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Abstrakt  
Mapy historických českých zemí vznikaly jako součást středoevropského prostoru již na začátku 2. 
tisíciletí. Dochované samostatné mapy Čech, Moravy a Slezska jsou reprezentovány díly Klaudyána, 
Crigingera, Aretina, Sticha, Vogta, Fabricia, Komenského, Helwiga a dalších. První soustavné mapo-
vání historického území bylo provedeno v průběhu 18. století (Müllerovy mapy Čech a Moravy, Wie-
landovy mapy Slezska). Přesnější obraz českých zemí vznikl až při prvním (Josefské), druhém (Fran-
tiškově) a třetím vojenském mapování. Práce shrnuje výsledky dosavadního výzkumu vybraných map 
z hlediska zobrazení krajiny a přesnosti mapového obrazu.  
 
 
1.  Úvod 
Mapy historických a  současných českých zemí, tj. Čech, Moravy a české části Slezska, vznikaly 
pravděpodobně jako součást středoevropského prostoru již na počátku 2. tisíciletí. První dochované 
mapové památky se však objevují až  v průběhu 16. a 17. století, a to jako díla kartografů – jednotliv-
ců, kteří vzhledem k vysoké vypovídací schopnosti svých map museli nutně vycházet ze starších ma-
pových zdrojů.  
     Řada dochovaných samostatných map Čech je reprezentována především Klaudyánovou mapou 
Čech z roku 1518, která je zpracována v přibližném měřítku    1 : 637 000. Tato mapa byla otištěna i 
v proslulé Műnsterově Kosmografii. V polovině 16. století došlo ještě k dalším dvěma pokusům o 
zpracování mapy Čech (mistr Pražské univerzity Jan Zahrádka, 1545, a astronom Tadeáš Hájek 
z Hájku, 1563), které se však pro nedostatek finanční podpory neuskutečnily. Teprve v roce 1568 vy-
šla nová mapa Čech Johanna Crigingera v měřítku cca 1 : 683 500. Tato mapa zobrazuje oproti Klau-
dyánově 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 i ve známém Orteliově atlasu Theatrum orbis terarum a ve zdokonalené úpravě byla publiko-
vána významným nizozemským kartografem Gerardem Mercatorem. V 17. století pak byla vydána 
pražským měšťanem Aretinem poměrně podrobná mapa Čech (1619) v měřítku 1 : 504 000, která byla 
často publikována v nizozemských a anglických atlasech. Z dalších dochovaných mapových památek 
lze ještě uvést rukopisnou Stichovu mapu (1676) a Vogtovu mapu (1712) v měřítku 1 : 396 000. 
      Nejstarší dochovanou mapou Moravy je mapa matematika a osobního lékaře císaře Rudolfa II. 
Pavla Fabricia (1569), která kromě Moravy zobrazuje i část Dolních Rakous a má na svou dobu ne-
zvykle velké měřítko 1 : 288 000. Nejznámější a nejčastěji publikovanou mapou Moravy je mapa vý-
znamného pedagoga Jana Amose Komenského v měřítku 1 : 470 000, která byla poprvé zveřejněna 
v roce 1624 v Amsterodamu. Tato mapa byla vydávána téměř 150 let a dočkala se nejméně 101 vydání 
pořízených ze 12 rytin. 
      Autorem první dochované mapy české i polské části Slezska byl rektor církevní školy v polské 
Wroclawi Martin Helwig. Měřítko této mapy je 1 : 550 000. 
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2.  Müllerovo mapování Moravy a Čech     
 
První soustavné topografické mapování českých zemí provedl rakouský vojenský císařský inženýr, 
topograf a kartograf Jan Kryštof Müller, 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 astronomická pozorování v Uhrách a po míru uzavřeném s Turky v r.1699 prováděl mapová-
ní nových příhraničních oblastí, které připadly Rakousku. V r.1708 mu bylo svěřeno zpracování velké 
mapy Uher v měřítku cca 1 : 550 000, která zobrazuje i území Slovenska.  
     Jeho dalším 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 4 mapových listech, jejichž celkový rozměr je 1374 x 974 mm. Pro 
mapování byly použity opěrné body, jejichž poloha byla zjištěna astronomicky. Pro vlastní zákres si-
tuace pak byla používána busola a vzdálenosti byly měřeny pomocí počtu otoček kol měřických vozů, 
tažených koňmi. 
 

