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Abstrakt 
 
Tématem této práce je historický plán Prahy z roku 1845 od Carla hraběte Vasquez Pinase. 
Cílem práce je přiblížení a představení tohoto kartografického díla. Práce pojednává o 
historických plánech Prahy, přípravě Pinasova plánu pro vizualizaci a tvorbě webové  
mapové aplikace.    

 
 
 

Abstract 
 
Topic of this diploma project is historical city map of Prague made by Carl count Vasquez 
Pinas from year 1845. Tendency of project is to bring near and present this cartographic 
product. Project treated of historical plans of Prague, preparing Pinas´ plan for visualization 
and creation of web map application. 
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1. Úvod 
Tato práce se věnuje dílu Carla hraběte Vasquez Pinase, jeho Plánu hlavního města 

Království českého Praha z let 1842 – 1845.  Jejím cílem je především představit a 

připomenout toto v podstatě neznámé kartografické dílo, a to jak laické, tak možná i 

odborné veřejnosti. Práci je možno rozdělit na 3 tématické okruhy. 

 

První se zlehka zabývá historickými pražskými plány a důsledněji se věnuje Jüttnerovu a 

především Pinasovu plánu. Do tohoto okruhu také patří kartometrická analýza Pinasova 

plánu.  

 

Druhý okruh se zabývá přípravou mapy pro vizualizaci. Tedy skenováním rastrů a jejich 

úpravami. Dále volbou identických bodů a následným souřadnicovým připojením. 

 

Závěrečná část pojednává o pracích pro vizualizaci mapy. Přibližuje možnosti vizualizace a 

jednoduše vysvětluje funkci mapových serverů. Dále popisuje kroky a praktické zkušenosti 

s tvorbou mapového serveru. 
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2. Historické plány Prahy 
Snaha zaznamenávat své okolí provází lidstvo již od jeho počátků. Avšak teprve začátkem 

novověku se v českých krajích objevují pokusy zaznamenat vzhled či polohu našich měst. 

Roku 1493 je v Schedelově kronice zobrazen první prospekt části Prahy, kreslený 

z Vyšehradu. Po něm následuje řada dalších. Počátkem 2. poloviny 16. století se Tadeáš 

Hájek z Hájku pokouší o měření města Prahy, které však pro nezájem krále Ferdinanda I. 

nedokončuje. Roku 1562 vydávají pražští tiskaři Jan Kozel a Michal Peterle z Annaberku 

velký prospekt Prahy kreslený z výšiny kdesi nad Smíchovem. Dále vydává v roce 1606 

rytec Jiljí Sadeler podrobný prospekt města Prahy viděný taktéž od Smíchova. Roku 1650 

vychází prospekt Prahy Václava Hollara jako součást Merianovy Topografie Čech, Moravy 

a Slezska. Roku 1685 je ve Vídni vydán Ouden-Allenův prospekt Prahy. V 18. století 

vznikala řada pražských vedut. A také třeba neznámý a nezachovaný Knittlův plán z roku 

1714.  

 
Nejstarším dochovaným plánem města Prahy je plán Jana Kryštofa Müllera. Vznikl jako 

součást jeho mapování Čech v letech 1712 - 1720, podobně jako menší plány Českých 

Budějovic a Plzně. Plán má měřítko asi 1:8 438 a orientován je z neznámých důvodů 

severozápadním směrem, tj. s Hradčany v horní části. Je důsledně půdorysný a dost 

detailně zaznamenává domovní bloky. Výjimkou z půdorysnosti jsou perspektivní obrázky 

vodárenských věží s popisem Wasser-Kunst. Dalšího popisu je v plánu poskrovnu. Vyjma 

vodárenských věží jsou pojmenovány ještě vltavské ostrovy, některé městské části a směry 

cest vycházejících z města.   

 

Dalším v řadě byl plán Dietzlerův z roku 1740, který se však nedochoval. Během 17. a 18. 

století vznikla i řada dílčích plánů, z nichž nejvýznamnější je zčásti perspektivní vodovodní 

plán Starého a Židovského města z roku 1729 od Václava Josefa Veselého.  

 

Do dnešních dnů se zachoval plán Huberův, který vznikl během I. vojenského (Josefského) 

mapování Rakouska-Uherska. Major Josef Daniel Huber, který se tohoto mapování 

účastnil, jej vytvořil ve svém volném čase. Má měřítko 1:4 060 a na jeho podkladu Huber 

do roku 1769 zpracoval ještě plán pohledový čili perspektivní.    
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Dalším byl velký plán Prahy v měřítku 1:1 728 od Františka Leonharda Hergeta z roku 

1790.     

 

2.1 Jüttnerův plán 
Prvním městským plánem vzniklým na geodetickém základě je plán Jüttnerův z let 1811 - 

1816. Josef Jüttner byl dělostřeleckým důstojníkem, účastnil se astronomických měření 

Aloise Davida k určení souřadnic tehdejší Tychonovy hvězdárny na Hradčanech a změřil 

letenskou základnu pro pražskou trigonometrickou síť. Jeho zkušenosti ho tedy dobře 

připravily pro tvorbu nového přesného plánu v měřítku 1:4 320. Plán byl vydán 

v černobílém i kolorovaném provedení. Nápadný je rozdíl mezi rukopisem a tiskem plánu 

v zobrazení městských opevnění. Ta jsou v tištěné variantě velmi zjednodušena, částečně 

chybí nebo jsou úmyslně zobrazena mylně. Terén je zobrazen sklonovou šrafurou, což 

kvůli napojování šraf dlouhých svahů vede k jakoby terasovému efektu. Plán je vcelku 

ostře ukončen těsně za hranicí města.  

 

Jüttner původně plánoval zobrazit širší pražské okolí až do vzdálenosti 2 mil a budoval 

potřebnou trigonometrickou síť. Byť tento plán nezrealizoval, přesto vznikl. Zobrazuje 

v měřítku 1:19 200 Prahu a okolí do vzdálenosti 3 hodin. Autor sice zůstal anonymní, ale 

podle podobnosti s Jüttnerovými přípravami a podle stylu kresby, lze soudit že Jüttnerovy 

záměry dokončil jeho spolupracovník František Alois Musil.  

 

Kolem roku 1828 vznikl na geodetických základech ještě plán Prahy v měřítku 1:7 200 

orientovaný podobně jako plán Müllerův.  

 

2.2 Pinasův plán 
Carl hrabě Vasquez de Pinas  (1798 - 1861) byl rakouský důstojník, pocházející se staré 

španělské rodiny s dlouhou vojenskou tradicí. Mimo svých vojenských aktivit se také 

věnoval kartografii. Byl tvůrcem plánů několika významných měst rakousko-uherského 

mocnářství, jmenovitě Vídně (1827) na 12 listech (viz. kapitola 8.4) , Terstu (1830) na 2 

listech, Badenu u Vídně (1830) na 1 listu, Budína a Pešti (1837) na 1 přehledném a 3 

detailních listech, a nakonec Prahy (1842 - 1845) na 4 listech. Tyto plány pravděpodobně 

nejsou původními, alespoň podle plánu Prahy lze soudit, že byl vytvořen dle převzaté 
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předlohy. Jejich nespornou výhodou však je poměrně jednotný styl zpracování. Pro zvýšení 

atraktivity byly jednotlivé listy vyzdobeny okolo okraje mapového rámu vedutami pohledů 

na nejzajímavější místa a nejdůležitější budovy. 

 

Plán hlavního města Království českého Praha byl vydán pod plným názvem „Malerisch-

romantische Darstellung der königl. böhm. Hauptstadt Prag in 62 Ansichten der 

vorzüglichsten Paläste, Kirchen, Privat-Gebäude und schönen Vuen der Umgebung, mit 

vier Situations-Plänen von Carl Graf Vasquez Pinas“ (Malebně romantické zobrazení 

královského českého hlavního města Prahy v 62 pohledech na nejznamenitější paláce, 

kostely, soukromé budovy a krásné pohledy na okolí, se čtyřmi situačními plány od Carla 

hraběte Vasquez Pinase). Je vyobrazen na 4 listech o rozměrech mapového rámu asi 497 x 

334 mm. Absolutní rozměr listů včetně vedut činí asi 695 x 535 mm. Měřítko plánu je 

přibližně 1:5 200. Plán není v žádném zobrazení, souřadnicovém systému, neobsahuje 

žádné kartografické sítě a dokonce ani není datován.  

 

Kromě 4 mapových listů obsahuje ještě titulní, takzvaný dedikační list. Je ozdoben 

pohledem na Pražský Hrad a Karlův most z roku 1606 (byť je uvedeno 1536) ze 

Sadelerova prospektu. Pohled je ještě doplněn heraldickými a figurálními motivy. Dále je 

ve spodní části věnování. Podle prvního dedikačního listu byl plán věnován apelačnímu 

radovi a pražskému purkmistrovi Josefu Müllerovi a pražskému měšťanstvu. Podle 

druhého nejvyššímu purkrabímu Království českého panu hraběti Karlu Chotkovi a české 

šlechtě. 

 

Toto kartografické dílo nám ukazuje Prahu, jaká už nikdy nebude, v době kdy ji tvořilo 

pouze 6 měst pražských, jmenovitě Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Židovské Město, 

Nové Město a Vyšehrad. V době kdy některé nynější pražské čtvrti byly nejvýše malými 

vesnicemi. Ukazuje nám tedy Prahu přibližně v rozloze jakou měla od konce 14. až do 

začátku 19. století.  

 

Vzhledem k době vzniku jsou všechny popisy samozřejmě v hlavním úředním jazyce 

Rakousko-Uherské monarchie, tedy německy. Je zajímavé posoudit, jak se vyvíjely názvy 
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ulic. Velké množství si jich zachovalo své jméno, byť v české překladu. Většina budov má 

zapsané číslo popisné.    

 

Plán byl vytištěn metodou tisku z mědirytiny. Poté byly listy ručně kolorovány. Jména 

grafiků a tiskařů jsou na listech uvedena. Není známo v jakém nákladu byl vydán, ale 

vzhledem k množství dochovaných výtisků v našich i zahraničních sbírkách lze usuzovat, 

že se příliš nerozšířil. Jeho tisky jsou rozhodně vzácnější než tisky plánu Jüttnerova.  

 

Jeho vznik je sice datován léty 1842 – 1845, z topografického obsahu lze jasně usuzovat, že 

zaznamenává situaci nejméně o desetiletí dříve. Z tohoto důvodu se lze oprávněně 

domnívat, že předlohou byl Pinasovi plán Jüttnerův z let 1812 – 1815. K tomuto závěru mě 

vedl například  obsah listu č. 2. a na něm zobrazená oblast Karlína (Carolinen Thal). Tato 

dnešní pražská čtvrť měla okolo roku 1845 asi 8 500 obyvatel. Tomu odpovídá stav 

zástavby zaznamenaný na mapách Stabilního katastru, které v oblasti Prahy vznikaly 

přibližně ve stejné době. Zástavba  je zde souvislá, jasně se rýsuje síť ulic i průmyslové 

podniky. Toto vše ostře kontrastuje se situací zaznamenanou na Pinasově plánu. Tam za 

pražskými hradbami přetnutými Poříčskou bránou (Porziezer Thor), je možno nalézt pouze 

shluky budov v okolí Vltavského břehu a hlavní cesty (viz obr. 1). Podobná je i situace 

v oblasti dnešního Smíchova, kde také stav zástavby odpovídá situaci o pár desítek let 

dříve. Při srovnání kresby našeho (tj. Pinasova) a Jüttnerova plánu, je na první pohled vidět 

jejich podobnost. Obsah obou plánů je totiž téměř totožný. Přestože není nikde uvedena 

předloha, je evidentní, že jí byl právě plán Jüttnerův.             
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Obr.1 – porovnání situace v oblasti Karlína na Pinasově plánu a na indikačních skicách 

Stabilního Katastru z [8] 

 

Pro potřeby této práce mi byly k dispozici faksimile plánu vydané Vojenským zeměpisným 

ústavem v Praze roku 1999 [1]. Originály reprodukovaných map pocházejí ze sbírek 

Národního technického muzea. Jednotlivé listy reprintů se vyznačují barevnou 

nejednotností. Je pravděpodobné, že tato odlišnost vznikla už při ručním kolorování plánu, 

kdy se patrně nepodařilo přesně namíchat odstíny barev pro jednotlivé listy. Přes 150 let, 

které dělí vznik originálu a kopií se také projevilo na stárnutí a změně barev. Také způsob 

jakým byly originály uloženy musel mít vliv. Méně pravděpodobné je, že k určité barevné 

odlišnosti došlo při samotném vzniku reprintů. Jejich tisk byl proveden metodou offsetu. 
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Jednotlivé listy se rovněž liší svými rozměry. Jejich přibližný rozměr je uveden výše. 

Největší rozdíl velikostí mapového rámu je téměř 1 cm. Těžko zhodnotit jaký vliv na tento 

rozdíl má srážka papíru. Vzhledem k neexistenci jakékoli kartografické sítě nelze srážku 

nijak určit. Pravděpodobné je však, že rámy neměly ani v době svého vzniku úplně 

jednotný rozměr.  

 

Dále přiblížím jednotlivé listy. Ty jsou očíslovány zleva doprava a seshora dolů. Viz. 

nákres.  

list 
č.1 

list 
č.2 

list 
č.3 

list 
č.4 

 

 

 

2.2.1 List č.1 
Tento list zobrazuje Hradčany a Malou Stranu. V okolí města je patrná linie barokního 

opevnění. Ta je v západní části naproti Strahovskému klášteru přerušena Říšskou bránou 

(Reichs Thor) a na ní navazující cestou na Karlovy vary a Teplice (Strasse nach Karlsbad 

und Toeplitz). V jižní části ve směru na Smíchov je Újezdská brána (Augezder Thor). Za 

pražským opevněním se nachází pouze několik osamocených budov. Budovy na Malé 

Straně jsou zobrazeny fialovou barvou a na Hradčanech tmavší šedofialovou. Všechny 

zahrady uvnitř opevnění jsou bohatě doplněny velkým množství symbolů dřevin. Zarážející 

je také hustota cest v těchto zahradách.  

 

Kartografická kresba je přibližně vymezena linií ulice Milady Horákové na severu, řekou 

Vltavou z východu, linií od Střeleckého ostrova přes ulici Petřínskou a dále, v jižní části, a 

ze západu např. linií ulice Starodejvické ve Střešovicích. 

 

Vně mapového rámu se nachází 16 vedut, nabízejících pohledy na významná místa i 

interiéry pražských měst, jako například: Stavovské divadlo, Staronová synagoga, pohled 

ze starého (Karlova) mostu na nový (Františka I.), Starý židovský hřbitov, kostel sv. 

Salvatora, Dům U Hybernů, interiér sálu ve staroměstské radnici, Strahovský klášter, 
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Loreta, kostel sv. Mikuláše, interiér Stavovského sálu za císaře Rudolfa, a pohled z Celetné 

ulice na Ovocný trh.  

 

Rozměr reprintu celého listu je 694 x 329 mm a kartografické kresby 497,5 x 333,5 mm. 

