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Procedure of coromunicatlon
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effectuée pour la répartltion du 'reHef de la Tchécoslovaquie.
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obzor, 15, 1969, No 10,
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Experlence of Local Offlce o,f Geodesy in Prague.
Procedure of se,archlng traverse points. Searching
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polygonal traverse. Accuracy of
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polygonal traverse.

Entretien dn réseau polygooal snr le territoire
de la eapitale.
Geodetický a kartografický
obzor, 15, 1969, No 10,
pages 258-264, 8 illustl'ations, 2 tableaux.
Expériences
acquises
par les travailleurs
du
Centre de Géodesie. de Prague. Procédé des recherches
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polnt polygoll'al au moyen ďun appareil de levé.
Renouvellement
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Cheminement polygonal nouveau. Précislon de la réfection
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Utilitární kartografie
cesta k optimální účinnosti
kartografické informace

Ing. Antonín Koláčný, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický, Praha

I.
Novodobá exaktní věda dospěla k systémovému nazírání na skutečnost. Systémové myšlení pojímá skutečnost a každou její relativně samostatnou část - objekt - jako systém s určitou strukturou a chováním. Každý zkoumaný objekt je uvažován jako systém representovaný určitými prvky,
které jsou v jistých vzájemných vztazích (interakcích).
Prvky a vztahy systému určují jeho
strukturu,
tj. jeho uspořádanost
a organizaci.
Systém není ízolován od svého prostředí. Je s ním
v kontaktu svými vstupy a výstupy, jejichž stav je
charakterizován
v čase hodnotami určitých parametrů. Svými vstupy systém reaguje na působení
prostředí a naopak svými výstupy na totéž prostředí působí. Cinnost systému spočívá v tom, že
transformuje stavy vstupů do stavů výstupů, a to
podle zákonitých vztahů, které vyplývají z jeho
struktury a nazývají se c h o v á ním s y sté mu.
Více systémů může být spojeno v složitější systém,
v němž působení
jednoho subsystému
na jiný
může být jednosměrné, ale i vzájemné.
Vědecké pojetí reality, vycházející z teorie
systémů a teorie informační výměny mezi systémy, vede nejen k objektivnímu zjištění vlastností
zkoumaného objektu, ale na rozdíl od jiných přístupů (zvláště substančního
myšlení) také tyto
vlastnosti vysvětluje, umožňuje zjistit míru a tendenci organizovanosti
zkoumaného objektu, konstruovat na základě izomorfních nebo homomorfních vztahů model objektu a studovat na něm jeho
chování.
Nejdůležitějším krokem každé vědy, zkoumající určitý objekt, je pak zavést na tomto objektu
takový systém, z jehož prvků a vztahů mezi nimi
se dají vysvětlit zkoumané vlastnosti a chování
objektu. Znamená to vytvořit abstraktní teoretický
model objektu, který by jej zobrazoval v těch
vlastnostech
a funkcích, jež mají být poznány.
Jestliže se podaří zkonstruovat systém, tj. stanovit
jeho prvky a vztahy, pak je možné vysvětlit z této
struktury jeho chování a rovněž se dá předvídat,
co se stane, změní-li se některý ze vstupů nebo
výstupů.
Systémový přístup k realitě otevírá tak nové
obzory k exaktizaci vědy a k vědeckému experim.mtu zvláště v oblastech, kde jde o dynamické,
vysoce organizované systémy a procesy s cílovými
funkcemi a pravděpodobnostním
(stochastickým)
chováním, schopné přijímat a zpracovávat informace podle určitého programu daného strukturou
systému. a porovnávat
na základě zpětné vazby
(která spojujfJ výstupy systému s jeho vstupy)
s tímto programem vlastní činnost a vyrovnávat
její odchylky od cíle.
K takovým cílovým systémům patří také člověk
se svými cílovými činnostmi a všechny společenské
systémy, u nichž si nelze odmyslit organizovanost

a cílovost. V tom smyslu jsou cílovými systémy
rovněž objekty naší úvahy - poznání, k a r t 0g r a f i e, ale také kartograf
zobrazující
cílevědomě realitu na mapě i uživatel mapy, který ji
užívá s určitým cílovým zaměřením. Všimněme si
v dalším blíže těchto pojmů.

Poznáni vyrůstá z potřeb společenské praxe.
Je motivováno existenčními zájmy člověka orientovat se ve světě, osvojit si jej a najít v něm své
uplatnění. Je to proto cílový proces, který spočívá
v získávání a zpracování informací o světě a ve
vytvoření zobrazení reality v lidském vědomí. vývoj poznání ve světě stoupá a vrcholí ve vědeckém
poznání. Různé vědní obory, mezi nimi také kartografie, zkoumají a zobrazují podle svého zaměření
různé stránky
skutečnosti
svými specifickými
systémy. 1 'když s rostoucí specializací věd vznikají
různé systémy zkoumání a modelování reality,
presto všechny tyto akty poznání při své specifičnosti mají také mnoho společného, co vyplývá
z dialektiky poznání a materiální jednoty světa a
je východIskem k integraci věd. Je to patrné z následující
StL učné
charakteristiky
aktu poznání,
která nám v mnohém připomíná práci kartografa.
Podstata aktu poznání spočívá v tom, že zobrazující subjekt v souladu se svým cílovým zaměřením redukuje rozmanitost prvků a vztahů zobrazovaného objektu a vybírá z nich ty, které vedou
k postihnutí podstaty objektu a k výstižnější informaci o něm. Jak víme, v kartografii se tato činnost nazývá k a r t o g r a f i c k o u generalizaci.
Při aktu zobrazení je tedy účasten jednak zob.azovaný objekt jako originál, jednak zobrazující
subjekt, který ovládá jistý způsob zobrazení, jenž
je determinován zákony vnímání a myšlení i znalostmi a schopnostmi subjektu. Přitom zobrazovaným objektem (originálem) může být i existující
zobrazení reality. Takový případ je častý pravě
v kartografii při odvozování map z map exístujících. Výsledek poznání se stává společenským poznáním teprve tehdy, když jeho myšlenkový obsah
je objektiviZOván nějakým jazykovým systémem,
např. v kartografii
systémem mapových značek.
Výsledkem procesu vědeckého poznání je vědecké zobrazení světa. Není to prosté nakupení po·
znatků z různých oborů vědy, ale je to teoretický
model reality jako otevřený systém poznatků s relativně pevnou strukturou, v němž každý nový
poznatek narušuje stabilitu tohoto systému a zároveň vede k jeho vyšší uspořádanosti a přiblížení
k absolutní informaci, i když této nemůže být nikdy
dosaženo.
Zbývá ještě učinit zmínku, že od tohoto spole·
čenského poznání je třeba odlišit poznání lndlvF
duální. Při individuálním poznání, např. při vy·
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učování, učení, sebevzdělávání, nejde o získávání
původních poznatků jako při vědeckém nebo společenském poznání. Individuální poznání je důležitý společenský proces, při kterém bohatství společenského
poznání přechází do individuálního
vědomí. Nejnovější pedagogické výzkumy svědčí,
že tento proces je nejefektivnější
tehdy, jestliže
struktura
poznatkového
systému, který má být
základem individuálního poznání, je odvozena ze
struktury příslušných vědních oborů.

ale rovněž rozvoj geografického vzdělání a odpovídající úroven orientace
moderního člověka ve
světě. Ale i ve sféře každodenních potřeb, zájmů
a činností společnosti
je znalost prostorových
vztahů nezbytnou.
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Přistupme nyní k úvaze jak přispívá kartografie k rozvoji poznání. .
Současné vědecké zobrazení skutečnosti je
výsledkem dějinného procesu poznání, ve kterém
patří od počátku významná úloha také kartografii.
Kartografické zobecnění a modelování přírodní a společenské skutečnosti je specifickou formou vědeckého poznání a orientace lidstva ve
světě, nenahraditelnou
dosud ničím, pokud jde
o postižení a vyjádření topografické, geografické
i kosmické situovanosti jevů a prostorových i prostoro-časových vztahů mezi nimi. Kartografické
znázornění je však více méně zdrojem i řady jiných původních poznatků o zobrazených objektech. Tím se kartografie podílí na vědeckém zobrazení světa, na společenském poznání.
Nemenší je její význam pro rozvoj individuálního poznání. Kartografické
metody umožňují
tvorbu tematicky neomezeného množství map na
základě vědecké redukce a transformace množiny
fakt, kterých se dopracovaly vedle geodézie a
geografie i různé jiné vědní obory. Předností map
je, že jako systémy, jež jsou v homomorfním vztahu k realitě, poskytují o ní fakta podaná ve struktuře, která usnadňuje jejich pochopení i osvojení.
Mapové značky zprostředkují přitom názorný, přehledný a jednoznačný
záznam kartografické informace a její rychlý, spolehlivý a kolektivní přenos. Jejich předností nadto je, že mnohé z nich
jsou pasigrafické, tj. srozumitelné bez vysvětlivek.
Pro tyto klady se mapy staly hroma'dným sdělovacím prostředkem, který zpřístupňuje širokému
okruhu jejich uživatelů výsledky společenského
poznání a usnadňuje tak lidstvu operativní adaptaci v rychle se měnící skutečnosti.
Kartografické znázornění skutečnosti má z racionálního hlediska ještě další cenné vlastnosti.
Nejen, že reprodukuje
vztahy mezi zobrazenými
jevy, ale může také odhalovat jejich vývojové tendence, signalizovat potřebu účelných přeměn reality a naznačit cestu k jejich provedení. Těchto
vlastností map je využíváno při vědeckých prognózách a při projektování i realizaci přeměn přírodní a společenské skutečnosti.
V moderní společnosti, pro kterou se stává dokonalá znalost prostorových vztahů stále více existenční nutností, je význam kartografie pro rozvoj
poznání, a tím i pro společenskou praxi značný
a stále vzrůstá.
Bez kartografického
znázornění reality nelze
uspokojivě řešit nejzávažnější existenční problémy
lidstva - zajištění výživy a zdraví obyvatelstva,
dále poznání, registraci a racionální využití přírodních podmínek, zdrojů surovin a energie, vztahy mezi systémem přírodního prostředí a společenskou sférou, ochranu a tvorbu krajiny, vědeckou organizaci
životního prostředí
a prostoru,
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Na dnešním stupni vývoje se uplatňují výsledky kartografie, map y, jako zdroj původních a
zprostředkovaných
informací o skutečnosti, jako
jejich záznam, jako prostředek zpraéování a sdělování informací, jako diagnóza reality a prognóza jejího vývoje, jako podnět, program i nástroj
k jednání a k přeměně skutečnosti. Mapa je tedy
kromě reprodukce skutečnosti vždy zároveň určitým cílovým systémem, který na svém výstupu poskytuje vyřešení nebo východisko pro řešení některého z problémů, které před společností vyvstávají v procesu poznání a osvojování skutečnosti.
S postupujícím vývojem dochází také v kartografU k pohybu hodnot. Požadavky na moderní mapu jsou stále náročnější, kritérií pro hodnocení
kartografického znázornění reality přibývá a jsou
přísnější.
Od moderní mapy se žádá, aby poskytovala
r e 1a t i vně
p r a v d i vou, v Ý s tiž n o u, p ř ed e vší m pod s t a t n o u, j e dno z nač n o u a
aktuální
informaci
o
zobrazené
r e a 1i t ě. Zároveň se zvyšují nároky na funkčnost
mapy a její způsobilost k efektivnímu využívání.
Přitom však dnes nejde vždy jen o stupňování
tradičních požadavků na čit e 1n o s t, s r o z um i tel n o s t, n á z o r n o s t, pře h led n o s t,
přitažlivost
a
estetický
účinek
klasické mapy, tj. mapy stabilního měřítka, formátu a obsahu zaměřené k určitému, ale jedinému
cíli. Růst potřeb moderní společnosti, pokrok techniky a postupující kultivace abstraktního myšlení
vedou nevyhnutelně také k požadavkům na zcela
nové parametry .a funkce mapy, jako je vš estrannější
využitelnost
(univerzáln o s t) map y, předpokládající adaptabilitu jejího
měřítka, formátu i obsahu okamžitý~
potřebám
svého uživ.atele, dále vlastnosti u!JlÓžňujíCí větší
op e r a t i v n o s t při používání m~py, tj. možnost
komunikovat kartografické inform· ce pohotově a
na velké vzdálenosti a konečně v y š í i n for m at i v n í fu n.k c e map y, jako zd je zpráv ve
složitých informačních
systémech (o nka dat),
které automaticky orientují své uživatele
aktuálních prostorových situacích a poskytují jim--oprr~
mální řešení časoprostorových a jiných vztahů.
Kartograf naší doby a budoucnosti bude nucen
stále častěji hledat rovnováhu mezi klasickými a
moderními požadavky na svou práci a nevyhne se
přitom situacím, kdy mnohé z těchto požadavků
budou v ostrém protikladu, jako např. geometrická
přesnost a umělecká názornost, podrobnost a přehlednost,
důsledná jednoúčelová
zaměřenost
a
univerzálnost,
přitažlivost
i estetické působení
klasické mapy a strohost i chladnost exaktní matematizované mapy. Východiskem k správné odpovědi na tyto otázky může být jen důkladná analýza
potřeb, zájmů, osobních dispozic a technických
i ekonomických podmínek předpokládaných uživatelů map, a z toho vyvozené cílové zaměření práce
kartografa.
Z těchto nároků vyplývá pro kartografU řada
nových úkolů v oblasti teorie, metodologie, techniky, Výroby a podnikání, organizace
a výchovy
specialistů. Jde především o rozvoj tooretického
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základu ,a s tím souvisící dotvoření a mezinárodní
sjednocení
pojmového
aparátu
a terminologie
v kartografU, jde o urychlení exaktizace metod a
prostředktl. kartografického
znázornění a zároveň
o racionalizaci techniky v kartografii. Je potřebné
rozvinout systematické
studium potřeb, zájmtl. a
dispozic uživateltl. map, realizovat výzkum komunikace kartografické
informace a účinnosti map
i výzkum optimálních
zptl.sobtl. práce s mapami.

Činnost světové kartografie
závisí na její
struktuře, tj. na úrovni národních institucí a organizací i mezinárodních
organizací a na úrovni
vztahtl. mezi nimi. vývoj v posledních dvou desetiletích sv'ědčí, že tyto instituce a organizace vykazují všestranný vzestup, a že rovněž vztahy mezi
nimi se neustále zkvalitňují, zvláště zásluhou ICA,
takže organizovanost,
aktivita,
a tím i význam
kartografie ve světě vzrtl.stá nebývalou měrou.
Analogickým schématem, a to již s dosti přesnou strukturou, lze znázornit systém národní kartografie. V ČSSR vycházíme z takového systémového schématu
právě v současné
době, kdy se
snažíme vyřešit optimální organizaci čs. kartografie na podkladě výzkumu.

Pffrodnf a společenská
realita jako pfedmět
zobrazeni

Uspokojeni požadavků
společnosti na orientaci
ve světě

Příspěvek k rozvoj;
světové vědy a techniky

Kartografie se zrodila z existenčních potřeb
lidstva, aby mu sloužila k jeho užitku. Její rozvoj
je těsně spjat s rozvojem společnosti. Proto hla vním
k r i t é r ie m při hodnocení výsledktl. kartografické atkivity bude' vždy m i r a u žit k u,
který kartografická
aktivita
společenské
praxi
poskytuje. Je tedy v zájmu rozvoje společnosti a
kartografie samé, aby užitkovost map jako finálních výsledktl. kartografické
činnosti byla maximální. Pro kartografa z toho vyplývá úkol uplatnovat dtl.sledně při své práci od začátku až do konce hledisko její užitkovosti, tj. utilitární hledisko
v kladném slova smyslu.

Užitek mapy mtl.žeme posoudit jen podle jejíZároveň se ukazuje, že na dnešním stupni svěho kladného účinku ve vědomostech, v názorech
tového vývoje není již v silách kartograftl. jedné
a postojích, v chování i v emociální sféře uživatelii
země,aby sami vyřešili tuto složitou problematiku
map.
svého oboru beze zbytku a na nejVYŠ~1úrovni. To
je možné jen na bázi nejširší meziná odní spoluKladný účinek mapy závisí nejen na objektivpráce. Významným předpokladem
k této spoluním, výstižném, jednoznačném a aktuálním zobrapráci je existence
a aktivita
Mez 1n á rod n í
zení reality (tj. na optimálním vztahu kartografk ar t o g r a f i c k é a s o c i a c e (dále \ICA _ Inzobrazovaný
objekt),
ale také na optimálnim
ternational
Cartographic
Association) \ založené
vztahu kartograf-uživatel
mapy. Znamená to, že
v r. 1959. Jejím posláním je koordinovat s olupráci
:.>:áležítaké na souladu cílového zaměření, zpranárodních
kartografických
organizací při řešení
cuvání a vyjádření kartografické
informace s pozávažných problémtl., které vyplývají z aktu lních
třeba mi, zájmy i osobními, sociálními a situačníúkoltl. kartografie
a jejich vývojových ten encí.
mi znaky ~živatele
mapy. P~it.?m o s ~ b n ~m i
V současné době patří k těmto problémtl.m ~ýchoz na k,v u~lvatele mapy se mr,m přeďevsím je,?o
va specialisttl. v kartografi1, vypracování a ~
věk, mtelIgence,
vzdelanostm
úroveň,
~.vl.ástě
národní sjednocení odborné kartografické
termi_~~nost
,a dovednost pracovat ,s mapamI, jako
nologie, automatizace v kartografU, problémy temas~. lál ~.l Z n a k y se r~zll'Tl1 hlav~ě sounátického mapování a problematika
kartografické
le~tltost ~uzI;,atele mkapy k sOkcllááldní!ilí
sk~PI?ábm a za
informace. Československo reprezentované Čs. kars l~ u ~ c n.l z na]
~e po
aj ~ozne
ezprotografickým komitétem se zúčastnilo téměř všech
st!,edm vlivy prostredl
na práci uZlva~ele mapy.
akcí ICA, zpočátku jako pozorovatel a od r. 1968
Vsec~ny tyto zna~y b~deme dále oznacovat soujako řádný člen ICA.
borne termínem dispOZice.
Světovou kartografii, i když netvoří statutární
celek, si tedy mtl.žeme představit jako velmi složitý
cílový systém (obr. 1). K jeho prvktl.m patří všechny národní instituace s vědeckou, výrobní, správní
a pedagogickou
činností v oblasti kartografie
a
dále národní a mezinárodní
organizace s kartografickým nebo částečně kartografickým
zaměřením. Tyto prvky a vztahy mezi nimi představují
strukturu
a organizovanost
světové kartografie.
Na vstupech tohoto systému je přírodní a společenská realita jako předmět zobrazení, dále požadavky společnosti na orientaci ve světě, dispozice společnosti, vliv vědy a techniky, vliv ostatní
společenské praxe. Na výstupech je kartografické
zobrazení reality, uspokojení
požadavktl. společnosti, příspěvek
k rozvoji dispozic společnosti,
příspěvek k rozvoji společenské praxe.

O mnohých aspektech účinnosti mapy se často
mluví jako o prokázaných soudech. Dnešni úroveň
kartografie
a její odpovědná úloha v celospolečenském dění však vyvolává potřebu, aby tato
domnělá nebo náhodná
tvrzení byla prokázána
výzkumem a vědeckým experimentem.

