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MARTlNEK, M.

Postaveni a úloha kartografle ve společenské komunikaci
Informaci.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 8,
s_ 187-193, 5 obr., ~2 lit.

Cbarakteristika kartografie jako systému a jeho cílová
funkce. Vymezení pojmu "Informace" a "kartografická ín-
formace". Výklad okolí systému. struktura díl čich funkcí
(činností) systému. Struktura složek systému. Záviiry.

528.913(084.3-11) :338.23(437)

MIKŠOVSKÝ, M.

vývOj automatlzaoe zpracováni map velkých měřitek v ŮSSR.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 8,
s. 193-198, 1 tab., 3 lit.

Stanovení obsahu základních technicko-hospodářských map.
vývoj využívání automatizačních prostředkll. Technologický
postup automatizovaného zpracování technicko-hospodář·
ských map. Závěry.

NEUMANN, J.

Základni probl6my racíonallzace zpracování map středních
měřítek.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 8,
s. 197-200.

Racionalizace zpracování map jako nástroj k uplatnění
odvětví pří poskytování mapových děJ. Směry racionalizace
výroby map ve fázi pořízení informací, jejich zpracování
a sdílení. Realizační výhled.

528.9:002.85:007

HAVERLJK, 1., KRCHO, J.

Teoretický náčrt koncepcie KISu z hladlska všeobecnej
teórle Informačných systémov.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 8,
s. 201-209, 12 obr., 14 lit.

Teoretické problémy kartografického vyjádřeni prostorové
organizace geosféry jako kybernetického systému. Teore-
tická osnova Kartografického informačního systému a Cen-
trálního informačního systému z hlediska modelováni
prostorové organizace hmotného systému Sn. Tvar infor-
mace z hlediska modelování a její dosažitelnost v KISu.
Závěr.

528.914:338.23

HÁJEK, M.

Problém systému karlografickej generallzácie v podmlert.
kach automatlzácle.

Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Č. 8,
s. 209-214, 4 obr., lil lit.

Některé'z komplexu problémll automatizace mapové tvorby,
jimiž jsou kartografické informace v digitální formě a
zpllsob jejich výběru, matematická formulace vztahll pro
výběr infor.mací a jejich generalizaci na počítači. Jejich
grafická interpretace a potřebné parametry mapového
obsahu. Přiklad generalizace vod.

523.9:CO~

MAPTHHEK, M.

IIoJlolKeHHe H 3aJlaqa KapTOrpa+RH B OÓ~eCTBeHHOií
KOM~lYIUIKaI\HH HH+opMaI\Hií.

reOJl. H KapT. 0630p, 18, 1972, No 8, CTp. 187-193,
JIH'f •. 22.

XapaKTepHCl'HKa KapTorpaqllIH KaK CHCTeMbl H ee cf.n·
I1HlllaaH q,YHKI:\HH. OnpeJlCJIeHHe nOHHTHH "IlH~opMa-
l.\HH" H "KapTorpaqm'leCKaH liHtOpM8l.\HH". H3JIOlKeHUe
OKp<'Cf!CCTH CHCTeMbl. CTpyKTypa OTJleJIbHblX <PVHKU;HH
(JleHTeJIbHOCTeM:) CHCTeMbi. CTPYKTypa COCTaBHblX qaCTeM:
CHCTeMbl. BbIBOJlbI.

528,913(084.3-11) :338.23/437

MHKlllOBCKH, M.

Pd3BHTHe aBTOMaTH3llI\HHU o6pa6OTKR KPYDHoMllcIllTaó-
KLIX KapT B qCCP.

feo.!!. H KapT. 0630p, 18, 1972, No 8,. CTp. 193--196,
1 1'a6., JIllT. 3.

OnpeJleJIeHlle COJleplKaHHHH OCHOBHhIX TexHHKO-X03JfM:-
CTBeHHhIX KapT. Pa3BHTHe HCnOJIb30BaHHH CpeJlCrB aBTO-
NaTH3al.\HR. TeXHOJIOrH'leCKaH nOCJIe.u;OBaTeJIbHOCT!>aBTO-
MaTll'leCKOM: 06pa60TKH TeXIlHKOX0311M:CrBeHlUoIx KapT.
BbIBO.u;bi.

528.913.004.68(084.3-13)
HEYMAHH, H:.
OCKOBHble npo6JleMhI paI\HOIlaJIH3lUlKH COCTaBJleHHII
K<ipT CpeJlnHX MaclllTaooB.

reOl.. H KapT. 0630p, 18, 1972, No 8, CTp. 197---200,
PanllOHaJIll3anllll 06pa60TKll KapT KaK opYJllle K npll-
M'CHeHHIOOTpaCJlll npll npe.u;OCTaBJIeHHH KapTorpa<lnl'Jec-
KHX npOH3BeJleHllM:. HanpHBJIeHHH pal.\HOHaJIll3anllll Bbl-
nYCKa KapT B MOM4iHT npll06peTeaHH HHq,opManHH, RX
oGpa60TKa H nepeJla'la. IIepcneKTHBa peaJIH3allllll.

528.0:002.65:007
XABEPJIHK, H., KPXO, H:.
TeOpeTHqeCKllH Ha6pocoK KOH:qen:qHH KHCy C TOqKH
3peHHH 06~eH TeopHH CHCTeM HH+oPMa:qHií.

fen. ff KapT. 0630p, 18, 1972, No 8, CTp. 201-2U9,
12 pHC., JIHT. 14.

T eopeni'lecKlle np06JIéMhI KapTorpaq,ll'lecKoro H3JlOme-
Hnil npOCTpaHCTBeHHOM: opraHH3aI:\HH reocq,ephI lCaK Kll-
6epHeTH'leCKOM: CHCTeMbi. TeOpeTH'leCKaH OCHOBR "Kap-
rorpaq,HqeCKOM: CHCTeMbl HHq,opMal.\HM:" II "UeHTpaJIb-
HOM:CHCTeMbl HHq,OpMal.\HM:" C TO'lKH 3peHHH cocraBJIe-
KUH npOCTpaHCTBeHHOM: opraHH3al.\1l1l MaTepllaJIhHOJÍ
CllCTeMbl Se. <l>opMa HHq,OpMal.\Hll C TO'lKll 3peHHH CO-
CTaBJIeHHH II ee JlOCTHlKHMOCTb B KHCy. 3aKJIIO'leHlle.

528.914:338.23
rAEK, M.

IIpoóJleMa cHCTeMhI KaPTOrpa~HqeCKOií reHepaJlU3aI\RU
B YCJIOBHIIX aBTOMaTH3a:qUH.

[eon;. lfKapT. 0630p, 18, 1972, No 8, CTp. 209-214,
4 pnc., JIHT. 10.

HeKoTopble H3 KOMnJIeKCa npOÓJIeM aBTOMaTH3aI.lllH co-
CTaBJIeHHII KapTOrpa~H'leCKllX MarepHaJIOB, KOTophlMn
HBJIHIOTCHKapTorpaq,H'leCKlle llH~OpMal.\Hrr B .IUII'IlTaJIb-
Hoii q,opMe H cnoc06 HX no.u;60pa, MaTeMarrrqecr<aH q,op-
MYJIHpOBKa OTHOllleHHM: .u;1IH nOJl60pa HH~OpMAl.\llii H RX
reHepaJIll3al.\HH Ha BhI'lHCJIHTeJIbHOM: MamHHe. KaK npH-
Mep npllBeJleHa reHepaJIH3al.\HH peK.



528.9:002

MARTlNEK, M.

Posltlon and Role 01 Cartography ln Soclal Cummuniea-
tlon 01 Inlorllllltlon.
Geodetický a kartografický obzor, 11, 1972, No. 8,
pp. 187-193, 5 fig., 22 ref.

carLlgraphy as a system and its luncUon. Definition 01
term "informationu and .. cartographic inform~tionl'. En-
vironment 01 the system. Structure 01 the partlal luncti.ns
(acUvlties) 01 the system. Structure of system element •.
Conclusions.

528.913(084.3-11] :33B.23( 437)

MIKŠOVSKÝ, M.

Development "" Automatlon 01 Large Scale Map. Compl-
lation ln the ŮSSR.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 8,
pp. 193-196, 1 tab., 3 ref.

Determination of contents of the technico-economical maps.
Development of the use of alltomated procedures. Tech-
nology 01 automated compilation of technico-economical
maps. Conclusions.

528.913.004.ti8(084.3-13)

NElUMANN, J.
Ba_ic Problems 01 RatlonaU.alion 01 Medium Scale Maps
Compllaliun:
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 8,
pp. 197-200.

Rationalization 01 map compilation os a way 01 challeng-
mg the demands on maps. Methods 01 rationalizatlon the
map produclion during colleclion, processing and distri-
bution of inlormation. Perspectives of realization.

528.9:0Q2.85:007

HAVERLiK, 1., KRCHO, J.
Theoretlcal Conceptlon 01 CIS with Respect to the Common
Theory 01 Ip.lormalion Systems.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No. 8,
pp. 201-'209, 12 fig., 14 ref.

Theoretical problems of cartographical expression of spa-
tlal orgamzatlOn of geosphere as a cyberneUc system.
Theoretical basis of Cartographic lnformation System and
01 Central Informatioll System with regard to the mo-
delling of spatlal relatlons in mass system SG. Form
of inlorma,tion with regard to modefling and to its se-
lection in CIS. Conclusions.

528.914:338.23

HÁJEK, M.

Cartographlcal General1zatlon and Antomotlon.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, NO. 8,
pp. 209-214, 4 .flg., 10 ref.

SOIne problems 01 automl/ted map cllmpilaUlln: digital
l:art0l;raphic inlormation, its selection, matliemaUcai lor-
mulatlon of relations lor seleclion of information and
its computer ~llneralizllUon. Graphical ilItllrpretatilllI 01
information Ilnd required. paramet!,!rs of th!'! map contents.
j;;xample 01 river net generaliZatlon.

528.9:002

MARTlNEK, M.

Stellung und Aula.lIe. 4!,r K!'-rtollraphle in der gesall-
schaltllchen· InformattonéiíkommUi1lkatlón.
Geodelický a kartogrll,ftckt obzor, 18, 1972, Nr. 8,
seIte 187-193, 5 Ab~., 22 Lit.

Charakteristik der Kartographie als Systelll ull.d seill.e
Zielfunktion. Begrenzung des B-ariffes "lnformatiOll" .nd
"kertographische lnformation"; Erlilu~rung der Umgebung
des Systems. Struktur der Teilfunktlonen ITltlgkeiten] des
Systems. Struktur der Systemkom,onenten. SchluBfolge-
rungen.

528.913(084.3-11):338.23[437)

MIKŠOVSKÝ, M.

EntAlcklung der Automatisierung grollmallsťllblger Karten
in der ŮSSR.
Geodetický a kartografický obzor, II, 1972, Nr. 8,
Selte 193-196, 1 Tab., 3 Lit.

lnhaltsbestimmung wirtschafts·technischer Grundkarten.
Entwicklung der Ausnutzung von Automatisierungsmitteln.
Technologischer Arlieitsgang der automatisierten Bear-
beitung wirtschafts-technischer Karten, SchluBfogerungen.

528.913.004.88[084.3-13)

NECMANN·, J.
Grundprobleme der Rationallsierung der Bearbeitung mit-
telmallstiiblger Karten.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, Nr. 8,
Seite 197-200.

Rationalisierung der Kartenbearbeitung als Instrument der
Geltendmachung des Fachgebietes bei der Verfil.gungstellung
von Kartenwerken. Ralionalisierungsrichtungen der Kar-
tenp roduktion in der Phase der lnformationserfassung,
Ihrer Bearbeitung und Mitteilung. Realisierungsaussichten.

528.9:002.65:007

HAVERL1K, 1., KRCHO, /'

Theoretlscher AnriR der Konzeplion des Kartographlschen
Inlormatlonsdlenstes IKID] aus dem Geslchtspunkt der
allgr.melnen Theorie der Informotionssysteme.
Geodetický o kartografický obzor, 18, 1872, Nr. 8,
Seite .201-209, 12 Abb., 14 Lit.

Tbeoreti"che Probleme der kartographischen Ausdrucks-
fcrm der Raumorganisation der Geosphl1re ols kyberne-
tisches System. Theoretischer Plon des KlD und des Zen-
tralen Inlormationssystems aus dem Gesichtspunkf der
Modellierung der Raumorganisation des materiellen Systems
SG. Informationslorm uus olem Gesichtspunkt der Model-
herung und ihre Erreichbarkeit im KlD. Schlullfolgerungen.

528.914:338.23

HÁ/EK, M.

Problem des kartographlsehen GeneraUslerungssystems in
Aut'!matlslerllngsbellinllullgen.
Geodetický a kartografický obzor, II, 1972, Nr. 8,
seite 209-214, 4. Abb., ' 10 Lit.

Zu einigen problemen aus dem probletnkomplex der Au,to-
matisierung. der·' Kari!'!nberstellung, wie kartographische
lnformatlplllln in IIl$itl\lar .Fllrm und Art .lilrer Auswahl,
mathematlsch!l ,Formullerl!Jll! clllr BlI~llhu!!8en filr die Aus-
wahl VOlI mfllrI!lS,!On\llllllld Il1l'e GllI1l1raH.slerung !luf
der .K8jlljfllanlollll. H1.l'e. pllphi!IClla Interprlltat!on u,nd
notigllP,!lral!llll~r. I!liIs !<lIrtlininha!tei;. Belspllll de.. GIln!'!-
ralislerung der Gewlissllr., ..
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Postavení a úloha kartografie
ve společenské- komunikaci
informací Ing. Milan Martinek, CSc.,

katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

V poslední~h as1 5 letech probrhá ve světové
teoretické ,kartografii proces, !který zřejmě vyústí
v kvalitativní skok v nejobecnějším nazírání této
disciplíny a který se nutně obrazí i v praktických
důsledcích. Podněty tohoto procesu vycházejí z tzv.
informační krize, z využívání erupce počítačové
techniky, kybernetiky, teorie informace, obecné
teorie systémů. Za jednu z prvních u nás význam-
ně formulovaných myšlenek této teoretické vlny
v kartografii lze po'kládat stať A. Koláčného o "ko-
munikaci kartografieké informace" [7]. Podstatu
tohoto procesu, ovšem z výchozích hledisek filo-
sofické teorie odrazu, vyjádřil již v r. 1960 A. V.
Gedymin [4a]. Jeho výklady pravděpodobně unikly
pozornosti širší veřejnosti, neboť jsou publikovány
ve sborníku otázek přírodovědy. Výmam stati
A. Koláčného lze spatřovat v tom, že nazírá celý
proces informaticky a dává tím podnět ke zcela
novým hodnocením tohoto procesu, zvláště kvan-
titativním, aplikací matematické teorie informace
po jeho hlubším poznání. Je možno jistě s autorem
polemizovat, ale význam nového aspektu, nového
podnětu, vyšlého z československé kartografie
byl právem mezinárodně uznán. Na Koláčného prá-
ci navazuje a systematicky ji rozvíjí L. Rataj'Slki
[15, 16]. V poslední době zpracoval přínosnou stu-
dii J. Neumann o systému kartografických infor-
mací, která, i když z hlediska kartografie dílčí, je
významná výchozími teoretickými úvahami [13].
O tom, že nazírání kartografie se dostává do no-
vých poloh, svědčí mj. i některé kapitoly nového
vydání učebnicekartografie od K. A. Sališčeva
[17], ale též řada definic kartografie, které byly
v poslední době formulovány a které se někdy
i v podstatných rysech různí [1, 9, 11, 15, 17, 18,
21].
Zdá se vša'k, že modernizace nelze docílit iinpu·

tací módních dílčích problematiik, terminologie
apod. v rámcikartografie. Je třeba nalézt místo
kartografie v moderně strukturované vědě,které
lze zpětně vyv,odit z kritéria konečného kartogra-
fického produktu a jeho účelovébo působení. Těm-
to finálním jevům totiž musí být pochopitelně pod-
řízeny všechny předc'házející struktury, p'rocedury
i teoretická báze disciplíny. Druhy úč"elového pů-
sobení konečných kartografických produktů jsou
značně početné a jistě zdaleka ještě neuzavřené.
Lze je však zobrazit v jediný všezahrnující účel -
v úl!el informal!ni. Pa'k lze přistupovat zcela opráv-
něně k nazírání kartografie a k jejímu zařazenI ve
struktuře vědy z hledisek společenské komunIkace
informací.
Není bez zajímavostI, že současně - samo-

zřejmě nezávisle - s výše zmíněným procesem
vkartografiI krystalizoval v ČSSR v 'souvislosti
s mezinárodními trendy názor na nový Interdisci-
plinární obor - informatiku. Její propracovaný
výklad nalézáme např. ve studii A. Merty: "Infor-
matika, přesněji teoretická informatika je typIc-

kou syntetickou společenskovědní disciplínou, zkou-
mající kořeny vzniJku, oběhu a využívání informací
a dat a snažící se odhalit obj~ktivní a subjektivní
činitele působící při zákonité směně informací ve
společnosti. Jejím předmětem jsou procesy pře-
měny poznatků v informace a informační prame-
ny, 'komunikační akty a procesy, v nichž informace
Obíhají, organIzace a prostředky ke komunikaci
používané." (10]. Rozvoj a význam tohoto oboru
souvisí s exponoociálním růstem poznatků v čase
[14] a s tzv. informační explozí. Souvislosti uve-
dených skutečností skartografií a jejich důsledky
chceme rozvést v. předkládané úvaze.
Vytváří-li se určitý nový okruh poznatiků, je jen

ku prospěc'hu Věci, je-li předmět zkoumán různými
subjekty z různých aspektů, než dOJde k prvému
komplex:nímu vyhodnocení, po němž lze již další
t1ráce koordinovat v obje-ktivně platném směru.
Proto si dovoluje autor př~stoupit k problému na-
zírání kartografie z poněkud odlišného hledIska
s předpokladem, že mohou být hledány společné
body se studiem i jinými. Protože rozsah článku
nedovoluje podrobně rozvádět celou p'roblemati'ku,
jsou zde nastíněny jen hlavní myšlen'ky celé úvahy.

1. Charakteristika kartografie jako systému a jeho
cílová funkce

Pokud zde hovoříme o kartografii, pa'k máme
na mysli obecný pojem nejširšího obsahu bez roz-
lišování teoretické a praktické, či dokonce tzv.
geodetické a geografické kartografie apod. Pojem
zahrnuje veškerý ,příslušný poznatkový i myšlen-
kový potenciál, všechny hierarchické i souběžné
složky s jejich vztahy i potenciál produkční. Ne-
uvažujeme všaik v tomto komplexu sku!~čnost, že
řada odborných discIplín apliikuje kartografic:ké
metody při řešení vlastních úkolů a nehodláme
také vytvářet pojmy a termíny specific·kých "obo-
rově tematických kartografií", jak činí někteří
autoři [20]. OdvO'zujeme z toho pouze závěr, že
stále významnější problematikou kartograf1e se
stává problematika metodologická, a to jak z hle-
di'ska vnitřních procesů, taJk vnějších aplikací a že
se tím mj. dostává tkartograf1e též do podobné po-
ziCé jako statistika před asi 20-30 lety, tj; do po-
lohy formální vědy,apUlkovatelné v nejrůznějších
vědách, jak se o tom podobně zmiňuje též E. Al'l1-
berger [1], čiv jiné poloze K. Lengfeld [9]. Uve-
dené vymezeníkartografie a vpředu zmíněné
zobecnění jejího účelového působení nás oprav-
ňuje k vyslovení hypotézy, že kartografie leží
v klasifikačním trojúhelníku věd (přírodní - 'so-
ciální - filosofické) B. M. Kedrova [6], rozvinu-
térri E. P. Semenjukem [19], v prostoru komplexu
věd o sdělování, tj. v blíz'kosti těžiště trojúhelníka,
avšak ze strany okolí vrcholu věd sociálních.
Zvláště je vymezení kartografie žádoucí pro ově-
ření této hypotézy a jejích důsled'ků.
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K rozvinutí úvah zvolíme systémový přístup a
vzhledem k obecnosti problému budeme se pohy-
bovat jen v základní rozlišovací úrovni. Zavedeme
na objekt studia - kartografii systém (soubor
objektÍl - prvkÍl - se vztahy mezi objekty a je-
jich vlastnostmi [2, 5]) 'se základními otázkami
o jeho okolí (v kybernetiCkém slova smyslu) a
o jeho účelové -cHové funkci. Na schématu sy-
stému (obr. 1) označuje "p" tzv. repertoár vstuPÍl
(podnětÍl), tj. množinu vlivÍl okolí na systém a "r"
tzv. repertoár výstuPÍl (rea'kcí), tj. množinu vlivÍl
systému na okolí. Okolím (prost!'edím) systému
rozumíme takové líné systémy nebo jejiCh slo~ky,
které působí na vlastní systém nebo jsou jím ovliv-
ňovány. Než je budeme moci identifikovat, je tře-
ba osvětlit cílovou funkci systému.
Základní posloupnost stavil - chování systému

lze charakterizovat dílčimi funkcemi (činnoSil:mi),
popsanými na obr. 2 vlevo. Každá z nich nese
v sobě současně prv'ky historie, teoretí'cké báze,
výchovykádril i praiktických zkušeností kartogra-
fie a vcelku pa'k jsou výrazem všech procesil ce-
lého systému. Posuzujeme-U dílčí funkce z hle-
diska informat1lky, .pak jsou analogické funkcím,
popsaným v pravé části obr. 2. Zobecníme-U tyto
dílčí funkce ve funkci cílovou (chování systému),
pak to musí být funkce informaěnt Je podněcová-
na určitými požadavky jiných systémil na sped-
fic,kou formu sdělení poznatkil, vzniklých v nej-
rilznějšíc'h relevantních oborech Udskéčinnost1.
Jejím efektem pak je optimální uspo'kojení tako-
výchto požadav,kil, které lze označit jako adresně.
Kromě toho systém zprostředkovává sdělení i dal-
ších poznatkil, :které sám považuje za užitečné pro
a'ktivity jiných systémil, což lze označit jako uspo-
kojování potřeb potencionálních. Protože systém
přejímá odborné poznatky, jejichž sémantický
(smyslový) obsah je vyjádřen určitými formami,
tj. systémy určitých znakil, přejímá info~mace, aby
je ve specifické formě zpřístupnil adresním čI po-
tencionálním uživatelilm. Systém má zvláštnost, že
přenáší především ty informace, které jsou 'vhod-
ným způsobem prostorově identifi'kovatelně, ta'kže
forma záznamu informací umožňuje vyjádření je-
jich vzájemných prostorových .vztahil. Přitom je
žádO'llcí, i když ne vždy podmíněná i jejich
identifikace časová. L:asoprostorová dimenze in-
formace má tedy v procesu kartografického
přenosu zcela zvláštní ,význam. Je možno říci,
že touto okolností se přenos informace pro-
střednictvím kartograf1e podstatně liší od ji-
ných forem přenosu. Úvahu je možno uzavřít kon-
statováním, že systém kartografie zprostředkuje
významný komunikaění oblouk sdělování informa-
cí ve spoleěnosti, a to jak v čase (uchováním na
nosiěi), tak v prostoru (mezi různými místy), při-
ěemž forma přenosu informace je specifického
charakteru. Toto klilnstatování zároveň dává odpo-
věď na otázku o cílové funkci systému.

2. Vymezení pojmu "informace" a "kartografická
informace"

Pr,o uvedený oblouk je charalkteristic1ké, že není
ani v zájmech uživatelil, anL metodika 'kartografie.
to nepřipouští, aby Ikomunikované Informace byly
obsáhlé verbální formy, tak jak jsou v informač-
ních fondech společnosti především uloženy. Na-
opak je žádoucí, aby na vstupu byly získávány po-
znatky, fakta a údaje redU:kov'ané a komprimované

jako velmi věcné informace, 'které bývají označo-
vány též jako "informace faktografické [22], vznik-
lé v nejrilmějších oborech myšlenkové i hmotné
lidské činnosti. Z hladiska vztahu ,k systému kar-
tografie je milžeme označit jako informace pri-
mární. Podtrhnout však chceme skutečnost, že
vzni1kají mimo systém kartografie.

Termín "informace" je dnes bezesporu jedním
z nejfrekventovanějších termínii, a to ve ,všech
oborech. Pfitom však lze velmi často zjist'it, že ne
vždy zobrazuje zcela týž pojem. Většinou to vyplý-
vá ze stanovisek, z nichž informaci nazíráme.
Z hledI'ska .kybernetického, ja'k je všeobecně zná-
mo, se existence informace 'chápe .pouze ve spo-
. jení se systémem, jehož chování ovlivňuje. Jinými
slovy je informací pro uživatele-příjemce jen ta-
,kovépilsobení, které zmenšuje neurčitost v jeho
rozhodování, příp. obecněji v jeho chováni. Proto
se též často odlišuje informace a zpráva, která má
všechny charakteristiky informace, až na tu pod-
statnou vlastnost, že právě ve sledovaném čase
neovlivňuje chování příjemce (systému). Milže se
však stát informací v čase či podmínkách jiných.
Z hlediska informatiky je považován za "informa-
ci každý zna'kový projev (sdělení, zpráva, věta
atd. ),který má 'smysl prokomunikátora i příjemce.
Je:obje'ktlvním obsahem komunikace. Obsahuje tři
složky: znakový projev, sémanti'ckou ekvivalenc'Í
a ..sdělitelnost". [10]. Tento Mertilv výklad umož-
ňuje odlišení faktil, údajil a informací ve smyslu
pojetí Lamserova [8]. M. Cigáni'k definuje z téhož
hladiska "informaci jako vnímatelný obraz pozna-
ného nebo předpokládaného obsahu s'kutečnosti,
<využitelný při přizpilsobování se člověka životní-
mu prostředí" [4]. Definici je blízká též definice
vědecké informace sovětské informatické školy.
[12].
V obou výkladech z rilzných aspektil, je přes

určitý společný rys zřejmý podstatný rozdíl: v pří-
stupu :kybernetiokém se obrážejí řídící a rozhodo-
vací procesy, v přfstupu informatickém 'Procesy
poznávací a komunI'kační. Tyto dva charaktery je
možno považovat za nejvýznamnější a není třeba
zde rozvádět další deriváty. VZ'hledemke zmíněné
převážně neverbální formě komunikace a k potře-
bě věcnosti přenášených informací budeme v dal-
ším za informaci považovat každý "libovolným
znakovým systémem zaznamenaný fakt, údaj a po-
znatek". VÝ'kladpojmu je širší než Mertiiv, ostatní
charakterisUky lze přijmout. Výklad zároveň od-
povídá gnoseologickému vý'kladu vzniku a dialek-
tické jednotě obsahu a formy informace M. K. Bo-
čarova [3]. Z hlediska kybernetiky je to ovšem
zpráva, kterou milžeme omačit jako potencionální
Informaci v kybernetickém slova smyslu. Jedno-
značnýky!bernetický výklad pojmu bude však žá-
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doueí tehdy, budeme-li chtít informaci, nesenou
kartografickým dilem hodnotit kvantitativně, ,bu-
deme-li hodnotit využitelnost kartografického díla
v rozhodovacím procesu uživatele 'apod.
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Pozornosti si zaslouží pojem kartografické infor-
mace. Osobitou zvláštností cílové komunikační
funkce kartografie je, že nejde o pouhý přenos in-
formací, ani o pouhou transformaci v komprimova-
né či agregované podobě. Jde o tvůrčí zpracování
zmíněných primárních informací, často i odlišných
tematických okruhů současně ve specifických, ve-
směs neverbálních znakových systémech a jejich
ukládání na nosič informací v takových vzájem-
ných vztazích, že takto zaznamenaný soubor infor-
mací lze nazvat modelem jevů, které jsou informa-
cemi popisovány. Záznam informací je však možný
pouze za dvou předpokladů: 1. všechny primární
informace (vytvořené mimo kartografii) mají po-
třebnou prostorovou identifikaci a 2. existuje urči-
tý informační podklad vytvořený kartografickými
metodami, který je základním modelem objektivní
skutečnosti povrchu zemského v jeho přírodních
i umělých formách.
Pro další úvahu vymezujeme pojem "základní

model" jako obraz obecně geografických konkrét-
ních objektů reality v co možná nejpodrobnější
rozlišovací úrovni, získaný kartografickým zázna-
mem - vyjádřením výsledků metod geodetických
mapovacích prací. Aplikace tvůrčí zobecňovací kar-
tografické metody (generalizace), která se zde
prakticky ještě neuplatňuje, se předpokládá až
v dalších zobecňujících přechodech k rozlišovacím
úrovním menší podrobnosti. V těchto případech pak
budeme hovořit o "základním modelu ve vhodné
rozlišovací úrovni". Tento pojem je obecnější, ne-
bot zahrnuje i "základní model", v němž rozlišo-
vací úroveň je nejpodrobnější a zobecnění praktic-
ky nulové. Kromě přechodů zobecňujících lze usku-
tečňovat i přechody k speciálním obsahům nebo
účeh1m. Podrobnosti a významy těchto přechodů
zatím neuvažujeme. Základní model (mapa) je
s originálem spojen určitým zvoleným funkčním
vztahem (kartografickým zobrazením, teoreticky
v každém bodě modelu, prakticky především v ma-

tematicko-konstrukční složce modelu) a určitým
měřítkovým poměrem.

