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912.43:330.413.2[ 437 ),,1981/1985"
HAŠEK, A. - MATULA, Z.
Koncepce
kartografické
tvorby v 7. pětiletce
v podnic(ch KartogNlfie
a Slovenská
kartografia
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 9,
s. 219-223
Postaveni,
funkce,
náplň a delimitace
činno,s,u kartografických
podnikil. v ČSSR v oblasti tvorby a vydáváni kartografických
děl. Zhodnoceni
současného
s,tavu tvorby a vydáváni
kartografických
děl pro školy,
veřejnos't a jiné odběratele
předevšlm
z hl,ediska jej!ich
d,ruhovosti.
Koncepce
tvorby ,a edičnl program
vydáváni kartografických
děl podle hlavnlch
úsekil. činnosti.
912.43:617.751.98
EBNER, TI. - GARTNER, K. - ZAKLAl, S.
vývoj tvorby a výroby tyflomáp
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 9,
s. 223-226, 1 obr., lit. 3
Charakteristika
tyflokartografie
a užlvat,elov
tyflokartograf1ckých
didakMckých
a reedukačných
dieL Spoločenské
aspekty a oi,ele tyflokartografře.
Činite-le vnlmania
zrakovo
postihnutých.
Činitel,e
modelovania
predstáv,
aproximácia
predstáv
k realite,.
Tyflokód,
tyflo1nMrpretácia
pr\OkQv obsahu,
generalizácia.
Typy
tyflokartogr,afických
diel. Red,akcia
a technologické
postupy výroby tyflomáp.
528.955 [437.6 J:330.101.22:911.2
HAJčIKOVA, M. - HARVANČÍKOVÁ, V.
Redaki!ná
tvorba
a spracovanlc
fyzlckogeografických
a socloekonomlckých
tematik
Atlasu SSR
Geodetický
a kartografický
obznr, 27, 1981, Č. 9,
s. 227-229
Stručná' charakteristika
Atlasu SSR, prvého komplexného
kartografického
diela o Slovensku.
Redakčné
spracovanie
fyzickoge-ografických
a socioekonomických
tematík.
Kartografické
interpretačné
metódy
znázornenia odborného
obsahu máp. Grafická
úprava Atlasu
SSR.
[437.6 J912( 084.3 ) :574
PRAVDA, J.
Diagnostické
a prognostické
mapy o krajlne
a žlvotnom prostredí
Geod,etický a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 9,
s.229-231
Temto sÚlbor máp SSR sa začal autorsky,
kartol'eprodukčne
spracúvať
a vydávať
v Geografickom
ústave
SAV od r. 1976. Prvé mapy majú typologický,
regiona,liizačný a diagnosticko-valorizačný
charakter.
Osvetlujú sa niektoré
zvláštnosti
ich tvorby,
ktoré majú
širší metodický
význam.
528.91/.92:65.011.56
MIKLOŠlK, F.
Metodické
a realizační
problémy
automatizace
v kartografil
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 9,
s. 231-233, lit. 4
Stručné
shrnuti
dosažených
výsledkil. při automatizovaném zpracováni
map velkého
měřítka,
tematických
map, topografických
a všeobecně
geografických
map.
528.92.002.237: 389.64
KELNAR, B. - KRÁLIK, J.
Normalizácla
ako nástroj
zabezpečeni a kvality výroby
máp
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 9,
s. 234-237, 1 obr.
Metódy technickej
normallzácie'
v kartografU
z pohladov funkčného
delenia
štandardizácte
a sfér prejavu.
Aplikác'ia
noriem
v kartografickej
praxi.
Parametre
kvality
mapového
diela. Ob;asti
aplikácie
a prejavu
ich stabil1zácie
v procese
tvorby mapy. Prlklady
apllkácie.
528.936:655.226.2
MIKŠOVSKÝ, M.
Obnov'a tiskových
podkladů
při reedlcl map
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 9,
s. 237-239, lit. 1
Postupy zjišťováni
a evid'ence změn na základnlch
a
geografických
mapách.
Te'chnologické
postupy při reedici map. Zpil.soby předpisu
oprava
technologie
opravy tis,ko,vých podkladil..

528.9:003.6
MARTlNEK, M. -

NEBESKÝ. L. -

PALEK, B.

Některé
principy
konstrukce
kartografické
sémiotiky
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 9,
s. 240-242, lit. 8
Návrh nového sémiotického
pojeH mapy, který se zakládá na nových nosných
pojme,ch
gentkánl"
gookonfigurací"
a "g'eodenotátů".
Tato k'oncepce ťy':něla
umožnit formulaci
konkrétních
syntaktických
a sémantlckých
pravidell výstavby
jazyka
[gramatiky)
mapy.

912.43:330.413.2 (437) ,,1981/1985"
fAIlIEK,

A. -

MATYJIA,

3.

KOHqenqHll KapTOrpacflHqeCKOrOTBOpqeCTBa B 7-OH nllTHJIeTKe
feo.ne3HqeCKHH H KapTorpacflwlecKHH
No 9, CTp. 219-223

0630p,

27, 1981,

MeCTo, cflYHK~Hll, co.neplKaHHe H .neJIHMHTan;Hll .neJITebHOCTeHKapTOrpacflHqeCKHX rrpe.nrrpHJITHH B qCCp B ccflepe C03.naHHJI H H3.naHHJI KapTOrpacflHqeCKHX rrpOH3Be.neHHH. O~eHKa COBpeMeHHoro rrOJIOJKeHHJIqTO KaCaeTCJI
rrpoH3Ben:eHHH .nJIJI llIKOJIbI, 061IjeCTBa H n:pyrHx rrarpe6HTeJ1eH rrpeJK.ne Bcero c TOqKH 3peHHJI HX THnOB. KOH~err~HJI C03n:aHHJI H H3.naTeJ1bCKaJI nporpaMMa
H3.naHHJI KapTOrpacflH'IeCKHX rrpoH3Be.neHHH rro l'J1aBHbIM
OTpaCJ1JIM.neJITeJ1bHOCTH.

912.43:617.751.98
8EHEP,

JI. -

f8PTHEP,

K. -

3AKJIAI1,

C.

Pa3BHTHe TBOpqeCTBa H npon:YK~HH THcflJIOKapT
feo.ne3HqeCKHH H KapTOrpacflH'IeCKHH 0630p,
No 9, CTp. 223-226, 1 pHC., J1HT. 3

27, 1981,

XapaKTepHcTHKa THcflJ10KapTOrpacflHH H rr0J1b30BaTeJ1eH
THcflJ10KapTOrpacflHQeCKHMH
.nH.naKTHQecKHMHH pe3.nYKa~HOHHbIMH rrpOH3Be.neHHJIMH. 061IjeCTBeHHble aCneKTbI
H ~eJ1H THcflJ10KapTorpaq.HH. <PaKTopLI BOCnHJITHJIJIlo.neH
YTpaTHBllIHX 3peHHe. <PaKTopbl Mo.neJ1HpOBaHHJIrrpe.nCTaBJ1eHHH, arrrrpoKcHMa~HJI rrpe.nCTaBJ1eHHHK .neHCTBHTeJ1bHOCTH. THq.J10KO.n, THq.J10HHTepnpeTa~HJI 3J1eMeHTOBCOn:eplKaHHa, reHepaJ1H3aU;HJI. THllbI TIIq.J10KapTorpaq.HQeCKHX rrpoH3Be.neHIIH. Pen:aK~IIJI II TeXH0J10rHqeCKIIe npo~eccbl rrpon:YKI!HII THq.J10KapT.

528.955 (437.6) :330.101.22:911.2
XAVIqI1KOBA,

M. -

XAPBAHQI1KOBA,

B.

Pe.naKnHOHHoe TBOpqeCTBO H o6pa6oTKa cflH3HKoreorpacflHqeCKHXH CO~H03KOHOMHqeCKHX
TeMaTHK ATJIaCa cep
feo.ne3HQeCKHH H KapTorpaq.HQeCKHá
No 9, CTp. 227-229

0630p,

27, 1981,

KpaTKaJI xapaKTepHCTHKa ATJ1aCa CCP, rrepBoro KOMnJ1eKCHoro Kaprorpaq.HQeCKOrO npOH3Ben:eHHJI o CJ10BaKHl!. Pe.naK~HOHHaJI o6pa6oTKa q.ll3llKo-reorpaq.HQecKllx
H CO~l103KOHOMllQeCKIIX
TeMaTllK. KapTorpaq.llQeCKlle IIHTeprrpeTa~lloHHble MeTO,Ilb1rrpe.ncTaBJ1eHllH Crre~IIaJ1bHOro co.neplKaHllJI KapT. rpaq.llQeCKOe oq.opMJ1eHlle ATJ1aCa

CCP.
(437.6)912(084.3) :574
R.

IIPAB.llA,

.llllarHOCTHqeCKHe II nporHOCTllqeCKlle KapTbI o JIaH.nllIaq.Te II OKPYlKarorneH cpen:e
reon:e3llQeCKIIH II KapTorpaq.llQeCKlllI
No 9, CTp. 229-231

0630P,

27, 1981,

8TOT KOMrrJ1eKCKapT CCP HaQaJ1CJI aBTopCKll, KapToperrpo.nYKI!IIOHHOo6pa6aTblBaTbCJI II ll3n:aBaTbCJI B feorpaq.HQecKOMIIHCTIIT}'TeCAH B 1976 r. IIepBble KapTbI llMeIOTTllrr0J10rHQeCKIIH, perHOHaJ1II3an;HoHHbIií: H .nHarHOCTIIQeCKO-BaJ10pII3an;HoHHoií:xapaKTep. OCBernaIOTCJI HeKOTOpble oco6eHHocTH HX C03n:aHllJI HMeIOrnHe 6oJ1ee IUllpOKoe
MeTo.nllQeCKOe3HaQeHHe.

912.43:617.751.98

528.91/.92:65.011.56
MI1KJIOllll1K,

EBNER, 1:. -

<P.

MeTO.llHqeCKHeH peaJlH3aqHoHHhle np06JleMhI aBTOMaTHzaqHH B KapTorpa.pHH

27, 1981,

feO.lle3H:'leCKHň H KapTorpa.pl1qeCKHň 0630P,
No 9, CTp. 231-233, JlHT. 4

KpaTKHň 0630p )lOcTHrHYThlx pe3YJlhTaTOB npH aBTOMaTH3HpoBaHHoň o6pa6oTKe KpynHoMaclllTa6Hhlx KapT,
TeMaTHqeCKHXKapT, Tonorpa<j>;,qeCKHXH o6llIereorpa.pHqecKHX KapT.

528.92.002.237:389.64
KEJIHAP,
E. - KPAJII1K,

H.

GARTNER, K. -

ZAKLAI, S.

Schiipfungsund Herstellungsentwicklung
der Tyflokarten
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. 9, SeHle
223-226,1
Abb., Lit. 3
Dlle Charakteristik
der Tyflokartographle'
und der Befnutzen der tyflokartographischen
dldaktlschen
und re·
edukaliven
Werke. Dle geselischaLlichen
Aspekte und
Zlele. der Tyflokartographlel.
DI,e Wahrne'hmungsfaktoren de.r Sehbeltroffenen.
Dle Faktoren d,er VorsteHungsmodeU,ierung, dl,e Vorstellungsaproxlmation
zur Realitat. Delr Tyflokode, dle, Tyflointerpretation
der Inhaltse'lemente,
dle G!enelralislerung.
Die Typen delr tyflokartographlscjhten
We,rke. Dle Rt8daktlon und die, techno.Jogischen Verfahren
d,er TYflok.llrtenherstellu~g. __
528.955[ 437.6) :330.101.22:911.2

HOpMaJlH3aqHlI KaK opY.llHe o6eCneQeHHlI KaQeCTBanpo.llYKqHH KapT
feO)le3HqeCKHň H KapTorpa.pHqeCKHi1 0630P,
No 9, CTp. 234-237, 1 pHC.

27, 1981,

MeTO)lbl TeXHHqeCKOň HOpMaJlH3al.\HH B KapTorpa.pHH
C TOqKH 3peHHJ! .pYHKI.\HOHaJlbHOrOpa3)leJleHHlI CTaH)lap)lH3aqHH
H 06JlaCTeň Bblpa)KeHHlI.
ArrrrJlHKaqHJI
HOpM B KapTorpa.pHqeCKOň rrpaKTHKe. IlapaMeTpbl KaqeCTBa KapTorpa.pHqeCKOrO rrpOH3Be)leHHJI. 06JlaCTH anrrJlHKal.\HH H Bblp't)KeHHJI HX cTa6HJll<3aqHH B rrpol.\ecce
C03)laHHJI KapTb!. Ilpl<Mepbl arrrrJlHKaqHH.

HAJČÍKOVÁ, M. -

HARVANČIKOVÁ, V.

Redaktionsschiipfung
und Bearbeitung de'r physikalischg,eographischen
und
sozial-iikonomischen
Thematik
des Atlasses der SSR
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. 9, Seite
227-229

Die kurzg1efasste Charakteristik
des Atlasses der SSR,
des ersten kartographlschen
komplexen
Werkes uber
dle Slowakei. Dle redaklionelle
Bearbeitung
der physlkalisclh-geographlschen
und sozial-okonomlschen
Thematlk. Dle kartographlschen
IlIlterpre'tatlo,nsmethoden
der FachJInhaltsdarstellung
der Karien. Dlt8 Graphische
Ausstattung
des Atlasses der SSR.
(437.6 )912(084.3)

:574

PRAVDA, J.

528.936:655.226.2
MI1KlllOBCKl1,

M.

06HOBJleHHe OCHOBhlneQaTaHHJI npH

nOBTopHOM H3.lla-

HHH KapT
feO)le3HqeCKHň H KapTorpa.pHqeCKHň 0630p,
No 9, CTp. 237-239, JlHT. 1

27, 1981,

Ilp0l.\eccbl YCTaHOBJleHHJ!
H yqeTa H3MeHeHHň Ha OCHOBHblX
H reorpa.pHqeCKHX KapTax. TeXHOJlOrHQecKHerrpol.\ecCbl rrpH rrOBTopHOMH3)laHHH KapT. Crroco6bl rrpe)lrrHcaHHJ! rrorrpaBOK H TeXHOJlorHJI rrorrpaBKH OCHOBbl rre-

Diagnostische
und prognostische
Karten von GeUinde
und Umwelt
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. 9, SeH,e
229-231

Dlel kartographlsche
Bearbeitung
und die Herausgabe
dieser Kartlen.zusammelnstellung
wurden in den Gelographischen Institut der Slowakisch,en Akademie der Wlssensqhaften
s'elt dem Jahre 1976 be.gonnen. Die! ersten
Kartlen haben den typologischen,
reglonalisie'r'enden
und dlagnostischvalorls'i,erenden
Charak:er.
Elnige
Sonderheiten
ihrer Bearbeltung,
die breltere
metodi·
sche Bedeutung
hahen, welrden mldultert.

qaTaHllH.

528.91/.92: 65.011.56

MIKLOŠÍK, F.

528.9:003.6
MAPTI1HEK,

M.

-

HEEECKI1H,

JI. -

IlAJIEK,

E.

HeKOTophle npHHqHrrhl KOHCTPYKqHHKapTorpa.pHQeCKOň
ceMHOTHKH
feO)le3HQeCKHň H KapTorpa.pHQeCKHň 0630P,
No 9, CTp. 240-242, JlHT. 8

27, 1981,

TIpeI\JlO)KeHHeROBoro CeMHOTl1QeCKororrOHHMaHHJIKapTbl,

060CHOBaHHoe

HDBbIMli

Hecyrn;IlMll

rrQHHTll.HMH

"reo-

TKaHei1:", llT'eOKoHq)flrypa~HH:" II "reo.neHOTaTOB". STa
KOHqerrU;HJIrrpH3HaHa 06eCrreQHTb.pOpMymll.\HIO KOHKpeTHblX
CHHTaKTHQeCKHXH CeMaHTH:';:eCKHX
rrpaBIIJl CTPYKTYPbl J!3blKa (rpaMaTHKH) KapTb!.

912.43: 330.413.2 ( 437) ••1981/1985"

HAŠEK, A. -

MATULA, Z.

Konzeplion
der kartographischen
Schiipfung
in dem
7. Fiinfjahrplan
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. 9, SeHle

Probleme mil der M'ethodik und Realisation
der Automatisiernng
in der Kartogr,aphie
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. 9, Se'it'e
231-233,
Lit. 4
DI'e kurzgefasste
Zusammelnfassung
der Ergebnlsse bel
de'r automatlsielrten
Herstellung
d8tr grossmasstabigen,
thematischen,
topographischen
und allgemelin-geogra~C1lschen Kart,en.
528.92.002.237:

389.64

KELNAR, B. -

KRÁLIK, J.

Normallsiernng
als Werkzeug
der Qualitatssicherung
bei der Karlenherstellung
Gelodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. 9, SeL,e
234-237,
1 Abb.
Dle, Methode'n der te,chnischen
Normalisie'rung
in der
Kartographlel
von d,em Standpunkt
der Funktionsglle·
derung der Standardisierung
und der Ausdrucksspha·
ren. Die Applika lIon de,r No.rmen ln de.r kartopraphlschen Praxis. Die Qualitatsparamete.r
des Kartelnwerkles. Dle, Appllkallonsg,eblelte
und die Ausserung
se.iner Stabilisie'rung
wahr'end der Kart'enherstellung.
Appllka tionsbe'ispiele.

219-223

528.936:655.226.2

Dle. Stellung, dle Funktion, der Inhalt und dle. Tatigkeltsde.limitatlon
der kartographisclhen
Betrlebe ln delr
ČSSR auf dem Ge,bl,et der Herstellung
und der He.rausgabe der kartographlschen
WBrke. Dle, Elnschatzung
des glelchzteitlgen
Zustandes dBr Herste;llung und der
Herausgabe
delr kartographlschen
Werke fiir Schule'n, OffentlichkeH
und andere
Abnehme,r vor allem
von dem Standpunkt
selnetr Sorten. Dle Herste1llungskonzeplion und das Editlonsprogramm
de,r Herausgabe
der kartographlschen
Werke. nach der Tatlgkeitshauptabsqhnltte.

MIKŠOVSKÝ, M.
Ernene1rung der DruckenunterIage
bei der Kartenreedition
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. 9, Se'ite
237 -239,
Lit. 1
Dle Erfassungs·
und Evidenzverfahren
<.ler .4.nderungen
auf der Grund- und geographlsche'n
Karten. Die Technologie be'i der Kartenreedltion.
Die Vorschrelibungs·
verfahren d,er Velrbesselrung,en und die Technologie
der
BeT'lchtigung der Kartenunterlag8t.

Geodetický a kartografický obzor
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Ing. Aleš Hašek,
Kartografie, n. p., Praha,
Ing. Zdenko Matula,
Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava

Koncepce kartografické tvorby
v 7. pětiletce v podnicích
Kartografie a Slovenská kartografia

Tvorbu, zpracování a vydávéní kartografických děl,
určených k veřejnému rozšiřování, zajišťují v ČSSR
prakticky v plném :rozsahu Kartografi:e, n. p., Praha,
jako resortní podni'k Českého úř>adu geodetického
a 'kartografického,
a Slovens'ká kar1!ografia, n. p"
Bratislava, řízená Slovenským úřadem geodézie a
kartografie. Obě vydavatelské a nakl,adatelské organizace zabezpečují také tvorbu a zpracování map
středních měřítek pro potřeby národního hospodářství podle edičních plánů obou úřadů. Vydavatelská
činnost obou podniků na úseku kartogr,afiokých děl
pro školy vychází především z požadaviků čs. školství na školní ikartografické pomůcky, jejichž Ikoncepci, vývoj a tvorbu zajišťují v úziké spolupráci
s orgány a institucemi obou národních ministerstev
školství a jejichž zpracování a vydání se pak uskutečňuje ve spolupráci s hospodářskými
organizacemi školských resortiL Vlastní ediční a nakl,adatelská činnost obou podniků je soustředěna na uspokojení potřeb široké veřejnosti ik,ar'tografiokými díly; zde se v 'plném l'ozsahu projevuje jejich Ikulturní
a společenské poslání. Oba vydavatelské podniky
zabezpečují také požadavky různých orgánů, organizací a institucí na vydání kartografických
děl určených pro potřebu těchto objednavatelů, pro širší
obecnou potřebu, propagaci a pod. Nedílnou součástí jejich činnosti je i export kartografických
výrobků. Kromě kartografických
děl patří do vydavatelské činnosti též vydávání odborné geodetické
a kartografické
literatury, a to především středoškolských a vysoikoško]ských učebnic.
Na rozdíl od většiny vydavatelských organizací
v ČSSR, zajišťují oba vydavatelsiké podniky autorskotvi'lrčí pl"áce a výrobní zpracování jednotlivých
tituli'1 především svými vlastními pracovníky; k rozšíření tiskových a knihařských kapacit je pak využívána kooperace.
Objem dostupných
Ikapacit
autorskotvi'lrčích
a zpracovatelských
je pak limitujícím faktorem pro zabezpečení potřeb a požadavki'l z hlediska sortimentu kartografických
děl a
aiktuálnosti jejich obsahu. Objem vlastních tiskových a knihařských kapacit, možný rozsah kooperací a limit základního a pomocného materiálu, tj.
papíru a vhodných plastických fólií, jsou pak dalšími faktory ovlivňujícími dostatečné množství kartografických děl ve školách a na knižním trhu.
Školní kartografické pomi'lcky pro základní školu
v minulosti a i nyní zajišťuje po stránce 'koncepční,
autorskotvůrčía
zpracovatelské
Kartografie; pomi'lcky pro střední školu podle projektu výchovně
vzdělávací soustavy bude na základě dohody zajišťovat Slovenská kartografia. Ediční činnost na úse-

iku kartografických
děl pro veřejnost je mezi oběma organizacemi založena jednak na regionálním
principu (u kartografických děj zobrazujících pouze
část území ČSSR) a jedna'k na dohodě (u 'kartografických děl zobrazujících celé území ČSSR a ostatní
svět).