 

 

 
Obr. 2 – List č.1 
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2.2.2 List č.2 
Jeho obsahem je Staré Město, Židovské Město (Josefov) a severní část Nového Města. Za 

hranicí barokního opevnění opět neexistuje téměř žádná zástavba. Výjimkou je v počátcích 

svého rozvoje zachycený Karlín (Carolinen Thal). Tímto směrem vede také Poříčská brána 

(Porziezer Thor). Další, Nová brána (Neuthor), ústí jakoby ze Senovážného náměstí 

v místech ulice Bolzanovy. Na ni navazuje cesta na Vídeň (Strasse nach Wien). V oblasti 

Žizkova a Vinohrad se nalézá pouze několik osamocených budov.  Budovy Starého Města 

jsou žluté, Židovského šedomodré a Nového fialové. V jižní části se nachází jednoduchá 

směrová růžice s označením světových stran prvním písmenem německého názvu, tj. Nord 

– sever, Ost – východ, West – západ, Süd – jih. Za zmínku stojí např. ostrovy na Vltavě 

ještě před regulací toku. V místech nynější Štvanice je několik různě velkých ostrovů. 

Nápadný je také nízký stupeň rozvoje zástavby v přímém okolí řeky. Zajímavý je rovněž 

půdorys původního židovského města. 

 

Kresba je vymezena ze západu a severu Vltavou, z východu přibližně spojnicí Karlínské 

náměstí a náměstí Jiřího z Poděbrad, a z jihu prodlouženou linií ulice Lazarské. 

 

Mimorámová výzdoba 16 vedutami nám ukazuje rytiny např: Hradčanské náměstí, 

Václavské náměstí, pohled z Letné, Pražský hrad, Týnský chrám, Malostranskou 

mosteckou věž, chrám sv. Víta, pohled na Hradčany z Novotného lávky, Staroměstskou 

mosteckou věž a Staroměstskou radniční věž s orlojem.   

 

Celý list má rozměr 698,5 x 542,5 mm a vnitřek mapového rámu 499,5 x 340 mm. 
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Obr. 3 – List č.2 

 

 

 

 

2.2.3 List č.3 
Oblast Smíchova byla v době vzniku předlohy plánu v podstatě velkou zahradou. Zástavba 

existovala pouze roztroušená. Výjimkou bylo jen okolí ulic Štefánkova a Nádražní, kde se 

už vyskytovaly rozsáhlejší skupiny budov.  Z těchto ulic se zhruba ve středu kresby 

odděluje východním směrem cesta na Plzeň (Strasse nach Pilsen), nynější Plzeňská ulice. V 

levé dolní čtvrtině listu dominuje zdobně vyvedený název díla a seznam významných 

budov (viz. Obr. 4). Název zní: PLAN der Königs. Böhm. Hauptstadt PRAG, tedy Plán 

hlavního města království českého Praha. Seznam je nadepsán Vorzügliche Gebäude. Ve 4 

sloupcích jsou v něm uvedena jména a čísla popisná významných budov, seřazených podle 
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jednotlivých měst pražských a podle č.p. Města jsou v pořadí: Hradčany, Malá Strana, 

Staré Město, Nové Město, Vyšehrad a na posledním místě Židovské Město. Budovy 

v seznamu jsou především významnými budovami správního, kulturního a sociálního 

charakteru. Pod seznamem je ještě umístěna měřítková stupnice 0 – 300 Vídeňských sáhů. 

Dělení jest 0, 5, 10, dále po 10 do 100, a poté 200 a 300.  

 

 

   

Obr. 4 – Ukázka názvu plánu a seznamu významných budov 

 

 

Mapová kresba je přibližně vymezena ze severu prodlouženou linií ulice Petřínské, 

z východu Vltavou, z jihu spojnicí parku Santoška a rohem ulice Pod Šmukýřkou a ze 

západu spojnicí parku Klamovka a opět rohem ulice Pod Šmukýřkou.  

 

Výzdoba 16 vedutami přibližuje třeba: Staroměstskou radnici a okolí, pohled na Prahu 

z pokojů hraběte Josefa Thuna, Pražský hrad, Valdštejnský palác, Nostický palác, Jezuitské 
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koleje na Mariánském nám., Emauzský klášter, pohled na Prahu z Letné, pohled na Staré 

Město ze západu, Strahovský klášter, palác Kinských a Černínský palác. 

 

Celkové a vnitřní rozměry listu jsou 689,5 x 530,5 mm a 492,5 x 334,5 mm. 

 

 
Obr. 5 – List č.3 
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2.2.4 List č.4 
Zachycuje jižní část Nového Města a část Vyšehradské pevnosti. Linie ulic Nového Města 

jsou již dobře patrné. Velkou část bloků však tvoří spíše zahrady než obytná zástavba. 

Linie hradeb je přerušena z Žitné ulice Žitnou branou (Kornthor) a z Ječné ulice Slepou 

branou (Blindethor). V oblasti Vinohrad je na severu několik budov a dále pouze vinice 

(Wimmersche Anlagen). V jižní části je patrný původní tok Botiče. Jižně u Vltavy je část 

čtvrti Vyšehrad a Vyšehradské pevnosti. U Botiče je také obec o několika budovách - 

Nusle. V dolní části se také nachází měřítková stupnice, obdobná té na listu č.3, nadepsaná 

Měřítko 300 Vídeňských sáhů (Masstab von 300 Wiener Kläfter). 

 

Ze severu je list vymezen prodlouženou linií ulice Lazarské, z východu spojnicí náměstí 

Jiřího z Poděbrad a nádražím Praha – Vršovice, z jihu spojnicí tohoto nádraží a 

Vyšehradského vrchu, ze západu Vltavou.  

 

Po okrajích plánu je tentokrát 14 vedut. Největší v horní části je panoramatický pohled na 

Prahu z vrchu Petřín. Dále několik pohledů na Hradčany, Staroměstské náměstí, chrám sv. 

Víta, Vyšehrad, Schwarzenbergský palác, Malou Stranu a Pražský hrad, Prašnou bránu, 

kostel sv. Mikuláše, letohrádek Belveder a Karlštejn.  

 

Absolutní rozměry listu jsou 701 x 539 mm a rozměry mapové kresby 500,5 x 334,5 mm.  
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Obr. 6 – List č.4 
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3. Příprava plánu pro vizualizaci 
Pro vizualizaci mapového díla na internetu je nezbytné získat mapu v digitální podobě.  

Digitalizaci jsem provedl skenováním a ze vzniklých rastrů jsem ořezal nekartografickou 

kresbu. Dále jsem se pokusil spojit 4 listy v jeden obrazový soubor, který bych posléze 

souřadnicově připojil. Z důvodu nehomogenity listů jsem však zvolil postup jiný. 

Jednotlivé listy jsem georeferencoval samostatně. Výsledné spojení jednotlivých listů jsem 

provedl pomocí Jungovy dotransformace. Všechny listy jsem vyexportoval do jednoho 

souboru. Ten jsem ještě rozšířil o pyramidové vrstvy. Tímto postupem byl plán připraven 

pro následnou vizualizaci.  

 

3.1 Digitalizace dat 
Digitalizací dat obecně rozumíme převod z analogového záznamu na záznam digitální. 

S rozvojem výpočetních technologií a širokým rozšířením osobních počítačů se 

s digitálními daty setkáváme prakticky všude, ať už jde třeba o nejběžnější zaznamenávání 

textu, obrazu nebo zvuku. Digitální data můžeme nejjednodušeji specifikovat způsobem 

uložení záznamu v binárním kódu. Tato data mají řadu výhod. Snad nejvýznamnější z nich 

je možnost bezztrátového kopírování v jakémkoli množství. Další je třeba až neuvěřitelné 

množství dat, která je možno uchovávat na dnes běžném osobním počítači. Dá se myslím 

říci, že lidstvo se nachází v digitálním věku, což ovlivňuje snad všechny obory jeho 

činnosti, kartografii nevyjímaje.  

 

3.1.2 Obrazová data - rastrové formáty 

Z kartografického hlediska nás zajímají především digitální data obrazová. Ta můžeme 

dělit na data vektorová a rastrová. Vektorová data v podstatě dominují při tvorbě nových 

mapových děl. Rastrová data naopak vznikají především zpracováváním děl starších nebo 

jako výstup z dat vektorových. Důvodem je, že rastrová data neposkytují takové možnosti 

editace. Převod dat vektorových na rastrová je vcelku jednoduchý. Opačná úloha je 

výrazně složitější a i přes specializované programy se kvalitní výsledek neobejde bez 

lidského zásahu. 

 

Vektorová grafika funguje na principu přesně určených vektorových objektů. Tato data se 

vyskytují ve značném a až nepřehledném množství formátů. Důvodem je, že v postatě 
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každý program pracuje s vlastním formátem vektorových dat. Např. formáty CDR (Corel 

DRAW), DGN (Bentley MicroStation), DWG (Autodesk AutoCAD), OCD (OCAD), SHP 

(ArcGIS). Neexistuje žádný standardní formát. V prostředí internetu se jen pomalu 

uplatňuje formát SVG. 

 

Ze zaměření této práce vyplývá, že předmětem mého zájmu jsou hlavně data rastrová. Ta 

jsou strukturována v podstatě jako tabulka, jejíž buňkou je obrazový bod, čili pixel. 

Existuje velké množství rastrových formátů. Různé formáty mají různé vlastnosti jako 

např.: způsob komprese a její ztrátovost, barevnou hloubku, možnost pyramidování, 

možnost transparentnosti (průhlednosti), možnost georeferencování (souřadnicového 

připojení) a třeba otevřenost formátu. Nejvýznamnější jsou formáty BMP, TIFF, GIF, 

JPEG, PNG. 

 

Formáty: 

• BMP (Bit Mapped Picture) 

Formát hojně využívaný aplikacemi MS-Windows. Podporuje maximální barevnou 

hloubku true color (24bit=16 777 216 barev). Neumožňuje transparentnost. Data 

ukládá nekomprimovaně nebo s RLE kompresí. Pro svůj datový objem nepříliš 

využitelný formát.  

• TIFF (Tag Image File Format) 

Univerzálně využitelný formát s maximální barevnou hloubkou true color 

(24bit=16 777 216 barev). Umožňuje různé způsoby uložení a komprese dat. 

Podporuje standartní souřadnicové připojení zapsané v hlavičce souboru (formát 

geotiff) nebo v doplňkovém souboru tfw. Umožňuje pyramidování, tj. uložení více 

náhledových vrstev v jednom souboru. Často se využívá jako výstupní formát 

skenovacích zařízení.  

• GIF (Graphics Interchange Format)  

Běžný formát vzniklý v roce 1987 je využívaný zejména ve webových aplikacích. 

Grafiku zobrazuje v indexových barvách (8 bit=256 barev). Podporuje průhlednost. 

Používá bezztrátovou LZW kompresi. Verze z roku 1989 umožňuje z více obrázků 

v jednou souboru vytvářet animace. Pro vizualizaci map nenachází uplatnění 

především pro omezenou barevnou hloubku.  
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• JPEG (Point Photographic Experts Group) 

Velmi rozšířený formát využívaný především pro ukládání fotografií či snímkových 

dat. Podporuje barevné režimy RGB, CMYK a stupně šedi, a maximální barevnou 

hloubku true color (24bit=16 777 216 barev). Nepodporuje transparentnost. Používá 

ztrátovou kompresi, jejíž úroveň je volitelná. Vhodný výstupní formát pro 

vizualizaci na internetu. 

• PNG (Portable Network Graphics) 

Všeobecně využitelný formát doporučovaný konsorciem W3C jako standard. 

Podporuje různé barevné režimy, barevnou hloubku true color (až 48 bit ). Navíc 

má implementován alfa kanál s až 254 stupni průhlednosti. Používá neztrátovou 

kompresi. 

  

3.1.2 Skenování 
Jednotlivé listy plánu byly naskenovány v laboratoři digitální kartografie na skeneru 

Contex – Chameleon Tx 36. Jedná se o velkoformátový průtahový barevný skener. 

Průtahový protože, skenovaný materiál je protahován pod pevným ramenem s CCD 

snímači. Ty jsou tvořeny čtveřicí CCD prvků, z nichž 3 jsou pro jednu z barevných složek 

RGB a zbylý pro panchromatické spektrum. Navíc je jejich počet zdvojen, systém je tedy 

opatřen dvěma čtveřicemi, čímž se zvyšuje přesnost a kvalita pořízených dat. Maximální 

šíře skenovaného materiálu je 1092mm, maximální skenovaní šíře je 914mm a délka je 

neomezená. Maximální fyzické rozlišení je 400 DPI. Komunikaci se skenerem zajišťuje 

program WIDEimage. 

 

Nejprve bylo nutno zvolit a nastavit parametry skeneru: barevnou hloubku a rozlišení. 

Zkušebně jsem provedl skenování s využitím indexových barev s barevnou hloubkou 8bitů. 

Výsledek však nebyl uspokojující, 256 barev dostatečně nevystihovalo barevnost plánu, 

kresba byla místy skvrnitá. Proto jsem se rozhodl pro 24bitové barvy. Listy jsem skenoval 

s rozlišením 300 i 400 DPI. Postupně jsem naskenoval všechny 4 mapové listy. Rastry jsem 

v neztrátovém formátu TIFF uložil na místním disku a následně zapsal na DVD medium. 

Velikost jednoho listu byla v rozlišení 300 DPI byla asi 175 Mb a v 400 DPI  315 Mb.  
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3.2 Úprava rastrů 

Pro práci s rastry jsem vybral program Photoshop 5.5 firmy Adobe.  Vzhledem k velikosti 

rastrových souborů a náročností operací na hardware byly následné práce prováděny 

s rastry s rozlišením 300 DPI. Bylo–li to možné, prováděl jsem některé operace zkušebně 

pouze v šedé škále, čímž se snížila náročnost na hardware a také časová náročnost operací. 

 

3.2.1 Vyvážení barev 

Každý z listů reprintu plánu má jiný barevný odstín. Především list č.2 má nazelenalý a list 

č.4 načervenalý podtón. List č.1 na mě působil barevně nejrealističtěji a proto jsem jej 

zvolil jako barevný vzor. Ve Photoshopu jsem se pomocí funkcí Obraz/Přizpůsobit/Úrovně 

a Obraz/Přizpůsobit/Křivky pokusil sjednotit barevné odstíny všech listů. Úpravy jsme 

prováděl na základě vzorových matic pixelů z listu č.1 a jejich hodnot RGB. Za vzory jsem 

vybral vodní plochu, plochu ulice, kostel a 2 odstíny zeleně. RGB hodnoty jsem odečítal 4x 

na různých místech pro každý vzor. Aplikací funkcí Úrovně a Křivky a následným 

porovnáváním průměrných hodnot vzorů a jim odpovídajícím oblastem z jiných listů jsem 

se snažil přiblížit barevné hodnoty všech listů. To se povedlo jen částečně. Funkce křivky 

sice umožňuje měnit barvy podle složek RGB i sytosti barev, ale nikdy se mi nepovedlo 

docílit ideálního stavu barevné podobnosti listů. Podařilo se sice barevně přiblížit třeba dva 

sousední listy, ale ve výsledném pohledu na všechny 4 listy působily na mě ty upravené 

dojmem snad ještě větší barevné nevyváženosti než skenované originály. Z tohoto důvodu 

jsem se rozhodl od vyvážení barev upustit a dále pracovat s originálními naskenovanými 

daty.   