Základní model se tedy skládá z určitých ele-
mentárních informací, které jsou charakteristické
nejen svou formou kartografického záznamu, ale
též svou obsahovou složkou, která kromě Illa~tního
sémantického obsahu nese ještě polohovou identi-
fikaci. Sémantický obsah informace je smyslem cha-
rakterizujícím objekt, je tedy vlastně abstrakcí ob-
jektu. Vznik těchto informací v exaktní podobě se
uskutečňuje v geodézii, tedy též mimo systém kar-
tografie a informace jsou opět přejímány. Jestliže
přesto chceme říci, že při jejich zpracování, trans-
formaci a záznamu vzniká informace novéha cha-
rakteru, pak tak činíme především z hlediska for-
my a z hlediska pragmatického. Zmíněnými proce-
sy se komunikace mění z převážně verbální na pře-
vážně neverbální, vizuální nosič informací dostává
zcela nových charakter (dokumenty, seznamy sou-
řadnic s výkladem: mapa) a mění se znakové
systémy. Především však se dostávají, zvláště při
dalších zobecňujících, obsahových či účelových pře-
chodech, zaznamenané geodetické informace (z vel-
ké části údaje) o poloze konečných či relativně
diferenciálních (bodových) objektů skutečnosti do
zmíněných nových vztahů, nebot se uplatňují při
transformaci osobité kartografické metody tvorby
modelu, závislé jednak na uživatelských požadav-
cích a potřebách, na podmínkách a způsobech spo-
třeby a na požadované rozlišovací úrovni, tedy na
žádoucí úrovni zobecnění modelu. (Zde si dovolu-
jeme vyzdvihnout významný a podnětný dOraz A.
V. Gedymina [4a], podtržený A. Koláčným [7} na
znalost vnitřních i vnějších podmínek subjektu,
užívajícího kartografické dílo - spotřebitele in-
formací, zvláště když ji vyžaduje i současná infor-
matika [4, 10, 12].)

Na podkladě tohoto stručného výkladu mOžeme
charakterizovat kartografické informace jako tako-
vé informace, které jsou vytvái'eny nezbytně nut-
nou formou záznamu, nezbytně nutného objemu
sémantického obsahu informace o poloze konečného
či relativně diferenciálního objektu skutečnosti
v kartografickém znakovém systému a které jsou
kartografickými metodami uvedeny do takových
vzájemných vztahii, že tvoří základní model skuteč-
nosti na vhodné rozlišovací tírovni.

K základnímu modelu se pak vztahují ostatní re-
levantní primární informace a kartografickými me-
todami jsou vytvářeny zprávy určité vhodné téma-
tiky. Vzhledem k vazbě na základní model jsou
i tyto zprávy modely příslušné oblasti reality,·

Vyvozený výklad kartografické informace se
v podstatě kryje s výkladem J. Neumanna, který lze
. stručně vyjádřit tím, že kartografická informace
je lokalizační informace (mající polohovou a séc
mantiekou složku), které byly uděleny charakteris-
tické rysy kartografickou metodou [13]. Liší se
však podstatně od výkladu A. Koláčného, že
" ... kartografické informace jsou pOvodní vědecké
a technické poznatky o prostorových ... vztazích ve
světě jako celku nebo v jeho částech" [7]. Jsme též
názoru, že není vhodný termín "chorologické infor-
mace" L. Ratajského "pro informace o poloze jevů
v geografickém prostoru" a tím méně termín "cho-
rologický přenos informace" [15]. Atribut informa-
ce (vědecká, technická, chorologická) se váže
především k oblastem činnosti, v níž informace
Ilzniká nebo je spotřebovávána.
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Sledujeme-li v souvislosti s cílovou funkcí inter-
akce systému kartografie s okolím, je zřejmé, že
kartografie čerpá informace především z celospole-
čenské informační báze, a to informace vědecké,
technické, sociálně-ekonomické aj., tedy podle A.
Merty informace odborné [10], aby zprostředkova-
la jejich přenos; dále má informační, ale též hmot-
né vazby na systém techniky, z níž čerpá podně-
ty k inovacím ve vlastním systému, dále je závislá
na institucionálních vazbách jak informačně, tak
hmotně a konečně nejvýznamnějším vlivem z okolí
jsou společenské požadavky informace. Naopak re-
pertoár výstupfi do okolí tvoří transformované a
materializované informace v analogové (mapové)
nebo digitální (číselné) formě s funkcí adr8sného
uspokojení dílčí, případně celospolečenské potřeby
i neadresného zpřístupňování informací potencio-
nálním uživatelfim. Velký objem výstupu tvoří hro-
madná sdělení (např. díla pro školy, turistiku aj.)
Dále systém informuje a hmotně saturuje institu-
cionální systém, předává vlastní poznatky, zkuše-
nosti a požada.vky systému techniky a ekonomiky
a konečně, jak ukážeme později, vytváří nové po-
znatky sekundárního charakteru, patřící na prvém
místě do systému vědy.

Z uvedeného je patrna zvláštnost systému, že jak
na vstupu, tak na výstupu se účastní komunikace
nikoliv jen některé specifické skupiny odborníkfi,
jak tomu je u některých jiných informačních sou-
stav. Profesně-sociální složení účastníkfi je praktic-
ky neomezené, v určitých případech jsou to např.
nejširší společenské vrstvy, v jiných např. všechna
školní mládež apod. Jinými slovy, jak na vstupu, tak
na výstupu se mfiže účastnit prakticky celá spo-
lečnost. Chceme-li tedy zachytit rozhodující systé-
my, které jsou pro systém kartografie okolím, pak
jsou jimi celospolečenské informačni báze (tvůrci
informaci a všeobecně informačni fond), společen-
ská poptávka (informačni požadavky a potřeby) a
společenské spotřeba (obr. 3).

(Pozn.: Na podrobnější rozlišovací úrovni by-
chom do okolí zahrnuli další zmíněné, příp. i jiné
systémy méně významných vlivfi). Dovedeme-li naši
úvahu až do konce, pak lze kartografU nazirat ja-
ko rozlehlou informačni soustavu (odlišujeme od
informačního systému) specifického charakteru,
vytvářejicí komunikačni oblouk mezi množinou in-
formaci a jejich tvůrců a množinou potřeb a zájmů
spotřebitelů informací.
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4. Struktura dilčich funkci (činnosti) systému

Základní strukturu dílčích funkcí uvádí obr. 2
vpravo. Jak jsme odvodili v odst. 2, vznikají trans-
formací ve složce zpracování informací takové
zprávy - modely, které kromě obsahové výpovědi
vypovídají též o strukturách prostorových vztahů
odpovídajících jevům reality. To však současně vy-
tváří v procesu komunikace zcela novou situaci,
neobvyklou u jiných informačních soustav. Tím, že
jsou sdělovány transformované informace součas-
ně se svými vztahy, které nebyly u informací v pri-
mární formě patrné vůbec, nebo jen málo, vytváří
se často základna pro vznik (generováni) nových
poznatků o realitě. Podle druhu odborné tématiky,
hloubky problematiky apod. mohou vznikat tako-
véto nové poznatky bud přímo v systému karto-
grafie nebo v jiných vědních disciplinách v okolí
systému. Formalizované nové poznatky vystupují
jako sekundární informace (z hlediska systému
kartografie); jednak do systému společenské spo-
třeby, jednak do systému celospolečenské infor-
mační báze, anebo se vrací na vstup vlastního sy-
stému a jsou v něm ukládány příp. spotřebovány.

Tato zvláštní vlastnost systému, že složka zpra-
cování informací má za určitých podmínek schop-
nost transformace protékajících informací do po-
znatků a informací nové kvality, jej odlišuje výraz-
ně od jiných informačních soustav, např. od sou-
stavy VTEI.

1972/190



M4rtlnek, M.: Postaveni a úloha kartografie ve spole-
čenské komunikaci informaci

Geodetický a kartografický obzor
ročník 18/60, číslo 8/í972 191

Kromě možnosti tvorby nových poznatků z trans-
formovaných protékajících informací, vytváří sy-
stém nové poznatky i při vlastním využívání infor-
mací (např. ze semiotiky, psychologie, chemie,
aplikaci statistických či vlastních kartometrických
metod apod.), které systém spotřebovává při rozví-
jení svého subsystému teoretické základny. Nov.é
poznatky, přetvořené v informace, jsou spolu s ml-
rou efektivnosti informací zpřístupněných do sy-
stému spotřeby určitou formou zpětné vazby, hod·
notící výsledky aktivity subsystému teoretické zá-
kladny. Je tedy zřejmé, že tvorba nových poznatků
systému nemá voluntární podklad, nýbrž že je vy-
soce žádoucí a zákonitá, neboť každá forma zpětné
vazby ovlivňuje kvalitu řízení systému a jeho re-
gulace a tím i kvalitu plnění jeho cílové funkce.
Strukturu systému, kde diferenciačním kritériem
jsou základní funkce, můžeme popsat modelem na
obr. 4. Je zřejmé, že realizace jednotlivých dílčích
funkcí a jejich vazeb kompletně vyplňuje cílovou
funkci systému a splňuje předpoklady i potřeby
dynamiky vědeckotechnického rozvoje systému.

Chceme-li poznat systém blíže, pak kromě struk-
tury činností je žádoucí poznat i množinu jeho
složek (prvků) a jejich vazeb. Vzhledem k dosa·
vadní rozlišovací úrovni, půjde opět jen o záldadnl
složky. Výchozím bodem je struktura činností.
Prvou a ostatní v různě velkém podílu může reali-
zovat složka, která je v informatice, ale dnes již
i v našem oboru, běžně označována jako informač-
ní systém. Druhou a poslední činnost, které pre-.
zentujl rozhodující část zprostředkování toku in-
formací specifickou formou, zabezpečuje přede-
vším produkční složka kartografie. Konečně pak
třetí a čtvrtá činnost jsou realizovány především
teoretickou základnou kartografie. Obě poslední
složky' jsou chápány samozřejmě v nejširším slova
·smyslu. Protože uvedené složky jsou rozlišeny na
poměrně obecné úrovni, protože jsou výrazně odliš-
né a protože je lze chápat jako relativně uzavřené,
označíme je jako subsystémy diferencovaného sy-
stému. Struktura systému je popsána modelem na
obr. 5. Aniž bychom si dělali nárok na další dife-
renciaci, která je již mimo rámec této studie, cht.ěli
bychom alespoň zběžně charakterizovat jednotlIvé
subsystémy.

V subsystému informačním jmenujeme zvláště
složky: řídící, regulační a výkonnou, fond faktogra-
fických, dokumentografických a kartografických
informací. Z činností to je získávání, vstupní zpra-
cování a ukládání informací, přijímání či zjišťování
informačních potřeb' a požadavků uživatelů, zpra-
cování, ukládání a za určitých podmínek i trans-
formace a materializace informací, zpřístupňování
informací atd. Může tu probíhat i využívání infor-
mací a tvorba nových sekundárních poznatků. Sub·
systémem protékají jak informace relevantní z hle-
diska komunikačního oblouku, tak informace do-
kumentografické, potřebné např. pro objektivní a
věrnou transformaci informací do modelů reality
v subsystému produkčním, či jako informační pra-
meny pro subsystém vědeckovýzkumný apod. Ko-
nečně pak zde protékají informace přetvořené z no-
vých poznatků vědeckovýzkumného subsystému,
jednak k uložení uvnitř systému a jednak ke sdě-
lení do okolí systému, a informace řídící, a to jak

pro vlastní řídící složku, tak pro tutéž složku sub-
systému produkčního.

Subsystém produkční je ve velmi těsných vaz-
bách se subsystémem informačním, na jehož správ-
ném fungování je velmi silně závislá efektivnost
subsystému. Ze složek je možno zdůraznit opě!
složky: řídící, regulační a výkonnou, z činnostI
zvláště transformaci a materializaci informací a
jejich zpřístupňování. I zde může probíhat využí-
vání informací a tvorba nových poznatků zvláště
technického charakteru.'

V subsystému vědeckovýzkumném jsou dvě zá-
kladní složky - složka teorie a výzkumu a složka
výchovy kádrů, reprezentovaná především vysoko-
školskými pracovišti. Hlavní činností zde je tvorba
nových poznatků, především metodologického cha-
rakteru z hlediska optimální společenské komuni-
kace. ( Není tedy hlavním předmětem poznávacího
procesu sama skutečnost - univerzum, jak jsme
se již zmínili v poznámce o kartografii jako for-
mální disciplíně). Dále pak přetváření těchto po-
znatků v informace a jejich zpřístupňování a sdě-
lování do systému a jeho okolí prostřednictvím vý-
chovy kádrů a prostřednictvím informačního sub-
systému. O něj se také subsystém vědeckovýzkum-
ný především opírá, neboť jeho pomocí by měl zís-
kávat všechny potřebné informace pro další rozvoj
vlastního poznávacího procesu.

Z uvedeného stručného výkladu je zřejmé, že me-
zi subsystémy jsou těsné vazby, z nichž nezbytné a
optimální komunikaci podmiI1ující jsou vazby in-
formačního a produkčního subsystému, neboť ony
vlastně vytvářejí komunikační oblouk, jehož fun-
gování je cílovou funkcí celého systému. Není bez
zajímavosti, že k obdobnému závěru dochází ze
zcela jiného aspektu i J. Neumann, když při formu-
laci. "subsystému kartografických informací", v sou-
časnosti koncipovaného informačního systému geo-
dézie a kartografie, se nemůže obejít bez produkční
složky a poznamenává, že lépe by situaci vystihl
název "subsystém kartografie" [13]. Tím svědčí
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autor i o tom, což z našich systémových úvah vy-
plývájednoznačně, že "informační systém" v kar-
tografii nelze řešit izolovaně jakožto "Ding an
sich". Z výkladu je dále zřejmé, že např. koncipo-
vaný "subsystém kartografických informací" a od-
děleně existující oborové informační středisko -
kartografická informační služba-musí spolu s do-
sud neřešenou řídící informační složkou tvořit
funkčně svázanou jednotku, mají-li být např. jen
v této dílčí otázce realizována žádoucí racionali-
zační opatření. Není pochyb o tom, že jde o řešení
obtížné problematiky, zvláště uvážíme-li, že je tře-
ba řešit současně i subsystém produkční. Zároveň
je však třeba si uvědomit, že nevyřeší-li uspokojivě
a včas tento specifický, neverbální společenský ko-
munikační oblouk kartografové s plným uvážením
perspektiv vědy a techniky, ale též perspektiv na-
růstajících požadavků rychlé, včasné, aktuální, re-
levantní a spolehlivé informace, skýtají moderní
automatizační prostředky možnosti, aby byl řešen
i jinými odborníky, i když třeba řešení nebude zce-
la optimální.

6. Závěry

Výsledky jednotlivých dílčích úvah, posuzované
z hlediska postavení kartografie ve společenském
rozvoji, především potvrzují platnost vpředu vyslo-
vené hypotézy, že kartografie patří svou teoretic-
kou oblastí realizovanou odpovídající oblastí prak-
tickou, do oblasti vědeckého zabezpečování rozvoje,
a to do komplexu věd o sdělováni. Zároveň je zřej-
mé, že jejím předmětem jsou v komunikačním pro-
cesu užívané specifické kartografické formy pře-
nosu informací s příslušnými podněty i dfisledky.
Máme-li o teoretické složce kartografie hovořit ja-
ko o vědě, pak je třeba kromě jejího předmětu cha-
rakterizovat i její metody. Zde by bylo třeba naše
úvahy dále rozvést, což je již mimo rámec článku.
Není pochyb, že řada metod je v kartografii pro-
pracována a jsou jen jí vlastni. Zároveň však je
třeba počítat s tím, že v důsledku tvorby informač-
ního fondu i celého informačního systému, v do.-
slec!ku automatizace dojde pravděpodobně k pře-
hodnocování některých metod, dále se uplatní jistě
též metody nové aplikace kybernetiky, teorie infor-
mace, semiotiky, psychologie a další, jak si to vy-
žádá vědeckotechnický pokrok.

Chceme:li dosavadní výklady, vyšlé z uvedené
hypotézy a informatických hledisek, shrnout do
koncentrovanější podoby, mfižeme vyvodit následu-
jící charakteristiku úlohy a předmětu kartografie:

Kartografie je obor, který teoreticky i prakticky
zabezpečuje společenskou komunikaci informací
specifickou kartografickou formou v čase i prosto-
ru a má schopnost specifickou kartografickou me-
todou transformovat informace' v procesu přenosu
v poznatky a informace nové sémantické i pragma-
tické kvality.

Jeho předmětóm, zvláště v teoretické složce, jsou:
přenos informací a jeho optimální kartografické
metody a formy, zahrnující tvorbu kartografické
informace a základního modelu reality na vhodné
rozlišovací 1irovni, podmínky a způsoby jejich vy-
užívání a efektivnost přenosu v komunikačním pro-
cesu.

Charakteristika, která by měla být diskutována
s jinými definicemi [1, 9, 11, 15, 17, 21] stojí nej-

blíže definici L. Ratajského [15], je však širší o
tvůrčí podstatu kartografie a o zahrnutí podmíně-
nosti kartografických procesfi procesy uživatelský-
mi a jejich efektivností. K charakteristice kartogra-
fické informace odkazujeme na odst. 2.

Významnou zvláštností kartografie je, že karto-
grafická metodika se dnes stává součástí metod
poznávacích procesfi v nejrůznějších vědeckých a
technických disciplínách. Lze očekávat, že tento
trend bude mít vzestupnou tendenci. Proti dosa-
vadní převážné aplikaci v geografii se pole aplika-
ce značně rozšiřují. Tím dostává kartografie nejen
v procesu informačním, ale i procesu poznáva-
cím zvláštní význam, což klade značně zvýšené ná-
roky především na teoretickou základnu kartogra-
fie.

Další závěr vyplývá z poznámky na konci minu-
lého odstavce, který je možno doplnit tím, že je
řada příkladů, kdy oficiální informační instituce
je obcházena, neboť uživatel zná cestu rychlejšího
získání relevantních informací. Protože je zjevné,
že informační potřeby mají stoupající tendenci,
kloní se autor k názoru, že v současné době klíčem
k zvládnutí perspektiv společenské poptávky, od-
povídající perspektivě rozvoje vědy a techniky, je
velmi intenzívní a na širší bázi založené teoretic'
ké komplexní řešení problematiky celého procesu
kartografického přenosu informací, postupně expe-
rimentálně ověřované. Zvláště jde, jak lze z dosa-
vadníCh úvah usoudit, o odvození charakteristik
systému od charakteristik systému společenské
spotřeby (uživatelů), s uvážením jejich proměnli-
vosti, závislé na rozvoji dílčích složek, i s uváže-
ním aspektfi psychologických, o optimalizaci vstu-
pu informací a jejich zpracování pro proces pře-
nosu z jiných tematických informačního systémfi
či zdrojů informaci, o problematiku informačního
subsystému a vazeb na subsystém produkční, o po-
drobnou analýzu informačního subsystému včetně
jeho kvantitavního vyhodnocení a řešení pravdě-
podobně na podkladě teorie front, o aplikaci teorie
semiotiky na formulaci zásad formalizovaného kar-
tografiekého jazyka (znakových systémů), o zjišťo-
vání kvantity informace ve zprávách (výstupních
produktech) přenášených do společenské spotřeby,
především do rozhodovacich sociálně-ekonomic-
kých procesů, o zjišťování sémantických i technic-
kých šumů, o kvantitativní určování efektivnosti
přenášených informací, o stabilitu systému, o za-
vedení odpovídajicího hardware a tvorbu žádoucí-
ho software atd. Je zřejmé, že celou problematiku
nelze dnes již řešit bez týmové (-interdisciplinár-
ní) spolupráce odborníků různých profesí. Přitom
lze komplexní řešení vhodně rozložit v čase, pro-
tože má jednak své otázky klíčové, jednak otázky
hierarchicky sestupného charakteru.

Má-li však kartografie zachytit prudké tempo
vědeckotechnického rozvoje, bylo by třeba před-
kládanou problematiku nejen digkutovat, ale kon·
centrovat a posílit vědeckovýzkumný potenciál k je-
jímu řešení tak, aby kartografie byla s to v per-
spektivě uspokojivě plnit všechny položky spole-
čenské poptávky.
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Do redakce došlo 20. 3. 1972
Lektoroval: Ing. Jan Neumann, CSc.,

VÚGTK v Praze

vývoj automatizace zpracování map
velkých měřítek v ČSSR

1. Úvod

Rozvoj národního hospodářství v ČSSR klade ye]Jré
požadavky na geodézii a kartogra:fii, které by nebylo
možno splnit bez 4ůsledné racionalizace technologic-
kých postupů a využívání nejmodernější techniky.
Nejefektivnějším prostředkem racionalizace je auto-
matizace, která v oblasti vlastního zpracování map je
charakterizována především novou výpočetní a zobra-
zovací technikou.
Základním mapovým dílem, na něž se u nás

v uplynulých letech soustředila pozornost výzkumných
a vývojových pracovišť, je technicko-hospodářská
mapa ČSSR. Rozsah tohoto mapového díla a jednot-
nost jeho zpracování dávají plné předpoklady pro
efektivní uplatnění automatizace.

2. Stanoveni obsahu základnich technicko.hospodář.
ských map

Základním problémem, který bylo třeba vyřešit,
bylo stanovení optimálního obsahu technicko-hospo-
dářských map v různých měřítkách s ohledem na po-
třeby uživatelů; šlo zejména o
- volbu předmětů a jevů, které budou na mapě zobra-

zeny, spojenou s jejich kategorizací a klasifikací,

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

- zevŠeobecnění předmětů spojené se stanovením
způsobu jejich znázornění v mapě,

- zajištění vzájemné souvislosti zobrazených před-
mětů a jevů.
Volba předmětů a jevů, které jsou na mapě zobra-

zeny, je ovlivněna zejména určením mapy a jejím
měřítkem. Mapa má sloužit jednak technickým potře-
bám projekce a výstavby, jednak účelům evidence
nemovitostí. Vlastní výběr předmětů zobrazených na
mapě je pak omezen četností jejich výskytu v přírodě
a technickými možnostmi jejich zobrazení na mapě
omezenými měřítkem mapy a zobrazovacími prostřed-
ky.
K zevšeobecnění předmětů zobrazených na mapě

dochází jak v procesu jejich klasifikace nebo zaměření
v terénu, tak i při kartografickém zobrazení. K relativ-
ně nejnižšímu stupni zevšeobecnění dochází u tzv.
pevných předmětů měření (např. u staveb); ani zde
však není možno na mapě zobrazit všechny podrob.
nosti (např.výstupky staveb apod.). Pokud plošná
velikost staveb při zobrazení na mapě klesne pod urči.
tou mez (např. 1 mm2), zobrazí se již stavba jen ma·
povou značkou, popř. se i vypustí. Použitím mapové
značky dojde k nejvyššímu stupni zevšeobecnění před.
mětu, neboť ze značky není již patrný ani půdorysný
tvar předmětu ani jeho skutečná velikost.
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Při zobrazení liniových prvků v mapě dochází často
k idealizování jejich průběhu. Tak např. majetková
hranice, hranice polních cest nebo břehová čára nere·
gulovaných vodních toků není zpravidla přímkou nebo
lomenou čarou. Přitom stupeň zevšeobecnění je ovliv-
něn i měřickou metodou použitou pro zaměření prvků.
Zajištění vzájemné souvislosti zobrazených před-

mětů a jevů se u map velkých měřítek projevuje ze-
jména v návaznosti polohopisu na výškopis.
Z respektování uvedených aspektů a z dalších pod-

mínek, jimiž byla např. dobrá čitelnost obsahu mapy,
návaznost a logika značek, estetický vzhled map, tech-
nika jejího zpracování apod. [2] vyplynul návrh
mapových značek, který "byl experimentálně ověřen
při zobrazení různých areálů (městská čtvrť se sou-
vislým a řadovým zastavěním, sídliště venkovského
typu, roztroušené zastavění) při censálním způsobu
výběru prvků pro různá měřítka mapy.
Pro šetření byl použit vztah

ft

'2. Pí
X =_>=1

Po

kde symbolem X byl označen koeficient zaplněnosti
ft

mapy, symbolem '2. Pí součet všech ploch na části
>=1

mapy, které zabírají čárové a plošné značky a popis
mapy a symbolem Po plocha zkoumané části mapové-
ho listu. Pokreslená plocha byla přitom definována
tak, že mezi rovnoběžnými čarami musí být dodržena
minimální světlá vzdálenost 0,3 mm a mapové značky
se nesmějí dotýkat ani vzájemně prostupovat. Podle
této definice je pokreslená plocha a (v mm2) pro čáru
o tloušťce b a délce c (v mm) rovna

a = c(b + 2.0,15) = c(b + 0,3) (2)

Obdobně byla odvozena pokreslená plocha i pro ostatní
čárové prvky mapy.
Hodnota koeficientu zaplněnosti mapy X se může

pohybovat v intervalu (O; 1 >. Horní meze můžedosáh~
nout jen lokálně. Pokud X > 1, dochází k takovému
přeplnění mapy, že její obsah v daném prostoru nelze
ve zvoleném měřítku zobrazit.
Podle vztahu (1) byla např. zkoumána možnost zo-

brazení zahrad obvodem parcely, mapovou značkou
a parcelním číslem. Z výpočtu vyplynulo, že v měřít·
ku 1 : 5000 jsou teoreticky (pro X - 1) z9brazitelné
zahrady o minimální výměře 290 m2; praktickou zkouš-
kou však bylo prokázáno, že u zahrady tvaru čtverce
lze popis uvést jen tehdy, je-li její plošná výměra
větší než 380 m2 (tj. K = 0,79), a to za předpokladu,
že jedna její strana je rovnoběžnlÍ. s jižním rámem
mapy. Při obdélníkovém tvaru poměru stran 2: 1
a obecné poloze bylo zjištěno, že značku a popis lze
uq1Ístit jen do zahrad o ploše větší než 760 m2 (X =
= 0,45). Z uvedeného vyplývá, že požadavku na zná-
zorněni zahrad na mapě obvodem, mapovou značkou
a parcelniPl číslem lze vždy vyhovět jen v měřítkách
1 : 1000, příp. 1 : 2000. Obdobným způsobem byla vy.
~etřov~na. Pložnost zobrazení obytných budov, pro
něž vyhoVllje plně měřítko 1 : 500 až 1 : 1000 a ve
většin~ příplMiů i měřítko 1 : 2000 (u nesouvislé zá-
stavby).