Česikosl,ovenská k,artografická
tvorba dosáhla od
sjednocení v roce 1954 řady významných úspěchů
cílevědomým uspokoj'Ov1áním potřeb ná:hodního hospodářství a zprac'Ováním a vydáním širokého sortimentu titulů pro školy a veřejnost. V 6. pětiletce
byl sortiment titulů pro veřejnost dále rozšiřován
a u souborů turistických map a orientačníoh plánů měst bylo zahájeno vydávání nově koncipovaných a zpracovaných ti'tuli'l. Největším úspěchem je
však zpracování a vydání komplexního regionálně
Ikartografic'kého díla - Atlasu SSR. Podle zásad
projektu čs. výchovně vzdělávací soustavy byla
zpracována koncepce tvorby kartografických
pomůce1k pro základní školu a zahájeno jejich postupné vydávání.
2.1 K a l' t o g l' a f i c ik á díl a p l' o šik o 1Y
Výuku zeměpisu a dějepisu na školách všech stupňů si již dnes nelze představit bez odpovídajících
kartografických
pomůcek, tj. atlasů, nástěnných
map, tabulí, transparentů
apod.; řada z nich je
používána i v jiných vyučovacích předmětech, kde
představu geograficky prostorového uspořádání jevů může zprostředkovat pouze jejich kartografické
znáz,ornění.
Význam kartografických děl v procesu školní výuky si resort geodézie a kartografie včas uvědomil
a zajistil ve spolupráci s pedagogickými pracovišti
výzkumné řešení ikoncepce Jednotné soustavy šikolních kartografických
pomůcek (JSŠKP) pro výuku zeměpisu a dějepisu. Zeměpisná část soustavy
byla v podstatě realizována do roku 1972 v podobě Atlasu světa, Atlasu ČSSR a řady nástěnných
map, většinou !korespondujících mapám atlasovým.
K realizaci dějepisné části soustavy \'šak již nedošlo vzhledem Ik připravované přestavbě čs. školství. A tak pro výuku dějepisu jsou až dosud používány Školní atlas světových dějin, Školní atlas
československých dějin a několi!k nástěnných map
s dějepisnou temati'kou, zpracované počátkem šedesátých let.
V duchu požadavki'l nových osnov byla v roce
1977 celá soustava školních kartografických
pomůcek pro základní školu zhodnocena současně s přihlédnlltímk
nižšímu věku žáki'l, v němž se blldou
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s nDvými poznatky seznamovat. Z hlediska tematic,kého byla do zeměpisné části doplněna témata věnovaná doplňujícímu učivu, zejména přírodním poměrůma ochraně životního prostředí. Po metodiclké
stránce byly do pomůcek doplněny mapy na transparentních fóliích pro zeměpis i dějepis a soubory
zeměpisných tabulí k podrobnějšímu vysvětlení obtížnějších partií učiva. Pro výuku dějepisu pak
bude realizována nO'vá soustava dějepisných pomůcek, která obsahuje i nO'vé netradiční typy, jako
jsou jednodílné nástěnné mapy tabule. Celý
soubor je třeba chápat jako otevřený systém, v němž
při konkrétním zpracování titulů může dojít z obsahových důvodů ke změnám, tzn. sloučení nebo
f10zdělení některých
témat. Celikově se předpoIkládá vydání 80 nástěnných map, 34 jednodHných
násMnných map pro výuiku dějepisu, 23 souborů
map na transparentních fóliíc.h, sedmi atlasů (z toho čtyři dějepisné pro jednotlivé ročníky, zahrnující
světové a československé dějiny, dva zeměpisné svět a ČSSR - a soubor map pro vlastivědu), osm
souborů zeměpisných tabulí a tří glóbů. Kf10mě
uvedených zálkladních skupin budou vydány soubory map politickovýchovnéhocharakteru,
sloužící
občanské nauc.e a názorné agitaci, a pro brannou
výchovu mapy se speciální temaUkou.
Uvedené p'Ožadavky představují mnohem větší
oblem prací především v oblasti autorskotvůrčích
,a zpracovatelsrkých 'kapacit, než je ve vydavat'elských organizacích k d~spozici. Vzhledem ,k tomu,
že dějepisná část soustavy nebyla v minulosti realizována, byly proto v1eškeré Ikapacity soustředěny
na tvorbu a zpracování nových pomůcek pro dějepis a vlastivědu.
Pro výuiku vlastivědy ve 4. ročníku základní školy byl v roce 1979 vydán soubor šesti příručních
map a pěti korespondujících map nástěnných. Způsob Iknihařs1kého zpracování souboru (šest různě
složených map a vložených do obálky), při své náročnosti na ruční práci a vysokých tiskových nákladech, značně komplikuje výrobní zajištění, případně ho i znemožňuje. Pokud se nepodaří překonat
výrobní problémy, bude nezbytné koncepci souboru map změnit a soubor přepracovat tak, aby jeho
finální podoba, odpovídala možnostem hromadného
výrobního zpracování.
Z dějepisné části bude do Ikonce roku 1981 zcela
nově zpracováno a vydáno 25 inástěnných jednodílných a víoedílných map, které tvoří po zmenšení
základ dějepisných atlasů pro jednotlivé ročníky,
dále atlas pro 5. ročnílk a jeden titul map na transparentních fólifch.
Zeměpisná část ~"ostavy zachmá u atlasů dosavadní rozdělení na Atlas ČSSR a Atlas světa
a jim odpovídající soubory nástěnnýoh map, z nichž
asi polovinu bude možné převzít z dosud vydaných;
koncepčně jsou tyto otázky v současné době v řešení. Z nově zařazených témat budou do ikonce
roku 1981 nově zpracovány a vydrány čtyři nástěnné
mapy, čtyři soubory tabulí, dva soubory map na
transparentních
fóliích a prozatímní příloha k Atlasu světa.
Pokud jde o glóby, jsou v současnosti k dispozici
dva druhy, a to politický v měřítku 1: 40000000,

a obecně zeměpisný v měřítku 1: 70000 000. Oba
jsou zhotovovány lepením ze segmentů vytištěných
Ina speciální papír. PerspekUvně se počítá s úplným
pře'chodem na vakuové tval'ování, na jehož vývoji
pracuje Slovenslká kartografia; do distribuční sítě
byl již v tomto I'oce dodán politický glóbus
1 : 50 000 000.

Technologioky byla dořešena výroba tyflomap
(map pro slepce) technikou sítotisku. Výroba všaik
není zabezpečena pro materiálovou a devizovou
náf1Očnost.
Ke zvýšení lefektivnosti výchovně vzdělávacího
procesu by mohly plně posloužit reliéfní mapy,které svou ná2'iOI'ností mohou sehrát ve vyučovacím
procesu významnou úlohu. Jejich využití není dosud
;pedagogic'kými pracovníky plně doceněno.
Na závěr je třeba uvést, že konikrétní údaj,e o počtu vydaných titulů se mohou částečně lišit, pokud
jde o jejich vydání v české a slovenské jazykové
mutaci, kdy z výrobních důvodů nebylo možné obě
mutace uskutečnit v jednom roce.
Na střednkh školách jsou používány dosavadní
;kartografické pomůcky, zpracované v minulosti
v rámci JSŠKP. Přestavba výchovně vzdělávací soustavy všaik předpokládá tvorbu a vydání samostatných pomůe:e:k.
2.2 K a r t o g r a f i c k á díl

a pro

veř ejnost

Zde jde o vlastní ediční a nakladatelskou činnost
obou podni;ků, Jejímž cílem je uspolkojování potřeb
široké veřejnosti atlasy, všeobeeně vzdělávacími
mapami, B.utoatlasy a automapami, kartografickými
díly pro turistiku a sport, orientačními plány měst
a ostatními druhy kartografických výrobků. Na rozdíl od komerčního přístupu k vydávání těchto kartograficlkých děl, který je chara1kteristický pro ediční
činnost naprosté většiny nakladatelství v nesocialistickýoh zemích, je v Českoslovensiku tvorba ,a vydávání Ikartografických děl toboto určení součástí
kulturní politiky socialistického státu.
Z atlasové tvorby zobrazující svět je k dispozici
Kapesní atlas světa, vydávaný oběma podniky
v českém a slovenském provedení podle jejich vydavatelských možností. Tento titul je svým koncepčním pojetím, tj. vzájemným propojením mapové a textové části, stále moderní a je vZ!Oremi pro
jiné nakladatele v zahraničí. Jeho mapová část, ačkoliv je pro každé vydání aiktualizována, však už
nedosahuje svými vyjadřovacími prostředlky a technickým provedením potřebné úl'ovně (relativně vysoký počet tiskových barev a nemožinost strojového iknihařského zpracování). Atlas středního typu,
s daleko větší obsa:'hovou podrobností, než poskytuje Kapesní atlas světa, dosud na čs. trhu chybí.
Stejná situace je i v ,atlasové tvorbě Z!ObrazujícíČeskoslovensko, Ikde do jisté míry lze v současné době
využívat školního Atlasu ČSSR. Světovým dějinám
je věnován Kapesní atlas světových dějin, jehož
první díl vyšel v I'oce 1977 a druhý díl, končící rokem 1945, bude na trhu v první polOVině příštího
roku.
Všeobecně vzdělávací mapy, zobrazující jednotlivé
státy či kontinenty, představuje soubor Poznáváme
svět. Z plánovaných 30 svaziků bylo dosud vydáno
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28; jako ,a1ktualizovaná, částečně přepracovaná opaikovaná vydání bylo vydáno 27 titulů. Progresivní
koncepce tohot,o souboru nevyžaduje ani po dvacetiletém odstupu od vydání prvních svazků zásadní
změny; v úvahu přichází jen zkvalitnění ,obrazové
přílohy a barevnější provedení zadních mapových
stran. Ostatní tituly této skupiny zobrazují území
Československa v podobě různých tematic'kých map.
}ejich koncepční pojetí a grafiokévyjadřovací
prostředky odpovídají období, v němž byla zpracována
jejich první vydání.
Z kartografických
děl pro autoturisti'ku v ČSSR
je ka~doročně vydáván Autoatlas ČSSR v českém
a slovenském provedení, d,ále jsou ik dostání automéliPYČSSR a SSR, mapa autokempin'ků ČSSR a někt'eré tituly
podrobných
automap
v měřítku
1: 200 000. Pro zahran1ční autoturistiku
lze z československé produkce použít Autoatlas Evl'Opy ,a
automapy ně'kterých evropských států v měřítku
1: 1500 000, které však svou malou podrobností a
především grafickými vyj,adřovacími prostředkY"1emohou naše motoristy plně uspokojit.
Turistické m9.py, určené především pro pěší turistiiku, mají u nás již svou bohatou tradici ,a jsou
stále více nepostradatelnými
informátory a průvodci turisticiké veřejnosti. Od rolku 1975 dochází k postupnému přechodu na novou ediční řadu, nově
kancipovanou jaik z hlediska územních rozsahů jednotlivých titulů, tak i co do jejich obsahu a grafického znázornění. Nedostatečně je z edičn~ho hlediska zatím pokryta oblast speciálně tematických
map pro sportovní vyžití, a t,o především map lyžařských a vodáckých.
Orientační plány měst slouží jak pro správní íj.čely (především v nástěnné podobě), tak i veřejnosti k vlastní orientaci v mnohdy složité topografii
města, tak i svým doplňkovým obsahem Ik poznání kulturních, historicikých a jiných skutečností.
Jejich soubor, vydávaný do k,once sedmdesátých
let, postrádal jednotnou koncepci v zobrazení zástavby a v rozsahu i způsobu zobrazení doplňkového obsahu. Proto bylo od roku 1976 započato
se zpracováním nového jednotně ikoncipovaného
souboru. Výběr měst, určených k novému zpracování, vycházel ze správních potřeb a požadavků
veřejnosti a zahrnul tedy hlavní město ČSSR, kr1ajská města, města usikutečňující akce celostátního
charakteru a lázeňsk'á střediska. Vysvětliv1ky k plánu a textové informace jsou zpracovány pětijazyčně,
což umožňuje maximální p,oužitelnost a odstraňuje
nároky na zpracování a vydání samostatných jazykových mutací, jejichž kompletní dostupnost na
trhu byla velmi problematická.
2.3 O s t a t n í tem
díl a

atická kar togr afická

Činnost obou podni1ků na tomto úseku spočívá ve
zpracování a vydání titulů, edičně a většinou i obsahově (z tematiclkého hlediska) připravených v jiných organizacích
a institucích. Především
jde
o odvětvová kartografická
díla pro potřeby nál'Odní:ho hospodářství
(geologic1ké, silniční, vodohospodářské apod.), pro jejichž zpracování slouží
jako obecně zeměpisný podklad státní mapová díla

středního měřítka a jejichž vydávání se uskutečňuje
na základě střednědobých plánů proJednaných mezi ústředními orgány geodézie ak'artografie
a odvětvově příslušnými ústředními orgány. Další s!kupinu tvoří tématické mapy, představující výsledky
např. geografického, geologického a jiného výzkumu, autors1ky připravené v příslušných institucích,
a politickovýchovné mapy určené především Ik názorné agitaci. Dále sem patří tituly požadované jinými nakladatelstvími,
národními výbory apod. a
tituly určené k propagaci služeb a výrob1ků objednávajících organizací.
Tvorba a vydávání odvětvových tematic1kýcih map
pl'O národní ihos'Podářs~ví je koordinována ústředními orgány geodézte a kartografie a je preferována
před ostatními požadavky na tomto úseku.

Zpracování
koncepce na 7. pě'tilet'ku vycházelo
z realizace edičních záměrů v průběhu 6. pětiletky
a z jejich zhodnooení ve smyslu závěrů 7. pléna ÚV
KSČ na úseku kartografických
děl pl'O veřejnost.
Koncepce školních kartograficikých
pomůoelk pro
základní školu byla připravována již od rolku 1977
v návaznosti na zpracování osnov a experimentálních učebnic.
3.1 K a r t o g r a f i c k á díl

a pro

Š

Iko 1y

Koncepce dějepisné části soustavy Je v podstatě
zcela vyjasněna. Zbývá dokončit zpracování a vydání 18 llIástěnných jednodílných a víoedílných nástěnných map (z nich 11 je již obsahově ~pracováno) a tří atlasů (pro 6., 7. a 8. ročník - kde
s tiskem atlasu pro 6. roční'k se počítá již koncem
ro:ku 1981 J.
Ze zeměpisné části soustavy je koncepčně doř,ešen
obsah Atlasu ČSSR a jeho vztahy k souboru nástěnných tematických map ČSSR. Hlavní obsahové změny ve srovnání s dosavadním atlasiem jsou
v doplnění ně1kterých témat v oddíle přírodní prostředí, zvětšení měříte1k u některých map v oddíle
hospodářství a doprava a ve vypuštění některých
méně důležitých témat ve všech oddílech. Gel1kem
bude atlas mít 50 stran, tzn. 'O osm více, a celkový
počet map klesne z 69 na 66. Z hledis:ka kartografických vyjadřovacích prostředků bude zlepšena jejich názornost a barevné vyjádření, zejména s ohledem na rozlišitelnost bar-evných stupnic. Řešení obsahu Atlasu světa a odpovídajících nástěnných map
je zatím otevřeno. Podle novýoh osnov probíhá výulka zeměpisu v oblasti Evropy, Asie a Ameriky po
jiných územních celcích, než zobra:wje dosavadní
Atlas světa. Tak např. jako celky jsou probírány:
jižní Evropa (Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko),
zlápaňní Evropa a alps!ké země (Velká Brrtánie, Irs'ko, Francie,
Belgie, Holandsko,
Lucemburs'ko,
Spolková republika Němec'ka, Švýcarsko a Rakousko) atd. Tato skutečnost ve svém důsledku by znamenala úplné přepracování
dílčích map Evropy,
Asie a obou Ameri'k, a to jak atlasových, tak i nástěnných map. A to není jednoduchá záležitost ani
z hlediska kapadtního
zajištění tvorby a zpracování ani z hlediska národohospodářskéiho,
uváží-
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1 : 200000, který v 17 svazcích přiblíží veřejnosti
kulturně historické, přírodní a technické památky
a objekty; jeho vydávání bude zahájeno v roce
1982 a ukončení se předpokládá v roce 1986.
Ve skupině Ikartografických děl pro autoturistiku
bude dořešena :koncepce nového Autoatlasu ČSSR;
vydání lze předpokládat počátkem 8. pětiletky. Dosavadní soubor podrobných automap ČSSR v měřítku 1: 200 000 bude vystřídá'n nově zpracovaným
souborem automap ve stejném měřítku; jeho 17 svazNová tvorba kartografických učebních pomůcelk ků, rozsahem shodných s edicí "Poznáváme ČSSR",
přdpokládá vydání tří glóbii, a to dvou v,e fyzicpokryje celé území ČSSR. Lze předpokládat, že
kém a politickém provedení v měřítku 1 : 40 000 000,
vzhledem k obsahové podrobnosti a uvedení řady
kde fyzický glóbus by měl být reliéfní, a jednoho
doplňkových informací v mapové i textové části,
obecně zeměpisného v měřítku 1 : 70000 000. Techuspokojí požadavky i nejnáročnějších
motoristů;
nologické dořešení 'výroby montováním ze dvou tervydáváni bude zahájeno v roce 1982. Současný nemovakuově tvarovaných polokoulí by mělo nahradit
dostatek podrobnějších automap zahraničních úzedosavadní výrobu a zvýšit její efektivnost. Vakuová
mí bude postupně též odstraňován. Sonbor automap
technika umožňuje výrobu glóbů v úpravě "duplex",
evropských
soci:alistických
států
v měřítlku
tj. využití dvou tématik pomocí prosvícení; koncepč1 : 750 000 je již rozpracován
a perspe1ktiv'llě ho
ně se na řešení pracuje.
bude možné rozšířit i o další evrops1ké státy; :koncepčně je řešen tak, aby vyhovoval i možnosti souUvedené konce'pční a ediční záměry se týkají především školních :kartografických pomůcek pro zá- borného atlasového vydáni.
Tvorba a vydávání turistických map je z koncepčkladní školu. Koncepční řešení kartografic:kých poního hlediska vyjasněno; v nadcházejících letech
můcek pro střední školu právě probíhá a v soubude vydavatels'ky dokončen přechod na novou
časné době ještě není uzavřeno; do š'kol by měly
ediční řadu na oelém území ČSSR.Vzhledem k vzrůsbýt dodávány od roku 1984. Zásadně je však možné
tající populari:tě zimní turistiky bude třeba rozšířit
předpolkládat, že řadu pomůcek určených pro zá,kladní školu, bude možné v plném VDzsahu po- počet titulů lyžařských map o další oblasti, které
jlsou předmětem zájmu veřejnosti. Koncepčně bude
užít i pro školu střední, což vyplývá z kartogratřeba vyjasnit možnosti 'kartografické interpretace
fického zobrazení skutečnosti. ROIZdilyopro'ti závodní
rek,reaoe ve vztahu k již vydaným turistickým
kladní škole lze spíše oče'kávat v rozšíření a p110mapám.
hloubení určitých odborných témat.
Koncepce tvorby ,orientačních plánů měst je pro
příští období vyjasněna jak obsahově, tak i edičně. První etapa tvorby a vydání orientačních plánů
zahr:nuje 24 měst o cellkovém počtu 31 titulů; exisKoncepce tvorby a ediční program je ukartogr:afictuje
vša1k řada měst, která by vzhledem k j:ejich
kých děl tohoto určení diferencován podle dílčích
l1ozloze
a počtu obyvatel měla mH k dispozici plán
skupin titulů, a to s ohledem !na dostupné kapacity
města.
Proto
bude zpracová'na perspek:Uva tvorby
autorskotvůrčí a zpracova:tel'ské, připadně i výrobplánů,
jejichž
realizace se uskuteční až v 8. pětini. Ja1kv tvorbě nových titulfI, tak i u aktuali?JOvaletce.
ných opakovaných vydání, jsou :a budou preferovány tituly zohrazující území ČSSR s cilem zajistit
3.3 O s t a t n í tem a t i c k á k a r t o g r a fi c k á
jejich stálý dosta:telk na trhu.
díl a

me-li, že Atlas světa byl zcela nově ZJpl1aoována
prvně vydán v roce 1970 a většina příslušných nást'ěnných map v letech 1967-1971.
Proto bude třeba obsahovou Ikoncepci této části dŮlkladně projednat se škols1kými orgány a odpovědně rozhodnout s uvážením všech souvislosti. Koncepce dosud
nevydaných pěti soubori'l zeměpisných tabulí je
v podstatě vyjasněna a v příštím roce může být zahájena jejich tvorba.

Z atlasovétvorby
bude v období 7. pětiletky zaměřena činnost v obou podnicích na koncepční řevého Kapesního atlasu světa, a to v obsahové i technologické souvislosti s předpokládaným vydáním atlasu světa stř,edního typu. Dále se předpokládá zpracování Kapesního atlasu ČSSR a v české a slovenské verzi a třetího dílu Kapesního atlasu světových
dějin.
U všeobecně vzdělávacích map bude třeba vydat
poslední dva svaz'ky souboru Poznáváme svět a podle kapacitních možností zvýšit počet aktualizovaných opa'kovaných vydání j:ednotlivých svazků
v každém roce 7. pětiletky s cilem dosáhnout stavu,
aby minimálně třetina všech tit:uli'Jbylla stále k dostáni. Z ostatních titulů se připravuje obsabO'vé a
grafické přepracování těch, :které již neodpovídají
současné úrovni kartografické tvorby. Jako nová
ediční řada je připravován soubor :kulturně vlastivědných map "Poznáváme
ČSSR" v měřítku

Koncepce tvorby a ediční program vydávání odvětvových tematických map pro potřeby nál1Odlního
hospodářství je vyjasněn a výrobně zajištěn. Z dalších pož,adav'ků jsou známy perspektivní záměry vědeC'kých insti:tucí a nakladatelství. Požadav1kyostatních odběrat.elů se projednávají v rámci přípravy
ročních plánů a jsou uspokojovány s ohledem na
druh a objem potřebných kapacit.

Uvedené hodnocení současného stavu a nástin koncepce lkiartografic'ké tvorby je především zaměřen
na díla pro školy a veřejnost, ,která představují
hlavní oblast ediční činnosti obou podniků. Při realikaci bude kladen hlavní důraz na kvalitu vydávaných 'kartografiokých děl jak po stránce obsahové,
t,ak i Výrobní. Možnosti realizace edičních záměrů,
jak bylo již v úvodu řečeno, jsou závislé jedna:k na
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'objemu autorskotvihčích
a zpracovatelských
kHpacit, :které jsou v obou podnicích k dispozici a jednalk na objemu tiSkových a knihařských 'kapacit
obou podniků včetně resortních a mimo resortních
kooperací. S ohledem na omezené kapacitní a materiálové možnosti bude tvorba a vydávání kartografických děl usměrňována tak, aby byly zajišťovány především naléhavé potřeby národního hospodářství, dále požadav1ky na školní kartografické
p,omůcky a požadavky na tituly pro veřejnost.
Absolutní zvýšení objemu autorslkotvůrčích
(tj.
redakčních, sestavitels,kýah a revizních) a zpracovatelských (tj.kartografic1kých, litografických a polygrafických)
kapacit lze dosáhnout u každého
z obou podniků jen vnitřním přerozdělením pracovníků při z'3chování jejich celkového počtu. Efektivnější cestou vša'k je zlkvalitňování projektové přípravy jak po stránce obsahové, talk i technologické, systematické zís'kávání mapových a literárních podkladových materiálú a jejich využívání,
rychlejší zavádění výsledků vědy a techniky do
praxe, důslednější dodržování technologické discipUny, zvyšování kvality práce a v neposlední řadě
též účelná koordinace činnosti obou podniků; k to-

mu je pak třeba orientovat pracovní iniciativu,
socialistickou soutěž a hnutí brigád. K rozšíření objemu tiskových Ikapacit vede pak snižování počtu
tis1kových barev využíváním stabilizovaného čtyřbarvotisku a upraveného tisku čtyřmi barvami při
zachování dosavadní barevnosti, případně i jejím
zvýšení. Objem ',k'llLhařských Ikapacit lze pak zvýšit
snížením podílu ruční práce a přechodem na strojové zpracování. Oboje bude uplatňováno již při
Ikoncepčním řešení obsahu a grafických vyjadřovacích prostředků v rámci projekční přípravy.
Ú,koly uvedené v koncepci nejsou malé, ale je
možné je splnit. V rámci l'ozpracování závěrů XVI.
sjezdu KSČ pro období 7. pětiletky bude třeba koncepci ještě posoudit, zpřesnit, případně i upravit.
A pak bude záležet na Ikaždém dělníkovi, technikovi
a řídícím praoovikovi obou podni'ků, jak se podaří ediční záměry splnit, a přispět tak svým podílem Ik dalšímu rozvoji našeho socialis,tického
státu.
Do redakce došlo: 1. 7. 1981
Lektoroval:
Ing. Pavel Měchura,
ČÚGK

Ing. l:.ubomír Ebner,
Klaus Gartner,
Samuel Zaklai,
Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava

Tyflokart,ogr,afia predstavuje pojmovo novo sa formujúcu vednú disciplínu v systéme kartografie. Jej
poslaním je prinášaf zrakovo postihnutým a nevidiacim kartografické pom6cky v úprave,ktnrá
im
umožní v ich špecifiCikmn nezávideniahodnom postavení prijímať synteticky priestorovo lokalizované
a kvalitatrvne diferencované informácie o okolí a
svete. Obsahom a predmetom riešenia je tvorba systému a adekvátneho modelu znakovkartografic1kej
interpretácie v úprave, Iktorá vylučuje alebo na minimum znižuje poznávanie objektívnych
realít
v priestore
prostredníctvom
videokorIlunilkácie.
V podstate nejde o novotu; kartografické
tyflopom6cky pre reedukáciu zrakovo postihnutých vývojovo sprevádzajú výskyt chýb zraku. Postupne boli
zhromažďované poznatky, že náhradnými zdrojmi
vnímania objektívnych realít a priestorovej orientácie, a teda aj existenčnej sebarealizácie zrakovo po-

strhnutých v najťažšíchprípadoch
sú pamať, haptické počiny, sluch a čuch,prípadne
i teplotné stavy.
Kultúrny vývoj a spoločens1ká úroveň v súčasnej dobe upriamujú ,pozornosť na riešenie tejto problematiky, ktorá sa doteraz vyznačovala nejednotným
sociálnym hodnotením, čo sa odzrkadIovalo na riešení a vytvá raní pom6ook tyflokomunikácie s cierom
zaradiť zrakovo postihnutých doaktívneho
pracovného procesu a do istej miery ,existenčnej nezávislosti,
Riešenie a zhoto'Vovauie tyflodidaktických pom6cok 'si doteraz zabezpečovali zrakovo ,postihnutí buď
iudividuálne
alebo prostredníctvom
organizácií
ZV8.ZU invalidov na odbornej
úrovni s materiálno-techniokým zabezpečením, ktoré nestačili sledovať
primeraný vývojový trend. Rovnaký stav ,a úroveň
existuje aj v základných školách pre mládež s chybami zraku, Iktorých cieIom je edukačne pripravovať a vychovávať predovšetkým mladých rudí na
zaradenie sa do spoloČ'enského diania. Pl'n!:Jlematilka
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zrakovo p'ostihnutých je čo do foriem pr.ej,avu vefmi
rozno~odá, ,čím sa aj reedu1kácia rozširuje akomplikuje [1].
Socialistické zriadenie umožňuje a morálne závazne venuje riešeniu tejto problematiky ,poZJornosť,
čo 'Sa odzrkadfuje na vytváraní predpokladov odbornej a výrobnej základne. Tento cief naohádza preJav i v Ik,artografii. V spolupráci zo Zvazom invalidov, pracovi'Skami a školamipre zrakovo postihnutých sa ·pristúpilo k riešeniu a tvorbe tyflografic!kých pomocok na podklade lkomplexného vytvárania vednej disciplíny tyf1okartografi<e, zahrňujúcej
tyflokartológiu, tyflosemiotiku, poznatky tyHos,enzoriky a psychológie ,apod.
Rezort geodézte a kartografie v spolupráci s geodetickými službami socialistic1kých štátov a oddelením kartografie Katedry mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty Slovens,kej vysokej
školy technickej v BratislaV'e v rOlku 1980 pristúpili
k riešeniu výskumnej úlohy 3.9-S "Spracovanie návrhu na rozue ty.py tyf10máp a technológiu ich
tvorby".
lej poslaním bolo riešiť a zostaviť typiZJOvanýmodel efe1ktívnej tvorby tyflokartografic1kých pomocok
predovšetkým pre nevidiacich v školách ako i zrakovo postihnutých s vyšším stupňom mentálnej vyspelosti.
Výskumná úloha bola riešená postupne a rozdelenádo niekoJkých častí, ktoré analytioky rozpracúvajú uveďenú problemati!ku z hfadíslk:
psychológie zrakovo postihnutých,
kritérií a sposobov tyflovnímania,
kritériI a sp6sobO'v interpretácie tyfloprvkov,
triedenia tyflokartografických
pomoco'k,
účelu a špecifičnlQosti technológie tvorby tyfloikartografických pomocok v období redakcie a
reprodu:kcie.
Štúdie a hodnotenia odborníkov v odbore tyf1ológie so zameraním najma na úplnú slepo1:u ukázali,
že dominantnými činitel'mi na vytváranie modelových predstáv o .objektívnych realitách sú hmat a
pamať a druhotnými sluch, čuch, vnímanie teplot
a pod. [1]. Základným zdrojom informácií pri haptickom vnímaní sú tvarová a výš1ková členitosť slkúmanej reality. Rozlišovacia schopnosť a podrobnosť
sú podmienené vefkosťou s'kúmaného objektu a súčasne citlivosťou inervovanej časti prst~, posobiacej
ako dete'ktor na ploche približne 4 X 7 mm. Stupeň
aproximácie predstavyku
skutočnému objektu ďaJej podmieňuje stupeň mentálnej vyspelosti, reprezentovanej pamaťou. Tieto základnépoznatky
majú
chara1kter Ikritérií tyflopsychologických, tyf1osenzorických, tyflopsychometrických, podmi,eňujúcich vytváranie zásad pre 'konštrulkciu reliéfnych znaiko'V
tyflokódu. Schopnosť jednoznačného rozlíšenia tvarov reliéfneho znaku a jeho výšky v asociácii na
skutočný objekt je podmienená optimálnymi hodnotami 'kontrastu a tvarovou príbuznosťou. Na základe týchto poznatkov boli navrhnuté zálkladné
kritériá konštrukcie [1, 2, 3].
Tyflodida1ktic1ké výskumy prinášajú poznatky, že
základom modelového vytvárania p~edstáv a reedukácie je asociatívne skladanie počinov a vnemo'V
uchováv,aných v pama.ti ,a ich úro'vell je podmiene-

ná mentál,nou vyspelosťou. VýsJed,ky testovania ukazujú, že nevidiaci je schopný vnímať, ~ozlišovať a
pama.tať si modelovo prostredníctvom
reliéfnych
znakov a repl'Odukovať aj zložité informácie vo
vzájomných súvi'slostiach. le však potrebné mať na
zr.eteli, že Ueto možnosti sú obmedzené. Množstvo
informácií može dosiahnuť aj ni8lkofko desiatok pri
dodržaní určitých zásad rozloženia. Táto problematika sa stáva ešte komplikovanejšou pri čítaní reliéfnych znakov na ploche s požiadavkou na priestorovú orientáciu, ktorá je nevyhn:utná pri využívaní
tyf1oikartograficlkých pomocolk. S narastaním plochy rapídne klesá aj efelktívnosť haptiC'kého čítania
a :psychomod·elovania. Rozlišovanie reliéfnych znakov na podklade ,kontra'Stov tvarovej a reliéfnej členitosti sa s rastúcou odfahlosťou znižuje a vefmi
namáha čitatefa, .aj keď sa uskutočňuje bimanuálne.
S'kúsenosti ukazujú, že
tv'ar reliéfnych znakov musí byť geometricky
jednoduchý a nenáročný na uchovanie v pamati
a modelovaný asociatívne na znázorňovanú realitu,
reliéfne znaky alebo znázornenia,ktoré
sa prekrývajú, je treba umiestňovať po vrstvách na seba s dostatočným kontrastom výš'kovej odlahlosti (prieni1k sa neodporúča),
optimálnou plochou pre bimanuálne haptické čítanie tyflomapy je obdÍžni:k 25 X30 cm,
Ikonoepčné a kompozičné zaplnenie plochy mapy
sa musí obmedziť na úzky súbor Deliéfnyc:h
znakov,
tyflomapy sa musia vyznačovať úzkou tematickou špecializáciou,
model reliéfu terénu - jeho tvary - sa znázorňujú schematicky,
spraoovanie obsahu musí zodpovedať účelu didaktického poslania a mentálnej vyspelosti užívatefov.
Súčasťou psychoarnalýzy sú hfadiská hygieny a
psychológie práce, z ktorých je potrebné spomenúť
požiadavku zdravotnej nezávadnosti, možnosti čistenia, zamedz:enia úrazov (napr. ostrosť hrán, drsnosť
povrchu atď.).

D r u h o vos ť t Yf lom á p je v podstate rovnalká
ako u fondu máp pre vidiacich. Možnosti vnímania,
predstavivosti a pamiiťovej komunikáci·e ovplyvňujú základnú štmktúru reliéfnej interpretácie prvlkov obsahu a naplnenosti jednotlivých druho'V tyflomáp. Dominantne tu vystupuje vysoký stupeň diferencovanej genenalizácie, alebo semiotickej ,symboliky s uplatnením vazieb na mentálnu pl'edstavivosť
a vyspelosť. Presadzuje sa hJavne trend tvorby monotematických analytických tyflomáp.
Mi e r Ika. Podmieňujúcimi činitefmi pre mi:erku sú
rozvrh územia a stupeň znázornenia podrobností.
Musí byť volená tak, aby umožňovala schématicky
znázorniť základné tvary plOch tyflokartografickým
Ikódom.
T y f 10 kód. Prostriedkami tyHolkartografickej irnterpretácie sú reliéfne znaky, reprezentujúoe svojimi chara1kteristikami horiwntálnej
a verUkálnej
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členitosti zakódovaný záznam zloženej informácie,
zahrňujúcej
asociatívny vzťah k interpretovaným
pojmom, ich kvalitatívnym a kvantitatívnym vlastrnostiam a pri·estorovej lokalizácii. Jednotne, funkčne usporiadaný a v tyflokartografickej
komunikácli používaný súbor tyHozna1kov predst,avuje tyflo-

Te c h no 10 g i c k o - výr o b n Ý p o s tup
je 10giclkým usporiadaním
čiastkových výrobných postupov, iktorými sa zabezpečuje požadované funlkčné
stvárnenie
obsahu tyflomapy a'ko celku (pozri
obr. 1).

kód.

T y f 1 o i n t € r p ret á c i o u p r v Iko v l\Ozumieme
znáwrňovanie
predmetovalebro
javov reliéfnymi
zna1kmi. Nositefmi znrázornenia a súčasne kódmi
Prínosom rlesenia výskumrnej úlohy jre typiZrOvaný
informácií sú tri základné charakteristiky, Iktoré sú
univerzálny model technológie tvorby tyflokartonevidiaci schopní rozlišovať, dekódovať, čítať a
grafických pomocok, ktorý je súčasne apUkovatefpriestorovo
asociatívne
modelovať do predstáv
ný aj pre výrobu iných tyflodidaktických
pomocok.
funkčne úzko spatých s realitami. Základnými ha:p- Ťažisko inovácie spočíva v technologicko-výrobnom
ticky vnímatefnými chara'kteristikami sú:
využívaní moderniwvaných
postupov a materiálov
horiz:ontálna
členitosť znaku reprezemtovaná
formou stavebnicového
systému, jednotného pre
jednoduchými, jednoznačne hapticky rozlíšiteftvorbu roznych typi:wvaných tyflokartografických
nými geometrickými tvarmi,
pomocok.
- vertikálna člemitosť - dolná hr-anica sa pohyTento prínos je do1kumerntovaný aj prihláŠ'kou
buje v závislosti na štruktúre horiwntálnej
ploo udelenie autors1kého osvedčenia kolre:ktívu riešitechy znaku od 0,2 mm vyššie,
fov s ťažiskom v sposobe technicko-reliéfnej
adjushorizontálna (plošná) vefkosť zna'ku, Iktor,ej doltácie originálneho, alebo tvarovaciehokartodidakticná hranica lin€lárneho rozmeru je 4 mm s kl\O- kého tyflomodelu. Taxatívne stanovené kritériá tyfkom zvýšeniakontrastu
2 mm.
lokartografickej
interpretácie na podklade poznatDruhoradým prostriedkom intepretácie, ktorý dokov psychoanalýzy komunikácie zrakovo postihnupÍňa Š'kálu reliéfneh:o tyflokódu, je účelne zvolemé tých s modelovaním objektívnych realít predstavujú
kontrastné zafarbenie, určené pre s'kupinu zrakovo
spomínané fa1ktory pre optimalizáciu a typizáciu
postihnutých so zbytkami zraku alebo prre potreby
tvorby tyflolkartografic1kých a tyflodidakticrkých popedagógov.
mocok.
Gen e ra 1 i z á cia.
Obmedzené možnosti hapticCiefom tohto príspevku bolo obozmámiť záujemko-senzitívneho vnímania, fungovania pamate a vycov BO stavom tyflokartografie a jej miestom v Ikartvárania zložitých logiCIkých predstáv vyúsťujú do
tografickej tvorbe.
jednoznačnej :požiadavky optimálnej generalizácie.
Pod týmto pojmom sa myslí stvárnenie chara1kteristic1kých čftprv1kov
a ich priestorové l\Ozloženie
v zjednodušenom, až schématickom prejave.

R e d i g o van i le v procese tvorby tyflomáp zahfňa
tvorivý prístup a spolruprácu autorov (špecialistav - tyflológov) a kartografov v letapách spracovania koncepcie a kompozície tyflomapy, vrátane
efektívnych výrobných a technologických postu:pov.
Tec hni c k o - r e d a k č n á p r í p r a v a tyflomáp sa vykoná ako pri ostatných kartografických
dielách s prihliadnutím
na zvláštnosti, uvedené
v prredchádzajúcich častiach tohto príspevku.

Redakce' časopisu Geode,tický a kartografický
obzor
[GaKO) upozorňuje, na ustanovení vyhlášky č. 151/1981
Sb. Federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR, kterou se mění a
doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona
o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti.
Na podkladě výše uvedené vyhlášky a sdělení SNTL
~Qdakce časopisu GaKO žádá autory všech literárnfch
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[1] JESENSKY, J.: Základní problémy tvorby map pro
zrakově postižené. Praha, FV-Sr 1978.
[2] Technológia tvorby máp pre slepých a slabozrakých. [Rezortná výskumná úloha 3.9-S.] Bratislava,
Slovenská kartografia, n. p., 1980.
[3] EBNER, t.: Problematika racionaJizácie tvorby tyflomáp. [Diplomová práca.] Bratislava 1980. - SVŠT.
Stavebná fakulta.

Lektoroval:
Ing. Bi'etislav Kelnar,
Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava

i obrazových přfspěvků, aby kromě údajů obsažených

na
str. 3 v 6. odstavci Pokynů autorům příspěvků [příloha
GaKO č. 11/1980) uváděli ještě rodné ěfslo z občanského
průkazu [str. 14 OP) a přesnou adresu bydliště vč.
poštovního směrovacího čísla. Adre'su bydliště je třeba
uvádět i v případě, kdy honorář má být poukázán na jinou adresu.
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Redakčná tvorba a spracovanie
fyzickogeografických
a socioekonomických tematíkAtlasu

Marta Hajčiková, prom. m.,
Ing. Viera Harvančiková,
Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava

SSR

Atlas Slovenskej socialistiokej r,epublilky (SSR] vydali spoločne Slovenská akadémia vied (SAV] a
Slovenský úrad geodézie a Ikartogr<afie (SÚGK] v roku 1980. Odbol'ný obsah spracoval Geografic1ký
ústav (GÚ] SAV v spolupl'áci s ďalšímivedeckými
inštitúciami. Reda'kčno-wstavitelské,
:kartografické
a polygrafIcké spracovanie zabezpečo~<ala Slovenská kartografia,
n. p., Bratislava
(SK]. Náklad
10 000 výtlačkov, z toho 7000 výtlač:kov v 'knižnej
viizbe a 3000 výtlačkov v podobe volných hárkov
vložených do špeciálneho obalu z polystyrénu. Formát publikácie 46 X 50 cm, počet mapových strán
296, textových 44. Gena 450 Kčs. Úvod, obsah, nadpisy :kapitoli názvy máp sa uvádzajú aj IVruskom
a anglic1kom prelklade.
Atlas SSR je prvým komplexným kartografickým
dielom o Slovensku. Pr.edstavuje základné vedec1ké
mapové dielo, 'ktoré je vzhladom na použi1ú mierku
a sposobom spracovania, atlasom národným i 1'18gionálnym.
Na zabezpečenie tvorby ,a vydania A t 1 a s u S S R
vymenovalo Pr·edsedníctvo SAV a SÚGK l' e d a k čn Ú l' a d u na čel,e s 'IPl' e d sed o m akademilkom
E. Mazúrom
(za GÚ SAV) a podpreds1edo m Ing. D. Len k o m (za SÚGK), Iktol'lá riešila
zásadně otázky tvorby a vydania aUasu. Jej pomocným orgánom sa stala výkonná rada, 'ktorá operatívne Ikoordinovala práce súvisiace s vede'clkým tematic1kým obsahom a jeho kartografickým stvárnením.
Na :wbrazenie úz,emia SSR sa v atlase zvolilo
ako najvhodnejšie Tiss'otovo ekvivalentné lmž,elové
zobrazenie, v ktorom boli vyho1ovené podikladové
mapy hlavnej mierky atlasu 1: 50Q 000, z 'nej pdvodeného zákl,adného radu 1 : 1 000 000, 1 : 2 000 000,
1: 4 000 000
i
vedlajšieho
radu
1: 750000,
1 : 1 500 000, 1: 3 000 000 a 1: 6 000 000. Zálkladnou
vÝI'obnou jednotkou Atlasu SSR sa stal tlačo~ý há.
rok, ktorých je IV,atlase spolu 85 (74 rn,apových
a 11 textových]. Pri redakčnom spracovaní sa na
každý z nich vyhotovili osobitné redakčné polkyny
,a technic:ký projekt, pričom sa vychádzalo z úvodného a technického proje1ktu celého diela. Ešte predtým v rámci prípravných prác sa vyhotovili vzorníky písma, rastrov a farieb i vzory jednotnej gr<afickej úpravy tlačo~ých h,árkov. Na spracovanie jednotlivýchkapitol
atlasu sa vytvorili kolektívy praoovníkov - tematic1ké skupiny. Bali v nich autori
máp, odborníci z príslušnej tematiky i ,kartografi _
redaktori.
Obsahovú jednotu máp spracovaných
roznymi autormi zabezpečoval vedúci príslušnej tematic1kej skupiny. Redakčné spracovanie a kartograficlké stvárnenie máp zabezpečovali tematiclkí

redaktori, technické a technologické otázky riešili
teahnickí I'edaktori. Značky, symboly a farebnú
úpravu máp navrhoval podni'kový grafiik IV úzkej
spolupráci
s tematickým
redaktorom.
Kolektív
osmich tematických a štyroch technických redaktOl'OVrusmerňoval h I a vn Ý l' e d a Ikt o l' Ing. A.
K e lem e n, z o d P o v 'e d n á l' e d a Ikto rk a M.
J u l' i g o v á, pI'Qm. geogr. a ve d ú cit ech n i ck Ý re d a k to l' Ing. D. Š tec her.

AUas SSR je tematicky rozdelený do 15 :kapitol: I Úvodné mapy, II - vývoj mapového zobrazenia
Slovenska, III - Podklad, IV - Povrch, V - Ovzdušie a vodstvo, VI - Pody, VII - Rastlinstvo, živočíšstvo a fe:ilológia, VIII - Fyzic:kogeografické geoe1kologic1ké'krajinné jednotky, IX - vývoj osídlenia a územnej organizácie, X - Obyvatelstvo a sídla,
XI --'-Polno:hospodárstvo, polovníctvo ,a lesné hosopodárstvo, XII - Priemysel, doprava a spoje, XIII Služby, XIV ~ Ekonomiclkogeografické
oblasti,
XV - Životrné pI'ostredie a potenciálkrajiny.
Obsahuje ,spolu 866 hlavných a 270 dopl1nkových
máp, grafov a diagramov. Na ich tvorbe sa zúčastnilo 161 autorova 102 r,ecenzentov z:o 43 inštitúcií.
Základným obdobím, iku ktorému súvyhotovené
podklad1ové méliPYa spmcovaný ich tematioký obsah, j,e rok 1970. Značná časť máp sleduje vývoj
:oobra~ovaných javov aj v dlhšom časovom období
a mnohé obsahujú aj novšístav po roku 1970.
2.1 Ú vod n ú k a 'IPi t o I u v ro:osahll dvoch tlačových hárkov tvoria všeobecnJOgeograficl~é a administratívne mapy SSR a ČSSR, ako aj zaradenie SSR
do stredoeurópskeho
kontextu. Podávajú základnú
geografickú informáciu, Iktorá sa potom v atlase
rozvádza p,odla odborných temaUk.
D l' U h ú 'k a pit o I u v rozsahu dvoch hárlkov
tvorí Vývoj mapového zobrazenia Slovenska, Iktorá
prináša ukážky starých máp počnúc Laza~ovou map10uUhorska z roku 1528, mapy Lazia, Miillera, Mikovíniho a Lipskéiho, ďalej ll'kážky starých topografických a katastrálnych má,paž po najnovšie Základné mapy ČSSR z I'okolVsedemdesiatych. Mnohé
z týchto cenných starých máp sa verejnosti predIkladajú po 'prvý raz. Ich origirnály sú uložené vo
Vi,edni a Budapešti a pre hežného používatefa by
!boli inak nedostupné.
2.2
F Yz i c k o g e o g l' a f i c Iké
tem a t i k Y
zobrazuje 22 hárlkov III. až VIII. kapitoly. Podrobne
sú rozobrané geologické pomery, reliéf, atmosféra
i hydl'osféra, podne pomery SSR, rastlinstvo, živočíšstvo a fenológia. Prednosťou spracovania týc'hto tematí:k je, že uvedené javy sa neskúmajú sta.
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ticky, ale sú zachytené v dynamike, čo umožňuje
porovnávanie i predpolkl,ad pOZlnania budúceho vývoja. Syntézou fyzickogeografic'kých
tematÍ'k je
VIII. kapitola Fyzickogeografické - geoe'kologické
krajinné jedno1"ky, ktorá svojím obsahom i formou
spracovania je vefkým prínosom prečs. g'eograficIkú ikartografickú
tvorbu.
Kartografic1ká intel'pretácia je volená v závislosti
,od odborného obsahu. Na analytických maplách sa
v najvačšej miere využÍva metóda areálov a izolínií. Na komplexných a synteticikých mapách, ktoré
wbrazujú vačší počet prv'kov alebo zachytávajú ich
vzájomné vzťahy, sa kombinuje niekoflko 'kartografických metód, napr. metóda areálov so štruktúrnymi (v:wrkovými) rastrami, areály s izalíniami, areály
s bodmi a značkami, farebné plochy s perov1kami
a pod. Na hlavných mapách v mierke 1: 500000
sa použili aj tri ,až štyri metódy naraz. Gelkovú tematiku dokresfujú 'eštedopInlkové
grafy, profily,
diagramy a tabufky. Kvantitatívne ukazovatele vyjadruje vefkosť značie'k alebo hrúbka línií, sýtosť
farieb v stupňových š'kálach ,alebo hustota rastra.
Metóda izočiar sa využila najviac na mapách ovzdušia a klímy, ďalej na označenie Ikrajnej hranice výskytu Iniektorého Javu. Na vyjadrenie zmiešaných
prvkov v tom istom areáli sa využíva zvačša striedanie farebných pruhov. Komplikovaný obsah má
napr. mapa Ge,omorfológia:w IV. Ikapitoly. Tu sa
farebnými plošnými areálmi vyjadrujú zákl,adné typy reliéfu; linkové rastre r6znych tvarov vyjadrujú
zákIadné morfoštrulktúry; lokalizované znač'ky vyjadrujú vybrané tvary reliéfu, pričom tvarovo zodpovedajú skutočnej podobe v teréne, a napolkon vzorkové bodové rastre vyj,adrujú tvary reliéfu plošného
chara1kteru. Pritom museli byť umiestnené tak, aby
nerušili čitatefnosť linkových rastrov vyjadrujúcich
zá!kIadné morfoštruktúry.
Syntetické mapy sú takmer vždy doplnené ukáž·
kami typic1kých území v podrobnejšej mi,erke, ale
výrazovo v plnej jednote s hlavnou mapou.
2.3 S o c i o 18 k o n o m i c kým
tem a t i k á m je
v Atlase SSR venované 43 hánkov IX. až XIV. kapitoly. Zobrazujú tri hlavné oblasti: obyvatefstvo,
,ekonomickú sféru a služby. V časti o obyvateJstve
je znáwrnený vývoj osídlenia a územnej organizácie, demografická analýza Slovenska H sídIa. Ekonomická sféra Z'Obrazuje výrobnú aktivitu: pofnohospodárstvo,
pofovníctvo a lesné hospodárstvo,
priemysel, dopravu a spoje. Pestrú paletu terciárnej sféry pod'áva Ikapitola Služby, ktorá znázorňuje
obchod, verejné stravovanie, peňažníctvo, telesnú
Výchovu, zdravotníctvo
a sociálnu starostlivosť,
školstvo, vedu a výskum, kultúru a osvetu, Ikomunálne zariadenia, bytové hospodárstvo a cestovný
ruch.
Obsah máp vychádza za sčítania fudu z roku 1970,
ale niektoré Javy 'Sa sledujú v širšom časovom období (napr. porovnanie rokov 1950 a 1970).}i:J zobrazený aj historický výv10jpriemyselnej výroby a banskej ťažby, a1koaj najnovšie obdobi,e socialistických
premien v priemysle, pofnohospodárstve i službách.
Súhrnom ekonomických tematí!k v atlase je XIV.
kapitola - Ekonomickogeografické
oblasti.