 
 

Obr.1 – Výřez z Müllerovy mapy Moravy 
 

      Mapa Moravy (obr.1) obsahuje 3022 sídlišť, poměrně úplný výběr vodních toků s písemným popi-
sem a poměrně řídkou komunikační síť. Pro znázornění terénu použil tzv. kopečkovou metodu se zá-
padním osvětlením. Názvosloví k identifikaci jednotlivých horských pásem a vrcholů je na mapě pou-
žito jen zřídka. V otiscích, pořízených z původních rytin po roce 1790, byla doplněna čtvercová orien-
tační síť s písmeny a číslicemi, podle nichž bylo možno vyhledávat místa v indexu. Müllerova mapa 
Moravy byla po 10 let od jejího prvního vydání chráněna císařským privilegiem před kopírováním 
zahraničními kartografy. Po této ochranné lhůtě se jí zmocnila řada evropských kartografických firem, 
z nichž nejznámější jsou přehledná mapa Moravy a šest speciálních map moravských krajů, které byly 
vydány norimberskou firmou J.B.Homanna. Tyto mapy byly dodatečně doplněny i sítí zeměpisných 
poledníků a rovnoběžek. 
     Nejznámějším dílem Jana Kryštofa Müllera je mapa Čech v měřítku 1 : 132 000, která sestává z 25 
mapových sekcí formátu 557 x 473 mm. Území Čech v tomto měřítku vyplňuje celkovou plochu  
2822 x 2403 mm.  Mapa obsahuje zákres 12495 sídel a tehdejší administrativní dělení  Čech na 12 
krajů. Pro zpracování mapy bylo použito válcové zobrazení Cassiniho s vyznačením zeměpisné sítě 
poledníků a rovnoběžek. Mapa  obsahuje dělení sídel na 10 základních kategorií (královská a ostatní 
města, města s hradbami, města s trhy, zámky, panské paláce a rytířská sídla, obce s trhy a se zámky, 
vesnice se zámkem a kostelem, vesnice se zámkem, vesnice s kostelem a vesnice bez kostela, jednotli-
vé dvory, průjezdní vesnice a roztroušená sídla). Dále jsou na mapách zobrazeny kláštery, osamoceně 
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stojící kostely a hospodářská stavení. Zobrazeny jsou vodní toky a rybníky, výškopis je znázorněn 
kopečkovou 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. Po-
pis geografických objektů je proveden německy. 
 

 
 

