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1 UVOD
»Kartografija je znanost o zgodovini, načinih prikaza, izdelavi, oblikovanju, uporabi in vzdrževanju kart
in ostalih kartam sorodnih prikazov površja Zemlje, ostalih nebesnih teles ali njihovih delov, pa tudi
prikaz stanj in pojavov, povezanih s temi površinami« (Petrovič, 2009: str. 7). Kartografija in karta kot
komunikacijsko sredstvo omogočata prenos podatkov o prostoru uporabniku. »Karta je komunikacijsko
sredstvo in matematični ter slikovno-znakovni model dela realnosti, ki nas obdaja« (Petrovič, 2009:
str. 7). Karta mora uporabniku omogočati določitev lege in medsebojnih odnosov prikazanih objektov
in pojavov, pomensko pravilno prepoznavo in časovno opredelitev prikazanega kartografskega elementa
(Petrovič, 2009: str. 7).
Že v daljni preteklosti so ljudje upodabljali zemeljsko površje in na tak način med seboj komunicirali.
Prvi, več ne ohranjeni prikazi zemeljskega površja, so najverjetneje nastali v pesku in na prsti.
Najstarejše ohranjene prikaze so našli na živalskih delih, glinenih ploščicah in jamskih stenah.
Kartografija se je začela razvijati predvsem ob pojavu velikih civilizacij. Temelje znanstveni kartografiji
so postavili stari Grki (Kambič, 2011: str. 1). Od takrat je kartografija doživela velik vzpon, ki je bil
predvsem posledica izpopolnjenih zemljemerskih in astronomskih instrumentov. Današnja kartografija
je vse tesneje povezana z računalniško in informacijsko tehnologijo (Fridl, 1999: str. 11).
Zelo zgodaj so se začeli pojavljati tudi prikazi slovenskega ozemlja. Sprva še zelo nenatančne in
preproste karte so prikazovale naše ozemlje večinoma v manjših merilih, saj so čezenj vodile pomembne
poti, ki so povezovale en del Evrope z drugim. Kasneje so se pojavili prvi domači, slovenski kartografi,
med katerimi so najpomembnejši Janez Vajkard Valvasor, Janez Dizma Florjančič, Peter Kozler in Blaž
Kocen. S pojavom domačih kartografov in razvojem kartografije se je začela izdelava podrobnejših kart
našega območja, ki so večinoma prikazovale le posamezne slovenske pokrajine. Od sredine 19. stoletja
je predvsem zaradi izražanja narodovih zahtev postal predmet prikaza tudi celotno slovensko ozemlje
(Gašperič, 2016: str. 2-4).
Temelj karte so kartografski elementi. V diplomski nalogi smo preučili izbrane kartografske elemente,
njihov prikaz in generalizacijo. Medtem ko v današnjem času izdelava karte poteka večinoma s pomočjo
računalniške tehnologije, je nekoč potekala ročno. Najpomembnejšo vlogo so imeli kartografi, ki so na
podlagi lastne presoje določali elemente prikaza na karti, način njihovega prikaza in generalizacijo. Še
v današnjem času subjektivna presoja kartografa vpliva na končni izgled karte, čeprav je mnogo
postopkov avtomatiziranih in opravljenih z računalniško tehnologijo. Po eni strani so uveljavljena
splošna načela, ki se bi jih kartografi pri izdelavi karte naj držali, po drugi strani pa obstaja mnogo
nekonvencionalnih kart, ki so povsem posledica kartografovega videnja sveta. Prav zaradi tega dejstva
lahko kartografijo opredelimo kot znanost, pa tudi umetnost o izdelavi in uporabi kart.
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1.1 Namen in cilji
Namen diplomske naloge je pregled in analiza uporabe kartografske generalizacije na kartah
slovenskega ozemlja 18. in 19. stoletja. Za temo smo se odločili zaradi primanjkljaja slovenske
literature, ki obravnava starejše prikaze našega ozemlja. Z diplomsko nalogo smo želeli sestaviti okviren
pregled kart slovenskega ozemlja tako tujih, kot tudi domačih kartografov v obravnavanem obdobju. V
pregledu še zdaleč nismo omenili vseh kart slovenskega ozemlja, ki so nastale v tem obdobju. V okviru
analize smo se osredotočili na prikaz kartografskih elementov in postopke generalizacije. Zaradi
velikega števila kartografskih elementov, ki se pojavljajo na kartah, smo se omejili le na prikaze
oblikovanosti površja, vodovja, komunikacij ter naselij in grajenih objektov. Postopki kartografske
generalizacije kot jih poznamo danes, so bili v uporabi tudi v preteklosti. Z njihovo analizo smo ugotovili
razvoj prikaza kartografskih elementov na karti, kar nam omogoča boljše razumevanje današnjih
prikazov zemeljskega površja.
Na koncu smo opravili primerjavo vpliva kartografske generalizacije v obravnavanem obdobju z
uporabo postopkov kartografske generalizacije v sodobnem času, ki poteka večinoma avtomatizirano s
pomočjo računalniške tehnologije. Pri tem smo se ukvarjali le z analizo vpliva generalizacije na končno
vsebino karte, saj posameznih postopkov izdelave kart v preteklosti ne poznamo dovolj podrobno.
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2 KARTOGRAFSKI ELEMENTI
Kartografske elemente lahko razdelimo v tri skupine, in sicer naravne elemente, grajene elemente in
dopolnilne elemente (Petrovič, 2015).
2.1 Naravni elementi
Naravni elementi predstavljajo naravne značilnosti prikazanega območja, ki so rezultat delovanja
naravnih sil (Petrovič, 2009: str. 4).
Naravne elemente delimo na (Petrovič, 2015):
- vodovje (hidrografija);
- oblikovanost površja (relief);
- poraščenost tal (vegetacija).
2.2 Grajeni elementi
Grajeni elementi niso posledica delovanja naravnih sil, temveč jih je ustvaril človek s svojo dejavnostjo
(Petrovič, 2009: str. 4, 5).
Grajene elemente delimo na (Petrovič, 2015):
- komunikacije;
- naselja in posamezne objekte;
- meje in ločnice.
2.3 Dopolnilni elementi
Dopolnilne elemente uvrščamo na karte zaradi lažjega razumevanja prikazanega.
Dopolnilne elemente delimo na (Petrovič, 2015):
- zemljepisna imena
- matematične elemente;
- medokvirno in izvenokvirno vsebino.
Kartografske elemente na karti prikazujemo s topografskimi (kartografskimi) znaki.
V okviru diplomske naloge smo se osredotočili na analizo le določenih kartografskih elementov, za
katere smo predvidevali, da so se v obravnavanem obdobju najbolj spreminjali in so zaradi tega najbolj
primerni za analizo.
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3 KARTOGRAFSKI ZNAKI
»Kartografski znaki so dogovorjeni znaki, ki ponazarjajo različne terenske objekte in pojave, so
prilagojeni merilu in namenu karte ter pojasnjeni v njeni legendi« (Petrovič, 2009: str. 11, 12).
»Kartografske znake delimo glede na razsežnosti ali vrsto prikazanega pojava na točkovne, linijske ter
površinske kartografske znake« (Fridl, 1999: str. 88).
3.1 Točkovni kartografski znaki
Točkovne kartografske znake uporabljamo za prikazovanje objektov in pojavov, ki so v naravi
premajhni, da bi jih prikazali v ustreznem merilu. Znaki, s katerimi so prikazani, tako ne določajo
velikost objektov in pojavov, temveč njihovo lego in lastnosti. Točkovni kartografski znaki so večkrat
oblikovani tako, da poudarjajo bistveno značilnost objekta ali pojava. Za lažje branje karte jih je treba
razložiti v legendi (Petrovič, 2009: str. 11, 12).
3.2 Linijski kartografski znaki
Linijske kartografske znake uporabljamo za prikazovanje linijskih objektov, povezovanje točk z
enakimi absolutnimi vrednostmi (izolinije) in za razmejevanje določenih območij. Oblika, debelina in
barva črte ponazarja različne značilnosti linijskih objektov. Dolžina linije na karti je običajno skladna z
dolžino linijskega objekta v naravi, medtem ko je širina mnogokrat pretirana (Fridl, 1999: str. 89).
3.3 Površinski kartografski znaki
Površinske kartografske znake uporabljamo za prikazovanje objektov in pojavov, katerih površina je
tudi pri pomanjšavi dovolj velika za prikaz na karti. Prikazani površinski znaki morajo biti tako veliki,
da je mogoče razbrati njihovo površino in medsebojne odnose v naravi. Posamezne vrste geografskih
elementov med seboj ločujemo tudi z uporabo različnih barv in vzorcev, kot so na primer šrafure (Fridl,
1999: str. 90).
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4 KARTOGRAFSKA GENERALIZACIJA
Kartografska generalizacija je eden izmed kartografskih postopkov, ki se uporablja pri načrtovanju in
grafični predstavitvi vsebine kart. Je ustvarjalni proces posploševanja, s katerim avtor karte vpliva na
njen končni izgled. Na karti ni mogoče prikazati vseh objektov in pojavov, ki jih zaznamo na
zemeljskem površju, saj bi v tem primeru onemogočili uspešno branje karte. Za pregleden prikaz
objektov in pojavov je potrebno izbrati ustrezno količino podatkov. Ta izbira je odvisna od merila,
namena in načina uporabe karte. Kartografska generalizacija se je razvila na podlagi znanstvene analize,
hkrati pa predstavlja ustvarjalno subjektivno delo, ki ne sledi samo matematičnim zakonom (Petrovič,
2009: str. 12, 13). Namen generalizacije je zmanjševanje števila kartografskih znakov, kot tudi
poenostavljanje oblik manj pomembnih ali poudarjanje pomembnejših elementov (Fridl, 1999: str. 112114).
Kriteriji za kartografsko generalizacijo se določijo na podlagi analiz pred začetkom izdelave karte.
Poznamo kvantitativne in kvalitativne kriterije (Petrovič, 2009: str. 12, 13). Poljski kartograf Lech
Ratajski je leta 1967 kvantitativno generalizacijo opredelil kot »postopno zmanjševanje števila
elementov določene vsebine glede na spremembe merila karte«, kvalitativno generalizacijo pa kot
»posploševanje značilnih oblik pojavov v preprosteje oblikovane kartografske znake« (Fridl, 1999:
str. 114).
Kakor je bilo že predhodno omenjeno, je generalizacija neposredno odvisna od merila karte. Večjo
posplošitev je treba izvesti pri kartah manjših meril, saj je na njih prikazano večje območje zemeljskega
površja. Pri generalizaciji je potrebno upoštevati minimalne dimenzije, ki jih še razpozna človeško oko,
obenem pa ohranjati bistvene značilnosti geografskih pojavov (Fridl, 1999: str. 112-114).
4.1 Postopki kartografske generalizacije
Jerneja Fridl v svojem delu Metodologija tematske kartografije Nacionalnega atlasa Slovenije
opredeljuje sedem postopkov kartografske generalizacije, navedenih v nadaljevanju.
4.1.1 Izbiranje
Izbiranje pomeni odločanje glede vrste in obsega elementov, ki jih želimo prikazati na karti. Sprva se
moramo tako odločiti ali bomo na karti prikazali na primer vodovje ali ne, kasneje pa še katere vodotoke
bomo dejansko prikazali. Na postopek izbiranja najbolj vplivata namen in merilo karte. Glede na ta dva
elementa omejimo število kartografskih znakov in tako omogočimo čitljivost in preglednost karte (Fridl,
1999: str. 114, 115).
Pri izbiranju objektov, ki jih želimo prikazati na karti, si lahko pomagamo z naslednjo enačbo (Petrovič,
2009: str. 12, 13, cit. po Tӧpfer and Pillewizer, 1974):
𝑆𝑛 = 𝑆𝑖 ∗ √