 

Podobně také dopadl můj pokus o doostření listu č.2. Výsledky byly spíše horší než 

originály.   

 

3.2.2 Spojení listů 

Listy po skenování byly mírně stočeny a pro spojení bylo třeba získat pouze mapovou 

kresbu. Pomocí funkcí Photoshopu Obraz/Natočit jsem pootočil všechny listy tak, aby linie 

mapového rámu byly přesně vodorovně a svisle. Dále jsem nástrojem Obdélníkový výběr 

vybral pouze mapovou kresbu a funkcí Obraz/Oříznout jsem odřízl vše vně výběru, tedy 

veduty a mapový rám. Když byly všechny listy připraveny na spojení zvětšil jsem funkcí 
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Obraz/Velikost plátna plochu plátna listu č.1 tak, aby bylo možno připojit zbývající 

ořezané listy k listu č.1. Práce s rastry o tomto objemu dat je velmi náročná na operační 

pamět, proto jsem přistoupil ke změně barevné škály pouze na stupně šedi. Provedl jsem to 

funkcí Obraz/Režim/Stupně šedi. I přestože velikost jednotlivých černobílých rastrů byla 

v porovnání s barevnými jen cca 23 Mb, práce s nimi způsobovala obtíže. Rastry jsem 

připojil funkcí Úpravy/Kopírovat a Úpravy/Vložit. Ukázala se však zjevná nehomogenita 

jednotlivých listů plánu. Kresba na hranici listů si neodpovídala. Obsahovala menší i větší 

nepřesnosti. Jejich struktura naznačovala, že se nemůže jednat pouze o různou srážku 

papíru. V mapové kresbě také neexistoval žádný překryv. A lišily se i rozměry jednotlivých 

listů. Z těchto důvodů jsem se rozhodl nepokračovat v spojení listů tímto způsobem.  

 

 

3.3 Georeferencování 
Souřadnicové připojení (georeferencování či lokalizaci) jsem provedl na osnovu 

identických bodů topografického obsahu plánu. Skutečné souřadnice v S-JTSK byly 

získány z mapového serveru města Praha. Následné transformace a úpravy byly prováděny 

v programu Kokeš firmy Gepro. 

 

3.3.1 Volba identických bodů 
Pro lokalizaci rastru je třeba najít vztah mezi identifikovatelnými body v rastru a body ve 

známém souřadném systému. Tyto body se nazývají identickými, protože jednotlivé body 

ve dvojici si odpovídají. Vzhledem k faktu, že plán není v žádném souřadném systému a 

ani mapový rám není využitelný, bylo přistoupeno k volbě identických bodů jako bodů 

topografického obsahu plánu. A to konkrétně rohů různých budov, protože jiný obsah 

plánu vzhledem ke změnám, které za více než 150 let změnily tvář Prahy, nebyl použitelný. 

I půdorys pražské zástavby v zájmové oblasti doznal značných změn. Přesto ve všech 

částech města lze najít jednoznačně identifikovatelné budovy a jejich rohy jako identické 

body. Jsou to především sakrální stavby a také různé věže, které zůstaly i v později zcela 

změněné zástavbě.  

 

Po dohodě s vedoucím diplomové práce Prof. Ing. Bohuslavem Veverkou, DrSc. bylo 

rozhodnuto neprovádět měření metodou GPS a v souřadnicích WGS-84, ale odečíst 
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souřadnice z mapových aplikací. Za známý souřadný systém byl zvolen přímo Systém 

jednotné trigonometrické sítě katastrální, tedy S-JTSK. Během hledání vhodné aplikace 

jsem navštívil a vyzkoušel různé mapové služby známých webových portálů (např. 

seznam.cz, centrum.cz, tiscali.cz, atlas.cz), které se však neukázaly příliš vhodné. Buď 

nezobrazovaly jednotlivé budovy nýbrž celé bloky, nebo neuváděly souřadnice. Dále byla 

také vyzkoušena digitální Ortofotomapa Prahy 1:5 000 vydaná topografickou službou 

AČR. Ta sice obsahuje uliční plán, ale pouze v měřítku 1:20 000 a s blokovou zástavbou 

nikoli zákresem jednotlivých budov. Souřadnice rohů budov odečtené z ortofotomapy 

mohou být velmi zkreslené a proto jsem tuto možnost také zavrhl. Jako nejvhodnější 

aplikaci jsem zvolil mapový server Magistrátu hlavního města Prahy na adrese 

www.mesto-praha.cz, dále Město/Mapy/Ortofotomapy nebo přímo na adrese 

http://wgp.praha-mesto.cz/tms/html/wgp_zv/index.php. Tento server nabízí různé 

ortofotomapy, ale také vrstvu uliční plán s budovami. Zobrazovaným souřadným systémem 

je S-JTSK.  

 

 
Obr. 7 - Mapový server Magistrátu hlavního města Prahy 

 



3. Příprava plánu pro vizualizaci 

Jiří Krejčí: Vizualizace a kartometrická analýza historického plánu Prahy                        21    

Pro práce související s transformacemi byly vytvořeny pracovní kopie mapové kresby 

plánu. Práce s papírovou mapou je v mnohých případech jednodušší a přehlednější. Do 

pracovní kopie byly zakreslovány již zaměřené identické body i vpisovány různé 

poznámky. 

 

Identické body jsem se pokusil volit tak, aby měly co nejpravidelnější rozložení v kresbě. 

Toho šlo docílit jen omezeně. Každý list obsahuje nejméně z 1/3 někdejší pražské okolí, 

kde se žádné jednoznačně identifikovatelné body prostě nevyskytují. Muselo být využito 

takových bodů, které byly k dispozici. Přesto jsem se snažil docílit co nejideálnějšího 

rozložení. Číslování bodů bylo z důvodu přehlednosti vedeno číslem listu + dvojciferným 

číslem podrobného bodu. 
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List č.1 
Oblast Hradčan a Malé Strany zobrazená na tomto listu nedoznala tak rozsáhlých změn 

jako ostatní. Pomineme-li okolí ležící vně těchto měst pražských a např. ulici Újezd, dá se 

poznamenat, že zástavba zůstala takřka nezměněna. Hledání identických bodů tedy nebylo 

problematické. Pro tento list bylo využito 31 identických bodů. Jejich popis viz tab. 5 

v kapitole 8.1. 

 

 
Obr.8 - Rozmístění identických bodů na listu č.1 
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List č.2 
Staré Město na tomto listu si do jisté míry zachovalo svůj tehdejší ráz. Některá místa 

zůstala, jiná se změnila naprosto. Nejvíce například široké okolí nábřeží. Také z původního 

Židovského Města nezůstalo po asanaci kromě synagog a Židovského hřbitova téměř nic. 

Nové Město se změnilo ještě výrazněji než Staré. Přes tyto skutečnosti nebyla o identické 

body nouze. Jednalo se především o kostely a výše zmíněné synagogy. Pouze jejich 

rozložení nebylo úplně ideální vzhledem k půdorysu zástavby. Souřadnice byly odečteny u 

24 bodů jež seznam je uveden v tab. 6 v kapitole 8.1. 

 

 
Obr.9 - Rozmístění identických bodů na listu č.2 
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List č.3 
Tento list zobrazující oblast dnešního Smíchova je extrémní situací. Kompaktní zástavba 

zde ještě nebyla příliš rozvinuta. List zobrazuje spíše zahrady, usedlosti a také řady budov 

v okolí nynějších ulic Štefánikova a Nádražní. Z nich se však téměř nic nedochovalo. Na 

listu jsou zobrazeny také 2 kostely, z nichž jeden v místech dnešního Arbesova náměstí se 

rovněž nezachoval.  Dohromady bylo možné přesně identifikovat pouze pět bodů viz. tab. 7 

v kapitole 8.1. 

 

 
Obr.10 - Rozmístění identických bodů na listu č.3 

 

List č.4 
Jižní část Nového Města na tomto listu prošla podobnou proměnou jako ta severní na listu 

č.2. I když uliční síť prakticky zůstala, již existující zástavba se téměř úplně proměnila. 

Dále především východní a jižní část Nového Města, která byla spíše oblastí zahrad a parků 

byla zastavěna téměř k nepoznání. Podobně jako u listu č.2 byly jako identické body 

určeny především rohy kostelů. Určeno bylo 18 identických bodů, jejichž rozložení bylo 

víceméně vyhovující. Seznam viz tab. 8 v kapitole 8.1.   
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Obr.11 - Rozmístění identických bodů na listu č.4 

 

 

 

3.3.2 Transformace obecně 
Transformace užívané v této práci jsou transformacemi rastrových dat do jistého 

souřadného systému. Jedná se vždy o transformace v rovině, tedy ve 2D. Zmíněny budou 

transformace shodnostní, podobnostní a afinní, dále řešení nadbytečného počtu identických 

bodů pomocí MNČ a Jungova dotransformace. 
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Transformace shodnostní 
Tato transformace mění polohu (vektor posunu) a stočení soustavy (matice rotace). Nemění 

však tvar transformovaného objektu. Z tohoto důvodu se nazývá transformaci shodnostní. 

Pro určení transformačního klíče je třeba znát alespoň 2 identické body.  

    

X = T + R X´ 

… kde   X    ........... ..... je vektor souřadnic v cílové soustavě 

  X´    ........... ..... je vektor souřadnic ve výchozí soustavě 

  T    ........... ..... je vektor posunu 

  R = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
ωω
ωω

cossin
sincos

 je maticí rotace  

... kde ω je úhel stočení 

 

 

Transformace podobnostní 
Od shodnostní se odlišuje ještě změnou měřítka (faktor změny měřítka). A to obou os o 

konstantní hodnotu, z čehož vyplývá, že zachovává úhly. K určení klíče je třeba 2 

identických bodů.  

X = T + q R X´ 

… kde  q    ........... ..... je faktor změny měřítka 

 

  

Transformace afinní 
Na rozdíl od podobnostní transformace mění měřítko každém osy zvlášť (vektor změny 

měřítka). K určení klíče je třeba 3 identických bodů. 

  

X = T + q R X´ 

… kde  q    ........... ..... je vektor změny měřítka v obou osách 
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Metoda nejmenších čtverců 
V případě nadbytečného počtu identických bodů je řešením metoda nejmenších čtverců, 

MNČ. Zakládá se na podmínce, že suma kvadrátů odchylek na identických bodech je 

minimální. Metoda se řeší sestavením tzv. rovnic oprav a jejich následnou linearizací např. 

Taylorovým rozvojem. Transformace můžeme maticově zapsat také ve tvaru 

 

X = A h 

… kde  A    ........... ..... je matice plánu 

  h    ........... ..... je vektor transformačních koeficientů 

 

Z čehož vyplývá rovnice oprav 

 

   v = A h – l 

… kde  v    ........... ..... je vektor oprav na jednotlivých bodech 

  l    ........... ..... je vektor skutečných hodnot 

 

Na základě podmínky vTv = min pomocí parciálních derivací platí vztah  

   ATv = 0 

 

Dosazením za v a následnými úpravami je odvozen vztah pro výpočet transformačního 

klíče.  

   h = (ATA)-1ATl 

 

Více o vyrovnání metodou MNČ viz. například [9] 

 

 

Vyrovnávací Jungova transformace 
Při této transformaci dochází ke ztotožnění na identických bodech, ze kterých byl spočten 

klíč. Používá se k odstranění odchylek na těchto bodech, na základě již provedené 

transformace. Proto se také nazývá dotransformace. Zjistí se odchylky δx a δy  mezi 

skutečnými a již přetransformovanými identickými body, z nichž se pak určí vyrovnávací 

člen transformace podle 



3. Příprava plánu pro vizualizaci 

Jiří Krejčí: Vizualizace a kartometrická analýza historického plánu Prahy                        28    

  
∑

∑

=

=

⋅
= n

i
ji

n

i
xji

x

p

p
i

j

1
,

1
, δ

δ  a 
∑

∑

=

=

⋅
= n

i
ji

n

i
yji

y

p

p
i

j

1
,

1
, δ

δ   

… kde  2
,

,
1

ji

ji
s

p =  a si,j   je vzdálenost skutečných a transformovaných identických bodů. 

 

 

3.3.3 Transformace rastrů 

Veškeré transformace jsem prováděl v programu Kokeš. Nejdříve bylo nutno připravit 

souřadnice do souboru v požadovaném formátu. Vhodným formátem je stx, který je vlastně 

textovým souborem doplněným o hlavičku a zakončený -1. V hlavičce je definováno 

pořadí souřadnic a jejich přesnost. Vytvořil jsem 4 seznamy souřadnice, 1 pro každý list.  
 

Praha-list3 YX CM 
301 743852 1044183
302 743834 1044302
303 744165 1044146
304 746006 1044415
305 745105 1044194
-1 
  

Ukázka seznamu souřadnic Praha_3.stx 

 

Dále jsem v Kokeši otevřel naskenovaný rastr a příslušný seznam souřadnic. Nově načtený 

souřadnicově nepřipojený rastr se vždy zobrazuje rovně s jedním rohem o souřadnicích 0,0 

a velikostí pixelu 1x1m. Aby bylo možno najednou přehlédnout body ze seznamu 

souřadnic i rastr, umístil jsem rastr funkcí Rastr/Umístit rastr do blízkosti identický bodů. 

Dále jsem přistoupil k samotné transformaci. Funkcí Výpočty/Klíč a transformace se otevře 

dialogové okno s tabulkou, do které se zadávají body v obou souřadných systémech. 

V tabulce se dále zobrazují průběžné odchylky na bodech a také zaškrtávátka, kde můžeme 

vypnout či zapnout konkrétní bod. V horní části okna volíme druh transformace. Nabízí se 

shodnostní, podobnostní, afinní a projektivní. Pod tabulkou bodů se zobrazuje průběžná 

střední polohová chyba a koeficienty transformačního klíče. Výchozí souřadnice jsem 

určoval graficky a cílové jsem zadával číslem daného identického bodu ze seznamu 

souřadnic. Postupně jsme vybral všechny identické body. Vzhledem k tomu, že rozměry 
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listů se neshodovaly, zvolil jsem afinní transformaci. Tlačítko Ulož umožňuje uložení buď 

transformačního klíče do souboru klc nebo celé transformační tabulky do souboru txt. 

Potvrzením transformace tlačítkem OK se otevře další okno, kde lze zaškrtnout co všechno 

transformovat a v jaké oblasti se má transformace provést. Zvolil jsem pouze transformovat 

rastry a oblast bez omezení. Po dalším potvrzením tlačítka OK proběhne transformace. 

V programu Kokeš se rastr při transformaci nemění. Ukládají se pouze souřadnice rohů do 

doplňkového souboru roh. Natransformovaný a tedy už georeferencovaný rastr bylo ještě 

třeba zbavit nekartografické kresby. Funkcí Rastr/Maskování rastru/ubrat vnějšek jsem 

polygonem vybral oblast uvnitř mapového rámu. Potvrzením bylo vše vně polygonu 

zamaskováno. Obdobně jako u transformace se i maska ukládá do doplňkového souboru 

msk. Postupně jsem natrasformoval a zamaskoval všechny 4 listy.  

