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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá starými mapami jako zdrojem tematických
informací. V teoretické části jsou představeny vybrané mapy a jejich zdroje na webu. Dále
je popsán proces získání tematických informací z map a možné využití. Cílem praktické
části je vytvoření příkladů využití starých map pro výzkum vývoje mapových znaků a
jejich srovnání na zvolených mapách českých zemí a dále využití starých map pro získání
informací v podobě historických plánů.

Abstract
This thesis deals with the old maps as a source of thematic information. In
theoretical part there are introduced chosen maps and their sources in the website. There is
also described the process of gaining thematic information and its possible use. The target
in practical part is making some examples of the old maps for the research of map signs
development and their comparison in chosen maps of the Czech country and also the use of
old maps for gaining information in the form of historical plans.
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1. ÚVOD
Staré

mapy představují

významný

zdroj

historických

informací

o

krajině

zobrazovaných území. Existuje velké množství dochovaných starých map, které byly
následně digitalizovány a jsou tak cenným zdrojem informací pro následné využití. Z map
lze sledovat například vývoj krajiny v průběhu několika století.
Výzkum starých map je zajímavý i z hlediska zkoumání vývoje kartografie. S obdobím
vzniku map se měnily kartografické postupy a techniky pro jejich tvorbu. U nejstarších
map je možné sledovat nápadné umělecké zdobení. S postupem času se od zdobení
upouštělo a větší důraz se kladl na zlepšení přesnosti a kvality map. Ze starých map
můžeme pozorovat, jak se například postupně měnila struktura mapového klíče. Významná
proměna v čase nastala například u způsobu znázorňování výškopisu, kdy se postupně od
kopečkových metod přešlo přes různé typy šrafování k vrstevnicím či barevným
hypsometriím.
Na úvod je důležité vysvětlit termíny stará mapa a historická mapa. Termín stará mapa
označuje všechny mapy, které byly vytvořeny v minulosti. Oproti tomu termín historická
mapa označuje tematickou mapu, která zachycuje historické události. Historická mapa tak
může být vydaná i v současné době a zobrazovat historické událostí, nebo může jít zároveň
i o starou mapu.

1.1 Cíle práce
Tato diplomová práce je zaměřena na tematické informace zobrazené ve starých
mapách. V současné době jsou dostupné rozsáhlé soubory skenovaných starých map.
Využitelnost informací na nich zobrazených však zůstává nízká. Práce bude řešit teoretické
přístupy získání a využití těchto informací na vybraných příkladech.
Rešeršní část bude věnována průzkumu literatury použitelné při tvorbě této práce.
Další kapitola diplomové práce bude zaměřena na stručný popis vývoje map, a to zejména
těch tematických, představen bude přehled starých map, které budou využity v praktické
části. Další kapitola bude zaměřena na zpřístupnění starých map v digitální podobě a
přehled mapových portálů, kde lze tyto staré mapy prohlížet. Následující kapitola se bude
věnovat procesu získání informací ze starých map a možnostem využití těchto informací
v praxi. V praktické části této diplomové práce budou demonstrovány příklady využití
informací ze starých map. První z nich se bude zabývat vývojem mapových znaků na
mapách českých zemí. Další část bude zaměřena možnost srovnání znaků sídel v prostředí
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webové mapové aplikace. V závěrečné části budou představeny staré mapy nesoucí
tematickou informaci v podobě historických plánů vybudování vodního koridoru MoravaOdra a jejich možné využití.

1.2 Metodika práce
První kapitola práce se věnuje cílům práce a přibližuje tematiku starých map. Druhá
kapitola se zabývá rešerší literatury. V této části byly prozkoumány zdroje, které se věnují
danému tématu a které bylo možné využít při tvorbě této práce. Popsány byly zdroje
z české a zahraniční literatury v tištěné i elektronické podobě.
Třetí kapitola přibližuje vývoj starých map, o kterém je nutné mít určité povědomí při
práci se starými mapami. V první části byl popsán stručný vývoj starých map rozdělený do
šesti vývojových etap kartografie, které definoval ve své práci J. Pravda. Další část
kapitoly se zaměřuje na vývoj tematických map. V poslední části jsou okomentovány
významné staré mapy českých zemí od první poloviny 16. století až do 18. století. S těmito
mapami bylo pracováno v praktické části této práce.
Čtvrtá kapitola se zabývá zpřístupněním starých map na webových portálech. Portály,
které jsou možnými zdroji starých map, byly představeny a zhodnoceny. Hodnocena byla
kritéria: technologické řešení, zobrazované mapy, uživatelské prostředí a následné celkové
zhodnocení. Závěr kapitoly je zaměřen na právní ochranu starých map, kterou je nutné
respektovat při práci s nimi.
Pátá kapitola se věnuje procesu získání informací ze starých map a jejich následnému
využití. V první části jsou popsány všechny důležité kroky, jako je digitalizace,
georeferencování či vektorizace. Dále jsou nastíněny možnosti využití informací ze starých
map na příkladů článků využívajících staré mapy pro výzkum krajiny.
V šesté kapitole jsou demonstrovány příklady praktického využití starých map.
V prvním případě je představena možnost využití starých map pro výzkum vývoje
kartografického jazyka na vybraných mapách českých zemí. Sledován byl vývoj mapových
znaků pro sídla, vodstvo, lesní porosty a reliéf, což jsou důležité prvky vyskytující se na
mapách. Vývoj mapových znaků byl zkoumán na mapách z období 15. – 18. století. Pro
výzkum byly zvoleny takové mapy, na kterých je patrná změna v použitém značkovém
klíči. Jelikož na těchto prvních mapách českých zemí ještě neexistovaly ustálené mapové
znaky a každý autor používal do jisté míry znaky vlastní, je možné dokumentovat postupné
formování kartografického jazyka. Další část je zaměřena na možnost porovnání
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mapových znaků sídel na starých mapách prostřednictvím webové mapové aplikace. Pro
sídla s nejvyšším počtem obyvatel byly vytvořeny výřezy mapových znaků sídel z map
Moravy a nahrány do aplikace, ve které je možné si znaky jednoduše prohlížet a srovnávat.
Nakonec je zmíněna možnost využití tematických informací ze starých map v podobě
historických stavebních plánů, které v tomto případě představují plány pro vybudování
vodního kanálu Morava-Odra na mapách z první poloviny 18. století.
V rámci metodiky je nutné zmínit, že v průběhu tvorby této práce bylo pracováno také
s anglicky psanou literaturou a internetovými zdroji, proto je v této části popsán přístup
k anglickým termínům, které se objevují v textu. Užívané anglické termíny je možné
rozdělit do dvou skupin. První skupina zahrnuje anglické termíny, u nichž se běžně
používá českého překladu. V tomto případě byl takový termín použit v českém překladu a
doplněn v závorce anglickým názvem, jako například: barevná segmentace obrazu (color
image segmentation). Druhou skupinu představují takové anglické termíny, které jsou
použité v původním anglickém jazyce. Do této skupiny se řadí termíny, které nemají
v českém jazyce přesný ekvivalent (např. metoda Spline), nebo jsou již v českém prostředí
přejaté původní anglické názvy (např. grid, pixel). Rovněž byly užívány originální anglické
názvy softwarů a nástrojů (např. MapAnalyst, ArcMap).
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2. REŠERŠE LITERATURY
Tato kapitola diplomové práce se věnuje rešerši literatury, která se zabývá tématem
starých map a nabízí možnosti využití při tvorbě této diplomové práce. Jak uvádí Cajthaml
(2012), je možné vymezit jednotlivé oblasti zájmu týkající se starých map. Podle těchto
oblastí byla rozdělena odborná literatura věnující se starým mapám. Jednotlivé typy
literatury tak byly rozlišeny na přístup:


historický



matematický



kartografický



aplikační

1) Historický přístup
Do první skupiny lze zařadit literaturu, která se zabývá starými mapami z hlediska
historického přístupu. Autoři se zabývají popisem starých map, zkoumají pozadí vzniku
mapy, představují autory map, rytce a další osoby podílející se na vzniku mapy nebo
popisují použité metody při tvorbě mapy. Jedním z významných českých autorů
zabývajících se starými mapami z historického hlediska byl K. Kuchař. Podrobnému
popisu starých map se věnoval v publikaci s názvem Vývoj mapového zobrazení území
Československé republiky - Mapy českých zemí do poloviny 18. století z roku 1959. Autor
v tomto díle podrobně popisuje všechny mapy českých zemí do poloviny 18. století.
Zmíněny jsou všechny významné mapy Čech, Moravy a Slezska. Autor v díle kromě
detailního popisu všech zmíněných map zveřejňuje také jejich ukázky.
Na zmíněné dílo navázali autoři F. Boguszak a J. Císař vydáním dalšího dílu publikace
Vývoj mapového zobrazení území Československé socialistické republiky - Mapování a
měření českých zemí od pol. 18. století do počátku 20. stol z roku 1961. V tomto díle autoři
informují o vojenských mapováních, která proběhla v českých zemích, a dále se věnují
například katastrům a dalším státním mapovým dílům.
Dále lze zmínit autorku zabývající se historickou kartografií a dějinami kartografie,
kterou je E. Semotanová. Zajímavou publikací je dílo Mapy Čech, Moravy a Slezska v
zrcadle staletí. Autorka uvádí ilustrovaný přehled mapových děl na našem území, ať už se
jedná o nejznámější mapová díla českých zemí, či mapy jednotlivých oblastí. Autorka dále
píše o autorech map a vývoji kartografie.
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V publikaci Kartografie v historické práci z roku 1994 se autorka věnuje rozboru
kartografických pramenů. Dále se také zabývá popisem významných mapových fondů a
sbírek v České republice a v zahraničí. Publikace také pojednává o dějinách kartografie a
obsahuje seznam vydaných map v českých zemích.
Jako dalšího autora lze uvést B. Veverku, který se vývoji kartografie a přehledu
starých map věnuje v několika kapitolách v publikaci Topografická a tematická kartografie
z roku 2001.
Slovenský kartograf J. Pravda se věnoval historii a vývoji map v článku s názvem
Hlavné etapy vývoja mapy a kartografie. Autor se v článku zamýšlí nad rozdělením do
hlavních etap vývoje kartografie a udává příklady, jaké ve svých publikacích použili autoři,
mezi které patří například Raisz, Szaflarski, Sališčev, Robinson či Kuchař. Autor poté
představil rozdělení vývoje map kartografie do šesti etap. Toto rozdělení obsahuje
následující vývojové etapy: prehistorické období, období starověkých orientálních kultur,
antické období, středověké období, období renesance a novověku a období 20. století.
Každou etapu autor popisuje a udává významná díla a milníky ve vývoji. Poznatků
z tohoto článku bylo využito v části kapitoly 3.1, ve které je stručně zmíněn vývoj starých
map.
Ze zahraniční literatury je nutné zmínit amerického autora D. Woodwarda a jeho
rozsáhlá série s názvem The History of Cartography. Celé dílo, které se skládá z více než
deseti knih, je velice obsáhlé a poskytuje ucelený přehled o dějinách kartografie.
Všechny výše zmíněné odborné publikace jsou vhodným zdrojem pro získání
informací o starých mapách. Informace z těchto publikací bylo možné využít při tvorbě
třetí kapitoly zabývající se vývojem map a jejich přehledem.
Z hlediska popisu vývoje tematických map je velice přínosným článek s názvem
Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics, and data
visualization, který v roce 2008 napsal M. Friendly. Ve zmíněném článku se zabývá
důležitými událostmi v rozvoji tematické kartografie a vizualizace dat. V článku popisuje
různá časová období vývoje zobrazení tematických informací a přehledně uvádí letopočty
představující určitý milník v tvorbě tematické kartografie. Události, které autor zmiňuje,
vhodně doplňuje odkazy na zmíněná díla, portréty autorů či další doplňující informace.
Tento článek se stal hlavním zdrojem informací pro kapitolu 3.2 této diplomové práce,
která se zabývá vývojem tematických map.
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2) Matematický přístup
Další přístup výzkumu starých map je matematický. V tomto případě se autoři
zaměřují na analýzy přesnosti map. Výstupem jsou například kartometrické charakteristiky,
jako je pravděpodobné zobrazení, střední hodnota měřítka, stočení mapového rámu a další.
Z hlediska matematického přístupu se starými mapami zabývá například J. Cajthaml v
publikaci Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu Müllerových map Čech a
Moravy z roku 2012, kde jsou popsány výpočty globálních či lokálních kartometrických
charakteristik map vypovídajících o kvalitě, mezi které patří například polohová chyba
prvků mapy, průměrné měřítko mapy, průměrné natočení obsahu mapy a další. Kromě toho
se autor v díle věnuje i popisu nejvýznamnějších starých map našeho území a dále jejich
digitalizaci a zpřístupnění.
3) Kartografický přístup
Dále lze zmínit literaturu, která na mapy nahlíží z kartografického pohledu. Ten je
zaměřen především na použití kartografických technik pro zobrazení obsahu mapy. Často
je sledováno, jak se v čase vyvíjela tvorba znakového klíče. Příkladem je článek Staré
mapy Čech – vybrané aspekty kartografického jazyka od autora M. Mikšovského, který
spolu s autorkou R. Zimovou, sleduje vývoj mapových znaků sídel na starých mapách
Čech. Na příkladu tohoto článku je v praktické části sledován vývoj kartografického jazyka
na vybraných mapách českých zemí.
4) Aplikační přístup
Nakonec lze vyčlenit aplikační skupinu literatury. Tento okruh literatury se zabývá
zpřístupněním map a využitím obsažených informací v praxi. V českém prostředí se
věnovali využití informací ze starých map autoři J. Cajthaml a J. Krejčí ve svém článku
Využití starých map pro výzkum krajiny. Autoři pro analýzu použili mapy vojenských
mapování, vojenských topografických map a současnou základní mapu měřítka 1:25 000.
Po georeferencování a georeferencování použitých mapových zdrojů provedli analýzu
vývoje cestní sítě, vodních toků, vodních ploch a zalesnění. Analýza z článku je podrobněji
popsána jako příklad v kapitole 5.3 s názvem využití tematických informací ze starých
map.
Mnozí autoři se věnují tvorbě nástrojů a postupů pro automatické rozpoznávání obrazů
a automatické vektorizace, čímž by se výrazně urychlil a zkvalitnil proces zpracování
starých map a získávání informací z nich. Automatické vektorizaci se ve své práci Efficient
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and Robust Graphics Recognition from Historical Maps věnuje kolektiv autorů: Y. Chiang,
C. A. Knoblock a S. Leyk. V článku popisují jednotlivé kroky automatické vektorizace na
příkladu vektorizace vrstvy silnic ze staré mapy. Celý proces automatické vektorizace
aplikované v článku je dále zmíněn v páté kapitole věnující se procesu získání informací ze
starých map.
Z českých autorů se analýze a implementaci aplikace pro automatické vyhledávání
objektů v obrazu historických map věnoval M. Talich s J. Koterou, kteří vytvořili
algoritmus pro automatické vyhledávání bodových mapových značek na mapách III.
vojenského mapování a jeho funkčnost popsali v Metodice vyhledávání mapových značek
na digitalizovaných starých mapách.
Shrnutí kapitoly
Tato kapitola se zabývala rešerší vhodné literatury využitelné při tvorbě této
diplomové práce. Odborná literatura byla rozdělena podle přístupů, jak o starých mapách
pojednává. Typ literatury, který se zabývá obecnými informacemi o starých mapách, lze
označit jako historický a řadí s k němu práce autorů, jako jsou Kuchař, Boguszak, Pravda
či Friendly, jejichž poznatků bylo využíváno při tvorbě třetí kapitoly. Matematický přístup
se zabývá například kartometrickými charakteristikami starých map. Další skupina
literatury je aplikační, která se zabývá využitím informací z map v praxi. Pro příklad
využití informací ze starých map byla popsána analýza z článku Cajthamla a Krejčího.
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3. VÝVOJ A PŘEHLED STARÝCH MAP
Při práci se starými mapami je nutné mít povědomí o době vzniku mapy, autorovi
mapy či technice vzniku mapy, jelikož tyto vlastnosti ovlivňují kvalitu zobrazených
geografických informací. Tato část diplomové práce se proto v první podkapitole věnuje
stručnému vývoji map od období vzniku prvních primitivních map až do konce minulého
století a zmiňuje příklady významných kartografických děl historie. Druhá podkapitola je
orientována přímo na vývoj tematických map.
Třetí část kapitoly je zaměřena na stručný přehled starých map českých zemí od
počátku 16. století, kdy byla vytvořena první samostatná mapa části území českých zemí,
až do 18. století.

3.1 Vývoj starých map
Tato podkapitola je věnována stručnému přehledu vývoji map. Pro tuto část bylo
využito rozdělení vývojových etap popsané J. Pravdou v článku Hlavné etapy vývoja mapy
a kartografie. Pravdovo dělení vývoje map obsahuje celkem šest období, které pokrývají
časové období od prehistorické doby až po konec 20. století.
Počátek tvorby map se datuje do prehistorického období, kdy patrně vznikla nejstarší
mapová památka, za kterou mnozí autoři považují rytinu na mamutím klu, který byl
nalezen v Pavlově v roce 1962 při archeologických výzkumech (Pravda, 1996). Mamutí
kel pochází z období přibližně 25 000 let př. n. l. Vedou se však spory o tom, jestli je
možné nález považovat za mapu. Podle zastánců, mezi které patří archeolog B. Klíma, se
jedná o mapu zobrazující zákres tábořiště lovců mamutů a okolní krajiny společně
s meandrující řekou.
Jako další období vymezuje Pravda (1996) období starověkých orientálních kultur, ve
kterém jsou za hlavní centra vývoje kartografie považovány oblasti Starověkého východu,
Egypta, Číny, Indie a Střední Ameriky. Až později se do popředí dostává oblast
starověkého Řecka a Říma. Z tohoto období jsou dochovány zejména velkoměřítkové
mapy a plány, které byly zakreslovány na hliněné destičky. Příkladem takové mapy je
mapa severu Mezopotámie z doby přibližně 2500 až 2200 př. n. l., která byla nalezena při
vykopávkách u města Gasur. Tato mapa je podle Drápely a kol. (2006) známá jako
nejstarší stranově orientovaná mapa na světě.
Antické období kartografie je významné pro současnou kartografii tím, že Řekové
položili základy matematické kartografie, zavedli zeměpisné souřadnice a navrhli
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zobrazení, z nichž některá jsou používána dosud. Vrchol antického období kartografie je
spjat s dílem Klaudia Ptolemaia. Ve svém rozsáhlém díle vytvořil mapu světa, pro kterou
zvolil kuželové zobrazení s nezkreslenými poledníky. Pro vyjádření reliéfu zavedl
kopečkovou metodu, která byla používána až do 18. století našeho letopočtu. Jeho význam
spočívá i ve stanovení nultého poledníku a zavedení termínů, jako je topografie (Veverka,
2001).
Středověké období v Evropě je podle Pravdy (1996) považováno za úpadkové období
kartografie. To je mimo jiné způsobeno tím, že nebyly získávány nové geografické
poznatky a mapy neobsahovaly žádný matematický základ. Ve středověké kartografii byly
rozšířené mapy označované jako Mappaemundi, které se podle Drápely a kol. (2006)
rozdělují na pásmové mapy, Beatovy mapy a tzv. T-O mapy. Jak uvádí Pravda (1996),
určitý pokrok nastal až s rozvojem portolánových map, které sloužily jako navigační mapy
pro mořeplavce.
Obdobím, ve kterém kartografie dosáhla výrazného rozvoje, je renesance a novověk,
což souvisí to s tím, že dochází k novým geografickým objevům a rozvoji matematické
kartografie. Kromě toho má podle Drápely a kol. (2006) výrazný vliv na rozvoj kartografie
především znovuobjevení Ptolemaiovy Geografie. V této době vnikají první tematické
mapy a také chorografické mapy, které se podrobně zabývají jednotlivými zeměmi a
oblastmi. Pro období renesance je v 16. století charakteristický rozvoj rozsáhlých
atlasových děl. Nejvýznamnější atlasy této doby pohází od autorů Gerharda Mercatora a
Abrahama Ortelia. Orteliův atlas Theatrum orbis terrarum z roku 1570 je podle Drápely a
kol. (2006) považován za první moderní atlas. Od počátku 18. století dochází k přerodu
kartografie, jenž dostává označení reformace kartografie. Jde o úplnou změnu v
prostředcích