Z interpretačných metód sa v 'SocioeikOlnomic1kých
tematikách používa v prevažnej miere metóda kartogramu a kartodiagramu,ktoré
znázorňujú štatistioké údaje podfa administratívnych
j,ednotiek,
najčastejšie podfa obcí a okresov s využívaním farebných škál na vyjadrenie gr,adácie ,sledovaného
Javu. Pri vofbe farebnej š:kály sa rátalo aj s psychologickým účinkom farieb - v celom atlase sa používajú odtiene teplých farieb na vyjadrenie priaznivej kvality Javu a studených na záporné Javy.
Ďal'ej sa používa metóda lOikalizovaných značiek,
,kde kvalitu zobrazovaného Javu vyjadruj:e tvar značky alebo jej farba a !kvantitu zasa jej veflkosť. Na
porovnanie dvoch časových období sa použila najma
kombinácia farebných škál s vhodne odstupňovanými štruktúrnymi rastrami bez zníženia čitat,efnosti,
zato s možnosťou porovnávania. Rozdelenie administratívnych jednoUek podfa pravidelného geometriokého vZ'Oru na viac častí umožnilo zobraziť na
j,ednej mape až piH paťročí namiesto piaUch osobitných máp. Z ostatných metód sa využívala ešte
bodová metóda, metóda vektorových znači,ek (napr.
veterné ružice) a metódačiar
smerupohybu
{na
mapách dopravy}. Ojedinele sa vyskytla i metóda
postupného zoslabovania rastra do stratena na vyj.adrenie nepreslkúmanéhoal;ebo
nejasného rozšrDenta Javu na určřtom území. Všetky spomenuté metódy sa v atlase roznym sp6sobom kombinujú. C'asová dynami1ka je popri mapách vyjadrená v rozmanitých grafoch a schémach.
2.4 Syn t é z o u IPr í l' o d n Ý c h i s o c i o e k on o mi c IkÝ c h má p atlasu je XV. kapitola v rozsahu piatich hárkov: Životné prostredie a po tenciál Ikrajiny. Jej mapy nehodnotia len súčasný stav
Ikrajiny, ale naznačujú aj prognózu vývoja ,a možnosti opUmálneho využÍvania prírodných zdrojov
pri zachovaní priaZlnivého životného pI'Ostredia pre
človeka. Táto aktuálna tematika sa v čs. i zahraIničnej atlasavej tvorbe tak podrobne spracúva vebec
po prvý raz, 50 Je 'v,efkým prínosom nášho atlasu.
Aj v kal'tografickej interpr'etácii prináša táto časť
novinky: hojne sa využÍvajú linkové štru!ktúrne
rastre, ktoré umožňujú v rámci jediného farebného
odUeňa odlišovať značný počet variantov, prioom
sklon lini'Hk rastra vyjadruje kvalitatívne a hustota liniek !kvantitatívne ukaz,ovatele.
2.5 D61ežitou súčasťou reda:kčného spracovania 00la aj s t a r o stI i vos ť o j a z y Iko v úst
r á nk u textovej zložkyatlasu:
správnosť nadpisov, vysvetliviek a názvoslovia, pričom sa využili výs].edky práce Názvoslovnej k,omisie pri SÚGK. Aby bol
atlas použitefný aj v zahraničí, uvedú sa kompletné
preklady vysvetlivie'k v osobitnej textov,ej časti,
ktorá vyjde neskol' v samostatnom zvazku. Vzhfadom na hustotu popisu viacerých máp sa v aHase
prijala zIásada maximálneho skracovania názvov.
Aby sa tým nenarušila zrozumitefnosť, atlas uvádza
vysveUenie všetkých skratiek použitých na mapách
i v registri. Register obsahuje okolo 6300 názvov
z ~územia SSR. Novinkou v diele je historic1ký 1'18gister, :ktorý obsahuje latinské, nemecké, maďarské
a staršie slovenské podoby názvov sídiel uvedených
na hlavných mapách IX. kapitoly - vývoj osídlenie a územnej organizácie.
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Prílohou

k atlasu

sú aj priesvitlky

v mierke
administratívnych jednotiek, ktoré ,slúžia na iderrtifikáciu a
lokalizáciu prvkov tematického obsahu. K priesvittkám patrí Hj zoznam obcí SSR podfa okresov.
2.6 Napoikonpár poznámok o g I' a f i c k,e j a v ýt va I' [1 e j s t I' á n k e Atlasu SSR, ktorá je z viacerých aspe1ktov netradičná. V prvom rade ide o farebné vyjadrerrie jednotlivých kapitol (podHač,e za
rámom). V závislosti od nich sa volila aj pomerne
sýtaa výrazná farebnosť na vyjadrenie mapového
obsahu, umocnená ešte tlačou nakvalitnom
kriedovom papieri. S tým Ikol'ešpondujú aj farebne Ziodpovedajúce záhlavia zoznamu máp jednotlivýchkapitol, čo používabefovi atlasu umožní rýchlu navigáciu. Vef'ká pozornosť sa venovala i farebnému
zladeniu a vyváženiu susedných máp na jednotlivých hárkoch v l'ámci celej kapitoly. Na úpravu
záhlaví máp, úvodných Hstov kapitol a mimorámového popisu sa vyhotovili jednotné grafické vZiory.
Aj grafická úprava tex1Javých častí (úvodu, pred1 : 750 000 a 1: 1 000 000 s vyznačením

slovu, Zioznamu s'polupracovníkov, ZOZT1amumá,p a
registl'ov) tvorí rovnocennú zložiku s mapovou časťou. Autorom grafickej, výtvarnej a knižnej úpravy
je výt val' n í Ik I. Š t ě pán.

Výsledkom spoločného úsilia slovenských geografov i Ikartografov je dielo, ktoré bude mať široké
využitie tak medzi odborní1kmi, ako ,aj 'v plánovacej
a riadiacejčiIlinosti. Dobrá tlač, výrazná far,ebnosť
a vhodné interpr1etačné prostried'ky umožnili názorné podanie aj toho najzložitejšieho obsahu. I kolektív pr,acovníkov v SK - zostavovlatefov, redaktorov,
'kartografova polygrafov na tvorbe tohto náročného
atlasu odborne vyrástol a zís'kané skúsenosti určite
využije v ďalších kartografických dielach.

Lektoroval:
Dr. Ondřej Roubík,

VÚGTK

Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geografický ústav SAV,
Bratislava

Diagnostické a prognostické mapy
o krajine a životnom prostredí

V nadvdznosti na Atlas SSR Geografický ústav (GO]
SAVod roku 1976 začal nielenautorsky,
ale i Ikarrtoreprodukčne spracúvať a vydá'vať "Súbor diagnostických a prognostických máp o 'krajine a životnom
prostredí SSR". Vychádzajú v ňom mapy SSR v mierke 1 : 500 000 na topografickom podklade, Iktorý je
l10vnaký ako na mapách 1: 500 000 v Atlase SSR.
lde o spracúvanie a vydávanie v prevažnej mie'rle
syntetických máp,ktoré
možno rozdeliť (predbežne] na tri triedy:
typologické a regionalizačné mapy, t. j. mapy,
ktoré si všímajú stav 'skúmaného Ikom;ple~ujavov
,alebo súboru charakteristítk jedného Javu,
diagnosticko-valorizačné
(evaluačné, hodnotiace] mapy, t. j. mapy, lktoré ,si vš~rnajú skúmané
javyalebo ich chararkt1eristiky z roznydh ihfadísk
vhodnosti (alebo iného kritéria úžitku, hodnoty)
pr,e spoločnosť,
prognostické mapy, t. j. mapy, ,ktoré vyjadrujú
vedecky podložené predpoklady, smery či odporúčania využitia krajiny, jejkomponentov,
zdrojov, daností ap.

Ako joeznáme, Isyntetické mapy sú osobitným typom
tematicikých máp, na 'ktorých Isana rozdiel od analytických aIeibo Ikomplexných má,p n€'vyjadrujú jednotlivé, ,či iha vzájomne súvisiaoe Javy osobitne,
jednotlivo, prípadne iba v polytematických Ikomplexoch,ale na ktorých sa vyjadrujú integl'ované charakteristiky alebo integrované súhrny 'viacerých jaVOy (objektov, stavov, procesov ap.).
Ešte v nedávnej minulosti sme vystačov,ali s odlišovanÍm syntetických máp aka takých (bez ďalšieho vnútm'ného rozčleňovania]. V súčasnom období,keďže takýchto máp vzni'ká nepro€bel1néImlOžstvo, Ipričom syntéza na nich je rozna ta1kčo do rozsahu, úrovne, 'hlbky alebo i 'Sposobu integrácie, je
nevyhnutné mzlišovať syntetické mapy i medzi sebou navzájom.
Vyhotoveniu synteticlkej mapy spravidla pr.edchádza autors!ké abstrahovanie, zovšeobeciíovanie, hfa.
danie netradičných
súvislostí medzi jednotlivými
javmi aleho ichcharakt8'risUkami,
čo sačasto deje
s použitím analyticlkých, Ikomplexných málP alebo
máp ,čiastkových syntéz. Donedávna 'Sa za vrchol
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mapovej syntézy považovali regionalizačné
(rajoniz,ačné) mapy, cierom k1Jorých bolo (i je) rozdelenie skúmaného priestoru na jednotlivé časti - regióny - roznej kvality a spravidla i ro:uneho stupňa
ihierarchiZlácie, v rámci rktorých sa zloženie (aliebo
"chovanie") vybratých javov al,ebo ich ch,arakteristík považuje za rielatívne (prípadne ikonvečne)
rovnorodé, homogénne. Rozvoj metód regionalizácie znamenal svojiho času značný pokrok najma
v geografii,ale i 'v iných vedách ako napr. v hydrológii, botanike, pedológii,klimatológii
a pod. Kartografia si s problémom vyjadrovania regiólllov na taIkýchto mapách nerobHa veflké (ba temer žiadne)
starosti, ,pretože ,sa obvykle vystačilo s farbami,
rastrami, číslovaním alebo inýlI'i bežne zaužívanými
vyjadrovacími pI'Tostriedkami či metódami grafickej
interpretacie na mapách.
No s rozvojom využívania máp arko pI'TostrIedku
fixácie syntézy sa čoraz častejšie stávalo, ž,e tvorcovia syntetických máp (a boli to najČlaste'jšie geografi) stáli pred problémom nielen vofby najvhodnejšíchkartografických
metód a sposobov 'vyjadrovania na mapách, ale sa ocitli i pred problémom
"únasnosti" mapy, pred pvoblémom nedost,a:tJkukartografických výrazových prostriedkov alebo :pred
problémom zvýšeni a výrazových možností mapy.
Podobné problémy vyvstali i pri tvorbe nie'ktorých
máp w súboru diagnostických
a prognoS'tic1kých
máp o krajine a životnom pvostredí SSR.
Niektoré kartografické problémy interpretácie obsahu mapy "Geologické prírodné krajinné typy SSR"
Táto mapa je prvou mapou uvedeného súboru diagnostických a 'pvognosticlkých máp okrajine
a životnom prostredí SSR, ktorá vyšla osobitným vydaním v trojjazyčnej verzii už v roku 1977. Z obsahového hfadiska je velmi významnou, pretože sa stala
podkladom pre mnohé synetické mapy životného
prostredia z rovnomennejkapitolv
Atlasu SSR.
Na kartografic1ké spracovanie bol 'k dispozkii rukopisný autorský originál (,autovov: E. Mazúr, E.
Kri!ppel, A. PorubSký a K. Taráhek) 'v pracovnom vyjadrení ako i pve rovnomennú mapu z Atlasu SSR.
Kartografic'ký pvoblém spočíval v 'posúdení tohoto
pracovného vyjadrenia a vo vofbe vhodných grafických výrazovýchprostriedkov'farieb ,a vzorlkových r,astrov. Aikovidno z porovnania oboch "verzií"
rovIl!omenných máp (atlasove'j i samostatnej) obe
sa od seba odlišujú nielen úpravou vys'vetliviek (tá
nie je ani tak podstatná), ale hlavne prístupom využitia vlastností vzoriek I\astrov. Zásadná zhoda
v 'priraďovaní f,arieb pred>sa len j'e markan1Jná, pretože zo strany autorov (najma a:kademi'ka Mazúra)
sapodarilo v záv:erečnej fáze spracovania atlasovej
mapyzaistiť zásadnú prožiadavku na sled farieb.
Kartografické spracovanie samostatného vydania
mapy na GÚ SAV sa zakladalro na posúdení vhodnosti autormi vypracov,anej Iklasifikáci,e javov, ktore
sa použilipre ich integráciu (syintézu) a na vydelenie typov geoerkologického obsahu. VyčJ.enenie týchto typov bolo založené na integrácii 14 tri:ed a 27
podtried geomorfolrogiC'kých javov, d'evat tried substrátu, 13 tried a 28 podtried fytogeografic:kých jaVOy a 14 tried a 21 podtried pedogeogr,afiekých
ja-

Výsledne autovom vznikla geograficko-typologická syntéza, ktorá vyčleňuje dva typy prvého rádu, štyri typy druhého rádu, 14 typ ov tretieho rádu
a 54 typov štvrtého rádu.
Na kartografiokú interpretáciu takejto hielral'chie
typov 'existovali v lPodstat,e dve ,krajné možnosti:
a) prvá (minimalistická) možnosť - a tú použili
práve kartografic1kí red,aktori atlasovej verzie mapy - znamená priradenie každému z 57 typovposledného štvrtého rádu osobinnej vzorky rastra, prenože zvoleni'e 14 odtieňov farieb pre vyjadrenie 14
,typov predchádzajúceho
tretieho rádu nie je ani
z teclrnicrkého ihfadiska obzvlášť obťažné. Avša1k
i 'v tomto priíp,ade treba mať na zreteUvhodnosť
vofby "rodín" farebných odtieňov ta'k, aby ich zos~upeni:e umožňovalo vizuálne vnímaťštyri
'typy
druhého rádu a dva typy prvého rádu!
h) druhá (maxirnalistioká) možnost znamená priradenie každej z typotvorných charakteristík osobitnej farby ,a každej tri,ede a podtriede osobilmých
základných motívov vzoriek, aby ich kombináciou
potom vznikol konečný výsledok, zodpovedajúciklasifikačnému (integračnému) prístupu. Je však známe, že takáto maximalistická
(atomizačná) zásada ,prináša najlepšie výsledky vtedy, ,a'k počet
tried ,a podtried Ikombinácií vzori'8'k nie je príliš
velký.
Avšak ako naj'výhodnejší sa nám zdal sposob,
ktorý sa zakladá na využití
farebnýoh odtieňov na vyjadrenie typov prvého
až tretieh:o rádu ,podl'a možnosti a),
a grafických vzoriek na vyjadrenie typ ov štvrtého rádu podfa možnosti b), pričom sa nezvolili základné motívy a ich IIDombináciena základe štyroch integ,rovaných komponentov obsahu (geomorfológie, 'substrátu, rastlinstva a pOd), ale na
základe subklasifikácie z lkartografic1kého hfadiska sme za vedúci rkomponent vybrali reliéf
a priradili sme:
motív vlnovlky rozneho druhu agradačným valom, tabuliam, nivám - teda tým typom reliéfu,
ktorých povrch je mieme zvlnený,
motív bodiek tým typom,kde sa vyskytuje pieskový povrchalebo
substrát, motív tmo "očiek"
terasám, polygénnym a pvoluviál:nym povrchom,
morénovým pl'edihoriam a 'pod.,
miotív charakteristickej
nepravidelnej
vzo~ky
močiarom a vlhlkým povrchom,
motív prerušovaných čiar vnútvohorským brázVOY.

dam,

rnotív pre'krížených čiar roz'neho druhu ďalšÍm
povrchom a ',pod.
Vychádzali srne z toho, že mapa nie je určená pre
bežnéh:o čit8'tefa, ,ale pre vedeclky z,aložených percipientov, rktorí túto zásadu rahko objavia 'v momentekedy začnú mapu študovať, t. j. pracovať s ňou.
Na túto zásadumnohí
tV1Orooviamáp ako i Ikartograficlkí ,r>edllktrorizabúdajú, pretož'e nevenujú pozornosť novému významnému trendu vklartografii - spatnému ovplyvňovaniu tvorby máp aspektami perci:pi8'nta.
Napriek tomu, s odstupom času sa U'kazuj,e, že ai
nami L'Jvolené motívy vzoriek v nie1ktorých prípadoch nie sú volené najlepšie (sú napr. príliš v,eJ-
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ké - dobré načítanie z dialky, ale ruštvé na čít anie z normálinej očnej vzdialenosti - alebo v niektorých prfpadoch im možno vytJknúť nedostatočnú asociatívnosť), no v ikaždom prípade 'sa tento
prístup u:kazuj,e za vhodný na k,artografické vyjadrovanie podobných typologických máp - a1ko
metodický v:zior,ktorý treba ďalej rozvíjať.
Niektoré kartografické interpretačné problémy vyjadrovania obsahn mapy "Typy reliéfu SSR"
Na 'kartografické spracovanie tejto mapy boli Ikdispozícii dva autorské originály: jeden vyjadrmral 18:
typov morfoštruktúrnyeh
povrchov (v ich štvorstupňov1ej bierarchizácii]
a druhý 23 typov morfoskulptúrnych povrchov (taiktiež v ich stvorstupňovej hierarchizácii.
Ich súčasné uvedeni,e na jednej
mape si žiada od kartografiekét:o redaktora hladanie novýchprístupov.
Tedným z takýchto prístupov
je vytvorenie legendy tabul'kového typu a I\ozhodnutie rozlišovania morfoštruktúr pomocou vzorkových rastr,ov a morfoskulptúr
pomocou farebných
odtieňov. Možná je však i opačná varianta, no rozhodnutie, čo vyjadriť farbami a ČO rastrami sa maže vykonať na základe pribratia si ďalšie'ho ikritéria [po ,porade sautOI\om akad,emikom Mazúrom]
padla ktorého sa r:ozhodlo prioritne vy:zidvihnúť
morfoskulptúry
(pretože farby na mape sú vždy
výraznejšie než vzorkové rastre]. Tým sa stalo, že na
mape sú výraznejšie
morfoskulptúry
(akoby 1.
,,€táž", prvá vrstva hladiny I\ozlišQvania]a morfoštruktúry - i keď sú často považované za nadra~
denejšie morfos'kul'ptúram - sa nachádzajúna
nižšej úrovni (hladine, vrstve, etáži] I\ozlišovania, t. j.
sú akoby v pozadí, na ktorom majú vystupovať
ale nie opticky výrazne] morfoskulptúry.
Pri volbe vzori'elk sme sa riadili motívami IPríbuz-

nosti (i nepríbuznosti]
jedného z ddležitých obsahových komponentov - litoskulJptúrnych tvarov.
Pri vofbe far,ebných odtieňov bola vY:zidvihnuttázásada dosiahnutia potrebnej plasticity reliéfu alko
celku, tj. vyjadrenia tak j,eho 'výšoka1ko i I\o:zičlenenosti. Z tohoto davodu bolavybratá
nekontinuálna (z hladiska prirodzeného sledu farieb] stupnica
odtieňov a na dosiahnutie tohoto zdanlivo pI\oblematiokého ci,ela bolo potrebné v~hot,oviť niekolko
pokusných farebných návI\hov ba i nátlač1kov. Mapa
vyšla v Atlase SSR, ale jej samostatné a čiastočné
doplnené vydanie sa predpokladá v I\Oku 1981 až
1982.

Avšak i prí'klad spracovania tejto mapy sa javí
a1kometodiC'ký vzor na spraco'Vanie d1vojtypiz'ačných
máp.

V rámci súboru diagnostických
a pr:ognosticlkých
máp o krajine a životnom prostredí vyšli i ďalšie
mapy (napr. Regionálne geomorfologické členenie,
Podzemné vody] a pripravených je niekolko iných,
naktorých sa objavili niektoré ďalšie problémy kartografického vyjadrovania. Avšak obmedzený rozsah príspevku nedovoluje podr:obnejšie I\ozobrať ich
inovačnéprínosy
do oblasti tvorby synt1etických
máp. Záverom konštatujeme, že tvorba máp ,so zložitejšou geogr:afickou syntézou prÍJnáša do ikartografie nové impulzy, :ktoré, pri vhodnom riešení,
mažu sa stať spatným prínosom do I\ozvoja geografiokej (prípadne i inej] syntézy pomocou máp.

Metodické a realizační problémy
automatizace v kartografii

Lektoroval:
Doc. Ing. Lubomír Lauermann, CSc.,
VAAZ, Brno

Doc. Ing. František

Řešení problematiky automatizace v ikartogr.afii se
dostalo v posledních letech na kvalitativně novou
úroveň. Dosavadní výsledky vědy, výzkumu a vývoje jsou velmi intenzívně prověřovány ,praxí ,kartografické tvorby ,a výroby. Do značné míry k tomu
přispěl i vlastní vývoj a vÝI\oba techni,clkých prostředků automatizace představovaných automatizovaným Ikartografickým systémem DlGlKART [1].
První zkušenosti z provozního uplatněníautomatiwvaných postupů při1nesly řadu cenných IPoz,natků týkajících se tvorby nové organizační struktury
pracovišť, tvorby ,ef,ekti:vních technologií, zdoikona-
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Miklošík, CSc.,
VAAZ, Brno

lování orgarnizace práce atd. PodI\Obněji bude
o nich pojednáno v dalších příspěvcích, popř. referátech přednesených nakonfe:renci. Ve svém příspěv;ku se zmíním o někt,erých otázkách, které by
vyžadovaly důkladnějšího
ko]:e:ktIvního posouzení,
protože správná odpověď mllže do značné míry
ovlivnit další postup i skutečný s.polečenslký přínos automatizace v kartografii.

Při tark složité úloze, jakou automatizace v kartografii nesporně je, má zásadní význam stallO'Viení
reálných a průkazně kontrolovatelných
cílů. Nut-
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no přiznat, že tento požadav.ek není při formulaci
zadání, ani při vlastním řešení Ikonkrétních úloh
důsledně respektován.
V zadáních ,projektových
úloh jsou cHe obvykle vztaženy na splnění pouze
povšechně formulovaných a neúplných souborů kritérií, ja'ko např.:
zajistit danými počty pracovníků větší objem
výroby,
zvýšit ekonomickou efektivnost výroby,
zkrátit termíny dodání mapových pod'kltadů uživatelům,
snížit podíl namáhavé a sterHotypní ruční lkresličské práce,
zvýšit kvalitu kartograficképrodukoe,
učinit práci v Ikartografických prmrozech zajímavější a atraktivnější pr8 mladé vzdělané lidi,
omezit, příp. odstranit nežádoucí subjektivní vlivy pracovníků při ně!kterých rozhodujících činnosteoh pracovního cyklu apod.
Podle typu úlohy se v zadáních uvádějí vždy pouze nětkterá z uVi8'dených obecných kritérií bez potřebné Ikvantifik,ace a bez důkladného ujasnění omezujícíah podmínek, Ikteré budou realizaci automatizovaného postupu provázet. Rovněž často chybí jednmmačné stanovení časového horizoTI!Íu,v němž má
být efetktivnost řešení sledována ,ft p'rokázána.
Neúplně stanovený soubor kritérií a omezujících
podmínek může sice poskytovat v etapěvýz,kumu
větší volnost bádání ft experimentování, dtos,ažené
výsled1ky vša'k často narážejí na potíže při prak'tic1ké
realizaci, zejména mají-li být využity v podmínkáclh
hospodářské organizace.
3. Úroveň plnění cílů automatizace
Úroveň plnění cílů podle uvedených obecných kritérií je u jednotlivých aplikačních obl,astí automatizace d:osti rozdílná. I když z mnoha důvodů dosud
chybí objektiv,nější a Ikompltexnější údaje, můžieme
dosavadní poznat1kyshrnout alespoň verbálně takto:
a] jednoznačně se prosadilta téměř úplná automatizace kartografic1kého Zlpracování základních
map velkého měřítka z výsledků ma'pování metodami geodetic1kými a fotogrammet'rickými i z výsled1ků
Ikartometrického bodového snímání obsahu dří,ve
vyhotovených map. V průběhu již desetileté provozní praxe se postupně daří zabezpHčovat plnění
většiny uvedených kritérií. Zatím se však nepodařilo výftazněji přispět Ike zkrácení termínů dodání
vyhotovených map uživat'elům; spíše se pftojevuje
opačná tendence,
b] úspěšně se rozvíjí automatizace kartografického zpracování tematických map s jednodušší strulkturou kresby a s relativně nezávislým zobrazováním
jednotlivých jevů pomocí figurálních nebo čarových značelk. Její oeliková ef8'ktivnost závisí do
značné míry na rozsahu výpočetmího zpracování
vstupních dat tematického obsahu a na možnostech
jejich vícenásobného využití. Čím je rozsah výpočetního zpracování a dalšího využití digitálních údajů větší, tím je obvykle příznivější též ekonomic'ká
ef8'ktivnost automatizovaných postupů. Nejtsou-li tyto tpředpoklady splněny, zůsMvají tradiční postupy
dosud efektivnější. Při pr,aktickém uplatnění auto-

matizovaných 'postupů se nedaří, stejně jako v předcházející aplitkační oblasti. výrazněji přispět ke
ztkrácení termínů dodání vyh:otovených map uživatelům, i Ikdyž řada autorů projektového řeš:ení předpokládala v tomto směru významný přínos,
c] slibné výsledky jsou dosahovány při kartografiC'kých aplitkacích rychlých ,počítačových výstupů (řádkové 'rychlotiskámy, souřadnicového zapisovače, grafické obrazovlky, obrazového displeje]
při tvorbě 'tematiokých mapkartogramové
nebo
kartodiagramové povahy, někdy oZinačovaných jako
tzv. počíttačové mapy. Práce mají v tomto případě
Ďasto účelový charakter
provázený hromadným
zpracováním v'Stupních dat. Výsledky mají velmi
širolké možnosti uplatnění v oblasU tvědeckovýzlkumné, projekční i v oblasti řízení náftodního hospodářství a lze je relativně výhodně získat. "I v 'případě dodatečných ručních a jednoduchých reprografických prací jsou počítačové mapy časově i finančně výhodné a celkové náklady se pohybují
v rozmezí jedné třetiny až jedné poloviny klasicky
zhotovovanýeh Ikartogramil", jak uvádí VAVERKA,
B. v [1]. V tomto případě jsou výsledky uplatnění
automatizace efektivnější, než ve kterélkoliv jiné
aplikační oblasti,
d] přes mimořádné úsilí věnované výzkumu automatizace 'kartografic1kého z'pracování topografických
a obecně geografic1kých map, byly z hltediska praktického uplatnění výsledků z,aznamenány pouze
dílčí úspěchy. ZĎejmě jde o problemaUku podstatně
složitější, než tomu bylo v předcházejících případech, ft proto v ní vzniiká nejvíce problémů. Na
jedné straně se předpokládá, že skutečně efektivní
může být tetprve Ikomplexní automatizaoe zpracování všech nebo altespoň většiny vzájemně oouvisejícíC'h prvků obsahu map celé měř1tkové řady, na
druhé str,aně však zkušenosti potvrzují, že je třeba
"automatizaci tvorby a obnovy map Ziftivádětpostupně po etapách - podlep'otřteb, podmínek a možnostií", ja1kIkonstatu}e KÁNSKÝJ. v [1]. Asi by z toho nevznikaly žádné velké problémy, Ikdyby bylo
možné jednoduše převádět 'Stávající tradiční t:echnologte na automatizační techniku. Tak tomu však
není. Praxe potvrzuje, že má-li být automatizován
i relativně malý úse1kpracovního cyklu, je Zipravidla
nutné řešit velikou část technologie nově a provést
řadu dalších technických i organizačních opatření.
Zvlášť pečliv'ě musí být řešeny všechny detaily
v ná'vaznostech automatiwvaných a !klasiC'kých postupů. K výraznějšímu úspěchu v této aplikační oblasti by mohlo při:spět solidnější teoretické propracování otáz8tk Hfetkttivníspolupráce člověka-kartografa a automatizační tHchni!ky přímo ve výrobním
procesu.

