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MÜLLEROVA MAPA ČECH  
JAKO PODKLAD PRO 1. VOJENSKÉ MA-

POVÁNÍ ? 
 

Úvod 
Mapy historických a i současných českých zemí, tj. Čech, Moravy a české 

části Slezska, vznikaly pravděpodobně jako součást středoevropského prostoru 
již na počátku 2. tisíciletí, jak vyplývá z některých písemných pramenů (např. 
kronika děkana pražské kapituly Kosmase ze začátku 12. století, která uvádí ge-
ografický obraz Čech obklopených horami). První zachované mapové památky 
se však objevují až  v průběhu 16. a 17. století, a to jako díla kartografů – jednot-
livců, kteří vzhledem k vysoké vypovídací schopnosti svých map museli nutně 
vycházet ze starších mapových zdrojů.  

Řada dochovaných samostatných map Čech je reprezentována především 
Klaudyánovou mapou Čech z roku 1518, jejíž jediný výtisk je uložen v archivu 
biskupství v Litoměřicích v severních Čechách. Tato mapa obsahuje 280 sídlišt-
ních značek a názvů (z toho 37 královských měst, 53 měst panských a 59 ostat-
ních sídlišť) a je zpracována v přibližném měřítku 1: 637 000. Klaudyánova mapa 
byla otištěna i v proslulé Műnsterově Kosmografii. V polovině 16. století došlo 
ještě k dalším dvěma pokusům o zpracování mapy Čech (mistr Pražské univerzi-
ty Jan Zahrádka, 1545, a astronom Tadeáš Hájek z Hájku, 1563), které se však 
pro nedostatek finanční podpory neuskutečnily. Teprve v roce 1568 vyšla nová 
mapa Čech Johanna Crigingera, která obsahuje zákres 224 měst, městeček a 
obcí v měřítku cca 1: 683 500. Tato mapa zobrazuje oproti Klaudyánově mapě 
podrobněji výškopis, a to pomocí tzv. kopečkové metody. Jeden výtisk této mapy 
se zachoval v pražském klášteře na Strahově a druhý byl nalezen v Salzburgu 
(Rakousko). Mapa byla otištěna ve známém Orteliově atlasu Theatrum orbis te-
rarum a ve zdokonalené úpravě byla publikována významným nizozemským kar-
tografem Gerardem Mercatorem. V 17. století pak byla vydána pražským měšťa-
nem Aretinem poměrně podrobná mapa Čech (1619), obsahující 1157 osídle-
ných míst, která byla často publikována v nizozemských a anglických atlasech. 
Mapa má měřítko 1: 504 000 a obsahuje i politické rozdělení Čech na 15 krajů. 
Z dalších dochovaných mapových památek lze ještě uvést rukopisnou Stichovu 
mapu (1676) a Vogtovu mapu (1712) v měřítku 1: 396 000, která kromě sídel, 
řek a hlavních horstev zobrazuje smluvenými značkami těžbu nerostných surovin 
(zlata, stříbra a jiných rud) a dále i železné hutě, sklárny a vinice. 
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Műllerovo mapování českých zemí v 18. století 
První soustavné topografické mapování českých zemí provedl rakouský vo-

jenský císařský inženýr, topograf a kartograf Jan Kryštof Műller, který žil v letech 
1673 až 1721. Vystudoval matematiku a kreslení u norimberského astronoma a 
mědirytce G.C.Eimmarta a poté přešel do služeb císařského plukovníka 
L.F.Marsigliho, který byl vynikajícím přírodovědcem a geografem.  

Pod jeho vedením prováděl Műller astronomická pozorování v Uhrách a po 
míru uzavřeném s Turky v r.1699 mapoval nové příhraniční oblasti, které připadly 
Rakousku. V r.1708 mu bylo svěřeno zpracování velké mapy Uher v měřítku cca 
1: 550 000, která zobrazuje i území Slovenska.  

Dalším Műllerovým cílem bylo vypracování velkého atlasu rakouských zemí 
– Atlas Austriacus. Mapování zahájil na území Moravy, kterou v letech 1708 až 
1712 zmapoval po jednotlivých tehdejších krajích v měřítku 1: 180 000 a vydal 
na čtyřech mapových listech, jejichž celkový rozměr je 1374 x 974 mm. Pro ma-
pování byly použity opěrné body, jejichž poloha byla zjištěna astronomicky. Pro 
vlastní zákres situace pak byla používána busola a vzdálenosti byly měřeny po-
mocí počtu otoček kol měřických vozů, tažených koňmi. 