Obr.2 – Výřez z Müllerovy mapy Čech 
 

     Müllerovo mapování Čech (obr.2) bylo zajištěno císařským patentem ze 4. května 1712. Mapování 
probíhalo postupně podle krajů až do  ledna 1718, kdy byla dokončena mapová čistokresba. Po předá-
ní map k revizi krajským hejtmanům, která se nesetkala s patřičnou odezvou, provedl sám Müller zá-
věrečné revize a čistokresbu map v konečné podobě dokončil v roce 1720 včetně mapového přehledu, 
nazvaného „compendium“.  Vyrytí map do měděných desek provedl augsburgský rytec M.Kauffer, 
který mapy doplnil umělecky cennými rytinami V.V. Reinera. Počátkem roku 1721 zkontroloval ještě 
Müller rytiny prvních 12 mapových sekcí podle svých originálních kreseb, vydání map se však nedo-
žil, neboť 21. června 1721 zemřel. Kontrolou zbývajících rytin a dokončením práce (1722) byl poté 
pověřen vojenský inženýr Jan Wolfgang Wieland.  Ten  poté provedl přípravu vydání zmenšených 
sekcí Müllerovy mapy v měřítku 1 : 231 000 a zpracování přehledné mapy v přibližném měřítku         
1 : 650 000. 
     Müller zahájil  v roce 1720 i přípravy mapování Slezska. To  však již vzhledem ke svému úmrtí  
neuskutečnil; jeho realizací byl pověřen J.W.Wieland, který mapování provedl v letech 1722 až 1732, 
kdy dokončil všechny rukopisné kresby.  Mapy obsahovaly zákres sídlišť, vodních toků a ploch, 
mlýnů, zájezdních hospod a poštovních stanic, salaší a lesních ploch. Z tematického obsahu byly dále 
na mapách zakresleny cihelny, papírny, železné hutě a minerální prameny. Měřítka map nebyla jed-
notná a pohybovala se u speciálních map v rozmezí 1 : 93 000 až 1 : 154 000; generální mapy pak 
byly vyhotoveny v měřítku cca 1 : 577 000. Vydání map se uskutečnilo až koncem roku 1736 ve for-
mě 16 speciálních a dvou generálních map z rytin, které provedla norimberská firma J. B. Homanna. 
Vydání map se již Wieland nedočkal, neboť v říjnu  1736 zemřel. Po jeho smrti se ujal dalších prací 
vojenský inženýr  Matyáš Schubert, který provedl v následujících letech revizi všech map.  Výsledkem 
jeho prací byla Homannova generální mapa Dolního Slezska (1745) a Horního Slezska (1746). V roce 
1752 byly všechny Wielandovy mapy vydány v Atlasu Slezska. 
     Müllerova mapa Čech patří k nejkrásnějším a velmi cenným kartografickým dílům. Existuje 
v poměrně značném počtu výtisků a je uložena  ve státních i soukromých mapových archivech a sbír-
kách. Je nejen dokladem kartografické vyspělosti našich předků, ale i důležitým studijním materiálem 
svědčícím o rozvoji a kultuře našich zemí na počátku 18. století.  
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3.  První vojenské mapování 
 
Müllerovy mapy Čech a Moravy byly prvním uceleným mapovým dílem českých zemí a jediným ma-
povým podkladem, jímž byli vybaveni velitelé rakouských vojsk v době sedmileté války (1756-63). 
Protože tyto mapy postupně zastarávaly a nedostatečně odpovídaly tehdejším potřebám vojenství a 
rozvoji vojenské techniky, rozhodla  císařovna Marie Terezie o vyhotovení nového uceleného mapo-
vého 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 met-
ru) ve skutečnosti, což odpovídalo délce 1000 vojenských pochodových kroků. Menší území, zejména 
okolí velkých měst a výcvikové prostory a vojenské tábory, byla zobrazena ve dvojnásobném měřítku, 
tj. 1 : 14 400. Mapováním byl pověřen generální štáb rakouské armády ve Vídni. 
     Mapování proběhlo v letech 1763-85 a bývá označováno jako „Josefské“, protože bylo dokončeno 
za vlády syna Marie Terezie - císaře Josefa II. Požadavky na rychlost mapování a na nízké finanční 
náklady vedly k použití nenáročné technologie, takže mapy byly vytvářeny bez geodetických základů 
(bez trigonometrické sítě) po jednotlivých zemích monarchie a navíc i nejednotným způsobem. Gra-
fickým základem mapování v českých zemích byly zvětšeniny Müllerovy mapy a z ní odsunuté opěrné 
situační body, které Müller zaměřil astronomicky, v prostoru Slezska pak zvětšeniny Wielandových 
map. Zákres obcí, které byly na těchto podkladových mapách zobrazeny pouze signaturami, byl pro-
váděn topograficky. Zároveň s každou mapou byl zhotovován soubor popisných informací, který ob-
sahoval údaje o průchodnosti lesů a močálů, možnosti ubytování vojsk v obcích a počty tažného a ja-
tečného dobytka.  
 