Censálním výběrem zobrazovaných prvků pro různá
měřítka technickohospodářské mapy jsme dospěli ke
stanovení prvků a způsobu jejich zobrazení na mapách
v měřítku 1 : 500 až 1 : 5000, který byl zahrnut do
instrukcí pro mapování a do čs. státní normy ČSN
73 0120 - Značky základních technicko-hospodář-
ských map. Vliv generalizace censálním výběrem byl
vyšetřen pomocí koeficientu zaplněnosti mapy X
s těmito výsledky (v závorce uvedena teoretická hod-
nota X' vypočítaná ze vzorce bez uvážení generalizace):

I
Měřítko mapy

K (K')

I I 1: 50001: 1000 1: 2000

Souvislé městské 0,12 0,18 I 0,47
zastavění (0,32) (1,34 )

-
Vilová čtvrť - 0,10 0,22

(0,40 )
Sídliště vesnického 0,08 0,13 0,34
typu (0,20 ) (0,76)
Roztroušené - 0,06 0,13
zastavění

I
(0,22)

Polní trať - 0,06 0,15
(0,20)

Rozdíly mezi X a X' v tabulce charakterizují stupeň
provedené generalizace.
Volba mapových značek vycházela z techniky karto-

grafického zpracování originálu mapy rytím do vrstvy
nanesené na plastické fólii.
Určením obsahu map, stupně jeho generalizace pro

různá měřítka mapy a stanovením značkového klíče
byly vytvořeny potřebné předpoklady pro automati-
zaci zobrazovacích prací.

3. Vývoj využívání automatizaěníeh prostředků

Otázkou automatizačních prostředků pro zpracování
map velkých měřítek v ČSSR se zabývá především
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický v Praze. Podle jeho návrhu byl v letech
1956-1961 zkonstruován první automatický koordi-
nátograf značky Aritma, který byl používán pro auto-
matické vynášení bodů až do r. 1969.
K&6rdinátograf Aritma byl přístrojem reléového

typu a navazoval na ostatní děrnoštítková zařízení
firmy Aritma, tj. pracoval s děrnými štítky o 90 sloup.
cích. Koordinátograf vynášel jednotlivé body vpichem
se střední chybou ± 0,05 mm a opatřoval je značkou
a číselným popisem. Po vynesení bodů se zobrazil
polohopis mapy v tužce a poté se vykreslil tuší. Koordi-
nátograf Aritma rovněž umožňoval zpětné snímání
souřadnic bodů z mapy a jejich naděrování do děr-
ných štítků. Ke koordinátografu bylo vyvinuto i zaří.
zení pro spojování podrobných bodů přímkou; k jeho
realizaci však nedošlo vzhledem ke stavu vývoje auto-
matických koordinátografů v ostatních evropských
zemích, zejména ve Švýcarsku.
Rovněž technické výpočty pro geodetické a karto-

grafické práce se prováděly počátkem šedesátých let
na děrnoštítkových soupravách Aritma, zvláště na
počítači T 520.
Rychlý vývoj samočinných počítačů, zejména po

r. 1960, umožnil čs. geodetům a kartografům přechod
na malé samočinné počítače typu Odra 1003 a 1013.
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Tato technika v posledních letech, kdy v naší službě
je používán automatický koordinátograf Coragraph
švýcarské firmy Contraves AG/Haag Streit, již plně
nevyhovuje. Proto je řada programů postupně přepra-
cována na výkonnější počítače řady Minsk 22 nebo
ICT 1900.

Automatický koordinátograf Coragraph je vybaven
vlastním řídícím počítačem Cora I., který umožňuje
kromě vynášení jednotlivých bodů též jejich spojování
přímkou nebo kružnicí, popř. interpolovanou křivkou
vyššího stupně. Rychlost kresby nebo rytí je volitelná
až do 80 mm/sec. Kreslicí hlava přístroje je vybavena
kuličkovými pery Rapidograph a rycími hroty pro
různou tloušťku čáry.

Počítač Cora I. pracuje s délkou slova 24 bit (včetně
znaménka) a je vybaven vnitřní pamětí 4096 slov.
Vybavovací doba a operační rychlost pro 1 slovo
o délce 24 bit je 6 [Lsec.Vstup do počítače je zajišťo-
ván psacím strojem IBM Selectric rychlostí 15,5 zna-
ku/sec., snímačem děrné pásky Elliot nebo FS 1500
s rychlostí až 1500 znaků/sec. Pro výstup z počítače
lze použít psací stroj nebo děrnou pásku; rychlost vý-
stupu u děrné pásky je 60 znaků/sec. Počítač pracuje
s pěti nebo osmistopou děrnou páskou na vstupu
a osmistopou děrnou páskou na výstupu. U nového
typu je možno pracovat i s magnetickou páskou.

Během kresby generuje počítač každou vteřinu
100 X a Y-souřadnic, které jsou předávány do řídící-
ho pultu koordinátografu, který převádí digitální
hodnoty z počítače na mechanický pohyb kreslicí
hlavy koordinátografu.

Ke koordinátografu dodává výrobce obecný kreslicí
program, který byl použit pro poloprovozní zkoušky
při zpracování map velkých měřítek. V roce 1970 byl
aplikován tzv. katastrální program, vyvinutý vý-
robcem, který umožňuje při využití obecného kresli-
cího programu a jeho stavby a formy dat zpraco-
vávat vhodněji mapy velkého měřítka. Součástí pro-
gramu je transformace souřadnic a jejich redukce
ke zvolenému počátku, kresba rámu mapy a hektarové
sítě. Pro vyznačení bodů mohou být použity podpro-
gramy, jejichž zapojení lze vyvolat označe:QÍm(kódem)
bodu. Body mohou být vyznačeny tečkou, kroužkem
o poloměrech 0,4 mm, 0,5 mm a 0,75 mm, dvěma sou-
střednými kružnicemi, křížkem, rovnostranným troj-
úhe1nfkem nebo čtverečkem. Kresba čar spojujících
zobrazené body je ukončována na kružnici bodu opsá-
né. Přístroj automaticky vypočítává průsečíky ob"VQ!lu
parcely s rámem mapy a užívá je jako hraniční1)O(fjr
kresby.

4. Technologický postup automatizovaného zpracováni
technicko-hospodářských map

Technologie zpracování technicko-hospodářských
map ČSSR byla přizpůsobena dosavadním způsobům
mapování tak, aby objem mapovacích prací v terénu
byl minimální, aby vyhovovala všem používaným
měřickým metodám a aby výsledky mapovacích prací
bylo možno zpracovávat moderní výpočetní technikou.
Proto je používána pro zpracování polohopisných
prvků mapy výhradně číselná metoda. Základní ma-
povací metodou je universální fotogrammetrická meto-

da, při niž jsou číselně registrovány všechny souřad-
nice lomových bodů parcel a objektů, které mají být
v mapě zobrazeny. Výškopis se vyhodnocuje graficky.
V prostorech, které nejsou vhodné pro fotogrammetric-
ké metody (např. ve městech se souvislou- blokovou
zástavbou) se používá metod geodetických (polární
s určováním výšek nebo ortogonální doplněné plošnou
nivelací popřípadě číselnou tachymetrií). Protože sou-
časná technika zatím neumožňuje přímou registraci
měřených údajů na médium vhódné pro strojně-počet-
ní zpracování, zaznamenávají se výsledky měření
a šetření graficky v měřickém náčrtu a naměřené čí-
selné údaje se zapisují do zápisníku podrobného měře-
ní, který slouží jako prvotní doklad pro výpočetní
středisko.

Po této výrobní fázi, kterou můžeme označit jako
sběr dat, jsou předávány veškeré elaboráty ke strojně
početnímu zpracování [1].Výsledkem výpočtů je seznam
pravoúhlých rovinných souřadnic a výšek jednotli-
vých bodů, který je možno ještě doplnit o údaje zís-
kané mimo výpočet na samočinném počítači (např.
výšky bodů získané přesnou nivelací), přičemž samo-
činný počítač zároveň provede vyhodnocení všech mě-
řických kontrol [IJ. V této fázi se vyskytuje v seznamu
souřadnic ještě řada měřických i výpočetních chyb,
které je třeba před dalším zpracováním odstranit.
Tuto práci provádí organizace, která zajišťovala mě-
řické práce.

Po rozboru chyb a předpisu oprav se provede oprav-
ný výpočet, jímž se korigují výsledky původního vý-
počtu. Objeví-li se i po této etapě ještě závažné
chyby, je nutno postup opakovat.

V další výrobní fázi se provede předpis pro automa-
tické zobrazení a pro výpočet výměr parcel. Tento
předpis se provádí po skupinách zahrnujících 500 až
700 podrobných bodů. V předpisu se uvede parcelní
číslo, seznam čísel lomových bodů parcely a instrukcí
pro způsob spojení bodů (úsečkou, kruhovým oblou-
kem, interpolovanou křivkou), tloušťka čáry, její pře-
rušení, případně i pokyn pro zobrazení jen v určitém
měřítku. Na jednotlivých bodech kresby může být
předepsáno vyznačení příslušné mapové značky.

Po naděrování předpisu pro automatické zobrazení
do děrné pásky se provede na samočinném počítači
výpočet, jehož výsledkem je zobrazovací děrná páska
sloužící pro vstup do automatického koordinátografu.
Výpočetní program vybírá ze seznamu souřadnice,
odpovídající číslu bodu, doplňuje je předpisem pro
způsob zobrazení bodu (např. mapovou značkou)
a předpisem pro jeho spojení s dalším bodem. V rámci
skupiny je uchováván v paměti záznam o spojnicích
jednotlivých bodů a o zobrazených mapových znač-
kách, čímž je zabráněno opakování zobrazení bodů
nebo spojnic. Program je volen tak, aby zobrazovací
děrná páska byla použitelná bez úprav i pro výpočet
výměr parcel.

Pomoci zobrazovací děrné pásky se provede na auto-
matickém koordinátografu kontrolní zobrazení kres-
bou na papír nebo na plastickou fólii, a to po skupinách
nebo po celých mapových listech. Účelem kontrolní
kresby je postihnout chyby, které se nepodařilo
odstranit v předchozích etapách; jde zejména o měřic-
ké chyby, které se nepodařilo zjistit během výpočtu
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souřadnic pro nedostatek měřických kontrol, a o chyby
v předpisu pro automatické zobrazení. Kontrolní kres-
ba polohopisu mapového listu na plastické fólii je
podkladem pro zobrazení výškopisu. Kontrola kresby
se provede vizuálním porovnáním s měřickým nebo
fotogrammetrickým náčrtem.

Opravená zobrazovací děrná páska se použije pro
vlastní zobrazení polohopisu mapového listu. Pro vy-
hotovení originálu se používá negativní rytí do vrstvy
na plastické fólii. Zobrazení probíhá postupně podle
předepsaných tlouštěk čar, přičemž počítač koordiná-
tografu signalizuje operátorovi dokončení kresby nebo
rytiny ve zvolené d.imensičáry; operátor sděli poté
počítači pomocí psacího stroje pokyny pro přípravu
kreslicí hlavy koordinátografu pro zobrazení dalších
prvků v jiné tloušťce čáry.

Výsledkem zpracování technicko-hospod4řské mapy
ve výpočetním středisku je lineament kresby ve formě
rytiny na plastické fólii. Protože všechny předepsané
prvky mapy není možno automaticky zpracovat
(z technických nebo i ekonomických důvodů), provádí
se dále kartografické dotvoření mapy doplněním čísel-
ných a popisných údajů, mapových znače~ a sluček
a odstraněním případných chyb, které se,při automa-
tickém zobrazení vyskytly. Pro dohotOVení originálu
se použije negativní rytiny v kombinaci s dalšími
kartografickými technikami.

Výškopis mapy, pokud není vyhodnocen přímo při
fotogrammetrickém zpracování mapy, lze zobrazit na
automatickém koordinátografu vynesením polohy
jednotlivých výškově určených bodů. Z nich se kla-
sickým způsobem vyinterpolují vrstevnice s přihléd-
nutím k polohopisné kresbě. Pro vyhotovení originálu
se používá pozitivní rytí na plastické fólii.

Rovněž popis mapy je zpracováván ~lasickým způ-
sobem kombinací fotosazby a suchých obtis~ů.

Základním předpokladem automatizace zpracování
map velkých měřítek je digitalizace jejich obsahu.
Výsledkem geodetických a kartografických prací při
použití automatizace je tedy nejen mapa, ale soubor
digitalizovaných informací (banka dat) použitelný jak
pro další geodetické a kartografické pr4ce (odvozování
map v jiném měřítku, číselná údržba obsahu map), tak
i pro integrovaný informační systém. Vzniká tedy
kvalitativně nové mapové dílo, které není další mani-
pulací nebo údržbou znehodnocováno co do přesnosti
a které umožňuje podávat aktuální informace o území
i napomáhá k řešení technických problémů spojených
s územím. Z hlediska evidence nemovitostí, pro niž je
mapa rovněž určena, je zabezpečen soulad mapy s vý-
měrami parcel s přesností danou číselným zaměřením,
což zvyšuje důvěru ke kvalitě geodetických a karto-
grafických prací [3].
S vývojem přístrojové techniky, technologických

postupů pro automatizované zpracování map a s je-
jich osvojením poroste postupně i společenská efektiv-
nost automatizace. V současné době již dochází ke
kvalitativnímu zlepšení map velkých měřítek. V další
etapě půjde o to, aby automatizace snižovala nároky
na manuální práci, působila na zkracování výrobních

cyklů zpracování map a umožnila efektivní údržbu
map v digitální formě zejména ve sféře uživatelů map.
Lze očekávat, že automatizace geodetických a karto-

grafických prací v ČSSR, která je zatím zaměřena pře-
devším na mapy velkých měřítek, se bude v souladu
s celosvětovým trendem postupně zaměřovat i na
střední a malá měřítka a zvláště na oblast tematických
map, u nichž při hromadném zpracování dat jsou
k tomu vytvářeny plné předpoklady.
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Cyklus vědeckých přednášek z oboru
geodézie na ČVUT v Praze
ve školním roce 1972/1973

Cyklus vědeckých přednášek z oboru geodézie na
ČVUT v Praze bude probíhat i ve školním roce 1972/73.
Přednášky budou prosloveny vždy prvé pondělí v mě-

síci počínaje říjnem 1972. Začátek bude v 15.00 hod.
a místo konání v Husově ulici 5, Praha 1, převážně
v posluchárně G 3. Data přednášek a jména přednáše-
jících pro 1. pololetí jsou:
1972 2. října

Prof. Ing. Dr. L. Hradilek, DrSc, přírodovědecká
fakulta University Karlovy.
6. listopadu
Ing. Ladislav Hora, Ing. M. Hampacher, oba směr
geodézie a kartografie ČVUT v Praze a Ing. Fr.
Hovorka, hvězdárna a planetárium v Hradci
Králové.
4. prosince
Ing. M. Herda, CSc, Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický a Ing. Sl. Kádner,
CSc, ministerstvo dopravy.

1973 8. ledna
Doc. Ing. J. Tlustý, směr geodézie a kartografie
ČVUTv Praze.
5. února .
Doc. Dr. V. Vilhelm, katedra matematiky a de-
skriptivní geometrie stavební fakulty ČVUT
v Praze.

1972/196



Neumann, !.:Základní problémy racionalizace zpracování
map středních měřítek

Geodetický a kartografický obzor
roi!nik 16./60, i!islo' 6/1972197

Základní problémy racionalizace
zpracování map středních měřítek

Obecnězeměpisné mapy středních měřítek, vy-
dávané pro potřebu civilnícH státních orgánů a so-
cialistických organizací (dále j,sn ma~y), st'!stávají
den ze dne stále častěji využívaným zdrojem loka-
lizačních informací, nezbytných k cíl!Olvědomému
řízení většiny společenských procesli v žádoucích
prostorových souvislostech. Přirozeným důsledkem
tohoto vývoje je růst nároků na kvalitu map, který
se soustřeďuje na řadu jejich parametrn, závažných
z aplikačních hledisek. Mezi nimi zaujímá domi-
nantní postavení spolehlivost odrazu současné rea-
lity území, zprostředkovaného mapou. Uspokojení
tohoto oprávněného společenského požadavku
předpokládá pohotové zjištění každé relevantní
změny stavu územní realIty a její včasnou, výstiž-
nou a objektivně pravdivou kartografickou inter-
pretaci v optimálně sdílné mapové formě.
Uvedený proc!OlSje však již dnes v našich pogmín-

~ách .-,- pro n~ž j~ příznačný bouřlivý sO'ciálně
ekonomický rozV9j zernjj, vyvolávající časté změ-
ny objektů a jevů území - problémem, který je
tradičními metodami ve společensky přijatelném
čase nezvládnutelný. I'roto také přestala být ra-
cionalizace tvorby a vydání nmp, qoprovázená zá-
sadními inovačními změnami, samoúčelnoiJ. mó<lní
záležitostí. Právě naopak se stala nezbytností, bez
jejíhož uplatnění není odvětví geodézie a karto-
grafie v této sféře schopno v žádoucím tempu a kva-
litě plnit své základní společenské poslání. .
Racionalizace má bohat~ pole uplatnění ve

všech fázích j('ldnotného procesJl tvorby a vydání
map. Její plná společensk&. efektivnost se však ve
finální formě kvalitní mapy, poskytující srozumi-
telnou formou věcně správné a čerstvé informace
o území, projeví jen teh<ly, jestliže racionalizační
snahy prostoupí komplexně celý proces výroby pří-
slušných kartografických děl a odstraní najednou
zásadní příčiny, poškozující úroveň jeho celko-
vých výsledků. Proto je také na místě plánovat
a prosazovat nové koncepce, postupy a metody sou-
časně do všech fází Výroby map, a to v jejich vzá-
jemné, promyšlené součinnosti. Vyhraněnými úse-
ky výroby map ve sledovaném smyslu jsou fáze
pořízení informací, fáze jejich zpracování a ko-
nečně fáze sdílení těchto informací.

Významným základem pro účinnou racionalizaci
této fáze je v našich podmínkách skutečnost, že
celé státní území je opatřeno mapou 1: 10 000,
vytvořenou v období let 1956-1971. Díky tomu lze
spolehlivé .informace o současném stavu území na
nejvyšší úrovni podrobnosti, s jakou jsou mapy
středních měřítek schopny vypovídat, získat pou-
hou obnovou obsahu stávajícího mapového díla bez
potřeby nového mapování. Výjimku představují

Ing. Jan Neumann, CSc.,
VÚGTK v Praze

jen relativně malé oblasti, jež byly již po vytvo-
ření jmenovaného mapového podkladu podstat-
ným způsobem přebudovány a vyžadují si nové
komplexní zmapování. Avšak praktické zkušenosti
posledního desítiletí ukazují, že ani pouhá pra-
Videlná aktualizace obsahu není při rychlém vý-
voji reality území na jedné straně a při nepřimě-
řené bohatosti obsahu dosavadních map na straně
druhé snadno řešitelným problémem.

Vzhledem k tomu se v této oblasti jeví jako před-
ní racionalizační úkol objektivní revize obsahové
koncepce map, j~j'Ímž hlavním cílem je redukce
objemu faktů o území, registrovaných mapou. Při-
tom jde o to, aby mapy interpretovaly jen takový
soubor předmětů a jevů reality, jež vykazují z hle-
diska řízení společenských procesů přiměřenou re-
levanci. Zároveň je zapoti'ebí, aby se výpovědi
o těchto prvcích území omezily v mapách pi'ede-
vším na informace, specifikující jejich prostoro-
vou polohu. Z toho vyplývá, že není žádoucí, aby
mapy svým obsahem duplicitn~ pokrývaly okruh
kvantItativně-kvalitativních popisů pi'íslušných
prvků, jež jsou stejně a na mnohem vy~ší odborné
úrovni registrovány v jiných zdrojích prvotních
informací (v pasportech a dalších dokumenta-
cích jednotlivých prvků území). Toto omezení ob-
sahového rozpětí map představuje účinný nástroj
snížení citlivosti mapového obsahu na změny územ-
ní reality, jež činí podstatně zvládnutelnějším jeho
udržování v souladu se současným stavem zobra-
zované skutečnosti.

Redukcí obsahu mapy však nesmí utrpět její apli-
kační hodnota, a proto je zapotřebí současně s tím
v rámci revize obsahové koncepce map vytvořit
předpoklady k tomu, aby informace, obsažené
v mapě, mohly být podle poti'eby uživatele efek-
tivně a jednoznačně srovnávány a doplňovány in-
formacemi z ostatních zdrojů prvotních informací
a naopak. Této slučitelnosti jednotlivých složek
mapového obsahu s obsahem oborově příslušných
nosItelů dalších informací o předmětech a jevech
území se dosahuje biletarálním respektováním
shodného označování a rozlišování registrovaných
objektů a jevů.

Praktickým výrazem zajištění této kompatibility
informací různého druhu a původu o týchž prvcích
území je užití společně uznávaného i'ízeného slov-
níku, klasifikace, kódování a identifikace těchto
prvků. DůležItá je též aplikace shodných a obecně
účelných konvencí, týkajících se infOrmací o re-
gistrovaných objektech a jevech území. Změny po-
jetí mapového obsahu, vyvolané uplatněním uve-
dené zásady slučItelnosti prvotních informací, mo-
hou dosáhnout u některých jejích kategorií proti
současnému stavu i podstatné výraznosti, ale je-
jich realizace je nanejvýše účelná. Vybaví totiž
mapy náležItostmi, jež je učiní organickou sou-
částí souboru nositelů prvotních informací o prv-
cích území se všemi pozitivními důsledky, které
z tohoto faktu pro praktickou uplatnItelnost map
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a tím i pro funkci kartografie ve společnosti vůbec
plynou.

Vedle přestavby obsahové koncepce existuje v uva-
žované fázi výroby map významné pole uplatnění
pro racionalizaci ve vlastní technologii pořízení
aktuálních informací o objektech a jevech území.
Existence racionalizačních rezerv tu pramení
z dosavadního pohledu na obnovu obsahu map
jako na autonomní sféru činnosti, nezávislou na
jiných druzích aktivity odvětví geodézie a karto-
grafie. Nepříznivé důsledky takového nazírání pro-
blematiky se projevují v relativně vysokých výrob-
nich nákladech, investovaných do pořízení in-
formací pro reambulaci map, jakož i ve značných
nárocích na výrobní kapacity odvětví. Tyto sku-
tečnosti se pak uplatňují v praxi jako jedna z brzd
tempa jmenovaného procesu. Kromě toho se nega-
tivní průvodní jevy tohoto stavu projevuji též ve
kvalitě výsledků obnovy map, jejíž nedostatečnost
je indikována neúplností registrace nastalých změn
a jejich nesouladem se záznamy týchž změn, in-
terpretovaných odvětvím geodézie a kartografie
pro jiné než mapovací účely.

Přitom je důležité, že tyto interpretace změn,
pořizované odvětvím geodézie a kartografie pro
jiné než mapovací účely, poskytují ve svém sou-
hrnú rozsáhlou množinu informací o jednotlivých
prvcích územi, jíž je soubor informaci, nutných
pro obnovu příslušných součástí obsahu map, zpra-
vidla podmnožinou. Ve své většině přitom vznikají
tyto interpretace změn v období, jež předchází ma-
pování. Jedná se o podrobné situace a profily ob-
jektů, vyhotovené jako součásti projektů staveb
a dokumentací dokončených staveb, geometrické
plány nových "bjektů pro evidenci nemovitostí
a mapové i textové pasporty, jakož i o jiné doku-
mentace, vedené správci objektů územní reality.
Zpracování těchto interpretací změn není přitom
nahodilé, ale právě naopak je závazně uloženo
k zajištění investorům a správcům platnými práv-
ními normami. Přesnost těchto podkladů bývá
zpravidla více než adekvátní nejvyšší přesnosti
obsahu map sledované kategorie, která je pro
mapu 1: 10 000 charakterizována v praxi střední
chybou až ± 10 metrů.

Odtud logicky vyplývá, že je účelné využít těch-
to zdrojů informací bud bezprostředně anebo po
zkráceném přezkoušení i pro obnovu obsahu map
bez opětného mapování nastalých změn územní
reality. Tak lze při promyšleně organizované sou-
činnosti investorů a správců na straně jedné a od-
větví geodézie a kartografie na straně druhé za-
jistit včasnou informovanost o sledovaných územ-
ních změnách i podklady pro rychlou a všestranně
kvalitní obnovu obsahu map jako vedlejší produkt
služeb našeho odvětví jiným odvětvím národního
hospodářství.

Pro technologii sledované fáze výroby to před-
stavuje vrcholný racionalizačni počin, schopný roz-
hodným způsobem ovlivnit uspokojení hlavních
společenských požadavků na jakost obsahu map
při optimálni hospodárnosti tohoto procesu. Kva-
litativní parametr je tu vyjádřen především poho-
tovosti a úplností této obnovy obsahu map, jakož
i její shodou s jinými geodeticko-kartografickými
interpretacemi změn, jež jsou obecně citlivější než
mapy na soulad se stavem reality. Pozitivní eko-
nomická stránka metody je pak dána finančními
a kapacitními úsporami, plynoucími z víceúčelo-
vého využití jednou pořízeného souboru informací.