Nejznámějším dílem Jana Kryštofa Műllera je mapa Čech v měřítku           
1: 132 000, která sestává ze 25 mapových sekcí formátu 557 x 473 mm. Území 
Čech v tomto měřítku vyplňuje celkovou plochu  2822 x 2403 mm.  Mapa obsa-
huje zákres 12495 sídel a tehdejší administrativní dělení Čech na dvanáct krajů. 
Pro zpracování mapy bylo použito Cassiniho válcové zobrazení s vyznačením 
zeměpisné sítě poledníků a rovnoběžek. 

Műllerova mapa Čech obsahuje dělení sídel na 10 základních kategorií 
(královská a ostatní města, města s hradbami, zámky, panské paláce a rytířská 
sídla, vesnice se zámkem a kostelem, vesnice se zámkem, vesnice s kostelem a 
vesnice bez kostela, jednotlivé dvory, průjezdní vesnice  a roztroušená sídla). 
Dále jsou na mapách zobrazeny kláštery, osamoceně stojící kostely a hospodář-
ská stavení. Zobrazeny jsou vodní toky a rybníky, výškopis je znázorněn kopeč-
kovou metodou. Bohatý je i tematický obsah map, který zahrnuje těžbu různých 
druhů surovin, sklárny, trajekty, poštovní stanice, léčivé a termální prameny, 
hamry, mlýny, silniční síť a vinice. Popis geografických objektů je proveden ně-
mecky. 

Műllerovo mapování Čech bylo zajištěno císařským patentem ze 4. května 
1712. Mapování probíhalo postupně podle krajů až do ledna 1718, kdy byla do-
končena mapová čistokresba. Po předání map k revizi krajským hejtmanům, kte-
rá se nesetkala s patřičnou odezvou, provedl sám Műller závěrečné revize a čis-
tokresbu map v konečné podobě dokončil v roce 1720 včetně mapového přehle-
du, nazvaného „compendium“. Vyrytí map do měděných desek provedl 
augsburgský rytec M.Kauffer, který mapy doplnil umělecky cennými rytinami V.V. 
Reinera. Počátkem roku 1721 ještě Műller zkontroloval rytiny prvních dvanácti 
mapových sekcí podle svých originálních kreseb, vydání map se však nedožil, 
neboť 21. června 1721 zemřel. Kontrolou zbývajících rytin a dokončením práce 
(1722) byl poté pověřen vojenský inženýr Jan Wolfgang Wieland, který následně 
převzal též přípravou vydání zmenšených sekcí Műllerovy mapy v měřítku             
1: 231 000 a zpracování přehledné mapy v přibližném měřítku 1: 650 000.  

1. vojenské mapování 
Műllerovy mapy Čech a Moravy byly prvním uceleným mapovým dílem čes-

kých zemí a jediným mapovým podkladem, jimiž byli vybaveni velitelé rakous-
kých vojsk v době sedmileté války (1756-63). Protože tyto mapy postupně zasta-
rávaly a nedostatečně odpovídaly tehdejším potřebám vojenství a rozvoji vojen-



ské techniky, rozhodla tehdejší císařovna Marie Terezie o vyhotovení nového 
uceleného mapového díla pro celé území Rakouské monarchie v podrobném 
měřítku 1: 28 800. To bylo odvozeno z požadavku, aby délka 1 vídeňského palce 
v mapě odpovídala délce 400 vídeňských sáhů (758,6 metru) ve skutečnosti, což 
odpovídalo délce 1000 vojenských pochodových kroků. 

1.vojenské mapování bylo provedeno v letech 1763-87. Toto mapování se 
také nazývá „josefinské“, protože bylo provedeno až za vlády syna Marie Terezie 
– císaře Josefa I. Grafickým základem mapování byly údajně zvětšeniny Műlle-
rovy mapy a z ní odsunuté opěrné situační body, které Műller zaměřil astrono-
micky. Mapování bylo prováděno bez jakýchkoliv dalších geodetických základů 
v souvislém kladu mapových listů [1]. Území celé monarchie pokrývalo 5400 
sekcí, každá z nich zahrnovala území o ploše cca 209 km2. 