Při pr,aktickém prosazovtání automatizace ve výrobních provozech vznikají oprávněné o'1:ázky,jaiký je,
nebo jaký bud,e skut,ečný efe1kt jednotlivých opatření směřujících k automatizaci praoovnÍ'Ch postupů. Nebylo by správné se takovým otáz!kám vyhýbat
ani na jednání naší konference, protože se domnívám, že při řešení tak složité problematilky má je-
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jich správné zodpovězení zásadní význam a nelze
spoléhat na to, že mohou být vždy správně zodpov:ězeny až v samotné praxi. MetodiClká pomoc by
mohla být v tomto směru velmi účinná.
Obecně se uznává, že není účelné snažit se automatizovat vše, co lze automatizovat, ale pouze to,
co mllže přinést skutečnýspole,čelllský
efekt. Vzniká však závažný problém v tom, jak tento společenský efekt měřit nebo-li, ja1k určit meze racionálního uplatnění automatizace v kartografii. Existuje
sice celá řada závazných pravidel a kritérií Ik hodnocení činnosti socialistických podniku, domnívám
se však, že by nebylos'právné
pasívně spoléhat na
to, že sama tato pravidla mohou ve všeeh případech
vést ke správným rozhodnutím. Příčinou toho je několik skutečností:

d) uplatněním automatizace zpravidla narustá složitost pracovního cyklu, zvyšuje se nebezpečí vzniku
poruch Ikartografiekého výrobního procesu [3] a
ztěžuje se j:eho řízení. To jsou okolnosti, !které rovněž významně ovlivňují výsledný efekt automatizace
a měly by být proto vždy pečlivě zvažovány.

c J při pra1ktickém uplatnění i tzv. dílčíautomat1zace může být významně ovlivněn pruběh celého
pracovního cyklu a mohou být postiženy i potřeby
uživatelu výrob'ku. Proto je třeba posuzovat efektivnost i dílčích opatření vždy Ikomplexně podle co
nejúplnějšího
souboru kritérií postihujícího
jak
obecnépožadavlky,
t,ak i zvláštní technické, lids!ké
a organizační podmínky jejich plnění. Podle metodi1ky použité v [4] je vhodné při sestavování souboru kritérií resp,ektovat tato 'nadřaz.ená hlediSka:
- hledisko účelnosti práce ve vzt,ahu k uživatelum
výrobku,
hlledisko hospodárnosti,
hledisko dalšího rozvoje vlastní výrobní organizace,
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Normalizácia ako nástroj
zabezpečenia kvality výroby máp

stanovuje všetky požiadav'ky na jednotlivé prvlky,
!ktoré sa podiefajú na predmete komplexnej norEkonomická efektívnosť reprezentovaná parametramalizácie.
mi kvality a produktivity práce zaujímav systéme
Padla vyhlášky ÚNM Č. 97/1964 Zb., ktorou sa vyriadenia národného :hospodál'stVH dominaJlltné po- lkonáva zákon o technickej normalizácii, Isa v norstavenie, objektívne odzrkadl'ujúce úroveň technicmaHzačnej činnosti používajú najmii tieto me'tódy
kej vyspelosti. Progresívny proces objavov a vývoj a
a formy:
v oblastiach teol'etic!kého bádani.a a technicikej aplia) u n i f i Iká c i a, ktol'oU sa vytvára j1ednotný 'výkácie ne>kompromisne vyvolávajú ,potrebu ri,ešenia
robok, alebo sp6sob práce, pracovný postup, kona zavádzania nových metód plánovania a riadenia,
trolná metóda a pod. tak, aby pre danúspoIočenzabezpečujúcich
všestranne optimalizáciu
výrobskú potrebu boli jednotltvé výrobky al,ebo praných procesov a IkvaHty výrobkov. Výz,namným náoovné postupy navzájom zamenitefné,
strojom, sprevádzajúcim tento proces, je aj štanb J typ i z á c i a, ktorou sa ,vyberá alebo vytvlára
dardizácia, !ktorá predstavuje integráciu troch odhospodárny
počet typ ov nielktorého výrob!ku
borných činností - technickú nOl'malizáciu, metroalebo niektorej činnosti, postačujúci na ,pokrytie
lógiu a skúšobníctvo. Výrazné mnohoraké uplatneIprevažnej časti potrieb národného hospodárnie nachádzame aj v 'procese tvorby máp, čo dostva,
kumentujú aj Pokyny a zásady na tvorbu jednotnéc) š pec i f i!k á c i a, ktorou sa predovšetkým staho systému technických IpredpisQlvv odvetví geodénovujú vlastnosti, vyhotoveni.e alebo usporiadazie a kartografie z roku 1980, hierarchicky označonie predmetov alebo sp6soby práce, prí'Padne sa
vanej ako smernica, inštrukcia, metodický návod
stanovujú aj opatrenia, ktoré sú potrebné na
a technologický postup. Poslaním tohto p!fÍ,~pev!ku
zistenie či sú sta~o.vené požiadavky.
nie je z,aoberať Isa kritikou jestvujúcich pIledpisov
Záikladné (zpohfadu
vyššie uvedeného syntealebo zaoberať sa metodickou, vecnou náplňou a po- tické) princípy normalizačnej činnosti je potrebné
slaním normalizácie v Ikartografii. Tieto sú interprev Ik,artografickej praxi uplatňovať už pri zostavovaní
t:ované v spomínaných pokynoch Prehladu rezortvšetkýc:h typov edičných IPlánov. Za zdanlivo forných predpisoch a opatrení Slovenského úradu geomálnymi asp1ektami, napr. názvov mapových di,el,
dézie akartografie,
platných Ik 1. januáru 1980,
je skrytá nielen nutnosť, ale i objektívna existencia
v zborníku zo seminál'a Riadenie kartografických
unifikácie i typiz,ácie ioh nieiktorýclh obsahových
výrobných 'pIlocesov z roku 1980 a pod. Obsahom
prvlkov. Tieto súvislosti by nemali unikať ,pozora ciefom príspevku je upriamiť pozornosť do oblastí,
nosti tvorcov "reda1koných pokynov" jednotlivých
v ktorých kompl'8xná štandardizácia z pohfadu nordiel, pričom by títo mali vohfadňovať nielen vzámalizácie, typizácie, unifilkácie a metrológi'e dojomné (hori:wntálne) súvislosti merdzi jednotlivými
posial zaostáva.
títulmi, ale tiež viizby (vertikálne) na existujúce
techniciko-normalizačné
parametre (formali:ZJOIvané
v existujúciclh techniokých normách alebo prí,padne
2. Metódy technickej normalizácie pri tvorbe máp
iba konvencionalizované pra1ktiokými skúsenosťami
alebo výskumno-vývojovými činnosťami). Ťažiskom
Pod pojemprogresívne
metódy technic1kej normatvoriv'8j ,práce vtejto Ikategórii jekomple~né riešelizácie zahrňujeme pIledovšetkým
nie pdpr,avnýoh a 1P1'ojektovýchoperácií pri'hliadaa) komplexnú normalizáciu,
júcich na všetky techniclké i 'ekonomické a spolóčenb J predsUhovú normalizáciu,
slké aspekty výrobnýclh postupov a požadovaných
c J normaliváciu medziodvetvových vzťahov.
ciefov. Jde o celý !komplex úvah a otá:w'k, súvisiaZa najracionálnejšiu
metódupovažujeme
komcich s grafic1kou a ,estetickou kvalitou diela, čitaplexnú normalizáciu, Ikým ostatné d've sú vyvolané
tefnosťou a zI\O'Zumitefnosťou v znáwrnení, celkoňou samou. Podfa Metodických pokynov pre normavou úži1Jkovouhodnotou diela a podobne.
lizáciu MS 27-74, vydaných Stálou Ikomisiou RVHP
Odrazom týchto zámeIlO'v,a ich výsledkom sú popre normalizáci:u, jej definícia znie:
tom riešenla:
tvarov, velkosti a fal'ebnosti mapových značiek
"Komplexná normalizácia je normalizácia, priktoa písma,
rej sa ciefavedom9 a plánovite stanovuje a p0lJ,žíva
typřzovaná farebná kompozícia mapy s využitím
systém vzájomne súvisiacich noriem a požiadaviek
predností stabilizovanej štvorbarevnej reprodukprecelý súhrn funkčne spiitých predmetov normacie,
lizácie. Účelom je zabezpečiť optimálne riešenie konvýberov prvk10vobsahu,
krétneho problému."
koloritu máp podfa jednotného vwrníka farieb,
Stručne a zjednodušene možno povedať, že komsp6sobov zná:wrňovania reliéfu,
plexná normalizácia systematiciky la hierarchicky
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popisu názvosl'Ovia,
zrlkadla mapy,
rámových a mimorámových
údajov a tvarov
rámu,
použitých materiálov,
v'Oľbyspracovaterskýclh t,echnílk a postupov,
- knihárskeho 'Sp~acovania a pod.
Aj v kartografU je možné dodržať uvedenú zásadu
zameniternosti (t. j. v podobe viacúčelovosti) a tým
splniťpodmienku
unifi'kácie,a1k sa cieravedome ~
a to už v období prípravy edičného !plánu - vytvorí hospodárny počet typ:ov kartograficlkých diel
s ieh jasnou koncepciou (obsabom). Tým sa vzápatí spÍňa tiež podmienka typizácie.
3. Aplikácia noriem v kartografickej praxi

Kvalitu kartografického diela z pohradov užívatera
a kartografa reprezentujú
informačná naplnenosť,
grafická kompozícia,
grafická interpretácia obsahu,
stupeň rozlíšitelnosti,
čitaternosti a dešifrovaternosti,
grafická harmónia,
kvalita r:eprodUlkcie a finalizácie,
ekon'Omická efektívnosť výrobného průoesu.
Uvedené parametre predstavujú integrovaný mo'de1 prejavov tvorivýoha výrobných činonstí, pri Iktorýeh sa mažu výrazne uplatniť optimalizujúee vplyvy štandardizácie, typřzácie, unifikácie, normalizácie a metrológie v oblastiach
zostavovania -kon6epcte 'edičných zámero'\T' a
plánov,
projektovania,
riadenia výI'obnýeh prooesqv,
kartolitografiakélho
.a . reprodukčného
spracovania,
( .'.; ;".(,
efektívneho využívania výrobných zariadení a
materiálov,'
vorby optimálneho technologického postupu,
kontroly.
Na podklade uvedeného r,()zdelenia a zámerll obsahu príl>pevikuje mo~né 'uvažovať 10 n'aslledUjú'com'
rozšírení D!ormalizácie pne kategórie norIem typu
ON a PN (doteraz, smen.evyda li žiadnu tecl,mickú'
normu toht'D typu), napr.:
.
vybudovanie jednotného systému tematicrkého
triedenia a Iklasifikácie máp s typi:wvaným obsa'hom v jednotnom mierkovom rad,e a vadeta"
mi interpretácie ,podl'aÚčelu,
technic'ko-normatívne zásady tvorby a Ikonštrukele kartografického
kódu s ohradom na j-ednoznačnú čitaternosť z aspektov komunikácie,
normatívna optimalizácia konštrukeie grafickej
'kompozície mapy z hradíslk gDafickej zaplnen<"lsti
a farebnej harmónie,
komplexná typizáeia a štandardizácia
činností
redakčno-projekčných,
zostaviterských a riadenia Ikvality,
typizácia technológií :kartolitografického
a 1'81produkčného spraoovania,
normatívna apUkácia p'Oznatkov výs'kumu a vývoja v oblasti mechaniz:ácie a automatizácie,

-

vybavenie pracovné'ho prostredia
(osvetlenle,
klimatizácia, nábytok;pom5cky
a pOd.).
Realizáciu uvedených námetov je móžnépodnet"
ne ilustrovať na niekorkých príklaqoch.
a ) U P lat n e n i e
z á s a d "t '~RrhJili C,k é h o
kreslenia
podra
odporúčaní
ISO
Jednoznačnú rozlíšiternosť, čitaternosť a dešifrovaternosť ~nakov kartografického Ikóqu na ..mape podmieňuje okrem asociatívnych vzťa.hov 1eh vzájomný Ikontrast ,a vzťah voverkosti, hrúbke, vnútornej
štruktúre a farebnosti. Už letmý'pohrad
na· strbor
doposiar vydaných máp nás ;presvedčí, ž€ tiéto všeobecne známe 'poznatky sú aplikované nejedno tne
a v obmedzenom rozsahu, alebov5bec ni,e sú aplikované. Kontrasty používaných hrúbok čiar, verkostí znakov alebo písma narastajú pr.evažne lineárne a na vačšej ploche v komplexe zanikajú, čím
jedlll'označné rozlišovanie, čítanie a dešifrovanie sa
stáva obťažnýma namáhavým.
ISO jednotne požaduje v teohnic<kom !kreslení narastanie Ikontrastuprvkov
v geometrickej postupnosti s kvocientom Vi-= 1,414 == 1,4. Domnievame
sa, že táto zásada sa dá účelne a jednotne využívať
aj v kartografic1kom Ikóde znakov, napr. kvocient
postupnostihrúbok
čiar = 1,4, kvocient postupnosti
Iineárneho zvačšovania plošných znakov a písma =
= 1,2 až 1,25 (z,odpovedá kvocientu zvačšovania plochy znaku 1,4).
Z uvažované'hD radu vefk,ostí je možné stanoviť
intervaly verkostí pre mapy atlasové, príručné a nástenné. Na rovna1kých zásadách je.možné Ikonštruovafkontrasty
sýtosti alebo tónu farebných škál.
9čalkávanýmprínosom je:
zabezpečenie jednotnosti grafického znázorňovania z aspektov čitHtefnosti,
jednotnosť p,ožiadaviek na techniekú vyb~venosť
praoovIsik,
'
vytvorenie predpokladov pre optimalizáciu riadenUi výroby a kvality, unifikáciu,. typizáciu a
Štandardizáciu.
b S tab il i t a a k o s ti far
mape

eb n é h o tó nu na

Hospodárnosť farebnej reprodukcie areálDv tlačou
z minimálne'ho počtu fariéb jezrejťná V,D využití
predností stabilizovanej trojfarebnej reprodukcie.
NeprIaznivým spri8'vodným znakom spraem1ania je
subj8'ktívny odhad intenzity' výraznosti farebných
tónov.
Ideou riešenia je W8'dstava, že intenzitu žiarenia
farebných tónov predlohy alebo ich sýtosti je možné vyjadriť a'ko výslednieu 'pomernou hodnotou. Denzitometrické merania farebných predloh pomocou
farebných filtrov umožňujú zistiť hust'Otu zastúpenia
jednotlivý,ch monochromatiekých zložiek na podklade priepustnosti alebo odrazivo,sti. Z nameraných
hodnot denzít (D) pre jednotlivé farebné filtre je
možné stanoviťpodiel
,zastúpenia monochromatických zložiek v skúmanom kolorante a vyjadriť ich
ho dnotuprie1pustnostič ie:rnobie 1eho po lt ánu.
Ghápanie name'raných hodnot denzity pre monochromatické zložky (Dz - žitá, Dp - purpurová,
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Dm - modrá), ako súradnícpriestoro'vého
modelu,
vedie k predstave a výp0Ďtu absolútnej hodnDty výsledného vektora intenzity výraznosti

z name.raných hodnot Dž• p, III na ipolychromatickom tóne,
z name1raných hodnot Dž.!" m na mO!Ilochromatickamióne.
Na podklade hodnot výraznosti I je mo,žné objektívne vybrať alebo zastaviť súbory farebných tónov s horizontál ne konštantnou výraznosťou alebo
súbolry vertikálne gradovanýoh fareb!Ilých škál.
Stanovenie intenzity a uvedené závery sa ponúkajú uplatniť ''11'0 forme technicikej normali'zácie a
realřzovať alko faktor optimalizácie, racionalizácie a
článok programovania
f,arebnej Ikompozkie. Pre
priame vylhotovovanie 'predloh monochromatických
z!,ožiek sa algorHmus výraznosti r,ealizuje pvostreduíctvom tzv. Ikalibrov,aného vzoru~ka farebných tónov. Na vyhotovenie nepravých poltónov j,e možné
použiť rastre bodkové alebo aj linkové, ktoré vytvárajú vačší počet stupňov vofnosti natáčania s minimálnym rizikom nežiadúceho moi'ré. Neobmedzený počet stupňov vofnosti poskytuje ras'ter škvrnový.

Ďalšou požiadavkou je, aby gradlácia poltónov
monochvomatických zloožielkbola z!ostavená s variabilným krokom, napr. 5, 10, 20, 30, 35, 50, 70, 100 %,
Iktorý zabezpečí požadovanú rozlíšitefnosť Ikontraslov pri dostačujúcom
počte polychromatických
tónov.
c) Fyzikálne
normy
kartografického

stability
obrazu

nosič

Číre fólie z plastických hmot sa stali v súčasnej
dobe nepostrádatefnou
súčasťou materiálneho zabezpečenia v procese spracovania mapy. Vievohodnosť tvrdenia o rozmerovej stálosti je podmienená
niektorými závislosťami, na ktoré sa často v procese
ich 'použitia zabúda. Nerešpektovanie známých fyzikálnych poznatkov o tepelnej rozťažnosti často '11'9diek pseudozáv1erom o rozmerovej stabilite.
Zmeny rozmerov (stability) plastic1kých fólií možno rozdeliť podfa ich vlastností do dvoch skupín:
dočasné (sposobené zmenou teploty a zmenou vlhkosti) ,a trvalé (sposobené v'plyvmi výroby a starnutím materiálu).
Tepelná roztažnosť pri ZJmeneteploty okolia o 10
stupňov Celzia:
fólia PVC:
fólia PET:

0,65 mm. m-1,
0,27 mm. m-1,

Q=1,20 1,25

1,40
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Sledovanie teplolmych <promerovpri Ikreslení, kopírovaní a tlači ukázalo, že sú značue rozdielne:
kreslenIe
leto 28° C,
zima 23°C,
kopírovanie
leto 28-32 °C, zima 23-31°C,
tlač
leto 24-28 °C, zima 22-25 °C.
Tento nesúlad teplotnyc'h pomerov alebo vykyvy
teplót v prlebe!hu pracovnych fáz sposobuje rozdielnu roztažnosť materiálu, 'ktorej vysl,edok sa vyrazne
prejavuj.epri
porovnávaní I1O'zmerorvejvernosti súboru pred16h a kópH v rozdielnych klimatickych
podmienkac'h na prlslušnych pracoviskách.
Pre ,elimináciu tohto nežiadúoeho prejavu a pre
optimalizáciu
riadenia a zabezpečenia kvality je
potrebné:
na Ikreslenie aprenos obrazu kopívovaním alebo
tlačou používať podliožky s približne rovnakym
koef1cientom dIžkovej rozťažnosti (napríklad fólie PET aeloxované hlinílkové platne),
pri používaní nosičov s rozdielnym ,koeficientom
dížkovej roztažnosti zabezpečiť približne rovnaké teplotné pomery [± 2°C). Rozhodujúcim momentom Ipri fotokopívovaní je v tomto prípade
teplota v dobe expozície.
d)

Stabilizácia
m á p 3. gen

Mapová strana:
čierna
,purpur

tlače
e rá c i e 6
-

+

žItá
zelená
sivomodrozelená

-

cestnych ''komunikácií, hranice,
vody, popi1s vod, turisticlká náplň,
vyplne sídiel, turistic'ké cesty,
vrstevnice, porasty, hranice rezervácH, turistická náplň,
tieňovany reliéf.

Zadná strana:

turistickych
4 far bam i

polohopis, popis, skaly,
turistická
náplň,
ori,entačná
sieť, rastrovaná vyplň štátnych

Obnova tiskových podkladů
při reedici map

štvorfarebná

stabilizovaná

tlač (ilustrácie

a texty).

Autori príspevku si vytyčili za cief podfa možnosti
ucelene informovať o funkcH a metodike technickej
normalizácie, avšak súčasne upriamiť pozornosť na
náplň a vyznam technickej normalizácie v Ikartografii a 'Ukázaťkonkrétne
možnosti riešenia tejto 'problematiky v kartogvafickej tvorbe. SÚ si pritom vedomí, že tento prooes je odborne obťažny a dlhodoby.

Lektoroval:
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
Kartografie, n. p., Praha

Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
Kartografie, n. p., Praha

Intenzívní rozvoj pri'lmyslové vystavby, vyuzlvam
nerostnych zdvojů, rozvoj energetiky, dopravních
systémů a dalších oblastí národního hospodářství
vyvolává rozsáhlé změny v přírodě, které je třeba
zobrazovat na mapách. S'oučasné tempo změn v přírodě působí, že již v průběhu vydání !každého mapového díla vznikají dispvoporce mezi jeho obsahem
a skutečnym stavem v přírodě. Protože mapu chápeme jako odraz skutečlnosti, je třeba tyto disproporce postupně odstraňovat a obsah map doplňovat.
K tomu slouží reedice mapy,kt,erá zahrnuje všechny
opravy a zjištěné změny Ik datu nové redalkční uzávěrky.
R,ozsah změn, které jsou do reedice mapy promí-

1981/237

tány, závisí předHvším na měřítku a druhu mapy,
jejím obsahu a stl.llpni podrobnosti interpretace obsahu mapy (stupni kartografické
generalizace).
Obecně platí, že množství změn v přívodě se nejvíce odráží na mapách velkych měřítek, které
zobrazují dané území do nej'větších detailů; se
zmenšováním měřitka mapy dochází v důsledku
procesu generalizace k vypouštění podrobností, a
tím i Ik menšímu množství změn. Protože však tyto
mapy zobrazují podstatně větší území, závisí celkové množství změn na jejich druhu a obsahu. Rovněž platí, že k nejčastějším změnám patří změny
v zástavbě, v Ikomunikačním systému a v názvosloví; v menším rozsahu se mění obraz vyškopisu,
průběh vodních tolků a bře'hovych čar, porostů a
administrativně správních 'hranic.
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Základním předpokladem pro reedici mapy je systém zjišťování a evidence změn. T'8Into systém je
zaveden u nás s největší podrobností p~o vlastní
státní území, s menší podrobností pro Evropu a
s ještě menší pro ostatní světadíly. SystemaUcikým
zjišťováním změn v prostoru vlastního státního území se zabývá čs. geodetiClká a kartografic'ká služba.
V ČSSR jsou syst'ematicky udržovány mapy evidence nemovitostí a od r. 1981 se zavádí postupná
reedice základních map v měřítku 1: 10000. Pro
obnovu map středních a malých měřítek byl zaveden systém evidenčních a kyvadlovýc'h map v měřítku 1: 50 ODD, do nichž zaikreslují středÍ's'ka geodézie všechny evidované změny. Pro oblast Prahy
a větších měst je zaveden obdobný systém evidencea
vyznačování změn v mapě 1: 5000 nebo
1: 10000.

