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The contrihution documents the development, contemporary trend, obtained results and basic 
orientation for the fúture in the areas of cartography, geographic information Systems and remote 
sensing at the Institute of Geography of SAS in Bratislava The quoted activities are used at the 
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of the geographic information. In čase of cartography and remote sensing, the researchers of the 
Institute contribute by basic research also to the development of the knowledge in the selected 
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ÚVOD

Kartografia, geografické informačné systémy (GlS-y) a diaľkový prieskum Zeme (DPZ) 
sa na Geografickom ústave SAV používajú ako metodické nástroje na zber, spracovanie, 
analýzy, prezentovanie a archivovanie geografických informácií. V prípade kartografie a
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DPZ pracovníci ústavu prispievajú základným výskumom aj k rozvoju poznania vo 
vybraných oblastiach týchto disciplín. Kartografia s jej základným produktom - mapou a 
DPZ (poskytujúci obraz zemského povrchu formou snímok a obrazových záznamov) - 
predstavujú veľmi dôležité zdroje geografických informácii, ktoiých základrtymi atribútmi 
sú: možnosti určenia polohy, času výsky tu, kvality a kvantity sledovaných objektov krajiny, 
t.j. základné požiadavky geografa na informácie o krajine. Technológia GIS-u dovoľuje 
integrovať údaje uvedených vlastností spolu s ďalšími údajmi o krajine, tieto spracúvať, 
analyzovať, archivovať a generovať z nich nové informácie a ďalej prezentovať formou 
tematických máp alebo ďalšich grafických výstupov. Spomínané aktivity sa na Geogra
fickom ústave SAV rozvíjajú v rámci Oddelenia kartografie a geoinformatiky (zriadeného 
1.2.1992), ktorého predchodcom bolo Oddelenie geografického informačného systému a 
DPZ (od r. 1989) a Oddelenie tematickej kartografie (od r. 1980).

DOTERAJŠÍ VÝVOJ

Kartografia sa do výskumu na Geografickom ústave SAV zaradila ako samostatná 
problematika v r. 1977. Od r. 1980 existuje na ústave Kartoreprodukčné laboratórium, v 
ktorom je technicky aj technologicky možné vytlačiť ofsetom (pomocou ofsetového 
nátlačového stroja ZETACONTE 701) mapu ľubovoľnej farebnosti a grafickej zložitosti 
(obmedzenia sú len formátové - do 70 x 100 cm).

Výskumná problematika bola a stále je orientovaná na rozpracúvanie teoretickej 
koncepcie mapového jazyka.

Okrem výskumnej problematiky pracovníci laboratória zabezpečujú tlač máp, rôznych 
grafických príloh, neperiodických publikácií a výskumrtych správ ústavu. Ojedinele sú 
tlačené mapy pre iné organizácie.

Klasické kartografické techniky sa v súčasnosti začínajú nahrádzať počítačovými 
technikami a technológiami, avšak potreba aplikácie niektorých manuálnych operácií pri 
spracúvaní máp naďalej zostáva Jedna z prvých nových kartoreprodukčných technológií, 
ktorá sa začala na ústave využívať v r. 1993, je počítačová fotosadzba (zabezpečovaná 
editorom Ventura Publisher). Aplikuje sa na prípravu písma používaného v poli mapy, ďalej 
na prípravu vysvetliviek a rôznych textových doplnkov máp. Vydávanie neperiodických 
publikácií s typografickým charakterom písma, ktoré poskytuje Ventura, sa od tohto roku 
tiež stáva bežnou ratinnou záležitosťou. V najbližšej budúcnosti sa bude ešte používať 
ofsetový spôsob tlače máp, ale pozorne sa sleduje vývoj okolo elektronických spôsobov 
tlače, resp. kopírovania. Predpokladá sa, že táto inovácia by mala finalizovať najmä 
teclmológie GIS-u.