 Vlastní podrobné mapování v terénu prováděli císařští důstojníci – vojenští 
inženýři, a to zpravidla odhadem při projíždění krajiny na koních (metoda „à la 
vue“), některé detaily byly zaměřeny odkrokováním. Obsah map tvořila sídla, 
cesty a kamenné mosty, vodní toky, louky, lesy a pastviny. Pro zobrazení výško-
pisu byly používány šrafy, které naznačovaly průběh úpatnic významných terén-
ních tvarů. 
 

 
 

Obr.1. Výřez části testovaného území na Müllerově mapě 
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Posouzení návaznosti map z 1. vojenského mapování  
a Müllerovy mapy Čech  

Pro ověření vztahu mezi Műllerovou mapou a mapami z 1. vojenského ma-
pování byl vybrán mapový výřez z oblasti jižních Čech (Jindřichohradecko), 
představující ve skutečnosti území o rozloze přibližně 20 x 10 km. V rámci testo-
vací oblasti bylo vybráno 29 sídel, jejichž umístění na uvedených mapách bylo 
dále posuzováno. K  tomu je třeba upřesnit, že na Műllerově mapě jsou sídla 
prezentována bodovou mapovou značkou (signaturou), zatímco v mapách 1. vo-
jenského mapování (a samozřejmě i v případě Základní mapy) je uvedeno vy-
kreslení plánku obce. Sobě si odpovídající body byly proto vybrány tak, že bodu 
v Műllerově mapě situovanému do středu mapové značky byl v mapách 1. vo-
jenského mapování přiřazen bod ležící v předpokládaném centru obce (náves, 
kostel, křižovatka hlavních cest procházejících obcí atp.). Podle polohy bodu 
v mapách 1. vojenského mapování byl pak identifikován odpovídající bod 
v Základní mapě 1 : 25 000.   

Příslušná část sekce XIII Műllerovy mapy v měřítku 1: 132 000 byla naske-
nována a zvětšena v programu Adobe Photoshop do měřítka 1: 28 800. Byl tím 
sledován analogický postup použitý při přípravě podkladů pro vyhotovení map 1. 
vojenského mapování [1].  Tisk zvětšeniny Műllerovy mapy byl proveden na plot-
ru. Výřez části zájmového území z Műllerovy mapy ukazuje obr. 1. 

Dále byl naskenován shodný prostor z map 1. vojenského mapování (část 
sekcí 235 a 245, Theil des Bechiner Crayses) a importován do programu Adobe 
Photoshop. Zde byla provedena  počítačová montáž obou mapových listů a tato 
byla vytištěna opět na plotru. Výřez části zájmového území z Műllerovy mapy 
ukazuje obr. 2. 

 Ze 4 mapových listů  Základní mapy České republiky v měřítku 1: 25 000 
(nomenklatura 23-332, 23-334, 23-341 a 23-343) byla provedena montáž a tes-
továno shodné území zobrazené na Műllerově mapě i mapách 1. vojenského 
mapování. 

Na otiscích Műllerovy mapy zvětšené do měřítka 1: 28 800 byly pro 29  vy-
braných sídel na digitizéru odečteny pravoúhlé rovinné souřadnice jejich středů 
(v systému digitizéru). Na montáži map 1. vojenského mapování byla provedena 
identifikace středů shodných sídel a totéž bylo provedeno i na montáži listů Zá-
kladní mapy České republiky v měřítku 1: 25 000. U obou těchto montáží byly 
v systému digitizéru odečteny souřadnice zvolených 29 bodů.  

Následně byla provedena Helmertova rovinná transformace v programu 
GEUS, a to jednak mezi souřadnicemi odečtenými na Základní mapě 1: 25 000 a 
souřadnicemi odečtenými na mapách 1. vojenského mapování v měřítku           
1: 28 800 a na zvětšenině Műllerovy mapy v témže měřítku. Pro transformaci by-
ly jako identické body použity středy obcí Schamers – Číměř (bod 1) a Königsek 
– Kunžak (bod 10).  

Zjištěné výsledky byly graficky zobrazeny v programu OCAD 8, a to: 
a) porovnáním polohy obcí zobrazených na Základní mapě 1: 25 000           

s jejich polohou odečtenou na montáži map z 1. vojenského mapování a polohou 
odečtenou ze zvětšeniny Műllerovy mapy; 

b) porovnáním polohy obcí zobrazených na zvětšenině Műllerovy mapy 
v měřítku 1: 28 800 a polohy odpovídajících obcí  na mapě z 1. vojenského ma-
pování v témže měřítku. 