 

Vzhledem k tomu, že v transformační tabulce jsou zobrazeny průběžné odchylky na bodech 

a bod lze i vyřadit z transformace, přezkoumal jsem některé body a z transformací vyřadil 

následující (viz. tab. 1). Některé pro chybné určení, jiné měly příliš blízko sousední bod a 

už při jejich volbě jsem počítal s tím, že vyberu ten vhodnější. 

 

bod důvod vyřazení 
126 chybně určený bod 
204 méně vhodný bod z blízké dvojice
305 chybně určený bod 
409 méně vhodný bod z blízké dvojice
417 chybně určený bod 

 

Tab. 1 – Body vyřazené z transformací 

 

 

Transformace proběhly s následující střední polohovou chybou (viz tab. 2).  

list mp [m]
č.1 8,6 
č.2 6,3 
č.3 9,3 
č.4 4,3 

 

Tab. 2 – Střední polohová chyba transformace jednotlivých listů 
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Střední polohová chyba se počítá dle vztahu: 

1

2

−

Σ
=

n
m ip

p

δ
 

... kde  n je počet identických bodů 

 22
yxpi

δδδ +=  

 ... kde  vanýtransformocílovýx XX −=δ  

vanýtransformocílovýy YY −=δ  

  

Po zobrazení všech natransformovaných a zamaskovaných rastrů se ukázalo, že pouze 4 

zbylé identické body pro list č.3 jsou naprosto nedostačující pro vyhovující souřadnicové 

připojení. List byl značně stočen ani rozměry neodpovídal ostatním (viz obr. 13). 

 

 
 

Obr. 12 – Natransformové a zamaskované rastry po 1. transformaci listu č.3 
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Tuto situaci jsem vzhledem k naprostému nedostatku identických bodů řešil afinní 

transformací na pravděpodobné rohy mapové kresby. 3 rohy byly jasně dány sousedními 

rastry. Čtvrtý jsem si zkonstruoval pomocí kresby 2 linií a jejich průniku. Nyní již rastr 

odpovídal ostatním (viz obr. 13).  

 

 
Obr. 13 – Natransformované a zamaskované rastry po 2. transformaci listu č.3 

 

 

Po této transformaci nebyl ještě výsledný rastr kompaktní. Též list č.4 vykazoval mírné 

stočení. Otázkou je, jestli právě ten nebyl vzhledem k střední polohové chybě, která byla ze 

všech transformací nejmenší, ten správný. Na druhou stranu se na něm nacházel menší 

počet identických bodů než na listech č. 1 a 2. Výsledek transformace také znovu ukázal již 

dříve zjištěnou nehomogenitu na spojnicích listů plánu. Především na spojnici listů 2 a 4 

v husté zástavbě ulice prakticky vůbec nenavazovaly a některé měly i rozdílné rozměry.  



3. Příprava plánu pro vizualizaci 

Jiří Krejčí: Vizualizace a kartometrická analýza historického plánu Prahy                        32    

Tyto problémy jsem se rozhodl řešit pomocí afinní transformace s Jungovou 

dotransformací na body o středních polohách předpokládaných styků navazujících linií. 

Z toho důvodu jsem si připravil další seznamy souřadnic těchto bodů, jež jsem zadával 

graficky. V prvním pokusu o dotransformaci jsem zvolil řadu pevných bodů v linii 

nedaleko linie bodů transformovaných. To se však ukázalo jako nevhodné, protože tato 

linie pevných bodů byla příliš blízko a znatelně zdeformovala výsledek dotransformace. 

V podstatě vznikly jakési vlnky na okraji rastru okolo bodů, které byly dotransformací 

ztotožňovány. Proto jsem transformaci provedl podruhé, tentokráte s liniemi pevných bodů 

po vnějším obvodu rastrů. Vybrané body v tabulce a transformační klíč jsem opět uložil do 

souboru. Ukázky stavu před a po Jungově dotransformaci viz obr. 14 – 18. 
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Hranice listů 1 a 2 
Na této hranici bylo potřeba spojit především linie břežní čáry, Karlova mostu (2 body) a 

jezu. Dále jsem zvolil několik pevných bodů, včetně vnějších hranic rastrů.    

 

 

 

Obr. 14 – Hranice listů 1 a 2 před a po Jungově dotransformaci 

 

Hranice listů 2 a 4 
Tato hranice bylo specifická největším množství i hrubých nenávazností a také 

nekompaktností rastru v důsledku stočení. Bylo třeba spojit jak linie břežních čár, tak i síť 

ulic. Ty jsem často spojoval pomocí 2 bodů, čím jsem zajistil návaznost i co do šířky ulic. 

Některé body jsem volil jako středy budov. Také jsem vybral body mimo oblast města 

abych zajistil i návaznost cest. Opět jsem zvolil jako pevné, body na vnější hranici rastrů. 
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Pro názornější přiblížení jak rozsáhlé byly nespojitosti linií jsem vytvořil ještě detailní 

pohled na spoj v městské zástavbě (viz. obr. 16).  

 

 

Obr. 15 – Hranice listů 2 a 4 před a po Jungově dotransformaci 

 

 

Obr. 16 – Detail hranice listů 2 a 4 před a po Jungově dotransformaci 
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Hranice listů 3 a 4 
Zde jsem spojoval linie břežní čáry a dvou jezů. Dále jsem zvolil několik pevných bodů, 

včetně vnějších hranic rastrů.    

 

 

 

Obr. 17 – Hranice listů 3 a 4 před a po Jungově dotransformaci 

 

 

Hranice listů 1 a 3 
Na této hranici nebylo vzhledem ke skromné zástavbě tolik nespojitostí jako na hranici listů 

2 a 4. I přestože rastr byl připojen pouze na předpokládané rohy, kresba vcelku dobře 

napojovala. Upravit bylo třeba linie břežních čár a některé cesty. Klasicky jsem zvolil jako 

pevné, body na vnějších hranicích rastrů. 
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Obr. 18 – Hranice listů 1 a 3 před a po Jungově dotransformaci 

 

 

Z výše uvedených ukázek je myslím patrné, že Jungova dotransformace splnila požadavky 

na návaznost kresby. Protokoly o transformacích, které program Kokeš vytváří, jsou 

uvedeny v příloze v kapitole 8.2.   

 

Nakonec bylo třeba vyexportovat tyto výsledky do jednoho kompaktního rastru. To jsem 

provedl funkcí Rastr/Tisk do rastru. Obdélníkem jsem vybral oblast, zvolil jsem velikost 

pixelu 0,3 m  (¾ velikosti původní pixelu), vybral barevnou hloubku true color a program 

provedl převzorkování a uložení do nového rastru ve formátu bmp, dle nabídky Kokeše. 

Program současně vytvořil náhledový soubor bmz a soubor roh, který obsahoval 

souřadnice levého dolního a pravého horního rohu rastru nutné pro souřadnicové připojení.  

 

 

3.4 Úprava výsledného rastru - pyramidování 
Před budoucí vizualizací mapy je výhodné vytvořit také náhledy s menším rozlišením. 

Urychlí se tak zpracovávání obrazových dat webovou aplikací. Formát tiff  umožňuje 

přímé uložení těchto náhledů v jednom souboru. Proto jsem vyexportovaný soubor formátu 

bmp přeuložil do formátu tiff. Dále jsem v něm vytvořil pyramidové vrstvy. Pro tuto 
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operaci jsem použil program FWTools s funkcí gdaladdo využívající knihovnu GDAL. 

Zadáním jména fce, jména upravovaného souboru a násobků velikosti pixelu 

požadovaných náhledů, jsem vytvořil soubor tiff s pyramidovými vrstvami. 

 

 

3.5 Příprava náhledového rastru 
Náhledový obrázek jsem vytvořil v programu Kokeš. Ve výsledném rastru jsem přibližně 

nakreslil hranice jednotlivých pražských měst a také linii Karlova mostu (viz. obr. 19). Poté 

jsem ho ve vhodném rozlišení vyexportoval obdobně jako na konci kapitoly 3.3.3. 

 

 
Obr. 19 – Náhledový obrázek 
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4. Kartometrická analýza 

V případě starých map může být kartometrická analýza poměrně složitým problémem. 

K některým dílům může chybět v podstatě jakákoli dokumentace, od popisu metod 

použitých při vzniku, přes neexistenci jakýchkoli rámových údajů, po neznámé způsoby 

jakými bylo později s mapou manipulováno. Bohužel právě Pinasův plán patří mezi ta díla, 

o kterých se toho moc neví a dokonce, o kterých se toho ani nedá moc zjistit.  

 

Je evidentní, že plán není původní. Nejpravděpodobnější předlohou mu byl plán Jüttnerův. 

Důvody, které mě k tomuto závěru vedly  jsou popsány v kapitole 2.2. Hodnotit jaká byla 

vlastní přesnost předlohy, by bylo předmětem jiné práce. Jasné je, že geodetické základy 

vznikly triangulační metodou, opřenou o astronomická měření. V porovnání s jinými 

měřeními a městskými plány té doby byla přesnost velmi vysoká.  

 

Pinasův plán byl vytvářen překreslením Jüttnerova. Autor však neměl za cíl vytvořit další 

přesný plán města. Souřadnicové připojení, reprezentované mimorámovými údaji a 

rámovými značkami, nebylo překresleno vůbec. Pinas se spíše než na přesnost 

zobrazovaných informací soustředil na přitažlivost plánu pro veřejnost. Plán měl prostě 

zaujmout na první pohled svým honosným zpracováním a kartometrická úroveň byla věcí 

druhotnou. Proto se například nelze divit, že hraniční oblasti sousedních listů si navzájem 

příliš neodpovídají, byť v předloze ano. Jednotlivé listy na mě také působí dojmem, jakoby 

byly zpracovány různými lidmi, a bez výsledné kontroly. Jinak si nedovedu vysvětlit 

některé chyby plánu. Například přívoz přes Vltavu naznačený tečkovanou čarou na listu č.4 

nepokračuje na sousedním listu č.3, atd. Pro Pinase, vojáka šlechtického původu, byl plán 

pravděpodobně pouze okrajovou záležitostí.  

 

Co do obsahu a podrobností, plán dobře následuje svůj vzor. Je určen pro orientaci po 

městě. Všechny ulice jsou popsány a městské budovy jsou vedeny svým číslem. Je doplněn 

seznamem významných budov. Detailnost kresby je místy až zarážející, zaznamenává snad 

každou cestičku v okrasných zahradách, každý strom, atd.. Oproti tomu ostře kontrastuje 

způsob zobrazení městského opevnění, zvláště v oblasti Nového Města. To je vedeno 

nepravidelnou vlnovkou, která má jen zhruba přiblížit kde asi se opevnění nachází. Musíme 

si však uvědomit, že městské opevnění mělo vojensky strategický význam a na mapách pro 
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veřejnost se prostě přesně zobrazovat nesmělo. Odpovídá to i situaci na předloze plánu. 

Tam je opevnění dokonce i zobrazováno mylně, s cílem klamat nepřítele, který by využíval 

plán. Výškové poměry v oblasti jsou vyjádřeny pomocí sklonové šrafury.  
  
Posouzení srážky mapy je velmi problematické. Neexistence rámových značek, 

nejednotnost rozměrů jednotlivých listů, nedostupnost informací o způsobu archivace plánu 

a ani třeba informací o papíru, na který byl plán vytištěn, prakticky znemožňují srážku 

určit. Jisté však je, že její vliv na plán starý více než 150 let je značný. Je evidentní např. na 

deformaci mapového rámu.  
 

Pro alespoň přibližné posouzení přesnosti listů se nabízí využít polohové odchylky 

transformací použitých pro lokalizaci. Schopnost listu nalícovat se na referenční rámec 

nám dostatečně popíše přesnost zobrazených dat. Případné vlivy srážky papíru byly 

částečně odstraněny zvolením afinní transformace. Vzhledem k tomu, že hodnoty odchylek 

na jednotlivých bodech by byly velmi zavádějící, je jediným přijatelným měřítkem pro 

posouzení přesnosti mapy střední polohová chyba transformace (viz. tab. 2).  
 

Přesnost souřadnic referenčního rámce použitého pro transformaci, které byly odečteny 

z mapového serveru města Praha, se mi bohužel nepodařilo zjistit. Vzhledem k tomu, že 

pravděpodobným zdrojem těchto dat je DKM, odhaduji přesnost maximálně na několik 

metrů.  
 

Měřítko jsem určoval pomocí velké vynášecí soupravy opakovaným měřením měřítkových 

stupnic na listech č.3 a č.4. Ty zaznamenávají 300 vídeňských sáhů. 1´ (vídeňský sáh) = 1, 

896 m. Stupnice je tedy ve skutečnosti úsečkou o délce 568, 8 m. V mapě jsem ji měřil 

opakovaně na desetiny mm (viz. tab. 3). Měřítko plánu jsem určil 1:5 170. 

 

 list č.3 list č.4 
1.měř. [mm] 110,3 109,7 
2.měř. [mm] 110,4 109,7 
3.měř. [mm] 110,3 109,8 
4.měř. [mm] 110,3 109,7 
5.měř. [mm] 110,4 109,9 
průměr [mm] 110,34 109,70 
průměr [mm] 110,02 

 

Tab. 3 - Výsledky měření měřítkové stupnice 
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Pro kontrolu přesnosti výsledného plánu a souřadnic zobrazovaných v mapové aplikaci 

jsem odečetl nezávisle S-JTSK souřadnice 23 identických bodů v aplikaci InfoMapa 9.0 a 

také v mé mapové aplikaci (viz. tab. 4). Body jsem se snažil volit tak, aby co nejlépe 

reprezentovaly zájmové území a zároveň, aby se pokud možno lišily od identických bodů 

použitých pro transformaci. Splnit druhou podmínku bylo v některých oblastech obtížné. 

Využil-li jsem bod na stejné budově, snažil jsem se odečítat souřadnice co nejvzdálenějšího 

rohu. Dále jsem spočítal střední polohovou chybu celého plánu a tedy zobrazovaných 

souřadnic mp = 9,2 m.    

 

InfoMapa 9.0 Pinkasův plán  
X [m] Y [m] x [m] y [m] ∆ [m] 

1042464 744117 1042448 744118 16,0 
1042539 744328 1042535 744325 5,0 
1042586 744705 1042585 744710 5,1 
1042898 745115 1042906 745108 10,6 
1042548 743792 1042547 743788 4,1 
1042772 743882 1042753 743895 23,0 
1042792 744122 1042778 744124 14,1 
1042965 743890 1042960 743890 5,0 
1043076 743315 1043080 743316 4,1 
1043281 743021 1043282 743015 6,1 
1043629 743266 1043627 743267 2,2 
1043213 742710 1043206 742708 7,3 
1042641 742546 1042643 742541 5,4 
1042720 741846 1042719 741843 3,2 
1043405 742209 1043409 742211 4,5 
1043575 742686 1043577 742682 4,5 
1043777 743139 1043775 743135 4,5 
1044236 743273 1044248 743266 13,9 
1044649 743247 1044641 743243 8,9 
1044538 742773 1044531 742768 8,6 
1044973 743155 1044977 743158 5,0 
1045152 742564 1045147 742566 5,4 
1045523 743430 1045528 743425 7,1 

     

Tab. 4 – Odečtené souřadnice z Infomapy a z mapové aplikace Pinasova plánu
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5. Mapová aplikace na internetu 

Tato část se nejdříve věnuje popisu jednotlivých možností vizualizace geografických dat. 