 
 

Obr.3 – 1. vojenské mapování – výřez mapového listu z r.1764 
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       Vlastní podrobné mapování v terénu prováděli císařští důstojníci – vojenští inženýři, a to zpravi-
dla odhadem při projíždění krajiny na koních (metoda „à la vue“), některé detaily byly  zaměřeny od-
krokováním. Obsah map tvořila sídla (dvory, kostely, jednotlivé domy, městské hradby), poštovní a 
obchodní silnice, polní a lesní cesty a kamenné mosty, vodní toky, rybníky a tůně, průchody přes mo-
čály, kanály, studně, prameny, louky, lesy a pastviny. Okraj mapového listu byl vyhrazen pro seznam 
obcí s kolonkami pro údaje o počtu měšťanů, sedláků a domkařů a o stavu a možnostech ustájení koní. 
V mnoha případech však tyto údaje na mapách chyběly. Pro zobrazení výškopisu byly použity dva 
druhy tónování; svažité části reliéfu byly zobrazeny lavírováním a šrafami. 
      Polní náčrty byly v zimních měsících sestavovány do obdélníkových sekcí (brouillonů); sekce mě-
ly rozměr 24 x 16 vídeňských palců a zobrazovaly v měřítku 1 : 28 800. Po montáži byla vyhotovová-
na čistokresba na karton, podlepený plátnem. Kresba mapy byla prováděna barevně,  popis černě. Po-
užit byl souvislý klad mapových listů. Území celé monarchie pokrývalo 5400 mapových sekcí, každá 
z nich zahrnovala území o ploše cca  209 km2. 
     V Čechách se mapování uskutečnilo v letech 1763 – 67 (273 mapových sekcí), na Moravě (obr.3) 
v letech 1764 – 68 (126 mapových sekcí). Slezsko bylo zmapováno jako zkušební území již v roce 
1763 (40 mapových sekcí).  
     Ve válce o bavorské dědictví (1778 – 79) se projevily nedostatky map. Proto bylo přistoupeno 
k jejich revizi, a to především v oblasti severních Čech. Zde pak bylo provedeno v letech 1780 – 83 
nové mapování, a to u více jak 140 mapových sekcí.  Souběžně s tím došlo k novému mapování i 
v některých oblastech jižní Moravy (asi 36 mapových sekcí) a Slezska (nově zmapováno 30 mapových 
sekcí, 10 bylo pouze revidováno a opraveno). 
      Výsledky mapování se zachovaly pouze v originálním vyhotovení (v brouillonech) a v originální 
kresbě. Přitom v prostorech mapových sekcí, které byly v 80tých letech obnoveny, se původní výsled-
ky mapování nedochovaly a byly archivovány pouze výsledky nového mapování. Všechny mapové 
sekce jsou uloženy ve Válečném archivu Rakouského státního archivu ve Vídni (Ŏsterreichisches Sta-
atsarchiv, Kriegsarchiv). 
 
4.  Druhé vojenské mapování 
  
Toto mapování, zvané též “Františkovo”, bylo provedeno rovněž v měřítku 1 : 28 800. V prostoru vel-
kých měst a vojenských táborů bylo zvoleno měřítko dvojnásobné, tj. 1 : 14 400. Mapování již využilo 
trigonometrickou síť, která byla v té době budována pro potřeby stabilního katastru. I když 2.vojenské 
mapování probíhalo na území monarchie již od roku 1807, bylo v prostoru českých zemí zahájeno až v 
polovině 19. století. V té době již existovaly katastrální mapy v měřítku 1 : 2 880 a jejich zmenšeniny, 
provedené pomocí pantografu do měřítka vojenského mapování, zde byly vynikajícím polohopisným 
podkladem pro zpracování nových topografických map. Číselný polohopisný základ v Čechách tvořily 
trigonometrické body s pravoúhlými rovinnými souřadnicemi katastrální soustavy vztaženými k zá-
kladnímu bodu Gusterberg v Dolních Rakousích. Číselným polohopisným základem na Moravě a ve 
Slezsku byly trigonometrické body v souřadnicové katastrální soustavě s počátečním bodem věže dó-
mu sv. Štěpána ve Vídni. Klad mapových listů byl uspořádán v pravoúhlých sekcích katastrálních sou-
stav; mapové listy měly v měřítku 1 : 28 800 rozměr 20 x 20 vídeňských palců (526,8 x 526,8 mm). 
Mapování se provádělo na tzv. vyměřovacích listech, jejichž rozměrem byla čtvrtina sekce topografic-
ké mapy. Protože grafickým podkladem byly zmenšeniny katastrálních map, omezily se práce topo-
grafů pouze na doměření změn vzniklých od katastrálního mapování, na zaměření předmětů, které tyto 
mapy neobsahovaly, a na úpravu polohopisu podle značkového klíče, vydaného v r.1827 štábem gene-
rálního ubytovatele. 
     Pro znázornění terénu byly využity Lehmannovy šrafy, které znázorňovaly směr největšího spádu 
terénu a jeho velikost. Pomocí grafického protínání byla zjišťována poloha vrcholových tvarů a průběh 
čar terénní kostry. Měřením nebo odhadováním úhlů sklonu byly získávány potřebné údaje k půdorys-
nému vyjádření terénních šraf. 
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Obr.4 – Výřez části mapy Jindřichohradecka z 2. vojenského mapování 
 