V oblasti DPZ sa čirmosť ústavu začala systematicky rozvíjať od r. 1979, kedy bol 
inštalovaný multispektrálny projektor MSP-4, zariadenie na interpretáciu multi- 
spektrálnych leteckých a kozmických snímok. Z rozsiahleho súbom techník na získavanie 
a interpretáciu údajov DPZ sa na Geografickom ústave SAV aplikujú a rozvíjajú najmä 
techniky analógovej a digitálnej interpretácie snímok a obrazových záznamov, pre ktoré 
ústav zriadil dve laboratóriá; Laboratórium analógovej interpretácie (jeho súčasťou sú napr. 
multispektrálny projektor MSP-4, interpretoskop, prekresľovač leteckých a kozmických 
snímok a ďalšie prístroje) a Laboratórium digitálnej interpretácie údajov DPZ a GIS-u (jeho
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Obr. 1. Hardwarové a softwarové prostriedky Geografickäio ústavu SAV na digitálnu interpretáciu údajov DPZ, 
technológie GIS-u a prípravu mapových podkladov na báze počítačového spracovania.
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súčasťou je systém pre obrazovú analýzu DIAD 32 a PC verzie GIS-ov SPANS a DDRISI 
so zariadeniami pre vstupy a výstupy dát, pozri obr. 1).

Súčasťou systému na spracovanie digitálrtych obrazových údajov DIAD 32 je hardware 
(počítač PC 386, monochromatický a farebný monitor, 2 digitalizačné jednotky, magneto
pásková jednotka, farebná tlačiareň a fotoreprodukčné zariadertie) a súbor programov 
"Digital Image Analyses and Display" na interpretáciu snímok a obrazových záznamov 
(napr. LANDSAT, SPOŤ, ...). Pomocou rúch možno uskutočňovať tieto operácie: šta
tistickú analýzu, rádiometrické a geometrické korekcie, zvýraznenie obrazu, výber interpre
tačných znakov, klasifikáciu, manipuláciu s obrazovými záznamami, ich úpravy a 
vizualizáciu, prenos dát z magnetopáskovej jednotky na pevný disk, digitalizáciu snímok 
a grafických predlôh a prezentovaitie výsledkov spracovania obrazových záznamov.

Prostredníctvom uvedených systémov možno z údajov DPZ získať informácie o rôznych 
objektoch a vlastnostiach krajiny a využiť ich pri riešení enviromnentálnych problémov, 
priestorovej organizácie krajiny a pri tvorbe tematických máp. Predmetom záujmu sú najmä 
tieto problémové okruhy:

- analýza a mapovanie foriem využitia krajiny a foriem krajiimého krytu (land use/land 
cover),

- analýza a mapovanie obsahu vody v povrchovej vrstve pôdy,
- analýza a mapovanie vybraných vlastností reliéfu,
- analýza zmien objektov krajiny,
- identifikácia a analýza foriem plošnej erózie pôdy.
Nakoľko irtformácie získané interpretáciou údajov DPZ majú prevažne areálový cha

rakter, najvhodnejším prostriedkom na ich prezentovanie a ďalšie využivanie sú tematické 
mapy. Preto medzi interpretáciou údajov DPZ a technológiou prípravy máp existuje čoraz 
tesnejšie prepojertie. Najvhodnejším nástrojom na zabezpečenie takéhoto prepojenia je 
GIS, ktorého využitie sa zároveň stáva aj nevyhnutnou podmienkou pre interpretáciu 
údajov DPZ.

Technológie GIS-u sa na ústave začali používať vo väčšom rozsahu až v roku 1992, po 
vybudovaní hardwarového prostredia na báze osobných počítačov (PC) a inštalácie ko
merčne predávaných GlS-ov SPANS a IDRISI. Dovtedy sa rozvíjah najmä metódy 
digitalizácie a spracúvania polygónových údajov a metódy tvorby digitálneho modelu 
rehéfu a jeho aplikácie na výpočet morfometrických parametrov rehéfu. Na Geografickom 
ústave SAV sa v súčasnosti používajú tieto GlS-y a príbuzné programové moduly:

IDRISI - GIS, ktorý pracuje s rastrovým modelom údajov, pod operačným systémom 
MS DOS. Má moduly na vstup, manipuláciu, zobrazovanie a analýzu rastrových údajov. 
Programové vybavenie obsahuje aj základné metódy na spracovanie údajov DPZ, jeho 
súčasťou sú aj moduly na konverziu údajov do iných systémov a dátových formátov.