a

způsobech

pořizování

map,

neboť

základem

kartografie

se

stává zeměměřictví (Drápela a kol., 2006).
Jako poslední definuje Pravda (1996) období 20. století v kartografii, které se
vyznačuje intenzivní tvorbou národních, regionálních atlasů a topografických map, které
již pokrývají celý svět. Přesnost a kvalita kartografických děl dosahuje vysoké úrovně díky
novým technickým možnostem, jako je například ofsetový tisk, využití fotogrammetrie,
dálkového průzkumu Země a nástup počítačů v kartografii. V tomto období se kartografie
stává všeobecně uznávanou technickou a vědeckou disciplínou. V roce 1961 vzniká
Mezinárodní kartografická asociace (Pravda, 1996).
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3.2 Vývoj tematických map
Předchozí podkapitola stručně shrnovala vývoj kartografie a zmínila významná
mapová díla historie. Následující část je zaměřena na vývoj map tematických, které
zobrazují na podkladu topografické mapy tematickou nadstavbu v podobě informací
o fyzickogeografických a sociálně-ekonomických jevech a vztahy mezi nimi (Veverka,
2001).
Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, počátek tvorby map je možné datovat do
prehistorického období. Oproti tomu mapy, které je možné považovat za tematické, se
začaly objevovat až o několik tisíc let později. Rozvoj tematických map byl podmíněn
vznikem dostatečně kvalitních podkladových topografických map. Za etapu, kdy začaly
vznikat tematické mapy, je označován počátek 16. století. Za jednu z nejstarších map,
kterou je možné považovat za převážně tematickou, je mnohými odborníky považována
Etzlaubova mapa z roku 1500. Tato mapa obsahuje tematickou informaci v podobě
vyznačených cest a je považována za první silniční neboli tzv. itinerární mapu. Cesty jsou
na mapě zaznamenány v podobě linií tvořenými tečkami. Vzdálenosti mezi tečkami
znamenají vzdálenost jedné německé míle.
V tomto období také vznikla Klaudyánova mapa Čech, která je považována za první
mapu českých zemí, a lze ji také považovat za tematickou mapu díky tomu, že obsahuje
tematickou nadstavbu v podobě informací o zobrazených městech Čech. Města jsou
v Klaudyánově mapě, jak vysvětluje Kuchař (1959), rozdělena podle politické příslušnosti
do dvou skupin, a to na města královská, která jsou symbolizována královskou korunou, a
města panská symbolizována štítem. Kromě tohoto rozdělení podává Klaudyánova mapa
informaci o náboženské příslušnosti měst. Katolická města jsou na mapě vyznačena
symbolem, který představují dva zkřížené klíče. Města pod vlivem kališnické
(utrakvistické) církve označuje symbol kalichu. Kromě symbolů pro města obsahuje mapa
také 59 značek pro ostatní sídla a 131 značek pro hrady, zámky kláštery a tvrze.
Mezi významné autory tematických map během 17. století patřil kartograf, astronom a
matematik Edmond Halley, který podle Friendlyho (2008) vytvořil v roce 1686 první
známou tematickou mapu zabývající se počasím. Mapa zobrazovala proudění pasátů a
monzunů v tropických a subtropických oblastech. Směry proudění pasátů jsou v mapě
vyjádřeny přerušovanými čarami a šipkami. Další Halleyho tematická mapa pochází z roku
1701 a zabývá se magnetickou deklinací Země. Vydání mapy předcházely dva roky
rozsáhlých pozorování zemského magnetismu. Tato mapa je zajímavá tím, že jako první
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obsahuje izogony, což jsou čáry označující místa se stejnými hodnotami magnetické
deklinace.
Rozvoj tematických map pokračoval v 18. století. Autoři začali vytvářet mapy
zaměřené na geologii, geomorfologii, zdravotní údaje a socioekonomické údaje. To bylo
umožněno tím, že se v Evropě začaly zakládat statistické úřady. V této době se také
začínají používat nové grafické metody na zobrazení prostorových informací.
Roku 1743 byla vytvořena mapa, která je považována za první moderní kartografickou
reprezentaci geologických informací. Autorem této mapy je anglický geolog Christopher
Packe. Mapa zobrazuje území části Kentu v jižní Anglii.
První mapu výskytu jednotlivých případů určité choroby pomocí teček a kruhů
vytvořil podle Friendlyho (2008) roku 1798 Valentine Seaman. Autor v této mapě
znázorňuje místa výskytu žluté zimnice v nábřežních částech New Yorku.
Období 19. století je spojeno s největším rozvojem tematických map v dějinách
kartografie. V tomto období se začínají používat nové grafické metody na zobrazení
tematických informací, jako jsou například různé digramy, katogramy nebo tečkové
metody (Friendly, 2008).
První geologická mapa na území Spojených států amerických byla vytvořena
geologem a kartografem Williamem Maclurem v roce 1809. Maclure během přípravných
prací v průběhu dvou let zmapoval téměř každý stát Spojených států.
V roce 1815 byla publikována komplexní geologická mapa Británie. Autorem této
mapy je William Smith. Mapa je podle Friendlyho (2008) převratná tím, že zobrazuje
území Anglie, Walesu a Skotska, a je tak považována za první geologickou mapu
pokrývající území celého státu.

Obr. 1.: Smithova geologická mapa Británie z roku 1815
Zdroj: http://www.strata-smith.com/wp-content/uploads/2015/02/image677-cropped.png
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Další významná tematická mapa byla publikovaná v roce 1817. Tato mapa, kterou
vytvořil německý geograf Alexander von Humboldt, zobrazuje hodnoty teplot ve světě.
Poprvé byla využita metoda izoterem, což jsou čáry spojující místa se stejnou teplotou.
Mapa popisuje závislost hodnot teploty na hodnotách zeměpisné šířky a nadmořské výšky.
V roce 1826 vytvořil Baron Pierre Charles Dupin první známou choropletovou mapu
na světě (na obrázku č. 2). Choropletová mapa je jednou z nejpoužívanějších metod pro
zobrazení tematické informace v kartografii. Dupin v této mapě zobrazoval rozdělení a
intenzitu negramotnosti v jednotlivých administrativních územích ve Francii (Friendly,
2008). Hodnoty negramotnosti jsou symbolizovány tónem barvy na černobílé škále.
Černou barvou jsou vyznačena území s vysokými hodnotami negramotnosti a naopak bíle
jsou vyznačena území s nízkými hodnotami.

Obr. 2.: První choropletová mapa na světě od Pierra Dupina
Zdroj: http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/images/dupin1826-map_200.jpg

Roku 1830 byla poprvé použita kartografická metoda teček pro znázornění hodnot
populace. Autor Armand Joseph Frere de Montizon touto metodou znázornil v mapě (obr.
č. 3) hodnoty populace v administrativních celcích Francie. Každá tečka v mapě
zastupovala 10 000 obyvatel (Friendly, 2008).
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Obr. 3.: Mapa populace ve Francii z roku 1830
Zdroj: http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/images/montizon-dotmap.jpg

Za další známou tematickou mapu s využitím tečkové metody lze považovat mapu od
anglického lékaře Johna Snowa z roku 1855, která mapuje rozšíření cholery v části
Londýna (Friendly, 2008). Snow tuto mapu vytvořil při pátrání po zdroji epidemie cholery
v londýnské čtvrti Soho. V mapě byly zaznamenávány pumpy a místa, kde došlo k úmrtí
v důsledku nakažení cholerou, a zkoumán vztah mezi těmito skutečnostmi. Snow je díky
této mapě považován za prvního autora, který provedl prostorovou analýzu.
Během 20. století dále pokračoval rozvoj statistických metod a byly získány nové
vědecké poznatky a objevy. Začalo se také používat nových technologických prostředků a
metod. S tím souvisí nárůst produkce moderních tematických map a atlasů.

3.3 Přehled využitých starých map
Předchozí kapitoly se věnují vývoji kartografie ve světě. V této části jsou pak
představeny vybrané staré mapy zobrazující české země, na kterých bude v další části
práce sledován vývoj kartografického jazyka, a dále mapy nesoucí tematickou informaci v
podobě plánů vybudování vodního koridoru Morava-Odra, jež budou rovněž využity
v praktické části této práce.
Za nejstarší mapu, která zobrazuje území českých zemí, se považuje mapa Čech od
Mikuláše Klaudyána z roku 1518. Přehled mapuje období od vzniku první mapy českých
zemí do 18. století. Tyto mapy jsou stručně popsány a v přílohách jsou pak obsaženy
náhledy na ně a na výřezy mapových znaků.
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Klaudyánova mapa Čech z roku 1518
Za nejstarší mapu českých zemí je považována Klaudyánova mapa Čech z roku
1518. Autorem této mapy je Mikuláš Klaudyán, který působil jako lékař a knihtiskař.
Rukopis této mapy byl hotov již v roce 1516, avšak mapa musela být před vydáním
schválena norimberskou městskou radou. Mapa se rozprostírá pouze na jedné třetině listu a
ve zbylé části jsou zobrazeny kresby postavy Ludvíka Jagellonského s erby zemí
spadajícími pod jeho vládu. Dále jsou vyobrazeny erby českých šlechtických rodů.
Mapa je vytvořena v měřítku přibližně 1:685 000 a je orientována k jihu.
Klaudyánova mapa obsahuje podle Kuchaře (1959) celkem 280 sídlištních značek a názvů.
Rozlišena jsou města královská, kterých je 37 a jsou označena korunou, a panská, jejichž
počet je 53 a jsou označena štítem. Podle církevní příslušnosti mapa rozlišuje města
katolická a kališnická. Dále jsou zobrazeny ostatní sídla, hrady, zámky, kláštery a tvrze.
Kromě sídelních jednotek mapa obsahuje také některé řeky, z nichž jsou ty významnější
doplněny popisem. Horstvo je na mapě vyznačeno kresbou listnatých lesů a pouze
Krkonoše jsou doplněny popisem. Všechny názvy na mapě jsou české a nezkomolené.
Podle Cajthamla (2012) je tato mapa jednou z našich nejcennějších kartografických
památek, jelikož je to první mapa nejen samostatných Čech, ale dokonce i první
samostatná mapa země ve Střední Evropě. Je dochován pouze jediný originál Klaudyánovy
mapy, který je uložen v biskupské knihovně v Litoměřicích.
Helwigova mapa Slezska z roku 1561
Helwigova mapa je první mapou, která zobrazovala samostatné Slezsko. Autorem
je Martin Helwig, který působil jako učitel ve Vratislavi. Mapa je vytvořena v měřítku
přibližně 1:550 000 o rozměrech listu 669x816 mm (Drápela a kol., 2006). Jak vysvětluje
Kuchař (1959), orientace mapy je jižní proto, aby Horní Slezsko bylo nahoře, a řeka Odra
tekla směrem dolů do dolního Slezska. Mapa je doplněna o ozdobné prvky v podobě znaků
slezských knížectví a jejich hlavních měst.
Celkem je na mapě zobrazeno 308 míst a mapa působí zaplněným dojmem, který je
způsoben pahorkovou kresbou terénu, kompaktním zobrazením lesních ploch a příliš
velkými značkami sídel (Cajthaml, 2012). Zajímavostí mapy je, že je v ní vyobrazena
postava vládce hor Krakonoše v podobě gryfa s jeleními parohy. Mapa Slezska byla
otisknuta i v atlasu Abrahama Ortelia. Je známo více než deset vydání Helwigovy mapy,
které dále sloužily jako podklady pro další mapová díla.
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Crigingerova mapa Čech z roku 1568
Druhá mapa Čech byla vytvořena Janem Crigingerem, který působil jako farář
v česko-německém pohraničí, a vyryta byla roku 1568 v Lipsku. Mapa byla vytištěna o
rozměrech mapového listu 486 x 421 mm v měřítku, které bylo určeno na 1:683 500
(Cajthaml, 2007). V mapě je podle Kuchaře (1959) zaznačeno celkem 292 sídelních míst,
které jsou rozděleny na města, vesnice, hrady a kláštery. Pro vydření reliéfu byla použita
kopečková metoda. Jak uvádí Kuchař (1959), Crigingerova mapa velmi dobře vystihuje
krušnohorskou oblast i lesní val Českého lesa a Šumavy, ale naopak obraz Krkonoš a
Jizerských hor není již tak dobře vyjádřen. Poměrně zdařile je v mapě zakresleno vodstvo.
Názvosloví v mapě se objevuje v českém a německém jazyce.
Jak uvádí Kuchař (1959), jsou známé pouze dva dochované neúplné výtisky mapy.
Jeden z nich, který sloužil Orteliovi jako předloha pro jeho mapu Čech, je uložen
v Salzburgu, a druhý výtisk se nachází ve Strahovské knihovně v Praze.
Fabriciova mapa Moravy z roku 1569
Autorem této mapy byl matematik a vídeňský lékař Pavel Fabricius. Mapa byla
vytvořena v nezvykle velkých rozměrech na tehdejší dobu (846 x 946 mm) a v měřítku
1:288 000 (Cajthaml, 2012). Mapa kromě Moravy zobrazuje také část Rakouska.
Celkem je v mapě podle Kuchaře (1959) zaznačeno 347 místních názvů na Moravě.
Dalších 134 názvů je obsaženo v části Rakouska. Obsažené názvy jsou často zkomolené a
nelze je tudíž identifikovat. Původně bylo názvosloví pouze německé a až v pozdějších
výtiscích byly přidány české názvy. Vodstvo obsahuje všechny důležité vodní toky. Reliéf
je vyznačen pomocí kopečkové metody. Rám mapy je doplněn o zeměpisnou síť, která je
rozdělena v intervalu po pěti minutách. Fabriciova mapa byla velice oblíbená, a proto byla
použita v atlasu Abrahama Ortelia i v Mercatorově atlasu.
Komenského mapa Moravy z roku 1624
Autorem další mapy Moravy je Jan Ámos Komenský, který je známý také jako
jeden z největších českých filosofů a spisovatelů. Komenský svou mapu vytvořil
především ve snaze napravit chyby, které se objevovaly ve Fabriciově mapě. Jednalo se o
zkomolené názvy a nepřesnosti v zakreslení reliéfu. Informace pro tvorbu mapy získával
Komenský z vlastních mapování a cest po Moravě.
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Mapa je vytvořena v rozměrech 544 x 442 mm a její rám obsahuje síť
zeměpisných souřadnic po jedné minutě. Měřítko mapy je podle Drápely a kol. (2006)
přibližně 1:530 000. Pro sídla vytvořil Komenský sedm značek, jejichž kombinací lze
docílit více kategorií. Mapa obsahuje vysvětlivky k použitým značkám v pravé dolní části.
Celkově je v mapě, jak uvádí Cajthaml (2012), zaznačeno 767 objektů, z nichž 499 je
popsaných. U důležitých sídel je doplněn také německý název. Reliéf je v Komenského
mapě vyjádřen kopečkovou metodou. Oproti Fabriciově mapě se zde dočkalo zlepšení
znázornění vodstva. Komenského mapa byla vytištěna ve více než 100 různých vydání,
byla použita i např. v atlasech Ortelia či Blaueho. U nás se mapa dočkala podle Kuchaře
(1959) prvního vydání v roce 1677. Mapový list je zdoben vedutami čtyř měst: Brna,
Znojma, Olomouce a Polné.
Vogtova mapa Čech z roku 1712
V roce 1712 vydal autor Johann Vogt ve Frankfurtu nad Mohanem spis s názvem
Historický a geografický popis současného Království Českého, jehož součásti byla mapa
Čech. Mapa má rozměry mapového listu 853 x 656 mm a byla vytvořena v měřítku
přibližně 1 : 396 000 (Cajthaml, 2007).
Mapa má velmi bohatý topografický obsah. Celkem je na mapě podle Kuchaře
(1959) zobrazeno 3110 lokalit, které jsou vyznačeny 24 mapovými znaky pro sídla, hrady,
mlýny, školy, pošty a další objekty. Vedle konvenčních značek použil autor i
perspektivních drobnokreseb, např. pro hrady a zámky. Horstva Vogtovy mapy jsou podle
Kuchaře (1959) vykreslena dosti nesouvisle, takže hlavní rysy horopisu Čech zanikají.
Naopak vodstvo je v mapě zakresleno velice kvalitně v porovnání s předchozími mapami.
Vogtova mapa nebyla tak rozšířena jako předchozí mapy, což zbylo způsobeno
vydáním Müllerových map o několik let později. Jeden z výtisku Vogtovy mapy je
uchován v Mapové sbírce Historického ústavu AV ČR v Praze (Cajthaml, 2007).
Müllerova mapa Moravy z roku 1716
Autorem mapy je Jan Kryštof Müller, který byl rakouským vojenským inženýrem a
vystudoval matematiku a kreslení. Mapování Moravy probíhalo podle Kuchaře (1959)
v letech 1708-1712 postupně po jednotlivých krajích. Mapa byla vyryta v Brně roku 1916
na čtyřech deskách a je zpracována v měřítku přibližně 1:180 000 o celkových rozměrech
1374x974mm (Cajthaml, 2007). Rám mapy obsahuje zeměpisné souřadnice v intervalu po
dvou minutách.
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Na mapě je zaznamenáno celkem 4091 místních jmen, které zahrnují města,
vesnice, hrady, kláštery, prameny i například naleziště nerostných surovin (Kuchař, 1959).
Reliéf v mapě je zaznačen kopečkovou metodou. Vodstvo je v mapě zachyceno velice
podrobně. Veškerý popis na mapě je v německém jazyce.
Müllerova mapa byla na tehdejší dobu velice kvalitní, což dokazuje množství
dalších vydání v pozdějších letech. Z Müllerovy mapy byly odvozeny mapy moravských
krajů, které byly vydány Janem Kryštofem Homannem ve 20. letech 18. století. V roce
1762 byla vydána mapa olomoucké diecéze. Originály Müllerovy mapy Moravy se nachází
v mapové sbírce Historického ústavu Akademie věd České republiky. Podle Cajthamla
(2007) jsou Müllerovy mapy patrně nejpodrobnějšími mapami českých zemí vytvořené
jednotlivcem.
Müllerova mapa Čech z roku 1720
Jako další vytvořil Jan Kryštof Müller mapu Čech. Jak popisuje Kuchař (1959)
mapování trvalo 8 let (1712-1720) a probíhalo po jednotlivých krajích. Müllerova mapa je
rozdělena na 25 mapových listů a má celkové rozměry 282,2 x 240,3 cm v měřítku
přibližně 1:132 000 (Kuchař, 1959). Mapový rám obsahuje zeměpisně souřadnice
v intervalech po jedné minutě.
Mapa podle Kuchaře (1959) obsahuje zákres 12 495 lokalit, jež jsou popsány
v obsáhlé legendě v latině a němčině. Reliéf je na mapě vyznačen kopečkovou metodou a
oproti Müllerově mapě Moravy jsou zde pohoří i popsány. Vodní toky a plochy jsou zde
podrobně vykresleny. Zobrazeny jsou v mapě i hranice tehdejších českých krajů. Jak uvádí
Veverka (2001), jsou v mapě smluvenými značkami zobrazeny také objekty jako například:
naleziště rud, léčebné prameny, vinice, chmelnice a převozy na řekách. Popis objektů mapy
je v německém jazyce.
Müllerova mapa Čech je díky svému obsahu a kvalitě zpracování považována za
jedno z nejvýznamnějších kartografických děl naší historie. Význam Müllerových map
kromě podrobného obsahu spočívá také v estetické hodnotě. Mapy obsahují parerga od
českého malíře Václava Vavřince Reinera.
Mapa Lothara Vogemonta s návrhem kanálu Morava-Odra z roku 1709
Mapa od nizozemského autora Lothara Vogemonta z roku 1709 s názvem Reductio
Cartae de qua in Capit. IV. complectentis, partem Moraviae, Beczwae et Oderae zachycuje
plány kanálu, který by měl propojit řeky Moravu a Odru.
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Mapa je vytvořena technikou mědirytu a je vytištěna na mapovém listu o rozměrech
27 x 76,5 cm (Mollova mapová sbírka). Celý mapový list je orientován východním
směrem z důvodu, aby mohl být zobrazen tok řeky Moravy na šířku. Uprostřed horní části
mapového listu se nachází ozdobná nápisová kartuše, uvnitř které je umístěn latinský
název mapy. V dolní části mapy se nachází směrová růžice. V pravé dolní části se nachází
grafické měřítko.
V mapě jsou zaznamenány vodní toky a plochy, sídla, lesní porosty a reliéf. Pro
horstvo byla zvolena kopečková metoda. Plánovaný kanál propojující řeky Odru a Bečvu
je v mapě vyznačen dvojitou čárkovanou linií. Veškeré názvy v mapě jsou popsány latinou.
Mapa Norberta Wenzla von Lincka s návrhem kanálu Morava-Odra z roku 1719
Další ze starých map zobrazující plán kanálu je mapa z roku 1719 od autora
Norberta Wenzla von Lincka. Celý název této mapy zní „Mappa des March-Flus wie
solcher in die Donau lauft, und wie die so grossen Nutzen bringende Schiffart, unter
Glorwürdigster Regirung Ihrer Römisch Kaiser zu Hispanien, Hungaren und Böheim
König Mayst. Caroli VI, durch den Flus Beczwa, vermög eines Canals, oder Durchschnit
in die Oder gebracht wird, dadurch die Schiffart und Handlschaft vom Teütschen bis in das
Schwartze Meer eingericht werden.“
Mapa je ručně kolorovaná vytvořena technikou mědirytu o rozměrech mapového
listu 46 x 115 cm (Mollova mapová sbírka). Mapové pole je stejně jako v předchozím
případě orientováno na východ, tak aby mohl být na délku zobrazen tok řeky Moravy.
Uprostřed mapy v dolní části se nachází kartuš, která rámuje grafické měřítko a informaci
o autorovi mapy. V pravé polovině mapového listu se nachází informace o názvu mapy
zdobené kartuší, jejíž součástí je kresba císařské orlice a alegorické vyobrazení postav
mužů podávajících si ruce symbolizující řeky Dunaj a Odra. V pozadí postav jsou
vykresleny kresby lodí. V dolní části je vykresleno propojení řek Dunaje a Odry. Vlevo od
kartuše je zobrazena směrová růžice. V mapě jsou zaznamenány vodní toky, lesy, reliéf a
sídla, která jsou doplněna německým popisem. Plánovaný kanál propojující řeky Odru a
Bečvu je v mapě vyznačen tečkovanou linií.
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Shrnutí kapitoly
Tato kapitola v úvodu stručně popisovala vývojové etapy kartografie a zmiňuje
podstatné milníky, které mají vliv na současný stav kartografie. Druhá část byla zaměřena
pouze na vývoj tematických map. Zmíněny jsou tematické mapy od autorů, jako jsou
například Packe, Dupin nebo Snow. Třetí část této kapitoly představovala staré mapy
českých zemí, s kterými bylo pracováno v šesté kapitole při řešení praktických úkolů.
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4. ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ STARÝCH MAP A PŘEHLED JEJICH
ZDROJŮ NA INTERNETU
Předcházející kapitola pojednávala o vývoji kartografie a nabízela přehled příkladů
českých i zahraničních starých map. Pro práci se starými mapami je nutné znát možnosti,
jak ke zmíněným starým mapám získat přístup. V dnešní době je dostupné vysoké
množství starých map v digitalizované podobě. Tato kapitola se proto zabývá
zpřístupněním starých map v prostředí internetu a dále se zabývá přehledem mapových
portálů, na kterých lze mapy prohlížet. Na závěr kapitoly je také zmíněno autorské právo,
které souvisí s publikováním map na internetu a jejich využíváním.

