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Abstrakt.  Analýza a statistické vyhodnocení vlivu srážky listů speciální mapy 
Československa měřítka 1:75 000. Návrh automatické eliminace srážky a vlivu polyedrické 
projekce (spáry)  programem MATKART  VB171E. Transformace obrazu naskenovaných  
map z prostředí KOKEŠ do souřadnicového systému S-JTSK, vhodné pro mapové servery a 
aplikace GIS. Vyhodnoceno 173 listů z území historických českých zemí, Slovenska a 
Podkarpatské Rusi. Speciální mapa vznikla v rámci III. vojenského mapování (1870-1883), 
převzatá po roce 1918 jako státní mapové dílo, udržované vojenskou topografickou 
službou - Vojenským zeměpisným ústavem v Praze. Jako československé státní mapové 
dílo  používána v letech 1918 - 1956. Nejen vojenské ale i široké veřejné využití jako 
mapa turistická, geologická, aj. Speciálka -  zřejmě nejpopulárnější mapa rakouské a i naší 
produkce, která se těší nejen značnému sběratelskému zájmu ale  i současnému  
využívání pro výzkum vývoje krajiny, názvosloví, cestní sítě, vodstva aj.   
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