Největší prostor je věnován mapovým serverům a přiblížení jejich funkcí. Dále se zabývá 

popisem realizace konkrétního mapového serveru, zobrazujícího Pinasův plán Prahy. 

 

5.1 Způsoby vizualizace geografických map na internetu 
Možností vizualizace obrazových dat a tedy i map v prostředí internetu je několik. Popíši 

některé z nich, od těch nejjednodušších až po ty sofistikovanější. Krátce přiblížím 

zobrazení rastru pomocí HTML kódu  a aplikaci Zoomify. Obě tyto metody jsem při 

vytváření mapové aplikace využil. Větší pozornost ale věnuji mapovým serverům, 

konkrétně programu UMN MapServer. Ten totiž tvoří jádro mé mapové aplikace.   

 

5.1.1 Zobrazení rastru v HTML kódu 

Jedná se o nejjednodušší metodu zobrazení obrazových dat. Jelikož se zobrazují jako 

statická data, nenabízí v podstatě žádné možnosti zvětšení obrazu, zobrazení 

georeferencovaných dat a podobně. Při načítání se vždy stahují kompletní rastrová data, 

proto je tato metoda neefektivní. Zobrazení v HTML kódu se provede tagem <img> 

s dalšími parametry.  

 

Existují 3 způsoby zobrazování rastrů v HTML: 

• obyčejný rastr 

Standardně se načítá celý rastr. 

• rastr s náhledem 

Nejdříve se načítá náhledový rastr o nižším rozlišení. Teprve po potvrzení se načte 

plný obrázek.  

• klikací mapa 

Umožňuje definovat oblasti a rozdělit rastr pomocí pixelových souřadnic na 

neomezeně částí, které se mohou chovat jako odkazová tlačítka na další, např., 

detailnější rastry.  

Z hlediska zobrazování geografických dat je tento způsob myslím vcelku nevhodný, 

především protože se nabízejí jiná lepší, efektivnější a také nepříliš složitá řešení.  
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5.1.2 Aplikace Zoomify 

Zoomify je freewarový (volně stažitelný) program určený pro vizualizaci objemnějších dat. 

Byl vyvinut firmou Zoomify Inc. a je ke stažení na www.zoomify.com . Jedná se v podstatě 

o jakýsi prohlížeč obrazových dat. Aplikace poskytuje možnosti zvětšení, zmenšení a 

posunu zobrazovaných dat. Systém funguje na základě předpřipravených náhledů částí 

rastru v různém rozlišení, se kterými pak rychle a efektivně pracuje. Neumožňuje zobrazení 

lokalizovaných dat.  

 

Po instalaci a spuštění programu určíme rastr, který chceme připravit na vizualizaci. 

Program sám rozloží rastr na části v různých rozlišeních a uloží je ve formátu jpg do 

adresáře pojmenovaným po rastru. S těmito výřezy pak dál pracuje při zobrazování 

konkrétní oblasti. Výhodou je, že data se nenačítají kompletně nýbrž pouze ta požadovaná. 

Zoomify pracuje s obrazem na principu flashové animace.  

 

Pro zobrazení jako www stránky je ještě třeba vytvořit HTML šablonu, ve které se budou 

data zobrazovat. Do HTML kódu je nutno vložit část kódu, poskytnutém na webu Zoomify, 

která definuje parametry zobrazení Zoomify. V kódu je třeba upravit cestu k datovému 

adresáři a také například velikost zobrazovacího okna.  

 

5.1.3 Mapové servery 

Jde o nejkomplexnější, ale také nejsložitější, metodu zobrazení geografických dat na 

internetu. Jedná se vlastně o geografický informační systém, pracující v prostředí internetu 

na základě architektury klient-server. Tato metoda se také nazývá web mapping.  

 

Mapových serverů existuje celá řada, ať už komerčních nebo volných. Mezi komerční patří 

například ArcIMS společnosti ESRI nebo GeoMedia WebMap firmy Intergraph. Volný 

software je asi nejlépe reprezentován mapovým serverem UMN MapServer. 

    

Mapové servery jsou vhodné pro prezentaci georeferencovaných dat. Umožňují práci s 

dynamickým obrazem, zvětšování, zmenšování a posun obrazu, zobrazování vrstev, 

dotazování na obraz, atd. Jsou velmi efektivní pro zobrazování geografických dat, protože 

zpracovávají pouze požadovaná data.  
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5.2 MapServer 

Dále se budu problematice mapových serverů věnovat na konkrétním případu. Jedná se o 

již výše zmíněný UMN MapServer. Ten vznikl jako školní projekt na Minnesotské 

univerzitě a funkčností se vyrovnává mapovým serverům komerčním. Nejdříve jednoduše 

popíšu komponenty, které se podílejí na funkcích MapServeru a způsob přenosu dat.  

 

5.2.1 Komponenty 

• klient 

Jde o uživatele mapového serveru. Pracovní stanice fungující na základě operačního 

systému (MS Windows, Linux, atd.) s webovým prohlížečem (Internet Explorer, 

Mozilla, Opera, atd.). Dotazuje se webovému serveru.  

• webový server 

Na serverové stanici s operačním systémem (MS Windows, Linux, atd.) je 

nainstalovaný webový server (Apache, atd.) umožňující poskytování webových 

služeb klientovi  

• mapový server 

Je instalován vedle webového serveru s nímž komunikuje, tj. zpracovává požadavky 

a poskytuje zpět vyžádaná dat.  

• popř. datový server 

V případě poskytování velkého rozsahu dat je vhodné jejich databázové 

strukturování.  

 

5.2.2 Přenos dat 
Klient zasílá na URL adresu požadavek, který je doručen webovému serveru 

prostřednictvím HTTP protokolu. Ten jej zhodnotí, zjistí metodu zaslání parametrů a spojí 

se prostřednictvím CGI rozhraní s mapovým serverem. Ten na základě daných parametrů 

vygeneruje ( s příp. spoluprací s datovým serverem) odpověd, tj. mapový obraz, náhledový 

obraz, atd. Ta je zaslána zpět na webový server, který ji začlení do HTML šablony. 

Kompletní HTML stránka nebo jen mapový obraz je zaslán prostřednictvím HTTP 

protokolu klientovi, kde se zobrazí. Takto probíhá veškerá komunikace klient-server.  
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5.2.3 Varianty fungování aplikace 

• Static Web Mapping 

Využívá HTML formuláře a předávání parametrů, pomocí metod GET nebo POST, CGI 

aplikaci zobrazující mapu (MapServer). Ve formuláří existují skrytá pole, kde se uchovává 

informace o stavu aplikace.  

 

• Interactive Web Mapping 

Je rozšířením Static Web Mapping o interaktivní prvky. Využívá technologie DHTML, 

Java applets, ActiveX nebo plug-iny. Dynamické HTML využívá skriptovací jazyky 

(JavaScript), DOM (Document Object Model) a CSS styly (Cascading Style Sheets), a  

umožňuje interaktivně měnit vzhled a obsah stránky.  

 

5.2.4 Webové mapové služby 

Umožňují sdílet data mezi různými servery, tj. jednoduše připojit data z jiného serveru 

k vlastním. Podmínkou je ovšem dodržení určitých standardů. Nejvýznamějšími službami 

jsou WMS a WFS. WMS (Web Mapping Service) umožňuje přenos dat jako rastru, a WFS 

(Web Feature Service) přenos dat vektorových. Webové mapové služby jsou relativně 

novinkou, jejíž využívání se bude pravděpodobně rozšiřovat.      
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5.3 Realizace vlastní mapové aplikace 

Předem této části bych chtěl uvést, že navazuji na práci a částečně přejímám výsledky 

mého konzultanta Ing. Jiřího Cajthamla, který se této problematice věnuje ve své disertační 

práci. Díky tomu, že jsem mohl vycházet z jeho poznatků a zkušeností, byla má práce 

výrazně usnadněna.  

 

5.3.1 Webový server 

Nejdříve je nutné zprovoznit webový server umožňující poskytování dat. Vzhledem 

k tomu, že webový server už dříve nainstaloval Ing. Cajthaml, mohl jsem tento krok 

vynechat a použít server již funkční.  Přesto stručně popíšu některé kroky vedoucí k jeho 

vytvoření. Na vybrané stanici s operačním systémem MS Windows XP byl nainstalován 

webový server Apache 2.0.54 a jako jeho modul také PHP 4.0.13. Byla provedena 

konfigurace serveru a vytvořen virtuální host mapserver.fsv.cvut.cz, který byl zaregistrován 

do DNS. V konfiguračním souboru byly mimo jiné definovány cesty pro kořenový adresář 

webového serveru a pro CGI programy.  

 

5.3.2 Mapový server 

Mapový server byl rovněž dříve nainstalován. Využil jsem jej, proto velmi stručně. Na 

webových stránkách http://mapserver.gis.umn.edu byl stažen balíček s programem  UMN 

MapServer 4.4.0. Následně byla aplikace mapserv.exe uložena do adresáře pro CGI 

programy. Program využívá 2 významné knihovny. Knihovna GDAL/OGR slouží 

k načítání rastrových a vektorových dat v různých formátech. Knihovna PROJ slouží 

k zobrazování převádění různých souřadných systémů.  

 

Program se konfiguruje pomocí vlastního souboru map (mapfile) pro každá zobrazovaná 

data. Mapfile se skládá z několika navzájem do sebe vnořených objektů. Jsou v něm 

definovány veškeré parametry zobrazovaných dat. Jednotlivé parametry se uvádějí na 

samostatném řádku.  
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Ukázka části mapfile pro mojí aplikaci:     
 
MAP 
  EXTENT -746224.640000 -1045932.194473 -740868.640000 -1041704.594473  
  SIZE 560 442 
  UNITS meters 
  SHAPEPATH "c:\data\pinas\" 
  TRANSPARENT ON 
  IMAGECOLOR 255 255 255 
  FONTSET "C:\WINDOWS\Fonts\font.list" 
 
  IMAGETYPE JPEG 
 
  WEB 
    TEMPLATE "c:\web\mapserver\pinas\pinas.html" 
    IMAGEPATH "c:\web\mapserver\data\tmp\" 
    IMAGEURL "http://mapserver.fsv.cvut.cz/data/tmp/"   
  END 
 
  SYMBOL 
   ... 
  END 
 
  REFERENCE 
    IMAGE "c:\data\pinas\nahled.jpg" 
    SIZE 214 169 
    EXTENT -746224.640000 -1045932.194473 -740868.640000 -1041704.594473 
    ... 
  END 
 
  SCALEBAR 
    ... 
  END 
 
 PROJECTION 
    "init=epsg:2065" 
 END 
 
 
 LAYER 
   NAME pinas 
   DATA pinas.tif 
   TYPE RASTER 
   STATUS DEFAULT 
 END 
 
END 
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Popis důležitých objektů a parametrů v mapfile: 
 
MAP   - uvozuje hlavní objekt souboru  

EXTENT  - lokalizuje data pomocí hraničních souřadnic od západu proti směru 

hodinových ručiček 

SIZE  - definuje šířku a výšku obrazového okna v pixelech 

UNITS  - definuje jednotky 

SHAPEPATH - definuje cestu k adresáři se zdrojovými daty 

TRANSPARENT- umožňuje průhlednost  

IMAGECOLOR - definuje barvu pozadí pomocí složek RGB 

IMAGETYPE - definuje formát generovaného obrázku 
WEB 

TEMPLATE - definuje cestu k html šabloně 

IMAGEPATH - definuje cestu kam ukládat vygenerované obrazy 
IMAGEURL - definuje URL kde jsou uložené vygenerované obrazy 

 
REFERENCE - uvozuje objekt náhledového okna 

 IMAGE  - definuje cestu k náhledovému obrázku 

SCALEBAR - uvozuje objekt umožňující definovat měřítkovou stupnici 

PROJECTION - definuje souřadný systém pomocí EPSG kódu (S-JTSK má kód 2065) 

LAYER  - uvozuje vrstvu 

 NAME  - jméno objektu vrstvy 

 DATA  - jméno souboru s vrstvou (cesta viz. SHAPEPATH) 

 TYPE  - definuje typ dat (rastr, line, polygon, ...) 

 STATUS - určuje viditelnost vrstvy při spuštění 

 

 

Jelikož MapServer snadno umožňuje zobrazování dalších vrstev, rozhodl jsem se nějaké 

připojit. Původním cílem bylo připojit prostřednictvím WMS data, která by zobrazovala 

současný stav uliční sítě města Praha. Bohužel taková data nejsou volně (tj. bezplatně) 

dostupná. Proto jsem připojil alespoň rastrová data II. Vojenského Mapování Rakouska- 

Uherska zveřejněná na témže serveru. Jako ukázku vektorových dat jsem připojil hranice 

katastrálních území v oblasti Prahy. 
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Pro jednodušší orientaci v hlavním okně např. při větším zvětšení nabízí program 

MapServer referenční čili náhledové okno, ve kterém se zobrazuje obdélník ukazující 

polohu hlavního okna v obrázku ukazujícím celou mapu. Při větším zvětšení je obdélník 

nahrazen křížkem. Podobně jako řadu dalších, také tuto funkci je možno vhodně definovat. 

 

5.3.3 HTML šablona 

Každá webová aplikace musí mít určitou formu, vzhled. Ten jsem vytvořil pomocí HTML 

kódu s použitím CSS a JavaScriptu pro „rozhýbání“ stránek. Kód jsem psal buď 

v poznámkovém bloku nebo v editoru PSpad. Šablona je tedy HTML stránka s formulářem 

umožňujícím zasílaní parametrů.  

 

Při jejím vytvoření jsem použil sice zastaralou, ale jednoduchou a funkční metodu, tabulku, 

v jejíchž jednotlivých buňkách jsem umístil vybrané objekty. V první řadě hlavní mapové 

okno, ve kterém se zobrazuje vygenerovaná mapa. Dále náhledové okno, pole pro 

zobrazení souřadnic, měřítkovou stupnici, ikony ovládající zoomovací funkce, rozbalovací 

menu pro zobrazení vedut, ikony pro zobrazování celých mapových listů a informační 

ikony.  

 

Vzhledem k tomu, že Pinasův plán jsem georeferencoval, bylo vhodné, aby se při pohybu 

kurzoru nad hlavním oknem zobrazovaly souřadnice. Skript pro určení souřadnic kurzoru 

jsem převzal od Ing. Cajthamla.  

 

Aby bylo možno jednoduše ovládat zobrazovaná data, vytvořil jsem tlačítka na ovládání 

zoomovacích funkcí okna. Naintaloval jsem shareware program IconCool Editor v4.90, ve 

kterém jsem vytvářel či upravoval ikony. Z internetu jsme stáhnul ikonu lupy, kterou jsem 

dále upravil podle potřeby zobrazit funkce: zvětši, zmenši a celý obraz (viz. obr 20).    

   
 

Obr. 20 – Ikony zvětši, zmenši a celý obraz 

 

Pro zobrazením připojených vrstev jsem připravil zaškrtávací políčka s popisem vrstvy.   