4.1 Zpřístupňování starých map
Díky rozvoji počítačové techniky a možnosti současných skenerů skenovat ve
vysokém rozlišení je možné uchovávat staré mapy v digitální podobě. Různé mapové
sbírky a fondy proto provádějí skenování map, díky čemuž mohou zveřejnit i takové mapy,
které byly dlouhou dobu veřejnosti skryty. Naskenování jednotlivých archivů se provádí
postupně a kvůli velkému rozsahu je časově náročné. Naskenované mapy jsou postupně
publikovány na webových portálech.
Jedním z projektů, který souvisí se zpřístupněním starých map je projekt TEMAP –
Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek v ČR. Na počátku vzniku projektu stály tři
instituce a to: Univerzita Karlova v Brně, Masarykova univerzita v Brně a Moravská
zemská knihovna. TEMAP vychází z potřeby paměťových institucí efektivním způsobem
zpracovat a zpřístupnit dosud převážně nedostatečně evidované a prezentované mapové
sbírky. Jeho cílem je nabídnout volně dostupný soubor softwarových nástrojů a metodik,
který umožní zpracování starých mapových děl nejen s ohledem na jejich evidenci, ale i na
kartografickou korektnost a atraktivní zpřístupnění laické veřejnosti. (Temap: o projektu).
S projektem TEMAP souvisí zřízení portálu Starémapy.cz, jehož cílem je zvýšení
úrovně zpřístupnění digitalizovaných mapových sbírek. Projekt byl zahájen v roce 2013 za
účasti devíti institucí, mezi které patřily například Moravská zemská knihovna, Univerzita
Karlova, Masarykova univerzita, Národní knihovna ČR a další. Snahou je zapojení a
využití co největšího počtu dobrovolníků do projektu. Dobrovolníci se na projektu podílí
georeferencováním starých map na webovém portálu Starémapy.cz. Motivací pro
dobrovolníky je soutěž o ceny v podobě faksimilií starých map. V současné době je
zpracováno již více než 60 000 starých map.
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Dalším z důležitých projektů souvisejících se zpřístupňováním a využitím starých
map je projekt s názvem Kartografické zdroje jako kulturní dědictví, jehož cílem je
ochránit, zpřístupnit a využít kulturní dědictví v knihovnách, archivech a muzeích včetně
movitého kulturního dědictví, historických knihovních fondů a dokumentů (Kartografické
zdroje jako kulturní dědictví – o projektu). Na projektu spolupracují dvě výzkumné
instituce: VÚGTK a Historický ústav AV ČR. Tento projekt financovaný Ministerstvem
kultury je zaměřený na digitalizaci, zpřístupňování historických dat a na vyhodnocování
výpovědní hodnoty kartografických pramenů z hlediska rekonstrukce historické krajiny a
sídelních struktur (Kartografické zdroje jako kulturní dědictví – o projektu).
Projekt má za cíl vytvoření webového portálu, jehož hlavní součástí budou sady online nástrojů pro digitalizaci, zpracovávání, zpřístupňování a především využívání starých
map, plánů, atlasů a glóbů. Dále budou dostupné otevřené databáze starých
kartografických děl. Součástí budou rovněž zpřístupněné metodiky a technologické
postupy, které budou vytvořeny a ověřeny během projektu. Vytvoření uvedeného
expertního systému poskytne odborné i laické veřejnosti služby nové generace
(Kartografické zdroje jako kulturní dědictví – o projektu). Významným nástrojem bude
software pro automatické rozpoznávání objektů v rastrovém obrazu, který uživateli
umožňuje vyhledávat objekty v mapě a efektivně tak porovnávat a analyzovat změny
v mapě.

4.2 Mapové portály poskytující staré mapy
V současné době existují webové portály, které umožňují prohlížení digitalizovaných
starých map či stažení map do počítače. V této kapitole jsou popsána technologická řešení
mapových portálů spolu s přehledem nejznámějších portálů v České republice i
v zahraničí.
Pro publikování starých map v prostředí internetu pomocí mapových portálů je možné
využít několika možností technického řešení. Jak popisují autoři Talich (2011) nebo
Cajthaml (2012), jsou nejčastěji používané tyto metody: metoda zobrazení statického
obrazu staré mapy, metoda dynamicky generovaného obrazu a metoda zobrazení pomocí
mapového serveru.
Prvním způsobem, jak mapu na internetu zpřístupnit, je vystavení mapy pouze jako
statického obrázku v rastrovém formátu. S takovou mapou není možné podle Talicha
(2011) dále nijak aktivně pracovat a je možné si ji pouze prohlížet.
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Další možností jak mapy zpřístupnit je metoda dynamicky generovaného obrazu,
k čemuž se podle Talicha (2011) nejčastěji využívá flashového nástroje Zoomify. Zoomify
je v současnosti nejrozšířenější možností, jak zobrazovat rastrová data s velkou velikostí na
webových portálech. Zoomify bylo vytvořeno americkou firmou Zoomify Inc. a její
základní verze je zdarma ke stažení na internetových stránkách firmy (Mapový portál
VÚGTK: Zoomify). Před vystavením rastrového obrazu mapy se musí rastr předzpracovat
programem Zoomify. Program rastr převzorkuje do několika nižších rozlišení. Počet
jednotlivých rozlišení je dán velikostí rastru. Každý obraz je pak rozdělen programem na
několik desítek tisíc fragmentů o velikosti 256 x 256 pixelů a ty se uloží do příslušné
složky. Všechny obrazové fragmenty jsou zároveň komprimovány a převedeny do formátu
JPG. Bohužel v Zoomify však nejde ovlivnit kvalitu komprese při převádění do formátu
JPG. Takto předzpracovaný rastr lze ve webovém prohlížeči snadno prohlížet a
interaktivně ovládat, tzn. plynule přibližovat a oddalovat a posunovat všemi směry.
Načítání dat je rychlé a plynulé, protože obraz je při těchto procesech zpětně sestavován
z fragmentů, které právě padnou v daném rozlišení do okna výřezu mapy. Správné
sestavování má na svědomí flashová animace. (Mapový portál VÚGTK: Zoomify)
Další často využívanou možností jak zpřístupnit staré mapy na internetu je
publikování prostřednictvím mapového serveru. Mapový server umožňuje vytvářet
mapové výstupy na webové stránce na základě požadavků uživatele. Princip fungování
mapového serveru je podle Cajthamla (2012) ten, že na serveru jsou uložena prostorově
orientovaná data. Mapový server může s těmito daty pracovat tak, že tato data převádí
mezi různými souřadnicovými systémy či grafickými formáty. Na základě požadavku
uživatele je tak vytvořen určitý mapový výřez v určitém souřadnicovém systému,
grafickém formátu a velikosti. V současné době existuje množství různých implementací
mapových serverů jednotlivých společností, které se zabývají GIS softwarem. Mezi
nejznámější řešení patří například ArcGIS Server od společnosti ESRI, UMN MapServer,
což je Open Source projekt vytvořený na Univerzitě v Minnesotě, GeoMedia WebMap od
společnosti Intergraph či GeoServer.

4.2.1 České mapové portály
Tato podkapitola se zaměřuje na české mapové portály, které umožňují vyhledávání
a zobrazování starých map. Představeny a stručně popsány jsou nejznámější mapové
portály. Portály byly vybrány podle množství a druhu zobrazovaných starých map, jelikož
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každý mapový portál se zaměřuje jiný druh starých map. Například portál Mollovy
mapové je zaměřen zejména na mapy z období 16. – 18. století, další z portálů Mapový
portál laboratoře geoinformatiky UJEP poskytuje převážně mapy vojenských mapování a
portál mapy.opevnení.cz nabízí staré mapy pocházející z 20. století.
Všechny mapové portály jsou popsány podle jednotné metodiky. U mapových
portálů jsou nejprve popsány obecné informace spolu s webovou adresou, na které jsou
přístupné. Poté je představeno technologické řešení, na kterém mapový portál funguje.
Dále je sledován rozsah nabízených starých map. Dalším hodnoceným parametrem
mapového portálu je uživatelské prostředí, čímž se rozumí vzhled, ovládací prvky a další
možnosti, které mapový portál nabízí. Nakonec je provedeno celkové zhodnocení
mapového portálu.
Mollova mapová sbírka Moravské zemské knihovny
Mollova mapová sbírka je zpřístupněna Moravskou zemskou knihovnou na webu
http://mapy.mzk.cz/. Sbírka byla shromážděna Bernardem Pavlem Mollem ve 40. a 50.
letech 18. století. Mollova sbírka se řadí mezi nejvýznamnější sbírky ve střední Evropě.
Technologické řešení

Zobrazované mapy je možné na stránkách portálu zobrazovat pouze jako statické
obrazové dokumenty. U některých map, které již byly v rámci projektu Starémapy.cz
zgeoreferencovány, je možné se na tyto stránky přesměrovat a využívat další funkce, jako
je například zobrazování nad podkladovými Google mapami, 3D zobrazení v prostředí
Google Earth nebo nástroje analýzy přesnosti.
Zobrazované mapy

Mapová sbírka uvádí, že obsahuje více než 12 000 digitalizovaných starých map.
Mapy jsou rozděleny do dvou sekcí na atlas Austriacus a atlas Germanicus. Atlas
Germanicus zahrnuje všechny historické kraje Německa a Švýcarska. V atlasu Austriacus
jsou obsaženy mapy Českých zemí, Rakouský kraj, Burgundský kraj, Itálie, Uhry a Varia.
Kromě toho jsou na portálu MZK k dispozici mapy z ostatních částí světa.
Uživatelské prostředí

Portál Mollovy mapové sbírky nabízí atraktivní prostředí. Na úvodní stránce si lze
zvolit mezi vyhledáváním podle geografické lokace nebo procházením jednotlivých částí
území ze dvou sekcí atlasů. Při prohlížení nabízí portál možnost zoomování a posunování
mapy.
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Celkové hodnocení

Mapový portál Moravské zemské knihovny nabízí k prohlížení starých map
převážně z Mollovy mapové sbírky, ale i dalších sbírek a fondů. Portál umožňuje
jednoduché prohlížení a rychlé načítání map, které je možné stáhnout ve formátu JPG. Po
přesměrování na portál Starémapy.cz je možné mapy georeferencovat a dále s nimi
pracovat.

Obr. 4.: Náhled na mapový portál MZK
Zdroj: Mollova mapová sbírka

Mapový portál VÚGTK
Mapový portál VÚGTK je dostupný na adrese: http://mapy.vugtk.cz. Hlavním
cílem portálu VÚGTK je zpřístupnit mapy ležící v archivech.
Technologické řešení

Mapový portál VÚGTK umožňuje prohlížení map ve flashové aplikaci Zoomify. U
některých map je možné prohlížení i prostřednictvím Mapserveru.
Zobrazované mapy

Mapy zobrazené na portálu pochází především ze sbírky Historického ústavu
Akademie věd České republiky, se kterým VÚGTK spolupracuje při digitalizaci a
zpřístupňování jeho obsáhlé mapové sbírky. Mezi vystavované mapy patří Mullerovy
mapy Čech, Moravy a jednotlivých krajů, mapy III. vojenského mapování, Kreibichovy
mapy, Schenklovy mapy, historické plány Prahy a další ostatní mapy.
Uživatelské prostředí

Mapový portál VÚGTK nabízí jednoduché prostředí a ovládání. Na hlavní stránce
se v levé části nachází menu s výběrem nabízených map. Portál nabízí alternativu výběru
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prohlížení map pomocí mapserveru nebo Zoomify. Pří prohlížení v Zoomify je možné
s mapou pouze posunovat a zoomovat. Mapserver nabízí kromě základního ovládání také
možnost kombinování mapy s dalšími mapovými vrstvami a nastavení průhlednosti.
Celkové hodnocení

Mapový portál VÚGTK nabízí k prohlížení Mullerovy mapy nebo například mapy
III. vojenského mapování. Mapový portál je jednoduchý a přehledný. Všechna zde
vystavená díla jsou doplněna podrobnými informacemi o mapách nebo jejich autorech.
Portál také nabízí ke stažení ve formátu PDF i dvě digitalizované publikace zabývající se
vývojem mapového zobrazení území Československá od autorů Kuchaře, Boguszaka a
Císaře.

Obr. 5.: Náhled na mapový portál VÚGTK
Zdroj: Mapový portál VÚGTK

Mapový portál laboratoře geoinformatiky UJEP
Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v
Ústí nad Labem se ve své vědecké činnosti orientuje na využívání starých map při studiu
krajiny. Laboratoř geoinformatiky UJEP provozuje mapový portál na webové adrese
http://oldmaps.geolab.cz/. Laboratoř geoinformatiky UJEP také spolupracuje s Národním
památkovým ústavem na digitalizaci map stabilního katastru.
Technologické řešení

Veškeré mapy publikované na tomto mapovém portálu jsou zobrazovány pomocí
flashové technologie Zoomify.
Zobrazované mapy

Portál je zaměřen převážně na mapy vojenských mapování. Mapy prvního
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vojenského jsou zde v měřítku 1:28 800 a jsou rozděleny podle jednotlivých historických
zemí. Je zde obsaženo všech 273 mapových listů pro Čechy, 126 listů pro Moravu a 40
listů pro Slezsko. Také pro druhé vojenské mapování jsou zde mapy v měřítku 1:28 800
rozdělené na část Čech a Moravy. Pro mapy třetího vojenského mapování jsou na tomto
portálu nabízené digitalizované mapy ve variantách měřítka 1:25 000 a 1:75 000.
Kromě map vojenských mapování nabízí Laboratoř geoinformatiky UJEP také
digitalizované Müllerovy mapy. Jsou zde vystavené obě mapy Čech a Moravy. Müllerova
mapa Čech z roku 1720 je zde rozdělena do 25 sekcí, které si lze jednotlivě prohlížet.
Müllerova mapa Moravy je zde vystavená ve druhém vydání z roku 1790 a je rozdělena do
16 sekcí.
Uživatelské prostředí

Mapový portál laboratoře geoinformatiky UJEP nabízí jednoduché a přehledné
prostředí. V hlavním manu v levé části úvodní stránky si lze vybrat staré mapy
k prohlížení, které je v tomto případě omezeno pouze na prostředí nástroje Zoomify, který
umožňuje při prohlížení mapy posunování a zoomovaní.
Celkové hodnocení

Mapový portál laboratoře geoinformatiky UJEP nabízí k prohlížení mapy
z vojenských mapování či Mullerovi mapy. Ke všem zobrazovaných mapám jsou uvedeny
doplňující informace týkající se jednotlivých map. Všechny vystavené mapy jsou
naskenovány ve vysokém rozlišení.

