrnu několika ukazatelů (teplota, srážky aj.),
ale obyčejně bez jejich vyjádření, mapy rajonizace ze-
mědělství, při jejichž zpracování se přihlíží k výrobní
specializaci hospodářství (podle struktury zbožní výro-
by), k úrovni jeho intenzivnosti atd." (SALIŠČEV [13]).

3) "Do skupiny syntetických se zahrnují mapy, které
dávají celistvou integrální charakteristiku jevu, založe-
nou nejen na zpracování a analýze faktického jevu, ale
i na výsledcích, které v sobě zahrnují a používají stu-
dium vzájemně působících jevů. Syntetické mapy se
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mohou rozlišovat podle předmětu syntézy (tektonické
kli~atické), podle šíře zahrnutí jevu (nejširší jsou map;
kraJinY), podle způsobu a zaměření syntézy (generaliza-
ce, interpretace, regionalizace, hodnocení, atd.)." (ZA-
RUCKAJA [15]).
. 4), ,,~y~tetické mapy vyjadřují takový stav jevů, který
je zavlsly na hloubce provedené analýzy těchto jevů,
která bývá předmětem pojednání v textu. Syntetické
mapy s prognózou vývoje jsou cennější, než syntetické
?lapy vyja~řující jen současný stav ... Syntetické mapy
~so~ ~ovazovany za obsahově nejhodnotnější mapy, za
jakysl vrchol tematické kartografie, přitom ovšem hra-
nice mezi nimi a mapami komplexními není dosti zře-
telná a některé mapy lze jen stěží zařadit do jedné
z obou kategorií map." (GOTZ [5]).
5) "Syntetické mapy odlišené od analytických odpo-

vídají vyšším stupňům vědeckého poznání a složitým
formám vědeckých výzkumů. Jejich prvotním znakem
je, syntetizování prvků a stran objektů a jevů, vymeze-
nych v procesu analýzy, a tudíž jejich integrální zobra-
zení." (ŽUKOV - SAI:NIKOV - JANVAREVA [16]).
6) "Syntetické mapy slučují velké množství jevů po-

dle určitých hledisek, rozčleněných za současného uvá-
žení jejich vzájemných hodnot a dominantního postave-
ní. Za takového předpokladu podává syntetická mapa
souhrn jednotlivých skutečností a poznání se zjevnými
nebo předpokládanými vztahy vzájemné podmíněnosti.
Mizí v ní však jednotlivé prvky, které daly základ věc-
ným korelacím a nejsou patrné v syntetickém vyjádření.
Syntetická mapa je především projevem myšlenkových
předpokladů a kde není více ověřovacích kriterií, může
se značně projevit i subjektivita v syntetizujících hledis-
cích." (NOV AK (7]).
7) "Syntetické mapy vyjadřují údaje (charakteristiky)

vyvo~ené cestou myšlenkových pochodů, abstrakce, ge-
nerahzace a především syntézy elementárních údajů
(např. mapy klimatických pásem, mapy zemědělských
produkčních oblastí atd.)." (HOJOVEC [6]).
8) "Syntetické mapy znázorňují několik různých

prvků nebo jevů v souhrnu, takže ukazují jejich souvis-
lost nebo vztah. Takové mapy dávají hlubší informace'
jejich studium však vyžaduje obvykle kvalifikovanější~
ho uživatele. Příkladem takových map jsou např. mapy
synoptické, k jejichž sestavení bylo použito velkého
množství různých meteorologických dat." (NOVÁK -
MURDYCH [8]).
Porovnáním všech uvedených definic lze rozlišit

správné, nepřesné a špatné definice. Charakteristika
syntetických map jako integrálního nebo souhrnného
zobrazení je velmi výstižná (u definic 1,2,3,5 a 6).
Spr~vná definice by měla v sobě zahrnovat i proces
v~mku těchto map, což velice nejasně interpretují defi-
mce 2 a 6. Spatná je definice 8, která charakterizuje
~omplex~í ~,nikoliv syntetickou mapu, jak dokazuje
I uvedeny pnklad. Nesprávný termín používá definice
7: gener~liz,ace je proces. vlastní analytickým mapám,
u syntetIckych map se zjednodušení provádí pomocí
zevšeobecnění. Syntetické mapy nevyjadřují pouze stav
jevů (definice 4), ale i jejich vztahy, vlastnosti apod. De-
finice syntetické mapy by měla zahrnovat i možnosti
těchto map v šířce zahrnutí jevu, o níž se nezmiňuje ani
jedna z definic.
,D.~finici. syntetické mapy, která by tuto skupinu map

vystIzně a jednoznačně charakterizovala, lze formulovat
takto:

"Syntetické mapy vyjadřují konkrétní část jevu, jev
nebo souhrn více jevů jako systém pomocí celistvé inte-
grál~í char~kteris~iky, která vznikla na základě analýzy
a nasledne syntezy vlastností a vzájemných vztahů
prvků tohoto systému".

Obecná klasifikace syntetických map

~tej?ě jako libovolné tematické mapy mohou být synte-
t1cke mapy děleny podle měřítka, rozsahu zobrazeného
úze~í, formátu a jiných znaků. Důležité jsou však ty
klaSIfikace, které vycházejí z jednotlivých vlastností
procesu, při němž syntetické mapy vznikají, tzn. karto-
grafické syntézy.
Dělení podle předmětu syntézy (podle orientace

syntézy) odpovídá dělení tematických map podle obsa-
hu. Lze rozlišit fyzickogeografické a socioekonomické
mapy a dále např. geomorfologické, klimatické, země-
dělské nebo dopravní syntetické mapy.
Dal~í způsob dělení je podle šíře zahrnutí jevu.

Synte~lcke mapy mohou zobrazovat charakteristiky jed-
noho jevu nebo dokonce konkrétní části jevu (např. ma-
py geologické, půdní eroze apod.), souhrn více jevů
vzájemně působících (např. mapy klimatické) nebo do-
konce různých jevů, pokud mají společné vazby na urči-
té území (např. mapy krajiny).
Podle způsobu a zaměření syntézy (formy syn-

tézy) ~e rozeznávají dva druhy syntetických map - ty-
pologIcké a regionální. Ty p o log i c k é map y vznikají
na základě typizace (typologizace), při níž se jednotlivé
soubory nebo systémy vymezují na základě podobnosti
sledovaných jevů do jednotlivých územně lokalizova-
ných typů, které se však nevyčleňují jako individuální
neo~akov~telné územní jednotky. To je příznačné pro
r.eg 10n a IIz ač ním a p y vznikající na základě regiona-
hzace, která vyčleňuje územní jednotky podle specific-
kých. charakteristik jevů - regiony. Regionální mapy
bývají někdy nazývány nejsyntetičtějším druhem map,
neboť ve velké většině vznikají syntézou typologických
map.
Někteří autoři (zejména ŽUKOV [16]) rozlišují dělení

syntetických map podle stupně, (hloubky) synté-
zy, který se projevuje v hloubce charakteristiky a v míře
vzájemného působení vnitřních vlastnosti systému zob-
razeného syntetickou mapou. Stupeň syntézy podmiňu-
je výskyt různě složitých typů syntetických map a někte-
rých přechodných forem, dotýkajících se nebo dokonce
překrývajících se s analytickými mapami. Projevuje se
to především na mapách životního prostředí a ochrany
přírody, na nichž bývá komplexní charakteristika systé-
mu zobrazena pomocí různých analytických a syntetic-
kých ukazatelů. Vycházíme-li z možnosti mnohastupňo-
vé realizace kartografické syntézy, lze obecně říci, že
syntetické mapy nižšího stupně, tzn. mapy částí systé-
mu, slouží jako základ pro syntetické mapy středního
stupně, tzn. mapy elementárních systémů, z nichž mo-
hou vznikat syntetické mapy vyššího stupně, tzn. mapy
systémů vyšších stupňů.

Cílem kartografické syntézy je zobrazit mapovaný ob-
jekt nebo jev jako jednotný celek se všemi jeho vlast-
nostmi, znaky a vztahy. Tím vzniká mapa, která je gra-
ficky zjednodušená a jejím obsahem je koncentrovaná
forma vybraných prvků, které jsou důležité pro zhodno-
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cení a charakteristiku systému jako celku. Proto se do
kartografické formy syntézy, jejimž výsledkem je synte-
tická mapa, nevyhnutelně zapojuje také logická forma
syntézy, objasňující obsahové formy vztahů prvků sy-
stému. Výsledek logické formy syntézy se vyjadřuje ve
slovní formě v legendě mapy, která může mít podobu
velkorozměrné tabulkové legendy, nebo její plnější ob-
sah může být zahrnut ve vysvětlujícím textu. Kartogra-
fická forma syntézy neexistuje nezávisle na logické for-
mě.
Syntetická mapa vždy znamená skok v poznání zob-

razovaného jevu, přechod od mnohozpůsobového vy-
jádření jeho jednotlivých prvků k jednotnému, integrál-
nímu zobrazení. Proto se dokonce za jednoduchou syn-
tetickou mapou podle vnějšího vzhledu skrývá hlubší
obsah, plnější představa o předmětu nebo jevu jako cel-
ku, než jakou může dát komplexní analytická mapa či
série analytických map. Ale syntetická mapa, i když má
hluboký obsah, nemůže dát absolutně přesnou a plnou
představu o zobrazovaných jevech. Může se pouze jako
model k nim na různých stupních dokonalosti přiblížit.
V současné době, kdy dochází ke značnému růstu infor-
mací ve všech vědních oborech, je kladen stále větší dů-
raz na to, aby získávání informací bylo snadné a časově
nenáročné. K tomu mohou napomáhat syntetické ma-
py, jejichž význam vzrůstá; žádný moderní komplexní
atlas, národní nebo regionální, se bez nich neobejde.
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Geografický informačný systém
a grafická interpretácia priestoro-
vých informácií

RNDr. Eva Mičietová, CSc.,
Geografický ústav SAV, Bratislava

vývoj geografického informačného systému (GIS), bu-
dovaného na Geografickom ústave SAV, vychádza zo
špecifikácie predmetu, funkcií a štruktúry. Predmetom
informačného systému je územie Slovenska. Najvyššia
rozlišovacia úroveň stanovená pre zber údajov, bázu
údajov, ako aj aplikačné úlohy, zodpovedá mierke
I:200000. Informačný systém zabezpečuje zber údajov
o prvkoch geografickej sféry zo staničných meraní,
z diafkového prieskumu Zeme, z roznych tematických
máp, alebo prevzatím z iných už existujúcich informač-
ných systémov. Disponibilitu údajov podmieňuje data-
bankový systém s integrovanou priestorovou bázou
údajov. Odvodenie informácií o krajine, modelovanie
vertikálnych i horizontálnych vzťahov na základe úda-

jov o komponentoch geografickej sféry, ako aj karto-
grafická ínterpretácia týchto informácií, predstavujú
v nadvazností na bázu údajov hlavné funkcie budova-
ného GIS.
Základná koncepcia informačného systému, jeho

štruktúra i úrovne integrity boli formulované v prácach
[2, 3]. Ciel'om príspevku je poukázať, v nadvaznosti na
uvedené práce, na uplatnenie objektového princípu
v štruktúre a organizácii bázy údajov vo vzťahu ku kar-
tografickej interpretácii priestorovej informácie o kraji-
ne.

2. Vonkajšie charakteristiky údajov a báza údajov GIS

Štruktúra bázy údajov GIS bol a odvodená výlučne
z vonkajších charakteristík geografických a podporných
údajov o objektoch tak, aby kategorizácia údajov v bá-
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ze údajov vyplynula zo špecifikácie prístupových ciest
k príslušných údajom o krajine.

Základné atribúty geografických údajov sú čas
a priestor. Z hl'adiska časovej platnosti rozlišujeme úda-
je okamžikové, intervalové a časovo nezávislé. Okamži-
kové údaje sa vzťahujú na časový úsek menší ako jeden
deň, intervalové určujú časovú platnosť niekol'ko dní,
alebo rokov, a časovo nezávislé sú údaje, ktorých časo-
vá platnosť sa považuje za neobmedzenú z hl'adiska sta-
novených kritérií.

"Priestorovosť" údajov je vyjadrená polohovou loka-
lizáciou vo zvolenom súradnicovom systéme. Okrem
polohovej lokalizácie rozlišujeme zároveň topologickú
platnosť údajov - bodovú, plošnú a líniovú.

Polohová lokalizácia údajov sa zabezpečí jed-
notným kartografickým súradnicovým systémom. D6-
sledkom r6znorodosti zdroj ov získania údajov
o prvkoch geografickej sféry je vel'ká pestrosť sp6sobov
vyjadrenia polohovej lokalizácie údajov. Táto je vyj ad-
rená v príncipe dvoma sp6sobmi - v zemepisnom sú-
radnicovom systéme (S, <p, A) a v rovinnom systéme (O,
X, Y). Z d6vodov uvedených v početných prácach, napr.
[1,3,4] je výhodné zabezpečiť jednotnú polohovú loka-
lizáciu v jednotnom systéme (O, X, Y), ktorého defor-
mačné parametre zabezpečujú rovnakú informačnú
hodnotu plošných elementov, rozdel'ujúcich záujmové
územie G IS. Systém (O, X, Y) predstavuje jednotný kar-
tografický základ GIS.

Rozdeleníe územia na elementy plochy zabezpečuje
štvorc(wá alebo iná pravídelná sieť. Umožňuje zjedno-
tenie roznych typov údajov, najma plošných a vytvore-
nie vektora charakteristík, ktoré z hl'adiska stanoveného
ciel'a komplexne charakterizujú príslušný plošný ele-
ment záujmového úzémia. Sieť predstavuje geometrickú
osnovu zjednotenia údajov o území, a preto je označo-
vaná pojmom jednotná kartografická sieť (JKS). Sieť
má hierarchickú štruktúru, pretože pre jednotlivé typy
údaj ov platia rozne kritériá reprezentatívnosti. Hierar-
chická štruktúra siete zabezpečuje jednoznačný priebeh
integrálnych hraníc štvorcov jednotlivých hierarchic-
kých úrovní.