𝑀𝑖
,
𝑀𝑛

kjer je:
-

𝑆𝑖 število vseh objektov, prikazanih na izvorni karti;
𝑆𝑛 število vseh objektov, prikazanih na novi karti;
𝑀𝑖 modul merila izvorne karte;
𝑀𝑛 modul merila nove karte.
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4.1.2 Poenostavljanje
Poenostavljanje uporabljamo za posploševanje linijskih in površinskih kartografskih znakov.
Poenostavljanje linij je nujno zaradi preglednejše kartografske predstavitve, čeprav je posledica tega
zmanjševanje položajne natančnosti prikazanih pojavov. Za ohranjanje bistvenih lastnosti je pomembno
dobro poznavanje najpomembnejših lastnosti pojavov in njihovih medsebojnih povezav (Fridl, 1999:
str. 115). Način poenostavljanja tako ni enak za različne geografske objekte; plastnice poenostavljamo
drugače kot gozdno mejo, vodotoke ali prometnice (Petrovič, 2009: str. 12, 13).
4.1.3 Poudarjanje
Nasprotno kot pri poenostavljanju, gre pri poudarjanju za večanje velikosti pomembnega, a majhnega
geografskega elementa, in poudarjanje pomembnejših detajlov točkovnih, linijskih ali površinskih
objektov za ohranjaje njihovih bistvenih značilnosti. Dober primer uporabe postopka poudarjanja je
prikaz pomembnih geografskih objektov, za katere uporabimo večji kartografski znak, kot bi ustrezal
njihovim dimenzijam. Tudi za prikaz vijugastih gorskih cest uporabljamo postopek poudarjanja;
prikazujemo le večje ovinke in tako bolj kot natančnost trase ceste upoštevamo njen značilni potek
(Fridl, 1999: str. 115, 116).
4.1.4 Razvrščanje
Z razvrščanjem kakovostno in številčno podobne objekte uvrstimo v določene kategorije. Kartografski
znaki tako ponazarjajo skupine podobnih pojavov in ne več posameznih pojavov. Lastnosti pojavov
opredeljujemo z mejnimi vrednostmi posameznih razredov. Število kategorij je odvisno od merila karte.
Na karti večjih meril lahko ponazorimo večje število razredov (Fridl, 1999: str. 116).
4.1.5 Združevanje
Postopek združevanja uporabljamo, kadar želimo razpršene pojave na karti prikazati s samo enim
kartografskim znakom. Dober primer postopka združevanja lahko opazimo na prikazu kraških površij,
kjer posamezne mikroreliefne oblike (vrtače, usade, žlebiče, kotliče) združujemo in jih na karti
največkrat prikažemo s površinskimi kartografskimi znaki (Fridl, 1999: str. 116).
4.1.6 Pretvarjanje
Pojem pretvarjanja predstavlja spremembo kartografskega znaka iz ene vrste v drugo. Ta postopek
kartografske generalizacije se uporablja pri zmanjšanju merila karte. Največkrat obravnavamo
spremembo površinskih elementov v linijske ali točkovne. Kot primer lahko navedemo način
prikazovanja naselij. Na kartah večjih meril se posamezna naselja prikazujejo površinsko, pri večjem
zmanjšanju merila pa se zaradi boljše preglednosti lahko uporabi točkovni kartografski znak (Fridl,
1999: str. 116, 117).
4.1.7 Premikanje
Operacijo premikanja izvajamo v primeru, ko prihaja do prekrivanja ali zlivanja kartografskih znakov,
kar povzroča nerazpoznavnost in nejasnost kartografskega prikaza. Pri tem postopku upoštevamo
pravilo, da najprej premikamo zgrajene objekte in šele potem naravne (Fridl, 1999: str. 117).
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Slika 1: Prikaz postopkov kartografske generalizacije - točkovni, linijski in površinski pojavi
(Vir: Fridl, 1999: str. 113)

4.2 Generalizacija izbranih kartografskih elementov
4.2.1 Oblikovanost površja
Oblikovanost površja je rezultat delovanja notranjih sil in procesov, ki imajo izvor v notranjosti Zemlje.
Prav tako pa tudi zunanjih sil in procesov, ki imajo izvor zunaj Zemlje (eucbeniki.si).
Relief je eden izmed najpomembnejših podatkovnih slojev pri izdelavi kart. Najbolje ponazarja zunanjo
podobo pokrajine in vpliva na mnoge naravne in družbene dejavnike (Fridl, 1999: str. 103, 104). Od
prvih prikazov površja Zemlje do danes se je oblikovanost površja prikazovala na različne načine
(Podobnikar, 2002):
1. prikaz s »krtinami«. Ta metoda je značilna za starejše karte. Površje je prikazano od strani.
Glede na gostoto krtin lahko sklepamo ali je območje bolj ali manj hribovito, vendar nam ne
prikazuje dejanskega stanja v naravi. Krtine so bile običajno različnih oblik; večje in višje so
prikazovale bolj razgibano površje. Omenjena metoda nam prav tako ne poda podatkov o
višinah in višinskih razmerjih upodobljenih vzpetin. Na kasnejših kartah je metoda krtin
dopolnjena s senčenjem, kar poveča plastičnost prikaza površja (Kambič, 2011: str. 26). Slabost
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te metode je prikaz površja severno od vzpetin, saj krtine te dele površja zakrivajo. Kartografi
so se bili primorani poslužiti postopka kartografske generalizacije premikanja. Tako so na
primer vode in prometnice prikazovali bolj severno od vzpetine, da jih krtine niso prekrivale.
Posledica je bila slabša točnost kart.
2. prikaz s črtkanjem. Gostejše in temnejše črte so predstavljale večji nagib oziroma bolj neravno
površje. Kasneje se je pojavilo še več načinov črtkanja, med drugimi tudi metoda naklonskega
črtkanja oziroma Lehmannova metoda črtkanja, ki jo je utemeljil in razvil saksonski topograf
Johann Georg Lehmann. Črte so risane v smeri nagiba in v pravilnih metričnih odsekih. Strmejše
površje je bilo črtkano s krajšimi in debelejšimi črtami kot položnejše. Prikaz s črtami so
kartografi mnogokrat dopolnjevali s senčenjem. Danes se večinoma uporablja le t. i. skalno
črtkanje. Z njegovo pomočjo dopolnjujemo prikaze reliefnih oblik z nagibom, ki ne omogočajo
uporabe plastnic (visokogorja, strma pobočja, strme obale itd.).
3. prikaz s senčenjem. Metoda omogoča izredno realističen prikaz površja, saj ustvarja občutek
trirazsežnosti. Površje je prikazano s sivimi toni. Senčenje se pogosto uporablja kot dopolnilna
metoda k ostalim prikazom oblikovanosti površja.
4. prikaz s kótami. Metoda se je razvila na podlagi prvih merjenj nadmorskih višin vzpetin. Na ta
način so opredeljene nadmorske višine posameznih točk površja. Označene so s piko in
pripisano nadmorsko višino. Običajno se je uporabljala skupaj z metodo črtkanja.
5. prikaz z barvnimi sloji. Gre za prikazovanje kopnih in vodnih površin z različnimi odtenki glede
na nadmorsko višino in podvodno globino.
6. prikaz s plastnicami. Plastnice ali izohipse oziroma izobate so črte, ki povezujejo točke z enako
nadmorsko višino. Gre za zelo slabo nazorno metodo prikazovanja oblikovanosti površja,
čeprav je najbolj korektna za potrebe določanja višine posamezne točke. Plastnice so bile sprva
uporabljene za prikaze dna jezer in morja; takšne plastnice imenujemo izobate.
4.2.2 Vodovje
Vodovje so vse naravne oblike, v katerih se pojavlja voda. Sem spadajo tako stoječe, kot tudi tekoče
vode (Lah, 1998).
Na kartah se vode prikazujejo s ploskovnim, linijskim in točkovnim kartografskih znakom. Njihov
prikaz je močno odvisen od merila karte. Za morje in jezera, katerih površina je dovolj velika za prikaz
v izbranem merilu, je uporabljen površinski kartografski znak. Starejše karte so imele takšne vodne
površine šrafirane ali so bili prikazi vodnih površin dopolnjeni z izolinijami, ki so nakazovale
oddaljenost od obale. Za reke in ostale vodotoke uporabljamo površinske in linijske kartografske znake.
Največkrat jih prikazujemo s črtami različnih debelin in oblik, ki predstavljajo različno široke in
pomembne vodotoke. S točkovnimi kartografskimi znaki so predstavljeni objekti, kot so na primer izviri
in slapovi.
Na današnjih splošnogeografskih kartah so vodne površine večinoma obarvane z modro barvo.
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4.2.3 Komunikacije
Med komunikacije spadajo prometnice, telekomunikacije in vodi za prenos energije in produktov.
Najpomembnejše komunikacije za prikaz na splošnogeografskih kartah so prometnice. Slednje
povezujejo posamezne kraje in omogočajo gibanje med njimi (Petrovič, 2009: str. 5).
Cestno in železniško omrežje je večinoma ponazorjeno z linijskimi kartografskimi znaki različnih
debelin in oblik. Njihov prikaz je močno odvisen od merila karte, pomena in širine komunikacije. Na
starejših kartah so komunikacije le redko prikazane, pojavljati so se začele komaj v 19. stoletju. To je
najverjetneje posledica prevlade vodnega prometa in slabega stanja prometnic v takratnem obdobju. Po
izgradnji železnice, so se na kartah slovenskega ozemlja začeli pojavljati tudi prikazi železniških tirov.
4.2.4 Naselja in grajeni objekti
Tako kot prikaz vseh predhodno opisanih geografskih elementov, je tudi prikaz naselij in posameznih
grajenih objektov močno odvisen od merila karte. Naselja se na kartah prikazujejo glede na kvalitativne
(na primer število prebivalcev in velikost naselja) in kvantitativne (na primer pomen) značilnosti. V
preteklosti je bila bolj kot objektivne lastnosti naselij pomembna avtorjeva osebna presoja. Naselja se
prikazujejo s površinskimi in točkovnimi kartografskimi znaki. Na kartah večjih meril je njihovo
prikazovanje možno s površinskimi kartografskimi znaki, ki so običajno oblikovani tako, da posnemajo
obliko naselja. Na kartah manjših meril je zaradi večje preglednosti značilen prehod na točkovni
kartografski znak. Za prikaz položaja naselij so najbolj uveljavljeni različno veliki krogci, ki so v
uporabi že od starega veka (Fridl, 1999: str. 105, 106). Velikost krogca je največkrat sorazmerna s
pomembnostjo in velikostjo naselja. Posamezni grajeni objekti (kot so na primer mostovi, cerkve in
gradovi) so označeni s točkovnim kartografskim znakom.
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5 18. STOLETJE
5.1 Tabula Ducatus Carnioliae, Vindorum Marchiae et Histriae (Karta vojvodine Kranjske s
Slovensko marko in Istro)
Avtor karte je nemški kartograf Johann Baptista Homann, rojen leta 1664 v Nemčiji (vintagemaps.com).
Karta Tabula Ducatus Carnioliae, Vindorum Marchiae et Histriae (Karta vojvodine Kranjske s
Slovensko marko in Istro) je bila izdelana v letih 1714-1724 (Slika 2). Narejena je na podlagi
Valvasorjevih podatkov in je nekoliko izboljšana različica Valvasorjevega Zemljevida vojvodine
Kranjske. Karta poenostavljeno in nazorno prikazuje ozemlje od Dalmacije do avstrijske Koroške.
Desno zgoraj je dodana veduta Ljubljane, desno spodaj pa Cerkniškega jezera (Gašperič, 2016: str. 46,
47). Veduta je slika, na kateri so natančno upodobljeni mesto, pokrajina ali njen del (SSKJ, 2017).
Avtorji so kartam v preteklosti večkrat dodajali natančne upodobitve mest ali drugih pomembnejših
geografskih značilnosti.

