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IT & stará mapová díla 

� zpřístupnit a přiblížit staré mapy širokému okruhu zájemců, 

� novým způsobem interpretovat jejich obsah v interakci s dalšími datovými 
zdroji,

� digitálních rastrové ekvivalenty umožňují zachovat původní technické
parametry kartografické (geometrická věrnost) i obsahové (barevná
věrnost, rozlišení detailů),

� originální mapa  se stává archiválií trvale uloženou v depozitáři a 
badatelům jsou k dispozici digitální ekvivalenty.

Práce s digitálními ekvivalenty starých map bez znalostí:

� technologií a postupů při jejich vzniku,

� základních  kvalitativních parametrů, 

� definováním limitů nově vytvořeného produktu,

� umožnit uživatelům správně interpretovat obsah starých map.



Katastrální operát tvořil:

� měřický operát,

� operát popisu obecních hranic,

� mapový operát podrobného m ěření polohopisu,

� písemný operát  

Mapový operát stabilního katastru

� vznikal postupně přímo v příslušné lokalitě v souladu s postupem 
mapovacích prací. 

� povinnou součástí byla indika ční skica , originální mapa a kolorovaný 
povinný otisk mapy stabilního katastru (císa řský otisk).

Výstupy mapování stabilního katastru Rakouské monarchi e

Digitalizace mapových sbDigitalizace mapových sb íírek a archivrek a archiv ůů IIII



M
apov

M
apov

áá nn
íí stabiln
stabiln

íí ho katastru rakousk
ho katastru rakousk

éé
m

onarchie ( 1817 
m

onarchie ( 1817 
––

1861 ) 
1861 ) --

origin
origin

áá lnln
íí m

apy
m

apy

Patent o pozemkové dani a vym ěřování p ůdy
- František I.  23. prosince 1817

„Našimi vedoucími myšlenkami při tomto všeobecně užitečném opatření bylo uplatnění
pojmu přísné spravedlnosti, vynikajícího povzbuzení zemědělství podmíněného správným 
vyměřením pozemkové daně a co největším urychlením jeho ozdravění „

12 696  katastrálních území

Mapování v Českých zemích  1824-1843

49 967  mapových listů v měřítku 1:2 880

7932 800 ha celková rozloha území

15 359 513  parcel



18. kartografick18. kartografick áá konference   Olomouc    konference   Olomouc    

http://archivnimapy.cuzk.cz/
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Zpřístupn ění CO
• v badatelně na M. Horákové
• prostřednictvím DVD
• desktopová aplikace
v badatelně na Chodovci (desktopová aplikace)
• na webu ČÚZK spolu s císařskými otisky
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Plzeňský kraj  v letech 1751 -1850

624 katastrálních území,   

území velké Plzn ě
40  katastrálních území 268 km2
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Císařské otisky na území velké Plzn ě
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http://mapy.plzen.eu/staremapy/
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Triangulace II. vojenského mapování 1806-1808, 1810-1811, 1812-1815
Triangulační kancelář vídeňského topografického ústavu

• měřené základny 
u Vídeňského Nového Města v Dolním Rakousku (6410,903o)    Liesganig 1762
u Welsu v Horním Rakousku (7903,812o)   1806
u Raabu (9429,43o) 1810

Katastrální triangulace  Čechy 1824-1828, 1830-1840,  Morava 1821-1829
Triangulační a početní kancelář vojenského topografického ústavu (od roku 1819)

• měřené základny 
u Vídeňského Nového Města v Dolním Rakousku (6410,903o)    Liesganig 1762
u Welsu v Horním Rakousku (7903,812o) 1806
u Radouce v Bukovině (5199,60o)
u Hall v Tyrolsku (2990,384o).

• síť I. řádu obsahovala 52 bodů, 17 bodů totožných 

• přesnost měřených úhlů I. řádu
- střední chyba měřeného směru (Ferronův vzorec) 1.91“
-střední hodnota trojúhelníkového uzávěru -2.60“
-Střední hodnota staničního uzávěru -2.73“
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Přesnost GTK  m xy= 0,47 m

TSISUWKA   max OY=-1,32m, OX=0,86m
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TopografickTopografick éé mapy  1:28 800mapy  1:28 800 (1 palec ----- 400 sáhů)

OdvozenOdvozen éé specispeci áálnln íí mapy 1:144 000mapy 1:144 000

Speciální mapa Království českého (1847 – 1860) 36 mapových listů

Speciální mapa Markrabství moravského a části Vévodství slezského
(1844) 19 mapových listů

GenerGener áálnln íí mapa Krmapa Kr áálovstvlovstv íí ččeskesk éého 1:288 000   ho 1:288 000   (1865)

1806-1809 vojenské popisy zemí monarchie – Militärische Landesbeschreibung von Böhmen

1812-1819 revize I. vojenského mapování

Čechy  (1842-1852)  267 mapových listů

Militär-Aufnahmssektionen von Böhmen

Morava a Slezsko  (1836-1840)  146 mapových listů
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W_IV_11 W_III_11 W_II_11 W_I_11 