SPANS - GIS, verzia 5.2, je inštalovaný pod operačným systémom OS/2. Jadro systému 
pracuje s dátovým modelom quadtree. Jeho prednosťou je otvorená architektúra, funkcie 
dovoľujúce uskutočniť priestorové analýzy a modelovanie. Za menej prepracované možno 
podľa našich doterajších skúseností považovať moduly zabezpečujúce vstupy a výstupy 
údajov. Jeho autonónmou súčasťou je modul na vektorovú digitahzácíu analógových 
údajov TYDIG. SPANS je v súčasnosti používaný najmä na integráciu údajov DPZ s inými 
geografickými údajmi, získanými terénnym výskumom a z topografických a tematických
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máp. Perspektívne sa plánuje využiť SPANS najmä v oblasti modelovania procesov v 
krajine.

SPANS MAP - autonómny programový modul na počítačovú tvorbu máp, je inštalovaný 
v prostredí operačného systému OS/2. Jeho prednosťou je kompatibilita s najpoužívanejší
mi databázovými formátmi, čo vytvára podmienky na operatívnu a efektívnu aplikáciu v 
procese tvorby tematických máp. Súbory údajov o charakteristikách obyvateľstva Slo
venska vytvárajú predpoklady na jeho efektívne využívanie najmä v humármej geografii.

APTAB aDlGEDIT - programové moduly vyvinuté v spolupráci Geografického ústavu 
SAV s Výpočtovým strediskom SAV, ktoré pracujú pod operačným systémom MS DOS. 
Používajú sa na digitalizáciu, editovanie a manipuláciu s priestorovými vektorovými 
údajmi a na rozvíjanie analytických metód priestorovej štatistiky vektorových dátových 
modelov.

SÚČASNÉ ZAMERANIE

Súčasné výskurrmé práce v oblastí kartografie, DPZ a GlS-ov sa koncentíujú na riešenie 
grantového projektu P 310 "Analýza informačného potenciálu aerokozmických snímok". 
Cieľom projektuje dokumentovať informačný potenciál údajov DPZ, ktorý je reprezento- 
varty fyziognomickými, ako aj kvantítatívrtymi charakteristikami objektov krajiny, najmä 
na leteckých a kozmických spektrozonálnych snímkach a kozmických multispektrálnych 
obrazových záznamoch. Metódami analógovej a digitálnej interpretácie sú analyzované 
údaje DPZ z hľadiska možností získania informácií o fyziognomických formách súčasnej 
krajiny, obsahu vody v povrchovej vrstve pôdy a intenzite plošnej erózie pôdy. Technoló
giou GIS-u sa zabezpečuje integrácia informácií získaných interpretáciou údajov DPZ s 
existujúcimi údajmi v mapovej forme. Pomocou mapového jazyka kartografických výra
zových prostriedkov a pravidiel sa uskutočňuje kartografická interpretácia priestorových 
informácií získaných analýzou údajov DPZ, pričom sa súčasne prezentuje rozvoj 
lingvistickej koncepcie mapového jazyka.

Technológia GIS-u sa aplikuje a rozvíja aj v rámci grantového projektu P 311 "Priesto
rová štruktúra zázemia Bratislavy a možností jeho funkčnej aktívizácie", ktorého výstupom 
je digitálny atlas demografických prvkov zázemia Bratislavy. Súčasťou interných aktivít 
ústavu v tejto oblasti je využitie digitálneho modelu reliéfu pri automatizovanej khmatickej 
regionalizácii Slovenska.

V kontexte medzinárodných aktivít DPZ pracovníci Oddelenia kartografie a 
geoinformatiky participujú na dvoch projektoch Európskeho spoločenstva - programu 
PHARE:

- na projekte CORINE Land Cover (s cieľom vytvorenia digitálnej bázy dát o formách 
krajirmého krytu Európy v mierke 1:100 000, aplikáciou obrazových záznamov LANDSAT 
a čiastočne SPOŤ),

- a na projekte MARS and Related Environmental Applications (s cieľom získavania 
vybraných dát pre poľnohospodársku štatistiku, agrometeorologické modelovanie, degra
dáciu pôdy a lesné ekosystémy, aplikáciou údajov DPZ).