Posláním této výrobní fáze je převést pořízené
informace o současném stavu územní reality
z jejich konceptního kartografického záznamu do
finální, obsahově často výrazně modifikované po-
doby originálu mapy, schopného polygrafického
rozmnožení. Přitom jde z celospolečenského hle-
diska v zásadě především o to, aby tato fáze kva-
litou a tempem své realizace podpořila finální uplat-
nění výsledků předchozího rychlého a úsporného
pořízení spolehlivých informací. V současnosti
ale představuje uvedená fáze tvorby a vydání map
komplex činností, které svým vysokým podílem
subjektivně ovlivňované a pomalé ruční práce ne-
poskytují ke splnění naznačených požadavků uspo-
kojivé předpoklady a působí naopak jako nejci-
telnější brzda tempa výroby map.

Důsledná analýza náplně této fáze zpracování in-
formaci ukazuje, že se v ní jedná opakovl:'tllě o kar-
tografické zobrazení stále téže reality území vlast-
ního státu, která sice zaznamenává pť;rmanentaí
vývoj, ale jím vyvolané četné změny pmltihují pou-
ze detaily takto uvažované reality jako celku.
Jako hlavní proměnný faktor se ve sledované fázi
uplatňuje jen různý přístup ke stejné realitě a je-
jímu znázornění. Tato požadovaná variabilita vý-
povědí o územ i se projevuje případ od případu
koncentraci pozornosti na různé stránky reality,
různou rozlišovací hladinou jejich interpretace
a použitim různých vyjadřovacich prostředků pro
jejich kartografický záznam. Výchozí soubor infor-
mací, který pokrývá všechny varianty odrazu téže
územní reality, je však v daném čase jediným a po
obsahové stránce představuje výsledky předchozí
fáze pořízení informaci, mající tvar stále aktualizo-
vané mapy 1 : 10 000.

Logika problému tedy jednoznačně ukazuje, že
ke splnění oprávněných požadavků na pojednáva-
nou fázi výroby map zbývá, aby tomuto souboru
základních informací o lokalizaci předmětů a jevů
území byla dodána forma, jež umožňuje odvozovat
z něho s maximální rychlostí a objektivností po-
třebné obsahově i formálně variantní výpovědi
o územní realitě. Při současné úrovni vědy a tech-
niky tyto nároky na aplikační pružnost uvedeného
souboru informaci optimálně uspokojuje číslicová
forma jejich záznamu. Fakt, že informace v této
formě jsou zpracovatelné digitálni výpočetní tech-
nikou, přináší do realizace dané fáze výroby map
potřebnou rychlost. Neméně významným kladem
je však také skutečnost, že nasazení počítače do
sledovaného procesu je nemožné bez algoritmizace
náplně příslušných činnosti, a tak tato inovace
přináší i objektivizaci jejich výsledki\, důležitou
z hlediska spolehlivosti finálni mapy.

Převod mapového obrazu do čisl1cové podoby je
dnes v našich podmínkách realizovatelný dostup-
nými poloautomatickými snímacími souřadnicový-
mi systémy. Tato zařízení poskytují jako výsledek
ručního sledování jednotlivých prvků mapového
obrazu jejich záznam, mající tvar souboru navzá-
jem rozlišených a vnitřně uspořádaných souřad-
nicově registrovaných bodových množin, zapsa-
ných ve zvoleném kódu na magnetické pásce. Na-
značený výsledek procesu digitalizace mapy však
vyžaduje ještě dalši počítačové zpracování, jímž
nabudou digitální informace o předmětech a je-
vech území optimální podobu z hlediska jejich
další obecné aplikovatelnosti.
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Toto zpracováni zahrnuje předevšim převod re-
gistrovaných čisl1cových informací do jednotné-
ho systému souřadnic, který výsledkům odděleně
realizovaných digitalizačnich procesů zabezpečuje
základ ni prostorovou srovnatelnost. Dále je nezbyt-
ná jejich podrobná prostorová koordinace, zajiš-
ťujicf objektivní odraz prostorových vztahů mezi
prvky územi, jež jsou přislušnými informacemi
interpretovány. Významnou součásti zpracování
výchozich digitálních záznamů mapového obrazu je
posléze redukce jejich objemu na takovou nej-
zazši míru, která minimalizuje nároky na rozsah
paměti počitače beze ztráty schopnosti výsledné-
ho tvaru informace věrně interpretovat původni
obraz přislušného mapového prvku.

Završenim sledovaného procesu zpracování di-
gitálnich záznamů mapových prvků je jejich roz"
tl'íděni a přehledné uložení na paměťovém médiu
počitače. V této podobě jsou také uložené infor-
mace schopny aktualizačnich úprav, kterými pro-
střednictvim obecně zavedeného softwaru počitačů
mohou reagovat na změny územní reality, prů-
běžně registrované fází pořízeni informaci, a to
aniž je zapotřebi informačni soubory o novém
stavu znovu vytvářet. Takto uspořádaný a udr-
žovaný soubor digitálních informací předsta-
vuje v souřadnicích zaznamenaný obraz aktuali-
zované mapy 1: 10 000, který se svou mnohoúče-
lovou využitelnosti a automatizovatelnou zpraco-
vatelnosti diametrálně liší od dosavadní grafické
formy jeho záznamu, a představuje tak základnu
pronikavé racionalizace fáze zpracování informaci.

Aplikační počitačové zpracování tohoto infor-
mačního souboru, uskutečňované jako součást
tvorby a vydání konkrétní mapy, zahrnuje přede-
vším výběr informací o prvcich území, jež se mají
stát články jejího obsahu, a to podle volitelných
kritérii, mezi nimiž zaujímá významné postavení
i prostorová poloha prvků, vymezená kritériem
územního záběru vytvářené mapy. Tato úloha má
charakter obecného třídění informací ppdle růz-
ných předem zadaných hledisek a bývá u moder-
ních počitačů i softwarově předem zabezpečena.
K jejímu účinnému řešení mají tyto počitače vy-
nikající předpoklady v použiti velkokapacitních
paměti s možnosti přímého přístupu k uchováva-
ným informacím.

Mnohem náročnější než tato dílčí úloha je pr.o-
blematika počitačového uspokojení požadavků na
podrobnost interpretace územní reality vytváře-.
nou mapou, která vyžaduje náročnou obsahovou
modifikaci základního souboru registrovaných di"'
gitálnich informaci. Tato modifikace zahrnuje obec-
ně nejen řešení triviální úlohy úpravy měřitka
souřadnicových hodnot, interpretujících jednotli-
vé prvky území, ale též zvládnuti problematiky
strojové generalizace digitálně registrovaného ma-
pového obrazu. Algoritmizace sledovaného procesu
pronikla doposud důkladněji jen do jeho okrajo-
vých sfér, zodpovídajicích objektivně otázku ploš-
ného zatižení vytvářené mapy s ohledem na jeji
účel.

Dalši náplň procesu generalizace, zahrnující ze-
jména vyplněni vypočtené hodnoty zatiženi mapy
konkrétními mapovými prvky ve výběru, odpoví-
dajícím účelu vytvářené mapy a dále tvarovou ge-
neralizaci těchto prvků, se podařilo algoritmi-
zovat v podstatně omezenějším rozsahu. Budoucí
zvládnuti této problematiky předpokládá přede-
všim výVOj počítačem aplikovatelných metod, jež

budou schopny ve výchozich digitálnich zázna-
mech odhalit a specifikovat hierarchické zákoni-
tosti jednotlivých kategorii prvků území a v jejich
rámci odvodit též diferencované zákonitosti ge-
neralizace jejich kartografických interpretaci.
Zvláště náročnou oblast generalizace z hlediska
algoritmizace představuje zabezpečení jednotné
generalizace mapových prvků téže kategorie, jakož
i různých kategorii, nacházejících se v těsných
prostorových a mnohdy i funkčních vztazich, jež
nesmí sledovaný proces zobecnění porušit.

I když tedy vývoj na tomto úseku nedosáhl do-
posud stadia, jež by umožňovalo sestavit počita-
čové programy pro komplexně automatizovanou
generalizaci digitálně interpretovaných mapových
obrazů, nelze to pokládat za fakt, jenž by osla-
boval racionalizační účinek číslicové formy infor-
maci pro sledovanou fázi výroby map. Dosavadní
dílčí poznatky a zkušenosti potvrzují principiálni
schůdnost automatizovaného řešeni i těchto nároč-
ných článků zpracování informaci, i když si jeho
realizace vyžádá ještě určitou dobu a činí tak zá-
sadní racionalizaci tohoto úseku výroby map před-
mětem poněkud dlouhodobějšich perspektiv. K té-
to racionalizaci přitom zřejmě nedojde skokem,
ale postupným zvládáním generalizačního procesu
počftačem při stále se omezujícím rozsahu nutné
asistence člověka.

Finální aplikační etapou fáze zpracování infor-
mací je jejich převod z digitální formy do grafické
podoby originálu mapy. Pro jeji realizaci existuje
v tuzemsku dokonalé strojové vybavení v podobě
automatických koordinátografů, schopných gra-
ficky interpretovat digitální informace s vysokou
pl'esnosti a jakostí. Programy pro řízení jejich
funkce jsou vyčerpávajícím způsobem zpracova-
telné samočinným počitačem s minimální potře-
bou živé práce. Náležitosti žádaných grafických
výstupů se přitom do nich zadávají malým soubo-
rem dat, takže formální změny znázornění týchž
informaci představují poměrně nenáročnou profe-
sionální činnost.

Vymezeni rozsahu inovací na tomto úseku pře-
stalo být v současné době otázkou toho, co je tu
možné strojově realizovat, a stalo se zejména před-
mětem střízlivých úvah nad Um, které součásti
mapového obrazu je účelné a hospodárné automa-
ticky vykreslovat a které je racionálnější zpraco-
vávat s ohledem na zvláštnosti práce koordináto-
grafů dosavadními metodami. Konstruktivní řešení
této problematiky ve prospěch maximální uplatni-
telnosti progresivních metod přitom využívá mož-
nosti přizpůsobení aplikovaných mapových výra-
zových prostředků do takových tvarů, které nesni-
žují vyjadřovací schopnost mapy a přitom respek-
tují požadavky optimálního pracovního režimu po-
užitých technických prostředků.

Celkově je patrné, že analogicky jako u před-
chozi fáze spočívá podstata racionalizace také této
fáze především v mnohoúčelovém využiti souboru
jednou zpracovaných informací, které účinně řeši
otázku pohotovosti, úplnosti a objektivnosti vý-
sledků příslušných výrobních procesů. Přitom je
zřejmé, že k vyčerpávajicímu uplatnění celého sou'-
boru naznačených inovací může dojit nejdříve při
výrobě map měřítek 1 : 10 000 až 1 : 25 000, zatímco
při zpracování map menšich měřítek s citelným
uplatněním faktoru generalizace se může plný
účinek racionalizace projevit až v určitém časovém
odstupu. Ekonomický přinos racionalizace této
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Neumtmn; J.: Základní probUHny raciOnalizace zpracován!
map· středních měřítek

výrobní fáze spočívá ve finančních a kapacitních
úsporách, jejichž výše bude přímo úrněrná velikosti
iniciativy, s jakou bude využívána šIroká aplika-
bilita fondu zpracovaných digitálních informací
ke tvorbě a vydání rozličných mapových děl.

Originály mapy jako souhrnný výsledek před-
chozích výrobních fází jsou v závěrečné fázi vý-
robypodrobeny polygrafickému . zpracování, je-
hož hlavní funkcí je rozmnožení mapového obra-
zu, aby se mohl dostat k co největšímu počtu
svých uživatelů. Současně v jejím průběhu dochází
i k finalizaci mapového obrazu po formální strán-
ce, jemuž je tak dodáván zejména barevným řeše-
ním vzhled, podporující jeho vyjadřovací schop-
nost a estetickou působivost. Tato činnost vyka-
zuje již dnes charakter hromadné průmyslové vý-
roby, k jehož docílení předchozí fáze výroby map
prostřednictvím své racionalizace teprve směřují.
Odtud vyplývá, že další racionalizace této výrobní
fáze nemá v současné době prvořadou důležitost,
neboť její vliv na zvýšení jakosti uspokojování
společenských potřeb na úseku tvorby a vydání
map je relativně velice omezený.
Současně však nutno respektovat skutečnost,

že se do této fáze promítají důsledky racionali-
zace předchozích výrobních fází, která zabezpe-
čuje pohotové a tedy často opakované pořízení
a zpracování informací o změnách územní reality.
Z této okolnosti vyplývá, že je nezbytné přejít též
na nový režim procesu rozmnožení map, jenž se
nadále nemůže spokojit s jednorázovou výrobou
map "na sklad", při němž dochází ke stárnutí je-
jich obsahu bez možnosti jeho obnovy. Je logické,
že se fáze sdílení informací bude muset přizpů-
sobit svým režimern tomu, aby byla schopna po-
skytnout na každý společensky relevantní poža-
davek rozmnoženou mapu, interpretující nikoliv za-
staralý, ale právě naopak co nejnovější stav územ-
ní' reality, pro nějž jsou informace zabezpečeny
výrobní fází zpracování informací.
Pro tento přechod z polygrafického rozmnožení

poměrně velkých nákladů map v cyklech, opa.ku-
jících se za sebou v dlouhých časových interva-
lech, na proces jejich rozmnožení, bezprostředně
pdpovídající časově i objemově konkrétním spole-
čenským požadavkům, existují dobré podmínky. Je-
jich podstata spočívá v tom, že většina praktic-
kých uživatelů map klade důraz na to, aby jim
odvětví geodézie a kartografie poskytlO pohotově
mapu s čerstvými informacemi, zatímco pečlivou
polygrafickou finalizacI map pokládá za vítanou,
ale nikoliv rozhodující pro užitnou hodnotu těchto
kartografických výrobků.
Proto lze nové požadavky na rozmnožení map

řešit v rozhodující většině zkrácenými reprogra-
fickými metodami, jež vynikají vysokou operativ-
ností. Také kvalita reprodukce čáry je zejména
u diazo-reprodukcí na vysoké úrovni, převyšující
ve srovnatelném směru parametry mapového tis-
ku. Nepříznivá je pouze omezená možnOst barev-
ného rozlišení složek mapového obrazu, která se
však u mnoha praktických aplikací map nepro-
jevuje citelně a její účinek může být také redu-
kován použitím odstupňované síťové reprodukce
jednotlivých mapových prvků. V žádném případě
však tato skutečnost nesnižuje význam naznačené

změny v přístupu k realizaci finální fáze sledo-
vaného procesu výroby map, zabezpečující přede-
vším rychlé sdílení nejnovějších informací o územ-
ní realitě ve srozumitelné formě uživatelům.

Naznačené směry racionalizace představují zá-
važné nástroje konstruktivního řešení současného
rozporu mezi společenskou potřebou map střed-
ních měřítek a faktickými možnostmi jejího uspo-
kojení při tradičně pojímaném procesu jejich vý-
roby. Proto se jejich rozpracování do realizovatel-
né podoby stalo předmětem soustředěného výzku-
mu, který je součástí státního výzkumného úkolu
"Informační systém geodézie a kartografie", ře-
šeného v resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického od roku 1971. Tento úsekový vý-
zkum probíhá v celém profilu vyznačené proble-
matiky a je řešen postupně pro ucelené kategorie
mapových prvků s průběžnou verifikací jeho díl-
čích výsledků v praxi. Jestliže jeho výsledky pro-
kážou v dostatečné míře předpokládaný raciona-
lizační účinek na výrobu map, lze s jejich reali-
zací v základních rysech počítat do roku 1985.

Do redakce došlo 5. 7. 1972
Lektorovali:

Ing. František Čálek, ČÚGK
Ing. Aleš Hašek, ČÚGK

Česká vědeckotechnická společnost

společnost geodézie a kartografie
0S-1701 inienýrská geodézie

pořádá v I. čtvrtletí 1973 k u r s od P o věd n Ý c h
g\ilodetii (DG].
Náplň kursu bude odpovídat současným zákonným

pfedpisiim i připravované vyhlášce o geodetických pra-
c'ech v investiční výstavbě a stavebním zákonu. ~

Kurs je určen pro zeměměřické inženýry s minimálně
šestiletou praxí, z toho minimálně 3 roky v investiční
výstavbě.
Školné kursu se předběžně předpokládá Kčs 500.
Žádáme organizace i jednotlivce, aby nejpozději do

15. 10. 1972 sdělili pokud možno jmenovitě zájemce
o kurs, současně s jejich zaměřlltIlím na druh investiční
výstavby bytové, liniové stavby, nebo priimysl.

Vaše dopisy, kterými odpovíte na náš předběžný prii-
zkum, zasíle1te laskavě na adresu:

ČVTS- společnost geodézie a kartografie
OS 1701 - kurs odpovědných geodetii

Široká 5
Praha 1
Vyřizuje ing. Jiří Vejdělek

1972/200



Gelldeticky a kartográlicky obzor'
ročník 18/60, číslo 8/1972 201'

Teoretický náčrt koncepcie KI Su
z hfadiska všeobecnej teárie
informačných systérnov

RNDr. Ivan Haverlík, RNDr. Jozef Krcho,
Univerzita Komenského, Bratislava

V práci sa zaoberáme teoretickými otázkami kon-
cepcie informačných systémov zkartografického aspek-
tu modelovania priestorového rozloženia procesov
a javov v geosfére pomocou samočinných počitačov.
Pri formulácii problému vychádzame preto z teórie
všeobecných informačných systémov a znej plynúcej
koncepcie pre tvorbu informačných systémov a nie
z konkrétnych už existujúcich informačných systémov.
Preto nami uvažované systémy nie sú totožné s existu-
júcimi informačnými systémami, v dosledku čoho sme
pre uvažovaný Centrálny informačný systém použili
pracovnú skratku CIS a pre uvažovaný Kartografický
informačný systém sme použili pracovnú skratku
KIS.
V prispevku teda budeme rozoberať teoretickú

koncepciu kartografického a centrálneho informačné-
ho systému, pričom v teoretickom pristupe k riešené-
mu problému budeme vychádzať z dvoch zásadných
hlamsk,
Prvým hladiskom, z ktorého budeme problém kon-

cepcic uvedených informačných systémov uvažovať,
bude povaha rozmiestnenia znázorňovaných javov
v priestore a vzájomné vzťahy medzi týmito javmi,
ktoré sú predmetom kartografického zobrazenia. Vy-
chádzame z postulátu, že každý jav rozložený v prie-
store, kvantitativne i kvalitativne diferencovaný v dos-
ledku vzájomných yzťahov s inými javmi, je alebo
može byť predmetom kartografického zobrazenia
a kartografického skúmania. Mapa v najvšeobecnejšom
slova zmysle má totiž jeden základný význam~ podáva
kvantitativnu i kvalitativnu informáciu o zobrazova-
ných javoch v priestore, takže može byť podkladom
na skúmanie ďalšich závislosti.
Pretože z nášho hfadiska pojde o rozmiestnenie javov

a vzájomných závislostí medzi nimi v geosfére, bu-
deme brať do úvahy ako predmet kartografického skú-
mania a znázornenia geosféru, ktorú budeme uvažovať
ako priestorovo organizovaný a diferencovaný kyber-
netický systém, v ktorom sa realizuje vertikálny a ho-
rizontálny prenos informácii. Pri skúmaní priestoro-
vého rozloženia komplexov ako subsystémov, z kto-
rých sa tento priestorový systém skladá, ako aj pri
ich kartografickom vyjadrení, pracujeme s velmi vel-

kým množstvom údajov kartografickej i nekartogra-
fickej podoby, ktorých spracovanie klasickými po-
stupmi je velmi obťažné a v mnohých základných pI'Í-
padoch nemožné. Máme pritom z nášho hradiska na
mysli úlohu a postavenie mapy v najvšeobecnejšom
zmysle, ktorú neponimame ako prostý obraz nejakých
javov, ale ako informačného činitela, ktorý z hradiska
použitia samočinných počitačov plní viac základných
funkcii, z ktorých spomeňme funkciu vstupu v jednej
podobe, funkciu výstupu v inej podobe, funkciu mo-
delačného prostrie:lku apod.
Najdoležitejšia z týchto funkcií je však funkcia mo-

delačného prostriedku, kedy na mape pomocou samo-
činných počitačov modelujeme priestorové rozloženie
javov i ich zmeny. Možeme tak zhotovovať z národo-
hospodárskeho hfadiska velmi doležité prognostIcké
a iné podkladové mapy. Zo zorného uhla tejto funkcie
mapy obzvlášť vystúpi do popredia problém teoretic-
kéj koncepcie informačných systémov.
Z hladiska plnenia uvedených funkcii mapy i ďalšich

funkcii, ktoré sme pre stručnosť nespomenuli, ako
i z hradiska optimálneho spracovania informácií ne-
kartografickej podoby do kartografickej podoby je po-
trebné mať k dispozicii vybudovaný centrálny i karto-
grafický informačný systém.
Tu nastupuje druhé hradisko, z ktorého problém

teoreticky riešime a to hladisko všeobecnej teórie
informačných systémov v aplikácii na špecifiká karto-
grafických podob informácii a ich spracovania.

2. Teoretické problémy kartografického vyjadrenia
priestorovej organizácie geosféry ako kybernetického
systému

V tomto odstavci sa dotkneme kartografických
aspektov vyjadrenia priestorovej organizácie geosféry
ako kybernetického systému 50 s vyústením na infor-
mačné systémy z hladiska modelovania procesov v geo-
sfére a ich kartografického vyjadrenia pomocou samo-
činných počitačov.
Geosféru v zmysle prác [10, 11] pracovne definu-

jeme ako priestorovo diferenoovaný a priestorovo orga-
nizovaný systém 50 najvyššieho rangu, skladajúci sa
,z dvoch nasledujúcich autonomných subsystémov:

autonomného subsystému 5FO' pod ktorým rozu-
mieme prírodnú časť geosféry (fyzicko-geogra-
fickú sféru) a autonomného subsystému 5AG, pod
ktorým rozumieme antroposféru, t.j. človeka ako
spoločnosť v priestore s jeho komplexnou priestorovou
aktivitou.
Geosféru ako systém 5G s jeho subsystémami 5FG,

5AG potom vyjadrime ako množinu

pričom subsystémy 5Ao, 5Fo SÚ vo vzájomnej inter-
akcii (obr. 2.1). Priestórovodiferencované subsystémy
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SPG, SÁG nachádzajú sa v roznom stave priestorovej
organizácie a z h1adiska určitých definovaných pod-
mienok spejú vždy od nejakého počiatočného stavu
cez množinu medzilahlých stavov k nejakému vý-
slednému-ciefovému (rovnovážnemu) stavu (viď práca
[5, 10]).

~

--I
SFG I (ao)FG IL__ ..J

a) SAG€ (ao)FG

Pretože Ba podmienky v priebehu času menia resp.
možu meniť, výsledný rovnovážny stav z h1adiska
počiatočných podmienok nemusí nastať, ale so zme·
nou podmienok meni sa aj cielový stav na iný stav.
To však nič nemeni na teoretickej podstate problému.
Vdosledku toho, že autonomné subsystémy SPG'

SÁG sú priestorové systémy dif~rencované v priestore,
aj interakcia týchto dvoch subsystémov je priestorovo
diferencovaná a má polydimenzionálny charakter.
Autonomné subsystémy SPG, SAG možeme študovať

ako samostatné systémy, pričom ak študujeme sub·
systém SPG ako samostatný systém, subsystém SÁG
patri do jeho okolia (ao)PG (obr. 2.2a) a naopak, ak
študujeme autonomný subsystém SAG ako samostat-
ný systém, potom subsystém SPG patri do okolia
(aO)AG systému SAG (obr. 2.2b). Okolie systému sme
definovali v prácach [10, 11].

Systémy SPG' SÁG vyjadríme v tvare

SPG = {GpG, RpG}; SAG = {GAG, RAG} , (2.2)

kde

GPG = {ak}; GÁG = {aZkZ=1.2.3'" (2.2')

sú množiny prvkov, z ktorých sa tieto systémy (2.2)
skladajú a RpG, RAG sú množiny závislostí medzi tý-
mito systémami a ich okoliami (ao)PG' (aO)AG' Systémy
SPG, SÁG SÚ v priestore rozne diferencované a organi-
zované, takže sa skladajú z jednotlivých, v priestore
rozne rozložených subsystémov

S~(ffl = {G~(ffl' R~(ffl};S~Gm= {G~Gm' R~Gm}
m.n=1.2.3... (2.3)

Vzh1adom na to, že kartografické aspekty modelo·
vania p1'OC6iOvv geosfére, ako aj z nich vyplývajúce
dosledky pre teoretickú koncepciu centrálneho infor·
mačného systému i Kartografického informačného
systému budeme teoreticky demollŠtrovať na priklade
systému SPG, určíme aspoň na základnej úrovni sklad·
bu jeho množiny GpG. Hmotný systém Spo sa skladá
z piatich hmotných subsystémov a1 až a5, tvoriacich
prvky množiny Gpo: ~ - atmosféra, aa • hydrosféra,
a3 - lithosféra, a4 • pedosféra, a5 - biosféra. Podrobne
sa týmto problémom zaoberáme v práci [10, 11]. Tu
ho len spominame z h1adiska zamerania našej práce.

Zvláštne postavenie v systéme Spo (ale i v SÁG) má
relief ako nehmotná veliěina, ktorá preto nie je za-
hrnutá ani v systéme SPa, ani v systéme SAGako sa-
mostatný prvok množin GPG, GÁG, ktorá však silne
ovplyvňuje tok informácií vo vazbách medzi prvkami
systému SPG' Postavením reliefu v systéme So a jeho
vyj adrením topografickou plochou ako matematickým
modelom, ako i z toho plynúcimi kartografickými do-
sledkami, sa budeme zaoberať v samostatnom odstavci.
V systéme SGexistujú dva druhy prenosu informácii:
a) vertikálny prenos informácii,
b) horizontálny prenos informácii.
Všimneme si ako predmet kartografického zobraze·

nia systém SPG diferencovaný v priestore na jednotli-
vé subsystémy (2.3) S~(ffl' ěo je ilustratívne zobrazené
na obr. 2.3. Zákres na obr. 2.3 nám bude slúžiť na
porovnanie s obr. 2.3.2. Jednotlivé subsystémy S~(ffl

(n = 1,2,3, ... ) predstavujú jednotlivé prirodné kom-
plexy rozlišené z h1adiska mierky mapy, vyjadrené
ako základné priestorové komplexné jednotky rozlo-
žené v priestore. Tieto komplexy prechádzajúc množi-
nou stavov menia v priebehu času svoje priestorové
rozloženie.
Z h1adiska zamerania našej práce predmetom nášho

záujmu je problém operácie s informáciami, ako vstup-
nými, tak aj výstupnými údaj mi z h1adiska koncepcie
informačných systémov pri kartografickom zobrazeni
priestorového rozloženia komplexov a ich zmien v čase,
modelovaných v mape pomocou samočinných počíta-
čov. Mapa nám tak podáva komplexný obraz o roz-
ložení subsystémov S~Gnv priestore.