Pro vydávání geografických map z p~ostoru mimo vlastní státní ú~emí slouží jl8.rkopod1klad ik,artograficiké materiály získané ze zahraničí. Přitom
přednostně jsou využívány mapy vydávané kartograficlkými institucemi příslušných zemí. Pvo území
Evropy jsou to zpravidla mapy měřítka 1: 200 000
až 1 : 1000 ODD, .pro ostatní kantinenty i mapy menších měřítek, národní atlasy nebo velké atlasy různých kartografických vydavatelství.
3. Technologické postupy při reedici map

Oprava vydav,atelských originálů, se zpravidla používá u rozsáhlých l:olkálních změn obsahu mapy,
kde oprava jiným způsobem by byla pracnější nebo
by nezaručovala potřebnou grafiokou kvalitu výsledných tis'kových podlkladů; tento způsob je vhodný použít např. u map, kde originály byly vyhotoveny v pracovním měřítku větším než je měřHko
vydání mapy. Rovněž je vhodný pro provedení oprav
u originálů zpracovaných negativním nebo pozitivním rytím. POikud původní negativní rycí vrst'va již
není vhodná ik přímému vyrytí změn, nplatní se přeillOSillezměněných prvků z podkladu na novou rycí
vrstvu metodou chemického leptání a vyrytí uO'vých
prvků podle pod'kladové modroikopie.
Nejčastější používanou metodou je opr,ava tiskových podkladů z předchozího vydání mapy. Při tomto postupu je nutné, aby zachované tiskové podklady byly udržovány v dobrém technickém stavu a
rozsah změn nebyl příliš veliký.

Předlohou p'ro pfJovedení oprav pro reedici mapy je
předpis oprav. Jde o zvláštní druh kartografické
předlohy, na níž jsou zakresleny všechny změny a
doplňky, jež mají být při reedici mapy provedeny.
U map velkých měřít'8ik (zpravidla do měřítka
jsou veškeré změny a opravy předepisovány do evidenčního otisku mapy tak, že nový lineame'llt je vyznačen červeně a zrušené prv'ky jsou
červeně přeškrtnuty. Opravy pro reedici se provádějí:
1 : 5000)

Grafickým základem pro reedici mapy jsou tiskové
podklady z předchozího vydání mapy, popř. zachované vydavatelské originály. Podle jejich stavu
a rOl\sahu změn, popř. dalších požadav,ků nareedici
mapy (doplnění obsahu o nové prviky, změny značkového klíče, popisu apod.) se určí technologiclký
postup pro reedici mapy. Zásadně je možno obnovené vydání mapy uskuÍi8čnit:
novým Ikartografickým zp'racováním všech nebo
vybraných prvků mapy,
opravou vydavatelských originálů mapy a jejich
novou reprodukcí,
- opravou tiskových podkladů posledního vydání
mapy,
- kombinací 'předchozích zpfisobů.
Nové Ikartografické zpracování všech nebo vybraných prvků mapy, se volí v _těch případech, kdy
a) mapu je při reedici nutno zpracovat v jiném
značkovém Iklíči,
b) rozsah změn je tak značný, že oprava vydavatelských originálů nebo tiskových podkIadů by byla
nehospodárná, popř. by přinesla podstatné zhoršení j,ejich grafické kvality,
c) Ikvalita tiskových podkladů nebo vydav'atelských
originálů nezaručuje dosažení požadované grafické kvality reedice, popř. došlo k jejich poškození, ztrátě nebo zničenI.
Vlastní technohjgic1ký postup je zde zcela shodný s novým zpracováním kartografiokých originálů.
Technika jejich vyhotovení (kresba, rytina) se volí s přihlédnutím ke značkovému klíči a Ik technickému vybavení pracoviště. Výsledkem procesu je
zpracování nových tiskových podkladů pro reedici
mapy.

dokreslením nového stavu do tiskového podkladu podle 'evidenčního otisku a odstraněním neplatného stavu,
z 'evidenčního otiSku se vyhotoví negativ, na
němž se neplatný stav vyretušuje,
v případě rozsáhlých změn se vyhotoví podle
evidenčního otisku nový vydavatelský originál
(kresbou nebo rytinou na plastioké fólii J,ktel'Ý
se doplní PiQpisem; z originálu se vyhotOVí nový
tiskový podiklad.
U map středních a malých měřítek se vyhotovuje předpis oprav podle jednotných zásad. Grafickým pod'kladem pro předpis opr,av je výtisk předchozího vydání mapy; u rozsáhlejších mapových děl
vydávaných v knižní úpravě slouží pro předpis
oprav zachované ploché archy předchozího vydání.
Pro 'slovní označení charakteru !kor8'ktur se používá
číselný Ikód. Vývodky oprav jsou vedeny vždy kolmo k rámu mapy a nesmějí se křížit. Chybné popisy,
Ikteré je třeba odstranit z tiskového podkladu, jsou
uvnitř mapy vykryty žlutou barvou a u zakončení
vývodky je č,erveně vyznačen správný popis včetně
uvedení číselného kódu typu a velikosti písma. Obdobně jsou v mapě vykresleny červeně nové čárové
prvky a vykryty žluM ty prvky, Ikteré je třeba z mapy odstranit. U plošných prvků jsou vyznačeny nové 'kontury areálu červeně a šf;afováním vyznačena
změna barevné plochy; u vývodky je doplněna hodnota použité sítě (rastru).
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5. Technologie oprav tiskových podkladů
Vlastní technologie opravy tis1kových podkladů Je
předurčena Již proj<8!ktemzpracování 1. vydání mapy. U víoebarevných map jsou zpravidla čárové prvIky barevně rozkryty při zpr.acování vydavatelských
originálů. V průběhu dalšího kartografického zpracování se pro plošné barvyvyh'O'tovují kopkovad
masky ('kresbou nebo sloupáváním vrstev), z nichž
se postupně kopírujípm
jednotlivé tiskové barvy
projektem stanovené hodnoty sítí (rastrů). Před
nátiskem dochází ',ke skopímrvání čárorvých a plošných prvků mapy, čímž se dosahuje snížení počtu
tiskových barev. Pro usnadnění oprav tiskových
pokladů bývá pr'Oje:ktem stanoveno uchování tzv.
"reprodukčních
meziproduktů". Jsou to zpravidla
stranově správné pozi:ti:vy čárových prvlků mapy a
v některých případech i kopíl'ovací masky. Technolog, k'terý připravuje mapu k creedilci,stanoví na
základě předpisu oprav pro další vydání způsob
opravy tis'kových podkladů i využití r1eprodukčních
meziproduktů. Tyt'O meziprodukty mají význam zejména v souvislosti s přechodem k tisku map ve
zlkrácené bal'evné stupnici, tj. při tisku mnohobarevných map ve čtyřech až Š'esti tiskových barvách. Zde projekty mapových děl již přímo počítají
s odděleným archivováním čárových a plošných
prvků ve formě stranově správných pozitivních :kopií a s jejich skopírovánírn před náUs'kem, resp. tiskem map vydávaných v reedici. V,eškeré opravy se
pa1kpmvádějí přímo na těchto kopiích.
Opravy tiskových podkladfl provádí litograf tak,
že nejprve odstraní nelplatný stav. K tomu j<emožno
použít odškrábání
(např. kontury, popisu nebo
pod.], odkopírová'ní (pomocí masky) nebo odmytí
(odleptání obrazu pomocí rozpouštědla barvy). Odstr,anění neplatného stavu z tis'kového pod'kladu je
třeba provádět velmi opatrně, aby nedošlo k silněj-

Problematika technologie obnovy la oprav tiskových
podkladu pro reedice map je značně rozsáhlá a
v p'orovnání s postupy pro nové zpracování map jí
lI1ebyla zatím věnována potř,ebná p02jornost. V posIediní době, především v souvislosti s přechodem
na tisk map ve Zkrácené barevné stupnici, nabývá
její řešení stále většího významu.
Zásadním pož,adavkem je, aby opravy byly provedeny takovým způsobem, aby nedošlo ke zhoršení grafické kvality mapy. Zvolená technologie
proto musí vycházet z postupu, použitých pro zpracování vydavatelských originálů map a jejich reprodukc:e, z rozsahu př'edepisovanýc:h změn a oprav
a v neposlední řadě i z techniclkého vybav,ení pracovišť, zručnosti ,akvalifilkace pracovníku.
LITERATURA:
[1] LAUERMANN, L.: Technická

kartografie,

II. díl, Brno

1978
Do redakce došlo: 19. 5.1981
Lektoroval:
Ing. Drahomír Štecher,
Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava

referátu na téma "Organizace a provádění geodetických
prací při projektování a výstavbě metro v Praze". Také
promítnutí československého odborného filmu Geodetické metody v metru" mělo před více než 150 "účastníky
semináře velIký ohlas.
československou metodiku prací
na metru je v Bulharské lidové republice velký zájem.
Bulharské metro je pouze v počátcích výstavby. Zvláštností oproti výstavbě v Praze je možnost provádět podstatnou většinu prací ote1vřeným výkopem i ve- vnitřní
části města. Delegáti byli pozváni na prohlídku staveb
v okolí Paláce kultury, kde se střetly všechny druhy
povrchové dopravy, stanice metra a výstavba velké stavby jako komplex staveb současně budovaných. Poznali
v předstihu postavenou stanici metr,a a seznámili se
s org,anizací geodetických
prací a systémem budování
vytyčovacích sítí. Dále navštívili staveniště další stanice,
také budované s povrchu, a výstavbu souboru staveb
pro zabezpečení provozu metra včetně depa.
Ukázalo se, že vzájemné kontakty navázané na pražském sympoziu, ponesou ovoce v další spolupráci, a že
vzájemná výměna zkušeností je přínosem pro práci geo,detů obou zemí.

°

Seminář o geodetických pracích
při projektování a výstavbě metra
v Sofii
(079)528.48:624.193

šímu narušení povrchu pIastické fólie, ikteré by ztěžovalo dokopírování oprav. Opravy se pak zpravidla
vykreslí nebo vylepí na čistou plasticlkou fólii a po
revizi vkopírují do tiskového podlkladu. Změny v sítích (rastrech) se dokopírují pomocí masek. U méně
náročných kartogr,afic'kých děl je možno opravy do:kreslit nebo dolepit přímo do tiskových podkladu.
V případě, že tiskové podklady j'sou již značně opotřeb.eny, vyhotovují se z nich duplikátní Ikopie a
opravy se provedou na nich; tento postup však nelze několikrát opa1kovat, neboť každým pře'kopímváním se snižuje kvalita podkladu.

(49 7.223)

Na základě pozvání bulharských geode,tů sel zúčastnili
Ing. František Šilar, CSc., jako delegát ČSVTS, a Ing.
Miroslav PHař, hlavní geodet
pro me.tro. "Semináře
o geodetických pracích při projektování a výstavbě metra
v Sofii", který se konal koncem dubna 1981 v Sofii v Bulharské lidové republice. Pozvání bylo motivováno úspěchem II. me-zinárodního symposia o projektování a výstavbě metra v Praze, které se: konalo na jaře 1980.
Poznatky z výstavby obou meter byly předávány jednak
cestou oboustranných jednání na pracovištích sofijského
metra, jednak vlastní účastí na semináři, kde byla vyzdvihnuta práce s. Ing. ŠHara, CSc., ohodnocením jeho
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Ing. Milan Martinek, CSc.,
Útvar hlavního architekta
hl. města Prahy,
RN Dr. Ladislav Nebeský, CSc.,
PhDr. Bohumil Palek, CSc.,
Karlova univerzita,
filozofická fakulta, Praha

Některé principy konstrukce
kartografické sémiotiky

Článek je příspěvkem k vypracování principů a
zásad kartograncké sémiotiky. Její rozvoj na konci
60. a v průběhu 70. let je charakteJ.'izován převážně
studiem vyjadi\a;vacích prostředků, jejich vzájemných vztahů a možnostmi jejich t'vorby (srov. Bertin
1973, Aslanikašvili 1974, Ratajski 1972 a 1973, Pravda 1977, a další). Komplexní sémiotické pojetí
tvorby mapy s důrazem na komunikační a~spekt navazuje na ideje Koláčného (Koláčný 1968) a jakožto
program bylo postulováno v práci Robinson-Petchenik 1976.
Příspěvek předkládá návrh jistého sémi'8tického
pojetí mapy (srov. k tomu podrobněji Nebeský, Palek 1980). Domníváme se, že toto pojetí umožní
formulovat 'konkrétní syntaktická a sémaUcká pravidla výstavby jazyka mapy, tj. gramatiku jazyka
mapy.
2. Sémiotický model -

složka syntaktická

Mapu pojímáme jako sémiotickou korespondenci
mezi "světem zobrazovaných objektů" a ",světem
zobrazujících prostředků". Svět zobrazovaných objekti1 je odrazem prostorové reality tak, jak ji poznal a nazírá tvůrce mapy. Svět zobrazujících prostředků je mapa sama, mapa uživatelem vizuálně
vnímaná jako čárový a plošný grafický výtvor
(bod => diferenciální plocha], tj. jako obraz složený z čar a bélJrevných skvrn. Sémiotická korespondence mezi oběma světy pak zprostředkovává způsob nazírání. Sémiotickou korespondenci lépe pochopíme, dokážeme-li ji vhodně rozčlenit. Naše pojetí kartografic1ké sémiosis se opírá o předst,avu, že
mapu lze modelovat jako soubolr tkání doplněných
konfiguracemi (viz dále), kterými mohou být tkáně
spolu vázány. Takto svět zobrazujících prostředků
a zprostředkovaně i svět zobrazovaných obje'ktů členíme na globální útvary - tká n ě, a lokální útvary - k o n f i g u r a ,c e. Předpokládáme, že uvedené útvary JSou ve vzájemných vztazích, a proto budeme dále hovořit nikoli o světech, ale o systémech.
K systému zobrazujídch prostředků přistoupíme
ve dvou fázích. V jeho první fázi budeme hovo'řit
o něm jako o ideálním systému zobrazujících prostředkfl, který budeme chápat geometricky; od něho
potom již neformálně přejdeme k reálnému systému
zobrazujících prostředků.

Uvažujme nějakou omezenou s'oU'vislou část X
euklidovské ,rovtny. Konečnou množinu A', jejímiž
prv'ky jsou nějaké otevřené čáry v X, spolu s konečnou množinou H, jejímiž Iprvky jsou nějaké body
v X, nazveme pod é 1no u tkání v X, když pro
každou čáru a' z A' existují body bl a bz v H, že bl
bz jsou konoové body čáry a' (tedy, že cá'ra a' body
bl a bz spojuje). Konečnou množinu A", jejímiž prvky
jsou nějaké otevřené čáry v X, nazveme pří č n o u
tkání, když pro každou čáru a" z AI! existují plošné útvary CI a cz v X, že každé překřížení čáry a" je přechodem z CI do cz nebo z cz do CI. Nyní předpokládejme, že v X máme zvolenu nějakou vzdálenost e. Konečnou množinu, jejímiž prvky jsou nějaké body,
otevřené křivky nebo plošné útvary v X, nazveme
k o n f i g u r a c í v X vzhledem k e, když vzdálenost
(ve 'smyslu minimální vzdálenosti)
mezi každými
dvěma prvky množiny je nejvýše rovna e.
Ideálním systémem mbrazujících prostředků budeme ,rnzumět pětici (X, T', T", e, K], kde X je omezená souv~slá část euklidavské fO'viny, T' je konečná neprázdná množina nějakých podélných tkání
v X, T" je konečná neprázdná množina nějakých
příčných tkání v X, e je zvolená vzdálenost a K
je nějaká konečná neprázdná množina nějaký,ch
konfigurací v X vzhledem ,k e. Reálný systém zobra-zujících prostředků se ovšem od ideálního liší v různý,ch ohledeoh; především však tím, že ideální tkáně
a konfigurace jsou podány reálným grafickým záznamem v rozsáhlých možnost8'ch grafické variety,
navíc s využitím barvy. V reálné podélné tkáni mohou body přejít v menší plošné útvary (pravidelných
či nepravidelných podob), v reálné příčné tkáni
mohou být plošné útvary zadány i vágně (neohraničené areály); v reáLné konfiguraci může dojít k určité volnosti v respektování vzdálenosti e. Naše
pojetí mapy tak vllluká představu, jakoby mapa byla
navrstvením soub8ru fólií, z nichž každá obsahuje
jednu tkáň; na každé fólii (v každé t'káni) máme
zobrazen některý aspekt světa; fólie však nejsou nezávislé, jejich vazby obstarávají konfigurace.

Obraťme nyní svoji pozornost k systému zobrazovaných objektů. Řekli jsme již, že nejde o objekty
jako takové, ale objekty nějakým způsobem nazírané a poznané. Proto o nich budeme dále raději
hovořit jako o denotátech a o odpOVídajícím systé-
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mu jako o systému denotátiL Skute1čnOlst,že den 0tát
je vlastně nazíTalný 'Objekt, znamená, že je
to cosi, co zahr:nuje pouze j i 's t Ý v Ý b ě r p o z n an Ý 'c h v I a s ,t n o StíT
e á I n é h o (nebo konstruovaného)
o b j e k t u a současně, jako celek
vybraných vlas'tností jistým způsobem p o z n a m en á v á naše vidění reálných obje1ktů. To znamená,
že to, co je z mapy čteno, je viděno p,rizmatem mapy, podobně jako z textů přirozeného jazykla se
seznamujeme s objektivní realitou pouze prostřednictvím denotátů, jsou texty prizmatem reality jazykem označované.
Systém denotátů je přede-vším tvořen zvoleným
územím a danou množinou denotátů, kterou označíme D. Neprázdnou podmnožinu množiny D bude
tvo~it množina takových denotátů, kterým ve zvoleném k,ritériu přísluší jedno7Jnačná lokalizace; budeme jim říkat g e ode not á ty. Zbývající část
množiny D budou tvořit denotáty, kte-ré mají abstraktnější povahu, které 'se však 'ke geO'denotátům
nějak váží (třeba i velmi zpIIOstředkovaně). Mezi ně
mohou patoři1trůzmé vlastnosti přisuzované jednotlivým geodenotátům, vlastnosti přisuzO'vané dvojicím
geodenotátů, mohou sem patřit i deno1táty ještě
abstraktnější
(např. nějaké vlastnosti přisuzované
dvoji'cím vlastno~H apod.).
Systém denotáJtů bude dále tvořen danou množinou soustav, kteirým budeme říkat
pod é I n é
g e o tká n ě a danou množinou soustav, kterým
budeme říkat pří č n é g e o tká ně. Podélná geotkáň bude tvářena něja'kou množinou navzáÍ'em neinci<dentníchgeodenotátů
G, nějakou množinou navzájem neincidentních denotátů H a nějakou (při
pa:dně prázdnou) množinou denotátíí 1; tyto mnn
žiny jsou navzájem disjuktní a platí o nich:
1. V rámci zvoleného nazírání se jeví geodenotáty
množiny G jarkonavZájem homogenní;
2. V rámci zvoleného nazírání se jeví denotáty množiny H ja'ko navzájem homogenní;
3. Denotáty z množiny 1 jsou vlastnosti přisuzované
denotátům množiny G, resp. H;
4. V rámci zvoleného nazírání se nám geodenotáty
z G jeví vzhledem k pIoše,kterrá se rozprostí'rá
mezi nimi jako velmi malé;
5. Pro každý denotát h z H existují geodenotáty 91
a 92 z G takové, že buď h jegeodenotátem,
který
spojuje 91 la 92, nebo je h vlastností, která je
dvojici 91 a 92 přisouzena.
V definici podélné geOltkáně j'sou důležité především
množiny G a H. Při stand8'l'dnímzobra:lJOvání bude
obrazem podélné geot,káně podélná tkáň, přičemž
prvky množiny G, resp. H budou v ideálním případě
zobrazeny jako body, resp. křivky; obJra'zy prvků
množiny 1 bU!doutvolřit vybavení tkáně dalšími údaji.
Pro ilustraci si všimněme dvou pří padlI podélných
geotkání. Množina G bude v obou stejná; budou ji
tvořit železniční uzly v rámci zvoleného území.
V prvním případě budou množinu H tvořit geodenotáty, jmenovitě tratě spojující železniční uzly z G;
obrazem takové geotkáně může být podélná tkáň
grafiokého znaku - zobrazujícího prost,řed,ku p'ro
železniční tratě ff uzly na topografické mapě v půdorysném zobrazení. V druhém případě budou množinu H tvořit vztahy mezi dvojicemi prvků z množiny

G, platící právě tehdy, když mezi nimi existuje želeZlniční spojení; obrazem takové geotkáně může být
podélná tkáň grafického znaku - zobrazujfcího prostředku pro vyjádření vztahu spojení dvou míst železničních tratí, např. na mapě jízdního řádu v gene'ralizovaném přímkovém zobrazení; v této tkáni
linie nejsou oor'azygeodenotátů,
ale denotátů abst1raktnějškh. V obou případech mohou být tkáně
vybaveny dalšími informačními údaji, jakožto obrazy nějakých denotátů z množiny 1; tak např. v druhém případě mapy jíZldního řádu to může být záznam údaje o časové délce spoje dvou uzlů, o ceně
jízdného, apod.
Příčná geotkáň bude tvořena nějakou množinou
navzájem neincidentních geodenotátů G a nějakou
množinou navzájem neincidentnkh
den'Otátů H a
nějakou (případně prázdnou) množinou denotátů 1;
tyto množiny jsou navzájem disjuktní a platí o ni'ch
1., 2., 3. a dále:
6. V rámci zvoleného nazírání se nám mezery mezi
geodenotáty z G jeví vzhledem k ploše, kterou
tyto denotáty zaujímají, velmi malé;
7. Pro každý denotát h z H existují geodenotáty
91 a 92 z G takové, že buď h je geodenotátem, který
odděluje 91 a 92, nebo je h vlastnnstí,která
je
dvojici g1 a g2 přisouzena.
I v definici příané geotkáně jsou důležité především množiny G a H; zohrazujeme-ligeotkáň
standardním způsobem, potom prvky mno.žiny G, resp.
H, budou plošné útvary - areály, resp. křivky, které areály od sebe oddělují; obrazy prvků z množiny
1 tvoří opět podrobnější informační vybavení tkáně.
Pro ilustraci uvedeme dva příklady příčných geotkání s touž množinou G, jíž je množina krajů
v ČSSR. V prvním pří'padě tvoří množinu H hraniční
čáry mezi kraji. Obrazem takové geotkáně může
být příčná tkáň' grafického znaku - zobrmzujícího
prostředku pro krajskou hranici na mapě správního
rozdělení. V druhém případě mohou tvořit množinu
H vztahy merz;id'věma okraji, k<ťeréplatí právě tehdy,
když mají tyto dva kraje společnou hranici. Například nutnost a důsledky plánovací a investorské
přípravy (kapacity, náklady, apod.) společně využívaných děl investiční výstavby lokalizovaných na
společné hrani,ci obou krajLí. Obrazem takové geotkáně může bÝ't příčná tkáň grafického znaku zobrazujícího prostředku pro krajskou hranici, například na kartodiagramu v gene'raliwvaném hladce'
křivkovém či přímkovém zobrazení.
Konečně do systému denotátll patří zadaná míra
blíz'kosti a množina soustav, kterým budeme říkat
g e o k o n f ig u r a e e. Geokonfigurace bude tvO'řena nějakou množinou denotátů, které jsou v rámci
zvoleného nazírání navzájem heteTogenní, které jsou
funkčně spjaty v rámci téhož naúrání, a o niehž
pl8ltí konečně toto: vzdálen~lst dvou geodenotátů
v téže konfiguraci nepřesahuje zadanou mku blízkosti. Geokonfigurace budeme nacházet především
tam, kode se nějalké geotkáně buď kříží (nrupř.geotkáně silniční sítě a státních hranic) nebo přibližují
(např. geotkáně železnic, silnic, vodstva). Genkonfigurace jsou vl8lstně jakýmisi svorníky interpretujícími vzájemné vztahy různých geotkání mezi
sebou.
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Mapu chápeme
jako výslednici simultánního
zobrazení všeoh geotkáJllí a geokonfigurad.
Ponecháme-li zde pro jednoduchost s'tranou možné nestandardní zobrazení geotkání (např. podélné geotkáně příčnou tkání a naopak), můžeme p.ředpokládat, že podélná geotkáň je zobrazena podélnou tkání a příčná geotkáň příčnou tkání. Geokolnfigurace
obvykle 2jobrazujeme jako konfigurace. Obrazy geokonfigurací nám obrazy jednotlivých geotkání svazují a společně vytvá'řejí skloubený celek - mapu.