5. Mapová aplikace na internetu 

Jiří Krejčí: Vizualizace a kartometrická analýza historického plánu Prahy                        49    

Vzhledem k tomu, že původní mapové listy byly po obvodu rámu bohatě zdobeny 

vedutami, které byly při tvorbě souvislého rastru ořezány, rozhodl jsem se je zobrazit 

alespoň zvlášť. Domnívám se, že nezobrazit je by bylo ztrátou, protože výborně dokreslují 

vzhled města zaznamenaného na plánu. Proto jsem vytvořil rozbalovací menu, ve kterém je 

možno vybrat konkrétní vedutu a ta se pak zobrazí v novém okně. Veduty jsem pojmenoval 

současným českým názvem místa, pod kterým je možno ji identifikovat. Veduty jsem 

nezpracoval všechny, ale alespoň většinu z nich.  

 

Také mi přišlo škoda nenabídnout pohled na jednotlivé kompletní mapové listy. Ty jsem 

zobrazil pomocí aplikace Zoomify. Vytvořil jsem názorné ikony, které otevřou nové okno 

s aplikací Zoomify zobrazující daný list (viz. obr. 21). 

    
 

Obr. 21 – Ikony pro odkaz na konkrétní mapový list v Zoomify 

 

Dále jsem vytvořil informační stránku o celém projektu, stručné historii plánu a popisu 

ovládání. Na tu jsem odkázal ikonou symbolizující písmeno “i” v kroužku (viz. obr. 22). 

 

Celé stránky (vyjma jmen a popisů vedut) jsem se rozhodl přeložit do anglického, 

německého a ruského jazyka. Vytvořil jsem paralelní HTML soubory s cizojazyčnými 

texty. Mezi jazyky se lze přepnout pomocí ikony vlajky (viz. obr. 22). 

     

 

Obr. 22 – Ikony informační a jazykové 

 

Také jsem pomocí CSS upravil vzhled kurzoru nad obrazovými okny na křížek, a nad 

informační ikonou na šipku s otazníkem.  
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5.3.4 Ukázky mapové aplikace 

 

 
Obr. 23 – Ukázka hlavního okna aplikace 

 

 
Obr. 24 – Ukázka hlavního okna aplikace při zvětšení obrazu 
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Obr. 25 – Ukázka hlavního okna aplikace a výběru zobrazení vedut 

 

 
Obr. 26 – Ukázka zobrazení veduty 
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Obr. 27 – Ukázka zobrazení celého listu aplikací Zoomify 

 

 
 

Obr. 28 – Ukázka informační stránky 
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6. Závěr    

Pinasův plán Prahy je bezpochyby kartografickým dílem, na které dokonce i odborná 

veřejnost téměř zapomněla. To však neznamená, že by tento plán neměl své místo mezi 

ostatními, byť známějšími díly. Svým zpracováním, nabízejícím řadu pohledů na tehdejší 

město, výborně přibližuje atmosféru Prahy poloviny 19. století.   

 

Už v počátcích práce se ukázalo, že získání jakýchkoli informací o plánu bude velmi 

problematické. I přes vyhledávání v on-line knihovních katalozích, návštěvy knihoven 

Muzea hlavního města Prahy, VÚGTK, Geografické knihovny Přírodovědecké fakulty UK 

a dalších, jsem v podstatě nenašel žádnou publikaci, která by se Pinasově plánu věnovala 

v alespoň trochu širším rozsahu. V podstatě jsem považoval za úspěch každou zmínku o 

plánu. Nejvíce podkladů jsem získal v [2]. I přes tyto obtíže jsem myslím zjistil dostatečné 

množství informací. 

 

Také během prací souvisejícími s přípravami plánu na vizualizaci a samotnou vizualizací 

se vyskytly různé problémy. Ať už šlo o problémy s náročností na hardware, 

nehomogenitou plánu nebo další, vždy se je dařilo překonat. 

 

Myslím, že se mi vcelku úspěšně podařilo zpracovat Pinasův plán a další materiály, a také 

následně vytvořit funkční webovou aplikaci (mapový server), která může zájemcům 

připomenout toto bezesporu zajímavé kartografické dílo. Jelikož jsem chtěl ukázat toto dílo 

kompletně a ne pouze mapovou kresbu, rozhodl jsem se zobrazit také většinu vedut a 

celkové pohledy na jednotlivé mapové listy. Pro zpřístupnění plánu i zahraničním 

zájemcům jsem podstatné části webové aplikace nabídl i v dalších jazycích. 

 

Mým částečným cílem bylo také nabídnout porovnání situace Prahy v polovině 19. století a 

v současnosti. Vzhledem k problému se získáním současných dat pro srovnání, nebyla tato 

část dokončena. Nabízí však prostor pro další práci.   
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8. Přílohy 

8.1 Tabulky identických bodů 
 

List č.1 
bod Y X popis 
101 745121 1042798 Z roh Strahovského kláštera, Strahovské nádvoří 
102 744956 1042502 SV roh Černínského paláce, Loretánské náměstí 
103 744737 1042419 SV roh kostela sv. Jana Nepomuckého, ulice U kasáren
104 744893 1042641 roh budovy, Loretánské náměstí 
105 744619 1042584 JV roh Toskánského paláce, Hradčanské náměstí 
106 744432 1042516 JV roh Arcibiskupského paláce, Hradčanské náměstí 
107 744420 1042729 SV roh budovy, ulice Jánský vršek 
108 744481 1042807 SZ roh Lobkovického paláce, ulice Vlašská 
109 744251 1042822 JV roh budovy, ulice Vlašská 
110 744067 1043021 SV roh kostela sv. P. Marie Vítězné, ulice Karmelistká 
111 743870 1043008 JV roh budovy, Velkopřerovksé náměstí 
112 743837 1042884 SZ roh Malostranské mostecké věže, ulice Mostecká 
113 743687 1042942 J roh budovy, ulice Na Kampě 
114 743518 1042698 SV roh budovy, ulice U Lužického semináře 
115 743622 1042541 J roh Valdštejnské jízdárny, ulice Valdštejnská 
116 743628 1042411 S roh budovy, ulice Klárov 
117 743833 1042142 SV roh Letohrádku Belveder, Mariánské hradby 
118 744340 1042183 SZ roh budovy, U Prašného mostu 
119 744447 1042264 JZ roh Jízdárny pražského hradu, U Prašného mostu 
120 744308 1042434 SZ roh III. Nádvoří, Pražský hrad 
121 743886 1042406 JV roh Lobkovického paláce, Pražský hrad 
122 743893 1042543 SZ roh Valdštejnského paláce, Valdštejnské náměstí 
123 744039 1042724 SV roh budovy, Malostranské náměstí 
124 743740 1043095 SV roh Lichtenštejnského paláce, ulice Na Kampě 
125 743957 1043148 JZ roh Nostického paláce, ulice Nebovidská 
126 743818 1043394 JV roh budovy, Malostranské nábřeží 
127 744052 1043326 JZ roh budovy, ulice Újezd 
128 744074 1043454 JZ roh budovy, ulice Újezd 
129 743723 1043662 SZ roh budovy, Střelecký ostrov 
130 744485 1043186 SZ roh budovy, Seminářská zahrada 
131 744674 1042967 JZ roh budovy, Lobkovická zahrada 

 

Tab. 5 - Seznam identických bodů na listu č.1 

 

List č.2 

bod X Y popis 
201 1043088 743368 JV roh Staroměstské mostecké věže, Křížovnické náměstí
202 1042994 743250 SZ roh Klementina, ulice Křížovnická 
203 1042965 742919 JZ roh kostela sv. Mikuláše, náměstí Franze Kafky 
204 1042690 742967 SZ roh Staronové synagogy, Maiselova ulice 
205 1042700 743045 SV roh Klausové synagogy, ulice U Starého hřbitova 
206 1042724 742853 JZ roh kostela U sv. Ducha, ulice Dušní 
207 1042516 742770 JV roh kostela sv. Šimona a Judy, ulice Dušní 
208 1042634 742544 JZ roh kostela sv.Haštala, Haštalské náměstí 
209 1042578 742188 S roh kostela sv. Klimenta, ulice Klimentská 
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210 1042701 741866 SZ roh věže, Petrská ulice 
211 1042939 742560 SZ roh kostela sv. Jakuba Většího, Jakubská ulice 
212 1042942 742239 Z roh kostela sv. Josefa, Náměstí Republiky 
213 1043079 742284 SZ roh domu U Hybernů, Hybernská ulice 
214 1043403 742206 JZ roh kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty, Jindřišská ulice
215 1043274 742516 Z roh kostela sv. Kříže, ulice Na Příkopě 
216 1043063 742859 J roh Staroměstské věže, Staroměstské náměstí 
217 1043207 742747 S roh kostela sv. Havla, Havelská ulice 
218 1043520 742727 SZ roh kostela P. Marie Sněžné, Jungmanovo náměstí 
219 1043856 743031 SZ roh kostela Nejsvětější Trojice, Spálená ulice 
220 1043778 743162 SZ roh kostela sv. Michala, Opatovická ulice 
221 1043629 743302 SZ roh kostela sv. Voršily, Národní  
222 1043484 743032 JZ roh budovy , ulice Na Perštýně 
223 1043252 743009 SZ roh kostela sv. Anny, Anenské náměstí 
224 1043229 743245 SV roh kláštera sv. Jiljí, Jilská ulice 

 

Tab. 6 - Seznam identických bodů na listu č.2 

 

List č.3 

bod X Y popis 
301 1044183 743852 JV roh Staroměstské mostecké věže, Křížovnické námstí
302 1044302 743834 SZ roh Klementina, ulice Křížovnická 
303 1044146 744165 JZ roh kostela sv. Mikuláše, náměstí Franze Kafky 
304 1044415 746006 SZ roh Staronové synagogy, Maiselova ulice 
305 1044194 745105 SV roh Klausové synagogy, ulice U Starého hřbitova 

 

Tab. 7 - Seznam identických bodů na listu č.3 

 

List č.4 

bod Y X popis 
401 743363 1043922 SV roh kostela sv. Vojtěcha, Vojtěšská ulice 
402 743076 1043978 JV roh budovy, Spálená ulice 
403 742942 1044045 JV roh věže Novoměstké radnice, Karlovo náměstí 
404 742708 1044177 SZ roh budovy, Štěpánská ulice 
405 742726 1044289 J roh kostela sv. Štěpána, Štěpánská ulice  
406 743021 1044314 SZ roh kostela sv, Ignáce, Karlovo náměstí 
407 743298 1044231 SZ roh kostela sv. Cyrila a Metoděje, Resslova ulice 
408 743359 1044621 SZ roh kostela sv. Kosmy a Damiána, ulice Pod Slovany
409 743329 1044630 SZ roh kostela P. Marie, ulice Pod Slovany 
410 743095 1044515 SZ roh J části budovy čp.  , Karlovo náměstí 
411 742747 1044594 J roh kostela sv. Kateřiny, Kateřinská ulice  
412 742899 1044861 SZ roh kostela sv. Apolináře, Apolinářská ulice 
413 742646 1045133 SZ roh budovy čp. 7, Horská ulice 
414 743102 1045200 JZ roh budovy čp. 2, Na Slupi 
415 743137 1045065 JZ roh budovy čp. 6, Na Slupi 
416 743323 1044829 SZ roh kostela Nejsvětější Trojice, Trojická ulice 
417 743525 1045110 SZ roh Podskalské celnice, Rašínovo nábřeží 
418 743421 1045501 SZ roh kostela sv. Petra a Pavla, Štulcova ulice 

 

Tab. 8 - Seznam identických bodů na listu č.4 
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8.2 Protokoly o transformacích 
Program Kokeš může vytvářet o všech svých operacích protokoly ve formátu txt.   

 

8.2.1 Afinní transformace 
**************************************************************************** 
určení transformačního klíče 
   body výchozí        y           x 
   body cílové         Y           X        dY       dX     delta 
---------------------------------------------------------------------------- 
                 752232.22  1043546.28 
   101           745121.00  1042798.00    -4.79    -6.35     7.95 
                 751927.98  1042805.65 
   102           744956.00  1042502.00    -5.00     7.29     8.84 
                 751395.25  1042590.02 
   103           744737.00  1042419.00     2.78    -7.84     8.31 
                 751716.42  1043123.26 
   104           744893.00  1042641.00    -0.98    -3.65     3.78 
                 751079.97  1042903.57 
   105           744619.00  1042584.00    -6.21     3.80     7.28 
                 750655.83  1042714.83 
   106           744432.00  1042516.00   -11.68    -2.68    11.99 
                 750515.48  1043173.49 
   107           744420.00  1042729.00     6.61     2.08     6.93 
                 750630.22  1043358.17 
   108           744481.00  1042807.00    10.87     4.82    11.89 
                 750089.30  1043326.71 
   109           744251.00  1042822.00     0.42     6.48     6.50 
                 749580.13  1043734.63 
   110           744067.00  1043021.00    -1.91     1.00     2.15 
                 749090.43  1043648.38 
   111           743870.00  1043008.00     3.16     1.27     3.40 
                 749058.67  1043369.33 
   112           743837.00  1042884.00    -1.11    -1.91     2.21 
                 748707.27  1043470.80 
   113           743687.00  1042942.00   -15.45    -6.05    16.59 
                 748335.39  1042860.95 
   114           743518.00  1042698.00     0.10    -1.17     1.18 
                 748629.41  1042521.02 
   115           743622.00  1042541.00     5.16     5.70     7.69 
                 748693.95  1042236.90 
   116           743628.00  1042411.00     1.41     3.57     3.84 
                 749277.91  1041698.08 
   117           743833.00  1042142.00     2.11     0.24     2.13 
                 750506.26  1041937.55 
   118           744340.00  1042183.00     0.94    -2.20     2.39 
                 750737.79  1042138.47 
   119           744447.00  1042264.00     3.25     2.27     3.97 
                 750349.51  1042481.45 
   120           744308.00  1042434.00     0.97     2.34     2.53 
                 749338.35  1042293.72 
   121           743886.00  1042406.00    -3.25     5.97     6.80 
                 749289.18  1042635.68 
   122           743893.00  1042543.00     4.01    -9.51    10.32 
                 749592.42  1043090.28 
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   123           744039.00  1042724.00     1.96   -12.72    12.87 
                 748774.89  1043834.07 
   124           743740.00  1043095.00   -10.43    -9.02    13.79 
                 749260.49  1043965.98 
   125           743957.00  1043148.00     3.55    10.47    11.06 
                 749451.04  1044399.27 
   127           744052.00  1043326.00    -2.92     7.95     8.47 
                 749461.29  1044700.64 
   128           744074.00  1043454.00    -2.26     4.26     4.82 
                 748506.48  1045085.22 
   129           743723.00  1043662.00     9.14    -4.34    10.12 
                 750557.48  1044236.92 
   130           744485.00  1043186.00    -6.06    -5.33     8.06 
                 751038.99  1043773.19 
   131           744674.00  1042967.00    15.60     3.26    15.94 
   afinní transformace 
     X =    0.4386828427 x +   -0.0501608620 y +     622751.1155 
     Y =    0.0571351730 x +    0.4025670360 y +     382678.6986 
   střední polohová chyba = 8.57  mezní polohová chyba = 0.14 
        střední souř. chyba 6.0611 
  