.i\ '!A'k uvažujeme celý systém So, predmetom zobraze-
nia do mapy može byť buď priestorové rozloženie a di-
ferenciácia jednotlivých prvkov systémov (2.3), prie-
storové rozloženie a diferenciácia vzťahov medzi prvka-
mi systémov Spo a SAG, alebo priestorové rozloženie
a vyhraničenie jednotlivých namodelovaných komple.
xov (subsystémov S~(ffl)' Avšak rovnako dobre može
byť predmetom zobrazenia do mapy priestorová dife·
renciácia interakcie dvoch systémov (2.3).
Z kartografického hfadiska vidíme, že pri modelo·

vani procesov v systémoch Spo, SAO a pri modelovani
ich priestorovej organizácie a jej zmien s výstupom na
mapy, pracujeme s obrovským množstvom vstupných
a výstupných údajov, ktoré je potrebné spracovať vo
vhodnej podobe v informačných systémoch.
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2.1 Kartograftekéaspekty .vyjadl'enia reliefn &ko ne-
hmotnej l'em~jny v bmotnom systéme 8po a topo-
grafická plocha ako model relietu

Relief ako forma povrchu zemského (dynamická
plocha) je nehmotná veličina, hmotný je len nositel
tejto formy (lithosféra). Preto ho neuvažujeme ako
samostatný prvok hmotného systému Spo, ale ho ako
stavovú veličinu vyjadrujeme pomocou množiny
kvantitatívnych morfometrických ukazovatelov odvo-
dených na báze geometrického aspektu te6rie polí.

Reliefv zmysle prá.c [8, 9,12] ako formu, t.j. ako prie.
storovú plochu modelujeme topografickou plochou ako
matematickým modelom reliefu. Topografickú plochu
v zmysle prác [8, 9, 12] uvažujeme ako interpolačnú
plochu spojitého skalá.meho pola výšok. Relief v zmys-
le prá.c [8, 9, 12] vyjadríme množinou morfometric-
kých ukazovatelov ako parametrov z, YN, AN, OJ, K.,
... , kde z je nadmorská výška a ako skaláma veličina
je vo vymedzenej časti priestoru funkciou polohy x, y.
Veličiny YN, AN, K., OJ sú na základe vymedzených

podmienok podrobne odvodené v prácach [9, 12].
Z tohto uvažovaného hladiska je relief prostredníctvom
jeho morfometrických ukazovatel ov implicitne obsiah-
nutý v hmotnom systéme SPO a jeho subsystémoch
S~Gft pomocou funkčných predpisov.
Získanie týchto morfometrických ukazovatelov, ich

uchovanie a ďalšie použitie je typickou kartografickou
úlohou. 100 odvodením, ako aj zostrojením ich jednot-
livých morfometrických máp sme sa.zaoberali v prá-
cach [8, 9, 12]. Zostrojením ich izočiarových máp po-
mocOJl samočinných počítačov sme sa zaoberali
v prácach [4, 6, 8].

2.2 Postavenie mapy z hladiska samoěinných poěitaěov
ako nositela informácie a ako modelaěného pro-
striedku

Mapa priestorového zo brazenia nej akých
javov v geosfére a prfpadne ich vzájomných
vztahov je súčasne nositelkou informaci!
o týchto javoch, ich intenzite a vzájomnom
priestorovom rozložení.
Podla postavenie východiskového kritéria móžu byt

na nej zobrazené buď všetky druhy vstupných údaj ov
a rozloženia pre systémy SFO' SAO' alebo ako výstup.
né údaje móžu byt na nej zobrazené rózne priestoro-
vé a iné stavy týchto systémov. Podáva nám takto
informácie o týchto systémoch.
Z hladiska priestorového modelovania procesov

v systémoch Spo, SAO pomocou samočinných počíta.
čov z výstupom na mapu, plnl však mapa druhú
dóležitú funkciu - funkciu modelačného
prostriedku.

2.3l1odelovaBie . geosféry na priklade systému8JI'Q
s výstupom na mapu

Priestorové rozloženie systémov Spo, SAO je velmi
komplikované a ich vyjadrenie v kvantitativnej po.
dobe samo o sebe by holo velmi obťažné. Toto priesto-
rové rozloženie móžeme však v prijatelnej podoba
zjednodušene vyjadrit v mapa zobrazujúcej skúmaný
priestor rozdelený pomocou nejakej geometrickej siete
do jednotlivých plóch LIP. Všetky informácie zo skú.
manej Č8.sti priestoru zaraďujeme do prlslušnej Č8.sti
priestoru odpovedajúcej plošnej jednotky LIP geomet-
rickej siete. Každá plošná jednotka LIP je tak nosite.
lom všetkých informácií ňou vymedzenej Č8.stipriesto.
ru.
Systém Spo uvažujeme v BÚradnej sústave O(x, y)

v určitej mierke M, pričom rovina x, y rozdelená po.
mocou nejakej geometrickej siete bude tvoriť mapu,
ktorú považujeme za výstup zo samočinného počitača.
Systém Spo v zmysle prác [5, U] modelujeme systé.

mom Sk, ktorého prvkami sú jednotlivé plošné elemen.
ty LlPr (r = 1, 2, 3, ... ) geometrickej siete. Na každej
jednotke plochy LIP budeme v zmysle prác [5, 11]
uvažovať systém SPO charakterizovaný pomocou
prvkov množiny GFO' Uvažujeme vertikálne a horizon·
tálne vzťahy a teda aj vertikálny a horizontálny prenos
informácll. Vertikálne vztahy na jednotke plochy LIP
ako prvku modelujúceho systému Sk sú popísané po·
mocou matic. Horizontálny tok informácií, t.j. výme-
nu informácií so susednými prvkami LIP predpokladá •
me v prácach [5, 6, 11] na stranách siete (obr. 2.3.1).
Najlepšie móžeme vyjadriť tok a výmenu informácií

medzi plošnými elementami LIP geometrickej siete pri
použití šesťuholnfkovej siete (obr. 2.3.1), preto uvažu-
jeme túto sieť. Podrobnejšie sa týmto problémom za·
oberáme v odstavci 3.2.
Stav systému Spo v každom prvku LIP geometrickej

siete zachycuje matica C s určitou hodnosťou. Teda
každému stredu plochy LIP je priradený skalár C,
označujúci stav plošného elementu LlPr (obr. 2.3.2).

Z hladiska te6rie množin dostávame teda mnozmy
rovnakých stavov prvkov LlPr modelujúcich subsystém
S~Gft systému Spo. Pomocou samočinného počítaČ8.
budeme potom počítať a vykreslovať hraničné krivky
jednotlivých podmnožin S~Gft s hodnotami skalárov C.
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3.Teoretická osnova Kártografického inf:ol'-
mačného systému a Centrálneho informač-
ného systému z hfadiska modelovania prie-
storovej organizáciehmotného systému Sa

V tomto odstavci rozoberieme niektoré teoretické
otázky a postupy pri konštrukcii informačných systé-
mov, ich štruktúry a formy, pri požiadavkách karto-
grafického spracovania informácií a ich celkovej vzá-
jomnej návaznosti so zretefom na konkrétnu konštruk-
ciu informačného systému. Z toho dovodu, že praktic-
ká konštrukcia kladie zvýšené nároky na jej celkové
vypracovanie a súčasný stav techniky a organizácie
zberu dát a informácií nie je na dostatočnej úrovni,
chápeme našu prácu ako teoretickú prípravu.
Pretože mapu súčasne chápeme ako modelovací

prostriedok .systému Sa, pracujeme pri jej tvorbe
s velkým množstvom vstupných údajov najroznejších
druhovo Tieto všetky druhy údaj ov však v konečnom
dosledku prevádzame pomocou samočinných počíta-
čov na údaje jedného druhu, t.j. na údaje kartogra-
fickej podoby. Predpokladajme teda existenciu zatial
ešte bližšie nedefinovaného Centrálneho informačného
systému (CIS) a Kartografického informačného systé-
mu (KrS), z ktorých budeme teoreticky čerpať infor-
mácie pri mapovej tvorbe a odvoďme tak ich vlast-
nosti, ktoré musia mať z hradiska optimalizácie prie-
behu tvorby mapových diel.
Cielovým teoretickým riešením problému je teda

mapa ako taká v najvšeobecnejšom zmysle a teária jej
plnoautomatizovanej tvorby pomocou samočinných
poČítačov.
rnformácie získavané z informačnýeh systémov pre

tvorbu máp budú teda pomocou počítačov prevedené
na grafické informácie obsiahnuté v mape. Nás zaují-
majú cesty premeny týchto informácií z jednej podo-
by do druhej, od ich počiatočného tvaru až do koneč-
ného tvaru, t.j. od ieh vytiahl1utia z informaěl1ých

~prvkYllúsediace

~na hranAch-slcte

~. prvky súsediace
~ na vrcholoch siete

systémov cez spracovanie do konečnej podoby a ich
vykres'lenie v mápe. Pri tom nás zaujíma teória opti-
malizácie ich spracovania, t.j. minima,1izácia ich pre-
mien. Z tohto hfadiska je teda úzky vzťah medzi spo-
sobom uloženia informácií v informačných systémoch
na jednej strane a informáciami obsiahnutými v mape
na druhej strane. .

Preto sa v tomto zmysle dotkneme všeobecne problé-
mu vstupných informácií pre tvorbu máp získavaných
z uvažovaných informačných systémov CIS a KrS,
pričom tieto informácie všeobecne rozdelujeme na
informácie nekartografickej podoby a informácie karto-
grafickej podoby. Uveďme predbežne, že informácie
nekartografickej podoby sú obsiahnuté v crs-e a infor-
mácie kartografickej podoby v KrS-e. Koncepcia
CIS-u a hlavne KrS-u, z ktorých sa získavajú vstupné
dáta na konštrukciu máp, si všimneme z hradiska
teárie množín. Z hfadiska nášho ciela si potom bude-
me podrobnejšie všímať koncepcie Krs-u a vzájomné
prepojenie CIS-u a Krs-u. Podrobnejšie sa týmto pro-
blémom z teoretického hfadiska zaoberáme v prácach
[4, 5, 6 a 11].

3.1 Všobecné požiadavky na informačný systém so za-
meraním na výstup informácií v kartograftckej
podobe

Na informácie v informačnom systéme sú kladené
dve základné požiadavky. Po prvé je to ich kvalita
v tom zmysle, že informácie sa týkajú javu, veci,
obdobia či stavu, o ktorý nám predovšetkým ide, vo
svojom plnom rozsahu, t.j. vobec sa nevzťahujú alebo
iba vo vefmi malej miete na iné javy, veci, obdobia či
stavy, ktoré z riášho hfadiska s nimi nesúvisia a nie
sú teda návzájom závislé. Po druhé je to dostatok
takýchto kvalitných informácií pokrývajúcich vo
svojom súhrne celú uvažovanú oblasť.

Rozoberieme si teraz informačný systém z hIadiska
všeobeených požiadaviek naň kladených. Tieto by sme
mohli rozdeliť do štyroch základných skupín:

1. Požiadavky spoIahlivosti systému.
2. Požiadavky aktuálnosti systému.
3. Požiadavky orientácie v systéme.
4. DosiahnuteInosť a rozsah informácií v systéme.

Medzi požiadavky spoIahlivosti systému možeme
zahrnúť spoIahlivosť systému ako takého, spoIahlivosť
vzájomnej konverzácie medzi systémom ako poskyto-
vatelom informácií a žiadateIom informácií, možnej
spoIahlivej konfrontácie informácií v systéme a stavom
skutočnosti a pod. Do druhej skupiny zaraďujeme po-
žiadavky aktuálnosti systému na stave informačnej
a výpočtovej techniky, t.j. na stave možností zberu
a ukladania informácií, na aktuálnosti systému z hra·
diska ekonomického· a na požiadavky aktuálnosti
skladby a obsahu systému v čase.

Doležitú úlohu hrá orientácia v systéme a tým aj
jeho využiteInosť v plnej miere jeho rozsahu a obsahu.
V poslednej skupine sú zahrnuté požiadavky týkajúce
sa využitia vlastných informácií z hIadiska ich dosiah-
nuteInosti a vzájomnej návaznosti, hlavne čo sa týka
krátkej vybavovacej doby informačného systému.
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3.2 Rozdelenie priestoru .POlOOCOU r6znychdruhoV'
sieti so zretefom na modelovanie geosféry ako
kybernetického systému

Z dovodov rýchlej orientácie v priestore a velkého
množstva informácii, ako sme už uviedli, delíme prie-
stor na časti geometrickými sieťami. Z nášho hIadiska
delíme siete na pravidelné a nepravidelné. Pravidelné
siete rozdeIujeme na pravidelné podIa veIkosti plochy
a na pravidelné podIa tvaru. Jednotlivé prvky sietí

b)

Obr. 3.2.2

pravidelných podIa veIkosti plochy sa zhodujú vo
svojom plošnom obsahu a nemusia sa zhodovať vo
svojom tvare. Prvky sietí pravidelných podIa tvaru
sa zhodujú vo svojom plošnom obsahu i tvare. PretoŽe
sa najbežnejšie používajú siete trojuholníkové, štvor-
cové i šesťuholníkové budeme sa nimi zaoberať v dal-
šom z hIadiska modelovania geosféry ako kybernetic-
kého systému.

Výhodou trojuholníkovej a štvorcovej siete je ich
jednoduchosť a možnosť zjemnenia a zvačšenía. Ne.
dostatky týchto sietí sa však prejavia v našom prí-
pade pri ich použití pri matematickom modelovaní,
a to pri modelovaní výmeny informácii medzi jednot-
livými prvkami systému 50 resp. SFO, 5AO' Tu
sa prejavujú výhody šesťuholníkovej siete, ktorá pra-
videlnými prvkami pokrýva celú uvažovanú plochu
a šesťuholník pri najmenšom obvode ohraničuje ma-
ximálnu plochu.

Fri matematickom modelovaní geosféry ako kyber-
netického systému 50 diferencovanom v priestore
a meniacom sa v priestore a v čase sú doležité vazby
medzi jednotlivými podsubsystémami tohoto systé-
mu, vymedzenými prvkami siete a ich vzájomné poso-
benie. Horizontálnu výmenu informácií ako prejav
týchto vazieb predpokladáme cez hrany siete. Stav
subsystému závisí od stavov Busedných subsystémov.

Pritrojuholníkovej a štvoreovej sieti je problematické
posobenie subsystémov susediacich s uvažovaným
subsystémomiba vrcholmi siete. Z hradiska hmotného
prenosu informácií ide o nepriame posobenie i keď
iného druhu ako nepriame posobenie ostatných sub.
systémov nesusediacich s uvažovaným (obr. 3.2.1a-b).
Jednoznačne možeme vzájomné posobenie a teda aj
prenos informácií klasifikovať a modelovať pri použití
šesťuholníkovej siete z toho dovodu, že ostatné sub-
systémy s uvažovaným buď priamo súvisia, alebo
nesúvisia (obr. 3.2.1c). Výhodou šesťuholníkovej siete
zostáva i to, že ju mOžeme dostať z trojuholníkovej
a štvorcovej siete (obr. 3.2.2 a obr. 3.2.3). Podrobnejšie
sa týmito otázkami zaoberáme v prácach [5, 6, 11].

3.3 Principy rozdelenia informácii na ififormácie karto-
grafickej a nekartografickej podoby a ich využitie

Obsah máp v najvšeobecnejšom zmysle možeme
kategorizovať do dvoch základných kategórií:
I. Kategória základných mapových prvkov tvoriacich
základný obsahový podklad všetkých druhov máp.
Do tejto kategórie patrí teda úplný topografický ma-
pový obsah (všetky druhy a kategórie komunikačných
sietí, hydrografická sieť, vrstevnicové pole, atd.).
II. Kategória mapových prvkov sekundárne získa-
ných výpočtom číselných podkladov najroznejších
druhov príslušných vyjadrovaných javov. Za takéto
považujeme údaje charakterizujúce aktivitu antropo-
sféry ako priestorového systému 5AG a údaje cha-
rakterizujúce prírodnú časť geografickej sféry ako
priestorového systému 5FG.

Za údaje charakterizujúce aktivitu antroposféry,
stručne vyjadrené, považujeme napríklad všetky šta-
tistické údaje v najvšeobecnejšom zmysle z roznych
oblastí ekonomickej aktivity človeka, charakterizujú-
cich jeho čiÍlllosť v priestore.

Za údaje charakterizujúce prírodnú časť geografic-
kej sféry považujeme všetky kvantitatívne údaje
o prvkoch systému 5FG na zvolenej príslušnej rozlišo-
vacej úrovni (napr. na úrovni súčasného najpodrobnej-
šieho stavu poznania a z neho plynúcej schopnosti vy-
číslenia).

Z týchto číselných údaj ov získame kartografické
údaje na vykresleírie až sekundárne, pomocou výpoč-
tov.
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AIt uvažujeme teraz teoretickú existenciu infor-
mačných systémov, z ktorých získa.va.me vstupné
údaje pre samočinný počítač na p1noautomatizovanú
tvorbu máp, potom z takto uvažovaného h1adiska
vstupné údaje do samočinného počítača na výpočet
a vykreslenie máp mOžeme rozdeliť na informácie
kartografickej podoby a informácie nekartografickej
podoby. Za informácie kartografickej podoby teda
pracovne považujeme detky druhy informácií na vy-
kreslenie mapových prvkov pomocou samočinných
počítačov, pri ktorých nie je potrebný prepočet, ale
len na základe podanej inštrukcie možno priamo prí-
slušné prvky vykreslit.

Za informácie nekartografickej podoby pracovne
považujeme všetky tie druhy informácií obsiahnutých
v informačných systémoch ako vstupných údaj ov pre
samočinné počítače, po ktorých až na základe poda-
ného algoritmu pre výpočet kartografických prvkov
získame informácie pre kartografické vyjadrenie prí-
slušného javu.

Z Madiska informa.čných systémov informácie ne-
kartografickej podoby sú obsiahnuté v Centrá1nom
informačnom systéme a až informácie kartografickej
podoby sú obsiahnuté v Kartografickom informačnom
systéme.

Informácie kartografickej podoby možeme teda roz·
delit na základné kartografické informácie obsiahilUté
ako základný fond informácií v KrS-e a na kartogra-
fické informácie získané na základe zadaného algorit-
mu prepočtom z informácií nekartografickej podoby
obsiahnutých v ers-e alebo získaných ers-om z iných
informačných systémov.

3.4 Obsah máp z hfadiska te6rie množin a jej d6s1edok
na koncepciu Kartografického informaěného systé-
mu

Ako sme už uviedli v našich prácach [4, 6], obsah
akéhokofvek druhu mapy možeme uvažovat na báze
teórie množín tak, že súhrn všetkých prvkov tvoria-
cich obsah akéhokofvek druhu mapy možno považo-
vať za základnú množinu:

z = {A, B, O},
ktorej prvkami sú množiny

A = {AI' A2, Aa, , Ai}
B = {BI, B2, Ba, , Bi}

O = {Ol' O2, 0a,' .. , Ok}

troch základných kategótií mapových prvkov tvoria-
cich obsah mapy, pričom

A - je množina všetkých čiarkových prvkov,
B - je množina všetkých bodových prvkov,
O - je množina všetkých plošných prvkov.

Táto kategorizácia mapových prvkov je doležiM.
z hfadiska koncepcie KrS-u, preto rozvedieme tento
problém trochu podrobnejšie.

Každý prvok z množín A, R, O na pravej strane
(3.4.2) predstavuje jeden druh príslušnej kategórie
prvkov tvoriacich obsah mapy. Preto každý prvok na

pra.vej strana (3.4.2) je podmnožinou ďaIšíoh prvkov
podrobnejšie delia.oioh základné ka.tegórie mapovýoh
obsahových prvkov. V dósledku toho možno prvky
množín (3.4.2) mapovat ako mno!iny

A, = {(Ai)m}, Bj = {(Bi),,}, Ok = {(Ok)r}, (3.4.3)

v ktorých každý ich prvok predstavuje už súbor jed-
notlivých základnýoh druhov mapovýoh prvkov
(i, j, k, m, n, r = 1,2, 3, ... ). To znamená, že každý

0 .. r:::-1 r-::-l So<c;o1itownlln(llr-L..::..-J ... ~ mačnf •.,.stirny

lnformicic

~tq'~
by /

I
,
I

In_ie
bnografic-
kej podoby

prvok množín (3.4.3) je tak podmnožinou tvorenou
súborom vždy základných prvkov mapy. Ak teda
prvky množín (3.4.3) považované za podmnožiny,
v ďalších úvahách uvažujeme ako množiny, potom za
prvky každej tejto novej množiny možeme napr. po-
važovat súbor kartézskych súradníc X, Y a k nim
priradeného súboru ďalších ukazovatefov ako skalár.
nych hodnot, uvažovaných ako súradnice vektora Q,
určujúcich úlohu a priebeh každého jednotlivého dru.
hu elementu príslušného mapovaného základného
prvku mapy. To znamená, že vždy jedna trojica sú-
radnic x, y, z s priradeným vektorom Q bude tvorit
vždy jeden prvok a, b, c nových množín

(Ai)m = {(aim)p}
(Bi)" = {(bi,,)q}
(Ok). = {(Ck').}

kde indexy i, j, k, m, n, T, p, q, 8 = 1, 2, 3, ... a. prvky
a, b, c množín (3.4.4) v zmysle uvedeného sú

(aim)p = [(x, y, z; Qhm]p
(bi,,)q = [(x, y, z; Q)i,,]q (3.4.5)
(Ckr). = [(x, y, z; Q)kr].

Súbor kartézských súradníc s priradenými ďalšími
skalárnymi hodnotami ako súradnicami vektora Q ku
každej usporiadanej trojioi x, y, z slúži ako množina.
vstupných údaj ov pre počítač pri tvorbe máp.

Rozne druhy máp obsahujú rozne súbory prvkov,
pričom každý súbor obsahuje rozny počet druhov
prvkov. Uvažované z Madiska teórie množín to zna-
mená že rózne druhy máp možeme uvažovat za prie-
niky či zjednotenia roznych množín (3.4.3) a ich kom-
binácie.

Ako sme už spomenuli uvedené množinové poníma.
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nie obsahu máp je doležité pre teoretickú koncepciu
Krs-u. Z tohoto h1adiska sú v pamati KrS·u uschova.
né údaje (3.4.5) jednotlivých množin (3.4.4).
V pamati KrS·u sú ku každej množine (3.4.4) pri.

radené inštrukcie na vykreslenie príslušného prvku,
ktoré obsahujú povely na vykreslenie napr. druhu čia-
ry, hrúbky čiary, velkosti značky a pod.

L ~. ".".", •." .••• "u.Tu ••

Obr. 4.1.2 Nádvaznosti in/ormaéných blokov padla kvali·
ty vnútorného obsahu

3.5 Kartografický informaěný systém a Centrálny
informaěný systém a ich vzájomné prepojenie

Načrtneme teraz celkovú štruktúru informačných
systémov, ich vzájomné prepojenie a úlohu pri širo.
kom zábere spracovávania informácií pri modelovani
geosféry ako kybernetického systému. Stále však
budeme mať na zreteli konečné spracovanie informácií
v tvare mapy. Kartografický informačný systém chá.
peme ako špecifickú časť v celkovom súhore informač·
ných systémov. Tento súbor pozostáva z roznych špe.
cifických informačných systémov: KrS - Kartogra.
fického informačného systému, rsrs - Integrovaného
štatistického informačného systému (viď práca [2]),
a mnohých iných. Zvláštne postavenie v tomto súhore
má Centrálny informačný systém ers, ktorý je akýmsi
riadiacim centrom a sprostredkovatelom prenosu in.
formácií medzi ostatnými systémami. Štruktúra vzťa.
hov a postavenie ostatných informačných systémov
8Ú znázornené na obr. 3.5.1. Treba však poznamenať,
že všetky špecializované informačné systémy mimo
CIS·u 8Úrovnocenné. Zvláštne postavenie (ako na obr.
3.5.1 má KrS) majú iba pri výstupe informácií v žili.'
danej podobe.
Z h1adiska zberu informácií to znamená, že v erS·e

by sa zhromažďovali informácie najvšeobecnejšieho
charakteru zo všetkých odborov a jednotlivých špeciál.
nych informačných systémov, ktoré by boli priamo
napojené na ers. Centrálny informačný systém by
slúžil jednak ako koordinátor a jednak ako transfor·
mátor a retranslátor. Podmienkou jednoduchej pre·
vádzky je však zhodná forma uloženia informácH
v každom so spomínaných informačných 8ystémoch
z h1adiska technickej dosažteil'nosti. Špeciálne pre KIS
z toho vyplýva, že informácie kartografickej podoby
hy boli uložené v tomto informačnom systéme (KIS)
a informácie nekartografickej podoby by boli rahko
dosažiterné vo vhodnej forme (viď obr. 3.5.1).
Vhodná forma uloženia informácií, kompatibilita

informačných systémov ufahčujú spracovanie infor.
mácH v jednotlivých odborooh ft, z h1adiska kartogra.

fického by odpadla prlpravná časť zberu informácií ne.
kartografickej podoby, pretože by stačilo iha ich spra.
covanie do konečnej podoby.

Takto načrtnutá' schéma organizácie informačných
systémov by bola uskutočniterná na základe použitia
samočinných počítačov. Z technického h1adiska však
z toho vyplýva konštrukcia vhodných jazykov a jed.
noduchých postupov pri výstupe žiadaných informácií
pre konštrukoiu máp.

4. Tvar informácie z hfadiska modelovania
a jej dosiahnuternosf v KIS·e

V tejto častí našej práce Sil.budeme zaoberať zara·
dením informačného bloku podlil. jeho rozsahu a jeho
vnútornej skladby. Vyohádzame z toho, že v urči.
tom zmysle je možné prioritné usporiadanie infor.
mačných blokov. Informačný blok vyššej triedy je
nadradený (má vačšiu prioritu) všetkým informač.
ným blokom nižšej triedy toho istého informačného
stromu alebo jeho vetvy. Priori~a informačných blo-
kov tej istej triedy je založená na ich rozsahu. Infor.
mačný blok menšieho rozsahu má vačšiu prioritu
než informačný blok vačšieho rozsahu. Týmto sposo.
hom je zároveň zabezpečené kumulatívne narastanie
informácií pri širšom záujme. Vhodným kódovaním
zabezpečíme tieto vzťahy medzi jednotlivými infor-
mačnými hlokmi.

4.1lnformaěný blok a jeho zaradenie v štruktúre KIS·u

Doležitým faktom vzh1adom na modelovanie geo·
sféry ako kybernetického systému je zaradenie infor.
mačnýoh blokov podla ich vnútornej skladby. Infor-
mačný blok s nepriamymi informáciami má menšiu
prioritu ako informačný blok s priamymi informáciami.
Doležitou podmienkou pri zaraďovani informačného
bloku s nepriamymi informáciami je podmienka do-
siahnuternosti tohto bloku z viacerých kanálov, pre·
tože zasahujú široké pole problémov (multiplikácia)
(obr. 4.1.1).

Pti zaraďovani informačných blokov s priamymi
informáciami geometrickej podoby musíme uvažovať
ich špecifikácie vzh1adom na ich tri základné podoby:

1. bodové, určené súradnicami,

2. čiarové, určené množinou súradníc určujúcich
bodov,
3. plošné, určené mnozmou súradníc určujúcich

bodov ohraničujúcej krivky.