Priestorová organizácia údajov sa vyjadrí
v rastrovom a vektorovom formáte. Polohová lokalizá-
cia i topologická charakteristika údajov može byť v bá-
ze údajov reprezentovaná v rastrovej i vektorovej for-
me. Vo vektorovej forme je elementámym prvkom prie-
storovej organizácie bod, polohovo lokalizovaný súrad-
nicami (x, y) v JKS. Body generujú línie a plochy, ku
ktorým sa viažu špecifické typy údajov. Rastrová forma
priestorovej organizácie údajov je určená rovnakými
elementmi plochy, ktoré sú vyčlenené štvorcovou sieťou
určitej hierarchickej úrovne. Polohová lokalizácia úda-
jov v rastrovom formáte je určená súradnicami (x, y) ur-
čitého vzťažného bodu uvažovaného elementu plochy.
Údaj sa vzťahuje bud' na tento bod, alebo na celú plo-
chu ním určeného elementu. Plochy v rastrovom formá-
te sú reprezentované postupnosťou prvkov rastra, ktoré
ich optimálne pokrývajú.

V zmysle vyššie uvedeného za základné objekty štruktú-
ry budeme považovať bod, líniu alebo plochu, ku kto-
rým sa viažu špecifické typy údajov. Pod typovou prí-

slušnosťou je označovaná skupina údajov, ktoré spolu
súvisia svojím informačným obsahom a majú určitú ča-
sovú platnosť. Základné objekty - body, línie a plochy
vo vzťahu k typom údajov, majú vlastnú identifikáciu,
ktorá može byť hierarchická alebo nehierarchická.
V dosledku toho možno špecifické typy údajov priradiť
k špecifickým objektom (bodom, líniám alebo plo-
chám), resp. jeden typ údajov sa móže vzťahovať na ur-
čitú skupinu objektov príslušného typu identifikátorov.
Objekt, ktorý nie je v báze údajov nositel'om žiadnych
špecifických typov údajov, iba údaj ov o vlastnej polo-
hovej lokalizácii a priestorovej organizácii, je označova-
ný pojmom územný cel ok.

Priestorová organizácia každého objektu a územného
celku je vyjadrená v rastrovom i vektorovom formáte,
čo umožňuje:
- generovať komplexné údaje o jednotlivých štvor-

coch JKS za rozne územné celky a pracovať s bázou
údajov na rastrovom principe,

- odvodené informácie vzťahovať na l'ubovol'ne objek-
ty (body, línie alebo plochy) na vektorovom princi-
pe, bez skreslenia ploch a tvarov, ako aj bez poklesu
polohovej presnosti údajov,

- graficky interpretovať čiastkové údaje a informácie
v rastrovej i vektorovej forme, prípadne ich vzájom-
ne kombinovať.
Objekt, údaj, územný celok a štvorec JKS sú takto zá-

kladné prvky štruktúry bázy údajov GIS. Vazba medzi
týmito prvkami vyplýva z požiadaviek výberu a kombi-
novania údajov na zabezpečovanie požiadaviek použí-
vatel'ov. Báza údajov geografického informačného sy-
stému zabezpečuje nasledujuce základné sposoby výbe-
ru údajov:
- podl'a príslušnosti k typom údajov,
- podl'a objektov určitého typu identifikátorov (výber

jedného, viacerých alebo všetkých typov údajov za
zvolený objekt - bod, líniu alebo plochu),

- podl'a príslušnosti k termínom,
- podl'a príslušnosti k územným celkom.
Báza údajov GIS musí zabezpečovať zároveň kombino-
vané sposoby výberu údajov, napr.:
- špecifikovaného typu údaj ov zo všetkých objektov,

za všetky termíny, určitý termín, alebo časový inter-
val,

- špecifikácia typu údajov za určitú hierarchickú úro-
veň identifikátorov objektov a za požadovaný ter-
mín,

- všetkých typov údajov za jeden objekt, alebo štvorec
JKS, za určitý termín alebo časový interval,

- určitého typu údajov za všetky objekty príslušného
typu za zvolený územný celok, jeden termín, všetky
termíny, časový interval, atd'.
V zmysle vyššie uvedeného bola navrhnutá štruktúra

bázy údajov GIS na objektovom principe tak, ako ju
v zjednodušenej forme znázorňuje obrázok I.

Štruktúra bázy údajov, ktorej zjednodušený model bol
načrtnutý, odráža prístup get>grafa k skúmaniu určitej
čas ti geografického priestoru. Báza údajov obsahuje
kartografickú zložku (geometrické špecifikácie objek-
tov), ako aj vazby medzi prvkami, ktoré odrážajú ich
vzájomnú spatosť v reálnom systéme.
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územný celok stvorec JKS

- názov územného celku - súradnice štvorca
- priest. organizácia K5 - zoznam objektov le-

v rastrovom formáte žiacich v štvorci
- priest. organizácia - zoznam územných cel-

vo vekt. formáte kov. do ktorých štvo-
rec patrí

~

/K4
Druh objektu Geografický objekt

- trieda objektu K2 - druh objektu
- podtrieda objektu - územná platnosť objektu,

- identifikácia objektu
- polohová lokalizácia:

súradnice vzťažných bodov JKS -
rastrová organizácia.
súradnice lokalizačných bodov ob-

údaj o objekte jektu- vektorová organizácia
- hierarchické vzťahy objektu:

- názov údaja zoznam nadriadených objektov,
- typ údaja Kl zoznam podriadených objektov
- časová platnosť údaja - - zoznam typov údajov vzťahujúcich
- hodnota údaja sa k objektu
- skupina, do ktorej typ

údaja patrí

K 1 - Pre jednotlivé geografické objekty je možné vytvoriť ťubovolnú skladbu údajov, ale každá musí byť v báze údajov
vopred zadefinovaná ako štruktúra údajov objektu.

K2 - Každý geografický objekt je zaradený do jednej objektovej triedy a podtriedy. Počet druhov objektov nie je ob-
medzený. Táto konštrukcia slúži na vyhl'adávanie údajov podťa druhu objektu.

K3 - Každý geografický objekt mMe byť zaradený do zvolených územných celkov. Toto zariadenie určí použivateť pri
zápise geografického objektu do bázy údajov. Konštrukcia slúži na vyhl'adávanie údajov podla územných celkov.

K4 - Konštrukcia na vyhl'adávanie údajov po jednotlivých štvorcoch JKS.

Princíp bázy údajov zabezpečuje nezávislosť údajov
od ich ďalšieho spracovania. Objektový princíp štruktú-
ry bázy údajov a priestorová organizácia objektov v ra-
strovom i vektorovom formáte umožňujú riešenie rela-
tívne nezávislých tried úloh, napr.:
- tvorbu roznych typov digitálnych modelov prvkov

geografickej sféry, najma digitálneho modelu relié-
fu, ale aj modelovanie iných priestorových javov po-
mocou abstraktných ploch, výpočet parametrov
týchto ploch a ich interpretácia vo forme areálov,
izočiar a perspektívnym priestorovým zobrazením
s výstupom na rastrové i vektorové grafické systémy,

- modelovanie procesov v krajine na princípe bunko-
vých automatov, vychádzajúcich z rastrovej organi-
zácie údajov v báze údajov, vyjadrenie toku látky,
energie a informácie na hranách štvorcov JKS, vyja-
drenie priestorovej diferenciácie toku látky, energie
a informácie vo forme areálov, izočiar na vektoro-
vých alebo rastrových grafických systémoch,

- grafickú interpretáciu čiastkových údajov z bázy
údajov,

- vzájomné kombinovanie rastrových a vektorových
údajov.
Kartografická interpretácia priestorových údajov

a informácií s uplatňovaním roznych grafických foriem
- rastrovej i vektorovej predstavuje jeden zo základ-
ných výstupov prakticky všetkých úloh, riešených v pro-
stredí GIS.

Oddelením priestorových údajov od ich grafického vy-
jadrenia sa vytvárajú podmienky pre viacúčelové použi-
tie údajov. Rozne možnosti výberu objektov, interpretá-
cia vzťahov medzi nimi, uplatnenie kombinácie grafic-
kých foriem rastrovej i vektorovej, vofba mierky i výre-
zov modelov poukazujú na to, že GIS je vhodným pro-
stredím na formovanie priestorových model ov krajiny
a plní funkciu významného informačného prostriedku.
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1. Úvod

Súčasné metódy a prostriedky kartografického modelo-
vania sú čoraz viac ovplyvnené prudkým vývojom in-
formatizácie. Zmyslom informatizácie je zabezpečiť
prenos poznatkov a informácií potrebných predovšet-
kým na zlepšenie života l'udí. Pre celý rad l'udských čin-
ností vzrastá význam priestorovej lokalizácie objektov
i lokalizácie dósledkov mnohostranných činností a zá-
sahov v priestore. Metódami kartografického model 0-
vania podporenými systémovými, informačnými a počí-
tačovými prostriedkami možno poskytovať aktuálne,
rýchlo prístupné poznatky a informácie o podmienkach
života I'udí v prírodnom a socioekonomickom prostredí
určitých regiónov.

2. Koncepcia kartografického modelovania priestoru prí-
rodného a socioekonomického prostredia

Kartografické modelovanie chápeme ako poznávací
proces. Predmetom poznávania je reálny priestor, ktorý
vidíme a vnímame bezprostredne alebo sprostredkova-
ne pomocou prístrojov. Vyplnený je objektmi, javmi
a procesmi rózneho druhu, medzi ktorými sú vzájomné
súvislosti v čase. Podstatu poznávacieho, resp. modelo-
vacieho procesu tvorí abstrakcia, výber hlavného a špe-
cifického, poznatky vytvorené vednými odbormi i skú-
senosť nadobudnutá praktickou činnosťou. Ak zostaví-
me dostatočne všeobecný logický postup modelovania
priestoru kartografickými metódami, v podstatných ry-
soch pripomína proces systémového modelovania, ako
sa móžeme presvedčiť na orientovanom grafe (obr. I).
V znázornenom postupe kartografického poznávania sú
rešpektované priame súvislosti a vazby: reálny priestor
- geografický priestor - kartografický model - reali-
zácia kartografického modelu - použí'vanie kartogra-
fického modelu (na obr. 1. označené VI> Vz, V3, V4)' Rov-
naká dóležitosť je pripísaná spatným vazbám všade
tam, kde móže spatná vazba priniesť poznatok, resp. in-
formáciu o kartografickom modeli a jeho používaní.
Spatné vazby sú nástrojom verifikácie, aktualizácie
a používania modelu (na obr. I vyznačené Vs, V6, V7, Vs,

V9, VIO)'
Na reálnom priestore v určitom čase možno poznávať

celú triedu geografických priestorov (v odbornej litera-
túre sa stretávame s vel'mi blízkym označením- geosy-
stémy [3]). Každý z geografických priestorov (geosysté-
mov), resp. ich prieniky sú predmetom kartografického
modelovania.
Kartografické modelovanie plní dve hlavné funkcie.

Prvou je vytvorenie abstraktného kartografického prie-
storu, resp. systému (kartografické zobrazenie, súradni-
cový systém, výškový systém, koncepcia zberu modelo-
vých údajov ap.). Druhou je vytvorenie základu mate-
rializácie kartografického priestoru do konkrétnych
modelov realizovaných geometrickými prostriedkami

(body, čiary, plochy, značky), farbami, digitálnym záz-
namom, fotozáznamom, videozáznamom ap. Použitel'-
nosť kartografického modelu závisí od úrovne poznania
predmetu modelovania, od úrovne poznani a spoločen-
skej a hospodárskej potreby určitých druhov modelov
a od použitia účelných prostriedkov na realizáciu
a používanie modelov.

3. Kartografický model prírodného a socioekonomického
prostredia regiónu

Vychádzajúc z podmienok riešenej úlohy [2] využívanie
navrhnutého kartografického modelu (spoločenská po-
treba), je zamerané dvoma smermi. Prvý - na regionál-
ny prieskum a inventarizáciu jednotlivých prvkov prí-
rodného a socioekonomického prostredia. Druhý - na
poskytnutie kartografickej bázy pre tvorbu používatel'-
sICýchtematických modelov. Obidva smery sa uchádza-
jú o funkčné využitie v informačnom zabezpečení
správnych a rozhodovacích orgánov regiónu. Regióny
sa obmedzujú na určité oblasti prípadne doterajšie
územnosprávne administratívne jednotky (v našoÍn prí-
pade okres Michalovce). Prostriedkami realizácie a sú-
časne aj používania navrhnutého modelu sú relačný da-
tabázový systém a niektorý pristupný grafický systém
na počítačoch PC XT, resp. AT.
V koncepcii štruktúry modelových údajov sme vy-

chádzali z Chenovho E-R-A modelu (Entity-Relation-
ship-Atribut model, to znamená opísanie modelu po-
mocou pojmov entita- vzťah- atribút - podrobnejšie
napr. v [4]). Jeho výhodou okrem iného je možnosť pre-
tvorenia na relačný model, ktorý napriek obmedzeniam
prichádza do úvahy v databázových prostriedkoch Pc.
V základe E-R-A modelu sú entity opisujúce rozlíšiteľ-
né objekty a množiny entít rovnakého typu (E množi-
ny). Vzťahy a súvislosti medzi entitami a E množinami
sa opisujú pomocou vzťahových množín (R-množín).
Podrobnejší opis entity, resp. vzťahu, sa vykoná pomo-
cou atribútov Ai, resp. Hj, to znamená funkcie v tvare:

A; (resp. B): Ej(resp. Rj)_ Vn> (I)
kde Ep resp. Rj je entitná, resp. vzťahová množina,

Vn je množina hodnót atribútov.
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Entitnými množinami sú v štruktúre modelovaných
údajov opísané prvky topografického a socioekonomic-
kého prostredia regiónu. Vzťahovými množinami ich
vzájomné súvislosti v priestore a v topológii prostredia.
Atribútmi sú vyjadrené charakteristické vlastnosti
prvkov v realite i na modeloch.