Slika 2: Tabula Ducatus Carnioliae, Vindorum Marchiae et Histriae (Karta vojvodine Kranjske s Slovensko
marko in Istro) (Vir: wikimedia.org, 2017)

5.2 Ducatus Carnioliae tabula chorographica (Horografska karta vojvodine Kranjske)
Karto je leta 1744 izdal duhovnik Janez Dizma Florjančič, ki se je rodil leta 1691. O njem, razen časa
rojstva, ni veliko znanega. Tudi o kraju in času njegove smrti lahko samo predvidevamo. Ob izidu svoje
karte je bil duhovnik v Šentvidu pri Stični (Cerkvenik, 2013).
Florjančič je karto izdelal na podlagi več kot deset letnega dela. V tem času je potoval po tedanji deželi
Kranjski in opravil kartografska merjenja s skoraj 300 večjih vzpetin. Na osnovi teh meritev je popravil
in dopolnil dotedanje karte in pripravil lastno (Cerkvenik, 2013). Merilo karte je približno 1 : 100.000
(Gašperič, 2016: str. 47, 48). Zaradi krčenja papirja ter nenatančnega določanja koordinat in višin merilo
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ni enotno, ampak se giblje med 1 : 100.000 in 1 : 111.000 (Fridl, Šolar, 2011: str. 213). Prikazano je
območje na zahodu do Gorice in Gradišča ob Soči, na vzhodu do Žalca, Brežic in Karlovca, na severu
do Trbiža, Železne Kaplje in Slovenj Gradca ter na jugu do Rovinja in Crikvenice (Slika 3). Gre za
najkakovostnejšo in najpopolnejšo karto Kranjske tega obdobja. V desnem zgornjem kotu opazimo
veduto Ljubljane; panorami so dodani podrobni talni načrt in tloris mesta ter seznam najpomembnejših
zgradb (Gašperič, 2016: str. 47, 48).
Karta je izjemen dosežek na področju grafične umetnosti, saj je zelo razkošno opremljena. Odlikujejo
jo mnogi slikovni dodatki in okraski ter alegorične upodobitve najpomembnejših deželnih značilnosti.
Danes karto uvrščamo med kulturne spomenike in dragocene zgodovinske vire. Velja za izreden
dokument ustvarjalnosti na Slovenskem v prvi polovici 18. stoletja (Gašperič, 2016: str. 47, 48).

Slika 3: Ducatus Carnioliae tabula chorographica (Horografska karta vojvodine Kranjske) (Vir: dlib.si, 2017)

5.3 Partie Meridionale du Cercle d'Autriche, qui comprend La Basse Partie du Duche de Stirie, Le
Duche de Carinthie, divise en haute et basse, Le Duche de Carniole, divise en haute, basse,
moyenne et inter. Carniole, et l'Istrie Imperiale (Južni del Avstrije, ki obsega spodnji del
vojvodine Štajerske, vojvodino Koroško, ki se deli na zgornjo in spodnjo, vojvodino Kranjsko,
razdeljeno v zgornjo, spodnjo, srednjo in notranjo Kranjsko, ter cesarsko Istro)
Karto sta leta 1752 izdala Gilles Robert de Vaugondy (1688-1766) in/ali njegov sin Didier Robert de
Vaugondy (1723-1786) najpomembnejša francoska kartografa 18. stoletja. Njuno najvrednejše delo je
verjetno »Atlas Universel« eden najpomembnejših atlasov v tem obdobju (Chrieties.com).
Na karti so prikazani južni deli takratne habsburške monarhije (Slika 4). Posebnost karte je točnost
prikaza nekaterih območij, kot sta na primer Kras in Dalmacija (Gašperič, 2016: str. 48).
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Slika 4: Partie Meridionale du Cercle d'Autriche, qui comprend La Basse Partie du Duche de Stirie, Le Duche
de Carinthie, divise en haute et basse, Le Duche de Carniole, divise en haute, basse, moyenne et inter. Carniole,
et l'Istrie Imperiale (Južni del Avstrije, ki obsega spodnji del vojvodine Štajerske, vojvodino Koroško, ki se deli
na zgornjo in spodnjo, vojvodino Kranjsko, razdeljeno v zgornjo, spodnjo, srednjo in notranjo Kranjsko, ter
cesarsko Istro) (Vir: wikimedia.org, 2017)

5.4 Exactissima Ducatus Carnioliae, Vindorum Marchiae et Histriae delineatiocura et caelo Tob.
Conr. Lotter (Nadvse natančni oris vojvodine Kranjske, Slovenske marke in Istre)
Karto je leta 1760 izdelal Tobias Conrad Lotter in je del atlasa »Atlas Novus«. Za karte v Lotterjevem
atlasu na splošno velja, da so izdelane precej površno in niso povsem zanesljive. Lotterjeva karta je
priredba že obravnavane Karte vojvodine Kranjske s Slovensko marko in Istro, ki ga je v začetku 18.
stoletja izdelal nemški kartograf Johann Baptista Homann (Slika 5) (Gašperič, 2016: str. 49).

Slika 5: Exactissima Ducatus Carnioliae, Vindorum Marchiae et Histriae delineatiocura et caelo Tob. Conr.
Lotter (Nadvse natančni oris vojvodine Kranjske, Slovenske marke in Istre) (Vir: Gašperič, 2016: str. 49)
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5.5 Mappa Litho-Hydrographica Nationis Slavicae (Kamninsko-vodopisna karta slovanskih
narodov)
Avtor karte je Baltasar Hacquet (1739-1815), francoski zdravnik, naravoslovec, kartograf, alpinist in
etnolog. Njegovo najpomembnejše delo je Oryctographia Carniolica oder physikalische Bescheibung
des Herzogthums Krain, Istrien und zum Theil der benachbarten Länder (Oriktografija Kranjske –
Kranjska oriktografija ali fizikalni opis vojvodine Kranjske in delno sosednjih dežel). V štirih knjigah,
ki so izhajale med letoma 1778-1789 je opisal neživo naravo dežele Kranjske (Slovenski veliki leksikon,
2007). Delu je priloženih več kartografskih tematskih prikazov, ki veljajo za prve tematske geološke
karte na Slovenskem (Gašperič, 2016: str. 50, 51).
V tretjo knjigo omenjenega dela Je Hacquet vključil hidrološko-mineraloško karto Mappa LithoHydrographica Nationis Slavicae (Kamninsko-vodopisna karta slovanskih narodov) (Slika 6).
Značilnost karte je njena razpotegnjenost, saj ji format določa povodje Save in Drave. Karta vključuje
del slovenske Koroške (sega do Drave, v Karnijske Alpe in do Varaždina), Kanalske doline, Gorenjske
(Kranjske), Štajerske in Hrvaške. Kot zanimivost lahko izpostavimo baročno oblikovan naslov in
upodobitve narodnih noš. Krajevna imena so večinoma navedena s slovenskim poimenovanjem
(Korošec, 1978: str. 129-131).

Slika 6: Mappa Litho-Hydrographica Nationis Slavicae (Kamninsko-vodopisna karta slovanskih narodov)
(Vir: pahor.de, 2017)

5.6 Atlas von Innerösterreich – Die Provinz Inner- Österreich (Atlas notranjeavstrijskih dežel)
Avtor omenjenega atlasa je avstrijski kartograf Joseph Karl Kindermann (1744-1801). V atlasu so
prikazane dežele Štajerska, Koroška, Kranjska, Goriška in Gradiščanska ter takratno avstrijsko Primorje
(Gašperič, 2016: str. 52). Sestavljen je iz 11 kart v merilu 1 : 256.000 in pregledne karte vseh
notranjeavstrijskih dežel v merilu 1 : 600.000. Kartografski elementi so v splošnem vrisani točno, le pri
nekaterih podrobnostih opazimo približno označitev (na primer Kanalska dolina, Slovenske gorice in
spodnji del porečja Save). Nekatere karte vsebujejo statistične in gospodarske podatke iz katerih lahko
sklepamo o gospodarskem položaju notranjeavstrijskih dežel. Posebnost karte je jezikovno-narodnostna
meja med Slovenci in Nemci na Koroškem in Štajerskem. Predstavlja prvo takšno razmejitev na
avstrijskih kartah (Korošec, 1978: str. 143, 144).
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Slika 7: List iz Atlas von Innerösterreich – Die Provinz Inner- Österreich (Atlas notranjeavstrijskih dežel), ki
prikazuje del Kranjske (Vir: wikimedia.org, 2017)
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6 19. STOLETJE
6.1 Carte des Provinces Illyriennes comprenant la Bosnie, l'Herzegovine, le Montenegro et
quelques pays adjacent (Karta Ilirskih provinc, ki obsega Bosno, Hercegovino, Črno goro in
nekatere sosednje dežele)
Avtor karte je Gaetano Palma, ki je kot kartograf služil v francoski vojski. Je ena najbolj kakovostnih
kart začetka 19. stoletja (Gašperič, 2016: str. 55).
Karta je bila izdana leta 1812, sestavljena je iz 4 delov in je v približnem merilu 1 : 640.000 (Slika 8)
(digitalna.nsk.hr).
Izum nove tiskarske tehnike je omogočil, da so karte v 19. stoletju vsebovale vedno več kartografskih
elementov, ki so bili vedno bolj točni in natančni. Razvile so se nove kartografske tehnike in načini
prikazovanja objektov in pojavov (Gašperič, 2016: str. 53).