Rozoberieme nádvaznosť informačných blokov v·zá.
vislosti na ich kvalite vnútorného obsahu. Výher
týchto nádviizností závisí na jednotlivých oblastiach
a odhoroch, ktorých sa dané informačné bloky týkajú.
Celkové usporiadanie je znázornené na nasledujúcej
schéme (obr. 4.1.2).

V prípade, že nepotrebujeme obsiahnúť všetky stup.
ne návazností, je potrebný algoritmus zaručujúci
výstup (využitie) len potrebných informačných hlo·
kov. Tým Sil.dostaneme k problematike komunikácie
medzi žiadatefom informácH a ich poskytovaterom.
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V postavení poskytovatefa vystupuje informačný
systém zastúpený počítačom a v postavení žiadatera
človek alebo iný informačný systém. Komunikácia
sa zužuje na dva základné druhy komunikácie:
1. stroj - stroj,
2. človek - stroj.
Prvý druh komunikácie tvorí iba medzistupeň a dá

sa dosiahnúť kompatibilitou jednotlivých použitých
počítačov. Problémy komunikácie človek - stroj sú
predmetom širokého bádania. My se nebudeme týmito
otázkami podrobne zaoberať.

4.2 Vnútorná štruktúra informaěných blokov

Z hfadiska vyššie rozoberaných návazností infor-
mačných blokov štruktúra jednotlivého informačného
bloku pozostáva z troch základných častí:
1. zaraďovacia časť,
2. vlastné informácie,
3. nadvazná časť.
Zaraďovacia Čll-sťinf~>J'mlj.čnéhoblo:ku py D1,~I~ ob-

sahovať okrem iného:
1. druh inf{)rmácií,
2. kategóriu (triedu) infQrm4dí,
3. výstupný tvar informácií,
4. kódovanie,
5. algoritmy (aj výbe:m a urč9va~a).
V nadvaznej časti by boli kódovaním rozsa»ovo

i kvalitatívne napojenia na nadvazujúce informačné
bloky.

4.3 Zabezpečovací systém využitia informácií KIS-u

Chceli by sme v lp'4tlq>sti roz9brať nie1Ftoré teore-
tické hladi~ká na ~lj.bezpečovací systém využitia infor-
má,.ciíulQŽených v Kartografickom informa,čnom sys-
téme. Pojde nám o načrtnutie štyrqch ~kl~dných
otázok. Prvou je kvalita informácií v informač-
nom systéme, ktorú mo'Žme vyjad.riť jednak pres-
nosťou informácÍÍ a jednak ich časovosťou. Podla po-
žiadaviek na presnosť možeme uvažovať dve základné
triedy informácií: ' .
a) dáta vyjadrujúce kvantitatívne hodnoty uvažo-

vanej oblasti,
b) súradnice vyj adruj úce prv~y štrukturál~ti

uvažovanej oblasti, pričom presnosť spracovávania
týchto súradníc je závislá na mierke mapy, pretože,
ako sme už zdoraznili, mapu používame ako výstupné,
ale i vstupné vyjadrenie informácií.

. VIeobecnl!
lnformatN bloky
v dmci jOdnodivýCh

oblastl

$pedolizowné in(or·
mafnl! bloky v rimd
jednodivjch odborov

~ in{or- Specio&zovanlin{or-
mofnl! bloky v rfmci mafnl! bloky v rámci
jedntho odboru ~~-

nl"hob~

Obr. 4.1.1 Všeobecná schéma štruktúry informačného
bloku z hladislca geometrickej podoby a priklady

Druhou je otázka významnosti klasifikácie
informácií. Opať uvažujeme dve hradiská: Kvanti-
tatívne, vyjadrujúce obsažnosť informácií Ri o uva·
žovanej oblasti, tj. relatívne vyjadrené množstvo
informácií Mi vzhladom na podiel prakticky dosiahnu-
tefného množstva inforlllácií Pi ku teoreticky možné-
mu množstvu informáeÍÍ Ti padla vzorca

R- = Mi • Pi

• 100 Ti'

prlCoUl Pi < Ti a. Mi e < ();100 > a kvalitatívne
hfadis:ko.,vYPl-P.rujúcestup~ vys1;ihnutja základných
čit štruktúry uvažovanej oblastidanýmiinformáciami.

'rret,ia otlÍozkasa tÝ:ka významu možnosti pou·
žiti\li niektorých informácií pre široký ok,:rub.
žiadatefov. Túto ot~zku by E!memohli riešiť vhod,ným
1{.ódovaIÚmvstupných kfuQov do inform~čnéhp sys.
Mm\).(obr. 4.3.1). ~e1>udeple SE} však ňou podrobnejšie
z!Wbe:ra~.
Poslednou otázkou sú možnosti využitia infor-

maoného systému z hradiska ekonomického a z hla-
diska nových postupov spr.acovávania informá.cií.
Ekonomické hladisko umožňuje vyjadrenia ekono-
mických úspor pri podstatne rýchlejšom zásahu do
štJ.'Ukturálnej schémy uvažovanej oblasti, bez rizika
náh~losti zásahu. Vypracovávanie nových algorit-
mova postupov pri spracovávaní a využití dosiahnu-
tefných informácií o uvažovanej oblasti, ich kvalita-
tívna zmena, to všctko umožňuje nielen rozvoj tejto
vednej discipliny, ale sa vždy vracia v konečnom do·
sledku do oblasti ekonomickej.

Načrtli sme stručne základnú najvšeobecnejšiu pro·
blematiku koncepcie Kartografického informačného
systému (KrS) a Centrálného inf. systému (OIS) zo
zorného uhla modelovania priestorového kybernetic-
kého systému geosféry 5G a jej priestorovo diferenco-
vaných subsystémov 5FG, 5AG pomocou samočinných
počítačov s výstupom na mapu. Z hladiska takto na-
črtnutého problému mapa plní novú špecifickú funkciu
- funkciu modelačného prostriedku priestorového sys·
tému 5G• Na splnenie tejto úlohy a úlohy plnej auto·
matizácie mapovej tvorby je potrebné najprv vybudo-
vať informačné systémy.

Načrtnuté otázky a problémy o konštrukcii infor-
mačného systému na kartografické spracovanie infor-
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mácii zapadajú do celkového trendu rozvoj a informač.
ných systémov. Niektoré praktické výsledky i teore-
tické návrhy koncepcie inf. systémov ukazujú, že na·
stúpená cesta v konštrukcii inf. systémov je kompliko-
vaná, ale je potrebná [1, 3, 13, 14].

Do redakcie došlo 26. 6. 1972

Lektoroval: Ing. Štefan Špaček,
SSGK, Bratislava
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Problém systému kartografi·~kej
generalizácie v podmienkach
automatizácie

Illg. ť1il.anHájek, CSc.,
Katedra mapovania a pozemkovýsh

úprav Stavebnej fakulty SVST
v Bratislave

Mapa slúži ako súhrnný grafický záznam poloho-
ve vyjadrených prvkov, javov a ich funkcií. Požia-
davky na obsah súčasnej mapy sú čím dalej nároč-
nejšie a špecializovanejšie. Právom sa preto pýta-
me, ako bude pokračovať vývoj mapovej tvorby v XX.
storočí? Pritom si uvedomujeme, že žiadny sposob
ani štýI nie je nemenný. Moderné výpočtové a
zobrazovacie prostriedky zasahujú i do kartografic-
kej tvorby. A s tým je spojené i hodnotenie metód
a technológií tradičnej kartografie.
Cief riešenia spočíva v hla daní algoritmu postup-

nej aplikácie zásad pri spracovaní číselných a gra-
fických informácií o prvkoch obsahu mapy na vhod-
ných automatických zariadeniach. Redakčné a gra-
fické spracovanie mapy optimálne vyhovujúce úče-
lu a pOžladavkám na úplnosť obsahu, ktoré je od-
borne velmi náročné. Obťažnosť a náročnosť vyplý-
Va zo základnej definície mapy. Pritom v závislosti
na zmenšení znižujú sa možnosti vyjadrovať pod-
robno:;ti, čo má za následok zjednodušovanie obsa-
hu mapy výberom. V protiklade tejto skutočnosti
spoločenské záujmy kladú v súčasnej dobe na obsa-
hovú bohatosť, podrobnosť a pohotovosť mapy stále
vyššie požiadavky. Doteraz vykonávaný výber prv-
kov mapy a zjednodušovanie obrazu na podklade
subjektívnych hodnotení sa stávaju za týchto okol-
ností ťažkopádnymi. Preto sa zákonite a výrazne
objavujú požiadavky na optimalizáciu a normalizá-
ciu pri tvorbe mapových diel.

Problematika automatizácie tvorby a vydávania
máp najjednoduchšie sa rozčleňuje do týchto bodov:
1. Kartografické informácie v digitálnej forme.
2. Sp6soby výberu informácií a ich kartograficka
generalizácia.

3. Parametre obsahu máp s ohfadom na grafickú
interpretáciu. •

4. Matematická formulácia vzťahov pre spracovanie
podkladových informácH pre potreby výberu a ge-
neralizácie na samočinnom počítači.

5. Grafická interpretácia vybraných digitálnych in-
formácH.

Z tohoto komplexu problémov ďalej uvedieme len
niektoré.
Technický pokrok úspešne vyriešil poloautomatický

alebo automatický prevod grafických informácií do
číselnej formy. Tietočíselné podklady spolu s automa-
tickými výpočtovými a zobrazovacími prostriedkami
vytvorili základné podmienky vzniku digitálnej
mapy. Ide v podstate o premenu bodového, čiaro-
vého a plošného usporiadania klasickej mapy do
lineárneho číslicového záznamu, zaznamena·
ného na diernych štítkoch, diernych alebo magnetic-
kých páskach, magnetických diskoch a moderných
mikrofilmoch. Mapové prvky sú zachytené množinami
rovinných súradnicových dvojíc v zvolenom súradni·
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Obr.1.:Grafické znázornenie výberu vodnej siete s dvojitou závíslosfou vztiahnuté k poětom (n) a dížkam (h)--
vodná siet je zoradená podTa dtžok, M - 1:200 000, ("z" je fotografická zmenšenína prekreslená do mierky)

covom systéme. Takto sa registrujú s vopred známou
presnosťou a podrobnosťou poloha, priebeh a funkcie
mapových prvkov. Registrácia jednotlivých tematic-
kých prvkov z určitého územia vytvára súradnicové
informácie pre razne účely.

Prvky, javy a ich funkcie delia sa do súborov --
kategórií, tieto do registrov, obsahujúcich prvky
vytvorené z informácií na základe údaj ov . Toto
rozdelenie predstavuje vcelku jednotný normalizo·
vaný systém. Na prík1ade dopravy vysvetlený tento
systém vyzerá takto:

kategória -- doprava
register -- cestná doprava, železničná do-

prava, atd.
-- číslo cesty, spojov, atd.
-- digitálne vyjadrenie polohy po-

du, tj. jeden bod z prvku
-- časť informácie napr. digitálne

hodnoty súradnice x, resp. y

Generalizovať prvky, javy a ich funkcie (význam
javu) je potrebné hlavne podla mierky a účelu odvode-
nej mapy, z hIadísk kvality a kvantity. Generalizácia
obsahu máp v kartografickej praxi sa bežne používa,
avšak je doteraz výsledkomsubjektivneho prístupu.
Pri generalizácii kartograf vnima a rozhoduje Ba pre
výrazové prostriedky priamo ako graficky znázornený
objekt. Z rozdielneho tvaru a farebnosti značiek je mu
zrejmé, nielen o aký prvok ide (vodné toky, cesty, síd-
liská, most, druh porastu, ap.), ale presne rozlišuje
a identifikuje každý jednotlivý detail (sútok, križo-
vatka ap.), ktorý do mapy vyberá, zakresruje a zo-
všeobecňuje. Kartograf maže preto subjektívne posú-
diť jeho význam v celom komplexe ostatných generali-
zovaných skutočnosti. Kartografická interpretácia je
výsledkom dlhodobých skúseností rudského vnímania
a znázorňovania geografického prostredia. Neprekva-

prvok
informácia

puje preto, že i keď nie sú stanovené celkom exaktné
zásady a parametre generalizácie, je možné v hodnot·
nejších kartografických dielach vystopovať určité pre-
vládajúce a často i štatisticky preukázatemé závislosti
v riešení mapového obrazu.

Táto skutočnosť sa využíva v teoretických štúdiach
analytického riešenia kartografickej generalizácie.

Pri spracovaní informácii z digitálnej mapy, ked
proces generalizácie prebieha v počítači, bez "ludské-
ho vnimania" musia sa uvažovat tieto integrujúce
charakteristiky:

1. Vyjadrenie polohy prvku číselne.

2. Vyjadrenie prvku identifikačne -- prira-
denie identifikačných znakov.

Vyjadrenie polohy prvku číselnou formou je profe-
sionálna úloha geodézie a čiastočne i kartografie od
II. stor. n. I. (Ptolemaios).

Identifikačné znaky majú formu číselného kódu a sú
akýmisi kvalitatívnymi ukazovateImi prvkov inte-
grujúceho významu, ktorých poloha je registrovaná
v súradniciach. K vali to u je treba rozumieť nielen
rozdielny charakter v kategóriach, ale i význam
prvku alebo jeho podrobností v danom územi a kon-
krétnej polohe (komunikačný uzol, daležitý objekt,
výrazná terénna preká.žka, ap.). Identifikačné znaky
majú pri rozpracovaní analytických metód generali.
zácie verký význam. Proces, ktorý zatia! kartograf
.rieši vo svojom vedomi, maže počítač rozriešiť iba
vtedy, ak má podrobne udané zásadné pokyny na
polohovú vazbu jednotlivých kategórii a vazbu na
ich identifikačné znaky. Pri budovaní bázy kartogra-
fických informácií treba mať jednoznačne- vyriešenú
problematikuspasobu kódovania. Identifikačne znaky
sú určujúcim činiterom a delime ich do troch skupin:
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1. Znakyurčujúce - o aký mapový prvok ide,
tj. určuje sa jeho kategória a bližšie určenie cha-
rakteru mapového prvku.

2. Znaky spresňujúce kvalitatívne charakteris-
tiky. Tieto sa často dajú získať z mapy pri karto-
metrickom merani, alebo sú súčasťou popisných
údajov a vzťahujú sa ku konkrétnej polohe javu
ako kvalita vozovky, šírka komunikácie, rýchlosť
prúdu, híbka dna, typ a velkosť sídliska, druh
výroby, atd.

3. Údaj e na prevod mapy do grafickej podoby
- sila čiary, druh a velkosť značiek, typ písma.

Tvorba odvodenej mapy z bázy informácií v závis-
losti na mierke a účele je· pri optimálnom spracovani
závislá na celom rade činitelovo Z nich najdoležitejší
činitel je optimálna hustota prvkov obsahu mapy a jej
vazba na formu grafickej interpretá.cie. Riešenie tejto
otázky je velmi doležité pre generalizáciu. Vzájomn4
vazba statických a dynamických prvkov s určením
polohy poskytuje procesu analytickej generalizácie
podstatne vačšiu dynamickosť. Vychádza sa pritom
z poznatku, že optimálne zaplnenie jednotkovej plo-
chy mapy všetkými prvkami dosahuje hodnotu 18 %
v závislosti na jednofarebnom vyjadreni [2].

Úlohu "kolko" prvkov vybrať z podkladovej mapy
do mapy odvodenej riešia mnohí autori roznymi spo-
sobmi. Rovnice odvodené Srnkom [4] vyjadrujú zatial
najpriaznivejšie predpoklady na komplexné riešenie
výberu prvkov a dosiahnutia optimálnej hustoty. Uva-
žuje matematicko-Iogické modely vyjadrujúce dvojitú
závislosť medzi hustotou prvkov na podkladových
a odvodených mapách. Hustoty prvkov sú vyjadrené:

ich počtom na jednotku plochy (na obr. označené
písmenom "n")

ichsúhrnnou dížkou - pre čiarové prvky (na
obr. označ~é písmenom "h").

L L L
Obr. 2. Grafické znázornenie výberu vodnej siete s dvojitou závislosfou vztiaknuté k počtom (n) a dtžkam (k) -
transformácia pre celé záujmové územie, vodná sief zoradená padla sumárnej klasifikácie, mierka 1:200000,

("z" je fotografická zmenšenina prekreslená do mierky)

eOl (PO)fJ'(1-fO')-fJ' +U01
n(p01) =--. - n1-f., kU.,100 Po . (Po) • {P,>

k - j01 n-k01 k1 + I.,
(P01) - 100 . (P,> • (P,)

j (P. )-fJ,.k" + I.,k - ~. ~ n-k01 k1 + I.,
(P01) - 100 Po (P,> (Po)

Tieto vzorce sú zložité a vyjadrujú vo forme násobných
koeficientov a exponentov vplyvy kvalitatívnych a
kvantitatívnych charakte:ristík, ktorých hodnoty boli
stanovené štatistickými metódami. Zachovanie pro-
porcionálnych vzťahov medzi prvkami na mape pod-
kladovej a odvodenej vyjadruje matematicko-Iogický
model proporcionálneho výberu vo vzťahoch (5) a (6).

Tieto zohradňujú vplyv 'počtu prvkov na odvodenej
mape, vztah (5), resp. dlžky, vztah (6).*)

*) vo vzťahoch (1)-(6) má symbolika takýto význam:
fI,{po> - je počet prvkov na podkladovej mape,
n(pOl) - je počet prvkov na odvodenej mapa,
8(1'0) j~(ilž~~ prvku na. podkladovej ma.pe,
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h(po~) - je dížka prvku na odvodenej mape,
eou 101 - násobný parameter,
{JI' /01' gOl - mocninové parametre,
(Jo, kOl, tOl - mocninové parametre,
ň(Pol - je priemerný počet prvkov na podklado-

vej mape,
h(PO) - je priemarná dfžka prvku na podklado-

vej mapa.

Odvodené vzťahy matematického výberu.v tvare
mocninových funkcií riešia závislosť medzi zaplnenfm
prvkov na podkladovej mape a zaplnenfm prvkov na
mape prvého, druhého, až i-tého odvodenia. Rozpra-
covaný algoritmus postupnej generalizácie umožní rie-
šiť výber v celej sérii postupne odvodených máp v ná-
vaznosti na optimálne zaplnenie mapy.

Po vyriešení a stanovení hodnoty "korko" prvkov
vybrať do odvodenej mapy [5] nastáva výber, kde sa
rozhoduje, "ktoré" prvky budú vybrané [2]. Túto
otázku rieši kIúč normalizovaného systému klasifiká.-
cie v integrovanom systéme kartografických informácií.
Stanovenie objektívnych zásad generalizácie obsahu
mapy vyžaduje normalizácil,l v klasifikácii mapových
prvkov. Podmienkou je rozdelenie obsahových prvkov
mapy podIa ich druhu do jednotlivých kategórií
a registrov tak, aby sa rešpektovali spoločné vlastnosti.
V rámci registrov treba rozdeliť tieto mapové prvky
do jednotlivých klasifikačných stupňov tak, aby v kaž-
dom stupni boli pokiar možno prvky totožného cha-
rakteru a kvality (rovnakej váhy). Pre každý register
je potrebné určiť samostatné normy výberu. Ako re-
gistre z hIadiska tvorby máp sú: komunikácie,
sídliská, vodstvo, terén a funkčné plochy
(kultúrya úžitkové plochy). Klasifikácia komunikácií
a sídlisk pre potreby automatizácie nerobí spravidla
žiadne ťažkosti. Komunikácie sa delia podIa typu,
kvality a sídliská podla počtu obyvatelova admhůstra-
tívneho významu. Výškopis z hIadiska potrieb automa-
tizovanej generalizácie sa rieši na báze spojitého ska-

Obr. 3: - Obraz vodnej siete ziskaný proporcionálnym výberom, vodná sief je zoradená padla sumárnej Hasifi-
kácie, mierka 1:200 000, ("z" je fotografická zmenšenina prekreslená do mierky)

lárneho pola [3]. Rozmanitosť funkčných plóch sa
musí riešiť vo vzťahu k iným kategóriam a registrom.
Zložitá problematika je pri výbere vodstva. Sta-
novenie noriem výberu len na podklade pódorysnej
štruktúry nie je dostatočne objektívne. O hierarchie-
kom usporiadaní vodnej siete rozhodujú aj kvalitatív-
ne ukazovatele. Zložitá. korelácia v prírode jestvujúcich
vzťahov musí sa nutne postupne pri odvodzovaní máp
zjednodušiť pre účelné zachovanie vzťahov, najmii.
pri kvalitatívne dóležitejších prvkov. V podstate ide
o výber pravidiel určujúcich postup pri riešení úlohy,
ktorýsa nazýva algoritmom riešenia. Jeho rozpísa-
nie do inštrukcií je práca odborne velmi náročná.. Ide
hlavne o presný logický postup pri riešení.

Pri analytickom hodnotení charakteru zobrazova-
ného územia je nutné posudzovať výskyt, tvar, vý-
znam, rozmery a iné kvantitatívne a kvalitatívne
znaky každého prvku. Pre podrobnú klasifiká.ciu vod-
nej siete postačujú tieto ukazovatele:

1. dížka toku - jedna z najvýznamnejších charak-
teristik vodnej siete,

2. plocha povodia-najvšeobecnejšia charakteris-
tika umožňujúca prvý názor o význame toku,

3. prietok - odtokové pomery sú najdóležitejšou
charakteristikou vodných tokov a majú najvačší
praktický význam,

4. počet prítokov - táto charakteristika pouka-
zuje na nadradenosť tokov,

5. ekonomicko-hospodárske ukazovatele - sú
charakteristikou funklSného významu toku.

Objektívne stanovenie hraníc klasifikačných tried
umožňuje pre vodstvo toto ricšenie: Predstavme si, že
máme napríklad podIa prietokov (l/s) zoradené všetky
rieky do vzostupného poriadkua pózná.me medze kla-
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Obr. 4. Grafické znázornenie výberu vodnej siete s dvojitou závislostou vztiahnuté k počtu (n) a dlžkam (h) -
transformácía pre jednotlivé povodia, vodná si€! zoradená podla sumárnej klasifikácie, mierka 1: 200000,

("z" je zmenšenína prekreslená do mierky)

sifikačnýeh tried, ktoré nazveme Xl' X2, ••• ,XIO' Naj-
nižšou hodnotou takejto postupnosti by bol samo-
zrejme prietok rovný nule. Z rozdielov medzi klasifi-
kačnými triedami dostaneme prvé diferencie, označme
ich di, z rozdielov prvých diferencii dostaneme druhé
diferencie, označme ich Di vzorce (7) a (8).

napr.: Xa-X2 = da

da-d2= Da

čiže Xi = X(HI + di

di = d(i-ll + Di

m
Xm = mDI + +~ 2(2i-2) (m-i + 1)

i=2

116 514 - a viac
29 132 - 116 514

7286- 29132
1824- 7286

458- 1824
116- 458

30- 116
8- 30
2- 8

do 2

10
9
8
1
6
5 (!O)
4
3
2
1

Na výpočet horných hranic klasifikačných tried na
samočinnom počítači je výhodné použiť vzťah (9).

Všeobecne:

Xm = m.DI + {m - 1)D2 + (m - 2) Da + ... Dm

D:CŽKY (m):

('"+ a)
Xm = mDI + ~ 2-2- (m-í + 1)

i=2

napr.:

X4 = Dl + (Dl + D2) + (Dl + D2 + Da) +
+ (Dl + D2 + Da + D4) (9)

1 318 897 - a viac
330 206 - 1 318 897

82 970 - 330 206
21 098 - 82 970

5567 - 21098
1621- 5567

571- 1621
245- 571
100- 245

do 100

10
9
8
7
6
5 (lI)
4
3
2
1

Pod1a uvedeného ná.vrhu sú hranice klasifikačných
tried udané vzťahmi (10), (11), (12), (13), pričom (10)
udá.va prietoky v litroch za sekundu, (l1)udá.vadÍŽky
v metroch,. (12) udá.va počet prítokov, (13) udán.
velkosť povodia v hektá.roch. Na obrázkoch 1-4 je
vybrané územie oklasifikovanétýmto spOsobom a su-
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m
Xm =mD1 ~2(i-l) (m-i+ 1)

i=2

1005- a viac 10
495-1004 9
241- 494 8
115- 240 7
53- 114 6
23- 52 5 (12)
9- 22 4
3- 8 3
1- 2 2

do O 1

m
Xm =mDl~2(3i-4) (m-i+ 1)

i=2

10956688 - a viac 10
1369 692- 10956 688 9
171304- 1369692 8
21492 - 171304 7
2 752- 21 492 6
396- 2 752 5 (13)
88 - 396 4
36- 88 3
16- 36 2
do - 16 1

márne výsledky sú graficky znázornené. Návrh kla-
sifikačnej normy vodných tokov je pokusom
o objektívny výber zobrazovaného prvku po-
mocou samočinného počítača. Počítač bez zásahu
rudskej ruky vykoná objektívny výber formou pod-
programu. Pri realizácii tohto navrhu stačí stanoviť
hornú medzu prvej klasifikačnej triedy a rekurentný
vzorec. Tým tedá dostaneme odpoveď na otázku,
"ktoré" prvky, javy a ich funkcie budú vybrané.

Spojením riešenia "korko" a "ktoré"dostaneme
hranicu výberu pre mapy v roznych mierkach. Pri
ich grafickej interpretácii na obrázkoch je znázornená
vodná sieť v mierkel : 200000 z podkladov v mierke
1 : 25 000, pomocou .samočinného počítača a automa-
tického koor<linátografu. Ukázb je z povodia rieky
Hron. Skúšaná časť povodia má plochu 140km2•

Výsledky štúdií o možnostiach riešenia problema-
tiky kartografickej general1zAcie vychAdzajú z vy-
užívania automatických zariadení a vyúsťujú do tej-
to základnej koncepcie:
1. Vytvoriť no 'J Ý typ map y, priestorovo ma-

ximálne naplnenej, tj. mapy d i g i t Alne j, ktorA
by slúžila ako podkladový súbor, zdroj informácií
na vytvorenie roznych druh ov obsahove optimál-

nych máp. Predpokladom na vytvorenie tohto mo-
delu mapy je vybudovanie s úst a v y i n t e g r o-
van Ý c h i n for m a č n Ý c h s Ysté m o v (sub-
systémov). Obsahom ich bánk majú byť jednotne
kategorizované a klasifikované všetky sledované
javy s polohovým určením a interakčnými para-
metrami.