Jde o složitý komplex otázek, náležející do té
sféry kartografie,
která teprve v posledních letech nachází své oprávněné
místo v definicích
karto~rafie
pod pojmem uží v á n í ID a p. Také
v připravovaném
výkladovém
slovníku kartografických termíntl. ICA je již kartografie správně definována jako věda, technika a zkušenost v oblasti
tvorby map i v oblasti užívání map.
V praxi se oba procesy - tvorba map a uží~ání map - uskutečňují odděleně, a to je hlavní
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IA
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_
(6)-

,6IOb •• f
pochopen' le

le
vnlJlf podmrnky

I

I
'1

přlčinou proč byla doposud jejich problematika
nost, zobrazujicí
kartograf, mapa jako výsledek
také odděleně zkoumána. Výzkum, který jsem projeho činnosti a uživatel mapy.
vedl během poslednich
10 let ve Výzkumném
ústavu geodetickém,
topografickém
a kartograSkutečnost (universum), k niž se vztahuje karfickém (dále VÚGTK) ve spolupráci s pedagogy a
tov~rafické zobrazeni, ne~í, pro kartografa a. pro
některými psychology, mně umožnil vyslovit zá1!zlvatele. mapy zcela v~teJna. Pro karto.grafa Je to
věr, že mapa může poskytnout maximálni efekt
. st
lt Ul, pro. uZIvatele ,mapy. to Je část re,ajen tehdy, jestliže kartograf uvažuje jeji vytvořeny/ lIty U2. Kar, raf Je ,ve sche~a~u re~rezent~van
a uživáni jako dva komponenty jednoho, v ul:')ff- ?bsahem ~~eho v em Sl, kt?re Je ~vIlvněno Jeho
tém smyslu nedělitelného procesu, běhe.IILkteteho
ukoly a clIl. (11), vědo~~stml a zkuse~ostmi (.12),
vzniká komunikuje
a vyvolává účinek kartograschopnostmI
a ostatmml
vlastnostmI (13), Jeho
fická i~formace
duševními procesy (14) a jeho vnějšími podmin.
kami, tj. vlivy prostředi (15). Uživatel mapy je reTento proces, který můžeme stručně nazvat
prezentován
analogicky
obsahem svého vědomi
komunikace kartografické informace, jsem již bl1že
(S2), svými potřebami, zájmy a cíli (21), vědoobjasnil na semináři OSK CSVTS v r. 1967 a o rok
mostmi a zkušenostmi (22), schopnostmi a jinými
později také na 4. technické konferenci lCA v lnvlastnostmi
(23), psychickými
procesy
(24) a
dii. Proto s odvolánim na pisemnou dokumentaci
vnějšími podmínkami svého prostředi
(25). Oba
z těchto akcí uvedu jen několika slovy jeho záovládaji kartografický
jazyk, tj. systém mapových
kladní charakteristiku,
která postačí pro další naší
značek a pravidp.I pro jejich používání označený L.
úvahu.
Mapa označená M je uvažována jako systém maPro zkoumání procesu komunikace kartograpových znaků, kterými je zhmotněna kartografická
informace Ie.
fické informace jsme zavedli systém znázorněný
Vznik kartografické
informace, její komunizjednodušeně ve schématu (obr. 2).
kace a působení je velmi složitý děj. Jeho jednotliJe složen z několika subsystémů, označených
vé etapy můžeme charakterizovat
stručně takto:
velkými písmeny.
Systémem se realizuje
velmi složitý proces,
z.ahrnujícl řadu činnosti a operacI se zpětnými
vazbami na různé úrovni. Teho struktura a dynamika je v následuilcím schématu zjednodušena na
7 hlavnlch etap, které jsou označeny člsly v závorce.
Především jde o 4 hlavnI systémy (rozlišené
ve schématu barvami). Je to zobrazovaná skuteč-

Kartograf, kerý sleduje určité cíle a disponuje
určitými znalostmi, schopnostmi
a jinými vlastnostmi při určitých podmínkách vnějšiho prostředi,
pozoruje záměrně (anticipovaně)
skutečnost Ul.
Prakticky to znamená, že pozoruje bud bezprostředně geografické prostředí s přírodnlmi a společen!'kými objekty a procesy, jež se v něm vyskytují,
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nebo pozoruje již existující kartografické nebo jiné
znázornění geografického prostředí (např. podkladovou mapu).
2. Působeni

anticipované

informace

IA

Skutečnost pil.sobí na kartografa informačně.
Kartograf přijímá anticipovanou
informaci IA. Je
to myšlenkový vícerozměrný model skutečnosti Ul.
3. Myšlenková
kou informaci le

transformace
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Z toho je patrné, že každá kartografická informace
má určitou informační k van t i t u (množství informace) a určitou informační k val i t u (význam
informace) .
Kartografická informace mil.že mít přitom povahu informace
vědecké, technické nebo akonomické. Z hlediska svého tematického obsahu mil.že
být např. informací topografickou,
geografickou,
geologickou, historickou ap. Podle určení mil.že být
informací popularizující, vzd.ělávací, direktivní ap.

IA v kartografic-

Kartograf transformuje
ve svém vědomí myšlénkový víeerozměrný model skutečnosti
(antlcipovanou informaci IA) na myšlénkový dvojrozměrný model kutečnosti, tj. na myšlénkový tvar kartografické informace le. Přitom pracuje s představou o použití kartografického
jazyka L.
4. Objektivizace

kartografické

informace

analýza pothlb.
zéjmů a cflů
ufivatele mapy
analýza dispozic
ufivatele mapy

le

Kartograf vyjádří myšlénkovou formu kartografické informace
mapovými značkami. Vznikne
unikát mapy, ve kterém je kartografická
informace Ic objektlvizována
(zhmotněna) pomocí mapových značek. Tím se stane přístupnou smyslovému
vnímání. Pak následuje
zpravidla
multlplikační
proces, během kterého se unikát mapy rozmnoží.
5. Působeni objektivizované

prověfení klíče
mapových značek

prověfení
experiment.

le

Mapa pil.sobí na uživatele mapy informačně.
Uživatel mapy, kterému se jevila skutečnost až
dosud jako U2, čte mapu nebo s ní jinak pracuje.
Pomocí klíče mapových značek poznává myšlenkový obsah a význam grafického obsahu mapy, tj.
--1ň'tjfmá~ kartografickou
informaci
le, která je
ovšem č1istečně zkre~lena v dil.sledku ril.zných rušivých VliVil.\ŠUmu), jež pil.sobí při její komuni-

mapy

výzkum práce
s mapou
závěry pro dali;
vydáni mapy

kélGi.

\
6. Působeni!! pochopené

I .-

le

Uživatel ma~y si obohacuje na základě poznané ft pochopf'né! kartografické
informace Ic obsah
svého vědomí a jeho skutečnost U2 se tím rozšiřuje.

Uživatel mapy na základě poznané a pochopené
kartografické
iriformace le pak jedná, tj. přemění
tuto informaci v nějakou praktickou činnost nebo
si ji uchová v paměti ve formě myšlenky k pozdějšímu využití. V každém případě ji i více méně
citově prožije.
Ústředním pojmem v celém procesu je k a r·
to g r a f i c k á in for m a c e. Je to smysl kartografického znázornění, např. mapy nebo které·
hokoli smysluplného
elementu
mapy, tj. každé
mapové značky, názvu nebo čísla na mapě. Kartografickou informací
je rovněž rezultát všech
kartografických
informací, k nimž dospěla kartografie a který je součástí
vědeckého
poznání
světa. Zatímco obsah mapy je hmotný systém jejich
grafických prvkil. (tj. značek, čar, písmen, číslic),
je kartografická
informace
nehmotnou
zprávou,
zprostředkovat
tímto hmotným opsahem mapy.

etapa

předrealizačnf,
III etapa

II
etapa
porealizačnf

realizačnt,

v lev~ části - struktura
procesu tvorby a vydá nf mapy
převládajfct
v současn~ kartografick~
praxi
v

pravé

části

-

návrh
optimálnf
procesu

struktury

tohoto

Kartografická informace má tedy v pojmovém
aparátě a terminologii moderní kartografie plné
opodstatnění. Proto byl pojem a termín kartografická informace pojat z našeho podnětu do rukopisu vícejazyčného slovníku odborné kartografické
terminologie, který připravuje II. komise ICA k vydání v r. 1970-1971 (ICA Multilingual Dictionary).
Pro řešení problematiky
kartografické
informace
byla zřízena při ICA studijní skupina (ICA Working Group on Cartographic
Information),
jejíž
sestavení a vedení bylo svěřeno Československu.
nkolem této skupiny
ní spolupráci s cílem:
objasnit
grafické
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Koláčný,

studovat funkci kartografické
informace a její
význam pro společenskou praxi,
vymezit požadavky
společenských
skupin na
mapy,
analyzovat
subjektivní
podminky
uživatelů
map,
analyzovat podmínky prostředí, ve kterém jsou
mapy užívány,
studovat metody práce s mapami,
stanovit
kritéria
pro optimální
informační
obsah map,
stanovit kritéria pro optimálni mapové značky,
hledat nové typy efektivních kartografických
výrobků,
popularizovat
uživáni map a rozvijet zálibu
v mapách,
studovat možnosti uplatněni a funkci kartografické informace v různých informačních systémech; v souvislosti s tím vypracovat návrh na
zřizeni mezinárodního
centra pro shromažd'ováni, zpracováni a periodické poskytováni kartografických informaci potřebných pro vydávání
map.
Z úvodního výzkumu této problematiky a experimentace vyplynul praktický závěr, že pro zajištění optimální účinnosti mapy je nutná existence
vztahu kartograf-uživatel
mapy, a to již v předrealizačni
etapě kartografického
procesu, dále
v jeho průběhu i po jeho ukončeni.

kartografa a budoucího uživatele mapy. Tento postup je přijatelný, jedná-li se o vydání map klasických typů nebo o opakovaná vydání map, jejichž
efekt již prověřila praxe a je kartografovi znám.
Avšak při vydání map nového typu, nebo map
určených širokému okruhu uživatelů (např. školám) tato praktika již nevyhovuje.
Zjistili jsme, že je zapotřebí, aby tvořivý kartograf ve spolupráci
s výzkumem rozšířil SVUj
akční repertoár, jak je to naznačeno na obr. 3
(pravá část). V předrealizační
etapě kartografického procesu by měl provést
analýzu
potřeb,
zájmů a cílů předpokládaného
uživatele mapy i jeho
vnitřnfch a vnějších podmínek a na základě toho
stanovit parametry mapy. Do realizačního procesu
by měl zařadit experimentální
prověření klíče mapových značek před jeho apliakcí, a potom prověření experimentačního
vzorku nebo zkušebního výtisku mapy před jejím vydáním. V postrealizační
fázi, tj. po vydání mapy, by měl studovat práci
s vydanou mapou ve společenské praxi a nakonec
vyvodit z toho závěry pro další svou činnost, případně pro opakované vydání maRY' ale také pro
vytvoření optimálních podmínek k efektivní práci
s mapou.
Utilitární směr v kartografii, uplatňující důsledně aspekt užitkovosti při tvorbě map a při jejich užívání, neznamená tedy pasivní přizpůsobování činnosti kartografa subjektivním podmínkám
uživatele mapy, ale právě naopak, je míněn jako
snaha kartografa o zvýšeni účinnosti map a kultivace práce s nimi v aktivní součinnosti s jejich
uživateli.
O uplatnění tohoto směru při řešení aktuálních
problémů čs. kartografie informuje druhá část referátu.
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V dnešni pr~x{ se realizuje tvorba a vydání
mapy v těchto )r1avních činnostech: zhotovení autorského orig~álu mapy, jeho přetvoření na předlohu schopnpu reprodukce,
polygrafické
zpracování předlohy
včetně rozmnožení
(obr. 3, levá
část). Karťografické!lÍu
procesu
předchází více
méně důkl dné projednání parametrů mapy, nebo
jen její o jednávka zpravidla bez účasti aktivniho

A.:

Utilitární

kartografie,
cesta k optimální
účinnosti kartografické
informace

Ing. Bi'etislav Kelnar, Ing. Ján Králik,
Kartografia, n. p., Bratislava
Ing. Antonín Skovajsík,
Kartografické nakladatelství,
o. z. Bratislava

Mapy s plastickým reliéfom
a ich význam

Kartografioa reliéfnych máp začína v súčasneJ dování, zpracování a periodické poskytování kartografie ako vedy výrazné postavenie. No-vé poznatky a rozvoj v odbore, tvorby máp, po,kroky na úsekoch ro-zvoja techniky a chémie vytvorili predpoklady pre splnenie dávnej túžiby človeka Vy tvárať priestorové modely povrchu Zeme. Skutočno'sť
dokazuje, že tieto názo.rné pomcJc'ky sú ludskému
vnímaniu najprlstupnejšie
a nachádzajú na celom
svete stále širšie IUplatnenie ako informátor u ve~
rejnosti, pre vedec'ké bádanie i ako podklad pre
hospodársku výstavbu. Rastúce požiadavky na sor·
timent, množstvo a kvalitu týchto pomélcok vyv,]la11 sústredenie odbornej pozo-rnosti na tento úsek
v odbore kartografie a postupné vytvorenie samo·
statnej disciplíny. Preto Je jej tiel venovaná po-zornosť na 2. kartograf1ckeJ konferencii.
Kartograf1a rel1éfnych máp sa zaoberá problematikou kartografického
zobrazovania obrazu po~
vrChU Zeme na model jeho reliéfu s referenčnolU

plochou rovinnou, alebo gulovou. Stredom pozornosti riešenia sú mapy trojrozmemé,
splňujúce
požiadavky
'k'art'ometr'icke'jpresnosti
pri ~obrazovaní modelu priesto-I"U .a jeho povrchu. História
vzniku a vývQlja reliéfnych máp od najprimitívnejších až po dnešné spélsolby spracovania a vyhotov;;yauia je rozsiahla a nemá význam jf1široko popisovať. Príčiny a ciele tvorby reliéfnych máp však
zostávajú stále wvnaké. V závislosti na rOQ;voji
technIky a po'~natko·v vedy sa menili a zdokonalovali len spélsoby i'ch vyhoto-vo-vania a v súčasnej
dobe sa vyh'Qit·o'V'Ujú
l~eUéfne mapy s rélznym tématickým a účelovým po-slaním takmer vo všetkých vyspelýchkrajinách.
Jestvuje viacero druh ov reliéfnych máp, ktoré
je možné rozděliť podla spélsobov ich spracovania
do nasledujúcich skupín:
1. Originálna stupňovitá reliéfna mapa (reliéfny model na referenčnej ploche rovinnej, vytvorená zložením výškových vrstiev, obsahujúcich
vopred nalepený s terénom korešpondujúci
obraz
mapy. Používa sa pre technické účely (plány, velké a stredné mierky).
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2. Originálna stupňovitá alebo hloadká originálna mapa (reliéfny model) na referenčnej
ploche
rovinnej,alebo
gufovej s dodatočnou ručnou adiustáciou prvkov mapového obrazu .. Používa sa 'ako
priestorová pomacka a informátor.
3. Tvarované reliéfné mapy (sériovo vyrábané)
na termoplastických
hmotách
tvrdených, alebo
makčených s referenčnou plochou rovinnou, ,alebo
gufovQu.
Z hladiska technnlogie
:výroby sa používajú
pre reliéfne modely tieto názvy:
originálny

stupňovitý

model

reliéfu,

originálny hladký model reliéfu - (vyhotoví sa zo stupňovitého modelu reliéfu domo·delovaním),
'tvafOlvací model reliéfu
alebo hladký, používaný
Spasoby vyhotovovania
né v ďalšej kapitole.

terénu stupňovitý
pre tvaro·vanie.

modelov ohudú popísa-

Spracnvanie
a vyho,tovenie reliéfnej
mapy je
pro.ces odborne vefmi náročný, zdlhavýa
finačné
nákladný. Jej vyhotovenlu je preto pntrebné venovať po'znrnosť od samého začiatku - a to ako pri
zQlstavovaní ma'pového obrazu, ,ta'k i príprave a vyhotovovaniu modelu reliéfu vo vzájomnej súvisloiSti
z davodov, aby boli optimálne využité všetky jej
prednosti a výhody. Tými sú prednvšetkým kartometrická presnosť modelu reliéfu i obrazu mapy,
priestorová názornosť a ,či1:atefnosť. Tleto ukazovatele a podmienky vytvárajú požiadavky na osobitnú redakčnú
prípravu a úpravu máp dvo'jrozmerných, na podklade ,ktorých ISÚ vyhotovované
mapy reliéfne. Napr. umiestnenie
názvoslovia a
správne
priestorové
vyjadrenie
charakterisUky
geomoorfologi'ckej členitosti terénu.
Aké sú teda aspoň stručne v Ý hod y a p r e dn o s t i reliéfnych máp ,a k čomu sa mažu používať.
Reliéfna mapa si ponecháva takmer všetky
dobré vlastnosti
mapy dvnjrozmernej,
umožňuje
rýchle vytvnrenie priestnrovej
predstavy
terénu,
rýchlu orientáciu pre najširší okruh záujemcov a
p:~i 'odborruom využití do'Vofruje odčHať, alebo zaznamenávať razne druhy kartometrlckých
a št'atistických hodnot, uskutočňovat razne druhy expertmentov pri podstatne nižších firuančn~ch nákladooc'hakoo by bnlo potrebné pre lch realizáciu v teréne a slúži tiež ako overovací model pre razne
projektoové riešenia pri hospodárskej
výstavbe. Je
treba poznamenať, že reliéfne mapy je mo,žno vyJ1In1:'ovovať'V malých, 5tredlllý'ch 11 velký'ch mietrkach. Tento súhrn stručne vymenovaných
'výhod
a prednnstí reliéfny'ch máp našiel u výrobcoov a
užívatefov na celom svete v súčasnej dobe dostatočnú pozornosť ,a hodnotenie. Svedčí o tom sortiment reliéfnych
máp a súčasne s tým ,aj úroveň
technických zarladení, ktoré sú potrebné k ich výrobe.
A teraz stručne
o ú čelo c h, ku 'kttorým
možno reliéfne mapy používať. Už podfa vymenovaných vlastností
nachádza
reliéfna mapa vše1:kých mierok uplatnenie
predovšetkým
akotnformátor a učei'bná pomocka v školách a u verejno'sti.
Známe je ho.spodárne používanie reliéfnych modelov pri výstavbe vodných diel, v doprave, pri
vý!stavbe priemyselných
objektnv,
projektovaní
stavieb všetkého druhu, 'v polnoohospodárstve, v baníctve, rajO'novom plánovaní a Inde.