V rámci projektu CORINE Land Cover Geografický ústav SAV zabezpečuje analógovú 
interpretáciu kozmických snímok, ktorej cieľom je identifikovať formy krajinného krytu v
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mierke 1:100 000 na celom území Slovenska, v zmysle medzinárodne používanej legendy 
tohto projektu. Získané interpretačné schémy budú polohovo zhodné s hstami topogra
fických máp v Gauss-Kríigerovom zobrazení v mierke 1:100 000 z územia Slovenska. V 
rámci projektu MARS, ktorý je v súčasnosti v prípravnej fáze, bude ústav participovať na 
teréimom výskume foriem erózie pôdy a na interpretácii údajov DPZ s cieľom identifikovať 
pomocou snímok a obrazových záznamov najmä formy plošnej erózie pôdy.

Pracovníci oddelenia ďalej spolupracujú na projekte Ekotony Dunaja a Moravy (East- 
West program, project No. OWP 20), ktorý koordinujú spoločne Ústav rastlinnej fyziológie 
Viedenskej univerzity a Botanický ústav SAV v Bratislave. Aplikáciou farebných infia- 
červených leteckých snímok bola zostavená mapa krajirmého krytu (habitat types), ktorá 
predstavuje základný nástroj pre analýzu a mapovanie vegetácie poriečnej nivy dolnej 
Moravy (Oťaheľ a Feranec 1993). S prácami na projekte súvisí aj prezentácia ďalších 
výsledkov, dosiahnutých analýzou vzťahov medzi vegetáciou a reliéfom študovaného 
lizemia, aplikáciou GIS-u SPANS (Feranec et al. 1993).

Súčasťou medzinárodných aktivít pracovníkov oddelenia je aj spolupráca na tvorbe 
mapy využitia krajirty strednej Európy (Landscape use in Central Európe) v mierke 1:1 500 
000. Cieľom mapy je porovnať prírodný potenciál (prírodné krajirmé typy) so súčasným 
využívaním krajirty v jednotlivých štátoch strednej Európy a poukázať na prírodné a 
priestorové zdroje pre územné plánovanie a rozhodovanie v nadregionáhiej mierke. 
Súčasťou projektu je ukážka spracovania územia v regionálnej mierke, ako príkladu 
špecifického metodického riešeiáa rôznych priestorových a environmentálnych situácií. 
Vydanie mapy zabezpečuje Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu. Mapa 
bude súčasťou Atlasu východnej a juhovýchodnej Európy, v rámci ktorého sú vydávané 
súboíy environmentálnych, ekologických a hospodársltych máp.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

V oblasti kartografie boh vypracované základy teoretickej koncepcie mapového jazyka. 
Dosiahnuté výsledky v rokoch 1978-1992 sú obsiahnuté v 6 výskumných správach, 
publikovaných na GÚ SAV a v početitych vedeckých štúdiách publikovaných v domácich 
a zahraničných časopisoch. V týchto prácach si načrtnutú teoretickú koncepciu mapového 
jazyka všimla aj Medzinárodná kartografická asociácia, ktorá uvedenú problematiku, ako 
jednu z piatich, zaradila do programu čirmosti Pracovnej skupiny pre definovanie 
základných problémov v kartografii na rolty 1992-1995. Koncepcia mapového ja:tyka 
umožňuje rešpektovať vzájortmé väzby medzi významami (mapou prezentovanými pojma
mi) a grafickými výrazovými prostriedkami, pričom tieto väzby možno analyzovať až do 
morfematickej a grafematickej úrovne - a spätne ich využívať pri syntéze - tvorbe 
mapových znakov. Poznanie týchto väzieb a mapovo-jazykových pravidiel (napr. 
morfografickýchoperácií, syntaktickýchtypov apod.) umožňuje logicky správnu a psycho
logicky adekvátnu (konvenčnú i asociatívnu) volbu prostriedkov na mapové vyjadrenie 
zložitych (zložených) pojmov a väzieb medzi nimi. Využívanie princípov mapového jazyka 
sa stáva akútne, najmä pri prezentácii zložitých výsledkov geografických výskumov 
pomocou podrobných analytických alebo komplexných tematických máp, súborov máp či 
atlasov (Pravda 1977, 1990,1991).
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Z máp, ktorých kartografické spracovanie sa uskutočnilo na Geogiafíckom ústave SAV, 
treba spomenúť: Geoekologické (prírodné krajirmé) typy. Regionálne geomorfologické 
členenie, Podzenmé vody. Typy reliéfu a Geomorfológia krasu - všetky zobrazujú územie 
Slovenska v mierke 1:500 000. Pre Varšavskú univerzitu bola vytlačená Geomorfologická 
mapa Špicbergov.