Slika 8: Carte des Provinces Illyriennes comprenant la Bosnie, l'Herzegovine, le Montenegro et quelques pays
adjacent (Karta Ilirskih provinc, ki obsega Bosno Hercegovino, Črno goro in nekatere sosednje dežele)
(Vir: digitalna.nsk.hr, 2017)

6.2 Karte von Innerösterreich (Karta Notranje Avstrije)
Avtor je Joseph de Castro. Na karti so prikazane dežele Kranjska, Štajerska in Istra. Celotna karta je
sestavljena iz šestih delov. Merilo meri približno 1 : 290.000 (Slika 9) (Gašperič, 2016: str. 55, 56).
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Slika 9: Karte von Innerösterreich (Karta Notranje Avstrije) (Vir: lot-tissimo.com, 2017)

6.3 Neueste Special Karte von Krain nach der dermahligen Eintheilung in Bezirke (Najnovejša
posebna karte Kranjske)
Avtor karte je Ludvig von Ritter. Karta je bila izdana leta 1831 in je v merilu približno 1 : 270.000.
Odlikuje jo dobra berljivost in kakovosten kartografski prikaz (Gašperič, 2016: str. 57). Njena slabost
je le približna kartografska točnost (Slika 10) (Korošec, 1978: str. 167, 168).

Slika 10: Neueste Special Karte von Krain nach der dermahligen Eintheilung in Bezirke
(Najnovejša posebna karte Kranjske) (Vir: dlib.si, 2017)
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6.4 Karte vom Herzogthum Krain (Karta vojvodine Kranjske)
Avtor karte je vojaški kartograf Gottfried Loschan. Sestavljena je iz 12 delov, merilo je približno
1 : 270.000. Odlikuje jo kakovostna izdelava in čitljivost zaradi uporabe črno-bele barve. Nastala je na
podlagi tedanjih generalštabnih deželnih kart. Prvič je izšla leta 1832 (Gašperič, 2016: str. 57, 58).
Karta prikazuje deželo Kranjsko, na njej je upodobljeno podobno območje kot na Ritterjevi Najnovejši
posebni karti Kranjske iz leta 1831. Tudi prikaz geografskih elementov je na videz zelo podoben prikazu
geografskih elementov na Ritterjevi karti. Razlikuje se le način prikaza oblikovanosti površja, za
katerega je kartograf izbral metodo črtkanja (Slika 11).

Slika 11: Karte vom Herzogthum Krain (Karta vojvodine Kranjske) (Vir: pahor.de, 2017)

6.5 Special-Karte des Herzogthums Krain (Posebna karta vojvodine Kranjske)
Avtor karte je Henrik Karl Freyer (1802-1866). Izšla je leta 1843 in jo sestavlja 16 listov. Merilo je
približno 1 : 115.000 (dlib.si).
Karta je vsebinsko bogata in natančna. Vrisana je trasa Južne železnice do Ljubljane. Značilnost karte
je obilica slovenskih krajevnih imen in rudna nahajališča, ki jih je Freyer označil s posebnimi znaki.
Čeprav je karta zaradi mnogo znakov in imen ponekod težko berljiva, velja za najboljše delo slovenske
kartografije pred Petrom Kozlerjem (Slika 12) (Korošec, 1978: str. 190).
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Slika 12: Special-Karte des Herzogthums Krain (Posebna karta vojvodine Kranjske) (Vir: wikipedia.org, 2017)

6.6 Zemljovid slovenske dežele in pokrajin
Avtor karte je Peter Kozler (1824-1879), pravnik, gospodarstvenik, politik in pobudnik slovenstva.
Navdih za izdelavo karte celotnega slovenskega narodnostnega ozemlja je dobil na Dunaju v krogu
slovenskih domoljubov. S karto je želel dvigniti narodno zavest Slovencev, ki so takrat živeli v različnih
deželah, in podkrepiti nacionalne pravice slovenskega naroda. Pri ustvarjanju karte si je Kozler pomagal
s prej omenjeno Freyerjevo dvojezično karto in predvsem z narodopisnim gradivom, ki so ga zbirali
ostali narodni buditelji (Korošec, 1978: str. 218-220).
Še pred izidom je takratna oblast zaplenila tiskarske plošče in vse že natisnjene izvode. Sporen je bil
naslov karte, ki je govoril o neobstoječi Slovenski deželi, njegove meje in uporaba slovenskega jezika
(Gašperič, 2016: str. 59, 60). Kozler je bil obtožen veleizdaje. Prepoved izdaje in razmnoževanja karte
je veljala vse do konca Bachovega absolutizma leta 1860. Takrat so dopustili izdajo in prodajo prvega
ponatisa karte (Korošec, 1978: str. 218-220).
»Predstavlja prvo karto slovenskega etničnega ozemlja, kjer so imena krajev napisana izključno v
slovenskem jeziku.« (Gašperič, 2016: str. 59, 60). Zaradi izredne popularnosti je karta izšla v mnogih
ponatisih. Drugi izdaji je bil dodan imenik mest, trgov in krajev, ki je še dolgo časa predstavljal edini
seznam krajev na slovenskem ozemlju (Gašperič, 2016: str. 59, 60).
Na karti so prikazana območja Kranjske, Koroške, Primorske, Štajerske do Gradca, Prekmurja, Beneške
Slovenije in dela Hrvaške. Izdelan je po avstrijski vojno-topografski karti in v merilu 1 : 576.000
(Korošec, 1978: str. 218-220).
Kozlerjev Zemljovid slovenskih dežel ima nedvomno izreden pomen za slovensko kartografsko in
geografsko dejavnost, čeprav narodna in buditeljska vrednost skoraj zasenči njegovo kartografsko
vrednost (Slika 13) (Korošec, 1978: str. 218-220).
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Slika 13: Zemljovid slovenske dežele in pokrajin (Vir: wikimedia.org, 2017)

6.7 General-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates mit einem grossen Theile der angrenzenden
Länder (Generalna karta Avstrijskega cesarstva z delom mejnih dežel)
Karto je leta 1856 izdal Joseph von Sched (1815-1888), avstrijski vojak, kartograf in takratni načelnik
Vojnogeografskega inštituta na Dunaju (Gašperič, 2016: str. 60).
Prikazano je območje od Bonna in Kassla do Bukarešte in Dubrovnika ter od Rima in Korzike do
Lemberga (Lvov) (landkartenarchiv.de). Karta je v merilu 1 : 576.000 in sestavljena iz dvajsetih sekcij.
Kartografsko je zelo kakovostna (Slika 14) (Gašperič, 2016: str. 60).
Naslovni list karte je vseboval posvetilo cesarju Franc-Jožefu I. Nad naslovom je del karte, ki prikazuje
Vlaško (današnjo Romunijo) in Djerdapsko sotesko. V sredini lista je alegorična upodobitev Avstrije,
doprsni kip cesarja in univerzalni teodolit – tahimeter (Korošec, 1978: str. 216-218).
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Slika 14: List številka 12 iz General-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates mit einem grossen Theile der
angrenzenden Länder (Generalna karta Avstrijskega cesarstva z delom mejnih dežel)
(Vir: landkartenarchiv.de, 2017)

6.8 Karte Blaža Kocena
Blaž Kocen (1821-1871), slovenski geograf in kartograf, je bil eden od začetnikov moderne šolske
geografije in kartografije v Avstro-Ogrski. Bogoslovje je študiral v Celovcu in na dunajski univerzi ter
bil leta 1845 posvečen v duhovnika. Napisal je več učbenikov, pripravil atlase in izdelal stenske in ročne
karte. Njegova dela so izšla v 43 nemških in 15 čeških izdajah ter v hrvaški, poljski in italijanski izdaji.
(Slovenski veliki leksikon, 2007).
Najbolj zanimivi karti za Slovence sta Karta Kranjske, Istre, Goriške, spodnje Koroške in spodnje
Štajerske ter Karta Štajerske in Koroške. Obe karti sta nastali okrog leta 1865 in imata podobni merili.
Prva je v merilu 1 : 1.040.000, druga pa v merilu 1 : 1.000.000. Na Karti Kranjske, Istre, Goriške,
spodnje Koroške in spodnje Štajerske je označena slovenska jezikovna meja, iz česar lahko sklepamo,
da je dobil kartograf pobudo za njen nastanek iz prej obravnavane Kozlerjeve karte. Prav tako sta
podobna merilo in obseg prikazanega območja. Slovenska jezikovna meja je modro obarvana. Za razliko
od Kozlerjeve karte so na Kocenovi zemljepisna imena zapisana le v nemščini (Bratec Mrvar in sod.,
2001).
Kocen je svoj prvi atlas izdal leta 1861. Pri izdelavi se je zgledoval po nemških atlasih in svojih že
zasnovanih šolskih stenskih in namiznih kartah. Nemške atlase je prilagodil, posodobil in jih nenehno
vsebinsko in tehnično izboljševal. Kocenov atlas ni bil prvi atlas v Avstrijskem cesarstvu, vendar so bili
prejšnji zaradi neizpolnjevanja določenih kriterijev neustrezni in neuspešni. Atlas je imel sprva 31 kart
in je bil namenjen le Avstrijskemu cesarstvu. Slabi dve tretjini kart prikazuje Evrazijo (od teh jih največ
ponazarja Avstrijsko cesarstvo), slaba tretjina ponazarja druge celine, na ostalih pa so prikazana morja
in celotni svet (Bratec Mrvar in sod., 2001).
Kocenovi atlasi in druge karte so bile osredotočene na avstrijske dežele in izredno pregledne, saj so bile
barvite in niso vsebovale preveč toponimov (Bratec Mrvar in sod., 2001).