Modelované prvky prírodného a socioekonomického
prostredia tvoria dve skupiny: relatívne stabiInejšiu
skupinu topografických prvkov (základný topografický
model) a otvorenú skupinu - premenlivých používatel'-
ských prvkov (tematické kartografické modely). Topo-
grafické prvky vytvárajú aktuálny priestorový model
prírodného a socioekonomického prostredia regiónu.
Prvky používatel'skej skupiny v zmysle úlohy [2] vytvá-
rajú podklady v súčasnosti vysoko aktuálnych modelov
ekológie regiónu. Pritom treba povedať, že v prípade
ekológie ide z hl'adiska modelovania o vel'mi zložitý re-
álny objekt, na ktorom možno rozpoznať množiny vý-
razných čiastkových systémov, spojených mnohonásob-
nými dynamickými súvislosťami a vazbami do roz-
siahleho multisystému. V našom prístupe ide o čiastko-
vé analytické modely a tam, kde je to možné, aj s ná-
pravnými hlavne lesohospodárskymi a technickými
opatreniami.

Topografický model navrhujeme ako aktuálny karto-
grafický model, ktorého základ tvorí súradnicový a výš-
kový systém (S-JTSK a Bpv) a obsahové prvky sú pre-
vzaté z mapy okresov SR mierky I :50 000 [8]. Pomocou
prijatého súradnicového a výškového systému sú vyja-
drené vzájomné priestorové a topologické vzťahy topo-
grafických prvkov. Modelovaný topografický obsah je
rozvrstvený na informačné súbory: sídiel, komunikácií,
vodstva, porastov a povrchu pody, hraníc, výškopisu
zobrazeného bodmí terénu s údajmi nadmorských vý-
šok, popisov a farieb. Najmenšou jednotkou v štruktúre
údajov je segment pozostávajúci z neprázdnej množiny
bodov P,,, n = I, 2, ... , m, v ktorej može byť prvý a po-
sledný bod identický. Segmentom je l'ubovol'ná množi-
na bodov vytvárajúca hranicu topografického prvku, fa-
rebnej plochy alebo konštrukčnú čiaru názvu. Na seg-
ment kladieme algoritmickú požiadavku jednoznačno-
sti, konečnosti a hromadnosti (t.j. maximálneho možné-
ho počtu potrebných bodov topografického prvku). Na-
príklad: úsek cesty medzi dvoma križovatkami, medzi
križovatkou a mostom, čiara vodného toku medzi križo-
vaním s cestou (mostom) a najbližším prítokom, blok
zástavby v sídle, bod výškopisu ap. Segmenty vyžadujú
podrobnejšiu špecifikáciu vlastností - atribútov topo-
grafických prvkov v realite, ale aj špecifikáciu ich vy-
jadrenia na modeli. Zo segmentov podl'a určujúcich zá-
vislostí sa tvoria prvky v informačných súboroch. Seg-
mentovanie topografických prvkov vyžaduje kartogra-
fické poznatky a skúsenosti a je výsledkom tvorivej prá-
ce kartografa, ktorú vkladá do základov topografickej
databázy. Jednoduché príklady štruktúrovania topogra-
fických modelových údajov sú v tab. I.

4. Vytváranie a používanie tematických modelov regiónu

Kartografické tematické modely predpokladáme vytvá-
rať podl'a požiadaviek používatel'ov prienikom aktuál-
nych informačných topografických vrstiev, ktoré sa do-
plnia a rozšíria o tematické informačné súbory. Doteraz
sme experimentálne skúmali možnosť kartografického
vyjadrenia a súradnicovej lokalizácie niektorých ukazo-
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ti

vatel'ov zo štatistického systému vytýčeného OSN pre
životné prostredie. Vel'mi neúplný prehl'ad tvorí
155 ukazovatel'ov získaných rozborom ekologických
podkladov a máp, ktoré boli zostavené roznymi inštitú-
ciami. Každý ukazovatel' vyžaduje podrobné kartogra-
fické vyhodnotenie z hl'adiska zobrazenia, vytvorenia
preň nového symbolu - značky, použitia farby a z hl'a-
diska súradnicovej lokalizácie. Takéto vyhodnotenie
nie je algoritmizovatel'né, je výsledkom analytickej
a tvorivej činnosti kartografa, v ktorej može používať
prístupný grafický software. Určitým prísl'ubom je pod-
pora tejto činnosti expertnými systémami, ktoré sa však
u nás zatial' na PC používajú ojedinele. Je pripravených
viacero modelov z prienikov rozličných topografických
i tematických entitných a relačných množín vypracova-
ných v rámci riešenia úlohy [2] aj za účasti študentov.
Z nich možno uviesť napríklad model dopadu znečiste-
nia ovzdušia na rastliny, zobrazujúci lokality:
- ojedinelýchpoškodení na vel'mi citlivých rastlinách

a slabého hromadenia emisií na listoch a kmeňoch,
- poškodenia na viacerých druhoch rastlín, znížený

počet lišajníkov, vel'ké nahromadenie emisií na lis-
toch a kmeňoch,

Hraníce kód: 500

okresu kód: 504

segment I číslo
body
relácie
atribúty
segment 2 číslo
body
relácie
atribúty

obce kód: 505

segment I číslo
body
relácie
atribúty

katastra kód: 506

segment I číslo
body
relácie
atribúty

Vodstvo kód: 300

rybník kód: 319

segment I číslo
body
relácie
atribúty

Sídla kód: 100

blok súvislej zástavby kód: 102

segment I číslo
body
relácie
atribúty
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- silného postihnutia rastlín s odumretými časťami bez
výskytu lišajníkov.
Uvedený model spol'ahlivo zobrazuje posobenie

ovzdušia na živé rastlinné organizmy. Ďalším užitoč-
ným modelom je model hydrogeologických pomerov
regiónu, do ktorých sú zobrazené zdroje znečistenia vo-
dy alebo model negatívnych limitujúcich krajinných
faktorov, modely koncentrácií roznych odpadových
chemikálií vo vode, v ovzduší a v pode. Súhrnné infor-
mácie poskytuje model ekologického zónovania krajiny
s návrhmi nápravných prírodných, technických, spol 0-

čenských a technologických opatrení. Pri použití diske-
tovej pamiiťovej jednotky, pre doplňujúce tematické in-
formačné súbory, je vytváranie analytických, náprav-
ných i simulačných používatel'ských modelov na báze
topografického modelu neohraničené.

5. Aktualizácia modelových informačných súborov

Modelové údaje pre topografické informačné súbory
sme získali digitalizáciou z aktualizovaných podkladov
pre mapu okresu Michalovce v mierke 1:50 000. Tieto
podklady sa aktualizujú v zmysle inštrukcie na tvorbu,
obnovu a vydávanie Základnej mapy ČSSR v mierke
1:50000 [7].
Tematické modelové údaje sme doplňovali z rozlič-

ných rezortných podklad ov, z máp roznych mierok, vy-
žadujúcich špeciálnu prípravu a spracovanie. Časť pod-
kladov bola v textovej forme. Na skúmanie vývoja eko-
logických zmien a jeho vyjadrenie kartografickými pro-
striedkami účinnými metódami zberu vstupných údajov
sú fotogrametrické metódy a dial'kový prieskum Zeme.
Niektoré možnosti aktualizačnej interpretácie v infor-
mačnom súbore vodstva a komunikácií sme odskúšali.
Zo spektrozonálnych kozmických snímok v mierke cca
í :270000 bol i vytvorené tri zviičšeniny v mierke
1:50 000 na papier, na tých bolo zvolených 20 vlícova-
cích bodov (hlayne zo súboru riek). Takto získané inter-
pretačné schémy bol i ďalej digitalizované a transformo-

vané, skontrolované súradnice bodov doplnili alebo ak-
tualizovali informačné súbory vodstva a komunikácií.

6. Záver

Kartografické modelovanie vyuzIVajúce databázové
a grafické prostriedky počítačov posilňuje poznávaciu,
a tým aj informačnú stránku máp a kartografických mo-
delov, napomáha ich aktualizácii a používaniu. V územ-
nom rozsahu regiónu (napr. okresu alebo oblasti) mož-
no tieto poznatky pomocou PC využiť na vytvorenie
digitálnych, uživatel'ských modelov pre potreby infor-
mačného zabezpečenia správnych a rozhodovacích or-
gánov.
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1. Úvod

V geovedách se často stretávame s problémom model 0-
vania javov pomocou spojitých funkcií, ktorých hodno-
ty poznáme len v niekol'kých diskrétnych bodoch. Pro-
blém interpolácie možno formulovať všeobecne pre
d-dimenzionálny prípad takto: Majme n hodnot skú-
maného javu zUl; j = I, , n, meraných v diskrétnych
bodoch xUl = (xYl, xY), , x~» v určitej oblasti d-di-
~enzionálneho priestoru. Zostrojme funkciu S(x) takú,
ze

S(XUl) = zUl, j = 1, ... , n. (1)

Je .zjavné, že funkcií spÍňajúcich podmienku (I) možno
naJsť nekonečne vel'a. Aby sme dostali jednoznačné rie-
šenie, je potrebné zaviesť pre funkciu S(x) dodatočné
podmienky.

2. Variačný prístup k interpolačnému problému

Mnoho interpolačných metód je založených na predpo-
klade, že interpolačná funkcia má byť hladká. Ako mie-
ru hladkosti funkcie g(x) d reálnych premenných / x =
(XI> X2, ..• , Xd)/ v oblasti Q d-dimenzionálneho priesto-
ru zavedieme seminormu E(g) navrhnutú v práci [7]
v tvare

kde a = (aj, a2, ... , ad) je multiindex, ktorého dížka je
I a/ = Li ai a {Ba} sú nezáporné konštanty. Pomocou (2)
možno variačné riešenie interpolačného problému for-
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mulovať takto: Nájdi funkciu S(x), ktorá spÍňa pod-
mienky

S(XV») = zV), j = 1, ... , n, (3)

P(S) = minimum. (4)

Talmi a Gilat v práci [7] ukázali, že problém má jediné
riešenie

ln n

S(x) = L. ad; (x) + L. Aj R(x, xV»), (5)
l~ 1 j ~ 1

kde {};(x)} je množina lineárne nezávislých funkcií,
ktoré majú nulovú seminormu hladkosti (2), R(x, xV»)
je generujúca funkci a a a!, Aj sú koeficienty, ktoré sa vy-
počítajú riešením nasledujúcej sústavy lineárnych rov-
níc

/IL. Aj}; (xV)) = O,
j~ 1

Všeobecný matematický postup pre konštrukciu gene-
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rujúcich funkcií sa uvádza v práci [8] a niektoré nové
funkcie sme prezentovali v prácach [3], [5].

3. Kompletne regularizovaný splajn

Najznámejšou a v praxi úspešne overenou funkciou,
vychádzajúcou z variačného prístupu, je splajn tenkej
platne. Pri aplikácii tejto funkcie však vznikajú problé-
my jednak pri interpolácii v oblasti ach s prudko sa me-
niacim gradientom (vznik falošných extrémov) a pri vý-
počte derivácií druhého rádu (logaritmické singularity)
[4], [5].

Tieto obmedzenia sme sa snažili· zmiemiť nájdením
novej, všeobecnejšej interpolačnej funkcie. Jej seminor-
ma hladkosti zahfňa derivácie všetkých rádova má všeo-
becný tvar daný vzťahom (2), kde prislušné koeficienty
sú

{

O,

Ba = C(a)
qJ2lal(lal-I)!'
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lal!
al! ... aJ!

pričom a), ... aJ = O, 1,2,3, .... Zodpovedajúci expli-
citný tvar interpolačnej funkcie, ktorú sme nazvali kom-
pletne regularizovaný splajn, je daný pre d = 2

S(x) =a, + ~ Aj {In (irj) + EI [( i'j)2] + CE}
(10)

a pre d = 3

~ [2 (((Jrj) 2]S(x) =al + ..L.... Aj -erf - -- ,
i~1 ({Jrj 2 ..;;

Jr; = L (Xk - X~»)2.
k~'

V týchto vzťahoch CE je Eulerova konštanta a EJ (.)

a erf (.) sú špeciálne funkcie, pre ktoré sú príslušné po-
lynomické aproximácie, vhodné pre počítačovú imple-
mentáciu, uvedené v zodpovedajúcej matematickej lite-
ratúre (napr. [I)). Volitel'ný parameter ({J možno chápať
ako zovšeobecnený parameter tenzie, ktorý umožňuje
meniť charakter interpolačnej plochy od tenkej pružnej
platne po membránu. Funkcia má regulárne derivácie
všetkých rádov, je rotačne invariantná, pričom zmena
mierky je ekvivalentná zmene parametra zovšeobecne-
nej tenzie. Posledné dve vlastnosti možno využiť na za-
vedenie jednoduchého typu anizotropie tak, že prešká-
lovaním priestoru v danom smere sa v tomto smere
adekvátne zmení tenzia.

4. Analýza, spádnice a špecifické línie

Explicitný tvar interpolačných funkcií umoznuJe po-
merne rýchlo a jednoducho generovať štvorcovú sieť
s l'ubovol'nou hustotou, k vrcholom ktorej sú vypočíta-
né nielen funkčné hodnoty, ale i hodnoty derivácií ale-
bo z nich odvodených parametrov (sklonov, orientácií,
spádnicových, horizontálnych prípadne hlavných kri-
vostí). Na báze štvorcovej siete sa potom realizujú
izočiarové mapy a pohl'ady, reprezentujúce modelova-
ný jav i mapy priestorového rozloženia jeho morfome-
trických parametrov, vyhl'adáva sa priebeh spádnic po-
stupom v smere vektora gradientu a rozpracovaný je aj
postup na vyhľadávanie chrbátnic a údolníc ako lokál-
nych extrém ov horizontálnych krivostí, ako sa podrob-
nejšíe uvádza v práci [2].