Předpokládaná k'Onstmkce !kartografické sémiotiky,
dnes ve světové kartografii se formující novédis.ciplíny, má být výohodis'kem pro další výzkum
autorů v této 'Oblasti, především ve směru fmmulace
podrobnějších sémantických a syntaktických pnavidel jazyka mapy, pro zjištění fungování a funkcí
zmaků mapy. Cílem autorů pak je ukázat obecné
možnosti tvorby kartograHckých
děl, především
grafických výstupů informačních sysltémů, zejména
v oblasti ne1Jradiční,ch způsobil kart1ografického sdělování informací.
Autoři pokládají právě tuto okolnost za jednu
z významných možných cest kartografické sémiotiky, Itj. perspektivně dosáhnout změn v tradičních
způsobech g:rafického sděIování informací a dosáhnout též dynamizace grafického záznamu.
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predseda Čs. kartografického
komitétu ČSVTS

Prehfad činnosti kartografov
v Medzinárodnej kartografickej
asociácii

Ideu vytvorenia Medzinárodnej kartografickej
aSOClaCle
[International Cartographic Association - ICAj prvý raz
vyslovil v roku 1899 ruský geodet a kartograf A. A. TiIlo.
Prešlo vera času a rokovaní až v roku 1!J60 v Paríži za
účasti 35 krajín zasadalo prvé Valné zhromaždenie ICA.
Postup ne boli stanovené základné ciele asociácie:
formulovanie vedeckých záverov v oblastiach zostavenia idey mapy s využitím generalizácie
a výrazových prostriedkov,
rozvinutie
idey do kompozície
v grafickej a estetickej úprave,
zatriedenie poznatkov o kartografii medzi ostatnými
vednými disciplínami,
organizácia
medzinárodných
kartografických
konferencií, seminárov, sympózií, pravidelných výstav kartografických produktov,
sledovanie a tvorivé rozpracovanie osobitných kartografických problémov na základe medzinárodnej spolupráce kartografov z členských krajin.
Členom ICA sa maže stať krajina, ktorá má kartografickú činnosť, kartografické
produkty, s aktívnou činnosťou svojich kartografov v asociácii, po zaplatení ročného príspevku.
Riadiacim orgánom ICA je Val n é z h I' o m á ž d eni e, ktoré zasadá raz za štyri roky a je zložené zo

zástupcov 61 členských štátov. ČSSR je členom. V období mezdi zasadaniami riadi činnosť V Ý k o n n Ý v ýbor, ktorý je zložený z prezidenta [pre roky 1980-1984
F. J. Ormeling Holandsko j, generálného
sekretára
[O. Hedbon Švédsko j a sedem viceprezidentov
[z nich sú zo socialistických
štátov A. M. Komkov -ZSSR a A. Ciolkosz - peR). Vlastná činnosť sa sústreďuje do 10 komisií, troch koordinačných
pracovných
skupín, kolektivu pre vypracovanie základnej kartografickej príručky a kolektívu viacjazyčného slovníka technických termínov z odboru kartografie - II. vydanie.
Činnosť komisií, pracovných skupín a kolektívov sa
pravidelne hodnotí na Valnom zhromaždení ICA, ktoré
volí predsedov komisií a schvaruje program činnosti.
Posledné hodnotenie činnosti a formulovania nových úloh
bolo na VI. Valnom zhromaždeni ICA a X. medzinárodnej
kartografickej
konferencii rCA v dňoch 23. 8-1. 9. 1980
v Tokio [Japonsko j.
VI. Valné zhromaždenie ICA prerokovalo: správu výkonného výboru o činnosti od V. Valného zhromaždenia
ICA za roky 1976-1980, tajným hlasovaním schválilo
nových členov, schválilo správu o platení členských
príspevkov, ako i správu o plnení rozpočtu za roky 1976
až 1980 a rozpočet na roky 1980--1984. Ďalej schválilo
úpravu štatútu, správy o činnosti komisií, nové komisie,
ich predsedov ft úlohy a tiež zvolilo nový Výkonný výbor
ICA.
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Schodze
doterajší
K o m i s ia
p r e
o d bor n ú
p r í p r a v u
k a r t 0g r a f o v (predseda
C. Koeman)
Od ruku 1972 pripravovala
účebnicu
kartografie
s názvami kapitol:
účel kartografie,
dejiny
kartografie,
matematická
kartografia,
teória
kartografického
vyjadrovania, kartografická
generalizácia,
topografická
kartografia, kartografické
techniky,
reprodukcia
máp, počítačová
grafika.
Po schodzke
komisie
v júli 1978 vo Weimare
[NDR) a zásluhou
Národného
kartografického
komitétu
NDR, bolu začaté
finálne
štádium
príprav
viacjazyčnej
učebnice
kartografie.
Začiatkom
roku 1979 bola podpísaná s oddelením
pre geografické
vedy UNESCO zmluva
o poskytnutí
subvencie
na vytlačenie
anglickej
verzie
učebnice.
Ko m i s i a
grafický

p r e v i a c j a z y č n Ý o d bor n Ý
slovník
(predseda
E. M9.ynen]

k a r t

Komisia
(predseda

a t iz á c ie v

Začatie
technického
dialógu
o automatizačnej
kartografickej technike
na báze počítačov
a automatických
kresliacich
zariadeniach
bolo na schodzi
komisie
vo Frankfurte nad Mohanom
[NSR] v roku 1977, kde sa schválil
plán a naplánoval
seminár
v Keni. V novembri
1978 sa
realizoval
v Nairobi
s týmto programom:
kartografické
činnosti
na báze počítačov,
technológia,
využitie,
riadenie a vedecká
príprava.
Ciefom bolu prispieť rozvoj u kartografickej
automatizácie
v afrických
štátoch
za účelom
rozvoja zdrojov a plánovania
sposobov využitia pod záštitou UNESCO. Na seminári
bolo 23 afrických
štátov a prednášatelia
boli z Anglicka,
Francúzska,
Holandska,
Izraelu, NSR, Pofska, Španielska,
Švajčiarska
a USA. Švédsko a Nórsko
vo vzájomnej
spolupráci
demonštrovali
kongsbergovský
kartografický
systém.
Tretie vydanie
"Glosár
termínov
používaných
pri kartografickej
činnosti
na báze počítačov"
má byť revidované a má obsahovať
anglické
a francúzske
definície.
Vzájomná
kooperácia
medzi IV. komisiou
Medzinárodnej fotogrametrickej
spoločnosti
(ISP) a III. komisiou
ICA bola roku 1979 na ziirišskej
univerzite.
K účasti bola
prizvaná
i Medzinárodná
federácia
geodetov
[FIG) prostredníctvom
pracovnej
skupiny
pre štandardizáciu
digitálnych
údajov V. komisie. Dospelo sa k záveru, že vačší
počet konferencií
a sympózií
bol by pre potenciálnych
účastník ov záťažou.
Účinná výmena
technických
poznatkov je závislá na fudoch, vedeckých
štúdiách
a správach
v širšom rozsahu.
Bolo odporúčané,
aby sa schodze
komisie poriadali
zásadne
v spojení
s na plánovanou
konferencicu
tej-ktorej
spoločnosti.
Zástupcovia
troch
medzinárodných
organizácií
sa dohodli,
že pri príležitosti 16. kongresu
FIG v Montreux
- Švajčiarsko
[1981]
sa zúčastnené
spoločnosti
budú podielať na:
triedení
podkladov
pre digitálne
topografické
mapovanie,
organizácii
a roztriedení
kartoték,
podkladov
vhodných na topografické
digitálne
informačné
systémy,
stanovení
základných
predpokladov
pre interakčné
systémy
fotogrametrické
a kartografické
na účely digitálneho
topografického
mapovania.
Komisia
pre
kartografickú
technológiu
[predseda
R. Groot)
Mala v apríli 1979 v Stuttgarte
(NSR] sch6dzu,
týkajúcu
sa publikačnej
činnosti týchto problematík:
inventovanie
farebných
tlačových
systémov,
kompendium
o kartografických
technikách,
prehfad
registračných
systémov.

v

jej

kartografii

Komisia publikovala
články na uctenie
pamiatky
prof.
L. Ratajského,
ktoré boli preložené
do viacerých
jazykov.

0-

k a r-

pre
komunikáciu
C. Bord)

zúčastni!

SchOdze sa konali v Hamburgu
- NSR (1977), Madisone - USA [1978], v College Park - USA (1978] a v Bruggy - Belgicko
(1979). Publikácia
o kartografickej
komunikácii
sa pripravuje
v členení
na týchto
šesť kapitol:
základné
pojatie
a definície;
modtly
kartografickej
komunikácie;
jazyky používané
v kartografii;
vzťah medzi
kartografom
- mapou a navrhovaním
- zhotovovaním
máp; vzťah medzi výrobcom
mapy a užívatefom;
spatná
vtizba užívatef - kartograf.

Komisia
Kerr]

V rokoch 1976-1980
usporiadala
tri schodzky.
Prvé vydanie slovníka
bolu revidované
a okrem korektúr
bolo pridaných
a čiastočne
upravených
185 termínuv.
Druhé
vydanie
bude obsahovať
nových
130 termínov.
Slovník
má obsahovať
asi 1200 hesiel. Francúzske,
nemecké a španielske
znenie
je pripravené
na tlač, anglické
a ruské
zatiaf nie. Okrem jazyk ov z prvého vydania,
bude druhé
vydanie
obsahovať
termíny
arabský,
dánsky,
finsky, nórsky, srbochorvátsky,
thajsky
a boli prisfúbené
aj hebrejský a hindustanský.
K o m i s i a n a v y žit i e a u tom
to g r a f i i (predseda
D. Edson)

komisie v NSR sa za ČSSR aktívne
člen Ing. M. Mikšovský,
CSc.

pre

oceánografiu

[predseda

J.

A.

Bola uverejnená
monografia
"Kartografia
ako prostriedok
oceánografickej
komunikácie",
čím sa realizovala
úloha
komisie.
Publikáciu
tvoria
tri kapitoly:
tematické
metódy kontúrovania;
skúsenosti
kartografického
laboratória oceánografie;
techniky
v oceánografickom
výskume
s aplikáciou
kartografických
metód.
Komisia sa stretla
ne - USA [1978].
Ko m is ia
H. Wallis)

v Monaku

p r e dej

in y

[1977]

a vo Washingto-

k a r t og r a fie

(predseda

Usporiadala
tri schodze:
Washington
- USA [1977], Maryland - USA (1978], Západný
Berlín (1979). Publikácia
"Historický
glosár
kartografických
noviniek
a sposob
ich zavedenia
do roku 1900" bola realizovaná
vypracovaním asi 280 termínov
a boli odoslané
80 prispievatefom.
Členovia komisie pomáhali
pri zostavovaní
termínov a navrhovali
prispievatefov.
Koncom roka 1979 bolu pripravených do tlače 110 hesiel vo vydavatefstve
Wmo Dawson
and Sons Ltd., Londýn.
Komisia usporiadala
rokovanie
o "Americkej
kartografii 19. storočia",
na ktorom
účastníci
vypočuli
referáty:
Kartografia
v období občianskej
vojny; Zrod americkej
kartografie;
Mapovanie
v priebehu
občianskej
vojny v rokoch 1861-1885.
Ko m i s i a
národné
Carré]

p rez
á k I a d n é map
tematické
mapovanie

y

p r e med
(predseda

z i-

J.

Mala dve schodze:
ParÍž - Francúzsko
(1979) a Enschede Holandsko
(1979). Národné
kartografické
komitéty boli vyzvané na určenie
zástupcov,
z ktorých
12 sa
uchádzalo
o práce
v komisii
(zo soc. štátov
Pofsko).
Pozornosť
sa venovala
mierkam,
projekcii,
zhromažďovaniu údajov a ich prezentácii,
nákladu,
právu na tlač, dokumentácii
a technológii.
K o m i s i a p r e map o van
j o v (predseda
S. Radó)

i e p r í rod

n Ý c h z d r o-

Usporiadala
v spolupráci
s UNESCO zasadnutie
v Nigérii
[1978]. Účelom
bolo spracovanie
odporúčanÍ
v oblasti
medzinárodného
mapovania
prÍrodných
zdrojov.
S poj e n i e p r a c o v n Ý c h s k u P í nIC
dzinárodnej
geografickej
únie
p r e a t I a s y (predseda
F. Vásquez Maure)

A

a M e(IGU)

Činnosť bola zameraná
na zber informácií,
zostavovania
dokumentácie
atlasov
a máp. Systematická
analýza
kartografických
diel za účelom porovnania,
vyjadrenia
predmetov a použitej
techniky.
Zostavovanie
odporúčanÍ
pre
produkciu
a realizáciu
atlasov.
Zverejňovanie
výsledkov
výskumu v tejto oblasti.
Vyd

a vat

e fs k Ý

k o m it é t

[predseda

H. Fullard]

Zaobstarával
publikácie
ICA a posobi! ako centrum
pre
rukopisy
dodané
ICA za účelom publikovania.
Ďalej posobi! ako "redakčná
rada" pre tieto publikácie.
Prehfad
publikácií
vydaný
komitétom
je uložený
v Slovenskej
kartografii,
n. p., Bratislava
[SK).
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3. úlohy
komisií,
pracovných
na roky 1980-1984

skupin

a

kolektivov

K o m i s i a - d o š k o r o van i e k a l' t o g l' a f o v, predseda K. H. Meine [NSR). Má za úlohu štúdium dodatočného vzdelávania a spůsoby jeho prehlbovania, poriada
nie pravidelných kurzov, rozvíjanie stratégie súviciacej
s vyššou účasťou žien na programoch vzdelávania a zácviku v oblasti kartografie.
Ko m i s i a p l' o d u k c i a m á p, predseda K. Burmester [Dánsko). Jej úlohou je rozvíjať výmenu technických skúseností medzi členmi v oblasti výzkumu a rozvoja, podávať správy o používaných výpočtových technikách pri spracovávaní grafických obrazov, textov, názvov
a vypracovať a uverejniť príručku kartografických
techník, vrátane viacfarebného reprodukovania
máp malého
nákladu, podla schválenej koncepcie na zasadaní V. Valného zhromaždenia ICA v roku 1976 v Moskve.
K o m i s i a - poč í t a č o v á k a l' t o g l' a f i a [kartografia na báze počítačov), predseda L. Starr [USA).
Prehlbi výmenu technických
a metodických skúseností
medzi jednotlivými členmi komisie na úrovni vývoja a
výskumu, ako i spolupracuje
s príslušnými komisiami
ISP a FIG na základe prijatej rezolúcie v Ziirichu v roku
1979.
Ko m i s i a
k a l' t o g l' a f i c k á k o m u n i k á c i a,
predseda C. Bord [Anglicko). Preskúma metódy využívania družíc na vyjadrenie javov v tematických mapách,
zhromaždí literatúru,
uverejní príslušnú bibliografiu a
pripraví publikáciu obsahujúcu vybrané články.
Kom i s i a dej in y k a l' t o g l' a f i 81, predseda H.
Wallis [Anglicko). Zostaví publikáciu anglického vydania
K?rtografického
glosára do r. 1900 a zdokonalí a prehlbi cudzojazyčné revidovanie glosára.
Ko m i s i a nám o l' n á k a l' t o g l' a f i a, predseda
A. Kerr [Kanada). Jej úlohou je globálny prehfad mapovania pobrežných oblastí a kartografické
metódy interpretácie údajov získaných novými sp6sobmi.
Komisia
- kartografia
na účely
sčítania
rud u, predseda U. Freitag [NSR). Pracov'ná náplň pozostáva z vytvorenia prehfadu doterajších sp6sobov mapovania činností potrebných na sčítanie rudu a vypracovanie smerníc pre potreby rozvojových krajín. Má odporúčať pre kartografiu metódy a normy získavané zo sčítavania rudu s využitím počítačov.
Ko m is i a z á k I a d n é map y p l' 81 med z i n ál' o d n é tem
a t i c k é map o van i 81, predseda J. Carré [Francúzsko).
Predloží cez ICA medzinárodným
01'ganizáciam odporúčania v rámci požiadaviek na základné
mapy pre medzinárodné
mapovanie, so zameraním na
mierky, projekciu, zber údajov, ich predkladanie
a náklady.
Ko m i s ia k a l' t o g l' a f i a p l' 81 m e s t s k ú v ýs t a v b u, predseda Y. Masai [Japonsko). Má za úlohu
zostavo\'ať požadované kartografické prehrady určené na
riadenie miest a ich výstavbu. Má pripravovať legendu
urbanistickej
mapy v mierke 1: 50000, ktorá má byť
prostriedok medzinárodnej kartografickej
normalizácie a
má identifikovať požiadavky na predmetný výskum.
Ko m i s i a k a l' t o g l' a f i a p l' 81 Š tát n 81 a l' 81g i o n á lne
p lán o van i 81, predseda B. Winid [PI:R).
Jej úlohou je kartografická tvorba a výroba štátnych, 1'81gionálnych a urbanistických máp z hradiska dynamického
charakteru
najr6znejších
úrovní plánovania. Dalej príprava a vydávanie bibliografie atlas ov.
P l' a c o v nás
k u p i n a I C A - I G U, predseda
F.
Vásquez Maure [Španielsko). Pracovnou náplňou sú atlasy životného prostredia.
P l' a c o v nás k u p i n a I C A - I F L A [na VI. Valnom
zhromaždení neobsadená).Pracovnou
náplňou sú dokumentačné aspekty kartografického
materiálu.
P l' a c o v nás
k u p i n a I C A - F lG - I S P. Pracovná
náplň je zameraná na číselné topografické mapovanie,
štruktúru
údajov a prostriedky
pre aplikácie fotogrametrie a kartografie.
K o I e k t í v ve den Ý prof. Ir. C. K o e m a n o m má
uverejniť základnú kartografickú
príručku v spolupráci
s Publikačným komitétom ICA do roku 1982.
K o 181 k t í v ve den Ý prof. E. Me y n 81 n o m má uve-

rejniť druhé vydanie viacjazyčného slovníka technických
termínov z kartografie do roku 1982.
Z ČSSR budú v uvedených komisiách ako členovia,
resp. korešpondenti,
pracovať: prof. dr. Ing. J. Kovařík,
CSc.; Ing. M. Mikšovský, CSc.; doc. Ing. M. Hájek, CSc.;
Ing. M. Farkaš; Ing. J. Neumann, CSc.; dr. L. Mucha, CSc.;
dr. O. Kudrnovská, CSc.; Ing. D. Hrnčiar; dr. O. Roubík;
Ing. A. Hašek.
4. X. medzinárodná

kartografická

konferencia

ICA

V Keidanren Hall (Tokio) na 11. poschodí sa konala
X. vedecká a technická konferencia ICA od 25. 8. do 1. 9.
1980. Zúčastnilo sa jej viac ako 500 delegátov z 51 členských krajín. Program konferencie tvorilo: vedecké 1'0kovanie; výstava mapovej tvorby z rokov 1976-1980
z účastníckych krajin; technická výstava strojov, zariadení a materiálov; japonská výstava mapovej histórie a návšteva Geografického meračského úradu.
Ve d 81 C k é l' o k o van i 81 V sekciách bolo venované
týmto problematikám:
mapa aleo informačný prostriedok -- sedem referátov,
využívanie máp pre klasifikáciu prostredia - osem 1'81ferátov,
kartografické
znázornenie miest a história v kartografii - devať referátov,
aplikácia nových technológií a integrácia počítačovej
technológie v kartografii - 19 referátov,
mapy morských zásob - osem referátov,
modernizácia výchovy kartografov - 10 referátov.
Okrem toho bolu rokovanie "otvorenej sekcie" - devať referátov a pracovnej skupiny ICA/IGU pre atlasy životného prostredia - pať referátov.
Do programu konferencie usporiadatelia vybrali z ČSSR
referáty:
Hájek-Mitášová;
Horová-Širůček;
Matula a
pre panelovú diskusiu príspevok Čižmár-Hájek-Kelnar--Šúbert.
Referáty 13 autor ov z ČSSR boli odovzdané
účastníkom vo forme zborníka, ktorý obsahoval i národnú správu o činnosti čs. kartografov
za uplynulé obdobie.
Kartografická
a geografická
výstava
bola na 55. poschodí v budove Sunshine 60, Ikebukuro
v Tokio. Kartografickými
produktami
vyrobenými
za
posledné štyri roky sa na výstave prezentovalo 38 krajín,
medzi nimi i ČSSR. Celkove bolu vystavovaných okolo
1000 máp a 1300 publikácií a atlasov. Vystavované boli
tematické mapy, "experimentálne"
mapy, prognostické
mapy, mapy geoinormačného
systému. Odborná literatúra a atlasy pozostávali z kartografických
a geografických dokumentov členských krajín. Prehrad je v katalógu
máp (311 strán) a v katal6gu kníh a atlas ov [80 strán).
ČSSR bola zastúpena
na výstave bohatou mapovou
zbierkou vytvorenou za roky 1976-1980. Vystavené panely boli tri o cel kovej ploche asi 60 m2• Boli na nich
ukážky máp Atlasu SSR a máp z produkcie Kartografie,
n. p., Praha, a SK. Knižné publikácie boli vystavené
z exponátov Geografického ústavu SAV, ČS. kartografického komitétu, Čs. geografického komitétu, SK a Slovenskej vysokej školy technickej, Bratislava.
Medzinárodná
technická
výstava
Na výstave sa zúčastnilo 28 krajín ako vystavovatelia,
resp. poradcovia k firemným technikám a materiálom.
Niektoré zariadenia a materiály boli ukážkovo predstavované účastníkom. V oficiálnom katalógu vystavovaterov je zozmam s krátkym popisom.
Národná
kartografická
výstava
Japonska
Skladba exponátov
ukázala
vývoj a stav mapových
diel v Japonsku.
Tec hni c k á 81 X k u l' Z i a bola do Geografického
meračského úradu (Geographical Servey Institute - GSI),
ktorý má 1952 pracovníkovo
Činnosť GSI tvoria:
údržba geodetických polohových bodov,
príprava základných máp,
geografický výskum a príprava tematických máp,
zber a údržba mapových podkladov a reprodukcia
máp,
výskum pohybov zemskej k6ry,
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výskum a výchova,
meračská správa,
medzinárodná spolupráca,
regionálne (krajské) geodetické úrady a geodetické
observatóriá.
Organizácia a náplň úradu je členená takto: generálný riaditef, jeho námestník,
inšpektor, správny úrad,
plánovací úrad, geodetický úrad, topografický úrad, geografický úrad, úrad pre mapovú tvorbu, úrad pre dynamiku zemskej kory, geodetické observatóriá a regionálne
meračské úrady.