Stajnko, N. 2017. Analiza kart slovenskega ozemlja 18. in 19. stoletja.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Geodezija in geoinformatika.

Slika 15: Izrez iz karte Avstrijsko cesarstvo iz Kocenovega prvega atlasa (Vir: Bratec Mrvar in sod., 2001)
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7 METODE DELA
V prvem delu diplomske naloge smo predstavili teoretične osnove, ki vsebujejo opis geografskih
elementov, ki se pojavljajo na kartah in vrste kartografskih znakov, s katerimi so predstavljeni ti
elementi. Opredeljen je pojem kartografske generalizacije in našteti ter opisani so postopki kartografske
generalizacije. Na koncu prvega dela smo opravili pregled kart slovenskega ozemlja v 18. in 19. stoletju,
pri katerem smo se naslonili na doktorsko disertacijo dr. Primoža Gašperiča. Opis posameznih kart smo
opravili na podlagi dostopnih spletnih in pisnih virov. Pri tem je potrebno poudariti, da v diplomski
nalogi opisane karte še zdaleč ne predstavljajo vseh kart, ki so nastale v tem obdobju. Izbor kart je
temeljil predvsem na njihovi dostopnosti na spletu in kakovosti prikaza.
V drugem delu diplomske naloge smo opravili analizo prikaza kartografskih elementov in postopkov
generalizacije izbranih kart slovenskega ozemlja v 18. in 19. stoletju. Omejiti smo se morali na
posamezne karte, saj zaradi dostopnosti in kakovosti spletnih kart ni bila mogoča analiza vseh kart iz
pregleda.
Karte slovenskega ozemlja v 18. stoletju, ki so vključene v analizo:
1. Johann Baptista Homann: Tabula Ducatus Carnioliae, Vindorum Marchiae et Histriae (Karta
vojvodine Kranjske s Slovensko marko in Istro)
2. Janez Dizma Florjančič: Ducatus Carnioliae tabula chorographica (Horografska karta
vojvodine Kranjske)
3. Gilles Robert de Vaugondy in/ali Didier Robert de Vaugondy: Partie Meridionale du Cercle
d'Autriche, qui comprend La Basse Partie du Duche de Stirie, Le Duche de Carinthie, divise en
haute et basse, Le Duche de Carniole, divise en haute, basse, moyenne et inter. Carniole, et
l'Istrie Imperiale (Južni del Avstrije, ki obsega spodnji del vojvodine Štajerske, vojvodino
Koroško, ki se deli na zgornjo in spodnjo, vojvodino Kranjsko, razdeljeno v zgornjo, spodnjo,
srednjo in notranjo Kranjsko, ter cesarsko Istro)
4. Baltasar Hacquet: Mappa Litho-Hydrographica Nationis Slavicae (Kamninsko-vodopisna karta
slovanskih narodov)
5. Joseph Karl Kindermann: Atlas von Innerösterreich – Die Provinz Inner- Österreich (Atlas
notranjeavstrijskih dežel)
Karte slovenskega ozemlja v 19. stoletju, ki so vključene v analizo:
6. Gaetano Palma: Carte des Provinces Illyriennes comprenant la Bosnie, l'Herzegovine, le
Montenegro et quelques pays adjacent (Karta Ilirskih provinc, ki obsega Bosno Hercegovino,
Črno goro in nekatere sosednje dežele)
7. Ludvig von Ritter: Neueste Special Karte von Krain nach der dermahligen Eintheilung in
Bezirke (Najnovejša posebna karta Kranjske)
8. Henrik Karl Freyer: Special-Karte des Herzogthums Krain (Posebna karta vojvodine Kranjske)
9. Peter Kozler: Zemljovid slovenske dežele in pokrajin
10. Joseph von Sched: General-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates mit einem grossen
Theile der angrenzenden Länder (Generalna karta Avstrijskega cesarstva z delom mejnih dežel)
Prav tako smo opravili primerjavo vpliva kartografske generalizacije v obravnavanem obdobju z
uporabo postopkov kartografske generalizacije v sodobnem času.
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8 ANALIZA OBRAVNAVANIH KART
Osredotočili smo se na analizo prikaza posameznih geografskih elementov in njihovo generalizacijo, in
sicer prikaz oblikovanosti površja, prometnic, naselja in grajenih objektov ter vodovja. Omejili smo se
na 10 kart, omenjenih v poglavju 7. Pri analizi vsakega od geografskih elementov smo sestavili
preglednico uporabljenih postopkov kartografske generalizacije na posameznih kartah. Če smo postopek
kartografske generalizacije opazili na obravnavani karti, smo to označili z znakom +. Če postopka
kartografe generalizacije na obravnavani karti nismo prepoznali, smo to označili z znakom -.
8.1 Oblikovanost površja
Na obravnavanih kartah slovenskega ozemlja smo zasledili različne metode prikaza oblikovanosti
površja.
8.1.1 Oblikovanost površja z metodo »krtin«
Na kartah 18. in začetka 19. stoletja je oblikovanost površja največkrat prikazana z metodo krtin, ki je
bila prevladujoča metoda prikaza reliefa v tem obdobju (metoda je podrobneje opisana v poglavju 4.2.1).
Na večini obravnavanih kart, na katerih je bilo površje predstavljeno z omenjeno metodo, smo lahko
opazili krtine različnih oblik in velikosti. Višje in ožje krtine predstavljajo bolj hribovite predele. Prav
tako je pomembna gostota krtin na prikazanem območju. Slednje so ponekod narisane bolj gosto, iz
česar lahko sklepamo, da je tam površje bolj razgibano. Izjema od tega načela je le karta Partie
Meridionale du Cercle d'Autriche, qui comprend La Basse Partie du Duche de Stirie, Le Duche de
Carinthie, divise en haute et basse, Le Duche de Carniole, divise en haute, basse, moyenne et inter.
Carniole, et l'Istrie Imperiale (Južni del Avstrije, ki obsega spodnji del vojvodine Štajerske, vojvodino
Koroško, ki se deli na zgornjo in spodnjo, vojvodino Kranjsko, razdeljeno v zgornjo, spodnjo, srednjo
in notranjo Kranjsko, ter cesarsko Istro), katere kartografa sta Gilles Robert de Vaugondy in njegov sin
Didier Robert de Vaugondy. Za prikaz vzpetin so na celotni karti uporabljene približno enako velike
krtine. Osnovne podatke o oblikovanosti površja pridobimo le na podlagi gostote krtin na prikazanem
območju.
Za prikaz oblikovanosti površja je na karti Mappa Litho-Hydrographica Nationis Slavicae (Kamninskovodopisna karta slovanskih narodov) Baltasar Hacquet poleg metode krtin uporabil tudi »kratersko«
tehniko. Z njo je upodobil vzhodno predgorje, ki se zaradi te metode izrazito razlikuje od z visokimi in
ozkimi krtinami upodobljenega alpskega visokogorja (Korošec, 1978: str. 129-131).
Metoda krtin je na obravnavanih kartah dopolnjena z metodo senčenja. Vzpetine so na jugovzhodni
strani osenčene. Prikaz oblikovanosti površja z metodo krtin v kombinaciji z izrazitim senčenjem je
izredno plastičen in marsikje izstopa od celotnega prikaza površja. Večkrat je bilo oteženo prikazovanje
ostalih geografskih elementov, prav tako sta bila slabša jasnost in berljivost zemljepisnih imen.
Na obravnavanih kartah slovenskega ozemlja je največkrat upodobljena dežela Kranjska, za katero
lahko trdimo, da je predstavljena razmeroma hribovito (Podobnikar, 2002).
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Slika 16: Prikaz oblikovanosti površja z metodo »krtin« (Vir: wikimedia.org, 2017)

8.1.2 Oblikovanost površja z metodo črtic
Med obravnavanimi kartami 18. stoletja se le na eni metoda prikaza oblikovanosti površja razlikuje od
metode »krtin«, in sicer v Atlasu von Innerösterreich – Die Provinz Inner- Österreich (Atlas
notranjeavstrijskih dežel). Avtor omenjenega atlasa je avstrijski kartograf Joseph Karl Kindermann.
Uporabljen je prikaz s črtkanjem. Relief je osvetljen od zgoraj in prikazan s šrafurnimi črticami. Gostejše
in temnejše črte predstavljajo večji nagib oziroma bolj neravno površje.
Metodo črtic srečamo na vseh obravnavanih kartah 19. stoletja. Uporabljena je metoda naklonskega
črtkanja oziroma Lehmannova metoda črtkanja (metoda je opisana v poglavju 4.2.1). Relief je z
omenjeno metodo prikazan zelo nazorno. S karte pridobimo splošne podatke o razgibanosti reliefa,
vendar ne moremo zanesljivo sklepati glede razmerij višin upodobljenih vzpetin. Prav tako ne moremo
določiti njihove nadmorske višine. Na splošno lahko rečemo, da je površje višje in bolj strmo tam, kjer
je gostota črtic večja. Na nekaterih kartah je predstavljena lestvica s črtkami in naklonskimi razredi.
Ravnine, gorski grebeni in planote so običajno ostali neobarvani.
Prikaz s črtami so kartografi mnogokrat dopolnjevali s senčenjem. Pomanjkljivost te metode je v tem,
da s črticami pokrijemo velik del karte. Posledično je oteženo dodajanje zemljepisnih imen (Bratec
Mrvar in sod., 2001).

Slika 17: Prikaz oblikovanosti površja z metodo črtic (Vir: wikimedia.org, 2017)

8.1.3 Oblikovanost površja z metodo pikic
To metodo oblikovanosti površja smo zasledili na dveh obravnavanih kartah, in sicer na karti Neueste
Special Karte von Krain nach der dermahligen Eintheilung in Bezirke (Najnovejša posebna karta
Kranjske) in Special-Karte des Herzogthums Krain (Posebna karta vojvodine Kranjske). Avtor prve
karte je Ludvig von Ritter, druge pa Henrik Karl Freyer. Oblikovanost površja je v obeh primerih izredno
izrazita. Za njegov prikaz sta uporabila metodo pikic. Podobno kot pri ostalih metodah, lahko tudi tukaj
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sklepamo le o približni razgibanosti površja. Gostejše pikice predstavljajo višje in bolj razgibano
površje. O nadmorskih višinah ne moremo sklepati. Prikaz dopolnjuje metoda senčenja, ki prispeva k
večji plastičnosti prikaza. Gaetano Palma je na karti Ilirskih provinc, ki obsega Bosno Hercegovino,
Črno goro in nekatere sosednje dežele oblikovanost površja upodobil s kombinacijo metode črtic in
metode pikic. Večji nagib površja je upodobljen s črticami, manjši pa s pikicami.