      Obsah mapy byl kreslen barevnými tušemi; popis a polohopis byly kresleny černě, zděné budovy, 
kamenné mosty a komunikace červeně, louky světle zeleně, pastviny světle zelenomodře, zahrady 
tmavozeleně, okraje lesů šedohnědě a jejich plochy šedozeleně, vodstvo a břehovky tmavomodře, 
vodní plochy světle modře, šrafy šedočerně a skály hnědě. 
 
5.  Třetí vojenské mapování 
 
V souvislosti s novými vojenskými požadavky na přesnost a spolehlivost map i s rostoucím význa-
mem topografických map v civilní sféře, např. při budování komunikací, bylo v 70. letech 19. století 
započato 3. vojenské mapování na území Rakousko-Uherské monarchie. Mapovalo se převážně již 
v dekadickém v měřítku 1 : 25 000, pro okolí velkých měst či pro vojensky důležité oblasti bylo sta-
noveno měřítko dvojnásobné 1 : 12 500.  
     Mapování proběhlo v letech 1870 – 1885, na území Čech, Moravy a Slezska v letech 1876 – 1879 
s využitím katastrálního podkladu. Číselným polohopisným základem byly trigonometrické body 
v katastrálních pravoúhlých souřadnicích (Čechy – Gusterberg, Morava a Slezsko – sv. Štěpán), gra-
fickým polohopisným podkladem zmenšená kresba katastrálních map z měřítka 1 : 2 880 do měřítka   
1 : 25 000.  
     Mapováním v měřítku 1 : 25 000 byly vyhotoveny topografické sekce tvořící podklad pro speciální 
mapu 1 : 75 000, která měla svou zobrazovací soustavu, kdy jednotlivé mapové listy byly rozvinutými 
lichoběžníkovými plochami členěnými podle čar zeměpisných souřadnic. Každý list speciální mapy 
byl samostatným průmětem území o rozměrech 30‘ zeměpisné délky a 15‘ zeměpisné šířky (Sanson-
Flamsteedovo zobrazení). Jeden mapový list tvořily 4 topografické sekce. 
     Znázornění polohopisu bylo provedeno podle smluveného značkového klíče, přičemž podrobné 
měření na měřickém stole se provádělo převážně protínáním a rajónováním. Pro zjištěnou nikoli dosta-
tečnou spolehlivost katastrálních výšek bylo před mapováním urychleně provedeno revizní měření 
výšek, díky kterému byly určeny nové nadmořské výšky, které se staly výškopisným podkladem třetí-
ho mapování. Výšky byly určovány zpravidla trigonometricky z výškového úhlu a odpíchnuté vodo 
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rovné vzdálenosti, v zalesněných prostorech i barometricky. Terén byl znázorňován tzv. kombinova-
ným způsobem, tj. kótami, vrstevnicemi, šrafováním a lavírováním. Originály topografických sekcí 
byly vyhotoveny v jedenácti barvách. Způsob jejich rozmnožení závisel na počtu požadovaných kusů 
– při nízkých počtech se fotografickou cestou reprodukovaly velmi dobře čitelné  kopie se zřetelných 
rozlišením odstínů a ploch na originálech různě vybarvených, při větších nákladech se topografické 
sekce reprodukovaly fotolitograficky jen v barvě černé. 
 