5. Výsledky

Kompletne regulovaný splajn bol použitý v programo-
vom systéme na modelovanie a analýzu priestorových
javov z 2- a 3- dimenzionálnych diskrétnych údajov,
ktorého koncepciu uvádzame napr. v [4], [5). Možnosti
systému ilustrujeme na nasledovných príkladoch.

5.1 Interpolácia plochy so zlomom
Vplyv orientovanej tenzie interpolačnej plochy ilustru-
jeme na funkcii so zlomom, ktorej nepravidelné vstup-
né bodové pole je prevzaté z práce [6]. Aplikácia splaj-
nu tenkej platne viedla podobne ako inéštandardne
používané metódy k ploche so silne zvlneným priebe-
hom v oblasti zlomu (obr. I). Zvlnenie sa podstatne zní-
žilo pri použití kompletne regularizovaného splajnu
(obr. 2) s dostatočne vysokou hodnotou parametra ten-
zie «({J = 45) a najma pri zavedení zvýšenej tenzie orien-
tovanej v smere osi XI «({J = IlO, pomer škálovania I : 3,
obr. 3). Zvýšenie tenzie v smere kolmom na zlom viedlo
k vzniku zaujímavého efektu zrejmého z obr. 4.

5.2 Interpolácia a morfometrická analýza
reliéfu

Vstupné bodové pole (155) bodov bol o digitalizované
z vrstevníc ZM CSFR I : 10 000. Z tohoto vstupného
bodového pol'a boli vypočítané hodnoty nadmorských
výšok, sklonov, spádnicových a horizontálnych krivosti
k vrcholom štvorcovej siete 40 x 39 kompletne regulari-
zovaným splajnom «({J = 20). Pohl'ad na reliéf a analy-
tické izočiarové mapy sú na obr. 5. - pohl'ad, obr. 6. -
sklony, obr. 7. - spádnicová krivosť, obr. 8. - horizon-
tálna krivosť. Priebeh vybraných spádnic je na obr. 9.
a údolníc a chrbátnic na obr. 10.

5.3 Interpolácia z 3-d údajov z geologických
vrtov

Vstupné bodové pole tvorí 1185 bodov (x), X2, X3)(i) s na-
meranými hodnotami koncentrácií ZUl. Vzhľadom na
vel'kosť a rozloženie bodov vstupného bodového pol'a
bolo použité segmentované spracovanie po prekrývajú-
cich sa vrstvách ako sa podrobnejšie uvádza v práci [8).
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Na základe interpolačnej funkcie troch premenných
bolo vypočítané priestorové rozloženie koncentrácií
v ložisku s možnosťou kartografického znázornenia l'u-
bovorného rezu ložiskom v tvare izočiarovej mapy. Na
obr. 11-14 sú vybrané horizontál ne a vertikálne rezy
modelovaným ložiskom.

6. Závery

V práci sme prezentovali výsledky dosiahnuté v oblasti
interpolácie a analýzy spojitých funkcií dvoch a troch
premenných, ktoré patria k základným nástrojom mo-
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delovania v geovedách. Navrhli sme novú interpolačnú
funkciu kompletne regularizovaný splajn s riaditefnou
orientovanou tenziou a regulárnymi deriváciami všet-
kých rádov. Overili sme vlastnosti prezentovaných me-
tód na viacerých praktických príkladoch, ktoré potvrdi-
li vysokú presnosť interpolácie (testy v práci [6]) a uká-
zali možnosti čiastočne prispósobiť charakter funkcie
modelovanému javu. Významným prínosom je možnosť
efektívného spracovania analytických máp modelova-
ného javu, predovšetkým máp krivostí a pofa spádnic
a modelovanie javov funkciami troch premenných.
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Tvorba tematických map Prahy
na základě materiálů dálkového
průzkumu Země
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RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř,
Geodetický a kartografický podnik, s. p.,

Praha

1. Úvod

K důležitým směrům rozvoje v kartografii nepochybně
náleží využívání materiálů dálkového průzkumu Země
při tvorbě nových kartografických děl nebo aktualizaci
obsahu děl stávajících. Oba aplikační okruhy se staly
předmětem závěrečných fází řešení úkolu státního plá-
nu technického rozvoje AI2-346-811 "Aerokosmický
průzkum životního prostředí ČSSR" probíhajícího v le-
tech 1986-1990. Výsledky tohoto výzkumu a vývoje
technologií zaměřených na využívání informačního po-
tenciálu účelově zpracovaných leteckých a kosmických
snimků území jsou prezentovány v kartografické formě.
V příspěvku je stručně popsána tvorba specifických

kartografických výstupů, jimiž byly završeny práce na
řešení druhého dílčího úkolu uvedeného úkolu státního
plánu, který byl orientován na tematické mapování vy-
braných složek životního prostředí hlavního města Pra-
hy. Řešitelem úkolu je Středisko dálkového průzkumu
Země Geodetického a kartografického podniku v Pra-
ze, které kooperuje s Útvarem hlavního architekta hl.
m. Prahy jako realizátorem úkolu.

2. Nástin problematiky

Cílem prací bylo vyhotovení specifických druhů tema-
tických map poskytujících informace o rozmístění a zá-
kladní kategorizaci městské zeleně a územně devastač-
ních jevů. K městské zeleni se přitom řadí sadovnicky
upravené plochy (např. parky, sídlištní zeleň), zahrady
u individuální zástavby, lesy, stromořadí, rozptýlená ze-
leň, hospodářská zeleň (zahrady, sady aj.), neupravené
plochy zeleně atd. Devastované plochy ve městě jsou
zastoupeny zejména řízenými skládkami komunálního
a průmyslového odpadu, nadměrnými zábory půd při
výstavbě sídlišť a komunikací, plochami se zbytky po
zařízení stavenišť, tzv. divokými skládkami apod.
Materiály dálkového průzkumu poskytují úměrně

svému měřítku podrobné í přehledné informace o uve-
dených prvcích území. Postup tvorby map vychází
z volby parametrů těchto materiálů (tj. druhu a měřít-
ka), pokračuje stanovením a získáním dalších vstupních
informací (podpůrné šetření in situ, tematické mapové
podklady aj.), volbou způsobu zpracování pořízených
snímků (analogové, digitální), která se provádí s ohle-
dem na charakter řešeného problému í způsob následné
interpretace (vizuální, automatizovaná) a vrcholí zpra-
cováním výstupu (tematická fotomapa nebo polygrafic-
ky vyhotovená mapa).

3. Vstupní data

Při řešení úkolu bylo využito leteckých i kosmických
snímků. Letecké snímky se staly vstupním materiálem
pro podrobný tematický výzkum území. Jako zkušební
lokalita bylo zvoleno typické pražské sídliště Jižní Měs-
to s širším okolím v rozsahu přibliŽně 40 km2• Toto íÍze-

mí zahrnuje díky své poloze na okraji města všechny
hlavní druhy městské zeleně i řadu devastačních jevů.
Letecké multispektrální snímkování celé lokality bylo

realizováno komorou MSK-4 z paluby letounu L-410
v různých měsících let 1986-1988. Výsledkem snímko-
vých akcí jsou série multispektrálních záběrů v měřítku
1:25 000 a v některých případech i I: 13 000. Tyto sním-
ky poskytují podrobné informace o rozmístění a cha-
rakteru sledovaných jevů. Různé termíny snímkování
zachycující období rozličných vegetačních fází výrazně
napomáhají následné interpretaci snímkových materiá~
lů, zejména při tvorbě Mapy zeleně a devastačních jevů
(viz odst. 4.1), kdy bylo nutno odlišit zeleň od půdního
pozadí.
Pro zachycení ještě detailnějších dat bylo v letech

1986-1989 pořízeno několik desítek snímků komorou
HASSELBLAD 500 ELlM na černobílý infračervený,
barevný inverzní i spektrozonální materiál v měřítku
I :10 000 (výjimečně 1:2 000 a I: I 000) z paluby vrtulní-
ku Mi-2.
V nutném rozsahu bylo zajištěno i pozemní šetření,

které se zaměřilo na identifikaci několika prvků měst-
ské zeleně i některých devastačních jevů, jejichž zobra-
zení na snímcích neumožňovalo jednoznačnou inter-
pretaci. Tato data přispěla ke zvýšení spolehlivosti in-
terpretace snímků.
Pořizování leteckých snímků (letové plány), jejich

zpracování a interpretace (orientace na snímcích) i tvor-
ba konečné podoby kartografických výstupů se opírala
o kartografický podklad, který je reprezentován zejmé-
na Základní mapou ČSSR měřítka 1:10000. K interpre-
taci výrazně napomáhaly i tematické mapy, např. mapa
"Kategorizace dřevin rostoucích mimo les", kterou
zpracoval na podkladě Státní mapy odvozené 1:5 000
Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody.
Naopak v některých případech letecké snímky pouká-
zaly na nesprávnost či neaktuálnost obsahu podklado-
vých map.
Řešení úkolu uvedeného státního plánu však předpo-

kládalo výzkum způsobů nejen detailního vyjádření sle-
dovaných územních prvků poskytnutého leteckými
snímky, ale i jejich přehledného zobrazení v rámci celé
městské aglomerace. Splnění tohoto požadavku umož-
nily materiály kosmického průzkumu pořízené jednak
skanerem Thematic Mapper, jednak fotografickou ko-
morou KFA-I 000.
Obrazové záznamy získané pomocí skaneru Thematic

Mapper, který pracuje na palubě americké družice
Landsat 5, byly pořízeny v srpnu 1988; pro výzkumné
účely se je podařilo zajistit prostřednictvím Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů v Brandýse n. L. od firmy
EURIMAGE. Tento skaner vyhotovuje obrazové záz-
namy v sedmi spektrálních pásmech. Obrazový prvek (s
výjimkou šestého pásma) odpovídá v území čtverci
o straně 30 m.
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V dubnu 1990 zakoupilo Středisko dálkového prů-
zkumu Země pro sledované účely rovněž pozitivní ko-
pii spektrozonálního snímku Prahy, který byl pořízen
komorou KFA-I 000 z paluby sovětské družíce Kosmos
v květnu 1989 v měřítku I :270 000. Rozlíšovací schop-
nost snímku se pohybuje kolem sedmi metrů v území.
Snímky tohoto druhu dodává sovětský podnik zahra-
ničního obchodu SOJUZKARTA.

Kartografický podklad, který byl použit při zpracová-
ní obrazových záznamů z družice Landsat 5 a při tvorbě
výsledných fotomap, je tvořen tiskovými podklady vod-
stva, popisu a případně hranic Základní mapy ČSSR
1:50000 a Mapy okresů ČSR I: I00000, na níž je zobra-
zeno území Prahy a okresů Praha-západ a Praha-vý-
chod.

4. Zpracování a interpretace aerokosmických materiálů.
Vyhotovení kartografických výstupů

Zpracování aerokosmických materiálů je proces, Jlmz
se vstupní data dálkového průzkumu (fotografické
snímky území nebo jeho obrazové záznamy pořízené
skanery) převádějí do podoby, která v pokud možno co
největší míře usnadní jejich následnou ínterpretaci.
Existují dva základní postupy zpracování, a to analogo-
vý a digitální; v některých případech dochází i ke kom-
bínaci obou způsobů. Volba zpracovatelského postupu
závisí na charakteru řešeného problému, přístrojovém
vybavení, které je k dispozici, i na finančních možnos-
tech objednatele prací.

Analogové způsoby zpracování jsou ve své nejjedno-
dušší formě zastoupeny tvorbou zvětšenin z originál-
ních fotografických snímků území. Složitější postup
představuje zpracování barevných syntéz, které se vy-
hotovují z multispektrálních snímků nebo určitým způ-
sobem vytvořených výtažků pro základní barvy. Ve
Středisku dálkového průzkumu Země se barevné synté-
zy vyhotovují buď na multispektrálním projektoru
MSP-4B, který ze vstupních materiálů maximálního
formátu 7 x 9 cm umožňuje tvorbu syntéz v pětinásob-
ném zvětšení, nebo pomocí překreslovače Rectimat C,
jímž lze zpracovávat snímky menší než 30 x 30 cm
v prakticky libovolném poměru zvětšení. Podrobné in-
formace o tvorbě syntéz uvádí např. [I].

Digitální formy zpracování snímků i obrazových záz-
namů se na zmíněném pracovišti realizují částečně po-
mocí zařízení Photomation P-1700, které je vybaveno
počítačem LSI-2120 a interakčním obrazovým disple-
jem. Parametry jednotlivých kroků digitálního zpraco-
vání i klasifikace se zjišťují na tomto počítači; hromad-
né zpracování obrazových dat pak probíhá na počítači
EC 1045. Výsledky digitálních postupů jsou zařízením
P-1700 vizualizovány do podoby tří výtažků pro základ-
ní barvy, které slouží jako vstup pro syntetizaci obrazu
na projektoru MSP-4B nebo překreslovači Rectimat C.

Kartografické výstupy vznikají rozličným způsobem,
např. montáží snímků do formy fotomozaiky doplněné
rámovými údaji a vysvětlivkami, nebo jako výsledek in-
terpretace snímků, který je po vyjádření zvolenými ma-
povými značkami vkopírován do určitého kartografic-
kého podkladu. Velmi častá podoba kartografických
výstupů je reprezentována soukopií zpracovaného či

klasifikovaného snímku a vybraných prvků zvolené
podkladové mapy (Základní mapy ČSSR, Mapy evi-
dence nemovitostí apod.).

Při tvorbě kartografických výstupů v rámci řešení
úkolu bylo použito každého z uvedených způsobíÍ. Ná-
stin jejich vzniku s rozdělením na výstupy vyhotovené
z leteckých a kosmických materiálů je obsažen v násle-
dujících odstavcích.