Slika 18: Prikaz oblikovanosti površja z metodo pikic (Vir: dlib.si, 2017)

Večina kartografov je terenske oglede in meritve opravila le na določenem območju, oblikovanost
površja na ostalih delih, prikazanih na karti, pa prevzela od predhodnje izdelanih kart. Verjetno
najpomembnejši postopek kartografske generalizacije je izbira. Avtor se je moral pred začetkom
izdelave karte odločiti, katere vzpetine bo na njej prikazal. Na kartah 18. stoletja in začetka 19. stoletja,
kjer je hribovit svet predstavljen z različno velikimi »krtinami«, je upodobljenih bistveno manj vzpetin
kot na kartah, kjer je za upodobitev oblikovanosti površja uporabljena katera izmed ostalih metod. Način
risanja »krtin« je omogočal predstavitev le najpomembnejših in najznačilnejših vzpetin. Zaznamo lahko
druga postopka kartografske generalizacije, in sicer poenostavljanje in poudarjanje. Prikaz
oblikovanosti površja je poenostavljen do te mere, da uporabniku karte omogoča razbrati približno
hribovitost površja. Po drugi strani pa so predstavljene le najbolj značilne vzpetine. Na kartah, kjer je
površje predstavljeno z metodo črtic in pikic, je kartografskih postopkov izbire, poenostavljenja in
poudarjanja bistveno manj, saj je bilo na kartah možno upodobiti več vzpetin. O kartografskem postopku
generalizacije razvrščanja lahko pogojno govorimo v primeru metode »krtin« in metode črtic. Pravo
razvrščanje v razrede ne moremo zaslediti, so pa v primeru prikaza oblikovanosti površja z metodo
»krtin« približno enako visoke vzpetine upodobljene s približno enako velikimi »krtinami«. Razvrščanje
je bolj značilno v primeru prikaza površja z Lehmannovo metodo črtkanja, kjer debelejše in gostejše
črtice prikazujejo večje strmine in obratno. Na teh kartah je večkrat predstavljena tudi lestvica s črtkami
in naklonskimi razredi (Bratec Mrvar in sod., 2001). Kartografski postopek generalizacije združevanja
je uporabljen predvsem v primeru prikaza z metodo »krtin«, kjer so vzpetine, ki so verjetno podobno
visoke in blizu skupaj, prikazane s samo enim znakom. Kartografskega postopka pretvarjanja, za
katerega je značilno, da določeno vrsto kartografskega znaka pretvorimo v drugo vrsto, na obravnavanih
kartah nismo zasledili. Prav tako smo ugotovili, da ne moremo govoriti o pravem postopku kartografske
generalizacije premikanja. Kot smo omenili že v poglavju 4.1.7 je potrebno upoštevati pravilo, da najprej
premikamo grajene objekte in šele nato naravne (Fridl, 1999: str. 117). Ker predstavlja oblikovanost
površja nekakšno osnovo na podlagi katere uvrščamo ostale objekte v prostor, tega postopka
kartografske generalizacije skoraj ne moremo zaslediti. Pogojno lahko o njem govorimo v primeru
prikaza vzpetin z metodo »krtin«, kjer je potrebno posamezne »krtine« upodobiti tako, da druga drugo
ne prekrivajo.
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Preglednica 1: Rezultati analize prikaza oblikovanosti površja na obravnavanih kartah

PRIKAZ OBLIKOVANOSTI POVRŠJA
Zap.
št.
karte

Izbiranje

Poudarjanje

Poenostavljanje

1
2
3
4
5

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

6
7
8
9
10

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Razvrščanje

18. stoletje
+
+
+
+
19. stoletje
+
+
+

Združevanje

Pretvarjanje

Premikanje

+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

-

-

Iz preglednice 1 lahko razberemo, da smo postopke kartografske generalizacije izbiranja, poudarjanja,
poenostavljanja in združevanja zasledili na vseh obravnavanih kartah. O razvrščanju govorimo v
primeru metode »krtin«, kjer so približno enako velike vzpetine prikazane s podobno velikimi
»krtinami« in v primeru metode črtic, kjer so približno enako strma pobočja prikazana z enako dolgimi
in debelimi črticami.
Postopek kartografske generalizacije premikanje se nanaša na premikanje »krtin«, da se med seboj ne
bi prekrivale. Največ težav smo imeli z definiranjem pretvarjanja, saj je trirazsežni prikaz oblikovanosti
površja težko upodobiti na dvorazsežni karti. Dodaten problem je predstavljala korenita sprememba
načina upodobitve vzpetin na začetku 19. stoletja. Tako smo se odločili, da postopek kartografske
generalizacije pretvarjanja ni uporabljen na obravnavanih kartah.
8.2 Naselja in grajeni objekti
Pri analizi obravnavanih kart smo ugotovili, da so kartografi različno velika naselja upodabljali z
različnimi kartografskimi znaki, in sicer s točkovnimi in ploskovnimi kartografskimi znaki.
Najpomembnejši postopek kartografske generalizacije je bila izbira. Prikazujejo se naselja, ki ustrezajo
določenim kriterijem, kot so na primer število prebivalcev, velikost in pomen naselja. Za obravnavane
karte predvsem pred 19. stoletjem je bila ključna tudi avtorjeva osebna presoja. Zaradi pomanjkanja
statističnih podatkov so bila prikazana naselja, za katere je avtor menil, da so dovolj pomembna za
prikaz (Gašperič, 2016: str. 84-88). V 19. stoletju so podlaga za prikaz naselij na karti tudi različni
statistični kazalci. Tako je na primer Blaž Kocen v svojih šolskih atlasih za prikaz naselij poleg števila
prebivalcev upošteval tudi njihovo zgodovinsko, geografsko, trgovsko pomembnost in druge kriterije
(Bratec Mrvar in sod., 2001). Na splošno lahko ugotovimo, da je na kartah 18. stoletja upodobljenih
mnogo manj naselij kot na kartah 19. stoletja. To je posledica avtorjeve osebne odločitve in
nepoznavanja območja, predvsem pa širjenja obstoječih in nastajanja novih naselij. Ugotovimo lahko,
da je za starejše obravnavane karte značilna različna gostota prikazanih naselij. Največ mest in vasi je
prikazanih na osrednjem predelu karte, medtem ko obrobna območja vsebujejo le nekatera naselja.

Stajnko, N. 2017. Analiza kart slovenskega ozemlja 18. in 19. stoletja.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Geodezija in geoinformatika.

27

Različno velika in pomembna mesta so bila prikazana z drugačnim kartografskim znakom (Gašperič,
2016: str. 84-88).
Na nekaterih kartah 18. stoletja smo zasledili vedutne podobe kraja. Na Homannovi Karti vojvodine
Kranjske s Slovensko marko in Istro je dodana veduta Ljubljane in Cerkniškega jezera. Na Florjančičevi
Horografski karti vojvodine Kranjske lahko poleg panoramske slike Ljubljane opazimo tudi talni načrt
in tloris mesta ter seznam najpomembnejših stavb.
Naselja so na kartah prikazana s tlorisnimi in točkovnimi kartografskimi znaki. Odločitev o načinu
prikaza je bila odvisna od velikosti in pomembnosti naselja ter od merila karte. Večja in pomembnejša
mesta so nekateri kartografi upodabljali s tlorisnim kartografskim znakom. V tem primeru lahko
govorimo o treh postopkih kartografske generalizacije, in sicer poudarjanju, poenostavljanju in
združevanju. Kartografski znak je bil oblikovan tako, da je ponazarjal obliko posameznega mesta.
Obliko kraja je avtor poudaril oziroma poenostavil tako, da je obdržal vse bistvene značilnosti. Prikaz
naselij s ploskovnim kartografskim znakom lahko opredelimo tudi kot združitev posameznih objektov.
Na vseh obravnavanih kartah je za prikaz poselitvenega omrežja uporabljen postopek kartografske
generalizacije pretvarjanja. Zaradi majhnega merila in večje preglednosti so manjša naselja namesto s
površinskim označena s točkovnimi topografskimi znaki. Na ta način je tudi pri manjših merilih
ohranjena preglednost karte. Velikost točkovnega znaka je bila najpogosteje sorazmerna s pomenom in
velikostjo kraja. Blaž Kocen je na primer na obravnavani karti uporabil le točkovne kartografske znake
različnih velikosti, ki so predstavljali kraje z različnim številom prebivalcev. Od 16. do konca 18. stoletja
se je za prikaz večjih naselij uporabljala kombinacija stiliziranega znaka (na primer cerkev) in kroga.
Kraji brez cerkva so bili označeni samo s krogi. V 19. stoletju so kraje ponovno začeli označevati le s
krogom, ki so bili različnih velikosti in vzorcev (Gašperič, 2016: str. 84-88). V okviru tega lahko
omenimo postopek kartografske generalizacije razvrščanje, saj so enako velika naselja ali naselja s
podobnimi značilnostmi (na primer s cerkvijo) označevali z enakim topografskim znakom.
Posebnost nekaterih obravnavanih kart so upodobljena rudna bogastva. Na Hacquetovi Kamninskovodopisni karti slovanskih narodov so označena mineralna nahajališča. Hacquet je za njihovo označitev
povzel simbole iz kemije in jih razložil v legendi (Korošec, 1978: str. 129-131). Rudna nahajališča je na
svoji Posebni karti vojvodine Kranjske opredelil tudi Freyer in jih označil s posebnimi znaki.
Poselitvena mreža je bila na obravnavanih kartah prikazana dokaj točno, vendar so se morali kartografi
18. stoletja poslužiti postopka kartografske generalizacije premikanja. Kot smo omenili že v prejšnjem
poglavju, uporabimo v primeru, ko prihaja do zlivanja in prekrivanja kartografskih znakov, operacijo
premikanja. Premikanje točkovnih kartografskih znakov za naselja je bilo verjetno najobsežnejše na
kartah 18. stoletja, kjer je oblikovanost površja prikazana z metodo »krtin«. »Krtine« so nekatere dele
površja zakrivale, zato so naselja prikazovali bolj severno od njihove siceršnje lege, da niso bile pokrita
s »krtino«.
Na kartah je prav tako prikazanih veliko grajenih objektov, ki so bili največkrat označeni s točkovnim
kartografskim znakom. Posamezne zgradbe na obravnavanih kartah skoraj ne moremo opaziti, saj bi bil
prikaz območja glede na merilo karte preveč podroben. Vzroki za upodobitev posameznega objekta so
največkrat bili kartografova želja, izjemna pomembnost objekta ali avtorjevo nepoznavanje ozemlja
(Gašperič, 2016: str. 87). Grajeni objekti so bili pomembni predvsem na kartah 18. stoletja, ki
prikazujejo manj topografskih značilnosti, saj so uporabniku karte omogočali lažjo orientacijo. Običajno
so označeni s takšnimi pogojnimi znaki, da objekt najbolje ponazarjajo, njihov pomen pa je razložen v
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legendi (Kambič, 2011: str. 28). Na kartah 18. stoletja so upodobljeni le najpomembnejši objekti, kot so
na primer gradovi, cerkve in mostovi. Veliko topografskih podrobnosti za takratno obdobje je značilnih
za Kindermannov Atlas notranjeavstrijskih dežel. Upodobljeni so župnije, komende, romarske cerkve,
protestantske molilnice, rudniki, plavži, kamnolomi, toplice, vrelci ter trgovske in lokalne ceste s
poštnimi postajami. Karte 19. stoletja so predvsem zaradi izuma nove tiskarske tehnike vsebovale vedno
več kartografskih elementov (Gašperič, 2016: str. 53). Najbolj opazen postopek kartografske
generalizacije je poudarjanje, saj velikost kartografskega znaka na karti ne predstavlja dejanske velikosti
posameznih objektov v naravi.
Preglednica 2: Rezultati analize prikaza naselij in grajenih objektov na obravnavanih kartah

