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5. zpřístupnění a využití



Vznik a historie sbírky
� součást fondů - Archiv ministerstva vnitra, Státní ústřední archiv, 

Národní archiv
� v roce 1923 dr. František Roubík sebral roztroušené mapy po 

archivu a uložil do jedné sbírky
fondy:

1. česká komora
2. české místodržitelství
3. Zemské stavební ředitelství
4. Ústřední montánní úřady
5. ministerstva

� v roce 1987 začleněna do sbírky Sbírka montánních map a plánů
� pořádání a sestavení pomůcky – 1. díl (1971), 2. díl (1971); 3. díl 

(1975), 4. díl (1987)
� inventář v programu Janus (2010)
� hlavní cena a jedinečnost SMP spočívá ve značném množství

rukopisný map a plánů (celkové mapy Čech, správní mapy, 
silniční a železniční, hraniční mapy, důlní a hydrologické mapy, 
plány měst a budov. 



� Plánek 
půůůůdorysu 
kostela P. Marie 
a sv. Ignáce 
jezuitské koleje   
v Klatovech, 
[1700-1800]

Orig., rukopisná, 
barevná, latinsky, 
82x62 cm, 
původní měřítko 
1:100, stavební
dokumentace,
Národní archiv, 
Sbírka map a 
plánů, 
inv. č. 1501, 
sign.  B-X-15.



� Mapa severozápadních ČČČČech od 
hranic s N ěěěěmeckem po linii 
Jáchymov, Plze ňňňň, Domažžžžlice, 
1866
Orig., rukopisná, barevná, německy,  
51x66 cm, původní měřítko 1:285 
000,Národní archiv, Sbírka map a 
plánů, inv. č. 1660, sign. B-XVI-7. 

� Mapa okres ůůůů Tachov, P řřřřimda a 
Planá, [1866]
Orig., rukopisná, barevná, německy,  
51x51 cm, původní měřítko 1:285 
000, Národní archiv, Sbírka map a 
plánů, inv. č. 1660, sign. B-XVI-7.



� Mapa chebského 
inspektorátu 
celního ú řřřřadu, 
1785

Orig., rukopisná, 
barevná, německy,  
32x33 cm, Národní
archiv, Sbírka map 
a plánů, nezpr. 
2368.



Současný stav (k 1.10.2010)
� počet map (podle přírůstkové knihy) 

– 8420 inv.č. (cca 10 000 mapových listů) 
� počet inventarizovaných map 

– 3800 inv.č.
� počet map uložených v programu Janus 

– 5200 inv.č. 
� velké nezpracované soubory 

– mapy a plány ÚAZK Praha (11 517 mapových listů, 62 ks 
plastických map), 1999
– TERPLAN (Státní ústav pro územní plánování), 2002

� celkem nezpracováno – cca 14 000 map a plánů
� depotní blok 107 a 110 (archiválie atypických rozměrů)



Depotní blok 107

� 69 ks mapových skříní (nové 18x5 zásuvek, 15x10 zásuvek)
� 1340 zásuvek
� 8 regálů (6 polic)



Depotní blok 
107



obložky



Mapa moravskoslezského pomezí, 1677

Orig., rukopisná, barevná, německy, 114x40 cm, Národní archiv, Sbírka map 
a plánů, nezpr. 2368.



Plány na p řřřřestavbu chrámu sv. Barbory v Kutné
Hořřřře – návrh z ji žžžžního pohledu; západní fasáda v 
půůůůvodním stavu v roce 1856, 1886

Orig., rukopisná, barevná, německy, původní
měřítko - vídeňské sáhy, stavební dokumentace,
Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 6414 
sign.  X-IV-1



� Nákres dvora Starom ěěěěstské radnice a Šmerhova, 1610
Orig., rukopisná, barevná, česky,  původní měřítko – pražský loket, Národní
archiv, Sbírka map a plánů, nezpr.



� Kolorovaná kresba ččččeskobuděěěějovického káštera dominikánůůůů, [1596-
1603]

Orig., rukopisná, barevná, německy, 44x21 cm, Národní archiv, Sbírka map a 
plánů, nezpr.



� Plán císa řřřřského špitálu sv. 
Antonína vedle kláštera Voršilek 
na Hrad ččččanech, 1781
Národní archiv, SMP, inv. č. 591.

� Měěěěstský špitál sv. Jana K řřřřtitele 
na Malé Stran ěěěě, 1781
Národní archiv, SMP, inv.č. 592.



Zpracování SMP

papírové:

� přírůstková kniha – počet 8150 inv.č. (cca 10 000 mapových listů) 
� inventář – 1. díl (1971), 2. díl (1971); 3. díl (1975), 4. díl (1987)

elektronické:

� program Janus – počet zpracovaných 5200 inv.č. 