 

 
 

Obr. 5 – Výřez části mapy Kutnohorska ze 3. vojenského mapování 
 

          Provedené mapování dalo vznik i dalším mapovým dílům menších měřítek, mezi která patřila 
proslulá speciální mapa 1 : 75 000 jako hlavní mapové dílo určené veřejnosti, generální mapa              
1 : 200 000 a přehledná mapa Evropy v měřítku 1 : 750 000. Mapy vzniklé třetím vojenským mapová-
ním byly na svou dobu velmi dobrými kartografickými díly.  
 
 
6.  Kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska  
 
Mapy historických mapování poskytují nejen unikátní a cenné informace o vývoji krajiny a jejího 
osídlení, ale jsou též významnými kartografickými a v podstatě i uměleckými díly. Zkoumání těchto 
mapových zdrojů přináší poznatky, které lze uplatnit v řadě oborů. Projekt Grantové agentury ČR Ge-
oreferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska  (2004-2006) 
je řešen ve spolupráci kolektivů tří vysokoškolských pracovišť: Laboratoře geoinformatiky UJEP Ústí 
n.Labem, katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni a  katedry mapování a kartogra-
fie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Náplní projektu je komplexní kartografický výzkum přesnosti 
historických mapování, orientovaný zejména na metodiku interpretace obsahu starých vojenských 
map, lokalizaci kladu těchto vojenských map do soudobých souřadnicových systémů, prověření příno-
su katastrálních map pro 2. vojenské mapování a na vývoj prezentačního prostředí pro digitální obrazy 
map historických mapování na internetu. Dříve obtížně dostupné historické zdroje informací o krajině 
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jsou nyní zpřístupněny díky již řešenému grantovému projektu MŽP realizovanému Laboratoří geoin-
formatiky UJEP v Ústí nad Labem. Rastrová podoba těchto map je vystavena na webových stránkách 
Laboratoře geoinformatiky UJEP na adrese www.geolab.cz.  
     Použití zvětšenin Müllerovy mapy Čech jako podkladu pro mapovací práce 1. vojenského mapová-
ní dalo mapovému obrazu vznikajících map jen základní a nepřesný lokalizační rámec. V rámci gran-
tového projektu byly polohy odpovídajících si obcí z oblasti Jindřichohradecka (29 obcí), vyznače-
ných na (zvětšené) Müllerově mapě signaturami a na mapách 1. vojenského mapování vykreslenými 
plánky obcí, vzájemně porovnány. Průměrná odchylka činila 765 m, přičemž nižší odchylky se vysky-
tovaly zejména v obcích ležících na komunikačních spojích (cestách), s průměrnou odchylkou asi 440 
m, zatímco co u obcí, ležících v zalesněném a kopcovitém terénu, byla průměrná odchylka asi 1200 m. 
Výsledky porovnání polohy obcí na starých mapách s jejich zákresem  v současné Základní mapě       
1 : 25 000 ukazují v případě Müllerovy mapy asi 700 m. Další obdobné testování je v současné době 
prováděno pro oblast Kladenska, kde se charakter krajiny výrazně změnil v souvislosti s pozdější těž-
bou.   
     V případě map 1. vojenského mapování je vzhledem ke vzniku mapového obrazu bez přesných 
geodetických základů a kartografické projekce zřejmé, že transformace rastrové podoby historické 
mapy do současného souřadnicového systému bude značně nepřesná. Jedním z možných řešení této 
úlohy je volba identických bodů na jednotlivých listech (bodů identifikovatelných v historických i 
současných podkladech) a použití vhodné transformace, např. afinní nebo Helmertovy, jejíž parametry 
budou pro každý mapový list a nově zvolenou kombinaci identických bodů odlišné. Míra nepřesnosti 
topografické lokalizace a nestejnoměrné disproporce ve vzájemných vzdálenostech jednotlivých topo-
grafických prvků na historických mapách je taková, že užití transformačních metod deformujících 
rastrový obraz ve výsledku vede jen k nepatrnému zpřesnění na úkor informační hodnoty map.  
     Pro georeferencování map 2. vojenského mapování jsou výchozí podmínky již výrazně spolehlivěj-
ší. Poměrně přesné geodetické základy a známé parametry použitého kartografického zobrazení i kla-
du listů umožňují výpočet sáhových souřadnic rohů mapových sekcí. Analýza polohové přesnosti ob-
jektů na mapách porovnáním souřadnic vybraných bodů mapových sekcí 1. a 2. vojenského mapování 
a měření GPS v terénu, resp. bodů historických mapování a odpovídajících bodů v DMÚ25 či ortofotu 
je postupně prováděna pro několik modelových území (Sušicko, Jindřichohradecko, okolí Nového 
Města na Moravě).  Soubory vybraných identických bodů zahrnují dobře identifikovatelné mapové 
prvky jako výpustě rybníků, kostely, kříže a kapličky, křížení cest, mosty, rohy významných budov, 
dochované do současnosti. Podle dosavadních výsledků se průměrné odchylky v poloze objektů na 
mapách 1. vojenského mapování vzhledem k současným podkladům pohybují v hodnotách kolem 250 
m, pro přesnější 2. vojenské mapování pak kolem 50 m. Další výsledky jsou zpracovávány v rámci 
zadaných diplomových prací.  
 