Súhrn poznatkov a vytýčené úlohy v kartografii sú prezentované pravidelne v odborných komisiach ICA. Refráty na konferencii a národné správy boli zamerané na
aktuálne otázky vedeckého výskumu i technickej praxe
a podávajú prehfad súčasného svetového stavu vo výskume, vývoji a kartografickej
výrobe. Poznatky o rozvoji
teórie v kal'tografii, jej overovaní v praxi sú dokumentované v modelovaní prírodného
prostredia, mapovaní
životného prostredia, pri rozvoji kartografických
metód,
pri rozvoji počítačovej grafiky a moderných technológií.
Zameranie kartografického
výskumu, vývoja, popísané v našej národnej správe, v zborníku odovzdanom

účastníkom, je zhodné so svetovým trendom. Zaujímavý
je poznatok o tom, že vybavenie praxe a výskumu investičnými prostriedkami
je zhodné a priamo spojené,
napr. Automatický kartografický
systém MUTOH a iné.
Vo svetovom meradle prichádza k užšej spolupráci
mimovládnych a vládnych kartografických
organizácií,
prichádza hlbšie k využívaniu odborností v odbornotechnickej propagande,
ako i k užšiemu spojeniu záujmov medzinárodných organizácií ICA, ISP, FIG, IGU.
XI. medzinárodná
kartografická
konferenci a ICA sa
bude konať vo Varšave (peR) roku 1982.
VII. zasadanie Valného zhromaždenia ICA a XII. medzinárodná kartografická
konferencia ICA bude v Austrálii v meste Perth v roku 1984.
ICA a odborné akcie riou poriadané sú odborným fórom na výmenu poznat kov, skúsenoslí a získanie nových
informácií z oblasti teórie a praxe. Aktívny medzinárodný
styk v ICA prispieva k popularizácii výsledkov čs. k:lrtografie ako vedy i ako súčasti socialistického
národného hospodárstva,
prispieva k hlbšiemu a objektívnemu
poznávaniu metód socialistickej
vedy, k poznaniu výstavby socialistickej spoločnostl a tiež prispieva k realizáci! mlerového spolužitia obsiahnutého
v helsinských
dohodách. Z analýzy svetovej kartografickej
produkcle
je možno čerpať ďalšie námety pre rozvoj vlastnej edičnej činnosti, na zlepšenie kartograflckej
interpretácle
javov na mapách na grafické stvárnenie máp, ich kvalitv
a spoločenskej efektívnosti ich tvorby.

skom, stavebnom a lesníckom štúdiu v Martine a od
školského roku 1939/1940 (po jej premiestnení)
na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (SVŠT J.
Aktívne sa podiefal na budovaní Ústavu geodézle (v školskom roku 1941/1942 bol jeho prednostom) a v počiatkoch začínajúcej SVŠT tiež na administratívnych
prácach
rektorátu. 1. 10. 1946 bol menovaný profesorom pre odbor geodézie.
V
prvých
jarných
diioch 25. marca
1981
po krátkej
chorobe opustil rady
geodetov a kartografov prof. Ing. eudovít
M ini c h.
Narodil
sa 6. 11.
1908 v malej pohronskej dedinke, ležiacej
na východnom
úpatí
pohoria Vtáčnik, Horná
Trnávka
(dnes
časť PrestavÍk) v okrese Žlar nad Hronom.
Po maturite na Štátnom gymnáziu v Banskej Bystrici absolvoval v rokoch 1932 až
1937 zememeračské inžlnierstvo na Českom
vysokom učení technic kom v Prahe. Jeho geodetická prax začína v roku 1937
na Inšpektoráte katastrálneho
vymeriavania v Košiclach.
1. 10. 1938 prichádza na prvú [novozriadenú} Vysokú
školu technickú (VŠT) v Martine.
e. Minich na prvej technlckej vysokej škole na Slovensku najprv ako asistent, neskor suplent, zabezpečoval
vyučbu vačšiny geodetických predmetov na zememerač-

V rokoch 1946-1952 posobil na Vysokej škole poTnohospodárskeho
a lesného inžlnierstva
(VŠPLI) a VŠT
v Košiciach, kde v školskom roku 1949-1950 vykonával
funkclu dekana VŠPLI. Od roku 1952 do roku 1972, t. j.
do odchodu do dochodku pracoval ako profesor na Katedre geodézle Stavebnej fakulty r SvF} SVŠT. V roku
1968 mu bolo udelené rezortné vyznamenanle "Č e s t n é
uznanle
za
zásluhy
o rozvoj
geodézie
a k a r t o g r a f I e ".
Vedeckovýskumná činnosť prof. NI I nic h a bola zameraná najma na vývoj nových geodetických meracích
a zobrazovacích pomocok. V tomto smere úspešne vyriešil vlaceré výskumné úlohy a publikoval vedecké a odborné články v odborých časopisoch a zborníkoch. Ako
pedagóg veTkú pozornosť venoval písaniu učebníc pre
poslucháčov odboru geodézja a kartografia. Je autorom
šiestich dočasných vysokoškolských učebníc z geodézie,
z ktorých najvýznamnejšie
sú V S e o b e c n á g e o d éz i a I. a II., Bratislava, SVTL,1964 a 1965 v rozsahu 1000
strán.
Prof. Ing. eudovít
!vi i TI I c h patril medzi služobne
najstarších pedagógov na SVŠT. Počas 34-ročného posobenia na vysoko j škole venoval všetky svo je sily rozvo ju
nášho odboru, jeho budovaniu, vybaveni u modernou prístrojovou technikou,
ale hlavne
v Ý c h o v e p rve i
tec hni c k e j gen e r á c i e zememeračských, staveb-
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n~'ch, lesných, pofnohospodárskych
a baníckych inžinierov, ktorí sa stali nositefmi pokroku a technického rozvoje na Slovensku. V súkromnom živote bol skromný,
citovo hlboko založený, mal rád hudbu a prírodu.
Posledná rozlúčka s prof. Minichom bola dňa 31. 3.
1981 v bratislavskom
krematóriu.
Za účasti zástupcov
SvF SVŠT, organizácií
rezortu geodézie a kartografie
a širšej verejnosti, priatefov a známych, sa so zosnulým
rozlúčil prodekan SvF SVŠT doc. Ing. Peter K ú d e f a,
CSc. V rozlúčkovom príhovore vysoko ocenil jeho organizačno-riadiacu, pedagogickú, odbornú a publikačnú činnosL
Pamiatka prof. Ing. Cudovíta Minicha zostane trvale
v naš'ch mysliach.

Na odpočinku, dne 24. kviítna 1981, opustil náhle naše
řady dlouholetý pracovník resortní geodetické
služby
Ing. Jindřich L u n g a.
Narodil se 24. 9. 1909 v Kyjově, vystudoval gymnázium,
potom geodetický obor na ČVŠT v Brně (1932]. Od začátku r. 1954 se podílel na rozvinutí sjednocené geodEtické služby u OÚGK Brno, nejprve jako vedoucí měřického oddílu, potom jako vedoucí výrobně hospodářského střediska pro THM (do r. 1971].
V r. 1957 byl vyslán jako vedoucí skupiny expertů
pro technickou pomoc Vietnamske demokratické republice (VOR], kde působil do r. 1958.
Kromě vynikající výkonné a řídící činnosti prokazoval Ing. Lunga svoji odbornost i zájem o řešení aktuálních problémů v geodézii také publikováním
článků
v GaKO, např. Poznatky v pořizování mapových podkladů pro projekt dálnice (1966], Interpolace v hvězdářské ročence Astronomičeskij
ježegodnik
při výpočtu
azimutu z astronomického
měření na Slunci (1971].
Ve společenských
organizacích pracoval v ZP ČSVTS
a ROH, zde v 1'.1956-1957 jako předseda ZV ROH u OÚGK
Brno. Čs. geodézii zastupoval na Geodetické konferenci
v Budapešti v r. 1966.
Za vzornou a úspěšnou činnost doma byl oceněn titulem "Nejlepší pracovník ÚSGK" (1958), v zahraničí titulem "Nejlepší pracovník ministerstva průmyslu VOR"
(1958).

Dne 29. 5. 1981 zemřel na následky tragickéllO úrazu soudruh
Ing. Zdeněk Han u š,
vedoucí střediska geodézie pro okres Mladá
Boleslav
nositel
sl<itního vyznamenání
"Za obětavou
práci
pro socialismus".
Soudruh Ing. Hanuš
se narodil 19. 1. 1920.
Po absolvování vysoké
školy byl zaměstnán
jako technik u různých civilních ge~metrů. Od roku 1950
pracoval nepřetržitě
v resortu geodézie a kartografie.
V r. 1968 byl jmenován vedoucím Střediska geodézie pro
okres Mladá Boleslav. V této funkci dosahoval značných
úspěchů. Z jeho iniciativy SG zavedlo a propagovalo dnes
již celoresortně uznané racionální technologie. Zasloužil
se o prosazení myšlenky zřízení resortního mikrofilmovacího pracoviště v Mladé Boleslavi, umožnil širší uplatnění
této progresívní a racionální techniky v resortu geodézie
a kartografie. Soudruh Ing. Hanuš pomáhal aktivně i mimo resort ČÚGK. Byl členem Komitétu pro rozvoj reprografie v ČSSR při ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství a členem Státní zkušební komise pro závěrečné
zkoušky na fakultě stavební ČVUT. Praccval také v OVOS
Mladá Boleslav jako předseda komise pro rozvoj iniciativy pracuj:cích, dále ve funkci tajemníka stavební komise ONV a byl členem poradního sboru předsedy ONV
pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu.
Za pracovní angažovanost byl s. Ing. Hanuš několikrát
ocenčn. Mezi jinými obdržel vyznamenání .,Za pracovní
zásluhy", "Zasloužilý pracovník resortu ČÚGK", "Budovatel Středočeského kraje", "Čestné uznání za rozvoj geodézie a kartografie"
a státní vyznamenání "Za obětavou
práci pro socialismus", které mu bylo uděleno u příležitosti jeho šedesátých narozenin.
Soudruh Ing. Hanuš vykonal velký kus práce pro
společnost i pro čs. geodézii a zaslouží si proto naši
trvalou vzpomínku.

Za okupace (1939-1945).
byl členem idegální odbojové skupiny Obrana národa v Kyjově.
Po odchodu do důchodu (v r. 1971] věnoval svůj voln~' čas zejména historii. Kromě jiného vyšla v periodiku
"Dějiny vědy a techniky", č. 4/1980 (Academia Praha)
jeho kritická studie •.D~lka českého (pražs1{ého) lokte".
Se zasloužilým spolupracovníkem
Ing. Jindřichem Lungou se zástupci Geodézie, n. p., Brno rozloučili dne 2. 6.
1981 v Kyjově.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Vermessungstechnik, č. 12/80
M.: O tvorbě geodetických zhušťovacích sítí odnormě, S. 393-395.
Starosczik,
H.: Topocart D a Technocart
D, S. 396 až
399.
Spata, P. - Beier, L.: Topocart - Orthofot D 300 s diSommer,

povídajících

gitálním řídícím blokem a zařízením pro korekci příčných náklonů - univerzální systém pro diferenciální překreslování
Carl Zeiss Jena, n. p., S. 400-402.
Postu/lca, H.: Použití zai'ízení pro fotosazbu
Linotrol1
303 v kartografické
tvorbě a úvahy o dalších směrech rozvoje automatizovaného
systému, S. 402-406.
Deumlich,
F.: Rozvoj geodetické
praxe na Vysoké škole technické v Drážďanech, S. 407-411.
Lunz'e, J. Mo:er, M.: Speciální mapy pro orientační
běh, S. 412-414.
Heinig, J.: Výpočet protínání
zpět s použitím opakované transpormace
souřadnic, s. 415-416.
Arnold,
K.: Gravitační
potenciál
současných
pohybů
zemské kůry, s. 417-418.
Pross, E.: Matematické
základy kartografických
projekcí, s. 419-421.
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S.: Zpráva maďarské národní komise Mezinárodní kartografické společnosti o kartografické činnosti za léta 1976-1980, s. 389-391.
Vagács, G.: Soupis speciální fotogrammetrické literatury,
s. 391-395.

Szoke-Tast,

106, f.: Nejdůležitější operační a perspektivní úkoly státní
geodézie v období 6. pětiletky, s. 317-322.
Tálost, Gy.: Vydání soupisu komunikací v Maďarsku.
s. 323-331.
Mist, E.: Činnost geodetického podniku oblasti Heves,
s. 331-333.
Polyák, F.: Problémy mapování a tvorby map městských
sklepních systémů, s. 333-334.
Vagács, G.: Automatizace fotogrammetrických prací (tvorba plánů komunikací), s. 335-337.
Wtnkler,
P.: Automatizace fotogrammetrických
metod
pro vydání plánovacích map, s. 337-340.
Németh, f.: Zkušenosti s použitím soupisu komunikací
při plánování komunikací v městě Szombathely, s.
341-346.
Szab6, B.: Činnost geodetických kanceláří a Jmenný seznam geodetů, s. 346-351.
Ú1kács, T. - Szentest, A.: Spojení geodetické banky dat
a soupisu komunikačních sítí, s. 351-356.
Ugrtn. N.: Praktické použití ortofotosystému OP-I, s. 356363.
Kardos, f.: Laserový dálkoměr pencské observatoře pro
kosmickou geodézii, s. 364-367.
Borza, T. - Vass, T.: Zpracování laserových měření vzdáleností na umělé družice, s. 368-373.
Holéczy, Gy.: Geodetické řízení stavby vysokých věží neobvyklého tvaru, s. 373-380.
Deme, Gy. - 16;árt, L.: Geodézie, kartografie a evidence
nemovitostí ve Finsku, s. 381-387.
Ormeltng,
F. T.: Mezinárodní kartografická společnost,
s.387-389.

528.9:003.6
MARTlNEK, M. -

NEBESKÝ. L. -

Vermessungstechnik,

ě. 1/81

Steber, G.: Úspěšnou cestou k X. sjezdu SED, s. 1-3.
W'erner, H.: Cíle, možnosti a problémy pf! použití

částečně i plně automatizovaných způsobů kontrolních měření budov, s. 3-4.
Bormann, P.: Systémy dálkového průzkumu Země pro
jakékoli počasí, s. 5-8.
Nestler, B. Wolf, W.: Zkušenosti a možnosti v evidenci nemovitostí pro oblast Hal1e - Neustadt, s. 8
až 10.
Hoppe, A. Mtlkner,
H.: Výsledky použití fototechnického filmu ORWO FU 53 v kartografickém vydavatelském procesu, s. 10-12.
Buschmann, E.: Trigonometricko-balistické
určení místa,
s. 13-14.
Drefenstedt,
H. T.: Příklad přepracování instrukce pro
inženýrskou geodézii, s. 14-16.
Arnold, K.: Podmínky analytické existence gravitačního pole Země ve vnějším prostoru, s. 17-18.
Mahr, G.: Chyby transformace bodů a měření snímkových souřadnic bodů a jejich vliv na blokovou triangulaci při použití EOT 2000, s. 20-22.
Apel, P. Hiibner, E. Behrends,
R.: Turbulence
atmosféry a její vliv na laserové záření, s. 22-24.
Cyrklaff.
G.: Osvětlovací zařízení pro Ni 007 a invarovou lať, s. 24-25.

PALEK, B.

Einiga Konstruktionsprinzipien
der kartographischen
Semiotik
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. 9, Seite
240-242, Lit. 8
Entwurf der neuen Semiotikkonzeption,
der auf der neuen
tragbaren
Begriffe
"Geoweben",
"Geokonfiguration",
"Geodenotation"
gegriindet wird. Diese Konzeplion sollte die Formulierung
der konkreten
syntaktischen
und
semantischen
Regeln des Sprachaufbaues
[der Grammatik) d,er Karte ermoglichen.

528.955( 437.6 ):330.101.22:911.2
HAJčlKovA, M. - HARVANČIKovA, V.
Edlting and Elaborating
Physical- Geographical
and
Social-Economic
Themes of the Atlas of the SSR
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 9, pp.
227-229
Bri8lf characteI1lstics of the Atlas of the SSR, the first
compl,ex cartographic
work about Slovakia.
Editing
th81 physical-geographical
,and soc.ial-economic th,emes.
Cartographic
interpre,tation
methods af re'presenting
the spe'clal map conltents. The graphical
appearenc.e
of the Atlas nf t)!le SSR.

912.43:330.413.2[ 437),,1981/1985"
HASEK, A. - MATULA, Z.
Conceplion
of Cartographic
p'roduction
in the 7th
Five-Year Plan ,at the nalional enterprises
KartograHe
aud Slovenská kartografia
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 9, pp.
219-·223
Position. funclion,
contents,
and de'limltation
af activity of caI'tographic
ente,rpris,es in th81 ČSSR in the
sphme of produclion and edilion of cartographic
works.
Ev,aluation of contemporary
state of tbe produclion
and edltion of cartographic
works for schools, public,
and tbeir subscribm'S, mainl y from tbe vie,wpoint of
their s'pecification.
Conceplion of production
and tlhe
edition programme
of cartographic
wo,rks ,accordlng
to main s'ections of ac'tivlty.
912.43:617.751.98
EBNER, C. - GARTNER, K. -

(437.6 )912[084.3 ):574
PRAVDA, J.
D1agnostic ,and Prognostic Maps On Landscapeand
Environment
Geode1tický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 9, pp.
229-231
Since 1976 the Geographical Institute of th81 SAV has
been editing and elaborating
this compl,ex of maps
of the SSR. The first maps ar8' of character
of typology,
re'gionalization,
and
diagnostics-valoriza
tion.
S,ome pe,cularities (JIf th8'ir formatio'n ,having broader
methodic importanc.e, are being explained.

ZAKLAI, S.

The Development
of Formalion
and Production
of
Typhlomaps
GeodNický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 9, pp.
223--226, 1 fig., 3 ret.
Charac':eristics
of typhlocartography
and users of typhlocartographic
didactic
and releducaUonal
works.
Social aspects and goals of typhlocartography.
Peweptiv,e factors of visionally defective persons. Factors of
mode,JJing no,tions, approximation
of notions in the re"
lation to reality. The typhlocode,
tYr1hlointerpretation
of ,elements af contents, genmalization.
Types of typhlocartographic
works. Editing ·and te'chnological procesSB'3 of pI'oduction of typhlomaps.
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528.91/.92: 65.011.56
MIKLošIK, F.
Methodicand
Riealization Proble.ms of Automation in
Cartography
GeDde'~ický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 9, pp.
231-233, 4 ret.
Brief summary of ~he' results achieved with automated
processing the large-scale,
thematic, tapographic,
and
general geographicai
maps.
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528.92.002.237:389.64
KELNAR, B. - KRÁLIK, J.

528.955[ 437.6 ] :330.101.22:911.2
HAJčlKOvA, M. - HARVANČlKOVÁ,V.

Stand'ardization as a Tool of Secnring the QuaJity of
the Map Production
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 9, pp.
234-237, 1 fig.
Methods of liechnical standardizatlon
ln cartography
from the vierwpolIJJ1:of the functional dividing of standardizatlon and spheres of expression. Appllcation of
standards in th:e cartographic
pr,aclice. Qualily parameters of a map work. Spheres of appllcation
and
expressllon nf theLr stabiliza tlon ln the pruc,ess of the
map formation.
Exampl'es of appllcalion.

Rédactlon et réallsatlon des thi!mes physieo-géographlques et soclo-économiques
de l' Atlas de la Slovaquie
Geodelickýa
kariografický obzor, 27, 1981. No. 9, pages
227-229
Car-acteI\e bref de I'Atlas de la Slovaqui,e, premler
ouvrage cartographlque
comple'xe sUr la Slovaqule.
Rédactlon
phySlco-géographlque
et socio-économlque
des themes. Méthodes cartographlques
ďinterprétatlon
de la représentatlon
du contenu technique des cartes.
Présentalion
graphique de l'Atlas de la Slovaqui,e.
[437.6 J912[084.3 J:574
PRAVDA, J.

528.936:655.226.2
MiKŠOVSKÝ, M.
Renewal of the Printing Base with the M,ap Reedition
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. 9, pp.
237-239, 1 ref.
Prooesses o.f finding and evidence of changes on basic
and geographlcal
maps.
Technological
processes
in
reedltlon of maps. Methods of prescribing
coirrections
and technology of correctlons of the prlntlng base.

Cartes de dlagnostic et de pro gnose traUant la région
et l'environnement
Geodellickýa kartografický obzor, 27, 1981. No. 9, pag,es
229-231
Cet ens,emble de cartes d,e la Slovaqule a été élaboré
en quallté ďauteur, r8'pooduction cartogNphique
let a
été édlté par l'lnsutut
Géographlque
de I' Académle
des SCllences depuls 1976. Les cartcs origl.lales sont
de caractěre typologlque, réglonal, Jlagnostic et évaluable. EUes élucldent certaines pratlcularités
de créalion ďune impor-tance methodlque plus vaste.

528.9:003.6
MARTINEK, M.

528.91/.92:65.011.56
MIKLOŠlK, F.

Some PrincipIes of Construetlon
of the Cartographic
Semiotics
Geodell1cký a ka,rtografický obzor, 27, 1981, No. 9, pp.
240-242, 8 ref.
Proposal of a nerw semiotlc map conce,ption, based on
new bearlng terms of "geote,xture", "geoconllgurMlon",
,and "geonotatlon".
l1hls concelpU.on should give the
possiIJilily of formula ting concrete syntactlc and semau!tic rules of bullding up the language [grammarJ
of a map.

Probli!mes relatifs ft la méthodlque et ft la réaIisatloo de l'automation d,ans la c,artographle
Geodeltlcký a kartografický obzor, 27, 1981. No. 9, pag,es
231-233, 4 !Jlbllographles

912.43:330.413.2 (437 ],,1981/1985"
HAŠEK, A. - MATULA, Z.
Conception de la créatlon
plan qulnquenal
Geodeltický a kartografický
219-223

cartographiqpe

pour

le 7e

obzor, 27, 1981, No. 9, pages

Siluatlion, fonctlonnement,
branches '81:déllmltatlon des
acllvilés dans les entreprises cartographlques
en Tchécoslovaqul,e dans le cadre de la création et édltlon
ďouvrages
cartographiques.
Evaluation de I'ét,at actuel de la création et édltion d'om'rages córtographiques pour enselgnement,
le public et autr'es abonnés;
surtout du polnt de vue espěces. Conception de création et du programme ďédltlon d'ouvrages cartographlque,s ďapres I,es prlncipales
activ'ltés.

912.43:617.751.98
EBNER, TI. - GARTNER, K. -

ZAKLAI, S.

Evolution d,e la créatlon et frabricatlon
de cartes spéciales en relief destlnnées ft l'usage dl!lShandlcapés de
l'organe de la vue
Geodellický a kartografický
obzor, 27, 1981. No. 9, pages
223 -226, 1 illustratlon,
3 bibliographles
Caractérislique
de la cartographie
en relief I8t des
usagers ďouvrages
didactiques
cartographiques
spéciaux de rééducatlon.
Aspe,cts soclaux et buts de la
cartographie
en rellef. Facteurs de perce'ptlbllité
des
personllJes handicapées de l'organe de la vue. Facteurs
du modelag,e de l'imaginallon,
approximatlon
de la
représentation
ě. la réallté.
Code, interprétatlon
des
éléments du contenu, généralisalion.
Différents types
ďouvrages cartographiques
spéciaux '8n reHef. Rédaction et procédés teethnologiques de la fabrlcatlon
de
ce genre de cartes.
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Résumé bref de's résultats obt,enus pe'ndant I'élaboratlon automatlsée des cartes ě. gr,ande's échelles, thématlques, topographlque's et géographiques.
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KELNAR, B. - KRALIK, J.
La normaIisation comme instrument servant ft assurer
la quaIité d,e la fabrieation des cartes
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981. No. 9, pages
234--237, 1 illustration
Méthodes de no,rmaIisalion technlque dans la branche,
de Ia cartogr,aphle du polnt de vue dl vis ion fonctlonne,lle de la standardlsa tion 'et de la sphěre de manlf,estation. Appllcatlon des normes dans la pratique,cartographique.
Étendue de la quallté de I'ouvrage cartographlque. Zones ďappllcation
et manifestation
de la
stabllité du processus de créatlan de la cart'e. Exemples ďapplication.
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MIKŠOVSKÝ,M.
RenouceUement des cartes de base pour la réédition
des cartes et impresslon de celles-cl
Geodeltlcký a kartografický obzor, 27, 1981. No. 9, pages
237-239, 1 blbliographie
Procédés de constatation
'et relevés de changements
sUr la cartes de base 'et sUr carte,s géograpJhlques. Procédés technologiques
pour la rééditlOn des cartes. Mode's de prescrlptlon
d'8s modlflcatlons
et technologie'
des correctlons des docume'nts de base destlnés ě. l'lmpression.
528.9:003.6
MARTINEK, M. -

NEBESKÝ, L. -

PALEK, B.

Plusleurs principes de construction
de la sémiotique
c'artographlque
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981. No. 9, pages
240-242, 8 blbllographles
Pooljet de conoeptlon sémlotlque nouveau de la carte
se basant sur les nouveUes notlons telles que "géot1ssus", "géo-conflguration"
et "géo-dénotatlon".
Celte conceptlon seralt A měme de formuler les rěgle's
syntactiques
et sémantlques
concrětes émanant d,e la
grammaire cartographlq ues.
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KINEMATIKA

A llEOVY GRUPY
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Autoři volili zcela netradiční přístup ke studiu prostorové kinematické geometrie; podaří'lo se jim rozvinout a na kinematickou geometrii prostoru konkrétně aplikovat teorii Lieových
grup_ Ukazují použitelnost metod moderní geometrie i v tak
praktické disciplíně, jako je prostorová kinematika; teoreticky
obtížnější přístup k temaltice vyvažují autoři množstvím vyřešených příkladů a konkrétními návody k výpočtům.
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Přípravná tematika

a..

Výběr základních pojmů z algebry
Základní pojmy a vztahy z teorie grup
Základní topologické pojmy

w

Pohyb na jednotkové sféře

~

Definice sférického pohybu
Různé způsoby vyjádření pohybu
Kinematika sférického pohybu

Cf)

Kinematika

..J

prostorového pohybu

Lieova grupa shodností E3 a její Lieova algebra
Kleinova nad kvadrika
Vyjádření prostorového pohybu
Invarianty pohybl1- -:
-Trajektorie bodu
Speciální pohyby
Duální vektory a trajektorle přímky
Pole rychlosti a zrychlení
Kinematické vytvoření obalových ploch
Aplikace obalových ploch
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Pracovníkům výzkumných ústavů zabývajícím se teoretickou
mechanikou a učitelům 01 posluchačům vysokých' škol.
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