4.1 Tvorba kartografických výstupů z letec-
kých snímků

Tvorba těchto výstupů vychází ze snímků zkušebních
lokalit pořízených komorami MSK-4 a HASSELBLAD
500 EUM. Z leteckých multispektrálních snímků
1:25 0004. a 6. pásma komory MSK-4, které odpovídají
vlnovým délkám 640-680 nm a 790-890 nm, bylo vy-
hotoveno větší množství černobílých zvětšenin v měřít-
ku I: IO 000 a 1:5 000. Geometrická rozlišovací schop-
nost těchto zvětšenin dosahuje v území přiblížně I m.

Dále byly vytvořeny barevné syntézy
2. (520-560 nm), 4. a 6. pásma, případně I.
(460-500 nm), 4. a 6. pásma v měřítku 1:5000 na pro-
jektoru MSP-4B ve dvou variantách barevného vyjádře-
ní, které nahradily buď přibližné rozložení barev ve
skutečnosti (vegetace v odstínech zelené a abiotika
v purpurové barvě) či uspořádání barev charakteristic-
ké pro spektrozonální snímky (vegetace v odstínech čer-
vené a abiotika v modrošedé barvě). Z nepříliš bohaté-
ho výběru monozonálních snímků poskytnutých komo-
rou MSK-4 byly zvoleny uvedené kombinace, které po-
dle zkušenosti podávají kvalitní zobrazení sledovaných
jevů.

Černobílé zvětšeniny a barevné syntézy se staly vý-
chozím materiálem pro tvorbu dvou kartografických vý-
stupů. První z nich, "Mapa zeleně a devastačních jevů",
vznikla doplněním interpretovaného tematického obsa-
hu do listů Základní mapy ČSSR 1:10000. Interpretace
probíhala pomocí přístroje Kartoflex, který umožňuje
ztotožnění obrazu snímku a mapy a tím i následný zá-
kres požadovaných obsahových prvků snímků do ma-
pových podkladů. Jednoduchým způsobem tak bylo
umožněno jednak zjištění změn městské zeleně oproti
původnímu zákresu v Základní mapě a vyhledání zele-
ně nové, jednak odhalení devastačních jevů.

Klasifikované změny a doplňky byly vyjádřeny ma-
povými značkami, které zčásti respektují značkový klíč
uvedené Základní mapy a zčásti ho tematicky doplňují
a vykresleny do sestavitelského origínálu; jeho podkla-
dem se staly tisky mapových listů 12-42-03 a 12-42-04,
které pokrývají téměř celou zkušební lokalitu. Interpre-
tace probíhala též s pomocí již zmíněné mapy "Katego-
rizace dřevin rostoucích mimo les". Zařazení této mapy
jako pomocného podkladu pro interpretaci zvýšilo její
kvalitu zejména při identifikaci osamělých stromů i ji-
ných prvků rozptýlené zeleně. Současně však snímky
odhalily určité nedostatky v obsahu mapy - např. mís-
to zeleně uvedené v mapě se ve skutečnosti vyskytují
devastované plochy atd.

Následovalo vyhotovení vydavatelských originálů.
Běžným postupem byl pak proveden tisk nákladu nové
mapy ofsetovou technikou. Legenda tematického obsa-
hu zahrnuje vybrané prvky zeleně a devastačních jevů

1990/2381990/238



· a navíc i hranice chráněných území a registrovaných
přírodních ploch, které byly do mapy převzaty z jiných
podkladů.

Druhý z kartografických výstupů zahrnuje dvě foto-
mozaiky, které byly vytvořeny montáží nepřekreslených
černobílých zvětšenin vyhotovených v měřítku I :IO 000
z originálních snímků 6. pásma pořízených komorou
MSK-4. Jelikož obě fotomozaiky pokrývají tutéž lokali-
tu jako předešlé mapové ukázky a byly vyhotoveny ve
stejném měřítku, lze jejich srovnáním zjišťovat rozdíly
ve vyjádření územní reality mezi mapou s tradičně poja-
tým klíčem mapových značek a snímky, jak je rozvede-
no v [2). Zmíněná skutečnost, že fotomozaiky byly vy-
tvořeny z nepřekreslených a tudíž nikoli do přesného
měřítka uvedených snímků, toto srovnání podstatně ne-
ovlivňuje.

Rovněž z několika černobílých, barevných a spektro-
zonálních snímků pořízených komorou HASSEL-
BLAD 500 ELlM byly na fotografický papír vyhotove-
ny zvětšeniny v měřítkách 1:2000 (výjimečně I : I 000),
jichž bylo užito, podobně jako černobílých i barevných
odvozenin z leteckých multispektrálních snímků, nejen
k interpretaci vybraných prvků městské zeleně a devas-
tací při tvorbě "Mapy zeleně a devastačních jevů", ale
i při identifikaci některých prvků obsahu kosmických
materiálů, o nichž pojednává odst. 4.2.

Kartografický výstup vyhotovený ze snímků velkých
měřítek posledně uvedených představuje fotoschéma
1:1 000, které vzniklo na překreslovači Rectimat C jako
soukopie barevného inverzního snímku I: I 000 s nega-
tivním, tj. v obraze bílým vyjádřením polohopisu po-
zemkové mapy evidence nemovitostí. Fotoschéma po-
drobně zobrazuje území o rozloze cca 20 ha u Hostivař-
ské vodni nádrže. I když se nejedná o ortofotomapu,
fotoschéma umožňuje odhalit hrubý nesoulad mezi po-
zemkovou mapou a skutečností zejména v místech, kde
došlo na lesních pozemcích k výstavbě parkoviště a ko-
munikací.

Praktický význam kartografických výstupů vyhotove-
ných z leteckých snímků spočívá zejména v poskytnutí
netradičního pohledu na zobrazené území, který umož-
ňuje identifikovat nejen rozmístění a stav zeleně i cha-
rakter jejích vazeb na další prvky území, ale i velmi
rozsáhlé devastované i devastaci z různých důvodů po-
stupně podléhající plochy, které jsou běžnému pozoro-
vateli skryté a působí přitom negativně na životní pro-
středí, zejména prašností, možností kontaminace po-
vrchových i podzemních vod atd.

4.2 Tvorba kartografických výstupů z kosmic-
kých materiálů dálkového průzkumu

Zatímco kartografické výstupy vyhotovené z leteckých
snímků se tematicky orientují zejména na různé aspekty
zeleně a devastací, které se ve značném rozsahu vysky-
tují na zobrazovaných lokalitách, výstupy pořízené na
základě kosmických materiálů zahrnují velká území
včetně rozsáhlé starši zástavby, zemědělské půdy aj.,
což znamená, že zastoupení jednotlivých prvků území
na těchto výstupech je odlišné od jejich zastoupení na
lokalitách účelově určených k leteckému snímkování.
Proto nabývají kartografické výstupy vyhotovené z kos-
mických materiálů podoby blížící se fotomapám využití
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půdy (Iand-use), i když se sledovaným územním
prvkům věnuje při jejich zpracování zvýšená pozornost,
která se odráží i ve struktuře klíče smluvených mapo-
vých značek.

Obrazové záznamy a snímky pořízené z družic se
v rámci řešení úkolu staly podkladem pro tvorbu foto-
map. Pro většinu z nich tvoří vstupní data obrazové záz-
namy získané skanerem Thematic Mapper, které již by-
ly při předání Středisku DPZ zbaveny geometrických
zkreslení a radiometrických degradací. Existuje několik •
způsobů zpracování a klasifikace těchto dat, lišících se
zejména podílem automatizace. Používají se jednodu-
ché metody, které vedou k volbě různých kombinací ba-
revných syntéz určených k vizuální interpretaci i celá
řada náročnějších postupů, z nichž nejsložitější dokon-
ce využívají některých principů umělé inteligence.

Zpracovatelské a klasifikační postupy lze rozdělit do
dvou základních skupin. Prvni spočívá v předzpracová-
ní dat, jehož cílem je především zlepšení kvality sním-
ků, např. převzorkováním digitálního obrazu (tj. zmen-
šením obrazového prvku). Druhý postup zpracování
představuje automatizovaná klasifikace dat, při níž do-
jde ke kategorizaci obrazových bodů do předem zvole-
ných zájmových tříd.

Výsledky předzpracování a klasifikace jsou pomocí
zařízení P-1700 vizualizovány do tří nových syntetic-
kých komponent (výtažků pro základní barvy). výstup-
ní fotomapa pak vzniká na překreslovači Rectimat C
jako soukopie barevné syntézy výtažků a negativního
obrazu vybraných prvků obsahu zvolené podkladové
mapy. Zatímco fotomapa vzniklá předzpracováním
obrazových dat vyžaduje ještě následnou vizuální inter-
pretaci, aby poskytla požadované informace, je fotoma-
pa vytvořená klasifikací dat přímo hotovým dílem s pří-
slušným klíčem mapových značek. Popis metod digitál-
ního zpracování dat uvádí např. [3).

Určitá pozornost byla věnována i výběru obsahových
prvků podkladových map, které mají posloužit zejména
k orientaci v obraze fotomapy a přitom pokud možno
nerušit její tematický obsah. Tyto podmínky jsou splně-
ny, použije-Ii se popis a čarový obraz vodstva nebo ad-
ministrativní hranice. Úplný polohopis je nevhodný
(zvláště ve městech) pro relativně značnou plochu, kte-
rou jeho vyjádření v mapách středních měřítek zaujímá.

Bylo vyhotoveno několik fotomap v kladu a měřítku
Základní mapy ČSSR I: 50000 (pro listy 12-23,
12-24, 12-41 a 12-42, které pokrývají území Prahy
a okolí) a Mapy okresů ČSR I : 100000 zahrnující Pra-
hu. Většina z fotomap vznikla na základě digitálního
předzpracování obrazových dat, jímž byl mj. převzorko-
ván minimální územní prvek z plochy 30 x 30 m2 na
7,5 x 7,5 m2 a zmírněn tak vliv diskrétnosti rastrového
obrazu. Zbývající fotomapy pak byly vytvořeny klasifi-
kací vstupních obrazových dat. Značkový klíč obou
druhů fotomap obsahuje tři kategorie městské zástavby,
širší komunikace, zoraná pole, devastované plochy, níz-
ké vegetační patro, jehličnaté porosty, listnaté porosty
a vodstvo.

Spektrozonálního snímku Prahy pořízeného komo-
rou KFA-I 000 bylo posléze využito k vyhotovení zvět-
šeniny do měřítka I :50 000 na Rectimatu C. Kosmický
snímek Prahy a okolí tak vysoké rozlišovací schopnosti
nebyl dosud pro potřeby odborné veřejnosti k dispozi-
ci. Původní snímek posloužil též k tvorbě zvětšenin
v kladu a měřítku Základní mapy ČSSR I : 50 000 pro
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mapové listy, k nimž již existují fotomapy zpracované
z dat Thematic Mapperu. Spektrozonálních snímků to-
hoto druhu lze využít též pro aktualizaci a opravu obsa-
hu Základní mapy I : 50 000, jak je uvedeno v [4].

5. Závěr

V současnosti již existuje několik fotomap pražského
území různého původu a měřítek. Při řešení různých va-
riant zpracovatelských postupů se vykrystalizoval zá-
věr, že forma zpracování obrazových dat by se měla
modifikovat podle charakteru vstupních materiálů.
Jde-Ii o fotografické snímky, lze považovat za přirozené
jak analogové metody jejich zpracování, tak i vizuálni
způsoby interpretace. Digitální zpracování a automati-
zovaná interpretace snímků představují soubor složi-
tých operací, jak přehledně uvádí [5], jejichž výsledek
ne vždy odpovídá vynaloženému úsilí a nákladům. Na-
proti tomu obrazové záznamy pořizované zejména ska-
nery jsou svou strukturou předurčeny k digitálnímu
způsobu zpracování a klasifikace; teprve výsledky těch-
to postupů se vizualizují.

Další práce se soustřeďují nejen na prohloubení růz-
ných variant zpracování a klasifikace, ale i n,a stanovení
vývoje sledovaných územních prvků na základě moni-
torování území metodami dálkového průzkumu. Počítá
se i s výzkumem možností napojení získaných výstupů

na Městský informační systém Prahy - informační
okruh o životním prostředí.
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Kartografické diela slúžia spoločnosti ako informačný
zdroj. Dokumentujú kumulatívne zapojenie kartografie
ako vednej disciplíny s kartografickou polygrafiou do
spoločenskej del'by práce. Pokroky roznych vedných
disciplín, hlavne v oblasti chémie, vel'kou mierou pri-
speli nielen k zmene obsahových prvkov kartografic-
kých diel, ale aj k zmene technologického spracovania.

Technológia spracovania máp je určujúci činitel' naj-
vhodnejšej pracovnej techniky pre aktuálne a ekono-
mické rozširovanie požadovaných informácií. Výcho-
diskom systémovej organizácie práce pri spracovaní po-
lytematických máp je realizačný, kartografický a poly-
grafický cyklus pracovných činností I'udských, mecha-
nických a automatizačných. Za všeobecné časti polygra-
fického spracovania mapy, ktorými sa budeme podrob-
nejšie zaoberať hlavne z pohl'adu materiálového, može-
me považovať 4 základné etapy:
- výroba polygrafických medziproduktov,
- zhotovenie tlačovej formy,
- tlač požadovaného nákladu,
- dokončovacie a knihárske spracovanie.

2. Výroba polygrafických medziproduktov

Táto etapa v kartografickom procese spracovania máp
pozostáva z vyhotovenia diapozitívnych a dianegatív-
nych predloh čiernobielych a viacfarebných v uprave-
nej mierke z podkladových máp. Tieto sa možu vyhoto-
viť fotoreprodukčnou alebo kopírovacou technikou.
Citlivé vrstvy pri oboch prípadoch sú nanesené na
transparentných plastových fóliách. Plastové fólie mu-
sia spÍňať v'opred stanovené vlastnosti. SÚ to predovšet-
kým rozmerová stálosť pri zmene teploty a relatívnej
vlhkosti, I'ahká manipulácia, znížené možnosti mecha-
nického poškodenia a pod., ktoré im dávajú možnosť
viacnásobného využitia pri zachovaní kvality výrobku
a racionalizáciu pracovno výrobných procesov.