PRIKAZ NASELIJ IN GRAJENIH OBJEKTOV
Zap.
št.
karte

Izbiranje

Poudarjanje

Poenostavljanje

1
2
3
4
5

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

6
7
8
9
10

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Razvrščanje

18. stoletje
+
+
+
+
+
19. stoletje
+
+
+
+
+

Združevanje

Pretvarjanje

Premikanje

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Iz preglednice 2 lahko razberemo, da smo na obravnavanih kartah opazili vse postopke kartografske
generalizacije.
8.3 Prometnice
Na obravnavanih kartah so bile najpomembnejše ceste, poti in železnice upodobljene z linijski in
točkovni kartografskimi znaki. Najboljše so potek prometnic opisovali linijski kartografski znaki.
Najpomembnejši postopek kartografske generalizacije je bila izbira. Kartograf se je moral odločiti,
katere prometnice bo prikazal in katerih ne. Izbira je najbolj opazna na kartah 18. stoletja, kjer so
predstavljene le največje in najpomembnejše prometnice. Kasneje se začnejo pojavljati tudi manj
pomembne ceste in poti.
Pred začetkom 19. stoletja so ceste le redko prikazane na kartah. Posamezne ceste, ki so bile prikazane,
so bile označene pomanjkljivo in neenakomerno. Iz tega lahko sklepamo, da je bil takrat rečni in morski
promet še vedno pomembnejši od cestnega, da so bile ceste verjetno slabe kakovosti in niso bile
poznane. Pogosteje kot ceste so na kartah prikazani mostovi, saj so reke predstavljale veliko oviro
trgovcem, popotnikom in vojakom. Še posebej velik praktičen in strateški pomen so imeli mostovi čez
večje reke in v bližini naselij. Avtorji so mostove največkrat upodobili s pomočjo dveh vzporednih črtic,
ki sta bili pravokotni na vodotok (Gašperič, 2016: str. 88-92).
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V 18. stoletju so se na kartah začele pojavljati tudi prometnice. Glavni razlog je nedvomno sprememba
metode prikaza oblikovanosti površja. Metoda »krtin«, kjer je površje prikazano od strani, je
onemogočala umestitev prometnic v prostor. Težava je nastala pri določitvi poteka cest pri njihovem
spustu z vrha hriba v nižino, ko so potekale po zadnji, nevidni strani vzpetine. Nekateri avtorji so ta
problem reševali s prikazom prometnic bolj severno od vzpetine, tako da jih krtine niso prekrivale. To
lahko prepoznamo kot metodo premikanja (Gašperič, 2016: str. 88-92).
Z različnim slogom črte (debelina črte, neprekinjena ali prekinjena črta, linija pikic) je bila predstavljena
širina in pomembnost posamezne prometnice (Gašperič, 2016: str. 88-92). V 18. stoletju so nekateri
kartografi uporabljali le en slog črte, tako je na primer Homann na svoji karti prometnice upodobil s
črtkano črto, Florjančič pa s pikčasto črto. Gilles Robert de Vaugondy in Didier Robert de Vaugondy se
za prikaz prometnic nista odločila. Prav tako prometnice niso upodobljene na Hacquetovi Kamninskovodopisni karti slovanskih narodov. Od 19. stoletja dalje so znaki postajali vedno bolj podobni takšnim,
ki se uporabljajo danes (Gašperič, 2016: str. 88-92). Glede na širino in pomembnost prometnic so
kartografi uporabljali različne tipe črte. Prometnice, ki so po izbranem kriteriju sodile v isto kategorijo,
so prikazovali z enakim kartografskim znakom. Takemu postopku kartografske generalizacije pravimo
razvrščanje.
Za prikaz poteka prometnic sta značilna postopka poudarjanje in poenostavljanje. Poudarjeni so največji
in najpomembnejši ovinki, tako da je ohranjen njen značilni potek. Širina črt na kartah ni primerljiva z
dejansko širino prometnice v naravi, saj je na kartah poudarjena zaradi večje preglednosti.
V začetku 19. stoletja se je začela gradnja Južne železnice med Dunajem in Trstom, ki je potekala tudi
čez slovensko ozemlje (Korošec, 1978: str. 191). Tako so se takrat na kartah začele pojavljati tudi
železnice. Običajno so bile prikazane v črni barvi, z enojnim ali dvojnim linijskim znakom (Gašperič,
2016: str. 89).
Preglednica 3: Rezultati analize prikaza prometnic na obravnavanih kartah

PRIKAZ PROMETNIC
Zap.
št.
karte

Izbiranje

Poudarjanje

Poenostavljanje

1
2
3
4
5

+
+
+

+
+
+

+
+
+

6
7
8
9
10

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Razvrščanje

18. stoletje
+
19. stoletje
+
+
+
+
+

Združevanje

Pretvarjanje

Premikanje

-

-

+
+
+

-

-

+
+
+
+
+

Iz Preglednice 3 lahko razberemo, da smo postopke kartografske generalizacije izbiranje, poudarjanje,
poenostavljanje in premikanje opazili na vseh obravnavanih kartah, z izjemo dveh, na katerih
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prometnice niso upodobljene. Na kartah, kjer so ceste glede na pomembnost in širino različno označene,
smo opredelili postopek kartografske generalizacije razvrščanja. Postopka združevanja in pretvarjanja
nista bila uporabljena.
8.4 Vodovje
Hidrografska mreža je na vseh obravnavanih kartah prikazana še posebej točno. Mnogi kartografi so
naravne objekte, ki se skozi čas večinoma niso spreminjali povzemali od svojih prednikov. Posledično
v prikazu voda med kartami ne opazimo velike razlike. V nasprotju s prometnicami, naselji in grajenimi
objekti, ki so se tekom obravnavanega obdobja spreminjali ali širili, se potek tekočih voda ter obseg in
lokacija stoječih voda skoraj ni spreminjala. Tudi generalizacija je potekala na podoben način.
Najpomembnejši postopek kartografske generalizacije je izbira. Glede na merilo karte, širino in
pomembnost vodotoka ali jezera so se kartografi odločali katere tekoče in stoječe vode bodo na karti
prikazali.
Na obravnavanih kartah so prikazane tekoče in stoječe vode. Stoječe vode, kot so na primer morja in
jezera, so prikazana s ploskovnim znakom. S takšnim kartografskim znakom se najbolje prikaže velikost
in oblika pojava (Gašperič, 2016: str. 82, 83). V 18. stoletju so mnogi kartografi obale morja in jezer
poudarili z vodoravno šrafuro. V prihodnjem stoletju so nekateri prikazi stoječih voda dopolnjeni z
izolinijami, ki opredeljujejo oddaljenost od obale. Tekoče vode, kot so na primer reke in potoki, so bili
ponekod prikazani s ploskovnim kartografskim znakom. Na tak način so bile predstavljene
najpomembnejše in najširše reke, rečni okljuki, delte in ostala širša mesta vodnega toka. O ploskovnem
znaku tekočih voda prav tako govorimo v primeru prikaza obrečnih mest v obliki otoka. Največkrat so
bile tekoče vode označene z linijskim kartografskim znakom. Tak linijski kartografski znak so večinoma
prestavljali enojna neprekinjena črta ali dve vzporedni neprekinjeni črti. Na starejših kartah se je razdalja
med tema črtama spreminjala. Pri analizi obravnavanih kart smo ugotovili, da so podobno široke in
pomembne vodotoke kartografi prikazovali s črtami istega sloga. V tem primeru opazimo postopek
kartografske generalizacije razvrščanje. Vodni objekti, kot so na primer slapovi in izviri, so običajno
prikazani z določenim točkovnim znakom (Gašperič, str. 82, 83).
Obale jezer in morja ali potek vodotoka je potrebno poenostaviti, ob tem pa ohraniti vse njihove bistvene
lastnosti. Uporabljen je postopek kartografske generalizacije poudarjanja in poenostavljanja.
Prikazujemo le večje zalive in okljuke, da ohranimo značilni potek. V primeru prikaza tekočih voda
širina črt na karti ni primerljiva z dejansko širino vodotoka v naravi, saj je na karti poudarjena zaradi
večje preglednosti.
Na kartah večjih meril je opazen tudi postopek kartografske generalizacije pretvarjanja. V tem primeru
govorimo o največkrat obravnavani spremembi kartografskega znaka, in sicer spremembo ploskovnega
v linijski kartografski znak. Široke reke ali deli rek, ki bi morali biti prikazani s ploskovnim
kartografskim znakom, se zaradi večje preglednosti in lažjega branja karte prikažejo z linijskih
kartografskim znakom.
Na obravnavanih kartah je nedvomno uporabljen tudi postopek kartografske generalizacije premikanja.
Ta je značilen predvsem za starejše karte, kjer je oblikovanost površja predstavljena z metodo »krtin«.
»Krtine« zakrivajo del površja, ki bi moralo biti prikazano na karti. Kartografi so težavo reševali tako,
da so vode in prometnice prikazovali bolj severno od vzpetin. Ob tem moramo upoštevati pravilo, da
najprej premikamo grajene objekte in šele nato naravne (Fridl, 1999: str. 117).
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Preglednica 4: Rezultati analize prikaza vodovja na obravnavanih kartah