**************************************************************************** 
určení transformačního klíče 
   body výchozí        y           x 
   body cílové         Y           X        dY       dX     delta 
---------------------------------------------------------------------------- 
                 736793.20  1043996.28 
   201           743368.00  1043088.00    -7.60    -2.16     7.90 
                 736553.90  1043741.54 
   202           743250.00  1042994.00    -9.27    -0.92     9.32 
                 735775.56  1043563.16 
   203           742919.00  1042965.00    -0.03     0.46     0.46 
                 735970.45  1042933.96 
   204           742967.00  1042690.00     2.30     7.45     7.79 
                 736149.93  1042991.99 
   205           743045.00  1042700.00     0.85     3.18     3.29 
                 735690.45  1042985.88 
   206           742853.00  1042724.00     3.89     2.48     4.61 
                 735559.08  1042495.96 
   207           742770.00  1042516.00     5.28    -2.79     5.97 
                 735011.40  1042698.16 
   208           742544.00  1042634.00    -0.53    -4.25     4.28 
                 734215.17  1042444.64 
   209           742188.00  1042578.00    -4.30     1.36     4.51 
                 733407.23  1042616.30 
   210           741866.00  1042701.00     5.95     2.54     6.47 
                 734931.53  1043401.89 
   211           742560.00  1042939.00     8.04    -6.42    10.29 
                 734206.23  1043288.27 
   212           742239.00  1042942.00     1.01     2.28     2.49 
                 734275.31  1043619.37 
   213           742284.00  1043079.00    -2.68     1.09     2.89 
                 733995.30  1044342.65 
   214           742206.00  1043403.00    -4.46    -2.38     5.06 
                 734751.44  1044133.73 
   215           742516.00  1043274.00    -2.58     3.36     4.24 
                 735609.96  1043795.30 
   216           742859.00  1043063.00    -3.48   -11.15    11.68 
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                 735316.39  1044065.31 
   217           742747.00  1043207.00    -6.93    -0.64     6.96 
                 735174.53  1044771.48 
   218           742727.00  1043520.00    -8.24     0.45     8.26 
                 735746.88  1045625.49 
   219           743031.00  1043856.00     3.17     3.47     4.70 
                 736065.13  1045492.32 
   220           743162.00  1043778.00     7.14     1.63     7.32 
                 736441.35  1045207.65 
   221           743302.00  1043629.00     4.43    -2.67     5.17 
                 735860.36  1044784.92 
   222           743032.00  1043484.00     5.38    -0.55     5.41 
                 735894.90  1044251.01 
   223           743009.00  1043252.00    -0.94    -1.05     1.40 
                 736440.11  1044258.35 
   224           743245.00  1043229.00     3.63     5.22     6.36 
   afinní transformace 
     X =    0.4297481242 x +   -0.0594629119 y +     638246.5870 
     Y =    0.0586486510 x +    0.4236949260 y +     369971.0885 
   střední polohová chyba = 6.29  mezní polohová chyba = 0.14 
        střední souř. chyba 4.4479 
  
**************************************************************************** 
určení transformačního klíče 
   body výchozí        y           x 
   body cílové         Y           X        dY       dX     delta 
---------------------------------------------------------------------------- 
                 739673.14  1044001.21 
   (301)         746006.00  1044415.00     4.35    -4.23     6.07 
                 737695.47  1043289.13 
   (302)         745105.00  1044194.00    -4.73     4.60     6.59 
                 735571.61  1043288.84 
   (303)         744257.00  1044323.00    -8.08     7.85    11.26 
                 734648.14  1042922.23 
   (304)         743852.00  1044183.00     8.45    -8.21    11.79 
   afinní transformace 
     X =    0.4873733194 x +   -0.0592738357 y +     579444.1581 
     Y =    0.1480790731 x +    0.3976769753 y +     297255.9391 
   střední polohová chyba = 9.30  mezní polohová chyba = 0.14 
        střední souř. chyba 6.5771 
  
**************************************************************************** 
určení transformačního klíče 
   body výchozí        y           x 
   body cílové         Y           X        dY       dX     delta 
---------------------------------------------------------------------------- 
                 740028.34  1042011.82 
   *             745970.49  1043506.83    -7.43     4.14     8.51 
                 734192.91  1042014.43 
   *             743632.38  1043811.29     7.45    -4.15     8.52 
                 734218.71  1045929.68 
   *             743851.81  1045537.40    -7.47     4.16     8.55 
                 740034.51  1045934.72 
   *             746212.26  1045220.75     7.46    -4.15     8.54 
   afinní transformace 
     X =    0.4390996216 x +   -0.0533975133 y +     625471.3671 
     Y =    0.0571991829 x +    0.4032517410 y +     387957.9859 
   střední polohová chyba = 8.53  mezní polohová chyba = 0.14 
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        střední souř. chyba 6.0312 
  
**************************************************************************** 
určení transformačního klíče 
   body výchozí        y           x 
   body cílové         Y           X        dY       dX     delta 
---------------------------------------------------------------------------- 
                 740637.88  1042858.59 
   401           743363.00  1043922.00    -0.21    -4.90     4.91 
                 739955.54  1042899.61 
   402           743076.00  1043978.00    -2.96    -5.82     6.53 
                 739611.78  1042991.91 
   403           742942.00  1044045.00     2.28     1.52     2.74 
                 739035.05  1043213.43 
   404           742708.00  1044177.00    -1.81     4.58     4.93 
                 739037.12  1043477.00 
   405           742726.00  1044289.00     0.72     2.69     2.79 
                 739719.46  1043628.78 
   406           743021.00  1044314.00     0.78     1.21     1.44 
                 740384.20  1043530.33 
   407           743298.00  1044231.00     4.10    -1.04     4.22 
                 740425.62  1044427.69 
   408           743359.00  1044621.00    -2.01     3.18     3.76 
                 739842.68  1044099.51 
   410           743095.00  1044515.00    -3.04     5.67     6.43 
                 738984.32  1044181.56 
   411           742747.00  1044594.00     4.85    -0.11     4.85 
                 739275.27  1044843.04 
   412           742899.00  1044861.00    -1.97    -2.53     3.21 
                 738596.04  1045388.64 
   413           742646.00  1045133.00     0.02    -5.54     5.54 
                 739645.95  1045676.82 
   414           743102.00  1045200.00    -0.82    -2.91     3.03 
                 739777.45  1045370.18 
   415           743137.00  1045065.00    -4.05     2.28     4.65 
                 740271.34  1044895.34 
   416           743323.00  1044829.00     0.86     0.03     0.86 
                 740294.12  1046448.03 
   418           743421.00  1045501.00     3.27     1.70     3.69 
   afinní transformace 
     X =    0.4325630846 x +   -0.0574124393 y +     635346.6021 
     Y =    0.0554020741 x +    0.4199199062 y +     374578.0965 
   střední polohová chyba = 4.27  mezní polohová chyba = 0.14 
        střední souř. chyba 3.0174 
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8.2.2 Jungovy dotransformace                                                                                             
**************************************************************************** 
určení transformačního klíče 
   body výchozí        y           x 
   body cílové         Y           X        dY       dX     delta 
---------------------------------------------------------------------------- 
                 745968.99  1043503.80 
                 745968.98  1043503.87    -2.88    -1.27     3.15 
                 745734.73  1043534.94 
                 745732.19  1043535.46    -5.41    -0.61     5.45 
                 745455.59  1043571.98 
                 745455.45  1043571.66    -3.02    -1.18     3.24 
                 745262.57  1043597.51 
                 745270.56  1043596.49     5.11    -1.70     5.39 
                 744911.05  1043644.08 
                 744911.24  1043644.36    -2.70    -0.08     2.70 
                 744770.49  1043662.87 
                 744785.89  1043661.88    12.51    -1.21    12.57 
                 744515.19  1043695.42 
                 744515.43  1043696.68    -2.65     1.28     2.94 
                 744304.22  1043723.47 
                 744312.88  1043723.34     5.77     0.08     5.77 
                 744100.55  1043749.84 
                 744101.56  1043751.02    -1.88     1.58     2.46 
                 744009.93  1043761.63 
                 744015.89  1043762.46     3.06     1.32     3.34 
                 743986.92  1043764.99 
                 743993.76  1043765.32     3.94     0.84     4.03 
                 743867.97  1043780.14 
                 743871.52  1043781.53     0.65     2.01     2.11 
                 743821.96  1043786.03 
                 743828.21  1043787.25     3.35     1.88     3.85 
                 743781.84  1043791.36 
                 743786.82  1043792.49     2.08     1.83     2.77 
                 743716.20  1043800.34 
                 743715.23  1043802.02    -3.87     2.44     4.58 
                 743683.93  1043804.27 
                 743685.64  1043805.84    -1.19     2.36     2.65 
                 743632.87  1043811.00 
                 743633.25  1043813.55    -2.52     3.39     4.23 
                 743582.94  1043456.95 
                 743582.86  1043457.34    -2.15     1.64     2.70 
                 743550.11  1043222.98 
                 743548.35  1043213.94    -3.28    -7.52     8.20 
                 743524.02  1043038.94 
                 743522.73  1043031.44    -2.38    -5.77     6.24 
                 743523.18  1043030.52 
                 743521.59  1043021.22    -2.66    -7.56     8.01 
                 743491.20  1042803.84 
                 743490.71  1042804.06    -1.02     2.23     2.45 
                 743470.44  1042661.04 
                 743469.66  1042655.36    -0.98    -3.51     3.64 
                 743453.61  1042537.04 
                 743452.40  1042532.29    -1.12    -2.44     2.68 
                 743390.48  1042088.44 
                 743389.50  1042087.88     0.17     2.27     2.28 
                 745916.25  1043206.57 
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                 745916.25  1043206.57    -2.17    -0.99     2.38 
                 745869.05  1042838.46 
                 745869.05  1042838.46    -1.30    -0.57     1.42 
                 745812.42  1042512.82 
                 745812.42  1042512.82    -0.53    -0.18     0.56 
                 745779.39  1042187.18 
                 745779.39  1042187.18     0.23     0.18     0.29 
                 745722.75  1041795.48 
                 745722.75  1041795.48     1.15     0.64     1.32 
                 745321.61  1041847.39 
                 745321.61  1041847.39     1.15     1.01     1.53 
                 744981.81  1041894.58 
                 744981.81  1041894.58     1.14     1.33     1.75 
                 744599.54  1041946.50 
                 744599.54  1041946.50     1.13     1.69     2.03 
                 744170.08  1042003.13 
                 744170.08  1042003.13     1.12     2.09     2.37 
                 743759.49  1042050.32 
                 743759.49  1042050.32     1.13     2.48     2.72 
   afinní transformace 
     X =    1.0010066705 x +    0.0010675417 y +      -1845.4736 
     Y =    0.0023106104 x +    1.0002901053 y +      -2624.6718 
   střední polohová chyba = 4.26  mezní polohová chyba = 0.14 
        střední souř. chyba 3.0097 
  
 
**************************************************************************** 
určení transformačního klíče 
   body výchozí        y           x 
   body cílové         Y           X        dY       dX     delta 
---------------------------------------------------------------------------- 
                 743388.52  1042087.60 
                 743389.50  1042087.88     0.77    -3.72     3.80 
                 743451.64  1042528.34 
                 743452.40  1042532.29     0.79    -0.22     0.82 
                 743467.07  1042639.44 
                 743469.66  1042655.36     2.69    11.71    12.01 
                 743490.36  1042804.12 
                 743490.71  1042804.06     0.54    -4.34     4.37 
                 743520.38  1043016.21 
                 743521.59  1043021.22     1.51     0.65     1.65 
                 743521.78  1043024.35 
                 743522.73  1043031.44     1.26     2.73     3.00 
                 743547.59  1043206.14 
                 743548.35  1043213.94     1.17     3.37     3.57 
                 743582.38  1043457.23 
                 743582.86  1043457.34     1.02    -4.41     4.53 
                 743632.24  1043813.25 
                 743633.60  1043817.99     2.10     0.08     2.10 
                 743585.04  1043819.84 
                 743577.34  1043825.51    -6.97     1.11     7.06 
                 743539.03  1043826.01 
                 743533.22  1043831.94    -5.09     1.47     5.30 
                 743490.78  1043832.46 
                 743486.22  1043838.16    -3.86     1.35     4.09 
                 743437.19  1043840.60 
                 743435.14  1043845.34    -1.36     0.51     1.45 
                 743429.90  1043841.44 
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                 743429.41  1043846.00     0.20     0.34     0.39 
                 743418.68  1043843.12 
                 743418.64  1043847.80     0.64     0.49     0.81 
                 743369.86  1043849.86 
                 743370.60  1043854.57     1.41     0.62     1.54 
                 743328.62  1043856.03 
                 743330.68  1043859.77     2.72    -0.26     2.73 
                 743318.80  1043857.43 
                 743321.10  1043861.26     2.96    -0.15     2.96 
                 743240.53  1043868.37 
                 743239.11  1043872.35    -0.79     0.17     0.80 
                 743147.95  1043881.28 
                 743148.68  1043885.00     1.34     0.11     1.34 
                 743059.02  1043894.46 
                 743062.39  1043896.96     3.96    -0.91     4.06 
                 743046.67  1043895.87 
                 743050.31  1043898.67     4.22    -0.59     4.26 
                 742847.20  1043923.92 
                 742845.99  1043926.70    -0.68    -0.17     0.70 
                 742735.55  1043940.19 
                 742733.82  1043942.43    -1.23    -0.47     1.32 
                 742725.17  1043941.60 
                 742722.44  1043944.14    -2.24    -0.15     2.24 
                 742637.63  1043953.94 
                 742639.27  1043955.50     2.11    -0.94     2.31 
                 742625.57  1043955.62 
                 742627.31  1043957.60     2.21    -0.49     2.26 
                 742528.78  1043969.09 
                 742524.93  1043971.31    -3.41    -0.04     3.41 
                 742516.72  1043971.05 
                 742513.92  1043972.86    -2.36    -0.42     2.40 
                 742439.29  1043981.71 
                 742433.74  1043983.93    -5.13     0.15     5.14 
                 742427.50  1043983.96 
                 742421.47  1043985.42    -5.62    -0.58     5.65 
                 742336.89  1043996.86 
                 742331.73  1043998.15    -4.77    -0.55     4.80 
                 742292.84  1044002.76 
                 742291.03  1044003.97    -1.43    -0.54     1.53 
                 742209.80  1044014.26 
                 742211.15  1044014.74     1.70    -1.09     2.02 
                 742123.11  1044026.04 
                 742124.38  1044026.11     1.60    -1.31     2.07 
                 742045.12  1044036.98 
                 742041.51  1044037.48    -3.30    -0.71     3.38 
                 741816.47  1044067.56 
                 741826.40  1044066.80    10.18    -1.47    10.28 
                 741609.99  1044095.90 
                 741616.98  1044095.22     7.18    -0.94     7.24 
                 741141.48  1044159.86 
                 741141.58  1044159.55     0.16     0.45     0.47 
                 743090.17  1042135.61 
                 743090.17  1042135.61    -0.29    -3.35     3.37 
                 742709.71  1042190.74 
                 742709.71  1042190.74    -0.39    -2.53     2.56 
                 742293.41  1042251.40 
                 742293.41  1042251.40    -0.50    -1.62     1.70 
                 741932.25  1042298.27 
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                 741932.25  1042298.27    -0.60    -0.84     1.03 
                 741562.82  1042353.40 
                 741562.82  1042353.40    -0.70    -0.03     0.70 
                 741231.99  1042400.27 
                 741231.99  1042400.27    -0.79     0.68     1.05 
                 740895.64  1042447.14 
                 740895.64  1042447.14    -0.88     1.42     1.67 
                 740934.24  1042711.81 
                 740934.24  1042711.81    -0.74     1.31     1.50 
                 740975.59  1043009.56 
                 740975.59  1043009.56    -0.57     1.20     1.33 
                 741016.94  1043304.55 
                 741016.94  1043304.55    -0.41     1.09     1.16 
                 741063.81  1043629.87 
                 741063.81  1043629.87    -0.23     0.96     0.99 
                 741099.65  1043894.54 
                 741099.65  1043894.54    -0.09     0.87     0.87 
   afinní transformace 
     X =    1.0000721673 x +    0.0021836880 y +      -1694.5312 
     Y =   -0.0005016812 x +    0.9996577405 y +        777.4361 
   střední polohová chyba = 3.73  mezní polohová chyba = 0.14 
        střední souř. chyba 2.6409 
  