I. Terénny reliéf
mapy

-

jeden zo základných

prvkov

Geomorfologická
členitosť terénu a jej charakte<ristické rysy vefmi výrazne ovplyvňujú rozloženie
činnosti IudskeJ spnločnosti a sú dOležitými ukazovatelmi pri štúdlu pričin výskytu razných javov.
Reliéf preto patrí medzi základné prvky nbsahu
mapy. Výhodou a prednosťou reliéfnej mapy je, že
zobrazuje
terén trojrozmerove
a umožňuje tak
rý'chle a pohotové vytvnrenie predstáv o pomeroch
horizontálnej
a vertlkálnej
členitosti v záujmovom priestore na povrchu Zeme. Sláva sa pleto
významnou pomackou v oblasti poznávania, v širšom i užšom zmysle. Ako už bolo spomenuté, nachádza reliéfna mapa velmi široké možnosti upl'atnenia 'vo funkCi informátora, štatistického a konštrukčného
podkladu a dá sa povedať, že tleto
mo'žnoiSti nie sú dosiaI dostatočne využívané. Možnosť vofby vhodného prevýšenia dovoluje úče,lovo
zvý:razňoovať alebo tlmiť zobrazovanú členitosť a
zamerať spmco·vanie reliéfnej mapypre
špeciaIizo,vané funkčné poslanie. Napr. u máp pre školskú výuku a pre informáciu verejnosti voblastiach
turlsUckého ruchu je velmi výhodné zobl'aziť terén výI1azne. Mapy, ktoré sú určené pre technické,
alebo štatistické využitie si zachováv,ajú skutočné pomery, alebo sa výraznosť Umí; napr. reliéfne mapy pre riešenie výstavby všetkého druhu, vodných
diel, dopravnej siete, v pofnohospodárstve,
lesníctve, baníctve, Dajonovom plánovaní, národohospodáI1skom plánovaní atď.
V1zájolffiná súvislosť krajinných prv'kov je evidentná; 1eorén je však jeden z mála prvkov, ktorý
značnou .mierou O'vplyvňuje vlastnosti a rozloženle
ostatn~ch prvkoov. Výška a členitO'sť zemského povrchu pasobí na štmktúru a charakter vodnej siete, má vplyv na klimaticrké podmienky 1 na vý,skyt
a rozloženie rasHinstva.
Nie sú to vša'k len prvky fy'zlckogeografiaké,
ktorých ovplyvĎJovanie je viac menej vzájomné, sl1
to aj prvky hospodárske, kultúrne a politické, charakter ktorý'ch je do istej miery určovaný ·charakterom 'terénu. Týka sa to predovšetkým sídllsk a
komuni'kácií. Hustota osídleni'a sa ~nižuje s rastúcou nadmorskou vý'škou, padorys sídlisk osa prispasobuje údoUam a chrbátom a trasy komunikáclí ,zase pro-filu terénu.
Aj t,aké akcie, ako sú hospodársko-technické
úpravy pozemkov, lesných celkov, vodný'ch tokov
a vodný'ch plOch vyžadujú, aby prl ich uskutočňovaní sa dbalo na zvláštnosti terénu.
Uvedené prlklady dávajú už urč1tú predstavu
o význame te,rénneho reliéfu a objasňujú aj záujem o jeho znázornenie
na mapách od samého
vzni'ku 'kartO'grafie. S rozvojom techniky sa zvyšujú aj p,ožiadavky na kartografické
wbrazenle
reliéfu a to zase vyŽ'aduje nové zobrazovacie met6dy. Všimneme sl 1:eraz tý'ch IS p O S 'Ob o v z 'O br a z e n ta
r e I i é f u, Iktoré 'sa dnes prevážne
používajú.
V,rstevni'c'Ová met6da je najro'zšf.reneJšou na
mapách topografických
a pre hospGdárs'ku výstavbu 'a to právom, pretože je velmi presná, podáva
jasný oibraz nieleno výškach terénu, ale aj o jeho
tvaroch a sklone. Tým pO'skytuje všetky potrebné
údaje o reliéfe, dalež1té pre projektovanie razneho druhu a súčasne aj umožňuje uroblt sl celkový
obrraz o krajine. 1+ tomu však potrebujeme už ur-
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čité skúsenosti o čí1Janí terénu z mapy, a to je nedostatk(}m tejto metódy. akrem toho v prípadoch
plochých terénov ra u terénnych
tVrarov menších
ako je vrstevnicový interv,al nedávajú vrstevnice
dostatočnú predstavu.
Hypsometrická
metóda
vychádza
sÍCe tiež
z vrstevníc, ale tým, žeznázo.rňuja
jedno<tlivé výškové stupne roznymi farbam!, velmi usnadňuje užívateforvi mapy urohenie si predstavy o výš'kových
pomeroch, tvaroch i sklone terénneho reliéfu. Záleží však vela na volba stupňO'v, ktoré znázorňujÚ - na ,rozdielod vrstevníc - pomerneznačný
výškový rozdiel, pričom tvary končiace vnútri
stupňa nemožu byť zachytené. Doležitá je aj volba
frarebnej stupnice z hfadiska dojmu plastičnosti,
ale ajz hladiskačibatelnosti
O'statnéhoobsahu mapy.Pra
tleto ,svoje vlastnOSti nie je hypsometria
vhodnou metódou pre toporgraf1c'ké mapy velkých
a stredných mierok, ani pre mapy určené pre hospodársku výstavbu. Zato širokého uplratnenia nachádza na mapách fyziCkých a všeobacnorzemepisných pre 'školy i pre ostatnú verejnosť.
Tlesňovanie ručné sa pre samostatné znázornenie
reliéfu používra velmi zriedka, pretože postráda presnosť metódy vrstevnicoveJ
a výškovú názornosť
metódy hypsometric'kej. akrem toho je velmi závislá na individuálnych
schopnostiach
kresliča,
ako aj na smere osvetleni,a. Správne vyhottovené
tieňovanie však vyvoláva lil pO:zJoll'of\l1atela
dohrú
vizuálnu 'predstavu najma o členitosti reliéfu a
čiastočne aj o výškach. Tleto vlastnosti zaraďujú
tieňovanie prevážne len ako doplňujúcu me1tódu
k vrstevni'ciam alebo hypsometrii.
Všetky tieto metódy majú jedno spoločné, a síce
to, že zobrazujú členitý zemský povrch na rovine.
Existujú však sposoby, ktoré znázorňujú reliéf taký,
aký v skutočnosti je - trojrozmerný.
Najrozšírenejším z nich je vyhotovovanie máp s plastickým
reliéfom. Plastický model terénu je velmi názorný
a užívatel nepotrebuje
ani zvláštne pozorovacie
skúseností. Dáva jasný obraz o skutočnom charaktere krajiny, a to i v prípadoch velmi zložitých a
nepravidelných
terénnychl\ tvarov.
Zachováva
aj
značnú presnosť polohy tW;irov a pokial sa vyhJtovuje vo velkých mierkac~ bez prevýšenia, tak
aj presnosť výškovú a sklono '. akrem toho ani
nezaťažuje ostatný mapový obsah pretože nepotrebuje grafické vyjadrenie. Z uvede . zreJm,
že pro vačšinu prípadov, nech ide o akéhokolvek
užívatela, je tento sposob znázornenia reliéfu najvýhodnejší.

úsekoch tak' obťažných, ako je priame vyhotovúvanie hladkých modelovo Používané a zavádzané
nové metódy stavby modelov z vrstevnatých blok ov
kopírováním zo zahlbených šablón s vrstevnicami
a za pomoci leteckých snímok vytvárajú všetky
predpoklady pre rýchle a pohotové vyhotovovanie
modelov s požadovanou karto metrickou presnosťou
i obsahovou úplnosťou. Využívanie termoplastických fólií, predovšetkým typu PVC pre tvarovanie
a riešenie problematiky ich potlačovania zaručujú
možnosti vyhotovovania týchto kartografických
pomocok v dostatočnom sortimente i množstve.
Pre vyhotovovanie
originálnych
stupňovitých
modelov mechanickým sposobom spomendzi doposi,al v našich podmienkach overených sposobov najlepšie vyhovujú ra sa použív,ajú bloky zložené
z niekolkých vrstiev vos ku, alebo plastelíny, ktorých hrúbka zodpovedá zvolenej stupnici výškových
odlrahlostí v danej mierke. Vytváranie areálov výškových stupňov sa vykonáva vyrez,aním ihlou vedeneJ pomocou šablóny s výhlbeným obrazom vrstevníc. Tento sposob zabezpečuje vernosť modelu
s predlohou na 0,25 mm.
Zavedením vyhotovovania stupňovitých modelov na vrstevnatých blokoch mechanickým sposobam sa síce podstatne
zvýšila kvalita modelov
i produktivita, avšak pre budúcnosť bude rozhodne
nutné vypracovať a realiZQvať automatický
alebo
aspoň poloautomatický sposob.
Pre tvarovanie sa osvedčujú termoplastické fólie typu PVC tvrdené i makčené. Ich výhodou je,
že sa dajú dobre tvarovať - sú hygienicky nezávadné a dajú sa povrchove dobre upravovať najma nanášaním ochranného laku proti mechanickému poškodeniu. Termoplastické
fólie Fatrokart
vyrábané v ČSSR dosahujú parametre fólií vyrábaných v cudzine, ba niektoré vlastnosti majú i výhodnejšie. Tým Sa vytvárajú v ČSSR vhodné podmienky pre ďalší rozvoj výroby týchto kartografických výrob kov.
Tvarovanie sa prevádza padla známeho princípu na spevnených sádrových modeloch - pozitívnych, alebo negatívnych, padla druhu mapy: Tvarovanie plastických máp možnorautomatisovať, z výnimkou nakladanira fólii ra vykladani,a
výliskov.
Automatické, resp. poloautomatické tvarovacie stroje sú však t. č. u nás formátove obmedzené, ra preo sa tv,arovanie velkorozmerných
máp vykonáva
na alej na pomerne jednoduchých zariadeniach.
Jedným z nedostatkov, a to špeciálne v ČSSR,
je nejednotnosť formátov, resp. skupín formátov
rel1éfnych máp, čo má nedobrý vplyv prakticky na
celý technologický
postup, počnúc prípravou
a
končiac expedíciou.
Stav a možnosti výroby reliéfnych máp v ČSSR
sú dnes také, že je možné uspokojiť prakticky všetky požiadavky odberatela na tlač obrazu i reliéf.
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II. Pokroky v technol6gii spracovania
a vyhotovovania reliéfnych máp
Pre úplnosť sa žiada aspoň stručne oboznámiť záujemcov s technickou
úrovňou a technologickými
možnosťami spracovania a vyhotovovania reliéfnych
máp. Pokroky v technológii spracovania a vyhotovovania reliéfnych máp sa v súčasnej dobe dosahujú na týchto úsekoch:
Používanie nových druhov materiálov
vhodných pre vyhotovovanie modelov i tvarovanie, riešenie nových produktívnych technických zariadení
a technologických postupov, ako i hfadanie nových
sposobov redakčného spracovania.
Rozvoj v riešení problematiky
vyhotovovania
rel1éfnych modelov sa v technicky vyspelých krajinách uberá v súčasnej dobe cestou mechanizácie
prác a používania automatickýeh
zariadení i na

, '!';{~~

III. Edičná činnost v odbore reliéfnych

mlip

Je niekolko druhov reliéfnych máp, ktoré sa u nás
i v zahraničí vydávajú. Nemáme na mysli len rozlišenie padla účelu, resp. obsahu mapy, ale aj padla mierky a padla referenčnej plochy. Je zrejmé,
že vačšinu dvojrozmerných máp je technicky možné vydať taktiež ako trojrozmerné, tj. s plastickým
reliéfom, nie vždy je to však účelné, alebo ekonomické. Už napr. materiál pre plastické mapy je nákladnejší ako papier a akrem toho va výrobnom
procese sú niektoré operácie, ktoré sa pri spra-
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.covaní plochých máp nevyskytujú, avšak pri výrobe
plastických
máp predstavujú
značnú časť celkových nákladov. Preto aj edičná činnosť v odbore
týchto máp je ovefa viac ovplyvňovaná cenou základného materiálu a od nej závislým odbytom,
ako je tomu u ostatných máp. V dosledku toho je
škála druhov plastických máp značne jedno duchšia. Nie je našim zámerom podrobne tu rozobrať
triedenie reliéfnych máp, ale len zhruba uviesť
základné druhy, ktoré sa u nás, resp. v zahraničí
vydali.
Rozhodne
najviičšou
skupinou
sú reliéfné
mapy s obsahom všeobecnozemepisným,
tj. so zobrazením hydrografie, miestopisu, komunikácií, politického rozdelenia a terénneho reliéfu, ktorý okrem toho, že je plastický - býva znázornený
spravidla hypsometriou, menej často vrstevnicami.
Svojím obsahom sú to mapy určené pre základnú
zemepisnú informáciu, a preto najviičšími odberatefmi sú školy a široká verejnosť. pokiar sa týka
mierky týchto máp, možeme povedať, že zahrňujú
prakticky všetky stredné a malé mierky a značnú
časť velkých mierok. Čo do formátu, sú to mapy
najmii príručné a potom nástenné.
V ČSSR boli z tejto skupiny vydané nástenné
- réliéfne mapy československa,
Európy, Juhoslávie
a pred vydaním sú Západná a Východná pologufa.
Z prlručných plastických máp sú to ČSSR, Juhoslávia, Tunis, Mali, Quinea, Kuba, Škandinávia, Rakúsko a Dolné Rakúsko.
V zahraničí sú z tejto skupiny vydané príručné
i nástenné mapy Svet1a, kontinent ov, štátov ,a regiónov. Na rozdiel od nás však všetkých kontinentov
a v krajinách s vyspelou výrobou plastických máp
,aj všetkých alebo vačšiny regiónov.
Za ďalšiu vefkú skupinu reliéfnych máp m6žeme považov,ať mapy tématické, ktoré slúžia dvom
skupinám užívatefov. Jednak sú to projekčné organizácie, vedecké a výskumné inštitúcie, organizácie štátnej správy a pod., jednak je to opať širšia
vereinosť. Podfa záujmu týchto užívatefov je samozrejme zostavený aj obsah jednotlivých máp. Pre
prvú skupinu užívatefov je spravidla plastické znázornenie reliéfu terénu nevyhnutnou podmienkou.
Ď,alší mapový obsah býva jednak špeciálny, tj.
taký, ktorý je v súvislosti s reliéfom pre.dmetom
~určitého
problému, jednak doplňujúci, tj.
taký, ktOrý doplňuje tent<> špeciálny obsah o prvky
všeobecnozemepisné.
Z tohto druhu boli v ČSSR vydané mapy vodných diel Ružín a Dobšiná, mapy hospodárskotechnických úprav pozemkov, geologická mapa ČSSR,
mapa lesného hospodárskeho
celku Vysoké Tatry,
mapy experimentálnych
hydrologických
povodí a
pre školské účely soubor geomorfologických
tvarov a mapa Európy pre nevidomých.
V zahraničí sú tieto mapy podfa dostupných
informácií skoro zásadnou podmienkou pre spracovanie roznych projektov a ich škála je vefmi
rozmanitá.
Nemáme
však podrobnejšie
správy
o nich, nakofko sa jedná o úzky okruh užívatefov
a vo verejnosti nie sú tieto mapy rozširované.
Pre druhú skupinu užívatefov, tj. pre verejnosť nie je plastický reliéf terénu síce nevyhnutnou podmienkou, ale ostáva jedným zo základných
prvkov obsahu tématickej
mapy, ktorá poskytuj~
určité špeciálne informácie o zobrazovanom území.
Z tohoto druhu máp boli u nás vydané v podstate
len mapy niektórých turistických oblastí - Vysoké
a Nízke Tatry, Malá Fatra, Malé Karpaty, Beskydy,
Moravský kras, Krkonoše, okolia Karlových Varov,

Geodetickt a kartografickt obzor
ročnfk 15/57, č(slo 10/1989 247

Prahy, Čes. Krumlova, Liberca, Brna a Jadranské
pobřežie - s viac, alebo menej podrobným zobrazením turistických objektov.
Všetky doteraz spomínané mapy boli vyhotovené
ako rovinné, čo znamená, že ako referenčná plocha
bola použitá rovina. Existujú však plastické mapy,
ktoré sú zobrazené na gufovej referenčnej ploche.
Ich význam spočíva v tom, že okrem trojrozmerného zobrazenia členitosti zemského povrchu ukazujú súčasne aj zakrivenosť zemského tel esa, resp.
jeho časti. Využívajú sa najmii ako vefmi názorná
demonštračná
pomócka, ale vo vefkých mierkach
aj pre vedecké a výzkumné účely.
.U nás vyšIa zatiaf z tohto druhu máp len reliéfna mapa Južnej Ameriky na vrchUku so všeobecnozemepisným obsahom, určená prevážne pre školskú výuku. Bola vydaná síce aj reliéfna mapa viditefnej časti Mesiaca na vrchlíku, tento však nezachováva skutočnú krivosť povrchu mesačného telesa v mierke mapy, a preto viac menej len zvyšuje
celkový efekt mapy. V zahraničí začínajú byť bežnou záležitosťou glóbusy s plastickým reliéfom,
ktoré možno považovať za vrchol v doterajšom vývoji kartografických
výrobkov. Obsahom sú vše<>becnozemepisné alebo svietiace glóbusy, vyhotovované s fyzickým obsah Dm na vonk'ajšej stDane a
s politickým na vnútornej, takže pri rozsvietení sú
oba viditelné, pri zhasnuti len fyzický (t. zv. systém Duplex).
Je treba spomenúť, že plastické modely reliéfu sa využívajú aj pr~ iné účely, ako je zhotovenie
plastickej mapy. Jedným z nich je fotomechanický
sposob zhotovenia tieňov,ania do máp. Pre tent<>
účel sú vhodnejšie modely s malým prevýšením a
technol6gia ich spracovania je jednoduchšia, pretože sa nevyžaduje taká výšková presnosť ako
li modelov
pre plastické mapy. Tento sposob je
dosť rozšírený a u nás je ním robené napr. tieňovlanie do máp zosúboru "Poznáváme svět".
I cez tento stručný prehfad doterajšej edičnej
činnosti v odbore máp s plastickým
reliéfom je
zrejmé, že možnosti čs. kartografie nie sú ešte vyčerpané. Samozrejme, že vydávanie týchto máp nezávisí len od vOle pracovníkov nakladatelstiev,
ale
je ovplyvňované roznymi technickými a hospodárskymi činitelmi, ktoré možu rozširovať, ale i obmedzovať priestor činnosti. V poslednom období sa
ako obmedzujúci činitef prejavuje stále viac rastúca cena kartografických
výrob kov. Vysoké výrobné
náklady znemožnili vydanie už nie jedneho titulu,
ale dúfajme, že si vytvoríme podmienky také, aby
týchto prípadov bolo čo najmenej.
Čo by sa teda mala v budúcich rokoch objavit
nového v tvorbe reliéfných máp v čs. kart<>grafi1?
Pokiar ide o tematické mapy určené najmii projektovým organizáciam a orgánom štátnej správy
nazdávame sa, že tento úsek zatiaf vefmi slabo využíva výhod reliéfnych máp. Je treba sl uvedomiť, že pri stále spomínanom vedecko-technickom
nástupe bude sa žiadať i v týchto odboroch prejsť
od slov k činom. Nazdávame sa, že zememerači
pracujúci v týchto organizáciach
by mohli urobiť
viac v informovanosti projektantov o možnostiach,
ktoré im mapy s plastickým reliéfom poskytujú.
Pre účely týchtp organizácií je možno jetlnotlivo
vydať najme mapy 1 : 10000, 1 : 5000, prípadne ešte
vi-ičšej mierky s topografickým obsahom, ktorý v zásade zahrňuje všetky prvky zemského povrchu, doležité z odborného hfadiska pre štúdium daného
územia. Pre presnejšie a širšie využitie geometrických prvkov terénu je rozhodne nutné, aby bol
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plastický reliéf doplnený vrstevnicami. Co sa týka
formátu týchto máp, je možné vydanie buď v sekciách dvojrozmerných
máp, alebo vydanie celého
územia na jednej mape.
Na úseku školských máp by sa mali ustáliť typy
máp zobrazujúcich
celé územie ČSSR s obsahom
všeobecnozemepisným,
to znamená i so základnou
cestnou sieťou, ktorá sa doteraz nezobrazovala. Pre
nástennú mapu vyhovuje mierka 1: 500 ODD,pre
príručnú 1: 1,5 mil. S rovnakým obsahom je možno vydat mapy ČSR a SSR, a to v mierke 1 : 750000
ako príručné, v mierke 1: 250 000 ako nástenné.
Z máp kontinentov by sa mal dokončiť celý súbor
rel1éfnych máp na vrchlíku a počítlať aj s dokončením nástenných reliéfnych máp, z ktorých zatial vyšla len Európa. Ako príručné mapy kontinentov bude najvhodnejšie vydanie v jednotnom formáte A 4; dá sa aj počítať s rozšírením tejto série
o mapy Jednotlivých štátov, prípadne skupín štátov.
Obsah týchto máp by sa mal zhodovať s obsahom
zemepisného atlasu sveta pre školy.
Niektoré zo školských máp vyhovujú svojim
celkovým spracovaním aj potrebám celej verejnos-

f.,

Skovajstk,

A.: Mapy
reli~tom

s plastickým
a ich význam

ti, takže nie je nutné vydávať pre tento okruh užívatelov rovnaké mapy s upravenou koncepciou.
Máme tu na mysli najma už spomínané príručné
mapy kontinentov, prípadne štátov, formátu A 4.
Ako mapu zobrazujúcu ČSSR doporučuje sa aj naďalej vydávať plastická mapa v mierke 1: 1 mil.,
ktorá je obsahom všeobecno-zemepisná,
ale s ďaleko podrobnejším
spracovaním,
ako sú školské
mapy. Z ďalších druhov máp prichádzajú do úvahy
k vydaniu pravdepodobne le~ mapy maloformátové,
zobrazujúce
najinteresantnejšie
turistické a rekreačné oblasti.
Záverom tohto pojednania sa žiada poznamenať, že opisované výsledky na úseku tvorby reliéfnych máp a ich používania predstavujú len časť
možností a svojou úrovňou zodpovedajú krátkemu
obdobiu existencie tohto kartografického
odboru.
Výsledky dosiahnuté v celom svete však ukazujú,
že tvorba ~reliéfnych máp má predpoklady
dalej
sa rozvíjať
najde priaznivý ohlas ako u užívatelov, tak i u výrobcovo

a

Lektoroval:

Ing. Ján Pravda,KN,

Bratislava

Jlndi'lch Svoboda, prom. geograf,
Kartografické nakladatelstvf, Praha
Jan Musílek, VÚGTK, Praha

V minulých létech, současně se zdůrazňováním
regionálního
principu při vyučování v,e školách,
s obnovením vlastivědné výchovy a se vznikem
školrllch i mimoškolních
vlastivědných
kroužků,
vzrůstaly i požadavky na urychlené vydání podro:mých regionálních map postupně pro celé území CSSR, jejichž obsah by co nejvíce vyhovoval
pili výchově vlastivědy
ve školní i mimo:ikolní
praxi, různým společ,ensko-kulturním
institucím,
ale v neposlední řadě i široké veřejnosti.
V zájmu urychlené realizace tohoto oprávněného požadavku rozhodlo se v r. 1967 Kartografické nakladatelství
v Praze na podkladě požadavku
ministerstva školství a s ohledem na rozšiřující se
objednávky na vyhotovení
podrobných
regionálních map z různých okresů, využít současně pro
vnitřní potřebu organizací a institucí vydávaných
základních
map okresů v měřítku 1:50000 jako
podkladů pro připravovaný soubor školních vlastivMných map. Jelikož v téže době se zabýval
otázkou řešení koncepce regionálních map v rámci
výzkumné zprávy pro Jednotnou soustavu školních
kartografických
pomůcek Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
v Praze, byla.
s ním navázána spolupráce
v tom smyslu, aby
jedna z variant řešení vycházela z využití základních map okresů. Výsledkem této spolupráce,
k níž v nemalé míře v průběhu realizace přispelj
i autoři .tematického obsahu z odboru školství při
ONV v Bruntále a z Vlastivědného ústavu, a dále
hlavně Výzkumný ústav pedagogický v Praze, bylo
koncem r. 1968 vydání první školní vlastiv,ědné
mapy okresu Bruntál v měř. 1:50000 (nástěnné)
a 1:100000 (příruční)
v rámci připravovaného
souboru.

Uvědomíme-li si, že školy po dlouhá léta neměly oficiálně k dispozici podrobnější regionální
mapy, že nejpodrobnějšími mapami, vydávanými pro
školy byly mapy v měř. 1:500000 (nástěnné mapy
ČSSR - obecně zeměpisné, fyzické, hospodářské
apod.), že školy byly nuceny využívat pro školní
účely nevyhovujících
různých turistických
map
v měřítku ne vlětším než 1:100000, přihlédneme-li
j,en k ojediněle vydaným mapám, např. Krnovsko
a Osoblažsko v měř. 1:100000 v r. 1961, a k omezeným možnostem při vypůjčování v·ojenských podrobných map pro práci s topografickými mapami,
tím více vynikne hodnota vydavatelského
záměru,
uspokojit v následujících
letech co nejvíce okresů v }ejich požadavcích na podrobné vlastivědné
regionální mapy.
Koncepce obsahn vlastivedné mapy musl vycházet nutně z poslání vlastivědy, která je stručně
formulováno populárně vědeckou syntézou mnoha
vědních oborů, zaměřenou k určitému místu, oblasti nebo kraji, se snahou sloučit tato dílčí r,egionální poznání postupně v jednotný ucelený obraz
o celé vlasti. Z toho vyplývá, že vlastivědná mapa
musí být mapou polytematickou. Řešení jejího obsahu tak, aby j,ednotlivé vědní obory byly v m~pě
vzájemně přiměřeně a proporcionálně
zastoupeny,
což je podmínkou pro analýzu a možnou syntézu
oblasti, je prvořadým úkolem koncepce vlastiv,ědné mapy. Kartografické
a grafické
zpracování
mapy nutno koncipovat s ohledem na obsah, účel
a praktické využití mapy v praxi. Výběr jednotlivých prvků z různých vědních oborů, jejich podrobnost a způsob znázornění v mapě je třeba přizpůsobit školským požadavkům,
jde-li o školní
vlastivědné mapy. Analogický přístup pro koncep-
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ci vlastivědných map je třeba použít, mají-li sloužit širšímu účelu; konoepce a podrobnost obsahu
by však měla být proti školním mapám bohatší
s využitím složitějších
kartografických
způsobů
pro znázornění tematického obsahu.
Nezbytnou součástí vlastivědné mapy je doprovodný text, jehož rozsah je určován účelem
mapy. Různé naše oblastní ale i celostátní vlastivědné publlkaee minulé i současné jsou většinou
doprovázeny
monotematickými
mapami
malých
měřítek, jímž chybí jednotná koncepce, často převzatých příležitostně
z různých kartografických
děl a svou zcela nedostatečnou podrobností nemohou být dostatečnou
kartografickou
součástí
vlastivědných prací. Lze říci, že připravovaný soubor školních vlastivědných map bude do značné
míry možné použít i při studiu těchto vlastivědných publikací.
Polytematický
obsah vlastivědných
map by
nebylo možné znázornit na málo podrobných mapových podkladech, pro naše území se zdají být
vhodná měřítka v rozmezí asi od 1:25000 až do
1:200 ODD, což odpovídá náročnosti obsahu těchto
map; větší nebo menší měřítko bude použito
s ohledem na úč,el mapy.
Důležitým
předpokladem
dobré
regionální
vlastivědné mapy jie výběr podkladové mapy, jejíž
topografický, tj. situační a názvoslovný obsah, je
její velmi významnou složkou a neměl by být neúměrně v daném měřítku tvarově a obsahově generallzován, ani jinak deformován. Totéž platí pro
výškopisné poměry. Smluvené značky topografických podkladových map, čárové prvky i názvosloví
je žádoucí ponechat beze změny pro příruční mapy,
zatímco pro nástěnné mapy je potřebná přiměřená
úprava a zvýraznění těchto prvků, neboť kresba
situace a názvosloví topografických
map nevyhovuje pro nástěnné vydání.
Plošný kolorit podkladové topografické mapy,
sestávající z doplněné barevné hypsometrie, ploch
lesů, areálil. sídel a stínovaného terénu, do značné
míry již vyplňuje plochu mapy a ovlivňuje tím
kartografické
možnosti pro znázornění
dalšího
vlas1ivědného tematického obsahu.
Další plošné areály lze již vyjádřit jen konturami oblastí bez výplně nebo s výplní tečkových
nebo linkových rastrů. Nejvíc se nabízí možnost
použití značek různých tvarů a barev, seřazených
u názvů sídla za sebou buď podle důležitosti, nebo
podle potřeby
umístěných
topograficky
přesně
v místě výskytu jevu. Použití terčů s plošně kolorovanými barevnými výsečemi pro průmysl nebo
jiné jevy je ztíženo rovněž barevným podkladem
mapy, od něhož lze t'ěžko pro jeho důležitost upustit.
Přestože vlastivěda klade důraz na poznání
současného stavu oblasti, kraje apod., v nemalé
míře se zabývá minulostí, historií vývoje společnosti, jejího hospodářství a kultury, a z toho vyplývaJícími závěry pro všestranný nejbližší rozvoj.
Proto znázornění dynamičnosti některých jevů by
nemělo být při koncepci obsahu mapy opomíjeno,
což ]11atí hlavně pro hospodářské a demografické
prvky, jejichž kvalita a kvantita se rychleji mění
v kratších časových intervalech, než je tomu u jiných prvků.
•
Jako optimální
ných vlastivědných

řešení pro vyhotovení podrobmap, které by obsáhly postup-

uě území celé naší republiky,
se nabízí využití
Jako podkladů jednotlivých
listů Základní mapy
ČSSR v měř. 1:50000.Výhoda
těchto map proti
jiným topografickým
mapám spočívá ve snadné
aktualizaci situačního a názvoslovného obsahu, a
to, že tyto mapy jsou použitelné i pro širší veřejnost. Jejich tvarová a obsahová generalizace není
ve všech směrech výhodná, ale účelům vlastivědných map dostatečně vyhovuje. Možnost složení
jednotliv}'ch
sekcí s kartograficky
doplněným
vlastivědným obsahem podle potřeby do formátů
oblastí, okresů, krajů apod. vyhovuje jejich všestrannému využití nejen pro školní, ale i mimoi:'kolni potřeby.
Časové období pro zpracování
první a poslední sekce území by mělo být zkráceno na nejmenší možnou míru, jinak by spojení jednotlivých částí .mapy do větších celků bylo naruš0no nestejným časovým vročením zpracování tematického obsahu jednotlivých sekcí. Jiná možnost
ve srayslu rajonizace území se nabízí pro zpracování vlastivědných map v rámci administrativních
iÍzemních jednotek, např. krajů, okresů anebo
vhodně zvolených oblastí. Řešení map v rámci
důministrativních
jednotek je méně výhodné, ne"
bcť administrativní
členění na našem území je
v krátkých časových obdobích předmětem
četných změn a úprav. Přistoupilo-li
Kartografické
nakladatelství
v Praze k využití Základních map
okresů ČSSR v měř. 1:50000 jako podkladů pro
připravovaný soubor školních vlastivědných map,
učinilo tak s ohledem na časovou i ekonomickou
výhodnost a s vědomím, že po zkušenostech s využitím těchto map v praxi bude možno později
p1ó!StflUpitk optimálnímu řešení tohoto úkolu.
Obsah školních vlastivědnych map okresii tvoří prvky přírodního
prostředí,
politickosprávní
prvky, společenskohospodářské,
společenskokulturnI a hisLorické prvky. Základem prvků přírodního
prostředí je podrobný zákres situace a názvosloví,
převzatý
ze Základních
map okresů
v měř.
1:50000 a doplněný
o výškopisné
poměry, tj.
vrstevnicemi po 20 m s barevnou hypsometrií, odlišující barevně
následující
výškopisné
stupně:
100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m, 600 m, 700 m,
800 m, 1000 m, 1200 m, 1500 m, 2000 m a 2500 m

n. m.
Vodní toky jsou rozlišeny podle šířky do 8 m
a nad 8 m. Podzemní části toků, občasné toky, zavlažovací kanály, náhony a vodní tunely doplňují vodní síť. Na vodních tocích je znázorněna
průtočnost od 1 m3/sec. v horských oblastech a od
5 m3/sec. v nižších oblastech. U větších údolních
nádrží je znázorněna maximální hloubka a nadmořská výška hladiny. Rašeliniště jsou znázorněna odlišnými značkami pro výskyt a těžbu. V mapě
je znázorněno hlavní rozvodí pro jednotlivá úmoří,
rozvodí nižších stupňů nejsou uváděna. Reliéf je
znázorněn vrstevnicemi s výraznou barevnouhypsometií a stíno\!áním s dostatečně hustou sítí výškových bodů. Nejvyšší a nejnižší místo okresu je
zvlášť zvýrazněno. Drobnější terénní tvary mapa
neobsahuje, jen větší skály a skalní útvary a bludné balvany. Ve vysvětlivkách jH graf výškových
poměrů okresu, znázorňUjící procenta jednotlivých
výškových vrstev. V mapě okresu Bruntál nejsou
lesy rozlišeny podle druhů, tj. jehličnaté, listnaté
a smíšené, ale v dalších mapách o~resů se s tínito
rozlišením počítá. V mapě jsou znázorněny taM
průsmyky, sedla a jeskyně přístupné veřejnosti.
Klimatické poměry okresu jsou vyjádřeny grafy,
které znázorňují půměrné lednové, červencové a
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roční teploty a srážky v místech, kde je prováděno měření. U každé klimatické stanice je uvedena
i její nadmořská výška.
Politickosprávní
prvky obsahují státní, krajské., okresní a obecní hranice. Podtržením jsou zvýrazněna krajská a okresní města.
Společenskohospodářské
prvky obsahují hlavně
průmysl, zemědělství a dopravu. Půdorysný zákres
obcí, jejich místních částí, jednotlivých objektů a
pomístní názvy jsou převzaty beze změn ze Základní mapy okresu. Střediskové obce jsou v mapě
zdůrazněny podtržením.
Výskyt a těžba nerostných surovin je znázorněna situačně jednobarevnými
černými značkami, p.řievzatými z klíče Jednotné soustavy školních
kartografických pomůcek. Svým tvarem se většina
těchto značek přibližuj,e chemickým značkám jednotlivých druhů surovin. Do mapy jsou zakresleny
zejména ty lokality, v nichž se v současné době
těží. Lokality s důležitější těžbou v minulosti jsou
označeny závorkami. Navíc jsou uvedena i ta naleziště, v nichž po zavedení dokonalejší technologie lze těžbu v dohledné době předpokládat.
Průmysl není znázorněn terčovou metodou vycházející z počtu pracovníků v jednotlivých průmyslových odvětvích, jak je dnes většinou obvyklé. Barevné terče by totiž příliš a nežádoucně
překrývaly topogafický situační podklad, barevnou
hypsometrii, plochy lesů apod. Proto bylo rozhodnuto znázornit průmysl stejně velikými jednobarevnými čtvercovými značkami, které schematicky
vyjadřují jednotlivá průmyslová odvětví. Umístění
značek průmyslu je provedeno u názvu obce, k níž
průmysl náleží; značky jsou umísťovány v řadě za
sebou, přičemž při stanovení pořadí se přihlíží
k počtu pracovních příležitostí, ale i k významu
průmyslu v rámci okresu, k velikosti zařízení
i k množství a důležitosti výroby. Pro kartografické znázornění zemědělské výroby byl zvolen podobný způsob jako pro průmysl.
Zemědělství je znázorněno čtvercovými značkami s vepsanými symboly rostlinné výroby (zelená barva) a živočišné výroby (hnědá barva).
Značky jsou v mapě umístěny v pořadí za sebou
s ohledem na hrubou produkci rostlinné nebo živočišné ~roby
a významu ve střediscích zemědělské výrooy, tj. u státních statků v sídlech odšt'ěpných závodů a u JZD v jejich sídlech. Pozitivní
nebo negativní obraz značek rozlišuje příslušnost
zemědělské výroby ke státním zemědělským závodům od zemědělské výroby, patřící k JZD. V obou
případech jak v průmyslu, tak i v zemědělství
nejsou různě veliká střediska výroby odlišena velikostí značek, ale ani podle počtu pracovníků,
ani podle množství výroby. Význam a velikost výroby jednotlivých středisek lze do určité míry vzájemně relativně posuzovat podle množství značek
v těchto střediscích a podle jejich pořadí.
Dopravní prvky jsou převážně převzaty ze Základní mapy okresu v měř. 1:50000; jejich vyjádření odpovídá klíči podrobné topografické m~py,
dále jsou doplněny některé prvky z klíče Jednotné
soustavy školních kartografických pomůcek. Klasi. fikace železnic a silnic a jejich znázornění odpovídá topografickým mapám, proti nimž byly doplněny např. ~plavné řieky s označením splavnosti,
vodní nádrže s osobní dopravou, důležitější říční
,přístavy, letiště s mezinárodní a vnitrostátní dopravou s rozlišením letišť ťP0uze pro aerotaxi.
V mapě jsou znázorněny také silniční i železniční braniční přechody a pošty.

Společenskokulturní
prvky
tvoří
důležitou
náplň vlastivědné mapy. Jsou to školy a osvětové
instituce, zdravotnická a rekreační zařízení, historické a kulturní .prvky a chráněné části přírody.
Některé z těchto prvků jsou sice znázorňovány
v našich turistických
a jiných tematických mapách, avšak pro naši vlastivědnou mapu má význam jejich komplexní a společenské znázornění
v jedné mapě a měřítko 1:50000 umožňuje navíc
znázornit tyto prvky podrobněji. Školy jsou odlišeny značkami podle druhů na základní devHileté
školy (úplné), odborné, střední a vysoké školy,
bez uvedení jejich počtu v jednotlivých místech.
Z prvků zahrnutých do osvětových institucí jsou
v mapě stálá divadla, muzea (regionální a městská) a památníky, rozhlasová a televizní studia a
vysílače, observatoře, hvězdárny, vědecké ústavy,
parky kultury a oddechu, botanické a zoologické
zahrady.
Ze zdravotnických
zařízení jsou znázorněny
nemocnice a polikliniky, léčebné ústavy, lázně a
sauny. Rekreační a turistické jevy jsou převzaty
do určité míry z turistických map, jako např. rekreační střediska,
stadióny, koupaliště, zvláštní
sportovní zařízení, chaty, tábořiště, rozhledny a
podobně.
Část historických a kulturních památek, jmenovitě hrady, zříceniny hradů, zámky, kláštery,
kostely a kaple jsou odlišeny barevně s ohledem
na převažující stavební sloh. Dále jsou znázorněny jednobarevnými značkami místa kulturně politických událostí, městské památkové rezervace,
národní kulturní památky, rodiště významných
osob, archeologická naleziště a další jevy. Značná
pozornost je věnována podrobnému
znázornění
chráněných částí přírody. Kromě národních parků,
chráněných krajinných oblastí a státních přírodních rezervací, jejichž oblasti jsou vyjádřeny konturami, jsou znázorněny značkami i drobnější jevy,
jako chráněná naleziště, chráněné studijní plochy
(botanické), chráněné přírodní výtvory a význačné stromy a aleje.
Příruční mapa v měř. 1:100000, která je fotomechanickou zmenšeninou nástěnné mapy, je na
zadní straně doplněna vlastiv!ědným textem s několika schematickými mapkami a složena do formátu A4, je určena i širšímu mimoškolnímu využití.
Vysvětlivky jsou řešeny jednotně pro celý
soubor školních vlastivědných map. Z tohoto důvodu jsou v nich zvlášť označeny ty prvky, které
se v mapě jednotlivého okresu nevyskytují.
V závěru nutno zdůraznit,
že vyd á ním
p r v ním a p y ze souboru školních vlastivědných
map nepovažujeme otázky, týkající se jejich koncepce a kartografického
zpracování za zcela uzavřené. Věříme, že souhrn poznatků z jejich využití
v praxi budeme moci využít již během vydání dalších těchto map v rámci souboru a jsme přesvědčeni, že později vzniknou i vhodnější podmínky
pro realizaci optimálního řešeni.
V roce 1970 jsou připraveny k vydání školní
vlastivědné mapy okresů Uherské Hradiště, Prostějov a Kolín .