PRIKAZ VODOVJA
Zap.
št.
karte

Izbiranje

Poudarjanje

Poenostavljanje

1
2
3
4
5

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

6
7
8
9
10

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Razvrščanje

18. stoletje
+
+
+
+
+
19. stoletje
+
+
+
+
+

Združevanje

Pretvarjanje

Premikanje

-

+
-

+
+
+
+
-

-

+
+

-

Iz preglednice 4 lahko razberemo, da smo kartografske postopke izbiranja, poudarjanja, poenostavljanja
in razvrščanja opazili na vseh obravnavanih kartah, medtem ko združevanja nismo zasledili na nobeni
izmed obravnavanih kart, saj je vsak vodotok prikazan s svojim kartografskim znakom. Iz preglednice
lahko vidimo, da je kartografski postopek generalizacije pretvarjanja uporabljen na manjšini
obravnavanih kart. Gre za spremembo ploskovnega v linijski kartografski znak. Premikanje
kartografskega znaka za tekoče vode smo zabeležili le pri kartah, na katerih je površje upodobljeno s
pomočjo metode »krtin«. Pri ostalih načinih prikaza oblikovanosti površja smo predvidevali, da je
hidrografsko omrežje vrisano točno.
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9 SODOBNA GENERALIZACIJA
Kartografska generalizacija poteka tudi v sodobnem času in je enako pomembna kot v preteklosti. Tudi
v današnjem času je odvisna predvsem od merila karte. Manjše kot je merilo, manj podrobnosti lahko
na karti prikažemo, če želimo ohraniti preglednost karte. Posledično je potrebno uporabiti večjo stopnjo
generalizacije. Stopnja generalizacije je odvisna tudi od namena karte, minimalnih dimenzij in
geografskih značilnosti območja (Frančula, 2003). Minimalna dimenzija je velikostna meja pod katero
določenega grafičnega znaka človeško oko ne more več razpoznati (Fridl, 1999: str. 117).
Tako kot v preteklosti je tudi v današnjem času pomembno, da se po opravljeni kartografski
generalizaciji ohranijo bistvene značilnosti objektov in pojavov. Uporabljajo se podobni postopki
kartografske generalizacije kot v preteklosti. Še vedno je bistvenega pomena kartografova subjektivna
presoja, čeprav so se od 19. stoletja naprej uveljavila številna pravila načina prikaza geografskih pojavov
in njihove generalizacije. Izdelavo kart je v 20. stoletju zaznamovala avtomatizacija. Temu je bila
podvržena tudi kartografska generalizacija. Ker je kartografska generalizacija zelo zahteven proces, so
se mnenja strokovnjakov glede uporabe računalniške tehnologije pri njenem izvajanju razhajala.
Nekateri so bili mnenja, da je generalizacija najzanimivejši kartografski posel, ki zahteva mnogo znanja,
izkušenj in intuicije ter je predvsem posledica kartografove subjektivne presoje. Menili so, da postopke
kartografske generalizacije ne moremo razčleniti na korake, ki bi bili razumljivi računalniškim
programom. Nasprotniki takšnim kritikam so verjeli, da je problem mogoče tehnično rešiti. Nedjeljko
Frančula je leta 2003 v svojem delu Kartografska generalizacija navedel, da je popolna avtomatizacija
kartografske generalizacije težko mogoča, saj računalniška tehnologija ne more nadomestiti človekove
kreativnosti (Frančula, 2003).
Eden najmanj avtomatiziranih postopkov kartografske generalizacije je dolgo časa bil premikanje. Pri
linijskih objektih je potrebno posamezne lomne točke, ki sestavljajo linijo premakniti nesorazmerno v
primerjavi z drugimi točkami. Ker se posamezni detajli ne premikajo enakomerno, je predstavljala
rešitev tega problema eno najzahtevnejših nalog razvoja avtomatizacije z računalniškimi programi
(Fridl, 1999: str. 117).
Navkljub različnim vidikom v preteklosti je danes mogoče kartografsko generalizacijo z računalniškimi
programi izvajati popolnoma samodejno. Čeprav ne dosega kakovosti ročno izvedene, prevlada
pragmatizem mnogo manjših stroškov nad popolnostjo. Postopki kartografske generalizacije postajajo
ob vedno večji uveljavitvi računalniške tehnologije vedno bolj poenoteni in izvedeni natančneje, hitreje
ter z manjšimi stroški (Fridl, 1999: str. 114).
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10 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi smo opravili okviren pregled kart slovenskega ozemlja 18. in 19. stoletja. Na večini
obravnavanih kart je današnje slovensko ozemlje prikazano kot del večjega območja. To je posledica
tega, da smo Slovenci živeli v različnih državnih tvorbah. V 18. in predvsem v 19. stoletju se začnejo
uveljavljati slovenski kartografi, pred tem so prevladovali večinoma tuji ustvarjalci (Fridl, Šolar, 2011:
str. 219). Ob pojavu domačih, slovenskih kartografov so vedno bolj prihajale v ospredje nacionalne
pravice naroda. Takšne karte, kot je na primer karta Petra Kozlerja, niso imele samo velike kartografske
vrednosti, temveč tudi narodno in buditeljsko vrednost (Korošec, 1978: str. 218-220).
V okviru diplomske naloge smo opravili analizo prikaza kartografskih elementov in postopkov
generalizacije. V splošnem lahko ugotovimo, da je na starejših obravnavanih kartah prikazanih občutno
manj kartografskih elementov kot na kasnejših. Zaradi velikega števila kartografskih elementov, ki se
pojavljajo na kartah, smo se omejili le na prikaze oblikovanosti površja, vodovja, prometnic ter naselij
in grajenih objektov. Največjo razliko v načinu prikaza smo zasledili pri upodabljanju oblikovanosti
površja. V 19. stoletju pride do občutne spremembe v načinu prikaza, saj metodo »krtin« in senčenja
zamenja veliko bolj praktična metoda črtic in pikic. Zaradi nepoznavanja poteka prometnic in njihove
manjše pomembnosti smo zasledili dve karti, ki nimata prikazanih prometnic. Ker se vodovje tudi skozi
daljša obdobja najmanj spreminja, je njegov prikaz na kartah najbolj konstanten. Večina kartografov je
takšne kartografske elemente povzemala od svojih predhodnikov.
Postopki kartografske generalizacije kot jih poznamo danes, so bili v uporabi tudi v preteklosti. Iz
literature smo povzeli sedem takšnih postopkov in s pomočjo preglednic opredelili ali so na posamezni
karti uporabljeni ali ne.
Analiza prikaza kartografskih elementov in postopkov generalizacije nam omogoča boljše razumevanje
današnjih prikazov zemeljskega površja. Tako kot je prikaz kartografskih elementov pred 18. stoletjem
vplival na njihov prikaz v obravnavanih dveh stoletjih, je ta prikaz vplival na sodobne upodobitve
zemeljskega površja. V 19. stoletju so karte postajale vedno bolj podobne današnjim. Največja razlika
med temi kartami in sodobniki prikazi je še vedno upodobitev oblikovanosti površja, za prikaz katerega
danes prevladujejo plastnice.

34

Stajnko, N. 2017. Analiza kart slovenskega ozemlja 18. in 19. stoletja.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Geodezija in geoinformatika.

VIRI
Cerkvenik, Ž. 2013. Zakladi slovenske kartografije (1. del). https://metinalista.si/zakladi-slovenskekartografije-1-del/ (Pridobljeno 10. 8. 2017.)
Christie's. 2017. http://www.christies.com/lotfinder/Lot/robert-de-vaugondy-didier-1723-1786-atlasuniversel-5281435-details.aspx (Pridobljeno 16. 6. 2017.)
Digitalna

knjižnica

Slovenije.

2017.

Special-Karte

des

Herzogthums

Krain.

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-75IQMI4Y (Pridobljeno 16. 6. 2017.)
Digitalne
zbirke
Nacionalne
i
sveučilišne
knjižnice
http://digitalna.nsk.hr/?object=info&id=11164 (Pridobljeno 16. 6. 2017.)

u

Zagrebu.

2017.

Frančula, N. 2003. Kartografska generalizacija. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet.
Fridl, J. 1999. Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije. Ljubljana, Geografski
inštitut Antona Melika ZRC SAZU: 11, 88-90, 103-106, 112-117 str.
Fridl, J., Šolar, R. 2011. Vpliv razvoja kartografskih tehnik na podobe zemljevidov slovenskega
ozemlja od 16. do 19. stoletja. Izvirni znanstveni članek: 213, 219 str.
Gašperič, P. 2016. Razvoj metod prikaza kartografskih elementov na starih zemljevidih ozemlja
Slovenije. Doktorska dizertacija. Koper, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
(samozaložba P. Gašperič): 2-4, 19-43, 46-60, 84-92 str.
Götzfried Antique Maps.
(Pridobljeno 16. 6. 2017.)

2017.

https://www.vintage-maps.com/en/homann-johann-baptist-4

Kambič, P. 2011. Analiza karte Kranjske J. D. Florjančiča iz leta 1744. Diplomska naloga. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (samozaložba P. Kambič): 1, 26, 28 str.
Korošec, B. 1978. Naš prostor v času in projekciji. Ljubljana, Geodetski zavod SR Slovenije: 129-131,
143, 144, 167, 168, 190, 191, 216-220 str.
Lah, A. 1998. Voda – vodovje. Ljubljana, Zbirka usklajeno in sonaravno štev. 2: 7 str.
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/svo/knj02.pdf (Pridobljeno 23. 7. 2017.)
Landkartenarchiv. 2017 .General-Karte des Österreichischen Kaiserstaates mit einem großen Theile der
angrenzenden
Länder
[VIII]
Wien
(1856).
http://www.landkartenarchiv.de/generalkarte576.php?q=Generalkarte_Oesterreichischen_Monarchie_
Scheda_VIII (Pridobljeno 17. 6. 2017.)
Petrovič, D. 2009. Topografija in kartografija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo, Geodetski inštitut Slovenije: 4, 5, 7, 11-13 str.
Petrovič, D. 2015. Prosojnice s predavanj pri predmetu Kartografija.

Stajnko, N. 2017. Analiza kart slovenskega ozemlja 18. in 19. stoletja.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Geodezija in geoinformatika.

35

Podobnikar, T. 2002. Razvoj predstavitev modela površja Zemlje. Geodetski vestnik 46, 3: 201–209.
Površinska oblikovanost Zemlje (sile in procesi). 2017. https://eucbeniki.sio.si/geo1/2490/index5.html
(Pridobljeno 20. 7. 2017.)
Slovenski veliki leksikon. 2007. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga. 4. knjiga: str. 696.
Slovenski veliki leksikon. 2007. Ljubljana. Založba Mladinska knjiga. 5. knjiga: str. 980, 981.
SSKJ. 2017. Veduta. http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika (Pridobljeno 10.
8. 2017)
Wikipedija. 2017. Carl
(Pridobljeno 22. 7. 2017.)

Friedrich

Bauer.

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Bauer