Obr. 6.: Náhled na mapový portál laboratoře geoinformatiky UJEP
Zdroj: Mapový portál laboratoře geoinformatiky UJEP
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Mapový portál ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK)
Mapový portál ÚAZK, který je organizačně začleněný do Zeměměřičského úřadu
umožňuje prohlížení svých starých map a v případě map stabilního katastru i archiválií
spolupracujících archivů, mezi které patří Národní archiv v Praze, Moravský zemský
archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě. Portál je dostupný na adrese
http://archivnimapy.cuzk.cz/.
Technologické řešení

Celý mapový portál je založen na metodě Mapserveru, což je opensourcový mapový
nástroj sloužící k interaktivnímu prohlížení map na webu.
Zobrazované mapy

K dispozici k prohlížení jsou zde mapy stabilního katastru, které však nejsou
digitalizovány pro celé území České republiky. Dále portál nabízí digitalizované mapy
třetího vojenského mapování v podobě topografických map v měřítku 1:25 000 a
speciálních map v měřítku 1:75 000.
Mapový portál ÚAZK také nabízí uživatelům k prohlížení ojedinělý soubor prvních
vydání poválečných vojenských topografických map. Obsahuje mapy v měřítkách 1:5000
(pouze část území), 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 a 1:500 000,
vydávané v létech 1951-1971.
Kromě zmíněných map nabízí portál také digitalizované první vydání jednotlivých
mapových listů státní mapy 1:5000 – odvozené a mapy evidence nemovitostí ze šedesátých
až osmdesátých let 20. století v měřítku 1:2880.
Uživatelské prostředí

Na hlavní stránce si lze zvolit z několika možností nabízených map, které je možné
prohlížet pomocí Mapserveru. Výhodou je kombinace různých mapových vrstev a
podkladových map, u kterých lze volit průhlednost.
Celkové hodnocení

Mapový portál nabízí k prohlížení množství map, mezi které patří například mapy
III. vojenského mapování či poválečné vojenské mapy. Portál je založen na Mapserveru,
což představuje oproti předchozím serverům malou nevýhodu ve vyšší době načítání
jednotlivých map, ale naopak oproti nim nabízí další funkce jako zobrazování staré mapy
nad současnou s možností zprůhledňování jednotlivých vrstev či vyhledávání v mapě.
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Obr. 7.: Náhled na mapový portál (ÚAZK)
Zdroj: Mapový portál ÚAZK

Mapy opevnění
Mapový portál mapy opevnění je součástí webové stránky opevneni.cz, která se
věnuje československému opevnění vytvořenému před druhou světovou válkou.
Poskytované jsou mapy Československa z 20. století.
Technologické řešení

Prohlížené map je na tomto mapovém portálu založeno na technologii Zoomify.
Zobrazované mapy

Na tomto mapovém portálu jsou k dispozici digitalizované mapy III. vojenského
mapování ve dvou měřítkových variantách 1:75 000 a 1:200 000. Jednotlivé mapové listy
lze otevřít kliknutím na příslušný mapový list v mapě kladu listů. Další nabízenou mapou
na tomto portálu je mapa Československé republiky v měřítku 1:750 000 z roku 1938. Dále
je zde k dispozici mapa Protektorátu Čechy-Morava v měřítku 1:500 000 z roku 1943.
Poslední digitalizovanou mapou je autoatlas Stýblo z roku 1932 v měřítku 1:300 000, který
je rozdělen do 31 mapových listů.
Uživatelské prostředí

Úvodní stránka je vytvořena velmi jednoduše a přehledně, kdy si lze uprostřed
stránky vybrat jednu ze šesti nabízených map. Portál nabízí možnost prohlížení map
pomocí nástroje Zoomify, který umožňuje posunování po mapě a zoomovaní.
Celkové hodnocení

Portál mapy.opevneni.cz nabízí jednoduché ovládání, kdy se ne hlavní stránce
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vybere jedna ze šesti nabízených map a dále se vybere požadovaný mapový list. Mapy jsou
digitalizovány ve vysokém rozlišení.

Obr. 8.: Náhled na mapový portál mapy.opevneni.cz
Zdroj: Mapový portál mapy.opevneni.cz

Kromě výše zmíněných existují další webové mapové sbírky, jako je například
Mapová sbírka Univerzity Karlovy. Tato sbírka poskytuje na svém portálu přibližně 65 000
starých map. Kromě starých map jsou na stránkách portálu k zobrazení digitalizované staré
glóby ve 3D. Dále lze zmínit například Mapovou sbírku geografického ústavu MU. Sbírka
byla založena v roce 1921 a obsahuje přibližně 18 000 položek, mezi které patří například
atlasy od Abrahama Ortelia či sbírka Moravik.

4.2.2 Zahraniční mapové portály
V této části jsou představeny významné zahraniční mapové portály, které slouží
k vyhledávání starých map. Jedním z nich je známý portál mapové kolekce Davida
Rumseyho. Dále je zmíněn mapový vyhledávač Old Maps Online. Stejně jako v případě
českých portálů jsou i ty zahraniční zhodnoceny podle určitých kritérií. Ty jsou popsány
v podkapitole 4.2.1.
David Rumsey Map Collection
Patrně nejznámějším světovým mapovým serverem nabízející staré mapy je
mapová

kolekce

Davida

Rumseyho,

která

http://www.davidrumsey.com/.
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se

nachází

na

webové

adrese

Technologické řešení

Pro prohlížení map na tomto mapovém portále si lze zvolit z několika možných
postupů. Primární způsob jak prohlížet kolekce map je pomocí prohlížeče LUNA Browser.
Uživatelé mohou pomocí tohoto prohlížeče procházet on-line mapovou sbírku více než 30
000 map nebo vyhledávat podle klíčového slova pro konkrétní mapy
Mapy lze vyhledávat také pomocí vyhledávače MapRank search. Vyhledávač
umožňuje vyhledávání map z kolekce podle zeměpisné polohy na mapě, v okně Google
Map. Posunováním a zoomováním zvolíme oblast, ze které chceme mapy vyhledávat, a
výsledky se automaticky objeví rozbalovacím seznamu map s náhledy v bočním okně
vpravo. Výsledky lze filtrovat podle doby vzniku na časové ose, dále pomocí klíčového
slova textovém okně a také podle měřítka.
Další zajímavou možností jak prohlížet staré mapy je využití nástroje Georeferncer.
Nástroj umožňuje zobrazovat překrývající se historické mapy nad moderními mapami.
Uživatelé tak mohou pomocí překrývající mapy odhalit změny v čase a mapy dále
analyzovat. Dalším způsobem je zobrazení starých map přes nástroj Google Earth a
Google Maps.
Zobrazované mapy

Mapový portál nabízí k prohlížení více než 63 000 digitalizovaných starých map.
Ve sbírce se nachází mapy zejména z 18. a 19. století. Největší zastoupení zde mají mapy
Severní a Jižní Ameriky, ale jsou zde ve velkém množství zastoupeny také mapy
z ostatních kontinentů a celého světa.
Uživatelské prostředí

Úvodní stránka portálu David Rumsey Map Collection působí poněkud
nepřehledným dojmem. K vyhledávání map slouží zejména položky LUNA Browser a
MapRank Search, které se nachází v obsahu hlavní stránky, nebo je lze zvolit v horním
menu. Po výběru mapy se otevře okno s mapou, kde je možno pouze mapu posunovat a
zoomovat. V levé části obrazovky jsou zobrazeny detailní informace o mapě.
Celkové hodnocení

Mapový portál Davida Rumseyho zpřístupňuje obrovské množství map, které je
možné i stáhnou ve vysokém rozlišení. Velkou výhodou tohoto serveru je možnost zvolit si
způsob vyhledávání a prohlížení starých map. Prohlížeč LUNA Browser nabízí možnosti,
podle kterých lze vyhledávat, a to podle autora, doby a místa vydání a tématu, který mapa
zobrazuje. Je možné si tak vybrat ze spousty tematických informací, jako jsou například
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geologické, astronomické, zdravotnické, silniční, půdní a obrovské množství dalších druhů
map.

Obr. 9.: Náhled na mapový portál David Rumsey Map Collection
Zdroj: David Rumsey Historical Map Collection

Old Maps Online
Projekt Old Maps Online na rozdíl od předchozích slouží pouze k vyhledávání
starých map na ostatních portálech spolupracujících organizací. Je dostupný na adrese
http://www.oldmapsonline.org/. Tento projekt byl založen na univerzitě v Portsmouthu ve
Velké Británii. Na projektu spolupracuje velké množství českých institucí, jako je
například Moravská zemská knihovna, Národní technické muzeum, Historický ústav AV
ČR a další.
Technologické řešení

Mapy lze na portálu vyhledávat několika způsoby. Jedním z nich je vyhledávání
mapy podle názvu místa. Hledání lze upravit rozšiřujícími možnostmi, jako je měřítko,
autor či název mapy a fultextové hledání. Další možností je vyhledávání map pomocí
vyhledávače MapRank search. Vyhledávač umožňuje vyhledávání map podle zeměpisné
polohy na mapě, v okně Google Map. Výsledky hledání se automaticky objeví
rozbalovacím seznamu map s náhledy v bočním okně vpravo.
Mapový portál byl v červenci roku 2015 spuštěn v nové podobě a zároveň byla
vytvořena mobilní aplikace, která umožňuje prohlížení starých map i na mobilních
telefonech. Aplikace umožňuje na přístrojích vybavených GPS přijímačem zobrazovat
aktuální polohu na podkladě staré mapy.
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Zobrazované mapy

Mapový vyhledávač Old Maps Online uvádí, že je možné vyhledávat z počtu až
400 000 map z celého světa, které jsou zobrazovány na různých spolupracujících
mapových portálech.
Uživatelské prostředí

Vyhledávač starých map Old Maps Online nabízí jednoduché a přehledné prostředí.
Mapy lze snadně vyhledávat pomocí vyhledávání pomocí geografické polohy nebo
hledáním podle místa zapsaného do vyhledávače. Po zvolení mapy vyhledávač odkáže na
umístění v mapovém portálu, ve kterém se mapa nachází.
Celkové hodnocení

Vyhledávač OldMapsOnline nabízí vyhledávání z obrovského počtu map, které pak
zobrazuje na portálech, kde jsou publikovány. Výhodou je, že portál nabízí i aplikaci, díky
které je možné vyhledávat a prohlížet staré mapy na mobilních telefonech. Vyhledávání
podle tematické informace mapy je možné pomocí fulltextového vyhledávání.

Obr. 10.: Náhled na mapový portál OldMapsOnline
Zdroj: OldMapsOnline

4.3 Právní ochrana kartografických děl
První zmínky o ochraně kartografických děl autorským právem v českých zemích
pochází podle Vondrákové (2012) z roku 1561. Martin Helwig, autor mapy Slezska, si u
císaře Ferdinanda I. vymohl tzv. imprimatur, což je povolení k tisku, a dále si zajistil
opatření zajišťující zabavování nelegálních kopií a pokutování za padělání mapy.
Počátek moderní historie autorského práva je u nás datován do roku 1895, kdy byl
vydán zákon č. 197/1895 o právu původském k literárním, uměleckým a fotografickým
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dílům. Tato právní norma platila ještě po vzniku samostatné Československé republiky,
konkrétně do roku 1926, kdy byla zrušena a nahrazena zákonem č. 218/1926 Sb., o
původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým – o právu autorském
(Vondráková, 2012).
V současné době je skenování a následné publikování starých map na internetu
ovlivněno zákony České republiky. Před samotným procesem zveřejnění starých map je
proto nutné seznámit se platnými zákony, které definují, jak je možné s nimi nakládat.
Problematika právní ochrany je komplikovaná a podrobně se jí věnuje autorka A.
Vondráková ve své publikaci s názvem Autorské právo v kartografii a geoinformatice.
V této publikaci se autorka zabývá prameny autorského práva, autorsko-právní ochranou
kartografických děl a v geoinformatice a dále uvádí příklady porušování autorského práva.
Jak autorka uvádí, hlavním zákonem, kterým je potřeba se řídit, je zákon č. 121/2000
Sb. o autorském právu, jehož předmětem je autorské dílo. Autorské dílo je ve zmíněném
zákoně definováno následovně:
Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké,
které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně
vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho
rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí
nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo
choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem
podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako
je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo
užitého umění a dílo kartografické. (Zákon č. 121/2000 Sb.)
Autorské právo zahrnuje majetkové právo autora díla. To znamená, že bez souhlasu
autora dílo nelze použít. Majetková práva autora na dílo platí po dobu autorova života a
pak dále v délce 70 let po jeho smrti. V případě více autorů pak majetkové právo platí
v délce 70 let posledně žijícího autora. Z toho vyplývá, že pro většinu starých map už
majetkové právo vypršelo a je tak možné s nimi nakládat jako s volným dílem. To
znamená, že je možné tato mapová díla skenovat a následně publikovat na internetu bez
porušení zákona. Pokud některé mapové dílo nemá konkrétního autora, stává se po právní
stránce volné po uplynutí 70 let od jeho vydání.
I pokud je však mapa starší více než sedmdesát let od úmrtí autora po stránce
autorských práv volná, mohou se na mapu vztahovat práva majetková. To podle
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Vondrákové (2012) platí v tom případě, že si vlastník mapy může klást podmínky pro
zpřístupnění, jako je například poplatek za vstup, zapůjčení, tvorbu kopie apod.
Jak dále popisuje Vondráková (2012) v případě, kdy je zveřejněno dosud nezveřejněné
mapové dílo, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, vznikají tomu, kdo je
zveřejní, výlučná majetková práva k dílu v rozsahu, v jakém by je měl autor díla. To je
například v případě, kdy mohou být nalezena dosud nepublikována kartografická díla a
majetkové právo získá ten, kdo takové dílo publikuje v souladu s autorským zákonem.
S těmito kartografickými díly tedy není možné podle zákona volně nakládat bez splnění
podmínek vlastníka mapy.
S autorským právem souvisí také mezinárodní licence Copyright, kterou lze přeložit
jako „všechna práva vyhrazena“. Podle Vondrákové (2012) je nutné pro manipulaci s takto
označenými díly pracovat pouze se souhlasem autora. Ve všeobecné úmluvě z roku 1952
bylo uvedeno, že díla jsou pod právní ochranou, jestliže je uvedeno copyrightové právo.
V současné době však již není toto označení vyžadováno, jelikož je každé dílo chráněno
automaticky. Symbol copyright proto již nemá takový význam a je uváděn jako
upozornění, že dílo podléhá autorsko-právní ochraně.
V české kartografii se problematikou autorského práva zabývá řada odborníků. Jedná
se především o sdružení odborníků Nemoforum a Česká asociace pro geoinformace
(CAGI). V rámci CAGI funguje odborná skupina zabývající se autorským právem. Mezi
cíle a aktivity odborné skupiny pro autorské právo patří podle webových stránek (CAGI –
Autorské právo):


vymezení autorsko-právní problematiky v kartografii a geoinformatiky a vymezení
práv souvisejících,



identifikace a formulace problémů a návrhy k jejich řešení formou legislativních a
nelegislativních návrhů a doporučení,



interdisciplinární diskuse s hledáním všeobecně přijatelného konsensu mezi
odbornou společností.

Shrnutí kapitoly
Tato kapitola se zabývala zpřístupněním starých map na internetu. Ve stručném
přehledu byly zveřejněny vybrané české i zahraniční mapové portály. U mapových portálů
byly představeny obecné informace a dále byly hodnoceny parametry, jako jsou
technologické řešení, zobrazované mapy, uživatelské prostředí a celkové zhodnocení
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mapového portálu. Zmíněné mapové portály byly využity jako zdroj starých map, se
kterými bylo pracováno v praktické části. Mapové portály se liší v množství nabízených
map a také v technologickém provedení. Většina portálů umožňuje prohlížení starých map
pomocí nástroje Zoomify. Některé mapové portály zobrazují staré mapy prostřednictvím
mapového serveru, který nabízí rozšířenou funkcionalitu jako například možnost
zprůhledňování starých map nad současnou mapou.
Další část kapitoly se věnovala autorskému právu v kartografii v souvislosti
s publikováním starých map. Hlavním zákonem, kterým je nutné se řídit, je zákon o
autorském právu. Podle tohoto zákona nelze nakládat s dílem bez souhlasu autora. Tato
práva platí po dobu autorova života a dalších 70 let po jeho smrti. Poté se již autorská
práva nevztahují a je možné dílo volně využívat, pokud se na něj dále nevztahují
majetková práva. Majetková práva opravňují vlastníka kartografického díla, klást si
podmínky pro zpřístupnění jako je, poplatek za zapůjčení, zpřístupnění, tvorby kopie,
apod. V této práci byly použity staré mapy, na které se nevztahují zmíněná práva a je tedy
možné je volně využívat.
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5. TEMATICKÉ INFORMACE VE STARÝCH MAPÁCH, JEJICH
ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ
Předchozí kapitoly se zabývaly přehledem starých map a zdroji, kde lze staré mapy na
internetu získat v digitalizované podobě. Tato kapitola popisuje proces získání informací
v nich obsažených a možnosti jejich využití. Využití informací získaných z tematických
map, výrazně přesahuje obor kartografie. Využívány jsou ve spoustě dalších vědeckých
disciplín, mezi které patří geografie, krajinná ekologie, demografie, hydrologie, geologie,
lesnictví a další. Hlavní význam informací získaných ze starých map je oproti písemným
pramenům a dalším historickým zdrojů v tom, že tematické informace jsou orientovány na
geoprostorovou polohu.
Obsahem tematických map se zabýval například Voženílek (2002), který jej
rozděluje na topografický podklad a tematický obsah. Topografický podklad podle
Voženílka (2002) obsahuje prvky topologicky významné, jako je vodstvo, komunikace,
sídla či administrativní hranice, a slouží k určení topologie jednotlivých prvků mapy a
prostorově lokalizuje prvky tematického obsahu mapy. Tematický obsah je podle
Voženílka (2002) hlavní část obsahu tematických map a tvoří jej prvky, jimiž mohou být
informace fyzickogeografické (vodstvo, georeliéf, vegetační pokryv, půdy a další přírodní
složky krajinné sféry) a socioekonomické (sídla, komunikace, hranice, průmyslové,
zemědělské, dopravní a jiné socioekonomické jevy a další výtvory lidské činnosti).

5.1 Proces získání informací ze starých map
Pro získání tematických prostorových informací a jejich následné využití v prostředí
GIS, jako je například vytváření různých analýz, je nezbytné provést proces digitalizace,
georeferencování a vektorizace, kdy je vytvořena digitální vektorová reprezentace
vybraných prostorových prvků. Jednotlivé kroky jsou stručně popsány v následující části.
Digitalizace
Prvním krokem je digitalizování staré mapy do rastrové podoby. Skenování je
procesem digitalizace, který je založen na snímání skenerem. Jak popisuje Cajthaml (2007)
je skener vybaven intenzivním zdrojem zářivého světla a dále prvky matice CCD. Při
osvícení předlohy se v místech černé kresby světlo neodráží a naopak světlá místa zajistí
maximální odraz světla. Odražené světlo je vedeno systémem čoček a zrcadel až na matici
CCD. Polovodičové čipy, ze kterých je matice složena, jsou citlivé na dopadající světlo a
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převádějí toto světlo na elektrický proud. Vzniklý proud je veden do analogově-digitálního
převodníku, kde je převeden na hodnotu odpovídající určité barvě v odstínu šedi. Postupně
jsou snímány všechny obrazové body v řádce a poté je postup opakován pro všechny řádky
v obraze. Pro skenování barevných předloh je celá operace provedena postupně přes tři
barevné filtry. Výsledkem jsou pak uložené hodnoty v barevném prostoru (Cajthaml,
2007).
Při skenování starých map mohou nastat problémy způsobené špatnou zachovalostí
papíru, což může snížit kvalitu výsledného skenu mapy. Kvalita výsledného skenu je
ovlivněna volbou hustoty skenování, která je udávána v hodnotách DPI označující, kolik
obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce. Jako doporučená se udává
hodnota přibližně 500 DPI, avšak dnešní technologie dovolují skenovat mapy v mnohem
vyšším rozlišení. Nejčastěji jsou digitalizované obrazy starých map vytvářeny ve
formátech JPG a také PNG, což je podle Cajthamla (2007) nejkvalitnější formát
využívající bezeztrátovou kompresi. Kromě nich se také používají formáty jako TIFF,
BMP, či GIF.
Georeferencování
Po vytvoření digitálního souboru digitalizované mapy je možné přistoupit k procesu
georeferencování, kdy se digitální verze staré mapy umístí do souřadnicového systému.
Georeferencování spočívá v přiřazení souřadnic k obrazovým datům (Cajthaml, 2007).
Georeferencování je prováděno vytvářením dvojic identických bodů. Identickými
body většinou bývají dobře identifikovatelné body v obsahu mapy, které by měly být
rovnoměrně rozloženy v ploše mapy. Po nasbírání dostatečného počtu bodů se pomocí
vybrané metody provede transformace do souřadnicového systému.
Transformace souřadnic představují vztah mezi dvěma souřadnicovými systémy. V
případě starých map jde vždy podle Cajthamla (2007) o vztah rovinných souřadnic v mapě
(digitalizovaném obrazu) a rovinných souřadnic ve zvoleném souřadnicovém systému.
Samotné transformace je možné rozdělit na dvě základní skupiny:


transformace s globálním klíčem

Tyto transformace jsou definovány matematickými vztahy mezi souřadnicemi zdrojové
a cílové souřadnicové soustavy. V rovině tedy jde o jednu transformační rovnici pro
každou souřadnici. Pomocí těchto rovnic jsou pak body transformovány ze zdrojové do
cílové soustavy. Příkladem jsou podobnostní či afinní transformace (Cajthaml, 2007).
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transformace s lokálním klíčem