10,9 (15,0 ; 3,6) 11,2 (15,9 ; 0,8) 4,1 (5,8 ; 0,4) 2,6 (3,6 ; 0,8) 
15,5 15,9 5,8 3,6 

10,1 (11,4 ; 8,6) 8,3 (7,4 ; 9,1) 7,9 (6,3 ; 9,2) 8,7 (8,6 ; 8,7) 
12,4 10,6 9,6 10,9 

( 0,0 ; 0,0) (- 0,6 ; - 0,1) (0,0 ; 0,0) (0,0 ; - 0,0) 

W_IV_12 W_III_12 W_II_12 W_I_12 

10,6 (14,9 ; 0,4) 0,1 (0,0 ; 0,1) 8,8 (11,7 ; 4,4) 6,9 (8,1 ; 5,5) 

14,9 0,1 12,5 9,8 
10,7 (11,9 ; 9,4) 8,5 (7,7 ; 9,2) 11,6 (9,8 ; 13,2) 7,3 (8,6 ; 5,8) 

13,7 10,5 14,9 9,2 

(0,1 ; 0,7) (- 0,7 ; - 0,6) (0,0 ; 0,0) (- 0,5 ; - 1,1) 

W_IV_13 W_III_13 W_II_13 W_I_13 

8,0 (11,1 ; 2,4) 6,9 (8,1 ; 5,6) 6,9 (8,1 ; 5,6) 5,9 (5,5 ; 6,2) 
11,4 9,8 9,8 8,3 

6,4 (6,0 ; 6,8) 8,3 (8,7 ; 7,9) 9,4 (7,7 ; 10,9) 6,5 (5,6 ; 7,3) 

7,9 10,4 11,7 8,4 

(- 0,1 ; -0,2) (0,2 ; 0,4) (0,0 ; - 0,0) (- 0,3 ; 1,4) 

W_IV_14 W_III_14 W_II_14 W_I_14 

14,0 (2,1 ; 19,6) 1,9 (2,7 ; 0,1) 1,4 (1,3 ; 1,5) 4,4 (2,0 ; 5,9) 
19,7 2,7 2,0 6,2 

7,5 (5,0 ; 9,3) 8,8 (8,6 ; 9,1) 9,2 (8,3 ; 10,0) 9,1 (8,0 ; 10,0) 

9,4 10,7 11,2 11,4 

(- 1,6 ; 0,3) ( - 0,0 ; - 0,0) (0,0 ; - 0,0) (0,0 ; 0,0) 

OZNAČENÍ  MAPOVÉHO  LISTU  

mxy  (my ; mx) [m] pro daný ML 

dp  [m] pro daný ML 
Primární 

transformace 

mxy  (my ; mx) [m] pro daný ML 

dp  [m] pro daný ML 

syst. chyba v souř. Y a X v [m] pro daný ML 

Sekundární  
(vyrovnávací) 
transformace 
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� zdokonaleno vyjádření výškopisu: 
- zpřesnění výškových kót, 
- použití šrafování a interpolace vrstevnic se základním  intervalem 20 

m 

TopografickTopografick éé mapovmapov áánníí RakouskoRakousko --Uherska 1868 Uherska 1868 -- 1887 1887 
III. vojenskIII. vojensk éého mapovho mapov áánníí

- 1876 zmapováno Slezsko a východní část Moravy 

- 1877 zmapována Morava část východních Čech

- 1879 dokončeno mapování Čech

� Originály topografických sekcí 1:25 000 byly zpracovány barevně

-1868 vydána prozatímní topografická instrukce
-1875 vydána definitivní instrukce včetně značkového klíče



znaky trigonometrických bodů, nespalné budovy a komunikace
(červená)

říční toky a břehové čáry (modrá)
výplně vodních ploch (světle modrá)

louky (zelená)
pastviny (žlutozelená)
vinice                             (zelenomodrá)
okraje lesů (tmavězelená)
výplně lesních areálů (šedozelená)

vrstevnice a značky skalních masivů (žlutohnědá)

polohopis, popis a šrafy (černá)

Obsah topografických map  III. vojenskObsah topografických map  III. vojensk éého mapovho mapov áánníí
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Kartografické zobrazení:
-mnohostěnné (polyedrické)  - Sansonova projekce 

Referenční plocha:
-Besselův elipsoid (1841)
hlavní poloosa a=6 377 397.155 m, 
vedlejší poloosa b=6 356 078.963 m,
zploštění elipsoidu i=1/299.153



Klad a ozna čování sekcí mapových list ů v S-JTSK



Nehomogenita polohopisu 
topografických map 1:75 000
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Děkuji za pozornost 
…
DDěěkuji za pozornost kuji za pozornost 
……

seminář Digitalizace starých map,  Praha 4.11.  2011

Doc. Ing. Václav ČADA, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd
katedra matematiky, oddělení geomatiky 

Univerzitní 22,  306 14 Plzeň
E – mail: cada@kma.zcu.cz

tel. 377632678