Výsledky dosiahnuté v oblasti diaľkového prieskumu Zeme možno rozdehť do štyroch 
tematických okruhov:

Analýza možnosti využitia údajov DPZ pri výskume krajiny. Získané poznatky prispie
vajú k rozvoju využívania údajov DPZ pri geografickom výskume krajiity. Dokumentujú 
geografický prístup k interpretácii údajov DPZ, ako aj informačný obsah týchto údajov, 
relevanmý pre geografiu a možnosti využitia údajov DPZ pri identifikácii zmien v krajme 
(Feranec a Oťaheľ 1984; Feranec 1990; Kolář a Feranec 1990; Šúri 1991; Feranec 1992; 
Feranec a Oťaheľ 1993).

Mapyforiem využitia krajiny a foriem krajinného krytu, zostavené na báze údajov DPZ 
prispievajú k poznaniu využitia krajiny Slovenska. Z publikovaných máp treba spomenúť 
tieto: Mapu fyziognomických foriem využitia krajiny Slovenska v mierke 1:500 000, 
zostavenú aplikáciou spektrozonálnych kozmických snímok (Feranec a Oťaheľ 1992); 
Mapu využitia krajiny Východoslovenskej nížiny v mierke 1:200 000, zostavenú aplikáciou 
spektrozonálnych kozmických snímok (Feranec a Oťaheľ 1989); Mapu využitia krajiny 
Západoslovenského kraja v mierke 1:200 000, zostavenú aplikáciou multispektrálnych 
kozmických snímok (Feranec et al. 1988); Mapu využitia zeme okolia Trebišova v mierke 
1:50 000, zostavenú aplikáciou leteckých multispektrálnych snímok (Feranec et al. 1983); 
mapu "Využití ploch ČSFR" v nrierke 1:1000 000 so slovenským a anglickým textom (časť 
Slovenská republika, zostavená aplikáciou spektrozonálnych koznrických snímok), súčasť 
Atlasu životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR (Nováček et al. 1992). Častí z dvoch 
uvedertych máp (2. a 3.) sú prezentované aj v dvoch manuáloch pre tematické mapovarúe, 
publikované Komisiou pre terrratícké mapovanie pomocou údajov DPZ, Medzinárodnej 
kartografickej asociácie (ICA).

Identifikácia obsahu vody v povrchovej vrstve pôdy bez vegetácie, aplikáciou údajov 
DPZ. Tento výsledok reprezentuje súbor prác, ktoré riešia metodické problémy identifiká
cie obsahu vody v povrchovej vrstve pôdy, aplikáciou analógových a digitálrrych údajov 
DPZ v podmienkach nížinnej krajiny (Východoslovertská nížina a južná časť Podunajskej 
nížiny). V rámci týchto prác boli použité techniky analógovej interpretácie leteckých 
multispektrálnych snímok, kontrolovanej a nekontrolovanej klasifikácie údajov 
LANDSAT MSS a TM, ako aj výpočet pomocou spektrálnych indexov. Získané výsledky 
potvrdzujú, že reflexná schopnosť pôdy bez vegetácie klesá najmä v irrfračervenej časti 
spektra so zvyšujúcim sa obsahom vody v jej povrchovej vrstve. Ukázalo sa, že na uvedenú 
závislosť má výrazný vplyv aj farba povrchovej vrstvy pôdy a jej ďalšie charakteristiky. 
Tmavé pôdy, podobne ako pôdy s vyšším obsahom vody v povrchovej vrstve, majú nižšiu 
reflexnú schopnosť ako svetlé pôdy (Kvitkovič et al. 1985; Feranec a Kolář 1988; Feranec 
etal. 1991; Feranec etal. 1993).