Tyto typy transformace nemají jednotný transformační klíč pro celé transformované
území. Pro každý transformovaný bod je klíč počítán zvlášť, nebo je počítán pro dílčí
plochy (Cajthaml, 2007).
Mezi transformace s globálním klíčem patří základní geometrické operace probíhající
při transformaci souřadnic, jako je posunutí, rotace, změna měřítka a zkosení. Shodnostní
transformace představuje posunutí a rotaci souřadnic, přičemž měřítko zůstává nezměněné.
Při afinní transformaci se kromě posunutí a rotace používá také změna měřítka a zkosení,
to se hodí při georeferencování starých map, u kterých došlo ke srážce papíru. Tento typ
transformace je, jak uvádí Cajthaml (2007), jedním z nejpoužívanějších v kartografii.
Dalším typem jsou polynomické transformace. Polynomické transformace jsou používány
při deformaci starých map, kdy je předpoklad jejich zkreslení podle nějaké polynomické
funkce.
Mezi transformace s lokálním klíčem patří například Jungova transformace, která
provádí ztotožnění na identických bodech nezávisle na jejich počtu. Většinou se tyto
transformace používají jako další krok po globálních transformacích kvůli odstranění
zbytkových odchylek na identických bodech (Cajthaml, 2007). Alternativou je
transformace Thin Plate Spline, která je podle Cajthamla (2007) založena na deformaci
nekonečného a nekonečně tenkého kovového plátu. Samotná transformace se skládá
z lineární části a nelineární části, která řeší lokální deformace. Kromě využití přímých
transformačních vztahů se také používají transformační metody, které provádějí
transformaci po částech obrazu. Nejběžnějším způsobem je dělení prostoru na
nepravidelné trojúhelníky, jejichž vrcholy jsou tvořeny identickými body. Dochází zde k
jisté analogii s modelováním povrchu pomocí TIN (Cajthaml, 2007).
Nelze s určitostí definovat, který způsob transformace je nejvhodnější. Každý
z typů transformací má jiné vlastnosti, které se hodí k rozdílným účelům. Pří výběru typu
transformace je nutné přihlédnout například k přesnosti mapy či stavu papíru.
Nejpoužívanějším typem je podle Cajthamla (2007) afinní transformace, která se často
používá při srážce papíru, na kterém je mapa vyhotovena. Pro méně přesné mapy se
využívají transformace s lokálním klíče nebo po částech.
Jak uvádí Cajthaml (2007), existují dva zásadní důvody, proč georeferencovat staré
mapy. Za prvé je to důležité pro porovnání obsahu různých starých map mezi sebou, nebo
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pro porovnání se současným stavem krajiny, za druhé je to důležité pro prezentaci map z
různých časových období v desktopové či webové aplikaci.
Georeferencování starých map není nutné, pokud je účelem pouhé prezentování
obsahu mapy bez nutnosti znát přesnou polohu zobrazovaných informací. U některých
starých map, které nemají geodetické základy a dosahují vysoké nepřesnosti, je proces
georeferencování zbytečný a takové mapy jsou vhodné pouze pro prezentaci informací na
mapě bez vztahu ke geografické poloze.
Vektorizace
Po úspěšném georeferencování následuje samotný proces vektorizace, což je, jak
uvádí Brůna (2006), proces převodu informace získané z rastrové formy do jednotlivých
vektorových vrstev. Vektorové vrstvy mají charakter bodů, linií či polygonů. Hlavní
význam vektorizace spočívá v lepším způsobu ukládání dat a vhodnějším využití
v následných analýzách. Součásti vektorizace je také naplnění atributů vektorizovaných
prvků. Vektorizace může být provedena v třech typech podle míry zapojení uživatele do
procesu:
1) Manuální
Prvním typem je manuální vektorizace prvků mapy, která je založena
na činnosti uživatele, který v prostředí GIS softwaru umisťuje vektorové prvky na
existující rastrovou kresbu. Výhodou tohoto způsobu vektorizace je, že se jedná o
nejméně náročný způsob na hardwarové a softwarové požadavky. Výraznou
nevýhodou tohoto přístupu je vysoká časová náročnost. Manuální vektorizace je
nutná v případech, kdy mapové podklady jsou špatně zachovalé nebo příliš
nekvalitní pro automatické vektorizace, a je nutný zásah uživatele.
2) Poloautomatická
Poloautomatická vektorizace spočívá v převodu rastrů na vektor s navigací
uživatele. Principem je takový, že uživatel zvolí umístění počátku rastrové linie, a
systém rozpozná vybraný rastrový objekt a předvede předpokládaný směr, jak bude
vektorizace probíhat, který musí být schválen uživatelem. Při poloautomatické
vektorizaci se obvykle navolí parametry, které automatizují průběh vektorizace.
Mezi tyto parametry patří například nastavení maximální šířky linie, akceptovatelná
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mezera v rastrové linii nebo akceptovatelný úhel mezi částmi linie. Výsledek
poloautomatické vektorizace závisí na kvalitě zvolených mapových podkladů. Při
tomto způsobu je nutné provádět vektorizace z kvalitních předloh.
3) Automatická
Poslední možností je automatická vektorizace informací ze starých map. Při
tomto typu vektorizace probíhá převod z rastrové do vektorové formy
automatizovaně bez nutnosti činnosti uživatele.
Staré mapy často nedosahují vysoké grafické kvality nebo již vykazují určité fyzické
poškození, rozmazání nebo vyblednutí barev. Sběr geografických informací ze starých map
může být také ovlivněn nekvalitním skenováním a kompresí obrazu. Proto se pro
vektorizaci starých map doporučuje podle Brůny (2006) manuální vektorizace, kterou
provádí kvalifikovaný uživatel v některém GIS softwaru a rozhoduje o jejím průběhu.
Tento způsob je však časově velmi náročný.
V poslední době se však vyvíjí různé techniky, které dokáží rozpoznat grafické objekty
i na méně kvalitních rastrových obrazech. Díky tomu lze aplikovat automatické či
poloautomatické vektorizace i na mapy staré několik stovek let, u kterých dosud byly tyto
vektorizace nemožné, a snížit tak nároky a dobu potřebnou na získání geografických
informací.
Možnost využití automatické vektorizace demonstroval kolektiv autorů Chiang, Leyk
a Knoblock na příkladu staré mapy, kde provedli vektorizaci vektorové vrstvy silnic. Při
vektorizaci se potýkali s problémy, které jsou typické pro staré mapy, jako je vyblednutí a
rozmazání barev v důsledku archivace papírového materiálu. Postup interaktivní
vektorizace autoři rozdělili do tří kroků. Prvním krokem byla separace homogenních
tematických mapových vrstev pomocí barevné obrazové segmentace (Color image
segmentation). Druhým krokem je interaktivní extrakce a vyčištění oddělených mapových
vrstev. Posledním třetím krokem je konverze vyčištěné mapové vrstvy z rastru na vektor.
Na obrázku č. 11 jsou ilustrovány jednotlivé kroky popisované vektorizace.
Jako důležitý krok je podle autorů označována barevná segmentace obrazu
oddělující tematické homogenní mapové vrstvy. Tento proces má zásadní význam, protože
jeho výsledek přímo určuje metody zpracování obrazu, které mají být uplatněny ve všech
následných fázích. Jedinými vstupními parametry segmentace obrazu jsou počet a typy
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barevných vrstev. Na obrázku 11(a) je zobrazen výsledek, kdy jsou různé mapové vrstvy z
původní staré mapy zobrazeny v jedinečných barvách.
Dalším krokem je, jak uvádí autoři, extrahování vrstvy silnic ze segmentované
mapy. Pro extrahování vrstvy silnic musí být linie silnic identifikována uživatelem na
vzorku

mapy.

Obrázek

11(b)

znázorňuje

uživatelské

rozhraní

pro

označení

pravoúhelníkové oblasti 20 x 20 pixelů, kde se nachází vzorek silnic. Poté jsou podle
vzorku automaticky identifikovány v celém obrazu mapy jednotlivé silniční linie. Obrázek
11(c) zobrazuje identifikované linie silnic.
Výsledná vrstva silnic však může obsahovat v závislosti na kvalitě vstupních map a
výsledku segmentace obrazu i pixely, které neodpovídají silnicím. Proto je nutné před
vygenerováním vektorové vrstvy silnic nejprve vrstvu vyčistit. V tomto případě se kromě
pixelů odpovídajícím silnicím vyexportovaly i pixely znázorňující větší objekty, které jsou
silnější než linie silnic, a pixely znázorňující menší objekty než silnice nebo také šum.
Nejprve jsou z vrstvy odstraněny objekty, které jsou vetší než silnice. Pro identifikaci
větších objektů než silnice je vytvořen obraz, ve kterém jsou silniční linie eliminovány.
(obr. 11(d)). I přesto však některé pixely silničních linií v obrazu zůstanou, protože jsou
silnější než identifikovaná šířka silnice. Proto je musí uživatel znovu definovat, aby se
docílilo vybrání pouze větších objektů, které pak budou z výsledného obrazu eliminovány,
což vede k výsledku, který je zobrazen na obrázku 11(g). Pro odstranění zbývající malých
objektů a šumu uživatel znovu stanoví oblastí, které obsahují vzorky požadovaných
objektů (obrázek 11(h)). Pixely odpovídající vzorkům jsou odstraněny a vytvoří se
požadovaná vrstva (obrázek 11(i)).
Po vyčištění vrstvy silnic byla provedena automatická vektorizace z rastrových na
vektorová data. Výsledek automatické vektorizace zobrazuje obrázek 11(j). Jak je ale z
obrázku patrné, ve vrstvě zůstala zachována linie gridu či některé další chyby. Proto je
nezbytné pro provedení automatické vektorizace ještě výsledné vrstvy doopravovat
manuálně, aby byly eliminovány všechny chyby a nepřesnosti.
Na závěr autoři prezentují hodnocení automatické vektorizace staré mapy.
Dokazují, že princip automatické vektorizace má vysoký potenciál díky snížení potřebných
zásahů uživatele a snižuje čas nutný pro následné manuální úpravy. Autoři uvádí, že touto
metodou snížili časové nároky nutné pro manuální úpravy o 38 %.
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Obr. 11.: Jednotlivé kroky procesu automatické vektorizace
Zdroj: Chiang, Leyk, Knoblock: Efficient and Robust Graphics Recognition from Historical Maps
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Příkladem využití automatického vyhledávání objektů v obrazu se zabývali
M. Talich s J. Koterou v publikaci Metodika vyhledávání mapových značek na
digitalizovaných starých mapách v rámci projektu Kartografické zdroje jako kulturní
dědictví. Cílem bylo popsat algoritmus vytvořený pro automatické vyhledávání bodových
mapových značek. Autoři tento systém vytvořili primárně pro mapy III. vojenského
mapování. Systém na základě vzorových exemplářů značky a nastavením vyhledávacích
parametrů vyhledá zvolené značky a uloží jejich polohu do databáze. Systém podle autorů
vyhledává vždy pouze jediný druh mapové značky, pro vyhledání několika různých druhů
značek na jednom mapovém listu je nutné provést vyhledání opakovaně. Celý proces
vyhledávání značek probíhá podle Talich, Kotera (2013) v několika fázích.
Nejprve je upraven kontrast mapy a převeden obraz z barevného na šedotónový,
kvůli tomu, že jednotlivé části mapy jsou jinak barevné. Poté probíhá první fáze prohledání
mapy, při které je prohledáván celý mapový list a porovnán s jedním exemplářem hledané
značky. Zvolená mapová značka je vyhledávána v několika geometrických transformacích.
Pro vyhodnocení, zda se v dané části mapy nachází značka, slouží výpočet normalizované
korelace se vzorovou značkou v rámci masky, která určuje, jaká část okna bude pro
výpočet korelace relevantní. Hodnota korelace je vypočtena pro každý pixel mapy, což
odpovídá všem možným umístěním značky v mapě. Body s vysokou korelací jsou
označeny za kandidáta na značku a jsou prohledávány dále. Tato fáze slouží k omezení
dalšího pomalejšího hledání jen na malé výřezy na mapě, které je nutné dále prohledat
(Talich, Kotera, 2013). Poté následuje druhá fáze prohledání, která již probíhá pouze ve
výřezech mapy, které byly identifikovány pomocí korelace v první fázi. Vyhledávání je
prováděno opět pomocí výpočtu korelace, avšak je použito jemnějších geometrických
transformací značky. Tato fáze umožňuje přesnější stanovení polohy značky, a je možné
tak použít tvrdší práh pro pozitivní detekci než v předchozí fázi (Talich, Kotera, 2013). V
poslední fázi vyhledávání je v každém výřezu odstraněno pozadí, které není součástí
značky a které činí identifikaci obtížnější, a proto je žádoucí se ho zbavit. Nakonec je
provedeno konečné rozhodnutí, zda se jedná o hledanou značku (Talich, Kotera, 2013).
V závěrečném hodnocení uvádí autoři Talich a Kotera (2013), že podle
provedených experimentů je úspěšnost optimálně nastaveného systému přibližně 90 % a
rychlost vyhledávání je v řádu minut na jeden mapový list o velikosti přibližně 60
megapixelů. Rychlost vyhledávání mapových značek je však závislá na zvolených
parametrech vyhledávání a kvalitě map. Nástroj pro vyhledávání mapových značek
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v mapách III. vojenského mapování je dostupný na webové adrese: www.chartaeantiquae.cz/cs/mapsymbols/.
Další možností jak snížit čas potřebný pro zpracování digitalizovaných starých map
je využití nástroje pro automatickou klasifikaci rastrových obrazů starých map. Touto
metodou, která je často využívána při zpracování snímků dálkového průzkumu Země, lze
určovat v rastrových obrazech oblasti, které odpovídají vlastnostem určité třídy, jako jsou
například lesy, vodstvo, sídla atd. Principem je zatřídění pixelů klasifikovaného rastrového
obrazu do několika předem definovaných tříd, čímž vzniknou hledané oblasti podle
kategorie landuse.
Jako příklad využití automatické klasifikace rastrových obrazů popisuje M. Talich
ve své publikaci Trendy výzkumu možností využívání starých map digitálními metodami
webovou aplikaci pro klasifikaci rastrových dostupnou na www.vugtk.cz/ingeocalc. Ve své
práci autor představuje řešení problému zjištění přibližné rozlohy bývalého Štítarského
rybníka zobrazeného na mapách II. vojenského mapování u dnešní obce Vinice v okolí
Městce Králové v první polovině 19. století.
V aplikaci pro klasifikaci rastrových obrazů byly na mapě II. vojenského mapování
autorem vytvořeny trénovací plochy, pomocí kterých byla definována požadovaná třída.
Autor vymezil trénovací plochy několika obdélníky přímo v ploše rybníku na mapě. Poté
byla provedena klasifikace, při které bylo odzkoušeno různých nabízených metod a
vstupních parametrů. Z výsledků byl vybrán ten, který nejlépe provedl zatřídění pixelů
rastrového obrazu digitalizované mapy do autorem definované třídy vodstva.
Jak uvádí Talich (2012) je možné s výsledky dále pracovat. Lze vypočítat plochu
výsledné klasifikované oblasti, čímž lze získat přibližnou rozlohu bývalého Štítarského
rybníka první polovině 19. století. Výslednou plochu je pak možné zobrazit jako vrstvu do
současného mapového podkladu a volbou zprůhlednění zkoumat k jakým došlo změnám.

5.2 Využití veřejnosti při zpracování starých map
Dalším ze způsobů jak urychlit časově náročný proces zpracování starých map a
jsou projekty, které zapojují dobrovolníky z řad veřejnosti.
Využití veřejnosti má velký význam, protože se tím ušetří čas kvalifikovaných
odborníků na činnosti, které mohou zvládnout po jednoduchém proškolení či seznámení s
problematikou i laikové. Díky rozvoji informačních technologií a internetu má využití
veřejnosti velký potenciál v různých oborech geografie. Pro zapojení veřejnosti
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v geografických projektech se používá termínů crowdsourcing či dobrovolnická
geografická informace (volunteered geographic information). Myšlenku VGI popisuje M.
Goodchild ve svém článku s názvem Citizens as sensors: the world of volunteered
geography z roku 2007.
Jako zajímavost v úvodu článku Goodchild zmiňuje událost, kdy Martin
Waldseemuller ve své mapě z roku 1507 popsal nově objevený kontinent názvem Amerika
podle Ameriga Vespucciho, a tento název se díky mapě rozšířil do povědomí veřejnosti
celého světa. Tuto událost popisuje jako jeden z prvních příkladů, kdy skupina osob měla
významnou roli při vytvoření geografické informace.
Princip VGI je popsán Goodchildem jako zapojení veřejnosti, která má často
nízkou nebo žádnou kvalifikaci v oboru geografie, při tvorbě, upravování a šíření
geografických informací. Jistým omezením VGI je kvalita vytvořených dat, protože každá
osoba vytváří data s odlišnou přesností. Proto by měla proběhnout kontrola a validace
kvalifikovanými odborníky.
Budoucí vývoj VGI je podle Goodchilda (2007) spjat s vývojem webu a webových
aplikací, které umožňují vznik dobrovolnických geografických informací. V současnosti
existuje množství fungujících webových projektů na principu VGI, které umožňují volné
poskytování geografických dat a informací. Mezi ty nejznámější patří projekt
OpenStreetMap, který byl založen v roce 2004 ve Velké Británii, a jehož cílem je tvorba
volně dostupných geografických dat a jejich vizualizace do podoby topografické mapy.
Využití veřejnosti při získávání informací ze starých map nejčastěji spočívá v
jejich georeferencování. Mapový portál David Rumsey Map Collection obsahuje na svých
stránkách nástroj Georeferencer, v němž mohou uživatelé georeferencovat libovolnou
mapu z rozsáhlé sbírky. Tento nástroj umožňuje překrýt staré mapy nad moderními
mapami. Překrytím map lze odhalit změny v čase a umožňují analýzu map.
Na stejném principu funguje také webový projekt Starémapy.cz, který rovněž
využívá dobrovolníků při georeferencování starých map do souřadnicových systémů. Díky
spolupráci s dobrovolníky bude možné využít výsledky tohoto projektu i pro další výzkum
a zavést geoprostorové vyhledávání v mapových portálech. Díky tomu není nutné znát
přesný název nebo jméno autora hledané mapy a místo toho postačí zobrazit zvolené
území. Získaná data umožní zapojení zpracovaných map do mezinárodních vyhledávacích
portálů jako je například OldMapsOnline. Projekt se snaží zapojit široké vrstvy uživatelů
pomocí motivace v podobě soutěže, kde uživatelé s největším počtem editací získají kopii
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staré mapy. Povinná registrace uživatelů motivuje k soutěživému přístupu a tím i vyššímu
výkonu zúčastněných a také umožňuje rozpoznat uživatele s vysokým počtem chybných
editací (Starémapy.cz).