K o I á č n ý. A. a j.: Jednotná
soustava
školnlch
kartografických
pomůcek,
výzkumná
zpráva
VŮGTK. č. 97/59 a č. 119/61 .
M u s II e k, J.: Výzkum koncepce
regionálnlch
map, výzk. zpráva
VŮGTK, č. 247/67
S vo bod a, J.: Redakčnl
plán pro školnl vlastivědnou
mapu okresu Bruntál.
KN 1967
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Aplikace statistické metody
přimorfografické typizaci

katedra

Mapa je nejnázornějším prostředkem pro uložení
a uchování informací o skutečnostech, které nás
obklopují. Aby tyto informace sehrály úlohu, která je
v procesu poznání žádoucí, tj. aby si uživatel mohl
vytvářet při čtení mapy věrný obraz objektivní
reality, je žádoucí, aby kromě jiného byly informace
především věrně zobecňovány generalizovány
a uloženy pokud možno v co nejsyntetičtější skladbě.

Ing. Milan Martinek, CSc.,
mapováni a kartografie FS ČVUT,
Praha

tost reliéfu neudává pouze morfografickou tvářnost,
nýbrž je zároveň výsledným projevem dlouhodobého
endogenního i exogenního vývoje, podmíněného též
vlastnostmi vnitřní struktury, podnebnými předpoklady apod. To znamená, že zahrnuje i charakteristiky
kvalitativní.
Je zřejmé, že na celkové členitosti reliéfu je
závislé četnostní rozdělení nadmořských výšek. Naopak lze ze známé struktury tohoto rozdělení vyvodit
různé charakteristiky členitosti [9]. Statistická metoda
nám pak umožňuje popsat zákon rozdělení výšek,
a tím i charakter členitosti pomocí tzv. rozdělovací,
nebo-li distribuční funkce. Rozbor takovýchto funkcí,
odpovídajících různým členitostem, pak může poskytnout potřebné informace pro typizaci.
Jako rozdělovací funkci výšek lze použít hypsografickou křivku, získanou konstrukcí podle Šalamona,
který proti známému grafickému znázornění vztahů
nadmořských výšek a hloubek Hi a příslušných ploch
vrstevnicových řezů Pi staví konstrukci na základech
kolektivního počtu [11].
Vrstevnicovou mapu uvažuje jako pole nadmořských výšek z reliéfu, v němž každý bod má jednotkovou četnost příslušné výšky. Rozložení bodů a změna
výšky jsou spojité. Za těchto předpokladů lze defino·
vat jednotku četnosti nadmořské výšky H v mapě
jako diferenciální ploškudP kolem bodu M o uvažované výšce. Z toho vyplývá, že četností vrstevnice
o výšce Hk je diferenciální plošný pásek dPk kolem
této vrstevnice. Sledujeme-li takto četnosti souboru
výšek spojitě od vrcholu o výšce Hn po určitou výšku
Hn_i terénního tvaru, bude plocha vrstevnicového
řezu Pi součtem průmětů všech dPk vyskytujících se
nad řezem o Hn_i; tedy součtem četností všech výšek
od Hn do Hn-i:

Jak tvůrčí proces kartografické generalizace, tak
tvorba syntetické mapy na podkladě rajonizací
zobrazovaných
jevů, si vyžadují bezpodmínečně
typizaci jednotlivých jevů. Předkládaný příspěvek
ukazuje na příkladě morfografické typizace reliéfu
ČSSR možnost aplikace metody, kterQu lze použít
i pro jiné jevy.

1. Hypsografteká křivka jako prostředek morfografieké
typizaee reliéfu
Za nejdůležitější charakteristiku uvedené typizace je
možno považovat celkovou členitost reliéfu vytvářenou dvěma komponentami - vertikální a horizontální
členitostí, tj. oharakteristikami, které lze kvantitativně a tím tedy absolutně vyjadřovat. Morfografické hledisko je tu zdánlivě jednostranné, protože členi-

To nám umožňuje statistické vyšetření souboru výšek
určitého regionu, neboť plocha p. všech vrstevnicových řezů o výšce Hn-i v regionu je sčítanou četností 8i
výšky Hn_i a lze tedy souběžnost Hn_i, 8. = Pi statis.
ticky vyšetřovat, např. graficky metodou součtové
křivky.
Stručně se zmíníme o některých pojmech, které
s touto metodou souvisí. Nekonečné množství spojitě
se měnících výšek diferenciálních plošek okolí jednotlivých bodů určitého typu reliéfu považujeme za
základní soubor. Výšky daného orografického celku
tohoto reiiéfu jsou pak konečným souborem, jehož
charakteristiky
odvozujeme z náhodného výběru
výšek, získaného odečtením výšek ve vrcholech troj-
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úhelníkové sítě náhodně položené na povrch vyšetřovaného území. Získané četnosti, korespondující posloupnosti výšek sčítáme a vypočtené sčítané četnosti
graficky znázorníme součtovým grafem. Součtový
graf zpracovaný ze sčítaných relativních četností
výšek H == x nazýváme též empirickou rozdělovací distribuční funkcí FN(x) (obr. 2). Můžeme-li grafem
proložit spojitou křivku, s možností zanedbání určitých odchylek, nepřesahujících předem stanovenou
maximální mez, pak je to součtová křivka. Tu pak
lze považovat za aproximaci obecně platné zákonitosti
ve výskytu vyšetřovaného jevu, jako odhad teoretické
rozdělovací - distribuční funkce F(x), pro niž zjevně
platí F(-oo) = O a F(oo) = 1.
Takováto součtová křivka je, jak jsme ukázali,
zároveň křivkou hypsografickou. Z ní je možno grafickou derivací odvodit křivku frekvenční, a tak získat
charakter vnitřní struktury
četnostního rozdělení
výšek daného reliéfu, střední - typickou výšku H T
pod vrcholem křivky a směrodatné odchylky dolní
-(fa a horní +<1" jako rozdíly mezi HT a výškami Ha
a H" pod infl.exními body frekvenční křivky:
<1a=Hx-Ha,

<1,,=H,,-HT•

2. Metoda typizace
Při úvahách o morfografické typizaci reliéfu lze
vyslovit následující předpoklady:
a) typy reliéfu nejsou jednoznačně závislé na nad·
mořské výšce, nýbrž na celkové členitosti jako výslednici řady podmínek a vlivů,
b) rozdělíme-li dostatečně velké území, jehož
morfologická tvářnost je zřetelně různorodá, na vhodné
orografické celky, pak hypsografické křivky celků
morfograficky blízkých se budou odlišovat jen v určitých mezích, zatímco křivky celků morfograficky
nesourodých se budou lišit statisticky významně.
Ad a) Není třeba nijak zvláště dokazovat, že se
setkáváme s reliéfem téže celkové členitosti v různých
nadmořských výškách. Tak např. nalezneme při vhod·
ných podmínkách obdobný, málo členěný reliéf

statistick~
metody při
morfologick~
typlzaci

rovinatý či pahorkatinový v nížinách jako na náhor.
ních planinách, nebo silně členěné celky, často se vypí.
nající téměř nad hladinou moře, jako obdobné celky
nad základnou vysoko položenou. Je tedy zřejmé, že
určujícím faktorem členitosti není pouze nadmořská
výška, nýbrž že se tu projevuje celá řada vlivů, jak
nás o tom konečně může přesvědčit jakákoliv učeb·
nice, či teoretická publikace o geomorfologii. O neexistenci vztahu mezi typem a absolutní výškou píše
i Kudrnovská ve své práci z r. 1948 [7]. To ovšem
znamená dále, že dvě hypsografické křivky, lze mezi
sebou porovnávat, aniž bychom striktně přihlíželi
k nadmořským výškám. Stačí nalézt takovou soumíst·
nou polohu křivek, kdy jejich vzájemné odchylky jsou
minimální. Pak budou tyto odchylky méně, či více
podstatným výrazem odlišnosti struktury členitosti
obou celků.
Výšky povrchu zemského jako celku nelze pova.
žovat za ryze náhodnou veličinu. Jejich výskyt je
v různých oblastech povrchu do značné míry determi.
nován určitými činiteli, jako např. geologickou struk.
turou, tektonickou činností apod. Přitom významnou
roli tu hraje též čas. V procesu vývoje povrchu nedo·
chází na všech jeho místech k spojitým změnám proměnné veličiny - nadmořské výšky. Velmi často jsou
změny vytvářeny skokem v diskrétních časových
okamžicích. Posuzujeme-li faktor času, pak je třeba
říci, že pravděpodobnosti výskytu proměnné vlastně
závisí na všech jejích dřívějších hodnotách, tzn. na
celém historickém vývoji, tedy na genezi reliéfu jako
celku. Různorodost uvedených i dalších faktorů,
ovlivňujících výskyt výšek zemského povrchu způso-
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při

buje, že posuzování nahodilosti této proměnné vcelku
a stanovení její rozdělovací funkce je velmi obtížné.
Problematika se značně zjednoduší, budeme-li
uvažovat ze zemského povrchu jen ty oblasti, jejichž
reliéf je z hlediska výskytu nadmořských výšek, tj.

Z hlediska morfografického jde o testování
hypotéz, že:
- orografický celek náleží do určitého typu reliéfu,
- hypsografická křivka spolehlivě vyjadřuje zákonitost rozdělení výšek příslušného orografického
celku,
- typ reliéfu dvou orografických celků je shodný.
Ad 1) Vlastní testování provádíme pomocí absolutní hodnoty maximální odchylky empirické a teoretické distribuční funkce (obr. 3)

DN

=

sup iFN(X)

-

.,

F(x)l .

Podle Kolmogorova platí pro pravděpodobnost
nerovnosti VN.DN < A, kde N je rozsah velkého výběru, limitní výraz:

{V N

lim P

. DN

< A} =

K(A)

pro

A> O

pro

A;:::;;

(2)

N-+r:J:)

=O

O.

Omezíme-li tedy při zvolené hladině významnosti lX
okolí známé teoretické distribuční funkce F(x) souběžnými křivkami ve vzdálenosti F(x) ± DOl. = F(x) ±

±

VN' pak

můžeme říci, že empirická distribuční

funkce výběru o rozsahu N bude ležet s pravděpodobností I-lX = K(Aor.) uvnitř tohoto pásu, který nazýváme pásem spolehlivosti. Funkce K(A) je k hodnotám
A tabelována [5]. Rovnici můžeme upravit:
lim P

{VN. DN

~

A}

= I-K(A)

= P(A).

(3)

N-+r:J:)

z hlediska vertikální členitosti homogenní, tzn. že
reliéf je vytvářen určitým morfografickým typem.
Zde vesměs můžeme považovat rozhodující - systematicky působící faktory za konstanty. Řadu dalších
faktorů, klimatické vlivy, vlivy biosféry, působení
člověka apod. můžeme považovat, zvláště pak v některých kombinacích, za náhodné, přičemž i část
působení rozhodujících faktorů přináší v typu důsledky
náhodného charakteru. Jen za těchto podmínek, tedy
při vyšetřování reliéfu, který je morfografickým typem,
lze očekávat, že výšky reliéfu jsou náhodnou veličinou
a vyslovit hypotézu, že jejich rozdělení bude blízké
rozdělení normálnímu.
Ad b) Shora uvedenou míru odlišnosti hypsografických křivek lze hodnotit různými statistickými
testy. Vzhledem k tomu, že je žádoucí získat některé
charakteristiky
jednotlivých
celků reliéfu ČSSR,
a to vyšetřováním distribučních funkcí souborů
výšek, lze s výhodou použít k testování jejich odlišnosti Kolmogorovova - Smirnovova kritéria dobré
shody distribučních funkcí [10].
Tímto kritériem můžeme testovat hypotézy, že:
1. náhodný výběr byl vzat ze základního souboru
se známou distribuční funkcí,

Pravděpodobnost P(A) s rostoucím A klesá, takže lze
říci, že velké odchylky empirické distribuční funkce
FN(x) od teoretické F(x) se vyskytnou jen zřídka za
předpokladu, že náhodný výběr je vzat z daného
základního souboru. Zvolenou pravděpodobnost nazýváme hladinou významnosti. Kritickým testem
bývá uvažována např. 5 % hladina významnosti
lX = 0,05 = P(A"J a velmi dobrou shodu obou
funkcí předpokládáme při P(AN) ~ 0,30. Volbu hladiny významnosti ovlivňuje však druh vyšetřovaného
jevu, kvalita statistického materiálu a závěry, které
na podkladě testů hodláme učinit.
Ad 2) Kritérium nám též dovoluje odhadnout průběh neznámé distribuční funkce, a to opět pomocí
pásu spolehlivosti. Zakreslíme-li totiž obdobně jako
v minulém případě souběžně - tentokrát se součtovým grafem výběru o rozsahu N grafy ve vzdálenosti

± DOl.

=

V~

při stanovené hladině významnosti

lX,

pak lze říci, že s pravděpodobností 1 - lX = K(Aor.)
bude ležet teoretická distribuční funkce uvnitř
tohoto pásu. Kvalita jejího odhadu je pak dána rozsahem a kvalitou provedeného výběru.
Ad 3) Konečně pak můžeme testovat hypotézu,
že dva náhodné výběry o rozsahu NI a N2 patří do
téhož základního souboru. Platí totiž obdobně, že

2. zvolená distribuční funkce (proložená součtovým
grafem) je spolehlivým odhadem neznámé distribuční funkce základního souboru,
3. dva náhodné výběry byly vzaty z téhož základního
souboru.[3]
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těsná shoda:

DA:i 0,020 ----přechodové celky:

DR

= sup

\FN,(x) -

j

DM "0,040

FN.(x)!.

lil

Závěrem ještě dodejme, že uvedené kritérium
poskytuje možnost určení rozsahu předpokládaného
výběru, a to ze zvoleného rozpětí pásu spolehlivosti
2DCI. při stanovené hladině významnosti (X:

N

= A.~: D~.

Pro další úvahy o metodice zobecnění charakteristických vlastností empirického materiálu v typologickou stupnici je důležitá následující skutečnost.
Odpovídají-li charakteristiky
konkrétního
orografickéhó celku charakteristikám určitého abstraktního
obecného typu, pak mezi obecným typem a reálným
celkem existuje vztah obdobný vztahu mezi statistickým základním souborem a s~>uborem výběrovým,
jak je uvedeno ad 1). Protože tyto vztahy jsou pro
morfografickou typizaci nezbytným předpokladem,
je možné podle teorie náhodných výběrů odhadnout
z charakteristik
distribučních
funkcí konkrétních
orografických celků charakteristiky distribuční funkce
ideálního typu, a tak zobecnit empirický materiál
v zákonitost četnostního rozdělení výšek reliéfu tedy v zákonitost struktury celkové členitosti příslušného typu.
Uvažujeme-li jakoukoliv plynulou typologickou
stupnici reliéfu, je při nezměrné různorodosti a bohatosti tvarů a vlastností terénu zřejmé, že musí existovat řada orografických celků, které budou přechodo-

volnější shoda:

-_-.:_-

: 0.060

při

O,020<OR;; 0,030

1. ~ A.o(

vými celky mezi sousedními typy stupnice, nesoucími
případně určité znaky příslušných sousedních typů.
Vzhledem k tomuto faktu je nutno při zobecňování
shody empirického materiálu v určité typy brát
v úvahu pouze ty distribuční funkce, u nichž je dobrá
shoda jednoznačná, příp. velmi dobrá. Uvedené omezení celkového rozsahu výběrů nám z úplné, téměř
spojitě se měnící řady distribučních funkcí - hypso.
grafických křivek - vyčlení určité skupiny, uvnitř
společných vlastností vzájemně se však lišící. Je
pochopitelné, že před vlastním zobecňováním je
nezbytné ověřit, zda statisticky určené shodnosti
funkcí odpovídá reálně též shodnost z hledisek morfografických a geomorfologických.
Vlastní odhad distribučních funkcí základních souborů jednotlivých skupin, tj. typů reliéfu, lze provést
odhadem směrodatné odchylky di těchto souborů ze
směrodatných odchylek 11, náhodných výběrů ve
skupině podle vzorce [10]:
Nl17~

+ N o: + ... + Nki1~
1

k

~ N,-k
i=l

Vzhledem k tomu, že distribuční funkce výběrů jsou
vesměs blízké funkci normální, lze pomocí odhadů (ji
a normované proměnné t určit, příp. konstruovat
distribuční funkce základních souborů skupin, tj.
hypsografické křivky jednotlivých typů reliéfu jako
normální distribuční funkce.
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odchylek souboru, relativní četnost normálního oboru, vyšetřené extremní výšky celku a jeho plocha.