Bylo zjištěno, že polohové umístění obcí na mapách 1. vojenského mapo-
vání je lepší než jejich situování na Műllerově mapě. Průměrná odchylka 
v poloze 29 ověřovaných obcí byla 626 m s extrémními hodnotami až 1564 m.  



 
Obr.2. Výřez části testovaného území na mapě 1. vojenského mapování 

 
Situování obcí na Műllerově mapě vykazovalo průměrnou odchylku vyšší 

(705 m, s extrémními hodnotami až 2260 m). 
Pokud jde o rozdíly v poloze obcí v Műllerově mapě a v 1. vojenském ma-

pování, byla zjištěna průměrná odchylka 765 m (extrémní až 2256 m), přičemž 
nižší odchylky se vyskytovaly zejména v obcích ležících na komunikačních spo-
jích (cestách), s průměrnou odchylkou asi 440 m (extrémní 1038 m), zatímco co 
u obcí, ležících v zalesněném a kopcovitém terénu byla průměrná odchylka asi 
1200 m (extrémní 2256 m).  

Polohu posuzovaných bodů z části testovaného území znázorňuje obr. 3. 
 

Závěr 
Rozdíly v poloze obcí v rámci testovacího území (okres Jindřichův Hradec), 

zjištěné mezi jejich umístěním v mapách 1. vojenského mapování a v mapě Műl-
lerově, do jisté míry zpochybňují dosud uváděný postup použitý při 1. vojenském 
mapování, které mělo být prováděno na zvětšeninách Műllerovy mapy do měřít-
ka 1:28 800, a to pouhým upřesněným zákresem polohopisu obcí metodou „à la 
vue“ s minimálním měřením. V odborné literatuře se uvádí, že při  
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1. vojenském mapování byly převzaty Műllerovy výsledky astronomického měře-
ní zeměpisných souřadnic [2], zdá se však, že zaměření některých obcí vzdále-
ných  od  komunikací  bylo  při 1. vojenském  mapování provedeno daleko  

Obr.3. Část testovaného území na Základní mapě ČR 1 : 25 000 s vyznačením polohy od-
povídajících si bodů 

 (přetransformovaných do S-JTSK): 
            ZM ČR                     1. vojenské mapování             Müllerova mapa 

 
 

pečlivěji než se dosud soudilo. To dokladují i výsledky zjištěné porovnáním polo-
hy těchto obcí s jejich polohou na současných moderních mapách. Pro ověření 
této domněnky by bylo vhodné provést podobnou analýzu i pro další lokality. 

 
Podpořeno grantem GAČR 205/04/0888 Georeferencování a kartografická 

analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy a Slezska. 
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S u m m a r y 
 Mueller map of Bohemia as a background for the 1st Military Mapping? 
 
The paper presents a study of relations between the Mueller map of Bohemia and the 

maps from the 1st Military mapping. For the selected testing area the map sections of both 
Mueller map and the 1st Military mapping were identified (in raster form). In correspondence 
with the process mentioned in historical sources the section cut-out of the Mueller map was 
enlarged to the scale 1:28 800 (using digital technologies). For accuracy comparison of the 
positioning of selected seats the authors used the parts of historical maps printed on the 
plotter. Then the same area has been analyzed on a present Basic map of the Czech Re-
public at scale 1:25 000.  

     The centres of 29 seats have been identified in all the compared maps and their 
rectangular plane coordinates have been recorded by use of a tablet. The graphical coor-
dinates of tested points have been checked by the Helmert transformation into mutually 
comparable coordinate systems. The test results are presented in the numerical and as 
well in the graphical form and they offer enough space for the discussion of probable met-
hods really used by ours predecessors in mapping of the Czech lands in the 18th century. 
 
Fig.1. A part of the testing area on the Mueller map 
Fig.2. A part of the testing area on the map of the 1st Military mapping 
Fig.3. A part of the testing area on the Basic map of the CR 1 : 25 000 with location of rele-
vant points (transformed into the coordinate system S-JTSK): 
             Basic map of the CR          1st Military mapping          Mueller map 
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