Identifikácia lineárnych a nelineárnych rozhraní rôznych typov reliéfu Západných 
Karpát, aplikáciou údajov DPZ. Získané irrformácie o hneámych a rrehneámych rozhra
niach, prezentované formou interpretačných schém rôznych mierok, prispievajú k poznaniu 
vývoja reliéfu Západných Karpát na príkladoch častí Nízkych Beskýd, Nízkych Tatier,
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Malých Karpát, Slovenského rudohoria a Slovenského stiedohoria. Rozhrania sú dôležitou 
charakteristikou lehéfu, identifikovateľné najmä aplikáciou kozmických snimok. Ich vý
znam na získanie nových informácií o reliéfe narastá po korelácii s ďalšími charak
teristikami reliéfu, získanými napr. teréimym výskumom a analýzou topografických máp, 
ako aj s výsledkami geologických a geoíyzikálity ch výskumov študovaných území (Feranec 
aPospíšil 1981; Pospíšil etal. 1982; Klinec etal. 1985; Kvitkovič a Feranec 1986; Pospíšil 
et al. 1989; Feranec a Lacika 1991; Jakál et al. 1992).

Doterajšie výsledky dosiahnuté využitím technológie GlS-u reprezentujú najmä: digi
tálny atlas demografických prvkov zázemia Bratislavy, automatizovaná khmatická regio- 
nahzácia Slovenska, ukážka mapy súčasnej vegetácie dolného toku rieky Moravy zostavená 
aplikáciou leteckých farebných infračervených snímok a GlS-u SPANS a digitálne mapy 
dokumentujúce výsledky volieb na Slovensku v r. 1992.

ORIENTÁCIA V BUDÚCNOSTI

V oblasti hardwarového a softwarového vybavenia smemje úsilie pracovníkov Oddele
nia kartografie a geoinformatiky k dobudovaniu technológie DPZ, GlS-u a kartorepro- 
dukčných prác spolu s počítačovou fotosadzbou a automatizovanou kresbou, ktoré 
zabezpečia všetky požadované nároky rra vstupy, spracovanie, analýzu, prezentovanie 
(grafické, textové, tabuľkové) a archivovanie geografických informácií o krajine. Finahzo- 
vanie tejto úlohy znamená hardwarové, a najmä softwarové prepojenie systémov, ktoré 
ústav v súčasnosti má a zabezpečenie interface medzi rôznymi typmi a formátmi údajov. 
V blízkej budúcnosti sa žiada zabezpečiť profesionálny systém na obrazovú analýzu údajov 
DPZ (napr. od firiem PCI alebo ERDAS). Postupne treba uvažovať o prechode na 
využívanie výkormejších hardwarových a softwarových systémov, ktorých súčasťou sú 
pracovné stanice a operačrty systém UNIX.

V oblasti základného výskumu sa predpokladá prispievať aplikáciou techník kartografie 
a DPZ, ako aj technológie GIS-u:

- k poznávaniu štruktúry, funkcie a zmien krajiny v lokálnych, regionálnych a glo
bálnych mierkach,

- k zovšeobecňovaniu prejavu objektov krajiny na rôznych typoch údajov DPZ,
- k operatívnej tvorbe tematických máp,
- k tvorbe a aktualizácii bázy dát GIS-ov.

Ján Feranec, Ján Oťaheľ, Ján Pravda, Marcel Šúri

CARTOGRAPHY, REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC INFORMATION 
SYSTEMS (THEIR USE AND PROMOTION AT THE INSTITUTE OF 

GEOGRAPHY OF THE SLOVÁK ACADEMY OF SCIENCES)

Cartography, remote saising and geographic information Systems are developed at the Institute of Geography of 
the SAS at the Department of Cartography and Geo-Information (founded in Febroary, 1,1992), whose predecessor 
was the Department of the Geographic Information Systems and remote sensing (since 1989) and the Department 
of Thematic Cartography (since 1990).
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Cartography entered the research at the Institute of Geography of the SAS as an independent subject in 1977. 
Cartoreprographic laboraíory exists at the Institute since 1980. It is capable to print by offset technique (by means 
of offset printing machine ZETACONTE 701) maps of any colour and graphic complexity (limitations are only 
in the formát - up to 70x100 cm). The research subject was and still is oriented to the elaboration of the theoretical 
conception of the map language.

Besides the research subject the workers ofthe laboratory print maps, various graphic supplements, non-pe- 
riodical publication and research reports of the Institute. Maps for otha’ customers are sometimes printed here as 
well.