Za základ členění reliéfu ČSSR bylo vzato dosud
Podrobné zjišťování a zpracování bohatého ma.
nepublikované podrobné orografické členění prof.
teriálu z celého území ČSSR, jejíž reliéf je při poměrně
Hromádky, které je rozvinutím studie z r. 1956 [4].
malé ploše velmi různorodě modelován, poskytlo
Materiál byl laskavě zapůjčen prof. Šimákem z pří.
možnost vyslovení řady závěrů, vztahujících se nejen
rodovědecké fakulty v Brně. Členění bylo dále kombi-.
k vlastnímu řešení typizace, ale i k určitým dalším
nováno s přehlednou geomorfologickou mapou, pub.
otázkám, zvláště k teorii hypsografické křivky, k cellikovanou v Atlase ČSSR [1], zobrazující především
kovému hodnocení reliéfu ČSSR apod. Na jejich
genetické typy reliéfu. Vyšetřovány byly buď Hro.
podkladě bylo možno přistoupit k zobecnění morfomádkovy celky v jednom typu, příp. části Hromád·
metrických šetření.
kových celků, vydělené dvěma, příp. více typy geo·
Prvým krokem bylo určení skupin hypsografických
morfologické mapy. Pro takto vymezené celky reliéfu
křivek odlišného charakteru pomocí zmíněného KolČSSR byly konstruovány hypsografické křivky, jako
základní souborné charakteristiky vertikální členi- mogorovova-Smirnovova kritéria. Všechny vyšetřované křivky - distribuční funkce byly vzájemně mezi
tosti reliéfu. Hypsografické křivky byly vyšetřovány
sebou kombinovány a testována jejich shoda. Přitom
a hodnoceny statisticky, protože vznikly jako rozdělonebyla uvažována jejich nadmořská výška, tj. hod.
vací funkce výběrových souborů nadmořských výšek
noty na ose úseček. Vzhledem k této okolnosti a veli.
z reliéfu. Výšky byly snímány v topogmfických ma·
kému množstvS případů, nebylo možno zjišťovat
pách v měř. 1 : 50000, systém 1952, v intervalech
odchylky DB = sup FN,(x) - FN,(x) z odpovída10 m (tedy se zaokrouhlením 5 m odhadu), a to náhodlil
ně položenou trojúhelníkovou sítí o straně 1,5 cm, tj.
jících relativních četností. Byly určeny z grafů s posta.
ve skutečnosti 750 m. V několika málo případech
čující přesností cca ±0,25 %. Křivky byly na sebe
vesměs malýchareálů
byla užita síť 0,75 cm, tj.
položeny tak, aby jejich vzájemná poloha byla co
375 m ve skutečnosti. Vzhledem k tomu, že výšky
nejtěsnější a pak byla odečtena maximální odchylka
byly s reliéfu snímány ve vrcholech rovnostranných
DB obou křivek. Z odchylky a vypočteného "rozsahu"
trojúhelníků, je možno chápat četnosti výšek jako
N = NIN2 : (NI + N2), kde NI.2 jsou rozsahy obou
četnosti těžišť hexagoz;tální sítě a určit plochy areálů
výběrů, byla určena hodnota AD = DN.
Pro
P, odpovídající četnostem N sejmutých bodů. Připřijetí hypotézy, že oba výběry jsou vzaty z téhož
bližná celková plocha v mapovém obrazu je [2]: pro
síť 1,5 cm PI•5 • 0,48701 N pro síť 0,75 cm PO•7rF= .základního souboru, čili že jsou jednoho typu, musí
...:..0,12175 N. Morfometrické práce byly provedeny
být AD ~ A" = 1,358 při zvolené hladině významnosti
ve fyzicko-geografických hranicích, takže celky podél
lX = 0,05.
státních hranic byly vyšetřeny i na sousedním státním
Z provedených testů nelze jednoznačně vyčlenit
území, čímž autor doplnil Hromádkovo členění z hle- skupiny výběrů vzatých z odlišných základních soudiska potřeb úkolu. Tím bylo dosaženo žádoucí
borů, třebaže lze přibližně odhadnout skupiny celků
geografické i statistické homogenity studovaného
s dobrou shodou. Volbu ztěžují celky přechodové,
materiálu.
mající dobrou shodu s celky různých skupin. K řešení
této komplikované situace můžeme použít postup,
I když se vyskytuje na území ČSSR vysokohorský
vyplývající z následující úvahy. Základem Kolmo.
reliéf nejen jako tvar, ale též jako orografický celek gorovova-Smironovova kritéria je v podstatě maxiTatry - není jej možno považovat za plně reprezentativní ve smyslu obecné typizace
nejčlenitějšího reliéfu. Jednak jde
plošně o relativně malé území,
které ve svých částech zdaleka není
co do členitosti homogenní, a jednak
se setkáváme v blízkých Alpách
s mnohem výraznější členitostí,
mnohem bohatším makroforemným
reliéfem vysokohorského typu. Proto
byla kartometricky vyšetřena další
území právě z této oblasti, a to
orografická jednotka tatranského
typu Karwendel Gebirge z Nord·
tiroller Kalkalpen [6] a jednotka
výrazného alpského charakteru Ma·
tterhorn a Monte Rosa z Wa11iser
Alpen ve Švýcarsku [8]. Celkem
bylo vyšetřováno
355 územních
jednotek. U hypsografických křivek - rozdělovacích funkcí výběrových souborů byly určeny
kvantitativní charakteristiky - typická výška jako modální střední
hodnota,
průměr
směrodatných

I

I

VN.
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mální odchylka obou distribučních funkcí DiV. Jestliže
křivek podle strmosti. Tímto uspořádáním dostane
graf tvar znázorněný na obr. 5.
jsme tedy testováním AiV ~ A" z celkového množství
všech výběrů vymezili ty, mezi nimiž ~och~zí k "';lrčité
Uvedeným postupem bylo celé rozpětí distribučshodě, je možno míru této shody posoudIt dale vehkostí
ních funkcí rozčleněno do jednotlivých skupin a v nich
odchylky DiV. Jako nejtěsnější shodu lze považovat
pak podle vzorce (6) vypočteny první odhady směrotakové odchýlení obou funkcí, kdy DR nepřekročí
datných
odchylek oil teoretických
distribučních
hodnotu dvou procent - DR ~ 0,020. V tomto přífunkcí. Pomocí těchto funkcí byl testován kompletní
padě jde téměř o soumístnou polohu obou křivek,
soubor hypsografických křivek, včetně křivek přechorozdíly ve struktuře jejich průběhu jsou zcela nepadových, který tak byl rozčleněn definitivně do 10
trné. Náležitost k témuž základnímu souboru je zcela
skupin, tj. do 5 morfografických typů po dvou pod.
evidentní. Uvolněnější, ale přesto ještě stále těsná
typech a vypočteny příslušd směrodatné odchylky
shoda obou funkcí je při odchylce mezi dvěma a třemi
{Ji typů. Protože jsou distribuční funkce typů normální,
procenty 0,020 < DiV ~ 0,030. Volnější vztah
zobrazí se na grafickém papíře s pravděpodobnostní
funkcí vyplývající již často z jejich odlišnějšího průstupnicí jako přímky. Pás spolehlivosti je omezen,
běhu se projevuje větší odchylkou - DiV > 0,030.
jak ukazuje obr. 6, dvěma hyperbolickými křivkami.
Zvláště při DiV = 0,040 ...;-0,060, kdy zároveň empiZakreslíme-li do pásu dvě přímky tak, aby procházely
rická kritická hodnota se vesměs blíží kritické hodnotě
středem, tj. aby se protínaly spolu s přímkou typu
testu AiV -+ A", je zřejmé, že jde o celky přechodov:é;
na vodorovné čáře 50 % grafu a aby byly tečnami
Potvrzuje to též ta okolnost, že takovéto celky SOUVISI
křivek omezujících pás spolehlivosti, pak jsou to
většinou s ostatními opět jen vztahem volnějším,
extrémní možné normální distribuční funkce v pásu.
tj. DiV> 0,030 při AiV ~ A".
Na čáře (J == 15,87 % grafu vytínají přímky teoretic.
Pro určení charakteristických skupin shodných
kou maximální a minimální možnou hodnotu Oi typu.
celků vyloučíme z dalších úvah celky přechodové,
Šířku pásu spolehlivosti ± D" na hladině významnosti
protože se v nich uplatňují zřejmě vlastnosti dvou
1X určíme opět pomocí Kolmogorovova-Smirnovova
charakteristických
skupin. Protože i mezi takto
kritéria
D" = A" :
Zvolme 1X = 0,05, takže A" =
omezeným počtem celků dochází ještě stále k velkému
=
1,358.
Protože
je
vesměs
značný rozdíl ve velikosti
počtu vzájemných vztahů, použijeme k jejich rozcelků typů nižního řádu (po vrchoviny) a typů řádu
členění grafického znázornění. Schéma ~oh?to postup~
vyššího, v nichž celky jsou vesměs kompaktnější,
pro 8 celků je uvedeno na obr. 4. Tesna shoda, tj.
robustnější a zaujímají větší plochu, je třeba tuto
DiV ~ 0,020, je znázorněna plnou čarou a s~oda v?l.
skutečnost respektovat ve volbě rozsahu N. Pro celky
nější, tj. 0,020 < DiV ~ 0,030 je vyjádřena ca~ou prenižších typů je možno podle provedeného rozsáhlého
ruŠovanou. Z grafu je zřejmé, že vztahy meZI prvky
šetření uvažovat N ~ 350, zatímco pro vyšší typy
jsou ovlivněny dvěma skupinami příči~, takže lze prvky
1 ~ 8 rozdělit odhadem do dvou skupm: A (1, 2,7, 8), N ~ 900, takže D~a-3b = 0,0725 ~ 0,07 a D~-5b =
= 0,0453 ~ 0,05.
B (3, 4, 5, 6). Přisuďme každému směru z. vých?~!~o
prvku mocnost 1 a označení p~dle skupmy ~n~m,
Definitivními charakteristikami morfografické ty.
do níž bude patřit prvek koncovy. Pak lze u kazdeho
pizace reliéfu ČSSR jsou tedy normované normální
prvku stanovit, do které skupiny příčin patří podle
distribuční funkce F(tj) (obr. 7) v následujícím nomocnosti skupiny, s níž má vztahy, přičemž těsnos~ menklaturním uspořádání (tab. I):
vztahu lze vyjádřit polohou čísla stupně mocnostI
Nomenklatura typů nemá být dalším rozšířením
u písmene skupiny. Z obr. 4 je např. zřejmé, že prvek
dosud
jednoznačně nesjednoceného názvosloví. Je
1 má těsnou shodu s třemi prvky 2, 7, 8 skupmy A
nezbytným pracovním označením, které tvoří nomena volnější s jedním prvkem 6 skupiny B. Pak označení
A3B zařazuje prvek 1 do skupiny A. Pochopitelně se klaturní pojem především ve spojení s kvantitativní
charakteristikou. Jak naznačují některá vyšetření v zastáv~jí poměry složitějšími se stoupajícím počtem
hraničí a srovnání např. s nomenklaturou Nikolajeva
prvků, kde musíme vyjít od jednoznačně odliš?ýc~
[2], je možno uvedenou typizací klasifikovat reliéf
prvků a postupně určovat další kombinace. U dIstnmírného
pásu.
bučních funkcí můžeme situaci usnadnit seřazením

VN.

Praktické užití typizace je jednoduché. Srovnáním vyšetřené směrodatné odchylky členitostí přibližně homogenního regionu s hodnotami v tab. 1 můžeme
klasifikovat příslušný terén. Při rychlém rozhodování
(např. pro vojenské účely), nebo v případech, kdy není
potřebný podrobný rozbor členitosti, stačí použít
stochastické funkce, která byla určena metodou
korelačního počtu z obecného tvaru
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metody při

tím, že charakteristiky jsou položeny přes příslušnou
hranici obou celků, např. u H-I Konické vrchoviny
sev. část a H-IIl Jižního podhoří.

Směrodatné
odchylky
rozděleni absol. výšek
j

la
lb
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b

Morfografický

typ reliéfu

rovina - tabule
rovina - svažitá
pahorkatina nižší
(plochá)
pahorkBtina vyšší
(členitá)
vrchovina nižší
(plochá)
vrchovina vyšší
(členitá)
hornatina nižší
(plochá, středohoří
ploché)
hornatina vyšší
(členitá, středohoří
členité)
vysokohoří
tatranského typu
vysokohoří
alpského typu

typu

mezni v typu

tJimllx

tJ

i

l1im1n

(m)

(m)

11,0
18,4

< ál

14,0

14,5
24,5

32,7

25,0

43,5

55,0

41,5

73,0

96,2

72,5

126,0

152,7

113,5

200,0

248,4

200,0

300,0

331,6

275,0

405,0

494,0

403,0

600,0

667,6

545,0

8· = (-3 7 + 0208 !i.H ) +4,90
•
,
,
í -6,34'

I

(m)

tJi

<

kde

!i.Hí je relativní výška regionu určená ze středních
extrémů výšek vyšetřovaného reliéfu.
4. Mapa morfografických typů reliéfu lJSSR
Bezesporu je žádoucí, aby odvozená typizace byla
realizována kartografickým znázorněním, aby mohla
být ve svých důsledcích konfrontována se skutečným
terénem, příp. jeho zobrazením. Proto byla vyhoto.
vena mapa morfografických typů reliéfu ČSSR. Je
reprodukována jako trojbarevná soukopie na transpa.
rentní fólii, aby ji bylo možno detailně srovnávat
s fyzickou mapou ČSSR v měř. I : I 000 000. Kromě
vlastní typizace obsahuje též základní charakteristiky
příslušných celků nebo jejich částí, tj. typickou výšku
H T a směrodatné odchylky souboru výšek celku nebo
části - dolní O'd a horní O'h. Celek, jehož soubor
výšek je směsí např. dvou složek, které nebylo možno
identifikovat a rozdělit, má uvedeny charakteristiky
obou složek, jako např. H-I Konická vrchovina.
Tam, kde bylo možno složky identifikovat a rozdělit,
je celek rozdělen do dvou částí, i když jde o tytéž
typy, protože jejich charakteristiky
jsou odlišné,
jako např. u H-33 Trstěnické tabule. V řadě případů
vyplynulo ze srovnání charakteristik
sousedních
orografických celků nebo jejich částí, že morfografický
typ přesahuje jejich hranice. Ověření bylo provedeno
sloučením příslušných areálů a novým vyšetřením
statistického materiálu, příp. testováním dobré shody.
Byl-li předpoklad potvrzen, byl morfografickým typem
o jedněch charakteristikách vyznačen celý uvažovaný
areál. Takováto sounáležitost je v mapě vyjádřena

Jednotlivé typy jsou vyjádřeny rastrováním
v hnědočervené barvě kromě rovin, které nejsou
barevně podány. Jejich rozlišení na podtypy je lehce
možné podle zaznamenaných směrodatných odchylek
vareálech.
I když je zajisté možno si udělat nejlepší obraz
o typizaci z přímého vlastního srovnání mapy typů
a mapy reliéfu, přece by bylo možné uvést některé
skutečnosti, které by snad přece jen mohly zůstat
skryty. Zajímavé je např. srovnání odvozené typizace
a druhových názvů v Hromádkově členění, srovnání
odvozené typizace a typizace Geografického ústavu
ČSAV, stejně jako některé souhrnné kvantitativní
údaje o reliéfu ČSSR. Tato širší problematika se však
vymyká z rámce daného tématu a bude zmíněna
při jiné příležitosti.
Na závěr příspěvku je možno dodat, že uvedená
statistická metoda typizace má obecnou platnost, a že
ji lze použít pro kterýkoliv z kartograficky zobrazovaných jevů, který lze kvantitativně
popisovat.
Zvláštní pozornosti si zaslouží aplikace metody
v tvorbě tématicky speciálních map. Lze ji použít nejen
jako prostředek typizace jevů, např. struktury osídlení, ale též jako prostředek hledání typického pro
vytvářeni směrnic pro generalizaci, která nám v tomto
druhu map zvláště chybí, či jako prostředek hodnocení
statistické významnosti shody či různorodosti rozdělení variačních řad některých jevů apod. K vantitativní podklady tematicky speciálních map vytvářejí
pro aplikaci uvedené metody příznivé předpoklady.
Zároveň je možno vyslovit přesvědčení, že uplatnění
exaktních metod v tvorbě tohoto druhu map přinese
žádoucí výsledky v jejich kvalitě.

[1] Atlas Úeskoslovenské socialistické republiky. ÚSAV a ÚSOK,
Praha 1956.
[2] Bočarov,
M. K., Nikolaj
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Moskva 1957.
[3] Biihm,
J.: Vyrovnávaci
počet. Praha 1964.
[4] Hromádka,
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resortniho úkolu 06-02a.
Praha 1963.
[10] Myslivec,
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Údržba polygonové sítě
na území hlavního města Prahy

Ing. Frantllek Koudelka,
Stfedlsko geodézle, Praha

Následující příspěvek k údržbě polygonové sítě je
souhrn zkušeností z dlouholeté praxe pracovníků
Střediska geodézie pro hl. m. Prahu, pracujících
v tomto oboru, kteří byli nuceni se přizpůsobit poněkud jiným podmínkám na území hl. města Prahy,
při přísném dodržování platných směrnic uvedených v Instrukci A.
Pražská polygonová síť byla vybudována kolem
roku 1940 při novém měření Prahy. Od té doby již
uplynulo asi 30 let. Za tu dobu se v Praze mnoho
změnilo. Prudký rozmach výstavby narušil pochopitelně citelně i původní polygonovou síť. Mnoho
polyg. bodů bylo zničeno, poškozeno, mnoho se
jich stalo nepotřebnými.
Zničené polyg. body je
třeba obnovit nebo nahradit
novými, poškozené
opravit. Tam, kde bylo dříve role a jen řídká polyg. siť, tam kde se nyní staví, různě upravuje terén, budují nové inž. sítě nebo se překládají, budujI
nové komunikace nebo dřívějšI se opravují nebo
upravují apod., je třeba dřívější polygonovou síť
doplnit novými pořady.
Význam řádně založené, udržované a stále doplňované polygonové sítě není třeba zdůrazňovat.
Polygonová síť je kostrou všeho podrobného měření. Je jí třeba od prOjektu až po konečné dílo.
JejI význam stoupl zejména v současné době, kdy
se zakládá Technická mapa Prahy v měř. 1: 500
a uvažuje se o tom nahradit dosavadní způsob zákresu do technické nebo katastrální
mapy vynášením všech bodů podrobného měření z jejich souřadnic pomocí automatických výpočetních a vynášecích přístrojů. Zaměření předmětů měření na měřickou síť navázanou na síť polygonovou má tu velkou výhodu, že každé nové měření je na dřívějším
nezávislé, a navíc ještě, všechna dřívější měření
jsou posledním kontrolována.
Každý, kdo provádí
reambulaci
polygonové
sítě, musI mít stále na zřeteli, že sIť připravuje pro
podrobné měření. A co požaduje technik provádějící podrobné měření? Aby polygonový bod snadno
našel, aby byl snadno přístupný, měřická síť, kterou bude nutno navázat na polygonovou síť, byla
co nejjednodušší, a hlavně, aby se na reambulovaný polygonový bod mohl plně spolehnout. Reambulátor si musí uvědomit, že technik podrobného měření není tak vybaven potřebnými nástroji k vyhledávání
a zpřístupňování
polygonových
bodlI
jako on.

Polygonový bod vyhledáváme
dVOjím způsobem. Pomocí jeho místopisu nebo měřickým strojem. Měřického stroje používáme, když podle místopisu nelze bod nalézt: buď je místopis nedokonalý,
zastaralý nebo polygonový bod byl zničen. Pak si
musíme strojem ověřit, že tam skutečně není, než
pl'ikročíme k jeho obnovení nebo nahražení novým.