2. Jednoznačne typ i z o v a ť map y podfa ich
tématiky a účelového zamerania.
3. Stanoviť nor m y výberu a generál1zácie

v mat e mat i c k e j for m u Iá c i i pre spraco-
vanie obsahu typizovaných máp na samočinných
počítačoch. Predpokladom objektívnej použitefnos-
ti týchto noriem výberu je, aby zohfadňoval1 vply~
vy následujúcich základných činitefov:
- mierku mapy,
- účel mapy,
- charakter zobrazovaného územia,
- vofbu sposobov grafického znázornenia [tvar,

farebnosť), vrátane normallzáci& parametrov gra-
fických znak ov (značky písma).
4. Vyriešiť grafickú interpretáciu vybraných úda-

jov na automatických kresl1acich zariadeniach
(zostavitefské, resp. vydavatefské originály).
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Dne 9. září 1972 se dožívá v plné pracovní svěžesti
60 let věku představitel české geodézie a kartografie
soudruh Ing. František K o u b e k, předseda Českého
úřadu geodetického a kartografického.

Soudruh Ing. František Koubek se narodil v Praze. Po
ukončení studií na ČVUT směru zeměměřického a vo-
jenské základní služby v roce 1936 se rozvíjí jeho
bohatá životní dráha jako zeměměřiče, nejprve na
Inspektorátu katastrálního vyměřování v Trenčíně a na
Katastrálním měřickém úřadě v Horšovském Týně. Zde
byl v roce 1948 jmenován vedoucím osídlovací komise
tohoto okresu. V roce 1949 byl vedoucím krajským
inspektorem STS pro kraj Plzeň a od roku 1950 přešel
na ministerstvo zemědělství. Od roku 1951 vedl země-
dělskou technickou školu v Březnici a v roce 1955 byl
ředitelem mechanizační školy v Českých Budějovicích.
Od roku 1958 vykonával funkcí ředitele Oblastního ústa-
vu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích, od
1. 1. 1968 funkci ředitele Inženýrské geodézie, n. p., zá-
vod České Budějovice. Pod jeho vedením dosahoval
ústav velmi dobrých výsledků, které byly oceněny čtyři-
krát Rudým praporem Ústřední správy geodézie a karto-
grafie a Ústředního výboru odborového svazu a v roce
1964 státním vyznamenáním "Za zásluhy o výstavbu".
Dnem 1. ledna 1970 byl pověřen funkcí předsedy Čes-

kého úřadu geodetického a kartografického. Již v pří-
pravě na tuto funkci v roce 1969 jako aktivista ÚVKSČ
prokázal mimořádný politický rozhled a znalost komplex-
ní problematiky resortu geodézie a kartografie. V průbě-
hu let 1970 a 1971 pod jeho vedením bylo dosaženo v re-
sortu politicko-hospodářské konsolidace, zvýšila se
úroveň řízení v centru I ve všech organizacích resortu.
Těc~to výsledků bylo dosaženo především proto, že jed-
nám s. Ing. Koubka se vyznačuje zásadovostí a rozhod-
ností při prosazování vedoucí úlohy strany.
Situací v resortu geodézle a kartografie se zabývalo

byro ÚVKSČ dne 23. února 1970 a vláda ČSR, která
v smyslu závěrů z jednání byra přijala usnesení
č. 57/1971. Na realizaci těchto dokumenti'I v souladu
s usnesením XIV. sjezdu KSČ se soustřeďuje prvořadá
pozornost s. Ing. Koubka. Podle zásad vytyčených stranou
a vládou je resort geodézle a kartografie veden dlouho-
dobými koncepcemi k rozvoji racionalizace a automa-
tizace s cílem lépe uspokojovat potřeby národního hos-
podářství.
Soudruh Ing. František Koubek je členem Komunis-

tické strany Československa již od roku 1937. Od r. 1943
účastnil se odboje v ilegální organizaci 2. lehké divize
v Plzni. Od května 1945 se stal členem předsednictva
OVKSČ ve Staňkově a předsedou městské organizace
KSČ v Horšovském Týně. V letech 1949-1950 byl čle-

nem zemědělské komise KVKSČ v Plzni, od roku 1956
do roku 1967 zastával různé funkce jako člen a instruk-
tor OVKSČ i KVKSČ v Českých Budějovicích. Od r. 1969
je aktivistou oddělení zemědělské politiky ÚVKSČ.
Aktivně rovněž pracoval v býv. Čs. společnosti pro šíření
politických a vědeckých znalostí a v Socialistické aka-
demii v Českých Budějovicích.
Zásluhou Ing. Františka Koubka ve funkci předsedy

Českého úřadu geodetického a kartografického došlo
k výraznému zlepšení v meZinárodní vědeckotechnické
spolupráci v odvětví geodézie a kartografie, především
s geodetickými službami socialistických států. Jako výraz
vysokého uznání za činnost na tomto úseku v dubnu
1972 obdržel polské státní vyznamenání Zlatý odznak
Polské lidové republiky "Za zásluhy o rozvoj geodézie
a kartografie".
Jeho obětavá a úspěšná práce a veřejně politická

činnost byla oceněna státními vyznamenáními v r. 1958
"Za vynikající práci", v roce 1970 "Za zásluhy o vý-
stavbu". Kromě dalších četných uznání a pochval obdržel
vyznamenání ÚVČSM "Zlatý odznak Julia Fučíka"
a čest~ý titul "Vzorný učitel". V r. 1968 byla mu udělena
qv KSC "Pamětní plaketa" u příležitosti 20. výročí
Unorového vítězství a v roce 1971 "Pamětní medaile"
k 50. výročí založení KSČ.
K významnému životnímu jubileu chceme soudruhovi

Ing. Františku Koubkovi poděkovat jménem všech pra-
covníků resortu geodézie a kartografie za jeho cílevědo-
mou a obětavou práci pro rozvoj geodézie a kartografie
a přejeme mu do dalších let hodně zdraví, síly a neutu-
chajícího pracovního elánu, který je nám všem vzácným
příkladem.

Je to neuvěřitelné, ale je tomu tak. Náruživý turista,
vodák, horolezec, uznávaný geodet a zejména věčný mla-
dík profesor Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc., dlouholetý ve-
doucí katedry vyšší geodesie na fakultě stavební ČVUT
v Praze, se dožívá dne 21. srpna 1972 svých pětašedesá-
tin.

Prof. Josef Bohm vystudoval v r. 1929 zeměměřlcké
inženýrství na ČVUT v Praze s vyznamenáním. Následo-
valo 16 let velmi široké praxe v terénu včetně matema-
tického a početního zpracování výsledki'I měření. Pre-
zenční vojenskou službu konal ve fotogrammetrickém od-
díle. Po vstupu do státní měřické služby prodělal kata-
strální službu včetně evidence nemovitostí, podrobné ma-
pování, triangulaci a nivelaci v pohraničí, až byl pro své
schopnosti v r. 1936 povolán do Triangulační kanceláře
v Praze a zapojen do budování základních geodetických
sítí, kde mu byly svěřovány nejdůležitější a zodpovědné
práce vyžadující vědeckého řízení.
Zkušenosti z praxe se staly J. Bohmovi nevyčerpatel-

ným zdrojem a podnětem k hlubšímu studiu a k vědec-
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ké práci. V r. 1935 dosáhl na ČVUT v Praze doktorátu
technických věd a od té doby každoročně publikuje pů-
vodní práce v odborných časopisech. Disertační práce
a první články řeší problémy matematicko-kartografic-
kého zobrazení ČSSR; jím navržená jednodušší a přesněj-
ší řešení jsou dodnes používána v praxi. Podobně pozděj-
ší řešení transformací v geodézii, vyrovnání velkých sítí
a měření vysoké přesnosti, kde jeho technické zprávy
- doplňované již tehdy vědeckým rozborem chyb, ze-
jména systematických - daly základ pro pozdější ofi-
ciální instrukce.

V roce 1945 odchází J. Bohm na VUT v Brně na žádost
SIA (dnes VTS) zorganizovat tam obnovené zeměměřic-
ké studium. Na základě konkurzu je tam jmenován v r.
1946 mimořádným a v r. 1949 řádným profesorem. Působí
tam do zrušení VUT v r. 1951. V r. 1946 obhájil na ČVUT
v Praze habílitační práci o šíření se chyb v trigonomet-
rických sítích. Ve své vědecké a publikační práci nava-
zuje na zkušenosti z praxe. Koná výzkumná měření v te-
rénu o nivelační refrakci, souborně zpracovává problém
transformace souřadnic, poblikuje statistické analýzy
měření.

Jako první z čs. geodetů rozvinul již v r. 1945 inten-
zivní styk se sovětskými geodety. Pomocí mu bylo zapo-
četí korespondence již v r. 1934 s prof. Danilovem (kte-
rý byl ve styku s jeho představeným, později prof. Štvá-
neml. Později se korespondence rozšířila i s prof. Čebo-
tarevem, Izotovem a Modrinskim.

V roce 1953 přešel na ČVUTv Praze a jako děkan zor-
ganizoval a řídil nově zřízenou zeměměřickou fakultu.
Funkci děkana vykonával nepřetržitě 6 let až do slouče-
ní fakulty se stavební fakultou. Od té doby až do roku
1971 vedl katedru vyšší geodézie.

Po příchodu do Prahy přes velmi náročné funkce sta-
čil se věnovat teoretickým studiím zejména z oboru teo-
rie chyb a vyrovnávacího počtu. Dospěl zde k původním
řešením a poznatkům např. v oboru chyb s proměnlivými
parametry rozdělení. Vybudoval originální teorii úplných
chyb, jako první aplikoval poučky a testy matematické
statistiky na měřické chyby s jejich přetvořením se zře-
telem ke specifickým vlastnostem chyb při fyzikálnich
měřeních. Pro praxi vypracoval vědecky podloženou in'
terpretaci geodetického sledováni pohybů staveb a zemské
kůry, prověrek přístrojů, tolerancí v inženýrské geodé-
zii, kritéria přesnosti aj. Výsledky studií publikoval v ča-
sopisech i skriptech, monografiích a celostátní učebnici
"Vyrovnávaci počet".

Za soubor svých prací získal v r. 1955 doktorát věd
(DrSc.) Jeho studie vzbudily pozornost zejména za hra-
nicemi. Od r. 1955 pravidelně na pozvání se zúčastňuje
mezinárodních sympozií a přednáší o výsledcích svých
studií.

Prof. Bohm je členem vědeckých rad a expertem růz-
ných čs. škol a instituci: FS Bratislava, Národní komitét
geodetický a geofyzikální při ČSAV, Čs. metrologický
ústav (Bratislava a Praha), Ústav teórie merania pri SAV
(Bratislava), VÚGTK (Praha), VÚGK (Bratislava). Pra-
cuje mnoho let v redakci odb. časopisu "Geodetický a
kartografický obzor". Je pověřován velmi často oponent-
skými posudky doktorských, kandidátských nebo habíli·
tačních prací i výzkumných zpráv.

Prof. Bohm dlouhá léta usiluje a svou prací přispivá
ke geodetické spolupráci socialistických zemí, kterou
také na škole i v praxi propaguje. Má např. funkci v geo·
detické sekci KAPG (Komise akademií věd socialistic-
kých zemí pro geofyzikální průzkum planety Země -
vedoucí prof. Bulanže, Moskva, kde organizuje práci a
sympozia komise pro výzkum systematických chyb při
geodetických měřeních a dále pracuje v komisi pro sle-
dování tektonických pohybů zemské kůry. V létech 1968
až 1969 se angažoval pro plné pokračování spolupráce
v oboru geodézie se socialistickými zeměmi a na pracov-
ních schůzích ve Varšavě, v Kyjevě a Budapešti projedná-
val společné projekty.

V současné době vydal nově přepracované skriptum
Vyšší geodézie, v němž zpracoval některé otázky zcela
nově a s původními aspekty.

Blahopřejeme prof. Bohmovi k pětašedesátinám a pře-
jeme trvalou svěžest, zachování příznačného sportovního
ducha a další pracovní úspěchy. Hauf

K šedesátinám
Doc. Ing. Dr. Jana Kašpara, CSc.

Dne 26. srpna 1972 dožívá se v plném rozmachu svých
tvůrčích sil šedesáti let význačný československý geo-
det doc. ing. dr. Jan Kašpar, CSc., vědecký pracovník
Geofysikálního ústavu Československé akademie věd.

Narodil se v Rokycanech v západních Čechách, kde
r. 1931 absolvoval reálné gymnásium. V letech 1931
až 1934 studoval zeměměřické inženýrství na Českém
vysokém učení technickém v Praze, kde pak působil jako
asistent u prof. Fialy v ústavu geodetického počtářstvi,
základů geodézie a kartografického zobrazování. Sou-
časně navštěvoval přednášky a cvičení z oboru mate-
matiky na přírodovědecké fakultě Karlovy university
ar. 1938 složil první státní zkoušku.

Po uzavření českých vysokých škol r. 1939 pracoval
v Geofysikálním ústavu v Praze v oboru gravimetrie
a zemského magnetismu a později v geofysikálním od-
dělení Státního geologického úřadu v Praze. V r. 1943 byl
"totálně nasazen" do letecké továrny.

Ihned po osvobození r. 1945 znovu nastoupil jako od-
borný asistent v ústavu prof. Fialy a zúčastnil se plně
jeho budování a pedagogické práce na škole. V r. 1946
si doplnil - v rámci rozšířené délky studia - studium ze-
měměřického inženýrství načtyřleté. V r. 1947byl promo-
ván doktorem technických věd na základě doktorské di-
sertační práce "Konformní zobrazení rotační plochy
o nezkreslené geodetické křivce a jeho použiti pro ře-
šení geodetických úloh". V r. 1951 se stal docentem pro
obor geodézie a kartografie. Jako docent prohloubil
zejména přednášky z vyrovnávacího počtu a zavedl no-
vé přednášky z vybraných částí vyšší geodézie a vekto-
rové geodézie. Přednášel dále matematickou kartografii
a vyšší geodézii a kromě toho byl pověřen přednáškami
z geodézie na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy
university, které zavedl a přizpůsobil potřebám užité
geofyziky. Jeho mimořádný zájem o matematicko-geode-
tické disciplíny, zvláštní nadání matematické, znalosti fy-
zikální a v neposlední řadě schopnosti pedagogické způ-
sobily, že jeho přednášky měly vynikající úroveň jak po
stránce obsahové, tak i metodické.

Od r. 1955 do r. 1958 působil jako proděkan pro vě-
deckovýzkumnou činnost na zeměměřické fakultě a v té-
to době velmi obětavě organizoval vědeckovýzkumnou
práci fakulty a její vědecké publikace a věnoval se vě-
decké výchově aspirantů.

Od r. 1959 pracuje v Geofysikálním ústavu Českoslo-
venské akademie věd jako samostatný vědecký pracov-
ník, zejména v oborech gravimetrie i fyzikální a teres-
trické geodézie.

1972/216



Geodetický a kartografický abzor
ročník 18/80, číslo 8/1972 217

Rozpracoval zejména obecnou teorii konformniho
zobrazeni obecné plochy na druhou a jeho optimalizaci
i jeho použiti pro transformace a řešeni geodetických
úloh v geodézii, teorii transformaci v obecných systé-
mech, teorii zobrazeni prostorů, teorii určováni tvaru
hladinových ploch geopotenciálu s použitim zobrazova-
cich metod; dále zobecnil Labordeovy vzorce, vyvinul
teorii vyrovnáni základ nich gravimetrických sft[ a za-
sáhl úspěšně i do oboru fotografické astrometrie pro
potřeby geodézie družicové. '
Jubilant je členem řady vědeckých orgánů domácich

a zahraničnich, např. čs. komise pro kosmickou geodézii
v rámci komise Ceskoslovenské akademie věd INTERKoS-
MOS, něk9lika vědeckých útvarů Mezinárodní geodetic-
ké asociace, jednoty československých matematlků a fy-
zikŮ. Úspěšně vykonával funkci tajemníka Cs. národ-
niho komttétu geodetického a geofyzikálniho. Jako
význačná vědecká'osobnost ve státě je nán na odborná
jednáni Ceským lU'adem geodetickým a kartografickým
jako expert. Je členem redakčni rady časopisu Studia
geophysica et geodaetica a členem komise pro obha-
joby kandidátských disertačnich praci z oboru geodézie
Vědeckého kolegia astronomie, geofyziky, geodézle a me-
teorologie CSAV.Zúčastnil se řady mezinárodnich vědec-
kých sympozif svými původnimi přispěvky a je mezi-
národně uznávanou autoritou ve vědecké geodézl1.
Doc. Ing. Dr. Jan Kašp.ar, CSc., je nejen vědeckou osob-

nosti vysokých kvalit, avšak též osobnosti vzácných ry-
sů lidských. Již jako docent na vysoké škole věnoval
se cele práci pro mladou vědeckou obec a dosud ne-
zištně rozdává sebe sama všem, kdo se k němu uchýU
o radu. Tak vzniklo mnoho praci, zejména mladých
autorů, v nichž žije jubilantův tvůrči duch a v nichž
byly rozvinuty jeho myšlenky. Jeho pomoc druhým děje
se na úkor jeho publikaci vlastních, přesto však čítají-
cich již nyni na třicet původnich pracL
Je hluboce socialistického přesvědčeni a má hluboký

smysl pro spravedlnost.
Přejeme jubilantovi do dalšich let hodně sil a zdravi

i dalšich úspěchů ve všestranné vědecké i organizační
práci ve prospěch geodetické vědy.

Šesťdesiatka Ing. Jána Kociáml

Náš spolupracovnik a dlhoročný člen redakčnej rady
Geodetického a kartografického obzoru Ing. Ján K o·
c i á n dožil sa dňa 27. 7. 1972 svojej lesťdesiatky.
Rodom z PodoUa (akr. Zdár n. S.) po skončeni zeme-

meračských štúdlí v Prahe na CVUTv r. 1934 usadil sa
na Slovensku, kde pracoval na r1lznych miestach a vo
viacerých činnostiach a funkciách počas vykO'návania
zememeračských prác. Z jeho p1lsobisk je potrebné spo-
menúť ,katastrálne meračské úrady v Sečovciach a
v Trenčíne, potom Slovenský zememeračský a kartogra-
fioký ústav v Bratislave, Povereníctvo fin8lllcif, ~overe·
nictvo techniky a Správu geodézie a kartografie na Slo-
vensku. Z tohto poslednéhO' pracoviska prešiel na oÚG
v Bratislave, potom na lG, n. p. BratislaV'8. V súčasnosti
je pracovnikom Výskumného ústavu geodetického a kar-
tografického v Bratislave.
Popri pestrej palete činnosti jubilanta treba osobitne

vyzdvihnúť jeho elán pri propagovaní a zavádzaní pokro'-
kových met6d v geodézil. Najm1i v oblasti automatizácie
sa stáva na Slovensku priekopníkom spracovávania EN,
geodetic,kých výpoČtov a ekonomických agend na samo-
činných počítačoch. Je riešltelom, prípadne spolurieš1te-
lom, viacerých výskumných úloh, a to hlavne z oblasti
písomných operátov EN a automatizácie ekonomic'kých
agend. Je viacnásobným zlepšovatelom a dlhoročným
prispievatelom do GaKo. Je no'siterom čestného uznanla
za prácu v geodézi! a 'kartografii a nositelom odznaku
najlepší pracovník rezortu.
Svoje bohaté skúsenosti plnou miel'ou odovzdáva

mladšim pracovníkom :nielen v rezorte, ale aj mimo re-

W'rtu, ,kde najm1i v rámci činnosti SVTS je častým pred-
nášatelom na symp6ziach a seminároch doma i v zahra-
ničL
Jubilantovi že láme vela úspechov v jeho dalšej člno-

rodej práci a 'hodnezdravla i spokojnosti v osobnom
živote.

Dňa 10. 9. 1972 dožíva 58 50 rakov uznáv8ll1ý vedecký
pr'8covnik,riaditel Výskumného ústavu geodézie a kar-
tografie v Bratislave, Ing. Ján Kuk u č a, CSc.
Vysokoškolské štl1dium geodézie skončil na SVST

v Bratislava v r. 1948 s vY2)namenaním. Potom nastúpil
do geodetiokej praxe, v ktarej rotrval 14 rokov (pozri
GaKo č. 3/70, str. 76). Najprv pracd'val v Illovom merani
a v stavebno-meračských prácach, potom 7 rokov va
velmi presnej nivelácl1 a triangulácii a nakoniec ako
inšpektor tec'hni~kej kontroly na GÚ v Bratlslave. Siroký
odborný rozhl'ad ziskaný v praxi a pozorný záujem
o všetko nové v geodézii rozhodli, že bol na základe
súbehu vybraný na vedecko-výskumné pracovisko na
Ostav te6rie merania SAV, ,kde p1lsobil od 1. 2. 1963 do
28. 2. 1970. Tu prehlbuje svoje teoretické vedomosti, za-
pája 58 do riešenia výskumnýchúloh a súčasnepracuje
na kandidátSikej dizertačnej práci, kto.rťí vypraooval
v mimoriadne krAtkom čase a 'l1spešne obhAjll 14. 9.
1965. Na ÚTM SAV sa zapo'dleval najm1i analýrou me-
racich met6d z aspektu te6riechýb meraní, '111'1čom
využíval moderné pravdepodobnostno-'štatistické met6dy.
Dňom 1. 3. 1970 ho ri'aditel SSGK vymenoval za riadi-
tela VÚGK.Pod jeho vedenim ústav úspešne prekonáva
ťažkosti novovytvoreného pracovlska. V súčasnosti ústav
má vypracovanú perspektívu ro'zvoja ahoci existuje
vermi krátky čas, m1lže sa už pochváliť hodnotnými vý-
sledkami.
osobitne treba oceniť jeho publi'k'ačnú činnost. Je

spoluautorom priručky "GEO-ToPo", Bratislava, SVTL
1963, 574 s., ktorej 2. prepracované vydanie je v tlači.
Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti uplatnil vo
viacerých výskumných správach a vyše dv,adsiatich ve-
deckých a odborných prácach, ,ktoTé publikoval u nás
i v zahraničf. J. K u k u č a úspešne referoval na via-
cerých domácich a zahranlčných semlnároch a konfe-
renciách.
Menovaný počas p1lsobenla v geodetickej praxi bol

viackrát vyhodnotený 'flko vWl'ný a najlepší pracovník
a v r. 1954 mu udelili čestné uznanie SGKna Slovensku
za vY'nikajúcu prácu v odbore geddézie akartografie.
Nemožno nespomenúť aktívnu činnosť J. K u k u č u
v spoločenských organi'záciách [ROH, ČSVTS) a prl vy-
konávani funkcU v početných vedec'kých a odborných
inštitúciách v ČSSR.
Ako človek je skromný, obetavý a velmi čestný. Je

príkladom vedeckého pr8oovnfka, kto'rý nezištné odo-
vzdáva svojepoznatky a skúsenostl.
Zeláme jubilantovi vela zdravia a síl do dalšej práce.

Peter Mari!ák - Auton Melul

RACIONALIZACE V GEOD~ZII
A KARTOGRAFII

Rozvoj pracovní iniciativy a čestná
hlá~ení k VIII. v~eodborovému sjezdu
ČS ROH

Pro rozvoj socialistického soutěženi byly v resortu
ČÚGK vytvořeny příznivé podmínky novým organizač-
ním uspořádáním a zejména správným pochopenim
významu vlastní pracovní iniciativy, jako formy účasti
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pracujících na řízení a plnění ekonomických úkolů, ve
smyslu usnesení Ov KSC z února 1972.

V prvém období roku 1972 bylo pracovní úsili zamě-
řeno k uzavírání dlouhodobých socialistických závazků,
zabezpečujících plnění hlavních úkolů se zřetelem na
kvalitativní ukazatele plánu.

V současné době jsou známy již některé velmi dobré
výsledky, z nichž uvádíme stručný obsah čestných
hlášení zaslaných VIII. vŠ€odborovému sjezdu CSROH.
Geodézie, n. p., Brno

Pracovníci tohoto podniku uzavřeli pro rok 1972 ko-
lektivní a individuální závazky s celkovým ekonomic-
kým přínosem 1704 tisíc Kčs a ke dm1m VIII. všeodbo-
rového sjezdu byl závazek splněn částkou 358 tisíc Kčs.
Geodézie, n. p., Plzeň

U této organizace překročili plán realizace výkonů
o 568 tisíc Kčs a realizací programovaných úkolů na úseku
komplexní socialistické racionalizace dosáhli úspor ná-
kladů v částce 463 tisíc Kčs.

Z rozboru dosavadních podkladů je patrno, že rozvoj
pracovní iniciativy směřuje i k prohloubení politicko-
výchovného úsilí včetně obecně-prospěšné činnosti a ob-
čanské aktivity. Jde zejména o kolektivy přihlašující se
do soutěže o titul brigáda (nebo kolektiv) socialistické
práce, zlepšování služeb obyvatelstvu, aktivní účast na
politicko-odborářské Výchově, výkon veřejných funkcí
a brigádnická pomoc v bydlištích, které výrazným zpl1-
sobem prohlubují i společenský význam resortu geodé-
zie a kartografie v našem politickém a hospodářském
životě.

Závazky tohoto druhu byla naplněna čestná hlášení
krajských geodetických a kartografických správ v Pra-
ze, Brně a Českých Budějovicích. Osili uvedených ko-
lektivů dlužno kvitovat jako snahu podílet se na rozvoji
našeho hospodářství nepřímými metodami, které však ve
svých důsledcích zvyšují kvalitu prací geodetické a kar-
tografické služby v krajích a okresích.

Na podkladě dosavadních poznatků a zkušeností lze
v dalším období očekávat další prohloubení socialistické-
ho soutěžení.

Podnětem k tomu bude jistě významné 55. výročí
VŘSR a 50. výročí vzniku Svazu sovětských socialistic-
kých republik ještě v r. 1972 a 25. výročí vítězství pra-
cujícího lidu v únoru 1973.

Organizační podklad pro další zkonkretizování tohoto
úsili je dán zásadami pro soutěž o čestnou standar-
tu předsedy ČOGK a ČOS pracovníků státních orgánů,
peněžnictví a zahraničního obchodu.

Do dalšího období přejeme pracovníkům resortu
ČÚGK mnoho úspěchl1 v socialistickém soutěžení a plně-
ní společných úkolů.

II. zjatd Slovenskej gé!bdeticko-kartogra-
fickej spoločnósti

Dňa 20. júna 1972 bol v Bratislave II. zjazd Sloven-
skej geodeticko-kartografickej spoloěnosti. Délegáti VTS
za všetkých základných pobočiek geodetických a kartogra-
fických 'pracovísk SSR vypočuli z úst predsedu Slovenskej
geodeticko-kartografickej spoločnosti prof. Ing. S uch án-
k a, CSc., základný referát, v ktorom vychádzajúc z po-
slania vedecko-techniCkej inteligencie zhodnotil činnosť
orgánov Slovenskej geodeticko-kartografickej spoločnos-
ti v období od predchádzajúceho zjazdu (6. 3. 1969) do-
teraz.