**************************************************************************** 
určení transformačního klíče 
   body výchozí        y           x 
   body cílové         Y           X        dY       dX     delta 
---------------------------------------------------------------------------- 
                 745969.08  1043505.21 
                 745968.98  1043503.87     2.52    -0.75     2.63 
                 745729.32  1043536.22 
                 745732.19  1043535.46     5.42    -0.27     5.42 
                 745454.97  1043572.80 
                 745455.45  1043571.66     2.94    -0.77     3.04 
                 745275.77  1043596.13 
                 745270.56  1043596.49    -2.81     0.65     2.88 
                 744911.29  1043644.91 
                 744911.24  1043644.36     2.24    -0.42     2.27 
                 744786.44  1043661.61 
                 744785.89  1043661.88     1.70     0.35     1.73 
                 744515.26  1043696.86 
                 744515.43  1043696.68     2.33    -0.22     2.34 
                 744321.49  1043722.57 
                 744312.88  1043723.34    -6.51     0.65     6.54 
                 744110.22  1043751.20 
                 744101.56  1043751.02    -6.63    -0.39     6.64 
                 744023.01  1043762.86 
                 744015.89  1043762.46    -5.12    -0.65     5.16 
                 744000.48  1043765.52 
                 743993.76  1043765.32    -4.73    -0.46     4.75 
                 743874.04  1043782.75 
                 743871.52  1043781.53    -0.57    -1.54     1.64 
                 743833.48  1043787.78 
                 743828.21  1043787.25    -3.33    -0.86     3.44 
                 743790.27  1043793.35 
                 743786.82  1043792.49    -1.52    -1.21     1.95 
                 743711.81  1043803.69 
                 743715.23  1043802.02     5.32    -2.06     5.71 
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                 743686.89  1043807.13 
                 743685.64  1043805.84     0.64    -1.69     1.81 
                 743633.61  1043814.29 
                 743633.08  1043813.23     1.35    -1.48     2.00 
                 743664.10  1044065.32 
                 743665.06  1044076.58     2.71    11.08    11.41 
                 743677.88  1044169.76 
                 743678.06  1044176.21     1.88     6.37     6.64 
                 743700.68  1044350.54 
                 743700.68  1044350.67     1.61     0.22     1.63 
                 743742.83  1044681.63 
                 743742.54  1044681.95     1.16     0.73     1.37 
                 743823.14  1045262.41 
                 743817.62  1045251.09    -4.36   -10.35    11.23 
                 743859.46  1045533.06 
                 743854.93  1045534.17    -3.50     2.34     4.22 
                 743481.66  1045584.55 
                 743481.66  1045584.55     0.90     1.07     1.40 
                 743148.07  1045631.42 
                 743148.07  1045631.42     0.80     0.93     1.22 
                 742781.39  1045681.05 
                 742781.39  1045681.05     0.68     0.77     1.03 
                 742376.12  1045738.94 
                 742376.12  1045738.94     0.55     0.60     0.81 
                 742009.45  1045788.57 
                 742009.45  1045788.57     0.43     0.44     0.61 
                 741659.31  1045835.44 
                 741659.31  1045835.44     0.32     0.29     0.43 
                 741375.35  1045871.28 
                 741375.35  1045871.28     0.23     0.16     0.28 
                 741331.24  1045534.93 
                 741331.24  1045534.93     0.39    -0.16     0.43 
                 741287.13  1045215.12 
                 741287.13  1045215.12     0.55    -0.47     0.73 
                 741259.56  1044989.05 
                 741259.56  1044989.05     0.66    -0.69     0.96 
                 741223.72  1044724.38 
                 741223.72  1044724.38     0.79    -0.94     1.23 
                 741176.85  1044388.04 
                 741176.85  1044388.04     0.96    -1.27     1.59 
   afinní transformace 
     X =    0.9991102086 x +   -0.0005523398 y +       1339.9365 
     Y =    0.0005278859 x +    0.9997502752 y +       -367.1881 
   střední polohová chyba = 4.13  mezní polohová chyba = 0.14 
        střední souř. chyba 2.9175 
  
**************************************************************************** 
určení transformačního klíče 
   body výchozí        y           x 
   body cílové         Y           X        dY       dX     delta 
---------------------------------------------------------------------------- 
                 743630.53  1043823.14 
   *             743633.60  1043817.99     0.82    -1.28     1.52 
                 743570.46  1043830.78 
   *             743577.34  1043825.51     4.74    -1.44     4.96 
                 743526.99  1043837.41 
   *             743533.22  1043831.94     4.18    -1.69     4.51 
                 743478.87  1043843.39 
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   *             743486.22  1043838.16     5.39    -1.49     5.59 
                 743431.74  1043850.02 
   *             743435.14  1043845.34     1.53    -0.99     1.82 
                 743428.75  1043850.36 
   *             743429.41  1043846.00    -1.22    -0.66     1.38 
                 743417.80  1043851.68 
   *             743418.64  1043847.80    -1.02    -0.20     1.04 
                 743371.67  1043857.99 
   *             743370.60  1043854.57    -2.83     0.23     2.84 
                 743331.18  1043863.30 
   *             743330.68  1043859.77    -2.19     0.08     2.20 
                 743322.22  1043864.96 
   *             743321.10  1043861.26    -2.79    -0.10     2.79 
                 743237.59  1043876.24 
   *             743239.11  1043872.35    -0.00    -0.37     0.37 
                 743146.99  1043888.52 
   *             743148.68  1043885.00     0.34    -0.08     0.35 
                 743067.01  1043899.47 
   *             743062.39  1043896.96    -5.81     0.86     5.88 
                 743052.41  1043901.47 
   *             743050.31  1043898.67    -3.26     0.57     3.31 
                 742842.99  1043930.34 
   *             742845.99  1043926.70     2.22    -0.46     2.27 
                 742731.82  1043944.94 
   *             742733.82  1043942.43     1.44     0.57     1.55 
                 742721.20  1043946.93 
   *             742722.44  1043944.14     0.70     0.28     0.75 
                 742642.87  1043957.88 
   *             742639.27  1043955.50    -4.00     0.62     4.05 
                 742628.27  1043959.88 
   *             742627.31  1043957.60    -1.34     0.71     1.52 
                 742523.40  1043973.81 
   *             742524.93  1043971.31     1.35     0.40     1.41 
                 742512.45  1043975.47 
   *             742513.92  1043972.86     1.31     0.27     1.34 
                 742430.14  1043986.76 
   *             742433.74  1043983.93     3.59    -0.01     3.59 
                 742417.20  1043988.42 
   *             742421.47  1043985.42     4.29    -0.19     4.29 
                 742325.27  1044001.03 
   *             742331.73  1043998.15     6.66    -0.15     6.66 
                 742288.43  1044006.01 
   *             742291.03  1044003.97     2.86     0.66     2.93 
                 742220.73  1044015.30 
   *             742211.15  1044014.74    -9.20     2.08     9.43 
                 742125.15  1044028.24 
   *             742124.38  1044026.11    -0.20     0.42     0.46 
                 742039.19  1044039.19 
   *             742041.51  1044037.48     3.04     0.76     3.14 
                 741837.08  1044067.73 
   *             741826.40  1044066.80    -9.58     1.36     9.67 
                 741620.70  1044097.27 
   *             741616.98  1044095.22    -2.22     0.05     2.22 
                 741145.12  1044162.65 
                 741141.80  1044162.65    -0.93     1.68     1.92 
   *             741176.85  1044388.04 
   *             741176.85  1044388.04     2.17     1.21     2.49 
   *             741223.72  1044724.38 
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   *             741223.72  1044724.38     1.85     0.49     1.91 
   *             741259.56  1044989.05 
   *             741259.56  1044989.05     1.59    -0.07     1.59 
   *             741287.13  1045215.12 
   *             741287.13  1045215.12     1.38    -0.56     1.49 
   *             741331.24  1045534.93 
   *             741331.24  1045534.93     1.07    -1.24     1.63 
   *             741375.35  1045871.28 
   *             741375.35  1045871.28     0.75    -1.95     2.09 
   *             741659.31  1045835.44 
   *             741659.31  1045835.44     0.22    -1.71     1.72 
   *             742009.45  1045788.57 
   *             742009.45  1045788.57    -0.44    -1.40     1.47 
   *             742376.12  1045738.94 
   *             742376.12  1045738.94    -1.12    -1.08     1.56 
   *             742781.39  1045681.05 
   *             742781.39  1045681.05    -1.88    -0.72     2.01 
   *             743148.07  1045631.42 
   *             743148.07  1045631.42    -2.57    -0.40     2.60 
   *             743481.66  1045584.55 
   *             743481.66  1045584.55    -3.19    -0.10     3.19 
                 743847.42  1045535.34 
   *             743854.93  1045534.17     3.64    -0.94     3.76 
                 743811.39  1045240.42 
   *             743817.62  1045251.09     2.63    11.52    11.82 
                 743740.52  1044682.47 
   *             743742.54  1044681.95    -1.04     1.52     1.84 
                 743697.21  1044351.33 
   *             743700.68  1044350.67     0.72     2.08     2.20 
                 743677.12  1044182.41 
   *             743678.06  1044176.21    -1.66    -3.10     3.51 
                 743664.52  1044085.94 
   *             743665.06  1044076.58    -1.96    -6.05     6.36 
   afinní transformace 
     X =    1.0022065276 x +   -0.0005784063 y +      -1876.9751 
     Y =    0.0006986072 x +    1.0019633302 y +      -2186.9655 
   střední polohová chyba = 3.87  mezní polohová chyba = 0.14 
        střední souř. chyba 2.7332
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8.3 Ukázka souboru .map 
 
MAP 
   EXTENT -746224.640000 -1045932.194473 -740868.640000 -1041704.594473  
   SIZE 560 442 
   UNITS meters 
   SHAPEPATH "c:\data\pinas\" 
   TRANSPARENT ON 
   IMAGECOLOR 255 255 255 
   FONTSET "C:\WINDOWS\Fonts\font.list" 
 
IMAGETYPE JPEG 
 
WEB 
   TEMPLATE "c:\web\mapserver\pinas\pinas.html" 
   IMAGEPATH "c:\web\mapserver\data\tmp\" 
   IMAGEURL "http://mapserver.fsv.cvut.cz/data/tmp/"   
END 
 
SYMBOL 
  NAME "cross" 
  TYPE vector 
  POINTS 
    2 0 
    2 4 
    -99 -99 
    0 2 
    4 2 
  END  
END 
 
REFERENCE 
    IMAGE "c:\data\pinas\nahled.jpg" 
    SIZE 214 169 
    EXTENT -746224.640000 -1045932.194473 -740868.640000 -1041704.594473 
    MINBOXSIZE 5 
    MAXBOXSIZE 150 
    COLOR  -1 -1 -1 
    OUTLINECOLOR 255 0 0 
    MARKERSIZE 20 
    MARKER "cross" 
    STATUS ON 
END 
 
SCALEBAR 
    IMAGECOLOR 255 255 255 
    LABEL 
      COLOR 0 0 0 
      SIZE SMALL 
    END 
    STYLE 1 
    SIZE 200 5 
    COLOR 0 0 0 
    UNITS METERS 
    INTERVALS 4 
    TRANSPARENT FALSE 
    STATUS ON 
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END 
 
PROJECTION 
    "init=epsg:2065" 
END 
 
LAYER 
   NAME pinas 
   DATA pinas.tif 
   TYPE RASTER 
   STATUS DEFAULT 
END 
 
LAYER  
    NAME vm2 
    TYPE RASTER 
    OFFSITE 0 0 0 
    STATUS OFF 
    TRANSPARENCY 60  
    CONNECTIONTYPE WMS 
    CONNECTION "http://mapserver.fsv.cvut.cz/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:\web\mapserver\ms\vm.map&" 
    METADATA 
      "wms_title" "WMS 2. vojenské mapování" 
      "wms_name" "VM2_01" 
      "wms_server_version" "1.1.1" 
      "wms_srs" "EPSG:2065" 
      "wms_format" "image/jpeg" 
    END 
END  
 
LAYER  
    NAME vm2 
    TYPE RASTER 
    OFFSITE 0 0 0 
    STATUS OFF 
    TRANSPARENCY 60  
    CONNECTIONTYPE WMS 
    CONNECTION "http://mapserver.fsv.cvut.cz/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:\web\mapserver\ms\vm.map&" 
    METADATA 
      "wms_title" "WMS 2. vojenské mapování" 
      "wms_name" "VM2_02" 
      "wms_server_version" "1.1.1" 
      "wms_srs" "EPSG:2065" 
      "wms_format" "image/jpeg" 
    END 
END  
 
LAYER  
    NAME vm2 
    TYPE RASTER 
    OFFSITE 0 0 0 
    STATUS OFF 
    TRANSPARENCY 60  
    CONNECTIONTYPE WMS 
    CONNECTION "http://mapserver.fsv.cvut.cz/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:\web\mapserver\ms\vm.map&" 
    METADATA 
      "wms_title" "WMS 2. vojenské mapování" 
      "wms_name" "VM2_03" 
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      "wms_server_version" "1.1.1" 
      "wms_srs" "EPSG:2065" 
      "wms_format" "image/jpeg" 
    END 
END  
 
LAYER 
   NAME hranice 
   STATUS OFF 
   DATA "c:\data\pinas\kuzSTK_poly" 
   TYPE POLYGON 
   TRANSPARENCY 100  
   CLASS 
      STYLE 
         OUTLINECOLOR 255 0 0 
      END 
   END 
END 
 
END
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8.4 Plán Vídně 
 

Plán hlavního města Rakousko-uherské monarchie Vídně byl dokončen roku 1827. Město 

zobrazuje na 12 listech dle tehdejšího správního členění Vídně na policejní okrsky. Každý 

list tedy zaznamenává jeden policejní okresek.  

 

Originál je uložen ve vídeňském muzeu Karlsplatz (dříve: Historické muzeum města 

Vídně). Plán byl rovněž nově vydán nakladatelstvím Archiv Verlag. Lze je objednat na 

adrese www.archiv-verlag.at. Ukázka jednoho listu z nabídky na těchto stránkách viz. obr. 

29. 

    

 

 
 

Obr. 29 - List plánu Vídně zaznamenávající policejní okrsek Landstraße 
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