Najdeme-li polygonový bod, VSlmneme si nejdříve jeho s tab i 1 i z a c e. Je-li to kámen, přesvědčíme se, je-li jeho horní plocha vodorovná.
Není-li horní plocha vodorovná, a je to patrno
již pouhým okem, je nutno kámen narovnat podle
libely. Při silně nahnutých kamenech, kde je podezření, že kámen byl nejen nahnut, ale i vyvrácen, musí se jeho správná poloha ověřit měřickým
strojem. Je-li dobrý místopis (topografie), stačí
i ten. Po narovnání kamene je tento nutno řádně

upevnit udusáním země a jeho obložením menšími
kameny, zvláště v nepevné půdě. Je-li kámen posazen příliš vysoko nad terénem, pak je nejlépe ho
situačně zajistit pomocí stabilizačního kříže, kámen
vyjmout a znovu zastabilizovat
do úrovně terénu
nebo lépe 2-3 cm pod úroveň terénu. Je-li kámen
hluboko pod terénem, pak ho podobným způsobem
buď zvedneme, nebo ho ponecháme na původním
místě, a do úrovně terénu umístíme povrchovou
značku. Buď to může být opět kámen s křížkem,
jn-li původní kámen příliš hluboko, nebo větší dIa·
žební kostka, do které vysekámecentricky
křížek,
nebo umístíme trubku ve svislé poloze (podle povahy půdy). Nemůžeme-li trubku řádně upevnit,
pak její horní konec zabetonujeme. Zabetonovat ji
musíme vždy, když se nachází ve vozovce.
Je-li polygonový bod pod dlažbou, postupujeme
podobným způsobem. Polygonový bod nejdříve vycentrujeme nahoru, zadláždíme a do dlažby vysekáme centrický křížek (obr. 1). Je-li vozovkadlážděna malými kostkami, pak je nejlépe nad polygonový bod umístit velkou dlažební kostku a zadláždit tak, aby dlažba tím nebyla nijak narušena. Padne-li bod mezi velké dlažební kostky, a nemůžeme
ani změnou polohy kostek, ani pootočením kostky
situaci změnit, potom mezi dlažební kostky upevníme a nejlépe ještě zacementujeme větší železný
h1eb nebo šroub,
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V případě, že ani kopáním do hloubky nemůžeme polygonový bod nalézt, osvědčuje se udělat
v místě, kde se bod pravděpodobně nachází, několik sond ocelovou tyčí asi do hloubky 1 m. V případě, že topografie nestačí, přesnější polohu najdeme měřickým strojem pomocí úhlu a délky. Když
ani pak kámen nenalezneme, je určitě ztracen. Nezbývá nic jiného, než polygonový bod obnovit nebo
zrušit. V tomto případě ho musíme nahradit novým
polygonovým bodem na jiném výhodném místě, nemlHeme-li ho z polygonové sítě vypustit. Pak zbývající polygonové body pogonového pořadu je nutno
měřicky spojit, aby nebyla porušena celistvost polygonové sítě (obr. 2).

ním stavu. Zaměřujeme předměty, které lze jednoznačně určit. Nejlépe pevné rohy budov, středy
vstupních šachet kanálů, středy vodovodních šoupátek apod. Stromy jen výjimečně, kde je nedostatek jiných vhodných předmětů. Body, které nejsou
jednoznačně určené, např. pouliční lampy, vyznačíme v místopisu ještě silnou tečkou jako pevný
bod, od kterého jsme měřili (obr. 3).

Některé polyg. body jsou stabilizovány pod
dlažbou, a do úrovně dlažby je posazen železný poklop s víkem na otvírání. Víko je nutno vždy otevřít
a prostor pod ním vyčistit. Poklop bývá často zarezavělý a při otvírání se může poškodit a někdy
i rozbít. Je nebezpečné nechat poklop otevřený.
Nemůžeme-li poklop nahradit novým nebo alespoň
víko, je nutno celý poklop vyjmout, zadláždit a
udělat povrchovou značku, jak bylo dříve uvedeno
(obr. 1). Nedoporučuje se dutinu nad kamenem
vyplňovat kameny, úlomky cihel, zemí nebo pískem. Každý způsob změny stabilizace je nutno poznamenat v místopisu. Stejně postupujeme, nalezneme-li poklop již dříve poškozený. Všimneme si
také, zda kámen pod poklopem není nakloněný.
Někdy se poklop' nenachází přímo nad kamenem,
ale bývá posunut, což se může stát při předlažďování. V tomto případě je nutno provést nápravu
a poklop postavit opět na původní místo. Musíme
SE' ovšem přesvědčit,
zda i kámen není posunut.
Je-li sice kámen i s poklopem posunut, ale jinak
bezvadně zastabilizován, a při jeho přemísťování
bychom mohli poškodit vozovku, nehledě na pracnost takové operace, potom je nejlépe polygonový
bod zrušit a uvedené stabilizace použít pro nový
polygonový bod.
Najdeme-li polyg. bod podle místopisu (topografie), pak je nutno, aby alespoň tři míry v místopisu souhlasily v dovolených mezích přesnosti se
situací v přírodě. Čím více měr přezkoušíme, tím
lépe. Míry, které souhlasí, zatrhneme tužkou, ty,
které nesouhlasí, tužkou škrtneme; správnou míru
napíšeme tam, kde je místo (tužkou). Buď ještě
v poli nebo v kanceláři přepíšeme míry nesmazatel ně černou tuší, aby byly co nejlépe zachovány.
Liší-li se míry zkoumáme, proč se liší. Nejčastěji
to bývá změněná situace v přírodě. Může to být
i chybně zaměřená původní míra. Zachovalo-li se
jen velmi málo původních měr (jen dvě nebo tři),
doplníme místopis novými měrami od předmětů,
které skýtají záruku, že co nejdéle vydrží v pil.vod·

Čím podrobněji místopis doplníme, tím lépe. Musíme počítat s tím, že mnoho měr se stane časem
nepotřebnými, kdežto místopis bude používán dlouhá léta. Je-li místopis tak změněný, že by se stal
nejasným a nepotřebným, zaměříme a nakreslíme
místopis nový. Místopis není třeba dělat v měřítku.
Velké zkreslení se nedoporučuje, avšak musí být
vždy orientován k severu. Není-li to možné, je třeba sever vyznačit alespoň přibližně šipkou. Zděné
budovy se doporučuje vyšrafovat. Míry v místopisu
se musí vykazovat v cm a měřit vždy vodorovně a
přesně. Vždyť jich bude použito nejen k pozdějšímu vyhledání polygonového bodu, ale také často
k jeho obnovení. Všechny míry se zapisují tuší zpil.sobem používaným při novém měření. Všechny zápisy, týkající se stabilizace polygonového bodu, obnovení bodu, zničení bodu apod., se zapisují čitelně
tužkou do levé části místopisu pod číslo polygonového bodu. Není-li již místo, pak se mohou dřívější zápisy vymazat a nové napsat na jejich místo,
neboť novým zápisem se staré zápisy stávají neplatnými a nepotřebnými, nový zápis je plně nahrazuje. Provádíme-li zápis na pausovací papír, pak je
ovšem musíme napsat tuší.
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Obr. 3

Máme-li polygonový bod ověřen, stabilizaci
v pořádku, namalujeme červenou trvanlivou barvou na dva blízké trvanlivé předměty vzdálenost
od polygonového bodu v cm pro snadnější nalezení
bodu. Vzdálenosti píšeme v přiměřené velikosti podle možnosti pod značku polyg. bodu, rovněž červenou barvou. K bližší vzdálenosti namalujeme rovněž červenou barvou číslo polyg. bodu nad značku. Úhel s polygonového bodu na obě namalované
vzdálenosti má se, pokud možno, blížit pravému
úhlu. Vzdálenosti nemají být větší než 20 m. Vzdálenosti se vztahují k tečce uprostřed kruhu značky
polyg. bodu. Na horní ploše kamene omalujeme
červenou barvou hrany kamene a křížek (obr. 4).

V Praze používáme pro měření v polyg. síti
vesměs theodolitu zn. Redta s vodorovnými dálkoměrnými latěmi. Mám s ním ty nejlepší zkušenosti.
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Koudelka,

Stanovisko, z kterého budeme hledat polygonový
bod, musí být nejdříve ověřeno dříve popsaným
způsobem. Rovněž tak bod, na který budeme orientovat. Měříme pouze v jedné poloze dalekohledu.
V případě, že nemáme možnost vytyčit úhel a vzdálenost podle zápisníku měřených úhlů a vzdáleností, vytyčíme potřebný úhel a vzdálenost od
orientačního
směru na kterýkoli jiný polygonový,
měřický nebo trigonometrický
bod. V tomto případě si potřebné údaje vypočteme ze souřadnic. Po
nalezení bodu postupujeme obdobně, jak je uvedeno v předcházejícím odstavci.

sob stabilizace se řídí podle terénu. V poli užíváme
kamenů. Nikdy nepoužíváme betonových mezníků.
Doporučuje se kámen stabilizovat do úrovně terénu nebo raději asi 2 cm pod úroveň; v poli nebo
v lese asi 5 cm nad terénem. Horní plochu kamene
je nutno urovnat do vodorovné polohy použitím libely. Kámen je nutno udusáním
řádně upevnit.
Máme-li stabilizovat polygonový bod v dlažbě, pak
je nejlépe vybrat několik dlažebních kamenů, do
hloubky asi 25-30 cm pod úrovní dlažby zabetonovat asi 30-40 cm dlouhou železnou trubku průměru asi 3-4 cm, opět zadláždit a do dlažební
kostky vysekat centrický křížek. Nikdy nestačí zabetonovat trubku mezi dlažební kostky. Při nejbližší opravě dlažby by byl polygonový bod zničen.
V dlažbě je možno použít již dříve zmíněného železného po klopu a bod zastabilizovat pod dlažbou
kamenem. V tvrdé asfaltové vozovce stabilizujeme
polygonový
bod nejlépe
zacementovanou
nebo
asfaltem zalitou železnou trubkou o průměru asi
2 až 3 cm do úrovně vozovky .
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Je-li polygonový bod zničen, nebo jeho stabili•..ace poškozena tak, že se nedá použít, kámen vyvrácen nebo posunut a bylo by výhodné polyg. bod
ponechat na původním místě, přikročíme
k jeho
obnovení. Zpočátku postupujeme stejným způsobem
jako při vyhledávání polygonového bodu měřickým
strojem. Nespokojíme
se ovšem pouze s jedním
úhlem, nýbrž použijeme dvou nebo tří stanovisek
stroje. Všechna stanoviska i orientační body je nutno předem ověřit. Stanovisko volíme tak, aby hledaný bod byl určen jako průsečík dvou nejlépe na
sobě kolmých směrů a kontrolován
ještě třetím
směrem. Ne{Ilůžeme-li potřebné směry vynést podle
zápisníku, vypočítáme si je ze souřadnic vhodně
umístěných polygonových, měřických nebo blízkých
trigonometrických
bodů. Rovněž tak potřebné
vzdálenosti. Vzniklý trojúhelník chyb vyrovnáme a
kontrolujeme ještě trojúhelníkem chyb z délek měřených současně se směry. Někdy se nám nepodaří
najít tři směry pro vytyčení. Pak musí postačit dva.
V některých případech je možno vytyčit pouze jeden směr nebo žádný. Zde musíme vzít na pomoc
místopis nebo polní náčrt; často postačí dobrý místopis. V tomto případě musí souhlasit navzájem
alespoň tři míry. Je-li tam ovšem měr více, kontrolujeme všechny. Doporučuje se kontrolovat bod
obnovený pouze podle místopisu [topografie) alespoň jedním směrem se vzdáleností, případně s polním náčrtem. Polní náčrt je někdy jediný možný
způsob, jak obnovit ztracený
polygonový bod.
V tomto případě je nutná rovněž kontrola alespoň
jedním úhlem a délkou. Po obnovenI polygonového
bodu úhlovým měřením je nutná vždy jeho kontrola podle místopisu.
Je-li polygonový bod obnoven, vyrovnán a zkontrolován, přikročíme k jeho s tab i I i z a c i. Způ-

F.: Údržba

polygonové

sítě na území hlavního
města Prahy

Po skončené stabilizaci provedeme na obnoveném bodě a na sousedních původníCh polygonových bodech ú h lov é a d é I k o v é měř e n í
tak, aby bylo možno vypočítat souřadnice obnoveného bodu. Již dříve připojené polygonové pořady
je nutno rovněž zaměřit a na obnovený polyg. bod
připojit. Po skončeném úhlovém a délkovém měření na obnoveném bodě měříme měřickým strojem
několik směrů a vzdáleností na okolní blízké, pevné a nezměněné body podrobného měření, jejichž
souřadnice bude možné vypočítat z dřívějšího ortogonálního měření a porovnat se souřadnicemi, vypočítanými z uvedeného kontrolního měření. výsledky zapisujeme ~o zvláštního kontrolního zápisníku měřených úhlů a vzdáleností. Směry na
blízké body je možno měřit pouze v jedné poloze.
Od tohoto, jakož i od předešlého úhlového měřpní se nyní často pro nedostatek času, jedná-li se
o obnovení j e dno h o bod u, upouští. Nesmí to
být ovšem na újmu přesnosti obnoveného polygonového bodu.

Dále je nutno zkontrolovat všechny míry v místopisu podle již dříve uvedených zásad, případně
místopis ještě doplnit novými vhodnými měrami.
Bylo-li použito při obnovení polygonového bodu
polního náčrtu, zaměříme ortogonálně několik podrobných bodů, které se od původního měření nezměnily, na polygonové strany vycházející z obnoveného polyg. bodu; zakreslíme a zapíšeme do kontrolního zápisníku a porovnáme s původním polním
náčrtem.
Namalujeme barvou dvě míry na blízké předměty trvalého rázu a omalujeme kámen a křížek
způsobem, jak už bylo dříve vysvětleno.
Někdy je třeba obnovit ně k o li k p o I Yg on o v Ý c h bod 11 za sebou. V tomto případě vycltázíme z jednoho ověřeného p11vodního polyg.
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bodu a postupujeme směrem na druhý ověřený polyg. bod asi do poloviny celého polygonového pořadu, který je třeba obnovit. Měříme pouze v jedné poloze dalekohledu. Potom postupujeme obráceným směrem od druhého původního polyg. bodu
na prvý. Vzniklou odchylku vyrovnáme tak, že ji
rozdělíme poměrně na všechny obnovované polygonové body. Rozdělíme ovšem nejen odchylku
úhlovou, nýbrž i délkovou. V případě větší odchylky je třeba celé měření opakovat s tím rozdílem,
že stanovisky jsou tentokrát již předběžně vyrovnané body (obr. 5). Při vyrovnávání obnovovaných
bodů kontrolujeme každý bod podle místopisu (topografie). Nemohou-li obnovované body být dostatečně kontrolovány podle topografií nebo měřením
71
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v kolmém směru, obnovujeme po sobě nejvýše 4
body. Při vyšším počtu bodů by bylo vyrovnání velmi obtížné. V tomto případě je lépe vytyčit nový
polygonový pořad. V každém případě se snažíme
protnout obnovovaný polygonový pořad ještě měřením v kolmém směru (obr. 6), i kdybychom si
měli potřebný úhel a vzdálenost vypočítat ze souřadnic. Po provedené stabilizaci celého obnoveného
pořadu zaměříme celý pořad i s příslušnými připojovacími směry a vzdálenostmi, jako by to byl
nový polygonový pořad. Nově vypočtené souřadnice
obnovených polygonových bodů se porovnají S, jejich l'ůvodními souřadnicemi.
Na každém (nebo
alespoň na většině) obnoveném polyg. bodu provedeme ještě kontrolní
úhlové a délkové měření
podrobných bodů, případně ortogonální při použití
polních náčrtů. Dále postupujeme jako při obnově
jednoho polygonového bodu.

V případě, že bychom měli obnovit delší polygonový pořad, nebo obnovené body by nemohly být
stabilizovány na původním místě, nebo jejich ponechání na původním místě by bylo velmi nevýhodné, jejich stabilizace by byla těžko proveditelná,
nebo by bylo třeba polygonovou síť v určitém
místě zahustit, potom vytyčíme nový polygonový
pořad. V tomto případě musíme zvlášť pečlivě ověřit původní výchozí polyg. body, jinak by se těžko
podařilo nový polygonový pořad vyrovnat vzhledem
k dosti přísným kritériím pro nov@ polygonové
pořady podle Instrukce A.
Způsob založení, zaměření a výpočet nových
polygonových pořadů je podrobně popsán v Instrukci A, jejíž zásady nutno přísně dodržovat.
Chci se zde zmínit pouze o některých zvláštnostech, které se vyskytují při reambulaci pražské
polygonové sítě.
Při nových polygonových pořadech se snažíme
vždy při stabilizaci kameny používat stabilizačních

kamenů M2, zeJmena jedná-li se o stabilizaci více
polygonových bodů. V tvrdé asfaltové vozovce stabilizujeme nové polygonové body zacementovanými
nebo zaasfaltovanými
železnými
trubkami.
Pro
stab1l1zaci v dlažbě se nesmí používat pouze trubek, nýbrž v tomto případě se musí postupovat
tak, jak už bylo zmíněno v odst. o obnovení polygonových bodů. Pro dlážděné vozovky se osvědčila
stabilizace kameny s použitím železných poklopů.
Musíme si ovšem uvědomit, že dlažba v Praze je
a bude čím dále, tím více vytlačována asfaltem.
Zvláštností v Praze je stabilizace polygonových
bodů nás t ě n n Ý m i z nač k a m i, tj. žel. roubíky nebo šrouby zacementovanými
v pevných budovách trvalého rázu nebo v pevných, trvalých
zdech. V úzkých cihelných podezdívkách používat
nástěnných značek se nedoporučuje. Autory tohoto
způsobu stabilizace v Praze jsou ing. Král a ing.
Pabián. Původně se používalo konzol z úhlového
železa. Nyní byly tyto konzoly nahrazeny zmíněnými železnými roubíky asi 10 cm dlouhými a 1 cm
v průměru nebo železnými šrouby stejných rozměrů. Zmíněné konzoly pro své poměrně velké rozměry poškozovaly zdi. Roubíky nebo šrouby vyčnívají asi 1 cm ze zdi. Při tomto způsobu stabilizace
nástěnné značky tvoří pouze zajištění polygonového bodu, který je ve vrcholu rovnostranného
trojúhelníka,
jehož jednu stranu tvoří zmíněné
značky. Vlastní polygonový bod je stabilizován
trubkou, silnějším hřebem nebo šroubem, obyčejně
v chodníku. Výhoda této stabilizace spočívá hlavně
v tom, že polygonový bod se dá velmi snadno

a přesně obnovit, a že polygonový bod je v chodníku, tedy mimo vozovku, kde by byl normálně bez
zajištění velmi ohrožen. Nevýhodou je, že není
vidět za roh ulice a nemůžeme pořad připojit na
jiný pořad, vycházející z tohoto bodu. V tomto případě umisťujeme polygonový bod, stabilizovaný
trubkou v chodníku, na roh ulice v prodloužení
dvou bodů stabilizovaných železnými roubíky, zacementovanými ve zdi trvalé budovy. Vzdálenost
roubíků musí být alespoň dvojnásobná prodloužené
vzdálenosti na polygonový bod. Prodloužení se musí
provádět vždy měřickým strojem. Lepší než tento
způsob je následující
zajištění:
zacementujeme
značky blízko rohu budovy, vytyčíme rovnostranný
trojúhelník, zarazíme trubku do chodníku a z ní
měřickým strojem vytyčíme vlastní polygonový bod
na úsečce, jejíž jeden bod tvoří zmíněná trubka
a druhý je stabilizován zacementovaným železným
roubíkem na některé protější budově. Polygonový
bod umístíme na úsečce tak daleko, abychom z něho viděli pohodlně na všechny strany (obr. 7).
Při založení nového polygonového pořadu musíme dbát na to, aby všechny dřívější nebo i nové
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Průměrná délka
polyg. pořadů
(v m)

Úhlová odchylka
Počet stran
v 1 polyg. pořadu vypočtená dovolená

I

(průměr)

I
570
300
1160

Průměrná délka
polyg. pořadů
(v m)

5
3
7,13

1'04"
1'16"
2'90"

4'54"
3'70"
6'36"

Úhlová odchylka
Počet stran
vypočtená
dovolená
v 1. polyg. poi'adu

I

1'29"
1'00"
1'66"

5
3
7,11

4'54"
3'70"
6'12"

9'311

+313
_._.-0-._.-._.