Institute’s activity in the area of remote sensing was started in 1979. Out of the extensive range of techniques 
for obtaining and interpretation of the remote sensing data, especially the techniques of analog and digital 
interpretation of the photographs and images, are applied and developed at the Institute of Geography of the SAS, 
for which two laboratories were set; Laboratory of analog interpretation (comprising for instance a multispectral 
projector MSP-4, interpretoscope, ZT-4V Zoom Transfer Scope instrument to view a map, aerial and space 
photographs in superposition and other instruments), and a Laboratory of digital interpretation of RS and GIS data 
(wifh the systém for image processing systém DIAD 32 and PC versions of GIS - SPANS and IDRISl with 
equipment of the data inputs and outputs, see Fig. 1)

Technologies of GIS were introduced at the Institute only in 1992, after the hardware environment on basis 
of personál computers (PC) and installation of commercially available GIS’s SPANS and IDRISI was acquired. 
Until then, mainly the methods of digitalization and processing of polygon data and methods of formation of digital 
terrain model and its application to the calculation of morphometric parameters were developed. At the present 
moment the following GIS’s and related programme modules are ušed; IDRISl-GIS (operating with raster model 
of data under the MS DOS operational systém) SPANS - GIS version 5.2 (installed under the OS/2 operational 
systém). SPANS-MAP (autonomous programme module of Computer creation of maps running in the OS/2 
operational systém). APTAB and DIGETID (programme modules for digitalization, editing and manipulation 
developed in cooperation of the Institute of Geography of the SAS with tlie Computering centre of the SAS, 
operation under MS DOS operational systém.).

CONTEMPORARY TRENDS

The contemporary research in the area of cartography, RS, and GIS’s concentrate upon the solution of grant 
project P 310 "Analysis of the information potential of aerial-space photographs". The aim of the project is to 
document the irtformation potential of RS as represented by physiognomic, as well as quantitative characteristics 
ofthe landscape objects, mainly on aerial colour irrfrared photographs and space multispectral images. By means 
of analog and digital interpretation, RS data are analysed from the point of view of the possibilities to obtain 
information on the physiognomic forms of the contemporary landscape, water content in the soil surface layer, 
and the rate of the surface soil sheet erosion. GIS technology provides integration of the information obtained by 
interpretation of RS data with the existing data in map form. By means of map language of the cartographic means 
of expression and rules, cartographic interpretation of the spatial information obtained by RS data analysis is 
carried out, while at the same time, development of the linguistic conception of map language is presented

GIS Technology is applied and developed also within the framework of the grant project P 311 "Spatial 
structure of the binterland of Bratislava and the possibilities of its functional activation," whose output is in the 
form of digital atlas of demographic elements of hinterland of Bratislava.

In the context of intemational activities of RS the workers ofthe Department of Cartography and Geo-Informa- 
tion participate intwo projects ofthe European Community’s programme PHARE;

- CORINE Land Cover (with the aim to create digital data base conceming the land cover forms of Európe on 
scale 1; 100 000, by application of LANDSAT and partially SPOT images,

- MARS and Related Environmental Application (to obtain selected data for the agricultural statistics, 
agrometeorological modelling, soil degradation and forest ecosystems by RS data application).

The workers of the Department also collaborate in the project Ecotons of the Rivers Danube and Morava 
(East-West Programme, Project No OWP 20), coordinated by the Institute of the Plant Physiology of the Vienna 
University and the Institute of Botany of the SAS in Bratislava. Part of the intemational activities of the workers 
of the Department is represented also by the collaboration at the creation of map of Landscape Use in Central 
Európe on scale 1;1 500 000. Edition of the map is being supervised by the Austrian Institute for the East and
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South-East Európe. The map will be a part of the Atlas of the East and South-East Európe, within which saies of 
environmental, ecological and economic maps are being issued.

ACHIEVED RESULTS

In the field of cartography, foundations of the theoretical concqtt of map language were elaborated. Concept 
of map language facilitates to respect the mutual links between the meanings (concepts presented by the map and 
graphic means of expression), while these links can be analysed down to the morphotematic and graphematic level 
- and to use them as feed-backforthe syntheses - creation of map signs. Knowledge ofthese links and map-language 
rules (for instance, morphographic operations, syntactic types, etc.) make possible a logically correct and 
psychologically adequate (conventional and associative) choice of means for map expression of complex 
(compound) notions and links among them. Use of the principles of map language is acute, especially at the 
presentation of complex results of geographic research by means of detailed analytical or complex thematic maps, 
series of maps or atlases (Pravda 1977, Pravda 1980, Pravda 1991).