7.  Závěr 
 
Topografické mapy historických mapování jsou nenahraditelným zdrojem informací pro studium vý-
voje významné části středoevropského prostoru a mohou být využity odborníky nejen z oblasti geo-
grafických věd, ale i krajinné ekologie, historie, archeologie, geobotaniky, geodézie, kartografie a dal-
ších. Projekt kartografické analýzy historických vojenských mapování, zpracovávaný řešitelským ko-
lektivem vysokoškolských pracovišť tří univerzit, si klade za cíl přispět k vytvoření optimálních pod-
mínek pro co nejširší využití těchto unikátních mapových děl. Zaměřuje se na mapy 1. a 2. vojenského 
mapování, zabývá se vazbami na ještě starší Müllerovu mapu a výhledově se počítá s rozšířením 
zájmu na mapová díla 3. vojenského mapování, která zůstala jedinými souvislými mapovými díly 
v našich zemích v podstatě až do poloviny 20. století. V rámci projektu je navrhováno i zpřístupnění 
historických mapových zdrojů pomocí webového portálu. Řešení problematiky polohové přesnosti 
mapového obrazu a transformace rastrové podoby map historických vojenských mapování do součas-
ných souřadnicových systémů je nezbytným předpokladem pro využití těchto cenných podkladů 
v prostředí GIS. 



Historická mapování českých zemí                                                                                        GEOS 2006 

Sdělení.  Podpořeno grantem GAČR 205/04/0888 Georeferencování a kartografická analýza historických vojen-
ských mapování Čech, Moravy a Slezska. 
Mapové zdroje : 

• 1st Military Survey, Section No. 77 (Moravia),  Austrian State Archive/Military Archive, Vienna; 
• 2nd Military Survey, Section No. 244 (Bohemia),  Austrian State Archive/Military Archive, Vienna; 
• Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz; 
• Laboratoř geoinformatiky, Universita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz 
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Abstract 

Historical Mapping of Czech Lands 

The authors pay attention to the development of mapping of the Czech Lands from the 16th to the 20th 
centuries. Mentioned are the maps of Bohemia compiled by Claudyanus, Criginger, Aretin, Stich and 
Vogt, the maps of Moravia compiled by Fabricius and Comenius and the map of Silesia compiled by 
Helwig. The first systematic topographic mapping was done by J.C. Müller - in Moravia at scale          
1 : 180 000 in the years 1708 till 1712 and in Bohemia at scale 1 : 132 000 in the years 1712 till 1718.  
These maps served as a base for the 1st Military mapping realized in the years 1763-1787 on the area 
of the whole Austro-Hungarian Monarchy at scale 1 : 28 800 without any geodetic control. As a 
graphical base for the mapping the Müller maps enlargements were used and into them the detailed 
mapping elements were drawn in the field by using estimated or pedometric distances. More detailed 
topographic maps were elaborated by the 2nd and 3rd Military mapping. The paper includes informa-
tion about the research project Georeferencing and cartographic analysis of maps from historical 
mappings of Bohemia, Moravia and Silesia and presents the results gained in examining the positional 
accuracy of map objects on chosen historical maps.  
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