5.3 Využití tematických informací ze starých map
Staré mapy jsou významným zdrojem tematických informací při výzkumu naší
krajiny a osídlení. Jestliže jsou informace na starých mapách podrobné a přesně
georeferencované, je možné porovnávat informace ze starých map z různých historických
období. Při porovnání těchto informací je možné sledovat vývoj krajinných prvků, jako je
například vývoj říční sítě a vodních ploch, vývoj zalesnění, růst měst či různé antropogenní
zásahy do krajiny.
Často využívanými starými mapami pro výzkum krajiny jsou mapy vojenských
mapování, a to zejména díky svému vhodnému měřítku, které dosahuje hodnoty přibližně
1:25 000, a také kvůli tomu že mapy vojenských mapování souvisle pokrývají celé území
naší země. Velkou výhodou je také to, že mapy II. a III. vojenského mapování podle
Cajthamla (2012) již dosahují relativně vysoké přesnosti, jelikož při jejich vzniku byly
vytvořeny geodetické základy.
Aplikaci starých map při zkoumání změn vývoje krajiny se ve své práci s názvem
Využití starých map pro výzkum krajiny věnovali autoři J. Cajthaml a J. Krejčí. Tito autoři
pracovali s mapami I, II a III. vojenského mapování, s vojenskými topografickými mapami
a současnou základní mapou v měřítku 1:25 000. Jelikož mapy jsou vytvořeny v různých
souřadnicových systémech, je nutné převést mapy do jednotného souřadnicového systému.
Pro území v ČR se jeví jako vhodné převedení do národního souřadnicového systému SJTSK nebo mezinárodního UTM. Autoři ve své práci použili převedení do S-JTSK.
Sledování změn vývoje krajiny bylo provedeno pro území o velikosti přibližně
20x15 km2. Po georeferencování všech mapových zdrojů bylo provedeno testování
přesnosti. Z testování autorů bylo patrné, že mapy I. vojenského mapování dosahují velice
nízké přesnosti, a proto nebyly využity pro další zpracování v následných analýzách. Kvůli
své přesnosti je možné mapy I. vojenského využít pouze pro vizuální porovnání. Mapová
díla byla poté importována do prostředí softwaru ArcGIS, ve kterém byla provedena ruční
vektorizace a data byla následně ukládána do geodatabáze. Jako zájmové objekty byly
zvoleny lesy, vodstvo, cestní síť.
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Po provedení vektorizací následovalo vyhodnocení analýz. Síť cest byla hodnocena
pouze vizuálně. Při sledování vývoje cestní sítě, autoři identifikovali místa, kde došlo
evidentně k úpravě trasy cesty. Přesné důvody pro změny tras by bylo nutné zjišťovat
pravděpodobně v terénu. Stejně byly hodnoceny i vodní toky. Nalezena byla místa, kde
došlo k narovnání původních toků.
Nejdůkladněji byly, jak popisují autoři, hodnoceny plošné objekty. Pro lesy byly
vytvořeny polygony, které kombinují všechny změny dostupných dat. Díky tomu bylo
možné určit procento zalesnění v jednotlivých obdobích, ale také vymezit plochu
stabilního lesa. Na obrázku č. 12 je zobrazen graf, který autoři vytvořili pro porovnání
celkového zalesnění oblasti v různých obdobích. Z obrázku je patrné, že ze sledovaných
období dosahuje nejvyššího procenta zalesnění současnost. Naopak nižších výsledků
dosahují období let 1879 a 1957, které byly zaznamenány ve III. vojenském mapování a
vojenských topografických mapách.

Obr. 12.: Vývoj celkového zalesnění v letech 1852 - 2006
Zdroj: Cajthaml, Krejčí: Využití starých map pro výzkum krajiny
Pro vodní plochy byla autory zkoumána celková plocha a jejich změna ve
sledovaných obdobích. Vzhledem k tomu, že v oblasti vymezené autory se nachází část
přehrady Slapy, bylo nutné tuto přehradu vyloučit z analýzy tak, aby byl patrný přírůstek a
úbytek rybníků v jednotlivých etapách. Graf na obrázku č. 13 zobrazuje výsledky
pozorování vývoje plochy rybníků. Z obrázku je zřejmé, že stejně jako v případě lesních
ploch dosáhla maxima hodnota z roku 2006 a naopak nižší celková rozlohy rybníků se
objevuje v roce 1879.
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Obr. 13.: Vývoj plochy rybníků v letech 1852 - 2006
Zdroj: Cajthaml, Krejčí: Využití starých map pro výzkum krajiny
Podle autorů se potvrdilo, že zejména historická vojenská mapování jsou ideálními
zdroji pro výzkum vývoje krajiny. Při provedení přesného georeferencování je možné
získat vysokou přesnost u map II. a III. vojenského mapování. Georeferencovaná data je
také výhodné distribuovat pomocí služby WMS tak, aby odpadl případným zájemcům o
data problém s georeferencováním. Pro publikování přehledných výsledků analýz je možné
využít webových mapových aplikací, které názorněji poskytují celkové výsledky
uživatelům.
Dalším z autorů věnující se výzkumu vývoje krajiny prostřednictvím starých map je
V. Brůna. Společně s K. Křovákovou se věnoval vývoji lesů v článku s názvem Využití
starých map středního a velkého měřítka pro sledování vývoje lesů. Článek je zaměřen na
zhodnocení map I., II. a III. vojenského mapování a map stabilního katastru pro zjištění
charakteru lesů v daných obdobích a studium jejich vývoje.
Údaje získané ze starých map je možné podle autorů využít jednak pouze pro
zjištění stavu krajiny v určitém období, nebo porovnáním několika časových vrstev
sledovat vývoj prostorové struktury krajinných složek.
První z přístupů byl uplatněn ve studii Historická struktura krajiny – analýza
hospodaření v pramenné oblasti Blanice, která byla zaměřena spíše na zemědělské využití
bezlesí v katastru bývalé obce Ondřejov nacházející se v Jižních Čechách. Druhý přístup
zabývající se hodnocením změn je používán častěji. Jako příklad uvádí autoři výsledky
studie s názvem Rekonstrukční mapa VVP Boletice, jejímž výstupem jsou vrstvy
zobrazující využití půdy v roce 1843 a následné porovnání se současným stavem. Při
porovnání mapy II. vojenského mapování se současným stavem je patrný nárůst lesních
ploch a naopak úbytek orné půdy, jak dokládá obrázek č. 14.
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Obr. 14.: Podíl jednotlivých kategorií krajinného pokryvu v r. 1843 (vlevo) a
v současnosti (vpravo)
Zdroj: Brůna, Křováková: Využití starých map středního a velkého měřítka pro sledování vývoje lesů

V projektu Historická struktura krajiny jako podklad pro tvorbu krajinného plánu
Podřipska byly vyhodnoceny a porovnány mapy všech tří vojenských mapování se
současným stavem na ortofotomapě. V této oblasti na rozdíl od VPP Boletice dochází
pouze k menším výkyvům ve vývoji lesních porostů, což je zapříčiněno relativně stabilním
využíváním staré sídelní oblasti. Výsledek zobrazuje graf na obrázku č. 15.

Obr. 15.: Změny plochy lesních porostů na Podřipsku (ha)
Zdroj: Brůna, Křováková: Využití starých map středního a velkého měřítka pro sledování vývoje lesů

Autoři se také zaměřili na klíčový prvek v oblasti Podřipska, jímž je hora Říp. Zde
sledovali proměny krajinného pokryvu hory. Nejprve vrchol Řípu pokrývala orná půda, jak
dokládá mapa I. vojenského mapování, poté byl vrchol pokryt travními porosty (mapy II.
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vojenského mapování), a v současnosti je vrchol zalesněný, což vede k diskuzi o vhodnosti
lesního porostu na hoře Říp.

Obr. 16.: Změny pokryvu hory Říp
Zdroj: Brůna, Křováková: Využití starých map středního a velkého měřítka pro sledování vývoje lesů

Na závěr autoři vyhodnotili, že potenciál starých map pro hodnocení vývoje lesů je
velmi vysoký a může být využit různými způsoby, proto je snahou zmíněného článku
inspirovat k intenzivnějšímu využívání dochovaných mapových děl.
Shrnutí kapitoly
Tato kapitola se zabývala získáním informacím ze starých map a možnostmi jejich
využití. První kapitola popisuje proces nutný k získání informací v digitální podobě. Celý
proces se skládá z několika kroků, které byly stručně popsány. Prvním z nich je
digitalizace, při které se mapový list převede do digitální rastrové formy. Dalším krokem je
georeferencování, kdy se k digitálním obrazovým datům přiřadí souřadnice. Při
georeferencování je nutné zvolit vhodný typ transformace souřadnic. Následujícím krokem
je vektorizace, což je proces převodu informací v rastrové formě do jednotlivých
vektorových vrstev, se kterými je možné dále pracovat při různých analýzách. Dále byly
zmíněny možnosti automatického získávání informací ze starých map. Představen byl
článek autorů Chiang, Leyk a Knoblock, kteří demonstrovali proces automatické
vektorizace. Jako další byl zmíněn nástroj pro automatické vyhledávání a rozpoznávání
objektů v rastrovém obrazu digitalizované staré mapy, který vytvořili autoři Talich a
Kotera. Jako příklad využití automatické klasifikace rastrových obrazů byla zmíněna
webová aplikace, ve které autor Talich demonstruje zjištění přibližné rozlohy bývalého
rybníku vyskytujícího se na mapách II. vojenského mapování. Druhá část této kapitoly
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informuje o možnosti zapojení dobrovolníků z řad veřejnosti do procesu zpracování
starých map.
Třetí část kapitoly uvádí příklady možného využití informací ve starých mapách.
Obsah starých map se nejčastěji používá k analýzám a výzkumům týkajících se změn
krajiny. Jako příklad je uvedena práce, ve které se autoři věnují vývoji krajinných prvků,
mezi které patří vodstvo, zalesnění a cestní síť. Poznatky získané v této kapitole týkající se
procesu získání informací a jejich využití byly použity při tvorbě praktických výstupů
v závěru této práce.

59

6. PRAKTICKÁ ČÁST
V této části jsou vytvořeny příklady praktického využití informací ze starých map.
První část se věnuje zkoumání vývoje kartografického jazyka základních mapových prvků
na vybraných mapách. V další části je vytvořena databáze mapových znaků sídel na
mapách Moravy v podobě mapových výřezů jednotlivých znaků, které jsou poté nahrány
do webové mapové aplikace. Ve třetí části jsou představeny a použity mapy z první
poloviny 18. stol, které zobrazují plány na vybudování vodní koridoru Morava-Odra.

6.1 Vývoj kartografického jazyka na starých mapách českých zemí
Z hlediska kartografického výzkumu jsou staré mapy významné pro zkoumání vývoje
kartografického jazyka. Kartografický jazyk je, jak vysvětluje Veverka (2004), specifický
formalizovaný jazyk převážně grafické povahy zobrazující pomocí kartografických znaků
zájmové objekty a vyjadřujících jejich význam v rámci kartografického díla. Tvorba
kartografického jazyka spočívá v sestavení systému kartografických znaků s přesnou
definicí jejich významů.
Tato část práce se proto zaměřuje na sledování vývoje kartografického jazyka
použitého na zvolených starých mapách středního měřítka. Pro sledování vývoje
mapového jazyka byly zvoleny takové mapy českých zemí, na kterých je jasně patrná
změna v použitých mapových znacích. Vývoj kartografického jazyka byl dokumentován na
starých mapách českých zemí z období od roku 1518, kdy byla vydána Klaudyánova mapa,
až do 18. století, kdy byly vydány Müllerovy mapy, které jsou považovány za vrcholné
kartografické dílo vydané jednotlivcem. Vybrané staré mapy byly stručně představeny ve
třetí kapitole. Sledovaným aspektem je kartografické znázornění čtyř základních mapových
prvků: sídla, vodstvo, lesy a reliéf. V přílohách se pak objevují ilustrační výřezy mapových
znaků, které se na jednotlivých mapách objevují.

Klaudyánova mapa
Sídla jsou v Klaudyánově mapě znázorněna způsobem, kdy se mapový znak skládá
z kombinace dvou symbolů, které v sobě nesou tematickou informaci o politickém zřízení
a církevní příslušnosti města. Tento způsob vyjádření mapového znaku je výrazně odlišný
od těch, které se objevují v následujících mapách. Sídla jsou v této mapě rozlišena na
města královská, která jsou označena symbolem koruny, a města panská označena štítem.
Dále jsou města rozdělena podle církevní příslušnosti na katolická (symbol kříže) a
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kališnická (symbol kalicha). Na obrázku je vlevo zobrazen znak královského kališnického
město, a vpravo se nachází znak královského katolického města.

Obr. 17.: Znak pro královské kališnické město (vlevo) a královské katolické město
(vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Klaudyánova mapa

Na následujícím obrázku je vlevo zobrazen znak panského kališnického města a
vpravo je zobrazen znak panského katolického města.

Obr. 18.: Znak pro panské kališnické město (vlevo) a panské katolické (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Klaudyánova mapa

Pro ostatní méně významná sídla byl zvolen symbol půlkruhu. Kromě sídelních
jednotek jsou v mapě vyznačeny také hrady, zámky a tvrze, pro které byl zvolen znak,
který symbolizuje věž.
Vodstvo na Klaudyánově mapě představují pouze vodní toky, které jsou vyznačeny
jednoduchou modrou linií. Vodní plochy se v mapě neobjevují. Některé větší vodní toky
jsou doplněny popisem.

Obr. 19.: Znak pro vodní toky
Zdroj: Staré mapy: Klaudyánova mapa

Symbol stromů na mapě slouží kromě vyjádření polohy lesních celků také k
znázornění reliéfu. Z pohoří je na mapě zaznamenán pouze název pro Krkonoše (obrázek
č. 20 vpravo).

Obr. 20.: Znak pro vyjádření lesních porostů a reliéfu
Zdroj: Staré mapy: Klaudyánova mapa
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Helwigova mapa
Sídelní prvky jsou na mapě vyznačeny bodovým symbolem spolu s kresbou budov
sídla. Tyto kresby ale neodpovídají reálnému vzhledu sídel. Města jsou zastoupeny
symbolem kruhu s tečkou uprostřed. Vesnice představuje symbol kříže s kresbou vesnice.
Z dalších sídelních prvků jsou v mapě obsaženy zámky a kláštery. Zámky jsou na mapě
vyznačeny symbolem třech teček ve tvaru trojúhelníků. Pro kláštery byl zvolen symbol
kruhu s křížem uprostřed. I v tomto případě jsou symboly doplněny kresbou sídla. Oproti
předchozí mapě se objevuje legenda, která vysvětluje znaky sídelních objektů (viz příloha
2).

Obr. 21.: Znak pro města (vlevo) a vesnice (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Helwigova mapa

Obr. 22.: Znak pro zámky (vlevo) a kláštery (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Helwigova mapa

Z vodstva se v mapě vyskytují pouze významné vodní toky. Vodní plochy v mapě
obsaženy nejsou. Vodní toky jsou v mapě vyznačeny modrou linií, jejíž šířka se zvyšuje se
vzdálenosti od pramene. Vodní toky jsou doplněny popisem.

Obr. 23.: Znak pro vodní toky
Zdroj: Staré mapy: Helwigova mapa

Lesní porosty jsou v mapě vyznačeny kresbou shluků stromů a jsou vykresleny
převážně v jižní a západní straně mapy, kde je nízké grafické zaplnění. Z tohoto důvodu je
zřejmé, že znázornění lesních porostů není příliš přesné.
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Obr. 24.: Znak pro lesní porosty
Zdroj: Staré mapy: Helwigova mapa

Pro vyjádření reliéfu byla již zvolena kopečková metoda a vykresleno bylo také
stínování. Horstvo je nasvíceno ze západní strany. Při pohledu na mapu výrazně vyniká
nepřiměřená velikost hory Sněžky. V blízkosti Sněžky je pak zakreslena postava v podobě
gryfa s jeleními parohy, který má symbolizovat Krakonoše.

Obr. 25.: Znak pro vyjádření reliéfu
Zdroj: Staré mapy: Helwigova mapa

Crigingerova mapa
Mapový znak pro sídla je v Crigingerově mapě tvořen kresbou budov sídla a
kruhem, který je ale pro všechna sídla stejný. Z tohoto důvodu je při prvním pohledu na
mapu obtížné rozlišit kategorie sídel, protože rovněž chybí mapová legenda. Jak ale uvádí
Kuchař (1959), je možné podle kresby mapových znaků vyčíst celkem čtyři sídelní
kategorie. První z nich jsou města, jejichž značky mají podobu skupiny staveb stojících na
rovině. Druhou kategorii tvoří hrady, jejichž znak má podobu staveb položených na kopci.
Třetí kategorií jsou kláštery, které na mapě zastupuje znak v podobě kostelu s dvěma
věžemi. Poslední kategorií jsou vesnice či osady, které vyjadřuje znak s kresbou menších
budov.

Obr. 26.: Znak pro sídla (vlevo) a hrady (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Crigingerova mapa
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Obr. 27.: Znak pro kláštery (vlevo) a vesnice (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Crigingerova mapa

Z Vodstva se v mapě vyskytují všechny významné vodní toky, které vyjadřuje
linie, jejíž šířka vyjadřuje význam toku. V mapě se objevuje i několik vodních ploch, které
jsou vyjádřeny plošným znakem, tvořeným obrysovou linií a šrafováním podél břehu.

Obr. 28.: Znak pro vodní toky (vlevo) a vodní plochy (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Crigingerova mapa

Lesní porosty jsou v mapě znázorněny kresbou stromů, které jsou rozmístěny
převážně podél hranic.

Obr. 29.: Znak pro lesní porosty
Zdroj: Staré mapy: Crigingerova mapa

Pro znázornění reliéfu byla použita kopečková metoda. Pro zvýšení dojmu
plastičnosti bylo použito stínování s osvícením svahů ze západní strany.

Obr. 30.: Znak pro vyjádření reliéfu
Zdroj: Staré mapy: Crigingerova mapa
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Fabriciova mapa
Sídelní prvky jsou rozděleny do sedmi kategorií, které jsou vysvětleny v legendě.
Znaky pro jednotlivé sídelní prvky se skládají z ilustrační kresby sídla a z jednoduchého
bodového symbolu vyjadřující sídelní kategorii. Základními použitými sídelními
jednotkami jsou města, městečka s trhy a vesnice. Symbol pro město je tvořen dvojicí
soustředných kruhů. Městečka s trhy na mapě zastupuje symbol jednoho kruhu a vesnice
jsou vyznačeny křížkem. Součástí mapy je i legenda (viz příloha), ve které jsou jednotlivé
značky sídel vysvětleny.

Obr. 31.: Znak pro města (vlevo), trhová městečka (uprostřed) a vesnice (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Fabriciova mapa

Z dalších sídelních prvků se v mapě vyskytují kláštery a zámky. Znaky pro zámek
jsou tvořeny trojicí kosočtverců umístěných ve tvaru trojúhelníku. Kláštery v mapě
představuje symbol kříže uprostřed kruhu.

Obr. 32.: Znak pro zámek (vlevo) a kláštery (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Fabriciova mapa

Další kategorii sídelních prvků symbolizuje kombinace symbolů zámků s městy a
vesnicemi.

Obr. 33.: Znak pro město se zámkem (vlevo) a vesnici se zámkem (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Fabriciova mapa

Z vodstva jsou zobrazeny pouze vodní toky kromě jedné výjimky, kdy je zobrazena
vodní plocha, která však není pojmenovaná. Z vodních toků jsou všechny významné
doplněné popisem. Vodní toky jsou vyznačeny dvojicí černých linií vyplněnou modrou
barvou spolu dalšími vlnícími se liniemi představujícími plynulost vodního toku. Šířka
toků se zvyšuje v závislosti na významu toku.
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Obr. 34.: Znak pro vodní toky
Zdroj: Staré mapy: Fabriciova mapa

Lesní porosty jsou v mapě vyznačeny kresbou shluků stromů v zelené barvě. Při
pohledu na mapu je však zřejmé, že přesnost zobrazení lesních porostů je nízká, protože je
zakresleno pouze malé množství rozlohy lesních porostů převážně u západních hranic
Moravy a v okolí řeky Moravy.

Obr. 35.: Znak pro vyjádření lesních porostů
Zdroj: Staré mapy: Fabriciova mapa

Pro vyjádření členitosti reliéfu byla stejně jako v předchozím případě využita
kopečková metoda. Pro zvýraznění plastičnosti bylo použito stínování. Zvláštností je že,
nebyl zvolen jednotný směr stínování. U většiny vrcholů je nasvícení provedeno
z východní strany a západní strana je tak zastíněna. Některé vrcholy však byly nasvíceny
ze západní strany, což způsobuje nejednotnost znaku.

Obr. 36.: Znak pro vyjádření reliéfu
Zdroj: Staré mapy: Fabriciova mapa

Komenského mapa
Komenského mapa byla vytištěna ve více než 100 různých vydání. Následující
výřezy pochází z Komenského mapy označované jako verze KMM A1.1 z roku 1630. Na
mapě se nachází celkem sedm typů sídelních prvků, které jsou vysvětleny v legendě.
Mezi tyto kategorie patří: hrazená města, města, sídla s věžemi, nepojmenovaná sídla,
zámky, tvrze a kláštery. Zajímavostí je, že v této mapě poprvé dochází ke kombinaci
mapových znaků, kdy se například větší sídla skládají ze znaku pro město, zámek a klášter.
Sídelní objekty jsou popsány německým nebo českým názvem, u některých významných
byl zvolen dvojjazyčný popis.
66

Obr. 37.: Znak pro hrazená města (vlevo) a ostatní města (vpravo)
Zdroj: Mollova mapová sbírka: Komenského mapa

Obr. 38.: Znak pro sídla s věžemi (vlevo) a nepojmenovaná sídla (vpravo)
Zdroj: Mollova mapová sbírka: Komenského mapa

Obr. 39.: Znak pro zámky (vlevo), tvrze (uprostřed) a kláštery (vpravo)
Zdroj: Mollova mapová sbírka: Komenského mapa

Poměrně přesně je na mapě zaznamenáno vodstvo. Zobrazeny jsou vodní plochy i
vodní toky. Vodní toky jsou vyznačeny zdvojenou černou linií, jejíž šířka je závislá na
významu vodního toku. Významné vodní toky obsahují také zákresy mostů přes řeku a
jsou doplněny popisem. Vodní plochy jsou zastoupeny plošným znakem skládajícím se
z obrysové linie a vodorovného šrafování. Důležité vodní plochy obsahují také popis.