Přírůstková kniha



Inventář



Program
Janus



Digitalizace

� otázky Proč a Jak digitalizovat?
� pořadí digitalizovaných dokumentů
� aktuální a dlouhodobé cíle digitalizace
� ukládání digitálních dat
� zpřístupnění a využití



� [Prospekt oslav na Staroměstském náměstí, regaty u staroměstské
mostecké věže, plánek oslav na Novém Městě pražském a výzdoba průčelí
Malostranské radnice u příležitosti narození prvorozeného syna císaře 
Leopolda I.], 1667

Orig., rukopisná, barevná,  90x55 cm, Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv.č. 1273, sign. A-XVI-15.



Kritéria pořadí digitalizace

� podle obsahu

� fyzický stav archiválií

� podle přírůstkových čísel
� historická hodnota dokumentů
� podle chronologie

� badatelský zájem



Aktuální cíle:
� primárně využívat již zdigitalizovaných map, budou-li badateli 

akceptovány (soubor cca 70 map); v opačném případě nově
digitalizovat

� najít řešení pro momentální požadavky badatelů v rámci možností NA 
(finančních, technických, personálních) 

� koncepčně se zabývat digitalizací logických celků map a tím stanovit 
kritéria pro výběr

� koordinovat práce na digitalizace s dalšími institucemi jež spravují
kartografický materil a předejít nadbytečné digitalizaci již existujících 
map a plánů

� digitalizace souborů map:

• a) rukopisné plány farních obcí v Čechách s vyznačením židovských 
obydlí z roku 1727. Jedná se celkem o 100 inventárních čísel. Dosud 
digitalizováno 40 inv.č. (soubory TIFF)

• b) hraniční mapy s Bavorskem z 18. století – celkem 80 inv.č.
• d) plány zrušených špitálů a lazaretů v Praze z 80. let 18. stol. 



Dlouhodobé cíle:

�nahradit předkládání originálů map

�zvýšit využitelnost SMP

�vytvářet databázi digitalizovaných map a plánů



Technické požadavky na digitalizované soubory
� čitelnost nejen nadpisů, ale i legend, vpisků, poznámek, detailů a nejmenších artefaktů

na mapě pro pochopení a správné interpretování celku

� shoda digitalizátu s originálním dokumentem (bez úprav) 

� rozměrová přesnost

� standardizovaný a široce implementovaný datový formát – JPG

� barevná hloubka 24-bitů

� u černobílých předloh lze použít skenování v 8-bitech (stupně šedé)

� rozlišení – 300/600 dpi

� informace o vstupních podmínkách digitalizace – technická metadata

� ICC-profil (slouží pro správnou interpretaci barev)

� popis (obsahový ve formě metadat – JANUS)

� kontrolní barevný/černobílý terč (odhalení barevného posunu během skenování a slouží
zároveň jako měřítko)

� definovat nejnižší úroveň kvality, pod kterou by neměla být reprodukce zhotovována
� dodržovat nastavené parametry, tak aby byla zajištěna stabilní kvalita všech skenů
� pravidelná kalibrace vstupního zařízení







Zpřístupnění a využití
Jak data zpřřřřístupnit:
1. v badatelně pomocí speciálního PC, kde bude prohlížeč, který    

bude umět mapu zvětšovat a natáčet (natáčet z důvodů přečtení
textů a srovnání mapy podle světových stran)

2. na Internetu pomocí technologie Zoomify v souborech JPG 
3. výstavy či stabilní expozice
4. vydáváním CD-romu
5. spoluluprací s jinými institucemi



Mapa sporných 
mlýn ůůůů u Kutné
Hory, 17 26

Orig., rukopisná, 
barevná, 52x39 
cm, německy,
Národní archiv, 
Sbírka map a 
plánů, inv. č. 1722
sign.  B-XIX-15



Plán ke stavebnímu sporu mezi domy m ěěěěštan ůůůů Knoblocha a Schönhoffera v 
Kadani, 1620
Orig., rukopisná, barevná, 50x30 cm, německy, Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 1479, sign.  B-IX-19



Plán továrny na výrobu b ěěěěloby olovnaté v Klagenfurtu, 1775
Orig., rukopisná, barevná, německy, 62x51 cm, Národní archiv, Sbírka map a 
plánů, nezpr.



Mgr. Filip Paulus
Národní archiv , 6. odd.
Archivní 4
149 00 Praha 4 – Chodov

e-mail: filip.paulus@nacr.cz 

Děkuji za pozornost