Odborná činnosť Slovenskej geodeticko-kartografickej
spoločnosti bola v období medzi zjazdami pomerne širo-
ká a možno ju hodnotiť podla odborných akcií, ktorých
bolo každoročne niekolko a zúčastňovali sa ich mnohí
odborníci z rezortu aj z organizácií mimo rezortov ČrúGK

a SSGK. Predmetom konferencií, seminárov, zasadania
pracovných skupín apod. boli napr. otázky uplatnenia
geodézie a fotogrametrie v lesníctve (Zvolen), problé-
my výuky a vedeckej výchovy vo fotogrametrii (Modra-
Harmónia), využitie geodézie prizisťovaní deformácií

.strojových zariadení (Žilina), výpočtová technika pre au-
tomatizáciu ekonomických agend a vykonávania zmien
v EN (Bratislava), nová technika v geodézii (Bratislava),
samočinné počítače a ich využívanie v odvetví geodézie
a kartografie (Bratislava, Žilina), automatické koordiná-
tografy a ich využitie v geodézii (Bratislava, Prešov), ak-
tuálne problémy železničnej geodézie (Bratislava), auto-
matizácia tvorby kartografických diel (Bratislava), re-
prografia - faktor racionalizácie (Bratislava), informač-
ný systém geodézie a kartografie (Bratislava), mapové
dieLa pre hospodársku výstavbu a verejnosť (Bratislava).

Z celoštátnych akcií si osobitnú pozornosť zasluhuje
tiež dvojdňová vedecká konferenci a na tému aktuálne
problémy geodézie, ktorá sa uskutočnila na počesť osláv
50. výročia vzniku KSČ. Konferencia sa venovala otáz-
kam vedecko-technickej revolúcie a úlohám a cielom roz-
voja slovenskej geodézle la kartografie. Osobitne hodnot-
ná bola analýza súčasného postaveni a pracujúcej inteli-
gencle, ako aj rozbor výchovy a prípravy plnokvalifiko-
vaných pracovníkovo

Za úč'8sti delegáto,; cudzích štátov bolo v Bratislave
:í:asadnutie pracovnej skupiny IV/1 komlsle VI. ISP
(1969) a Medzlnárodné sympózium VI. komisie ISP
(1970), na ktorom boliprerokované otázky výuky foto-
grametrie, história vývoja f'Otogrametrie, otázky biblio-
grafie a fotogrametrlckej termlnológie vrátane symbo-
liky.

Takmer zo yšetkých vyššie uvedených konferencií a
semlnárov boli vydané samostatné zborníky prednášok.

Okrem uvedených celoštátnych akcií bolo viacero se-
minárov uskutočnených krajskými výbormi alebo zá-
kladnými pobočkami VTS.

Pre najbližšie obdobie je mimoriadne důležité zabez-
pečiť na vysokej úrovni priebeh III. kartografickej kon-
ferencie v Bratislave, ktorej sa zúčastnia tiež odborníci
ost'atných soc. štátov.

Zjazdom bola priaznlvo hodnotená tiež spolupráca
s Českou geodetickou a kartografiCkou spoločnosfou, vý-
mena účastníkov na akciách usporiadaných v ČSR a
v SSR, postup československého výboru pri riešení
'vnútroštátnych aj medzinárodnych otázok v rámci geo-
detických a kartografických spoločností VTS. Osobitne
kladne bol hodnotený sp6sob účasti odborníkov soc. štá-
tov u nás ako aj účasť našich odborník ov na akciách
v soc. štátoch na základe bezdevízovej reciprocity.

Zjazd uložil všetkým orgánom spoločnosti plniť záve-
ry XIV. zjazdu KSČ v každom smere, predovšetkým však
d6sledne dbať o uplatnenie technickej inteligencie pri
plnsní úloh národného hospodárstva, najmll účlnnejšie
zapojiť významných pracovníkov vedy a praxe do prípra-
vy a spracúvania prognóz, technickoekonomických kon-
cepcií, dlhodobého výhladu aplánov, do konfll'ontácie
prác na projekte sústavy plánovitého riadenia. národného
hospodárstva. Konkrétne rozpracované úlohy majú
obsiahnuť tiež pozornosť zlepšovatelskému a vynálezec-
kému hnuti u, riešeniu programu komplexnej socialistic-
kej racionalizácie, rozvoju a uplatňovaniu automatizá-
cie, uplatňovaniu nových pracovných metód a techniky
v geodézil a kartografii, dalej spoluprácu všetkých 0(['-

gánov 'spoločnosti s orgánml a organizáciami Slovenskaj
správy gaodézie a kartografie aj iných rezortov pri rie-
šení problémov rozvoja geodézie a kartografie.

Zjazd uložil tiež 'Ústrednému výboru SGKS rozvíjať
medzlnárodné 91:yky a prehl'bovať S1101uptácu s organi-
záciami VTS socialistických štátov tak, aby táto spolu-
práca vyúsťovala do komplexného riešenia problémov
v rámci krajín RVHP.

Zja:zd zvolil 12 členný ústredný výbor Slovenskej geo-
deticko-kartografickej spoločnosti, revíznu komisiu, kraj-
ské výbory a delegátov na zjazd Slovenskej vedecko-
-technickej spoločnosti.

Za predsedu Slovenskej geodeticko"kartografickej spo-
ločnosti bol nadalej zvolený prof. Ing. Anton S uch á·
ne k, CSc. Le
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VII. geodetická a kartografická
konference

Dne 21. června· 1972 byla uspořál!lána ČVTS - spo-
lečností geodézie a kartografie v Pardubicích VII. geo-
detická a kartografická konference. Po zahájení byla
přednesena zpráva ÚV o činnosti společnosti za uply-
nulé období a o úkolech pro příští období. Byla prove-
dena volba pracovního předsednictva, mandátové, vo-
lební a návrhové komise.

Konference se konala jako součást celého systému
příprav a realizace konferencí a sjezdů společenských
organizací v roce 1972 z hlediska závěrů XIV. sjezdu
KSČ. Úkolem jednání bylo zhodnotit činnost společnosti
za uplynulé období a dohodnout spol!lčné zásady a smě-
ry další činnosti. Konferenci předchihely krajské a vý-
roční schůze odborných skupin a závodních poboček.
Jejillh průběh je dokladem o aktivním přístupu členské
základny k řešení otázek rozvoje našeho odvětví v sou-
ladu s potřebami a požadavky národního hospodářství.
Všechna tato předcházející jednání probíhala v těsné spo-
lupráci s hospodářskými organizacemi a orgánygeodézie
a kartografie, jejichž představite1é konkrétními opatře~
ními potvrdili význam společnosti a jejich členů pro ře-
šení otázek rozvoje vědy a techniky a pracovní iniciativy.

Konf~rence zhodnotila realizaci usnesení VI. celootát-
ní geodetické konference za uplynulé funkční období
kladně. Věnovala se však malá pozornost novátorSkému
a zlepšovatelskému hnutí.
Konsolidační proces se projevil ve zvýšení aktivity zá-

vodních poboček, krajských výborů i celé společnosti
zejména v období příprav XIV. sjezdu KSČ a realizace
jeho závěrů. Na: pracovištích v odvětví geodézie a kar-
tografie se za aktivní účasti členů VTS postupně rozvíjí
komplexní socialistická racionalizace, hnutí vynálezců a
zlepšovatelů, socialistické soutěžení i konkrétní zaměře-
ní spolupráce orgánů společnosti s hospodářským vede-
ním. V souladu se závěry XIV. sjezdu KSČ a jejich roz-
pracováním pro další rozvoj geOlilézie a kartografie stojí
před naší společností nové náročné úkoly. Naše spole-
čenské zřízení vytváří pro další čil'lnost VTS nejlepší
poiiticko-organizační i materiální podmínky. Období nej-
bližších let lze charakterizovat jako období přípravy
postupné realizace vědeckotechnické revoluce. Připravo-
vané kvalitativní změny budou spojeny .s automatizací
hlavních druhů prací, s vyšším využíváním výpočetní
techniky a s racionalizací měřických prací v terénu.
K dosažení těchto cílů se účastníci VII. geodetické

a kartografické konference usnesli na programovém pro-
hlášení, které orientuje činnost společnosti v těchto zá-
sadnícn směrech:
- prosazovat politiku KSČ v řadách vMeckotechnieké

inteligence a získávat ji pro realizaci závěra XIV. !'jezclu
a usnesení ÚVKSČ;
- aktivizovat členskou základnu společnosti k další-

mu rozvoji vědy a teehniky, ke zvyšování kvalifíkace,
k pomoci zlepšovatelům a vynálezcům, k práci s mladý-
mi lidmi a ke spolupráci se ~dělovacfmi pros~ředky;
- spolupracovat s hospoqářskými, odborovými a spo-

lečenskými organizacemi na rozvoji vědy a techniky;
-:- zintenzivnit výměnu zkušeností se zahraničními

partnerskými společnostmi a vědeckotechnickou. spolu-
práci zejména v rámci zemí RVHP;
- .zintezivnit roziroj společenského života;

- koordil10V&t činnostčes~é a slovenské společnosti;
- zlepšovat organizační výstavbU společnosti ft pro-.

hlubovat práci společnosti s členskou zékladnou.

Ve volbách ÚV ČVTS - spolli!čnosti geodézie a karto-
grafie byli zvoleni soudruzi:

Ing. Miroslav M i k š o v s k ý, CSc., předsedou společ-
nosti,.
Mg. Radim Ku děl á s e k, CSc., místopředsedou,
Ing. Bořivoj O e Ion g, CSc., vědeckým tajemníkem,
Ing. Václav S I a b o c h, tajemníkem pro zahraniční
styky,
Ing. Vladimír K o s e k, tajemníkem,
Ing. Slavoj K á dne 1', CSc., hospodářem;

dále byli potvrzeni předseclové odborných skupin:
Ing. Jiří S c h á ň k a, předseda OS 1701,
Ing. Aleš H a šek, předseda OS 1702,
Ing. Zbyněk M a I' Š í k, CSc., předseda OS 1703,
Ing. Miloslav V i t o u I, předseda OS 1704,
Prtlf. Il'Ig.Dr. Josef V y k u t i I, předseda OS 1705,
Ing. František Š i I a 1', CSc., předseda OS 1706.

Členy pléna byli zvoleni:
Ing. Stanislav J a I' o Š,
Doc. Ing. Dr. Jaroslav K o vař í k, csc.,
Ing. Stanislav L í-b a I,
Ing. Jaroslav K o u b a,
Ing. Karel O v o l' á k, předseda Měst\1 Praha,
Ing. Miloslav Ji l' i n e c, předseda KV - Středo českého
kraje,
Ing. Jiří Per ž i n a, předseda KV - Jihočeského kraje,
Ing. Karel P r ů c h a, předseda KV - Západočeského
kraje,
Ing. Martin B a u m a n n, předseda KV - Severočeské-
ho kNije,
Ing. Dr. Miroslav Baj t a Ion, předseda KV - Výl!ho-
dočeskéhp kraje,
Ing. Jaroslav H y b á šek, předseda KV - Jihomoravské-
ho krajll,
Ing. Milan D o k o u P i I, předseda KV - Severomorav-
ského kraje,

Revizní komise:
Ing. Ondřej J e l' á b e k, CSc., předsedou komise,
Ing. Milan K I i m e Š, členem komise,
Ing. Václav K o u b e k, členem komise.

Náhradníci pléna:
Ing. Jiří Š i m e k, Ing. Milouš K o t a I, Ing. Pavel T h e i-
n e r, Ing. Robert C a j t h a m I, Ing. Zbyněk Ž i ž k a,
Ing. Arnošt Ne m e š k a I, Doc. Ing. Dr. Josef Zem a n,
CSc., Ing. Milouš, Ku k e n ě.

Delegáti na II. 'sjezd CVTS:
Ing. Miroslav M i k š o v s k ý, esc., Ing. Radim K u d ě-
I á s II k, C3'C.,Ing. Bořivoj O e Ion g, CSc.
Po diskusi hostí i členů společnosti byli vyznamená-

ni zasloužilí členové společnosti:

čestným uznáním I. stupně soudruzi:
Ing. Bořivoj O e Ion g, CSc. a Ing. František Č á I e k;
čestným uznáním n. stupně soudruh:
Ing. Jiří Per ž i n a,
čestným uznáním společnosti soudruzi:
Doc. Ing. Zdeněk N e vos á d, CSc., Ing. František Š 1-
l.a r, CSc. a Ing. Jan Z á meč n í k.
Za vyznamenané poděkoval s. Ing. Bořivoj Delong. CSc.
Závěrem bylo schváleno usnesení VII. geodetické

a kartografické konference, ve kterém po schválení
zpráv, poděkování odstupujícím orgánům společnosti, od-
souhlasení programového prohlášení a návrhu stanov
ČVTS bylo uloženo ústřednímu výboru společnosti roz-
pracovat a do nového plánu práce zahrnout úkoly vy-
plývající z programového prohlášení a vytvořit podmín-
ky pro jeho plnění; aplikovat závěry VII. geodetické
a kartografické konference v' plánu člnnfi6t1 ÚV spole~
nosti, zejména: soustavně rozšiřovat členskou základnu
a l>oustředit se při tom na mladé geodety a kartografy
v :tlívodech B' na školách; organizovat společné 11silí
všech členů a orgánů společnosti na konkrétní fa§ení
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Geodetický a kartografický obzorno roěn(k 111/88, ě(slo 8/1972

programu rozvoje vědy a techniky a hlavních úkolů
komplexní socialistické racionalizace v celém odvětví
geodézie a kartografie, zhodnotit diskusi a podnětné ná-
vrhy zahrnout do plánu práce, a všem orgánům· spo-
lečnosti: seznámit se závěry VII. geodetické a kartogra-
fické konference celou členskou základnu.
Dne 22. června byl představen nově zvelený výbor

společnosti ft s. Ing. Bořivoj D e Ion g, CSc., přednesl
odborný referát o prognóze vědeckotechnického rozvaje
geodézie a kartografie.
Po diskusi k předneseaému referátu bylo při~ato toto

usnesení:
Účastníci VII. geodetické a kartografické konference

konané v Pardu\;)icích
1. vyslechli informaci o dosavadních výsledcích zpra-

cování prognózy rozvoje geodézie a kartografie v ČSl( do
roku 1985 a kladně zhodnotili přístup ČÚGK k zpraco-
vání progn6zy i po~tup zpracovatele progn6zy - vý-
zkumného ústavu geodetického, topografického a karto-
grafického v Praze; nedostatkem j9, že dosud nebylo
přistoupeno ke zpracování ekonomické a sociologické
části progn6zy;
2. doporučují, aby bylo zváženo uplatnění přednese-

ných připomínek v konečném znění progn6zy, aby byla
zpracována společná progn6za rozvoje geodézie a karto-
grafie pro území celé ČSSR a abv t,yla věnována zvláštní
péče ekonomické a sociologické· části a aby v této části
bylo hledáno řešení k vytvotení podmínek pro realizaci
technické části progn6zy;
3. pokládají za nutné, aby po oponentním projednání

a schválení progn6zy se staly její závěry východiskem
pro zpracování koncepce dalšího rozvoje nejen resortu
ČÚGK, ale celého odvětví geodézie a kartografie v ČSR;
proto doporučují, aby ČÚGK o hlavních zásadách pro-
gn6zy a dlouhodobé koncepce rozvoje resortu ČÚGK
zpracované na jejím podkladě informoval všechny ústřed-
ní orgány, jejichž organizace provádějí geodetické a kar-
tografické práce s tím, aby další rozvoj těchto organi-
zací, jejich přístrojové vybavení i jejich činnost byly
v souladu s koncepcí rozvoje ústředního orgánu geodézie
a kartografie; tím bude docíleno úzké spolupráce při
vzájemném využívání výsledku prací, pracovních kapacit
i přístrojového vybavení geodetických a kartografických
!racovišť a nejvyšší racionalizace v provádění geodetic-
kých a kartografických prací při uspokojování potřeb
společnosti odvětvím geodézie a klirtografie.
Účastníci VII. geodetické a kartografické konference

doporučují dále novému ústřednímu výboru společnosti,
aby seznámil všechny své organizace a jejich prostřed-
nictvím všechny členy se zásadami koncepce dalšího
rozvoje geodézie a kartografie s tím, aby ve svých orga-
nizacích působili k aplikacím zásad koncepce.
Přijata jednomyslně v Pardubicích dne 22. června

1972 s přáním, aby. usnesení bylo doručeno ČÚGKa všem
krajským výbori'tm společnosti a aby bylo publikováno
ve sborníku konference spolu s referáty a diskusními
příspěvky přednesenými v obou dnech konference.
Konference se zúčastnilo 91 delegátíl [ze 100J kromě

hostí, druhý den pak 113 účastníků.
Ing. Dr. Miroslav Ba;talon

VIII. porada predsedova predstavitel'ov
geodetických vedecko-techn ických
spoločností socialistických štátov

V dňoch 29. 5. až 2. 6. sa konala v Juhoslávii, Dubrov-
mk-Kupari pravidelná porada predsedov a predstavite-
lov geodetických vedecko-technických spoločností socia-
listických štátov. Porady sa zúčastnili zástupcovia ve-
decko-technických spoločností BtR, MtR, NDR, PtR,
ZSSR, SFRJ a ČSSR.

Účastníci porady sa vzalomne informovali o odbor-
ných konferenciách, symp6ziách a poradách uskutočnll-
ných v jednotlivých štátoch za medzinárodnej účasti
v období od predchádzajúcej porady v júli 1971 v Mosk-
ve, doteraz.
Bolo konštatované, že geodetické a kartografické spo-

ločnosti socialistických štátov sa pridržiavajú dohod pri-
jatých na predchádzajúcich poradách, že teda je vefké
využívanie tohoto sp6sobu výmeny skúseností a preto
aj VIII. porada odporúča takúto spoluprácu rozvíjať a
cz~irovať aj v budúcnosti.

Zo vzájomnej informácie vyplynulo, že v II. polroku
1972 budú ešte tieto akcie za medzinárodnej účasti v jed-
notlivých štátowh:
BtR:

- VedEckotechnická konferencia o aktuálnvch otáz-
kach n5~0dného hospodárstva v diíoch medzinárodnej
výstavy v Plovdive kJncom r. 1972

- Ved~cko-technická konferenci a "Súčasné geodetic-
ké metody" v dňoch 12.-;-13. okt. 1972

- Vedecko-technická konferenci a "Použitie fotogram-
grafii v dňoch 26.-27. okt. 1972

- vedecko-technická lmnferencia "Použitie fotogram-
metrie pre netopografické účely" v dňoCB 15.-16. de-
cembra 1972
MtR:

- Konferencia o výškových meraniach v mestách,
Pécs, 16.-18. augusta 1972

- Výstava historických máp a kartografická porada,
11.-12. okt. 1972

- Výstava topografických máp, 4.-16. dec. 1972
NDR:
- Konferencia o otázkach rozvoj a a perspektívy

zobrazovania tematického obsahu v mapách, Schwerin,
1.-3. sept. 1972

- Fotogrammetrická konferencia, Weimar, 27.-28.
akt. 1972
PtR:
- Vedecko-technická konferencia, "Kartografia a re-

produkcia v geodetických závodoch", Rešov, 17.-18. sept.
1972

- Vedecko-technická konferencia "Súčasné met6dy
zberu geodetických údajov", Katovice, IV. štvrťrok 1972

- Vedecko-technická konferencia "Geodézia v meste",
Belsko-Biala, IV. štvrťI'Ok 1972
ZSSR:

- Sympózium o problematike medzinárodnej geogra-
fie, Lenlngrad
SFRJ:
._- Porada o automatizáci! geodetických prác Briacka-
-Baňa, 23-25. novemlll.'a 1972.

V roku 1973 sú programované tleto akcie:
B~:

- Konferencia "Geodetické práce v podzemnej vý-
stavbe"

Konferencia "Obnova máp a plán ov vefkých mie-

Konferencia "Základné geodetické meranla"
- Konferencia "Ochrana \iÓdY"

MtR:

- Konferencia o fotogrametrických otázkach, II. štvrť-
rok 1973

- Konferencia o automatizácii v kartografi!. Výstava
tematických máp, september 1973

- Konferencia o geodetickej a kartograflckej odbor-
nej literatúre a informačnejslužbe
NDR:
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- Konferencia o racionalizácii zostavenia máp a plá-
nov verkých mierok, Potsdam, 5.-6. okt6bra 1973
PI:R:
- Vedecko-technická konferencia "Geodetické a kar-

tografické práce pre potreby priestorového plánovania"

- Vedecko-technická konferencia "Aktuálne otázky
v geodézii"

- Zasadanie pracovnej skupiny 6 FIG
SFRJ:
- Porada o inžinierskej geodézii.

Porada určila tiež geodetickú a kartografickú spoloč-
nosť ČSSR usporiadať v r. 1973 medzinál'odnú vedecko-
-technickú konferenciu o automatizácii v geodézii a kar-
tografii s využitím fotogrametrických met6d. Na jej prí-
prave a uskutočnení sa majú podielať tiež odbornIci
lostatných socialistických štátov. Podobne organizované
konferencie, tj. za účas'ti odborníkov aj ďalších soc. štá-
tov budú v roku 1974 v M~R na tému o školskom a dal,
šom vzdelávaní geodetických odborných pracovníkov a
v r. 1975 v NDR o automatizácii v kartografiL Pre každú
takúto konferenciu si vytvorí usporiadajúca VTS spoloč-
ný organizačný komitét, do ktorého bude každý socia-
'istický štát delegovat zodpovedajúceho odborníka.
Na porade v Kupari boli prerokované tiež otázky spo-

ločného postupu na medzinárodných akciách uskutoč-
ňovaných v štátoch mimo RVHP, najma na kongrese ISP
v Dttawe.
Porada zaujala kladné stanovisko k informácii prof.

P e e v s k é h o (B~R) o Výsledku porady hlavných re-
daktorov geodetických časopisov social1stiékých štátov,
ktorá hola 18. a 19. mája 1972 v S6fii. Ďalšia porada
hlavných redaktorov bude v P~R v roku 1974, a to pri
príležitosti osláv 50. výročia založenia polského časopisu
Pregl~d geodezyjny.
Delegáti prijali pozvanie na IX. poradu predsedov a

predstavitelov VTS soc. štátov v r. 1973 v P~R. V roku
1974 očakáváme X. jubilejné stretnutie v ČSSR.

Literární ceny čMT - SNTL za rok
1971 uděleny
Na valné hromadě České matice technické, která se+

konala 22. března 1972 v reprezentačních místnostech
SNTL v Praze, byly slavnostně vyhlášeny literární ceny
České matice technické a SNTL - Nakladatelství te,ch-
nické literatury za rok 1971. Již pošesté byly tyto ceny
uděleny za původní díla, ktelrá významnou měrou při-
spívají k rozvoji československé vědy a techniky.
Porota, v níž zasedali významní představitelé našeho

vědeckého a technického živolta, jednomyslně mzhodla
udělit tyto ceny:

I. cenu 10 000 Kčs za knihu
VETRÁNI A KLIMATIZACE
iejimiž autory jsou Jaroslav Chyský, Ladislav Oppl, Jan
Cermák, Karel Hemzal, Zdeněk Kapucián, Leopold Kubí-
ČEJk, Jaroslav Němec a Zbyněk Prousek

II. cenu 8000 Kčs za klllJihu

Karel Zůda: VÝPOCET STATICKY NEURCITÝCH MOST-
NICH KONSTRUKCI Z PŘEDPJAT~HO BE-
TONU
III. ce,llU7000 Kčs za knihu

Josef Zíka: DIODY A TYRISTORY V PROMYSLOV~ ELEK-
TRONICE

Cále udělila porota dvě čestná uznání, a to za knihy
Ladislav Sobotka: TEXT~LNl TECHNOLOGIE PROPL~TÁ-

NI (SYSTt::M ARACHNE)
Jiři ZIma: INTEGROVANt:: MONOLlTICK~ OBVODY

528.9:002

MARTI~EK, M.

Siluation et role de la cartographie dans la communi-
calion des informalions d'ordre social.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 8, pages
187-193, 5 illustrations, 22 littératures.

Caractéristiques de la cartographie comme systéme et
8a fonction de but. Définition de la notion "informationH
et "information cartographique". Explication de l'entoura-
ge du systéme. structure des fonctions partielles du sys-
téme. Structure des éléments du systéme. Conclusions.

528.913(084.3-11]:338:23(437]

MIKSOVSK?, M.

Evolution de I'élaboration automatlque des cartes ii gran-
des échelles en Tchécoslovaquie.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 8, pages
193-196, 1 tableau, 3 littératures.

Détermination du contenu des cartes technico-économiques
élémentaires. Evolution de ľexploilation des moyens
d'automation. Procédé technologique de ľélaboration au-
tomatique des cartes technico~économiques. Conclusions.

528.913.004.68(084.3-13]

NEUMANN, J.
Prohlemes essenliels de rationallsatlon de I'élaboratlon
des cartes ii moyennes échelles.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 8, pages
197-200.

Rationalisation de ľélaboration des cartes comme instru-
ment faisant valoir la branche pour la distribution ďoeu-
vre, cartographiques. Directions de rationalisation de la
fabricalion des cartes dans la phase de ľétablissement
d'informations, leur traitement et communication. Perspec-
tive;; de réalisation.

528.9:002.65:007

HAVERLIK, 1., KRCHO, J.
Esquisse théorique de la conceplion du KIS (Service d'ln-
formations cartographlques) du point de vue théorie gé-
nérale des systémes d'information.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 8, pages
201-209, 12 illustrations, 14 littératures.

Problémes théoriques de I'expression cartographique de
ľorganisation spatiale de la géosphére comme systéme
cybernétique. Projet théorique du Systéme ďinformations
cartographiques et dli Systéme central d'informations du
point de vue modelage de I'organisalion spatiale du sys-
teme matériel SG. La forme de ľinformalion du point
de vue modelage et sa suceptibilité au KIS (Service d'in-
formations cartographiques). Conclusion.

528.914:338.23

HAJEK, M.

Problěme du systeme de générallsalion cartographlque
dan~ les conditions de I'automation.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1972, No 8, pages
209-214, 4. illustralions, 10 littératures.

Quelques problémes touchant I 'automalion de la création
des cartes qui se rapportent aux informations cartcigraphi-
ques dans leur forme digitale et la maniére de leur sé-
lecHon, la formulation mathématique des rapports pour
le choix des informalions et leur généralisalion sur ordi-
natnur. Leur interprétation graphique et parametres né-
céssaires du contenu de la carte. Exemple de générali-
sation des eaux.



~QUOPTRPRRHR
OPRAVUJE SPOLEHLIVĚ

• Theodollty a nlvelačnr přrstroje (velké)

• ve své opravně na

JANÁČKOVĚ NÁBŘEží 15 • PRAHA 5

Sběrny:

31 - Praha 2, Žitná 48
32 - Praha I, Vodi~kova 30
33 - Praha I, Jungmannova 14
34 - Praha S, Janá~kovo nábi'. 15

35 - Praha 3, Táborltská 16

36 - Praha 4, Na Pankráci 2
41 - Liberec, ti'. 5. května 32
42 - Plzeň, Tylova II

43 - Ostrava I.Mm~ova 4
45 - Olomouc, ti'. Osvobozeni 27

~QUOPTRPRRHR

PRovÁoíOPRAVY

• nivelačních prístrojů

• a theodolitů ve svém závodě 11

JANÁČ KOVO NÁBŘ. 15 • PRAHA 5