V [I] je podaný vyčerpávajúci prehl'ad jednotlivých
druhov plastových fólií (typu PVC, PET, polykarboná-
tových a pod.) používaných v procese kartografického
a polygrafického spracovania kartografických predloh
vrátane účelovej povrchovej úpravy pre využívanie (po-
kresl'ovanie, nosiče fotografických a fotokopírovacích
vrstiev, nosiče rycích vrstiev pozitívnych a negatív-
nych), a tiež jednotlivých výrobcovo Tieto výrobky poz-
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náme a mrzí nás, že sú to výrobky vyrábané v cudzine
a výrobcovi a v tuzemsku ich výrobe nevenujú dostatoč-
nú pozornosť. Pritom možnosť ich použiti a má široké
pole v polygrafickom priemysle, v projektových organi-
záciách a inde.
Okrem fólií je treba venovať výrobnú pozornosť aj

médiám na vytváranie alebo záznam obrazu ako sú tu-
še, svetlocitlivé vrstvy a pod. Je to z pohl'adu kartogra-
fov a organizácií, ktoré pracujú s grafikou ručnou alebo
automatizačnou úloha viac ako nástojčivejšia.
Dovolíme si preto upozorniť na niektoré možnosti

a perspektívy zlepšenia vývoj a v tomto smere:
Zošrachtené fólie typu PVC číre aj bielopigmentova-

né (na výrobu reliéfnych máp) jednostranne mechanic-
ky matované pripravujeme vyrábať v rokoch
1990-1991 v nadvliznosti na riešenie tematickej úlohy
č. 1/1984 s cieľom nahradiť za devízy dovážaný Astra-
Ion.
Ing. V r á b e I s kolektívom pracovníkov obracajú po-

zornosť na tuzemskú výrobu širokého sortimentu účelo-
vo upravovaných fólií. vývoj týchto fólií sa robí v orga-
nizácii FOILCOS JZD Ohnišov a ponuka je reálna
v roku 1990. Núka sa veľká príležitosť vyplniť medzeru
zaostávania medzi tuzemskou výrobou a cudzinou vrá-
tane zefektívnenia výroby a nahradenie zdraviu škodli-
vých svetlocitlivých vrstiev dvojchromanov vrstvou
zdravotne nezávadnou vyrábanou na báze diazografic-
kých soli s možnosťou jadnofarebného i viacfarebného
záznamu na vrstvy nanesené na plastové fólie typu PVC
alebo PET.
Spotreba fototechnických materiálov stále rastie,

a s tým aj náklady. Domnievame sa, že sú reálne mož-
nosti vyriešiť záznam jednofarebných i viacfarebných
obrazov mapy (výťažkami) priamo systémom z pozitívu
pozitív na klasický negatívny fototechnický materiál
s vylúčením dianegatívu ako medziproduktu a bez pou-
žiti a autoreverzného filmu pri použití vhodných druhov
záznamových médií - tušov. Rovnako by sa dali robiť
aj farebné výťažky.

3. Zhotoveníe tlačovej formy

Tlačová forma je prostriedok na prenasanie tlačovej
farby v polygrafických technikách. Na tlač každého fa-
rebného prvku mapy treba osobitnú tlačovú formu.
Tlačová forma pre ofsetovú tlač je charakterizovaná

tým, že tlačiace a netlačiace prvky sú v jednej rovine
a vlastná tlač sa vykonáva tak, že tlačiace prvky sú oleo-
filné (prijímajú tlačiarensku farbu) a netlačiace prvky
sú hydrofilné (prijímajú vodu).
Podľa materiálu nosnej podložky móžeme ofsetové

tlačové formy rozdeliť na:
- kovové,
- plastové,
- papierové,
- vrstvené.
V kartografickej polygrafii sa využívajú takmer výluč-

ne ~ateriály I. skupiny, a to jedno kovové a viackovové.
Z jednokovových sú to zinok, hliník a z viackovových
kombinácie med' - chróm, mosadz - chróm [2].
V súčasnej dobe majú zvláštne postavenie hliníkové

ofsetové tlačové platne. Variáciou hrúbky, povrchovej
úpravy a spósobu zhotoveni a tlačovej formy možno pri-
praviť tlačovú formu od jednofarebných nenáročných
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prác až po vysokonáročnú viacfarebnú tlač. Používa sa
valcovaný hliníkový plech, ktorý sa povrchovo upravu-
je:
- mechanickým zdrsnením,
- chemickým zdrsnením,
- elektrochemickým zdrsnením,
- anodickou oxidáciou,
- alebo kombináciou týchto postupov.
Metódy zhotovenia ofsetových tlačových foriem mó-

žeme rozdeliť na:
- fotochemické,
- elektrografické,
- difúzneho procesu.
Najčastejšíe používanou metódou je fotochemická. Je
založená na zázname informácie kopírovacieho podkla-
du do rádove mikrometrovej hrúbky citlivej vrstvy na-
nesenej na podložke. Vzhľadom na citlivosť bežných
citlivých vrstiev sa používa kontaktné kopírovanie.
Citlivé vrstvy používané u nás sú založené na báze

dvojchromanov (amonného alebo draselného), ktorými
sú scitlivené spojivá (arabská guma alebo polyvinylal-
kohol). V súčasnosti sa presadzujú svetlocitlivé roztoky
vytvorené na báze polyvinylalkoholu scitliveného bis-
azidmi.

4. Tlač požadovaného nákladu

Pre tlač máp sa v súčasnosti používa výlučne ofsetová
tlač. Na to je okrem tlačového stroja potrebný potlačo-
vaný materiál a tlačové farby.
Potlačované materiály móžeme rozdeliť- na:

- papier,
- syntetický papier,
- fólie z plastov,
- iný materiál (kovové fólie, materiály vrstveného typu
a pod.).
Najčastejšie používaným materiálom pre tlač máp sa

l}oužíva papier, syntetický papier (ojedinele) a fólie
z plastov (pre reliéfne mapy). Podľa [2] papier je defino-
vaný ako plošný materiál vytvorený rovnorodou vrs-
tvou splstených vlákien. Okrem vlákien obsahuje pa:
pier aj iné organické a anorganické látky. Najvýznamnej-
šie sú glejivá a plnivá. Papiere, ktorých vlastnosti vyho-
vujú, alebo bol i zámerne prispósobené požiadavkám
tlačových techník, nazývame tlačovými papiermi.
Papier má niektoré všeobecné vlastnosti, ktoré vyplý-

vajú zjeho zloženia a spósobu výroby. Niektoré, dóleži-
té pre tlač uvedieme:

Plošná rovnomernosť - súvisí s nerovnomerným roz-
delením zložiek papiera v ploche pri výrobe a vedie ku
kolísaniu vličšiny vlastností papiera napr. hrúbke, prie-
svitnosti, opacite, nasiakovosti a pod.
Anizotropia je spósobená preferenčnou orientáciou

vlákien v smere pohybu papierenskeho sita. Dósledkom
sú odlišné mechanické vlastnosti papiera pozdÍžne
a kolmo na smer vlákien. Pri ofsetovej tlači by mal byť
smer vlákna rovnobežný s osou v"alcov. Pre knihárske
spracovanie je vhodné, aby smer vlákna bol rovnobež-
ný s chrbtom knihy.
Hygroskopickosť papiera je vlastnosť daná samotnou

surovinou - celulózou. Dá se len ťažko potlačiť, a to
len silným glejením. Pri výrobe papiera by mal papier
obsahovať 7-8 % vlhkosť. Vo všeobecnosti sa papier
vždy usiluje dosiahnuť rovnovážnu vlhkosť v závislosti
od vlhkosti okolitého vzduchu. Relatívne najmenšie
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zmeny vo vlhkosti papiera sú pri relatívnej vlhkosti
vzduchu 55 až 65 % a teplote 18-22 oe. Zmena vlhko-
sti papiera je spojená so zmenou rozmerov, čo može
viesť k problémom so sútlačou viacfarebných máp. Pre-
to sa papier pred spracovaním klimatizuje.
Potlačitel'nosť papiera je definovaná ako vhodnosť

na získanie odtlačku požadovanej kvality pri danej
technike tlače. Potlačitel'nosť je vyjadrená súborom
technologických parametrov papiera, ktoré priamo ale-
bo nepriluno ovplyvňujú kvalitu odtlačku.
Spracovatel'nosť papiera charakterizuje vhodnosť pa-

piera pre bezproblémovú tlač s minimálnymi preruše-
niami sposobenými papierom, pre tlač s maximálnym
využitím výkonnosti tlačového stroja pri zachovaní vy-
žadovanej kvality odtlačkov.
Hladkosť a tlačová hladkosť papiera sú jedny z naj-

doležitejších vlastností papiera z hl'adiska dosiahnutej
kvality odtlačku. Nerovnosti papiera sťažujú dosiahnu-
tie kontaktu v tlačovom prúžku. Klesá množstvo prene-
senej tlačovej farby. Zhoršuje sa vernosť reprodukcie
tlačových prvkov formy. Pri plných plochách klesá do-
siahnutel'ná optická hustota, zužuje sa reprodukovaný
tónový rozsah a kontrast. Pri písme zanikajú jemné čas-
ti kresby písma a zhoršuje sa čitatel'nosť.
Belosť, lesk a opacita papiera sú optické vlastnosti.

Stupeň belosti sa vyjadruje v percentách voči dokonale
bielemu štandardu (100, %). Podl'a toho majú mať krie-
dové papiere belosť vyše 85 %, bezdrevné minimálne
80 % atď. Belosť zvyšuje kontrast tlače a pri farebnej
tlači je dóležitá pre správnu reprodukciu farebných tó-
nov. Opacita je doležitá pri farebnej a obojstrannej tla-
či. Presvitanie odtlačku zo zadnej strany značne zhoršu-
je vnímanie tlačenej informácie.
Prášivosť a povrchová pevnosť papiera. Obe tieto

vlastnosti sa najvýraznejšie prejavujú v ofsetovej tlači.
Prach z papiera sa usadzuje na poťahu prenášacieho
valca, zhoršuje prenos tlačovej farby, a tým i kvalitu od-
tlačku.
Súčasné tlačové farby sú silne pigmentované a znač-

ne kohézne. Pri delení filmu v tlačovom prúžku vznika-
jú napatia, ktorých vel'kosť može prekročiť povrchovú
pevnosť papiera alebo náteru. Dojde k vytrhávaniu.
Tendencia na vytrhávanie sa zvyšuje vzrastom rýchlosti
tlače. .
Uvedené vlastnosti papiera je potrebné kontrolovať

pri preberaní od výrobcu. V [3] sú uvedené niektoré po-
stupy kontroly a hodnotenia akosti tlačových papierov.
Pre tlač náročných kartografických diel sa používa

bezdrevný papier glejený, plošnej hmotnosti 100 až
140 g/m2• Pre tlač obálok papier kriedový a ofsetový
70-80 g/m2 so súčasným laminovaním a lakovaním
a rózne druhy kartónu 200-250 g/m2• Ďalej sa použí-
vajú papiere natierané a syntetické.
Okrem papiera sa v kartografickej polygrafii na výro-

bu reliéfnych máp používajú na potlačovanie aj plasto-
vé fólie. SÚ to plastové fólie typu PVC výrobnej (ob-
chodnej) značky:
- DUROFOL SPT, jednostranne matovaná, biela pig-
mentovaná,
- DUROFOL SP, obojstranne hladká, biela pigmento-
vaná,
- DUROFOL SPK, jednostranne matovaná, biela pig-
mentovaná,
- DUROFOL S, obojstranne hladká, transparentná.

Všetky uvedené fólie sú vhodné na potlačovanie ofse-
tovou technikou na nátlačkových strojoch. Pre tlač na
rýchloobrátkových ofsetových strojoch sú vhodné pla-
stové fólie do hrúbky 0,5 mm s matovanou povrcl).ovou
úpravou, ktoré sa okrem toho pred tlačou lakujú špe-
ciálnym lakom.
Tlačové farby sú druhým základným materiálom

používaným pri tlači. Úlohou tlačovej farby je vytvoriť
kontrastný obraz tlačových prvkov formy na potlačova-
nom materiáli vyžadovaného farebného tónu, odtieňa
a sýtosti. Tlačové farby podl'a [2] majú charakter su-
spenzie pigmentov v spojivách. Pritom je jedno, pre akú
tlačovú techniku, potláčaný materiál a druh tlačoviny je
farba určená.
Pigmenty určujú farebnosť tlačovej farby. Podl'a fa-

rebného tónu ich rozdel'ujeme na biele, čierne a pestré.
Charakter pigmentu, vel'kosť častíc, koncentrácia pig-
mentu určuje optické vlastnosti tlačových farieb: fareb-
ný tón. intenzívnosť, transparentnosť a svetlostálosť.
Spojivá sú najvýznamnejšou zložkou tlačovej farby.