~._.

i

dr-

2S

2W' -'-'-0-'

_.-

Délková odchylka
vypočtená

7
4
13

(průměr) cm

Sonřadn. odchylky
Oy

8
4
18

5
2
21

I

Ox

10
5
23

26
24
36

Délková odchylka
vypočtená

Směrová odchylka

I dovolená

I dovolená

vypočtená

i

1'02"

7
3
22

Zajištění polygonových

I

26
20
35

4'20"

Směrová odchylka
vypočtená

(průměr) cm

7
4
7

I dovolená

(průměr)

I dovolená

(průměr)

63"

4'12"

bodů

Někdy je nutno polygonové body zajistit před
jejich očekávaným zničením tak, aby se daly kdykoli přesně obnovit. Je na to několik způsobů. Nejjednodušší je ten, že zkontrolujeme
a doplníme
novými měrami místopis. Všecny neplatné míry
škrtneme. Pracnější, ale trvanlivější,
je zajištění
nástěnnými značkami. Je to úplná obdoba případu
vytyčení nového polygonového bodu na zajištěné
úsečce (obr. 7).
Posouzení přesnosti
Přesnost
původní
polygonové
sítě
Byla posuzována přesnost v 8 katastrálních
územích v Praze, celkem 14 polygonových pořadů.
Z toho 10 pořadů o průměrné délce 570 m a 4-5
polyg. bodech; 2 pořady (krátké) v průměru 300 m
o 2 bodech a 2 pořady dlouhé 900 m a 1400 m
o 7 a 13 polygonových bodech (tab. 1).

I

13

I

Ox

(průměr) cm

polygonové pořady, vycházející z nového polyg.
pořadu nebo na něm končící, byly na něj připojeny.
Kdyby to nebylo možno přímo, provedeme to pomoCí vhodně voleného měřického bodu na nové polygonové straně (obr. 8). Při měření délek stran
polyg. pořadu dálkoměrnou latí dbáme, aby měřené
délky nebyly větší než asi 100-110 m, v žádném
případě ne delší 120 m. V létě z důvodů vibrací
vzduchu musí být délky ještě kratší. Větší vzdálenosti půlíme.
Pro všechny nové polygonové body vyhotovíme
nové místopisy. Je to nenahraditelná
pomůcka při

;

Oy

(průměr) cm

(průměr)

(>60
320
1180

Souřadn. odchylky

•.•.

pozdějším vyhledávání polygonových bodů, která
se polním náčrtem nedá nahradit. Místopisy vyhotovíme nejdříve tužkou do zvláštního
sešitu
a pak tuší na pausovací papír pro reprodukci.
Nástěnné značky, polygonové body i všechny zajišťovací stabilizované
body zajistíme zaměřením
na pevné blízké předměty trvalého rázu a vyznačíme v místopisu tak, aby se polyg. body daly lehce
obnovit z místopisu i při zničení značek nebo
zajišťovacích bodů. Plný sešit s originály místopisů
uschováme.
Na všech nebo alespoň na většině nových
polyg. bodů provedeme kontrolní měření zaměřením na podrobné body.
Při očíslování nových polygonových bodů dbáme, aby bod byl očíslován číslem toho katastrálního území, v němž skutečně leží, bez ohledu na
číslování starých sousedních polyg. bodů. Výjimku
tvoří jen polygonové pořady přecházejíCí z jednoho
katastrálního
území do druhého. V tomto případě
očíslujeme celý pořad čísly toho katastrálního
území, v němž se nachází většina nových polygonových bodů dotyčného polyg. pořadu.

Přesnost
reambulované
polygonové
sít ě a n o v Ý c h v I o žen Ý c h P o I y g o n 0vých
pořadů.
Byla posuzována přesnost též v 8 katastrálních
územích v Praze, též 14 pořadů o stejnýcl1 průměrných délkách a počtech polyg. bodů (tab. 2).
Z uvedených údajů (tab. 1, 2) vyplývá, že
přesnost původní polygonové sítě na území Velké
Prahy dosahuje přibližně 1/3 dopustných odchylek
a že tedy kvalita původní polygonové sítě je velmi
dobrá, což jsem si v praxi mnohokrát ověřil. Přesnost nově vložených pořadů dosahuje přibližně
stejné přesnosti. Důležité je, aby výchozí body pro
nové pořady byly co nejpečlivěji ověřovány.
Porovnání souřadnic
původních
podrobných
bodů se souřadnicemi vypočítanými z kontrolního
měření na obnovených polygonových bodech se
pohybuje od 1 do 5 cm, ačkoliv i toto není správné
posouzení přesnosti, protože body podrobného měření, zaměřené na kolmici na původní. polygonové
strany, jsou zatíženy dalšími chybami. Nejmenší
odchylky byly shledány u jednotlivě obnovovaných
polygonových
bodů podle přesných
topografii
a největší u polygonových pořadů, kde bylo obnoveno současně více bodů.
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Lektoroval:

Ing. dr. Oldlllch Válka, VÚG7K Praha

Koud(Hka, F.: Údržba polygonov~
města Prahy

Stanovisko

sítě na území hlavního

lektora:

Článek ing. Koudelky zdůrazňuje nutnost zabezpočení číselného základu map. Poukazuje na nezbytnost bodového pole, které u dřívějšího nového
měření reprezentovala
stabilizovaná
polygonová
síť. Nezabývá se však úvahami o tom, zda lze
číselný základ zabezpečit jinak než obnovou ztracených polygonových bodů, ani úvahami o tom,
zda pracná a nákladná obnova je nutná. Popsaný
zpl1sob zabezpečení číselného základu map stojí za
zamyšlení.
Než vyslovím svl1j osobní názor na tento problém a na to, jak jej řešit, pokusím se rozebrat
některé skutečnosti, které mě k vyslovení tohoto
názoru opravňují.
1. Geodetická zásada postupu "z velkého do
malého" vede k určité hierarchii bodů:
aj body základního bodového pole (trig.
body 1. až 5. řádu)
bJ body podrobného bodového pole (zhušťovací body a body hlavních a vedlejších
polygonových pořadů nebo řetězců)
c) pomocné měřické body (boqy na měřických přímkách)
d) podrobné body {body polohopisu)
Při zaměřování v kterékoli skupině je nutné
se vždy vázat na nejbližší body téže a vyšších
skupin. Např. při měření v trigonometrické
síti
5. řádu se musíme vázat na blízké body 5. nebo
vyšších řádů. Nesmíme vynechat tyto blízké body
a vázat se např. jen na vzdálené body 2. řádu. Tím
bychom porušili homogennost. Nové měření bychom vzhledem k blízkým bodl1m posunuli. A tato
zásada platí vždy, tedy i při měření v nejnižší
skupině. Jestliže jsme při novém měření určili
čís e I n ě pod l' o b n é bod y, je nutné měření
nového stavu v tomto prostoru vázat na tyto blízké,
číselně určené a jednoznačné body. Vazbou měření
až na vzdálené polygonové body dostaneme nutně
posun nového stavu, vzhledem ke stavu dosavadnímu. Teoreticky je proto takový postup nesprávný.
Prakticky je tento posun v mapě 1 :1000 nezpozorovatelný. Tím spíše však je vazba měření až na
polygonové body zbytečnou a neekonomickou.
Dřívější zákaz zaměřování změn v nových mapách na podrobné body měl smysl, pokud se jednalo o body odsunuté z mapy, které jsou kromě
měřických nepřesností zatíženy nepřesnostmi z měřítka, ze zobrazovacích
chyb, z reprodukčního
zpracování. Nemá však smysl, jedná-li se o podrobné, jednoznačné body určené číselně a v souřadnicích.
2. Rozvoj motdrismu napomáhá k rychlému
opotřebování vozovek. Vzhledem k častým opravám
vozovek je jakékoli ukládání bodu ve vozovkách
nejisté. Ing. Koudelka poukazuje ve svém článku
na to, jak takové. body trpí a co práce dá je najít.
Připojme k tomu ještě otázku bezpečnosti práce
a "radost" správy silnic i motoristl1 z děr nebo
hrboll1, které po sobě zanechá zeměměřič používající takových bodu.
3. Moderní měřické přístroje (theodolity a dálkoměry) dávají možnost mnohem dříve zaměřit
v případě potřeby nové body od vzdálenějších,
zachovalých bodu, než vyhledat ukrytý bod pod
asfaltem nebo dlažbou vozovky.
4. Nová výpočetní technika umožňuje snadno
vypočítat souřadnice bodu i při excentrickém postavení stroje. A nemusí to být jen technika samočinnýchpočítačl1,
ale i běžných počítacích strojl1.
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Proto je naprosto zbytečné trvat na tom, aby za
každou cenu bod o daných souřadnicích byl bodem,
na nějž je možno postavit stroj. Vždyť z hlediska
presnosti není prakticky rozdílu, jestliže centrujeme stroj ve výšce např. 1,40 m nebo změříme
z excentrického
postavení stroje 1,40 m dlouhý
rajón na centrický bod. Je tu jen o málo pracnější
výpočet.
To jsou čtyři hlavní skutečnosti,
ňují k tomuto n á z o l' u :

které oprav-

Polygonové body, zřízené při novém měření,
jsou nezbytným základem pro tvorbu mapy. Do
budoucna jim zustává jedině funkce výchozích
bodl1 při rozšiřování polygonové sítě do míst, kde
je tato síť dosud řídká. Tam, kde při novém měření
bylo zaměřeno dostatečné množství jednoznačných
pevných bodu podrobných, jejichž souřadnice lze
vypočítat, ztrácí polygonový bod svůj pl1vodní význam jako základ pro podrobné měření.
Na podkladě

těchto

úvah

d o por

U

č u ji:

a) Z nalezených a ověřených polygonových
bodu, stabilizovaných
v zemi, zaměřit krátkými
rajóny zajišťovací body na blízkých technických
objektech jako pevné body podrobného pole. Tyto
body budou mít téměř stejnou přesnost, jako původní polygonový bod. Pro plnění účelu dalšího
rozšíření polygonové sítě krátkými pořady plně
vyhovují. Jinak jsou trvalejší, snadněji se vyhledají,
často pro budoucí měření jsou i trvale signalizované (jako např. rohy budov, stožáry apod.).
Je podstatně lepší znát souřadnice takového
zajištovacího bodu než používat později zajišťova-.
cích bodů k hledání původní polohy polygonového
bodu a je-li nahnut, dávat ho podle naměřených
měl' do zdánlivě původní polohy.
b) Není-li nikde v blfzkosti vhodných technických objektU, které by mohly sloužit k umístění
pevného bodu podrobného pole, pak je účelné
zastabilizovat takový bod, a to"buď přímo polygonový bod, nebo exéentricky na vhodném místě
položený bod. Je však zbytečné takto obnovovat
každý polygonový bod. V polní trati stačí, budou-li
takové body na vzdálenost 300 až 500 m. Zato by
takové body měly být stabilizovány dukladněji. Aby
se snadno vyhledávaly, nepodléhaly tak snadno
záměně s mezníky a nebyly vyorávány a konečně,
aby mohly také sloužit potřebám fotogrammetrické metody, měly by být opatřeny v šířce asi 10 cm
prstencem
z betonu nebo z kamenů, zalitých
betonem.
c) Kde je dostatek jednoznačných podrobných
bodů, které byly z polygonové sítě a sítě měřickýctl bodů číselně určeny, doporučuji vypočítat
souřadnice takových bodů a ztracené polygonové
body neobnovovat, ledaže by to bylo na okraji
města, kde je možno počítat s nutností dalšího
rozšiřování polygonové sítě. I zde však je třeba
místo obnovy bodu v zemi vždy, když je to možné,
zaměřit pevný bod bodového pole na technickém
objektu.
d) Tam, kde není zatím třeba rozšířit polygonovou síť, nedoporučuji předem nové polygony
osazovat. Je-li splněn požadavek, že jsou pevné body
bodového pole rozmístěny na vzdálenost 300 až
500 m, pak lze vždy výhodněji vkládat polygonový
pořad, až se potřebuje. Často bude možno takový
pořad stabilizovat jen dočasně a z něho pak určit
další pevný bod bodového pole na nově vzniklém
technickém objektu bez zvláštní stabilizace. Jinak
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doporučuji stabilizovat body jen řídce, ale di'lkladně tak, jak bylo uvedeno ad b).
"
Přisuzovat polygonovým bodům do budoucna
jinou funkci, než o které jsem se zmínil, nelze.
Domnívat se, že polygonová síť může sloužit pro
nějaké přesné práce, není správné. Jestliže je třeba
přesné zaměření určitého prostoru pro nějakou
stavbu z přesných prefabrikovaných
dílců, musí to
být zaměřeno v samostatném systému s požadovanou přesností. Navázání na polygonovou síť (nebo
PBPP) má jen umožnit začlenění tohoto systému
do prostoru a do mapy.
ing. dr. Oldřich

Válka, VOCTK

Na 15. poradě vedení ČÚGK konané dne 5. září
1939 bylo projednáno:
1. plnění

úkolů

splatných

2. úkoly podle plánu
ČÚGK na 3. čtvrUetí 1969
3. různé iniciativní
Z projednávaného

k 31. srpnu

práce

porad

1969
vedení

podněty a opatření.

programu

se uvádí:

Ad a):

Souhlasím s ing. dr. Válkou, že by stačilo
zaměření zajišťovacích bodů na blízkých technických objektech krátkými rajóny. Nemohu však souhlasit s tím, aby to byly pouze rohy budov, stožáry
apod. Podle mého názoru je třeba tyto zajišťovací
body nějakým způsobem stabilizovat.
Kde mám
jistotu, že roh budovy, který na první pohled
vyhlíží nezměněn, nebyl již před nějakou dobou
opraven a že se to nestane v budoucnosti? oměrnými měrami to vždy dostatečně neověřím. Opravou může být roh budovy posunut o více než 10 cm.
Ve svém článku píši o zajištění polygonového bodu
na stabilizované úsečce, kdy. si mohu polygonový
bod kdykoliv vytyčit, případně zaměřit a vypočítat
souřadnice obou zajišťovacích stabilizovaných bodů, nebo kteréhokoliv bodu na této úsečce. Prak··
ticky již více různých podniků si od nás vyžádalo
souřadnice těchto zajišťovacích bodů.
Obnovu
poly,gonových
bodů,
nejde-li
jen
o jednotlivé body, které se dají velmi snadno
a přesně obnovit, provádíme pouze na přání n. p.
Inženýrská geodézie, aby tato mohla lépe podrobné
body tzv. uliční čáry identifikovat.
Podle mého
názoru by bylo lépe tyto body transformovat
na
novou polygonovou síť, nebo transformovat
ztracené polygonové body a potřebné podrobné body
na tyto přechodně
obnovené polygonové strany
ortogonálně zaměřit podle původních měr. V některých případech by to ovšem nebylo možné.
Ad c):

Podrobné body, pokud nejsou přímo určeny
z polygonových bodů jako raJony, ale pouze na
kolmici pentagonem,
nemohou nikdy dosáhnout
přesnosti polygonových bodů, z kterých byly určeny, a nemohou tedy nikdy sloužit jako body měřických přímek pro zaměření dalších podrobných
bodů. Odporovalo by to zásadě, že nemůžeme určovat body vyššího řádu (měř. přímky) z bodů
nižšího řádu (podrobné
body). Dokladem toho
jsou deformované katastrální
mapy 1: 2880, kde
stálé zaměřování podrobných bodů na rohy budov
vedlo k tomu, že katastrální
mapa na tehdejší
dobu zprvu velmi dokonalá a vyhovující, byla
v mnohých případech tak deformovaná, že další
zákresy v ní nebyly ani možné.
ing. Koudelka
Redakce uvíM další názory
matice.

čtenářů

K bodu 1:

Realizace závěrů ze VI. zasedání redakční rady
mapy světa, vyhodnocení tematické souÍiěže za rok
1968, návrh usnesení VIII. konf,erence zástupců
geodetických služeb socialistických států pro vládu ČSSR, zřízení oddílů pro místní šetření při THM
u oÚG v Praze a v Brně, uspořádání poradních orgánů pro technický rozvoj v geodézii a kartografU
v podmínkách
federativního
uspořádání
ČSSR,
funkce geodézie a kartografie
v informačních
systémech.
K bodu 2:

Informativní zpráva o zavádění jednotné evidence pracujících.
Operativní plán zahraničních cest na 4. čtvrt
letí 1969.
Informace o výkonech, práci a celkové ekonomické situaci organizací ČÚGKza 1. pololetí 1909.
Návrh plánu práce porad vedení ČÚGK na 4.
čtvrtletí 1969.
.

Informativní zpráva o pracovní úrazovosti a
nemocnosti za 1. pololetí 1969.
Zpráva o přípravných opatřeních ČÚGK k zajištění vydávání Geodetického a kartografického
obzoru v roce 1970.
Zpráva o studijním pobytu ve Švédsku.
Informace o usneseních vlády ČSR, přijatých
dne 27. 8. 1969.
Informace o činnosti operativní skupiny ČúGK
zřízené k zajištění klidu a pořádku v srpnových
dnech.
Příprava návrhu plánu na rok 1970.
Program 2. porady koordinační rady Českého
úřadu geodetického
a kartografického
a Slovenské správy geodézie a kartografie.
Informace o uspořádání 2. kartografické
konference v Praze v říjnu s mezinárodní účastí.
K projednanému
programu byla přijata opatření pro jednotlivé vedoucí pracovníky ČÚGK, případně pro ředitele organizací resortu.

k této proble-

Vedoucí

sekretariátu:
Ing. Zdeněk
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J.

Ing. B. Kelnar, Ing.
Ing. A. Skovajsík:

Králik,

Vyobrazení k článku ze str. 244-248

Mapy s plastickým

re-

liéfom a ich význam

Obr. 1
OKoLl
Nlzkoreliétna

mapa

Obr. 2
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zo súboru

lUŽNA
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Obr. 3
HREBEŇ

A ODOLlE

S EADOVCOVOU

AMERIKA

{v špantelčinej

Skúšobná reZiétna mapa na gulovom
vrchZíku.
. Mierka
1: 18000000, prevýšente variabiZné.
Slovenské
vydanie
ako učebná pomocka
pre zemepis
na ZDS a svS vyšlo v r. 1968.

Obr. 4
MODULAcIOU

(Velká
studená dolina vo Vys. Tatrách)
Mierka 1: 25 000, prevýšente 0,7 násobné
Schválená učebná pomocka zo súboru geomortologických
tvarov.

TATRY
Mierka 1: 200 000
ReZiétna mapa pre verejnosf.
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Jak řešit rovnice a jejich soustavy
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-.Knihapodává srozumitelný výklad nauky o rovnicích a o soustavách rovnic. Zvláštní pozornost věnují autoři metodám praktického řešeni rovnic
a jejich soustav, stručněji pojednávají o n1aticích adeterminantech, které
'Úzcesouvisí s otázkou řešení rovnic.

•••••
U
••••
a
..a

u

u

••••

(Polytechnická knižnice JI. sv. 18) .
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Přehled matematické analýzy. II.
Druhý di! Přehledu obsahuje nejdůležitější výsledky z diferenciálního
a integrálního počtu, obsahuje tedy nejvíce aplikovatEllnéparti~ matematické analýzy. Čtenář získá rychlou á s'polehlivou informaci o vysvět1ovaných teorUch, které jsou' zde uváděny konstruktivním, způsobem. Věty
(u\\áděné bez důkazt'l) li definice jsou řazeny v logickém sledu li. jsou demonstrovány na propočitaných příkladech.
356 stran, 30obrázkt'l, 12 tabulek, váz. 39 Kčs
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Integrální počet pro začátečníky
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Pojednává o nejnutnějších začátcích integrálního počtu s přihlédnutím
k praktickým aplikacím.
(Polytechnická knižnice)
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