Obr. 40.: Znak pro vodní toky (vlevo) a vodní plochy (vpravo)
Zdroj: Mollova mapová sbírka: Komenského mapa

Lesní porosty jsou v mapě vyznačeny pomocí symbolů stromu. Na rozdíl od
předchozích map je zde každý strom vykreslen jednotlivě. Jejich poloha není příliš přesná,
protože jsou umístěny převážně v nížinných oblastech a údolích.

Obr. 41.: Znak pro lesy
Zdroj: Mollova mapová sbírka: Komenského mapa
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Pro znázornění reliéfu byla zvolena kopečková metoda zvýrazněna stínováním.
Reliéf je osvícen ze západní strany, a tak vytváří stíny na východní straně.

Obr. 42.: Znak pro vyjádření reliéfu
Zdroj: Mollova mapová sbírka: Komenského mapa

Vogtova mapa
Pro Sídelní objekty bylo ve Vogtově mapě vytvořeno několik kategorií. Poprvé ze
sledovaných map se však objevuje půdorysné zakreslení významných sídel, která jsou
v legendě pojmenovaná jako opevněná města. Výhodou takového zobrazení je možnost
vyznačení jednotlivých budov či ulic uvnitř měst. Dalšími sídelními kategoriemi jsou
města a velká města.

Obr. 43.: Znak pro opevněná města
Zdroj: Staré mapy: Vogtova mapa

Obr. 44.: Znak pro velká města (vlevo) a města (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Vogtova mapa

Z dalších sídelních objektů se v mapě vyskytují vesnice, které jsou vyznačeny
symbolem kruhu. Spojení kruhu s křížem představuje mapový znak pro kláštery. Spojením
symbolu kruhu a jednoduché svislé čáry vznikl znak pro kapli. Další znaky symbolizují
například hrady a tvrze, zříceniny či školy.

Obr. 45.: Znak pro vesnice (vlevo), kláštery (uprostřed) a kaple (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Vogtova mapa
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Vodstvo je na Vogtově mapě tvořeno vodními toky i plochami. Vodní toky jsou
značeny dvěma typy linií. Menší toky jsou vyznačeny jednoduchou linií. Významnější
vodní toky jsou znázorněny dvojitou linií a obsahují také zákresy mostů. Vodní plochy jsou
v mapě zaznamenány ve velkém počtu a jsou vyznačeny plošným znakem, který je tvořen
břehovou linií a šrafováním uvnitř. Celkově je vodstvo na mapě zaznamenáno velmi
podrobně.

Obr. 46.: Znak pro vodní toky (vlevo) a vodní plochy (vpravo)
Zdroj: Staré mapy: Vogtova mapa

Rovněž v této mapě jsou lesní porosty vyznačeny pomocí stromečkové metody,
kdy je každý strom vykreslen jednotlivě. Lesy jsou situovány převážně do nížinných
oblastí, z čehož je možné očekávat nižší přesnost polohy lesů.

Obr. 47.: Znak pro lesní porosty
Zdroj: Staré mapy: Vogtova mapa

Pro vyjádření reliéfu byla stejně jako v předchozích případech použita kopečková
metoda. Nasvícení bylo provedeno za západní strany svahů. Horstva Vogtovy mapy jsou,
jak uvádí Kuchař (1959), vykreslena dosti nesouvisle, kvůli čemuž hlavní rysy horopisu
Čech zanikají.

Obr. 48.: Znak pro vyjádření reliéfu
Zdroj: Staré mapy: Vogtova mapa
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Müllerova mapa
V Müllerově mapě jsou sídelní objekty rozděleny do několika kategorií.
Nejvýznamnější města jsou v legendě pojmenována jako města obklopená hradbami. Pro
tato města je zvoleno plošné zakreslení půdorysu města. Ostatní sídla se již skládají
z bodového symbolu kruhu a kresby pohledu na město. Druhá kategorie sídel je
pojmenovaná jako otevřená města, tedy města bez hradeb.

Obr. 49.: Znak pro města obklopená hradbami (vlevo) a otevřená města (vpravo)
Zdroj: Mapový portál VÚGTK: Müllerova mapa Moravy

Další kategorie sídel je označována jako města a vesnice a zastupuje ji na mapě
symbol kruhu a kresba města, která je však menší než v předchozím případě. Dále
se v mapě vyskytuje samostatný symbol pro vesnice v podobě kruhu, který při spojení
s křížkem vyznačuje vesnice s kostely. Z dalších sídelních objektů se v mapě nachází
kláštery, paláce, šlechtická a panská sídla či zříceniny.

Obr. 50.: Znak pro města a vesnice (vlevo), vesnice (uprostřed) a vesnice s kostely
(vpravo)
Zdroj: Mapový portál VÚGTK: Müllerova mapa Moravy

Vodstvo je v Müllerově mapě zobrazeno velmi podrobně. Vodní toky jsou
rozděleny na dvě kategorie. Ty méně důležité jsou vyznačeny jednoduchou černou linií.
Větší vodní toky jsou symbolizovány zdvojenou černou linií. Vodní toky obsahují také
zákresy mostů přes řeky. Zvláštností je, že jsou v mapě všechny vodní toky vykresleny
symbolem pravidelně klikaté linie s velkým počtem meandrů. Při porovnání s novějšími
mapami vojenského mapování bylo zjištěno, že klikaté zakreslení vodních toků
v Müllerově mapě zcela neodpovídá skutečnosti, a tudíž může zmást čtenáře mapy. Pouze
u důležitých toků byl zaznamenán odpovídající zákres. Vodní plochy jsou zastoupeny
plošným znakem skládajícím se z obrysové linie a vodorovného šrafování.
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Obr. 51.: Znaky pro vodstvo
Zdroj: Mapový portál VÚGTK: Müllerova mapa Moravy

Lesní porosty jsou vyznačeny pomocí jednotlivých symbolů stromu. Na rozdíl od
předchozích map zde rozmístění lesů více odpovídá realitě díky umístění symbolů stromů i
v horských oblastech. Objevuje se menší rozdíl u symbolů stromu v nížinách a v pohořích,
kde jsou z důvodu vykreslení na kopečkové kresbě symboly stromů drobnější.

Obr. 52.: Znak pro lesní porosty
Zdroj: Mapový portál VÚGTK: Müllerova mapa Moravy

Pro vykreslení reliéfu je stejně jako v případě předchozích map použito kopečkové
metody. Plastičnost je zvýšena pomocí stínování, kdy jsou nasvíceny západní svahy
vrcholů a vytváří tak stíny na východních svazích. Zakreslení reliéfu odpovídá skutečnosti
a působí tak velmi realistickým dojmem. Kromě vrcholů jsou v mapě zakresleny i
sníženiny a údolí v okolí řek.

Obr. 53.: Znak pro vyjádření reliéfu
Zdroj: Mapový portál VÚGTK: Müllerova mapa Moravy
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Srovnání mapových znaků na vybraných mapách
Pro sledování vývoje kartografického jazyka bylo provedeno srovnání pěti kategorií
mapových znaků u vybraných starých map. Pro každou kategorii byla vytvořena tabulka
s výřezy jednotlivých symbolů, které byly seřazeny v chronologickém pořadí podle data
vzniku mapy.
Sídla
První ze sledovaných kategorií jsou sídelní objekty. V tabulce č. 1 je zaznamenán
vývoj znaků sídelní objektů. U sídel jsou nejvýrazněji patrné změny ve vývoji sledovaných
znaků. V Klaudyánově mapě jsou větší města vyznačena kombinací dvou bodových
symbolů, které označují politickou a církevní příslušnost. Menší města jsou vyznačena
bodovým symbolem půlkruhu. U Helwigovy mapy nastala určitá změna ve způsobu
vyjádření sídel, kdy jsou sídla vyznačena ilustrační kresbou pohledu na město společně
s bodovým symbolem. Ačkoliv je každé město vykresleno relativně individuálně, tak tyto
kresby neodpovídají reálné situaci. Ilustrační kresba města objevuje kromě Helwigovy také
u Crigingerovy mapy a Fabricovy. U Crigingerovy mapy je znak tvořen pouze kresbou bez
doplňujícího bodového znaku, který by definoval sídelní kategorii. Na Fabriciově mapě
vydané o rok později se již opět objevuje bodový symbol znázorňující kategorii sídla, což
spolu s mapovou legendou výrazně usnadňuje identifikaci.
V případě Komenského mapy, nastal zlom ve způsobu znázorňování sídel na
sledovaných mapách. Začalo se upouštět od mapového znaku pomocí individuální kresby
jednotlivých sídel a začalo se používat definovaných mapových znaků odpovídajících
jednotlivým typům sídla. Tyto znaky se navíc spolu kombinovaly, kdy například ze znaků
pro města, zámky a kláštery se spojil jednotný znak.
Další změna ve způsobu značení sídel se objevila na Vogtově mapě, ve které byla
použita metoda půdorysového značení významných sídel. Přechází se tak z bodového na
plošné vyznačení sídel. Přednost této metody je v tom, že je možné vyčíst polohu
jednotlivých budov, náměstí, ulic či mostů uvnitř měst. Také v Müllerově mapě se objevuje
půdorysné zakreslení větších měst. Pro ostatní sídla bylo definováno několik typů
mapových znaků pro jednotlivé sídelní kategorie. V této mapě se také objevuje
kombinování znaků sídel se symboly vyjadřujícími tematickou nadstavbu v podobě pošt či
dolů.
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Tab. 1.: Srovnání znaků sídel na vybraných mapách
Klaudyánova

Helwigova

Crigingerova

Fabriciova

Komenského

mapa Čech

mapa Slezska

mapa Čech

mapa Moravy

mapa Moravy

Vogtova

Mullerova

mapa Čech

mapa Slezska

Vodstvo
Při pozorování vodstva na starých je patrný rozdíl ve vývoji zobrazování řek a
vodních ploch. Vodní toky se vyskytují na všech sledovaných mapách. U Klaudyánovy
mapy jsou vodní toky zastoupeny jednoduchou linií, která je ve všech případech totožná.
V případě Helwigovy, Crigingerovy, Fabriciovy a Komenského mapy se mění šířka linií
vodních toků v závislosti na jejich významu a vzdálenosti od pramene. Rovněž se mezi
jednotlivými dvěma břehovými liniemi objevují tenké čáry, které mají symbolizovat
plynulost vodního toku. U Müllerovy mapy se již objevují dvě různé kategorie pro
zobrazení vodních toků. U posledních tří map jsou již také zakresleny mosty přes řeky.
Vodní plochy se začaly objevovat až od třetí sledované mapy, i když zatím pouze
v malé míře. Na Komenského a Müllerově mapě jsou již vodní plochy podrobně
zakresleny. V obou případech jsou na mapě zastoupeny stejným plošným symbolem, kdy
jsou ohraničeny černou linií a uprostřed vyplněny vodorovným šrafováním.
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Tab. 2.: Srovnání znaků pro vodstvo na vybraných mapách
Klaudyánova

Helwigova mapa

Crigingerova

Fabriciova

Komenského

mapa Čech

Slezska

mapa Čech

mapa Moravy

mapa
Moravy

Vogtova mapa Müllerova mapa
Čech

Moravy

Lesní porosty
U všech sledovaných map jsou lesní porosty zakresleny tzv. stromečkovou
metodou. V případě Klaudyánovy mapy však kresba stromů nezastupuje jen plochy lesních
porostů, ale také vyjadřuje reliéf. Při pohledu na tabulku č. 3 je patrný vývoj kresby lesních
porostů. U prvních čtyř map byly použity znaky představující shluky stromů. Od
Komenského mapy se již ve sledovaných mapách objevují symboly stromů jednotlivě a
více detailně.
Zajímavé je také, jak se vyvíjela přesnost zaznamenání lesních porostů. U
Klaudyánovy mapy jsou lesní plochy vázány na horské oblasti z důvodu jednotného znaku
pro reliéf a lesní plochy. Naopak u Helwigovy, Crigingerovy a Fabriciovy mapy se
objevuje zakreslení lesních ploch pouze v nížinných oblastech. U dalších dvou map je již
přesnost vyšší. Na Müllerově mapě se objevuje nejvyšší přesnost díky tomu, že zákres lesů
není omezen jen na nížiny, ale vyskytují se i v horských oblastech.
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Tab. 3.: Srovnání znaků pro lesní porost na vybraných mapách
Klaudyánova

Helwigova

Crigingerova

Fabriciova

Komenského

mapa Čech

mapa Slezska

mapa Čech

mapa

mapa

Moravy

Moravy

Vogtova
Čech

mapa Müllerova
mapa Moravy

Reliéf
Vývoj značení reliéfu na zkoumaných mapách dokládá tabulka č. 4. Zajímavé je, že
na Klaudyánově mapě z roku 1518 se ještě neobjevuje žádná metoda pro vyjádření reliéfu,
ale horstvo je zde vyznačeno pomocí společného znaku pro lesní porosty. U dalších map se
již objevuje kopečková metoda zobrazení reliéfu spolu se stínováním, které vytváří dojem
plastičnosti. U map bylo shodně použito nasvícení ze západní strany, pouze u Fabriciovy
mapy se u některých vrcholů objevuje nasvícení i z opačné strany. Patrný je rozdíl při
vykreslení tvarů kopečků. U Helwigovy a Fabriciovy mapy jsou kopečky převážně oblé a
pozvolna se zvedající. V mapě Komenského se naopak objevují výrazně strmé kopečky
s ostrými vrcholy. Na poslední sledované mapě, kterou je Müllerova mapa Moravy, se již
objevuje více realistická a individuálnější kresba reliéfu, kdy například vrcholy v oblasti
Beskyd jsou oblejší a naopak v oblasti Hrubého Jeseníku více strmé. Při pohledu na
všechny zkoumané mapy je patrný trend zvyšování přesnosti znázornění reliéfu.
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Tab. 4.: Srovnání zobrazení reliéfu na vybraných mapách
Klaudyánova

Helwigova

Crigingerova

Fabriciova

Komenského

mapa Čech

mapa Slezska

mapa Čech

mapa Moravy

mapa Moravy

Vogtova
Čech

mapa Mullerova
mapa Moravy

6.2 Databáze srovnávající mapové znaky sídel
Součástí diplomové práce je vytvoření databáze mapových znaků pro největší sídla
Moravy a umístění těchto znaků v mapové aplikaci. Vybráno bylo přibližně sto největších
měst vyskytujících se na mapách znázorňující území Moravy od autorů, jako jsou Jan
Ámos Komenský, George Matthäeus Seutter a Tobias Conrad Lotter.
Databáze byla vytvořena ve formě tabulky v softwaru MS Excel. V prvním sloupci
tabulky jsou názvy vybraných měst. V druhém sloupci se nachází souřadnice daného
města. Souřadnice odpovídají souřadnicovému systému WGS 84. Další sloupce tabulky se
vztahují ke zvoleným mapám. Ke každé mapě se vztahují tři sloupce tabulky. V prvním
z nich je výřez mapového znaku. V dalším je výřez popisu mapového znaku. Ve třetím
sloupci je přepis popisu mapového znaku do českého písma.
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Obr. 54.: Náhled na výřezy mapových znaků ze starých map v MS Excel
Dalším postupem bylo nahrání výřezů mapových znaků měst do existující webové
mapové aplikace GeoPlaces, která slouží k publikování výřezů mapových znaků na
internetu. Hlavní význam mapové aplikace GeoPlaces spočívá v prohlížení mapových
znaků vybraných měst ze tří různých starých map zobrazujících Moravu a přilehlé oblasti.
Aplikace se nachází na webové adrese map-geoplaces.rhcloud.com a je vytvořena
pomocí knihovny Leaflet, což je open-sourceová JavaScriptová knihovna, která slouží
zobrazování webových map na internetových serverech. Pro nahrání a uložení výřezu
mapového znaku sídel je nutné zadat umístění souboru s výřezem znaku v počítači, název
mapy a sídlo, ke kterému se váže.
Na obrázku č. 55 je zobrazen náhled na mapovou aplikaci GeoPlaces. Aplikace
obsahuje pokladovou mapu a nad ní se zobrazují značky (Markery), které označují města,
ke kterým je přiřazen výřez s mapovým znakem ze staré mapy. Pro podkladovou mapu je
možné zvolit jednu ze tří alternativ. Defaultně je zvolena pokladová mapa, kterou
poskytuje OpenStreetMap. Po kliknutí na symbol označující mapové vrstvy v pravém
horním rohu obrazovky je možné zvolit alternativu v podobě mapy Mapquest a
ortofotomapy. Po kliknutí na jednotlivé markery představující sídla se v pravé straně
aplikace objeví okno, které zobrazuje znaky vázané k danému městu. Práce s mapovou
aplikací je velmi jednoduchá a vše se načítá velice rychle.
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Obr. 55.: Náhled na mapovou aplikaci GeoPlaces
Jednotlivé znaky sídel je pak možné mezi sebou porovnávat. Na příkladu srovnání
znaku Přerova (obrázek č. 56) je patrné, jak se na vybraných mapách mapový znak liší. Na
Komenského mapě jsou znaky složeny ze symbolu kruhu a symbolu budovy. Na Lotterově
mapě jsou opevněná města vyznačeny plošně půdorysným zákresem městských hradeb.
Seutterova mapa používá bodový znak v podobě kruhu a kresby budovy s opevněním.

Obr. 56.: Srovnání mapových znaků na příkladu Přerova
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6.3 Historické plány trasy kanálu Morava - Odra na starých mapách
Na příkladu starých map z první poloviny 18. století, které byly zmíněny ve třetí
kapitole, lze zkoumat tematickou informaci v podobě znázornění plánů vybudování
vodního kanálu propojujícího řeky Moravy s Odrou. Tento záměr je i součástí současného
projektu vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe, který by měl propojit tyto řeky pro vodní
dopravu. Pomocí starých map lze například zkoumat, jak se liší současný záměr s plány
z 18. století.
První pokus o propojení Dunaje s povodím Severního moře a tím pádem propojení
řek Moravy, Odry a Labe, podnikl již český král a římský císař Karel IV. v roce 1375.
Podle Dubraviovy kroniky se průplav začal stavět, ale nebyl dokončen (Lapáček, 2009).
V roce 1692 předložil Lothar Vogemont návrh jak spojit řeky Dunaj, Odru a Labe.
Tento návrh byl několikrát projednáván a autor návrh několikrát zpracoval tiskem. V roce
1709 byly vydány mapy znázorňující tok Moravy a Odry a způsob jejich propojení
(Lapáček, 2009). Výřez z Vogemontovy mapy znázorňující plán kanálu propojujícího
Moravu s Odrou je zobrazen na obrázku č. 57 vlevo.
Dalším autorem, který vypracoval mapu s plány kanálu a do určité míry navázal na
Vogemonta, byl Norbert Wenzl von Linck. Tento autor v roce 1719 vydal mapu popisující,
jak by se dala provozovat plavba lodí řekou Bečvou prostřednictvím kanálu do Odry
(Lapáček, 2009). Náhled na von Linckovu mapu je zachycen na obrázku č. 57 vpravo.
Myšlenky o vybudování kanálu pokračovaly i v následujících letech. V průběhu 30.
let 20. století bylo vybudováno několik jezů a zdymadel na řekách Labe, Odra a Morava.
V roce 1934 začala stavba Baťova kanálu, jehož provoz byl zahájen v prosinci roku 1938.
V plánech vybudování kanálu pokračovali nacisté za druhé světové války. Práce započaly
ihned v roce 1939, avšak v důsledku válečného vývoje byly v roce 1943 podle Lapáčka
(2009) zastaveny. Snahy vybudovat vodní koridor výrazně ožily v 90. letech minulého
století. Podpory se projekt dočkal i na půdě Evropské unie a dokonce byl výslovně uveden
i v přístupové smlouvě České republiky k EU (Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe: historie).
V současné době plánovaná stavba vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe je rozdělena na 4
etapy. Důležitým bodem vodního koridoru by se mělo stát město Přerov, u kterého by se
měly plánované trasy vodního koridoru křížit.