From among the maps that were cartographically processed at the Institute of Geography of the SAS, the 
following ones must be mentioned: Geoecological (natural landscape) types, Regional Geomorphological Divi- 
sion, Ground Waters, Relief Types, and Karst Geomorphology - all of them project the territory of Slovakia in the 
scale 1:500 000. Geomorphological map of Spitsbergen ofthe Warsaw University was printed here.

Results reached in the area of RS can be classiíied into three subject groups:
1. Analysis of the possibilities of the RS data application in landscape research
The obtained results contribute to the development of RS data use at the geographic research of landscape. 

They document geographical approach to the RS data interpretation, as well as information contained in these 
data, relevant for the geography and possibilities of the RS data application at the identification of changes in the 
landscape (Feranec and Oťaheľ 1984, Feranec 1990, Kolář and Feranec 1990, Šúri 1991, Feranec 1992, Feranec 
and Oťaheľ 1993).

2. Maps of the land use and land cover forms composed by application of RS data.
These maps contribute to the knowledge of land use in Slovakia. (Feranec and Oťaheľ 1992, Nováček et al. 

1992, Feranec and Oťaheľ 1989, Feranec et al. 1988, Feranec et al. 1983).
3. Identification of water content in the soil surface layer without vegetation by application of RS data
This result is presented in a series of works that solve methodological problems of water content identification

in the soil surface layer by application of analog and digital RS data in the conditions of lowland landscape ( 
East-Slovakian lowland and Southern part of the Danube Lowland). In these works techniques of analog 
interpretation of the aerial and and multispectral photographs, then controlled and uncontrolled data classification 
LANDSAT MSS and TM, as well as the calculation by means of spectral indices (Kvitkovič et al. 1985, Feranec 
and Kolář 1988, Feranec et al. 1991, Feranec et al. 1993) were ušed.

Identification of linear and non-linear dividing marks of various types of the Western Carpathian relief by 
application of RS data. The obtained information of linear and non-linear dividing marks presented in form of 
interpretative schemes on various scales, contribute to the knowledge of the development of the Western 
Carpathian terrain on examples of the parts of the Nízke Beskydy, Nízke Tatry, Little Carpathians, Slovenské 
Rudohorie and Slovenské Stredohorie Mts (Feranec and Pospíšil 1981, Pospíšil et al. 1982, Klinec et al. 1985, 
Kvitkovič and Feranec 1986, Pospíšil et al. 1989, Feranec and Lacika 1991, Jakál et al. 1992).

Results obtained so far by application of GIS technology are represented mainly by: digital atlas of 
demographic elements of hinterland of Bratislava, automated climatic regionalization of Slovtikia, a sample of the 
map of the contemporary vegetation of the lower part of the river Morava compiled by application of aerial colour 
infrared photographs and GIS SPANS, and digital maps documenting the results ofthe 1992 elections in Slovakia.

ORIENTATION FOR THE FUTURE

In the field of hardware and software equipment, the efforts of the workers of the Department of Cartography 
and Geoinformalics are oriented to the compleíion of the RS and GIS technologies, and cartoreprographic works 
together with the Computer composition that will cater to all required fúnctions of inputs, processing, analysis, 
presentation (graphic, text, table forms) and storage of geographic information on landscape. Finalization of this 
task means the hardware, and especially software cotmecting of the Systems owned by the Institute at the present 
time, and acquisition of interface between various types and formats of data. In the immediate fúture, professional
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systém for the image analysis of RS data (for instance, of the PCI or ERDAS companies) will háve to be ensured. 
We shall be also considering a gradual transition to the use of more eSicient hardware and software Systems with 
Work stations and UNIX operational systém.

In the area of basic research we shall apply the techniques of cartography and RS, as well as the GIS technology 
in order to contribute to:

- the knowledge of structure, function and landscape change in local, regional and globál scales,
- generalization of the manifestation of landscape objects by various ty pes of RS data,
- operative creation of thematic maps
- creation and up-dating of the GIS ’s data bases.

Fig. 1 Hardware and software means of the Institute of Geography of the Slovák Academy of Scioices for 
digital interpretation of RS data, technology of GIS and pr^aration of maps based on Computer processing.

Translatedby H. Contrerasová