Sortiment používaných pigmentov je relatívne obmed-
zený. Celý sortiment tlačových farieb však vzniká pre-
dovšetkým zmenou zloženia spojív. Spojivo vytvára
s dispergovaným pigmentom stabilnú sústavu. Zabezpe-
čuje tlačovej farbe vyžadovanú vlastnosť - tlačové
vlastnosti a viazanie pigmentu na potlačovanom materi-
áli.
Každů tlačovú farbu možno charakterizovať súborom

vlastností, ktoré majú charakter fyzikálno-chemických
parametrov a technologických parametrov. Parametre
fyzikálno-chemické charakterizujú tlačovú farbu. Vlast-
nosti technologické, alebo tiež funkčné, sa vzťahujú na
správanie sa tlačovej farby v tlačovom procese, pri kni-
hárskom spracovaní. Pre stanovenie vačšiny fyzikálno-
chemických a technologických vlastností sú vypracova-
né príslušné normované metodiky.
Jednou z doležitých vlastností tlačových farieb je

proces schnutia. Pri bežných tlačových farbách rozoz-
návame nasledujúce schnutie:
- chemické,
- vsakovanie rozpúšťadla,
- odparenie rozpúšťadla.
Chemické schnutie je založené na polymerizácii mo-

lekúl spojiva za vzniku plošných a priestorových štruk-
túr. Najčastejšie sa stretávame s oxidačnou polymerizá-
ciou.
Schnutie vsakovaním rozpúšťadla. Pri kontakte tlačo-

vej farby s pórovitým materiálom - papierom začne
okamžite farba prenikať do pórov a kapilár papiera.
Vsakovanie spájadla má preferenčný charakter, predno-
stne sa vsakujú pohyblivé molekuly rozpúšťadla. Farba
sa ochudobňuje o rozpúšťadlo a začína meniť konzi-
stenciu až na tvrdý film.
Schnutie odparením rozpúšťadla. Priebeh vytvorenia

tuhého filmu farby je podobný ako pri predchádzajú-
com prípade, no rozdiel je v použití prchavých rozpú-
šťadiel. Schnutie odparovaním rozpúšťadla sa používa
pri potlačovaní nepórovitých materiálov.
Výrobcovi a dodávajú na trh značný sortiment tlačo-

vých farieb. lch vlastnosti sú upravené tak, aby čo naj-
lepšie vyhovovali požiadavkám, ktoré sú na ne kladené
pri ich používaní v polygrafii. Každá technológia tlače,
potlačovaný materiál, spósob konečnej úpravy má
okrem spoločných požiadaviek i niektoré špecifické ná-
roky. Preto výrobcovi a dodávajú pre každú štandardnú
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technológiu osobitný druh tlačových farieb. Ich vlast-
nosti sú optimalizované pre danú oblasť použitia.

Pre tlač máp na papier sa používajú kníhtlačové a of-
setové tlačové farby čs. výrobcu š. p. BARVY a LAKY
Praha. Sortiment tlačových farieb Kontrast uvedeného
výrobcu obsahuje štandardnú škálu 42 farebných tó-
nov, ktoré vyhovujú všetkým potrebám tlačiarní. Tlačo-
vé farby sú spravidla pripravované z jedného druhu
pigmentu, čo zaručuje maximálnu čistotu a štandar-
dnosť farebného tónu.

Na potláčanie plastových fólií pre reliéfne mapy sa
používajú tlačové farby na PVC značky HUBER, vý-
robca firma HUBER (SRN). Vyznačujú sa najma zvýše-
nou výdatnosťou a zvýšeným stupňom chemického
schnutia polymerizáciou a oxidáciou.

5. Dokončovacie a knihárske spracovanie

Kartografické diela, podľa ich rozsahu, majú rózny
spósob konečného spracovania. Móžu to byť voľné listy
(príručné mapy), skladané do potrebného formátu (tu-
ristické mapy, automapy), alebo majú knižný charakter
(atlasy). Pri knižnej vazbe rozoznávame dva spósoby
spájania knižného bloku - šitie niťou a lepením.

Šitie niťou je najkvalitnejší spósob spájania knižného
kompletu do knižného bloku. Zložky sú v celom bloku
prišité k sebe, prípadne ešte prišité na gázu. Zošitý kniž-
ný blok sa ešte zaglejí a tým sa zvýši jeho J?evnosť
v chrbte. Lepídlo používané na glejenie musí splňať na-
sledujúce kritériá:
- musí sa dať ľahko nanášať na chrbát a preniknúť do

hÍbky max. 2 mm medzi knižné zložky,
- musí mať vysokú adhéziu k papieru,
- musí byť elastické a zabezpečovať tu hosť knižného

bloku v chrbte,
- musí vyschnúť v čase danom technologickým taktom

glejacieho stroja,
-- má byť svetlej farby, resp. číre.

Týmto požiadavkám najlepšie vyhovujú syntetické
disperzné lepidlá. Prírodné lepidlá (kostný glej, škrobo-
vé lepidlo) sa používajú zriedkavo.

Zhotovenie knižných blokov lepením sa využíva pri
atlasoch menšieho rozsahu. Na lepenie sa používajú
syntetické, disperzné lepidlá, ktoré dobre prilipnú k pa-
pieru a dostatočne zatečú medzi jednotlivé zložky.

Knižné bloky (šité alebo lepené) sa zavesujú do kniž-
ných dosiek, ktoré sa vyhotovujú z lepenky a sú potiah-
nuté obálkou z plátna alebo papiera, ktorý bol po vytla-
čení povrchovo upravený (Iaminovaný, lakovaný
a pod.).

V príspevku je v zjednodušenej forme popísaný techno-
logický postup polygrafického spracovania kartografic-
kého diela s dórazom na materiálovú bázu. Spomenuté
materiály nevyčerpávajú celý sortiment materiálov pou-
žívaných v kartografickej polygrafii. vývoj v oblasti fo-
tochémie je v súčasnej dobe rýchly a móžeme sa dočkať
mnohých nových materiál ov. Snahou odborníkov je od-
pútať sa od halogenidostrieborných materiálov a svetlo-
citlivých látok na báze dvojchromanov. Určité zmeny
pravdepodobne budú aj v oblasti tlače - vyhotovenie
tlačovej formy elektrograficky, trysková tlač a pod.

Geodetický a kartografický obzor-'\
ročník 36178, 1990, číslo 9 243'

Spomenuté riešenia čiastkových problémov ukazujú, že
i naši odborníci sú dostatočne odborne erudovaní
a schopní prispieť k inovácii niektorých materiálov
používaných v kartografickej polygrafii.
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Praha

K tradici kartografických
konferencí

Listujete v 9. čísle časopisu Geodetický a kartografic-
ký obzor, jež je plně věnováno 9. kartografické konfe-
renci (Prešov 25.-27. října 1990). Uplynulo vice než 20
let od konání prvé z těchto konferencí, v mnohém při-
pravené již předchozí generací čs. kartografů, kteří se
soustředili na budování čs. kartografie v poválečném
období. A právě zhodnocení tohoto významného ob-
dobí bylo bezprostředním podnětem k uspořádání
1. kartografické konference v Liblicích u Mělníka
(1.-3. listopadu 1967), jejiž přípravy se ujala Odborná
skupina kartografie ČSVTS společně s Národním ko-
mitétem geografickým při Vědeckém kolegiu ČSAV
- geologie a geografie.
Jednání se zúčastnilo 120 vědeckých a odborných

pracovníků ústavů ČSAV a SAV, vysokých škol, Státní
komise pro techniku, pracovišť tehdejší Ústřední
správy geodézie a kartografie, ministerstva národní
obrany, ministerstva školství, hornictví, zemědělství
i odborníci ze SSSR, PLR, MLR a NDR. Byla předne-
sena řada referátů k významným kartografickým dí-
lům, jež charakterizují vývoj a úroveň čs. kartografie
v poválečném období. Charakteristické pro tuto etapu
rozvoje bylo vytvoření moderních topografických map
a zpracování i vydání velkých souborných děl jako
souboru geologických map a komplexních atlasů -
Čs. vojenského atlasu, Atlasu čs. dějín a Atlasu
ČSSR. Kromě uspokojení potřeb výstavby, obrany,
škol, vědy i veřejnosti tato díla úspěšně dokumento-
vala současnou úroveň vědeckého poznání státu.

V zájmu dalšího rozvoje čs. kartografie jako vědního
oboru byl na konferencí vytyčen požadavek teoretic-
kého výzkumu metod kartografického znázorňování,
problematiky kartografické informace, racionalizace
a automatizace kartografického procesu a sestavení
výhledového pláno tvorby kartografických děl. Do vý-
hledového plánu byly doporučeny soubory obecně
zeměpisných map a tematíckých map (zejména v mě-
řítku 1:200 000). navazujících na dosavadní úspěšné
edice geologických, geofyzikálních aj. map. Dále se
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uvažovalo vydání edice tematických, geografických
a historicko-geografických map a jejich souborů, kte-
ré by dále rozvíjely stávající mapová díla a shrnovaly
nové poznatky výzkumné činnosti vědních oborů
a kartografickou formou zprostředkovaly jejich využití
v praxi. Konečně bylo doporučeno zpracování a vydá-
ní komplexních atlasových děl, zejména atlasů měst.
Výsledky jednáni 1. kartografické konference vý-
znamně přispěly nejen ke zhodnocení ukončené eta-
py rozvoje poválečné kartografie, ale i k upřesnění
perspektiv celého vědního oboru, ke konkretizaci
hlavních úkolů v následujícím období, prohloubení
a rozšíření spolupráce vědeckých a odborných pra-
covníků v kartografii navzájem i s odborniky tematic-
ky zainteresovanými na mapovém vyjádřeni výsledků
jejich činnosti.
O účelnosti takových setkání kartografů i uživatelů
map svědčí pravidelnost konání dalších kartografic-
kých konferencí:
2. konference - Praha 1969
3. konference - Bratislava 1972
4. konference - Brno 1975
5. konference - Banská Bystrica 1978
6. konference - Janské Koupele 1981
7. konference - Bratíslava 1984
8. konference - Pardubice 1987
Pozornost, jíž se jednání konferencí těšilo v zahrani-
čí, je možno dokumentovat zájmem a aktivní účastí
zahraničních účastníků, mezi nimiž byla i řada vý-
znamných kapacít, např. prof. Imhof, prof. Sališčev,
prof. Radó, prof. Ormeling, prof. Ratajski aj.
Časopis Geodetický a kartografický obzor již od roku
1967věnoval pozornost náplni kartografických konfe-
rencí. Výjimkou není ani letošní - 9. konference. Vě-
říme, že účastníci jednání i všichni čtenáři našeho ča-
sopisu přivítají publikaci řady konferenčních materiá-
lů, jimž je věnováno celé 9. číslo časopisu. Přejeme
jednání konference hodně zdaru a věříme, že jednání
i výsledky setkání přispějí k řešení aktuální problema-
tiky kartografické teorie i praxe a napomohou k další-
mu společenskému uplatnění kartografíe v nově se
vytvářejících společenských a ekonomických podmín-
kách.

Etnografický atlas Slovenska s viac ako 550 mapami, vyobraze-
niami a grafmi a takmer 400 stranami textov je v predaji za 250
Kčs. Objednávky prijíma Veda, vydavatel'stvo SAV, Klemen-
sova 19, 81430 Bratislava.

Obohatenie trhu. Známe viedenské nakladaterstvo a vydava-
tel'stvo kartografickej produkcie fa Freytag a Berndt ponúka
v predajni Československý spisovatel na Národni třidě v Pra-
he bohatý sortiment máp svojej produkcie (najma automáp,
turistických máp a sprievodcov, máp miest a i.). Nákup je
možný aj za našu menu. Obdobná ponuka tejto firmy bude
i v Brne a v Bratis1ave.

Spomienka na Jána Lipského. V apríli 1991 tomu bude 325 ro-
kov, čo sa v Sed1ičnej pri Trenčíne narodil jeden z najvýznam-
nejších slovenských kartografov, účastník prvého vojenského
mapovania, i autor významnej mapy Uhorska, ktorá je považo-
vaná za prvú mapu tejto krajiny zostavenú vedeckými metóda-
mi. Pri príležitosti tohoto jubilea sa pripravuje v mieste rodis-
ka (i odpočinku) tejto osobnosti sympózium. Záštitu nad ak-
ciou prevzal Slovenský úrad geodézie a kartografie a miestne
orgány štátnej správy.

912+528.9
NEBESKÝ, L.-PALEK, B.
Zwei Aspekte der Kartensprache
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 9, Sei-
te 222-224, Lit. 10
Der Beitrag geht von der Forschung der kartographi-
schen Semiotik auf der PF der KU in Prag aus. Er rich-
tet sich an zwei Aspekte: die Schichtung der Karten-
sprache in Niveaus und der Zusammenhang dieser
Schichtung mit der Kartenanschauung; die Beziehung
der Schichtung der Kartensprache zur Reprasentation
der einzelnen Niveaus und zu den Formen dieser Re-
prasentation.

9 J 2.002.2/.001.1
BERÁNEK, T.
Theoretische Grundlagen der Zusammenstellung synthe-
tischer Karten
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 9, Sei-
te 224- 227, Lit. 17
Kartographische ~ynthese als eine konzentrierte Form
der Auswahl und Ubertragung der Systemelemente, die
fiir die Bewertung und Charakteristik des Systems a1s
ein Ganzes wichtig sind. Eine neue Definition der syn-
thetischen Karte und allgemeine Klassifikation synthe-
tischer Karten nach dem Objekt der Synthese, ihrer
Breite, ihres Grades (ihrer Tiefe), ihrer Art und
Orientierung.

91.002 +912.002.2
MIČIETOVÁ, E.
Das geographische Informationssystem und die Karten-
zusammenstellung
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 9, Sei-
te 227 -229, 1 Abb., Lit. 5
Aussere Charakteristik der Daten in Beziehung zur Da-
tenbasis des geographischen Informationssystems. Ob-
jektprinzip der Struktur der Datenbasis. Integrierte Da-
tenbasis und Moglichkeiten der graphischen Daten-
und Informationsinterpretation im Bereich des geo-
graphischen Informationssystems.

912 (084.32)
HÁJEK, M.-MITÁŠOVÁ, I.
Kartographische Model1ierung des natiirlichen und so-
ziookonomischen Milieus der Region
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 9, Sei-
te 230~232, 1 Abb., 1 Tab." Lit. 8
Konzeption und Funktion der kartographischen Mo-
dellierung. Unterstiitzung der Modellierung mit Hilfe
der Personalrechner und Computergraphik. Struktur
der Modelldaten, Rea1isierungs- und Anwendungsmit-
tel des kartographischen Modells der Region (im gege-
benen Fall des Kreises Michalovce). Einige
Anwendungsrichtungen der kartographischen Modelle
in der Okologie.