Na následujícím obrázku se nachází výřezy zobrazující plány propojení řek Moravy
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a Odry z výše zmíněných starých map. Plánované kanály jsou na mapách vyznačeny
dvojitou čárkovanou linií. U obou map se počítá s odbočením kanálu z řeky Bečvy u města
Hustopeče nad Bečvou a napojením na řeku Luhu, které se následně vlévá do řeky Odry.

Obr.
57.: Detail na umístění plánovaného kanálu Morava-Odra na Vogemotově (vlevo) a
von Linckově mapě (vpravo)
Zdroj: Mollova mapová sbírka

Informace zobrazené v obou starých mapách byly následně zpracovány a zobrazeny
ve vytvořené mapě, která umožňuje srovnání s oficiálním plánem ze současné doby.
Vzhledem k období vzniku mají však mapy nedostatečný geodetický základ, což způsobuje
nepřesnost zobrazovaných objektů, a mapy je možné použít pouze pro ilustraci. Postup
získání informací ze starých map odpovídá procesu popsanému v páté kapitole této práce.
Zmíněné staré mapy od autorů Vogemonta a von Lincka, které zobrazují umístění
plánovaných vodních kanálů, lze stáhnout z webového portálu Mollovy mapové sbírky
v digitalizované podobě v rastrovém formátu JPG. Rozlišení digitalizovaných map je však
nízké, což snižuje jejich kvalitu a stěžuje práci s nimi.
Nezbytným

krokem

bylo

georeferencování

digitálních

obrazů

map.

Georeferencování bylo provedeno v softwaru ArcMap 10.2 a jako metoda pro transformaci
byla zvolena metoda Spline, která je typem transformace s lokálním klíčem, jenž je podle
Cajthamla (2007) vhodná pro méně přesné mapy. Před georeferencováním, bylo zvoleno
jako dostatečný počet 30 identických bodů, které byly identifikovány ve vektorových
vrstvách obcí z databáze ArcČR 500 a vodních toků databáze DIBAVOD. Na následujícím
obrázku je zobrazen náhled na georeferencování map. Z obrázku je patrná nepřesnost,
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která se projevuje deformací map.

Obr. 58.: Náhled na georeferencování mapy Vogemonta (vlevo) a von Lincka (vpravo)
v softwaru ArcMap 10.2
Jelikož ale při provedení georeferencování metodou spline není spočítána RMS
chyba, byla přesnost map ještě dokumentována pomocí analýzy přesnosti dostupné na
portálu Starémapy.cz prostřednictvím nástroje MapAnalyst. Mřížka zkreslení pro obě
mapy potvrzuje nepřesnosti map, což platí hlavně pro von Linckovu mapu. Jak již tedy
bylo zmíněno, z důvodu nedostatečných geodetických základů je nutné očekávat vysokou
nepřesnost zobrazovaných objektů. Mapy byly proto georeferencovány pouze pro ilustraci
plánů projektu.

Obr. 59.: Náhled na mřížku zkreslení na Vogemontově mapě (1709)
Zdroj: Starémapy.cz
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Obr. 60.: Náhled na mřížku zkreslení na von Linckově mapě (1719)
Zdroj: Starémapy.cz

Po provedení georeferencování následovala vektorizace. Manuálně byla vytvořena
vektorová vrstva plánovaných vodních kanálů ve formátu SHP. Vektorizované informace o
plánovaných vodních koridorech byly vizualizovány v mapě vytvořené v měřítku
1:500 000 a souřadnicovém systému WGS 84. Do mapy byly přidány vrstvy vodních toků
a ploch z databáze DIBAVOD a dále vrstvy lesů, sídel a obcí z databáze ArcČR 500 3.0,
která je vhodným zdrojem dat pro měřítko 1:500 000.

Obr. 61.: Srovnání plánů kanálu z map Vogemonta, von Lincka a současného návrhu
Zdroj: Lothar Vogemont (1709) a Norbert Wenzl von Linck (1719), Vodní koridor D-O-L: trasa
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Vytvořená mapa zobrazuje srovnání obou plánů koridoru Morava-Odra. Plán podle
Lothara Vogemonta je v mapě zakreslen oranžovou barvou. Podle tohoto plánu by
vybudovaný koridor odbočil za městem Přerov na sever, kopíroval by směr řeky Moravy,
protekl Lipníkem nad Bečvou a znovu by se napojil na řeku Moravu v městě Hranice. Za
městem Hranice by kanál opět odbočil směrem na sever a pokračoval po směru Moravy.
Za městem Hustopeče nad Bečvou kanál podle plánu mění směr na sever, kde by kanál
ústil do řeky Luhy, která se poté u města Jeseník nad Odrou vlévá do řeky Odry. Mezi
městy Hustopeče nad Bečvou a Jeseník nad Odrou je plánováno křížení, odkud nové
rameno kanálu pokračuje přes město Valašské Meziříčí do místa, kde se vlévá řeka
Bystřice do Vsetínské Bečvy.
Druhý plán koridoru Morava-Odra podle mapy autora Norberta Wenzla von Lincka
je vyznačen fialovou barvou. Tento plán předpokládá pouze vybudování krátkého úseku
mezi řekami Bečva a Luhy. Kanál by z řeky Bečvy odbočil u obce Hustopeče nad Bečvou
k severu a poté by stejně jako v předchozím případě pokračoval do řeky Luhy, která se
následně vlévá se do Odry.
Do mapy byla také přidána vrstva zobrazující návrh trasy kanálu ze současné doby.
Vrstva byla získána georeferencováním a vektorizací vizualizace z webových stránek
projektu. Georeferencování proběhlo stejným způsobem jako v předchozím případě s
tím rozdílem, že jako transformační metoda byla zvolena afinní metoda s hodnotou RMS
chyby 2,43. Pro zobrazení vrstvy současného plánu trasy byl zvolen symbol světle modré
přerušované linie, tak aby nepřekrýval ostatní linie pro plány kanálu.
Ze srovnání všech tří plánů trasy kanálu je patrné, že i v současném plánu jsou
některé části trasy totožné s plány z 18. století. Oficiální projekt počítá s vytvořením
umělého soutoku řek Bečvy a Moravy v blízkosti obcí Rokytnice a Brodek u Přerova.
Mezi městy Přerov a Hranice nepovede podle současných plánů trasa v současném korytě
řeky Bečvy, ale je zde plánováno vybudování umělého koryta, tak jako se objevuje i ve
Vogemontově mapě. U města Hustopeče nad Bečvou se předpokládá vybudování kanálu,
který odbočuje z řeky Bečvy na sever, ale v tomto případě se nevlévá do řeky Luhy, ale
pokračuje dále na severovýchod ve směru řeky Odry. Kanál se podle návrhu nevlévá ihned
do řeky Odry, ale pokračuje severovýchodním směrem a kopíruje tok řeky Odry, která
v tomto úseku vytváří velký počet meandrů. Napojení do řeky Odry je plánováno až v jižní
části Ostravy. Po srovnání je zřejmé, že některé části trasy koridoru jsou si podobné, a je
tak možné, že současný návrh projektu vycházel i z historických plánů.
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7. DISKUZE
Tato diplomová práce byla zaměřena na tematické informace obsažené ve starých
mapách. Struktura diplomové práce byla rozdělena na teoretické kapitoly a praktickou část,
která uvádí příklady možného využití starých map.
V teoretické části byl nastíněn vývoj starých map a to zejména těch tematických a dále
byly představeny staré mapy, které byly vybrány za účelem využití v této práci. Rovněž
byly okomentovány a zhodnoceny webové mapové portály, které poskytují digitální verze
starých map, a mohou tak sloužit jako jejich vhodný zdroj. Zmíněné mapové portály se liší
v množství nabízených map i v technologickém řešení portálu. Nejrozšířenější způsobem
je poskytování starých map pomocí nástroje Zoomify. Tento nástroj je výborný pro
prohlížení starých map díky rychlému a plynulému načítání a jednoduchému ovládání.
Pokud nám však nestačí pouhé prohlížení a očekáváme další možnosti práce s mapou, je
nutné zvolit takový portál, který zpřístupňuje staré mapy prostřednictvím mapového
serveru. V tomto případě již jsou staré mapy umístěny do souřadnic a můžeme je proto
umístit nad mapou současnou a vzájemně je porovnávat. Některé portály, jako například
Starémapy.cz, nabízí i možnost analýz přesnosti, kdy je pro staré mapy vypočítána mřížka
zkreslení, či izočára měřítka, což nám udává informace o přesnosti mapy.
Dále byl v teoretické části popsán proces digitalizace informací ve starých mapách,
který je nezbytný pro využití těchto informací v prostředí GIS nástrojů. V závěru teoretické
části byly zmíněny články autorů, kteří se zabývali využitím starých map při sledování
vývoje krajiny.
Praktická část se zabývala vytvořením příkladů využití starých map v praxi na základě
poznatků zjištěných při tvorbě teoretické části. V první části byl sledován vývoj mapového
jazyka na sedmi starých mapách středního měřítka z období 16. až 18. století, které
zobrazují území Čech, Moravy a Slezska. Mapy byly zvoleny podle toho, aby na nich byl
jasně patrný vývoj mapových znaků. Zkoumán byl vývoj čtyř základních objektů
vyskytujících se na mapách a to: sídel, vodstva, lesních porostů a reliéfu. Kromě vývoje
znaků byla sledována také přesnost znázornění těchto objektů. Nejzajímavější vývoj byl
zjištěn u sídelních objektů, kdy se u první sledované mapy objevuje znak kombinovaný ze
dvou symbolů, které doplňují tematickou informaci o sídle. Na Helwigově, Crigingerově a
Fabriciově mapě se objevuje mapový znak obsahující kresbu budov sídla. Od Komenského
mapy Moravy se u sledovaných map již upustilo od kresby sídel a používají se pouze
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symboly vyjadřující kategorii sídla. U Vogtovy mapy se také objevuje metoda půdorysného
zákresu sídel. S postupem času se u vybraných sídel objevuje podrobnější dělení na
jednotlivé sídelní kategorie.
Při pozorování vodstva bylo podle předpokladů zjištěno, že mapový znak neprošel tak
výraznou proměnou. Zajímavé ovšem bylo, že vodní plochy se ze sledovaných map
objevují poprvé až na Crigingerově mapě z roku 1568. To může být způsobeno tím, že
autoři zpočátku nepovažovali vodní plochy za tak významné, a změna mohla nastat
s výrazným rozvojem rybníkářství a budováním našich největších rybníků v 16. století.
Pro vyjádření lesních porostů byla u všech map použita stromečková metoda. U
prvních čtyř sledovaných map je použit symbol shlukové kresby stromů. Změna nastává
u Komenského mapy, kde se již objevuje zakreslení lesů pomocí individuálních symbolů
jednotlivých stromů.
Posledním sledovaným znakem byl reliéf. Kromě Klaudyánovy mapy se na všech
ostatních mapách používá kopečková metoda. Liší se ovšem vykreslení jednotlivých
kopečků, kdy například na Komenského mapě jsou výrazně strmější než na mapě
Helwigově, a také polohová přesnost znázornění reliéfu, která se s postupem času
zkvalitňuje. Zvláštností je, že na mapách se téměř neobjevuje kombinace kopečkové a
stromečkové metody pro zalesněné vrcholy. To znamená, že pokud jsou v mapě vykreslené
znaky kopečků, tak na nich již nejsou vykresleny symboly stromů, což odporuje
předpokladu, že vrcholy hor jsou často zalesněny. To se změnilo až na poslední Müllerově
mapě Moravy z roku 1716, kde jsou zakresleny jednotlivé stromy i na kopečcích
znázorňující vrcholy.
Proces vývoje kartografického jazyka pokračoval i na dalších mapách mimo toto
srovnání, kdy vzhled mapového znaku byl stále do jisté míry ovlivněn subjektivitou autora.
Změna nastala u map vojenských mapování, na kterých byly jednotlivé znaky
standardizovány pro celé mapované území. S ohledem na zmíněné výsledky této části je
možné potvrdit vhodnost starých map pro výzkum formování mapového jazyka, ze kterého
je patrný i vývoj používaných kartografických metod.
V druhé části praktické kapitoly byla využita existující webová mapová aplikace
sloužící pro porovnání mapových znaků sídel. Tato část tedy udává příklad využití
moderního kartografického nástroje pro výzkum informace ze starých map. Do aplikace
byly nahrány výřezy jednotlivých znaků pro největší sídla objevující se na mapách
Moravy. Při kliknutí na sídla vyznačená značkami se otevře okno zobrazující výřezy
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mapových znaků zvoleného sídla. Aplikace je tak vhodná pro uživatele, kteří chtějí
sledovat styl zaznačení jejich sídla na starých mapách. Ze způsobu provedení znaku na
mapě je také možné odhadnout význam sídla v době vydání mapy.
Třetí část se zabývala historickými plány na starých mapách, které se v tomto případě
vztahují k plánu vybudování vodního koridoru Morava-Odra, o jehož výstavbě se uvažuje i
v dnešní době. Představeny byly dvě mapy z počátku 18. století, které obsahují zákresy
těchto plánů. Následovalo zpracování těchto map v softwaru ArcMap, ve kterém byla
provedena vizualizace a srovnána se současným návrhem trasy plánovaného koridoru. Na
tomto příkladu se ale ukázalo, že ne všechny staré mapy jsou vhodné pro využití v GIS
softwarech. Základním předpokladem je kvalita a přesnost map. V tomto případě bylo
zjištěno, že mapy pocházející z počátků 18. století, které neobsahují geodetické základy,
nelze považovat plnohodnotný zdroj relevantních informací. To bylo dokázáno deformací
map při průběhu georeferencování a také z mřížky zkreslení. I přes to, že staré mapy byly
využity pouze pro ilustrační srovnání, bylo zjištěno, že i současné stavební projekty mohou
vycházet ze starých map.
Z příkladů provedených v této diplomové práci se potvrdilo široké uplatnění starých
map i v současné kartografii. Staré mapy nám tak poskytují cenné informace o stavu
zobrazovaných jevů v době vydání mapy či používaných kartografických metodách.
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8. ZÁVĚR
Diplomová práce se zabývala využitím tematických informací ze starých map. Jak již
bylo zmíněno ve výsledcích práce, staré mapy nám poskytují velké množství cenných
informací z minulosti. V dnešní době se nám díky technologickému pokroku otevírají
možnosti práce se starou mapou, aniž bychom museli navštívit mapový archiv či sbírku, ve
které se nachází originální výtisk staré mapy. Existující mapové portály umožňují přístup
k digitalizované staré mapě prostřednictvím internetu. Tyto portály se starými mapami tak
lákají velké množství návštěvníků z řad odborníků i laické veřejnosti.
I přes snahu zveřejňovat co největší počet digitalizovaných map zůstává stále množství
starých map nezveřejněných, což je způsobeno časovou náročností procesu zpracování a
zveřejnění starých map. Z tohoto se objevují snahy co nejrychleji proces urychlit. Jedním
z takových příkladů je i projekt Starémapy.cz, který využívá dobrovolníky pro
georeferencování. Díky motivaci v podobě soutěže se do projektu zapojil velký počet
dobrovolníků, díky čemuž se podařilo georeferencovat více než 60 000 výtisků starých
map.
S ohledem na velké množství dostupných map je ale nutné brát v potaz to, že ne
všechny dostupné mapy je možné využít v prostředí GIS nástrojů. Jak již bylo nastíněno
v předchozí části, je důležité pro dosažení relevantních výsledků pracovat s přesnými a
kvalitními mapami, protože i při sebelepším postupu práce nelze dosáhnout spolehlivých
výsledků v případě použití nepřesných informací. Dalším omezením je také to, že staré
mapy jsou dostupné v podobě rastru. Pro většinu analýz v nástrojích GIS je však nutné
pracovat s vektorovými daty. Proto je nutné informace ze starých map převádět do
vektorové podoby. Tento proces je však časově náročný, proto se objevují snahy o
vytváření nástrojů a algoritmů pro automatickou vektorizaci.
Do budoucna se předpokládá s dalším zvýšením počtu zpřístupňovaných map a
rozšířením funkčnosti webových portálů, které staré mapy nabízí. Kromě představených
portálů existují i další nové kvalitně zpracované portály. Zmínit lze mapový portál
Mapire.eu, který poskytuje k prohlížení například bezešvé mapy vojenských mapování, pro
celé území tehdejšího Rakouska-Uherska.
Některé webové portály již nabízí kromě prostého prohlížení mapy ve statické formě
nadstavbu v podobě dalších funkcí, jako je například prohlížení map nad sebou a jejich
zprůhledňování. Rovněž se předpokládá s publikováním zpracovaných starých map ve
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standardizovaných formátech. V současné době se již můžeme například setkat
s publikováním staré mapy v podobě služby WMS, což umožňují větší možnosti využití
starých map v GIS.
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9. SEZNAM ZKRATEK
ArcČR 500

Digitální vektorová geografická databáze České republiky

BMP

Windows bitmap (obrazový formát)

CCD

Charge-coupled device

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

DIBAVOD

Digitální báze vodohospodářských dat

DPI

Dots per inch

GIF

Graphics interchange format (obrazový formát)

JPG

Joint photographic experts group (obrazový formát)

PNG

Portable network graphics (obrazový formát)

RMS Error

Root mean square error (Střední kvadratická chyba)

SHP

Shapefile

S-JTSK

Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

TEMAP

Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR

TIFF

Tag image file format (obrazový formát)

ÚAZK

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

VGI

Volunteered geographic information

VÚGTK

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

WGS 84

World geodetic system 1984

WMS

Web map service
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Příloha 1: Náhled na Klaudyánovu mapu a výřezy mapových znaků

Náhled na Klaudyánovu mapu Čech (zmenšeno)

Zdroj: Staré mapy: Klaudyánova mapa

Příloha 2: Náhled na Helwigovu mapu a výřezy mapových znaků

Náhled na Helwigovu mapu Slezska (zmenšeno)

Zdroj: Staré mapy: Helwigova mapa

Příloha 3: Náhled na Crigingerovu mapu a výřezy mapových znaků

Náhled na Crigingerovu mapu Čech (zmenšeno)

Zdroj: Staré mapy: Crigingerova mapa

Příloha 4: Náhled na Fabriciovu mapu a výřezy mapových znaků

Náhled na Fabriciovu mapy Moravy (zmenšeno)

Zdroj: Staré mapy: Fabriciova mapa

Příloha 5: Náhled na Komenského mapu a výřezy mapových znaků

Náhled na Komenského mapu Moravu (zmenšeno)

Zdroj: Mollova mapová sbírka: Komenského mapa

Příloha 6: Náhled na Vogtovu mapu a výřezy mapových znaků

Náhled na Vogtovu mapu Čech (zmenšeno)

Zdroj: Staré mapy: Vogtova mapa

Příloha 7: Náhled na Müllerovu mapu a výřezy mapových znaků

Náhled na Müllerovu mapu Moravy (zmenšeno)

Zdroj: Mapový portál VÚGTK: Müllerova mapa Moravy

Příloha 8: Náhled na mapy zobrazující plány kanálu Morava-Odra

Náhled na mapu se zobrazením plánovaného kanálu propojujícího řeky Morava a Odra na mapě
Lothara Vogemonta z roku 1709 (zmenšeno)
Zdroj: Mollova mapová sbírka: mapa Lothara Vogemonta

Náhled na mapu se zobrazením plánovaného kanálu propojujícího řeky Morava a Odra na mapě
Norberta Wenzla von Lincka z roku 1719 (zmenšeno)
Zdroj: Mollova mapová sbírka: mapa Norberta Wenzla von Lincka