528.932.7
MITÁŠOVÁ, H.~HOFIERKA, J.-ZLOCHA, M.
Kartographische Modellierung von Flachen und Kiirpern mit
Splines und Tension
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 9, Seite
232-236, 14 Abb., Lit. 8
Durch die Minimalisierung des vorgeschlagenen Funktionals
der Gliitteseminorm wurden neue lnterpolationsmethoden von
diskreten Punktfeldern mit orientierter Tension fiir zwei- und
dreidimensionale Fiille gewonnen. Praktische Beispiele der 3-d
lnterpolation von geologischen Daten, der Modellierung des
Georeliefs und seiner Analyse werden vorgefiihrt.
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912 :528.8(084.32)Praha
UHLÍŘ, J.
Zusammenstellung thematischer Karten von Prag auf
Grund der Materialien der Fernerkundung der Erde
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 9, Sei-
te 237~ 240, Lit. 6
Auf Grund der Luftaufnahmen, der kosmischen Auf-
nahmen und der Bildregistrierungen wurden einige the-
matische Karten von Prag hergestellt, die an das Stadt-
griin, Devastationsphanomena und Bodennutzung
orientiert sind. Dabei wurden analoge und digitale Me-
thoden der Bearbeitung und Klassifizierung aero-
kosmischer Daten angewendet. Kurze lnformation iiber
díe Zusammenstellung und Grundparameter dieser
Karten.

(912 +655)-03
ČIŽMÁR, J.-KELNAR, B.-KRÁLlK, J.--KON-
TRA, P.
Materialbasis der kartographischen Polygraphie
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 9, Sei-
te 240-243, Lit. 3
Material-technische Sicherstellung der Zusammenstel-
lung, der kartographischen und polygraphischen Bear-
beitung von Karten. Grundkriterien der Zweckmassig-
keit von Materialien in der kartographischen und poly-
graphischen Kartenbearbeitung. Neue Tendenzen der
einheimischen Produktion von einigen Materialien in
der polygraphischen Kartenbearbeitung.

912.002.2
MIKLOŠÍK, F.
Complex Research of the Process of Creation and Use 01'Maps
Geodetický a kartografický obzor. 36. 1990. No. 9. pp.
217-218.2 fig., 5 ref.
Creation and use of maps as the uniform system of related pro-
cesses. Measures for raising the usefulness oť topographic maps.
Time contingency of the creation and use of maps. Necessity oť
respecting objecti\'e and social points oť view.

912+528.9
PRAVDA, J.
Map Expressing as a Language Conception
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No.9,
pp. 219--221,20 ref.
ln connection with the informating, communicating, sy-
stematic, modelling, and recognizing conception of
map the attention is paid to three variants of the langu-
age conception of a map (map expressing), known un-
der names: map language, map symbolism, and carto-
graphic (map) language.

912+528.9
NEBESKÝ, L.-PALEK, B.
Two Aspects of the Map Language
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No.9,
pp. 222-224, 10 ref.
The paper is based on the research of cartographic se-
miotics at the Faculty of Philosophy of Charles's Uni-
versity in Prague. It is aimed on two aspects: stratifica-
tion of the map language to Jevels and relation between
this stratification and the map clarity; relation of the
map language stratification to the representation of in-
dividual levels and to forms of this representation.

912.002.2/001.1
BERÁNEK, T.
Theoretical Basis of Creating Synthetic Maps
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 9,
pp. 224-227. 17 ref.
Cartographic synthesis as a concentrated form of
choosing and transferring those elements of the system
which are important for evaluation and characteristics
of the whole system. New definition of the synthetic
map and general c1assification of syntetic maps accord-
ing to the object of syntesis, its width, degree (depth),
method, and orientation.

91.002 -'-912.002.2
MlČIETOVÁ. E.
Geographic Informatioo System and Graphic Interpreta-
tion of Space Information
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 9,
pp. 227 -229, I fig., 5 ref.
External characteristics of data as reJated to the data
base of the geographic information system. The object
principle of the data base structure. Integrated data ba-
se and possibilities of graphic interpretation of data
and information in the sphere of the geographic infor-
mation system.

912(084.32)
HÁJEK, M.-MITÁŠOVÁ, I.
Cartographic Modelling the Natural and Social-Econo-
mic Environment of a Region
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 9,
pp. 230-232, J fig., I tab., 8 ref.
Conception and function of cartographic modelling.
Support of modelling by means of personal computers
and computer graphics. Structure of model data, means
of realization and use of the cartographic model of regi-
on (in given example of the district of Michalovce). So-
me spheres of using the cartographic models in ecolo-
gy.

528.932.7
MITÁŠOVÁ, H.-HOFIERKA, J.-ZLOCHA, M.
Cartographic Modelling Surf aces and Bodies by Means of G10-
bal Splines witb Tension
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 9,
pp. 232-236. 14 ťig., 8 ref.
By means oť minimizing the proposed ťunctional oť semionatic
standard of smoothness new methods of interpretation of dis-
crete fields with oriented tension for two- and threedimensional
cases were derived. Practical examples of 3-d interpolation of
geologie data oť modelling the relief and its analysis are presen-
ted.

912 :528.8 (084.32) Praha
UHLÍŘ, J.
Creating Thematic Maps of Prague Based on Materials
of the Earth's Remote Seosing
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No.9,
pp. 237-240,6 ref.
On the basis of aerial and space photographs and ima-
ge records several thematic maps of Prague, oriented to
the city verdure, devastation phenomena, and the land
use, ha ve been made. Analogue and digital methods of
processing and classification of aerospace data been
empJoyed. Brief information on creation and basic pa-
rameters of these maps.
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(912+655)-03
ČIŽMÁR, J.-KELNAR, B.-KRÁLlK, J.-KON-
TRA, P.
Material Base of Cartographic Polygraphy
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 9,
pp. 240-243, 3 ref.
Material-technical securing the creation of cartographic
and polygraphic map procesing. Basic criteria of suita-
bility of materials in cartographic and polygraphic map
processing. lnnovation trends of home production of
some materials in polygraphic map processing.

912.002.2
MIKLOSfK, F.
Recherches complexes du processus d'élaboration
et de I'utilisation des cartes.
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No 9, pages
217-218,
2 illustrations. 5 bibliographies
Elaboration et utilisation des cartes comme systeme unique des
processus continus. Mesures pour I'augmentation de la valeur
utilitaire des cartes topographiques. Caractere chronologique
conditionné de la création et de l'utilisation des cartes. Nécessi-
té de respecter les points de vue objectifs, ainsi que ceux, tou-
chant toute la société.

912+ 528.9
PRAVDA. J.
L'expression cartographique comme conception Iinguistique
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No 9, pages
219-221, bibliographies 20
A la suite de la conception informative, communicative, de sy-
steme, de simulation et distinctive de la carte, on préte attenti-
on aux trois variantes de la conception linguistique de la carte
(expression cartographique), connues sous le nom de: langue
de, la carte, symbolisme cartographique et langue cartographi-
que.

912+528.9
NEBESKÝ, L.-PALEK, B.
Deux aspects de la langue d'une carte
Geodetický a kartografický obzor, 36. 1990, No 9. pages
222-224, bibliographie 10
La contribution émane des recherches de la sémiotique carto-
graphique, réalisées á la Faculté de Philosophie de I'Université
Charles á Prague. Elle vise deux aspects: la répartition de la lan-
gue ďune carte aux niveaux et la continuité de cetté repartition
et la maniére de regarder la carte; rapport de la répartition de la
langue de la carte á la représentation de niveaux individuels et
aux formes de cette représentation

912.002.2/.001.\
BERÁNEK, T.
Bases théoriques de la création des cartes synthétiques
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No 9, pages
224-227, bibliographies 17
La synthese cartographique comme forme concentrée du choix
et de transfert de tels éléments, qui sont importants pour I'éva-
luation et la caractéristique du systeme contribuant au tout. No-
uvelle définition de la carte synthétique et classification généra-
le des cartes synthétiques ďapres le sujet de la synthese, sa lar-
geur. son degré de profondeur et orientation.

91.002 + 912.002.2
MIČIETOVÁ, E.
Le systeme d'informations géographiques et I'élaooration
des cartes
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No 9, pages
227 -229, I illustration, 5 bibliographies
Caractéristiques externes des données par rapport á la base de
données du systeme ďinformations géographiques. Principe ob-
jectif de la structure de la base de données. Base de données in-
tégrée et possibilités ďinterprétation graphique des données et
informations dans Je cadre du systeme ďinformations géograp-
hiques.

912 (084.32.)
HÁJEK, M.-MITÁSOVÁ, I.
Simulation cartographique de I'environnement natural et socioé-
conomique de la région
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990. No 9, pages
230-232, I illustration, I planche, 8 bibliographies
La conception et la fonction de la simulation cartograpique.
Appui de la simulation par calculatrices électroniques et de la
graphique digitale. Structure des données de simulation,
moyens de réalisation et utilisation du modele canographique
de la région (dans ce cas il s'agit de l'arrondissement de Micha-
lovce). Certaines directions ďutilisation de modeles cartograp-
hiques dans la branche écologique.

528.932.7
MITÁSOVÁ, H.-HOFIERKA, J.-ZLOCHA, M.
Simulation cartographique 'des sunaces et des corps par splines
li tension
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990. No 9, pages
232-236, 14 illustrations, 8 bibliographies
Parminimalisation de la fonctionnelle proposée de la semi-nor-
me de lissure, on a obtenu des nouvelles méthodes ďinterpréta-
tion des canevas discrets avec orientation de la tension pour cas
bidimensionnels et tridimensionnel. Sont présentés des spéci-
mens pratiques ďinterpolation tridimensionnelle des données
géologiques. la simulation du relief géo'idique et ses analyses.

912 :528.8/084.32 Praha
UHLíŘ, J.
La création de cartes thématiques de Prague li la base
de matériaux réalisés par la télédétection de la Terre
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No 9, pages
237 -240, bibliographie 6
A la base de photographies aériennes et cosmiques et ďenregi-
strements ďimages, on a élaboré plusieurs cartes thématiques
de Prague. orientées vers la verdure municipale, les phénome-
nes de dévastation ainsi que I'exploitation du sol. A cette occa-
sion, on a utilisé les méthodes ďélaboration et de classification
de données aérocosmiques. Bréve information sur la création et
parametres de base de ces cartes.

(912+655)-03
ČIŽMÁR, J.-KELNAR, B.-KRÁLíK, J.-KONTRA, P.
Base matérielle do dennées relatives li la polygraphie
cartographique
Geodetický a kartografický obzor, 36. 1990, No 9, pages
240-243, 3 bibliographies
Assurance matérielle et technique de l'élaboration cartographi-
que et du traitement polygraphique des cartes. Criteres de base
de I'opportunité des matériaux utilisés dans le traitement carto-
graphique et polygraphique des cartes. Tendances ďinnovation
de la production domestique de certains matériaux dans Je trai-
tement polygraphique des cartes.
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AUTOATLAS ČSSR
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------_._- ------

VELKÝ AUTO ATLAS ČSFR
AUTOKEMPINKY - CS 1 1000000

ČESKOSLOVENSKO 1 .800000

ČSFR 1 _500000

BULHARSKO 1 _750000
---------------_ .._----- -

DALMÁTSKÉ POBŘEŽí JUGOSLÁVIE
JUGOSLÁVIE A ALBÁNIE 1 .750000

-~-----~-------------·--I-·-
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i ---
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POLSKO 1 .750000 t 15,00---+---
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ATHíNA / Atény
BUDAPEST / Budapešf
FIRENlE / Florenele
_____________________________ 4- _

UNl / Linee
LONDON / Londýn
--_. __ ._-----------------
MUNCHEN / Mnlehov

::_::_~~R;~a;;_lm_be~_ __ t:- _
PARIS / Paříž i 9,00

PASSAU / Pasov ~
REGENSBURG / Řezno ~--I

!SALZBURG / Saleburk I

I
VENEllA / Benátky II -
WIE~-.!í~!~ i

K dostání v prodejnách KNIHA, s. p.
GKP maps and atlases are exported by ARTIA,
foreign trade organization
Ve Smečkách 30, es - 11127 Prague 1.



l(]jl SLOVENSKA KARTOGRAFIA, š.p.
834 07 BRATISLAVA, Pekná cesta 17 .

ponúka:

• • mapy na šport a turistiku
• automapy a autoatlasy
• orientačné mapy miest
• reliéfne mapy a glóbusy
• kultúrnopoznávacie mapy a atlasy
• atlasy a mapy pre školy
• názvoslovné publikácie
• inú produkciu

možnost kúpy:

• * p.:ttronátne predajne - kníhkupectvá
so zásielkovou službou

BRATISLAVA, Obchodná9 • KOMÁRNO, G. Steinera 37 • NITRA, tr. Lenina 15
• TRENCIN, Hviezdoslavova 2 • KOSICE, Leninova 67 • MICHALOVCE,
nám. Osloboditerov • POPRAD, sldlisko Západ II • PRESOV, nám. SRR 55 •
R02:I'íIAVA, nám. Banlkov • BANSKA BYSTRICA, Horná 4 • BREZNO,
M. R. Stefánika 33 • 2:ILlNA, Fučlkova 2 • L1PT.MIKULAS, nám. Osloboditerov 25
• OOLNÝ KUBIN, Hviezdoslavova ul. • ZVOLEN, kpt. Nálepku • PRAHA,
Stěpánska 65

* stánky PNS
.* špecializované predajne

BRATISLAVA, Dunajská ul. • L1PTOvsKÝ MIKULAS, autobusová stanica

* sezónne predajne
PIEStANY, autokemping slňava II • SENEC, S1nečné jazerá - sever
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