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VÝVOJ SOFTWARE PRO LOKALIZACI 
MAP II. A III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ 

 

Úvod 
Na území rakousko-uherské monarchie proběhla celkem tři historická vojenská 
mapování. Z toho II.  a III. vojenské mapování  se vyznačuje poměrně přesnými 
geodetickými polohopisnými základy spojenými s tvorbou map stabilního 
katastru. Z  hlediska matematické kartografie propracovaným systémem 
označování  kladu mapových listů. Na základě znalosti  souřadnic bodů 
trigonometrické sítě v zájmovém území  a „logiky“ vytváření nomenklatur map lze 
vyvíjet algoritmy sloužící lokalizaci rámů map ve zvoleném souřadnicovém 
systému. V příspěvku jsou uvedena softwarová řešení systému MATKART, která 
mají vztah k těmto mapováním.  Jedná se o programy umožňující získávat 
souřadnice rohů topografických map v soudobých geodetických souřadnicových 
systémech S-JTSK, S42 a WGS84, dále řešení úloh typu „bod v terénu – bod v 
mapě“ a inverzní úloha „bod v mapě -  bod v terénu“. 

 
      

I. vojenské mapování  (Josefské)  
První historické mapování habsburské monarchie zvané Josefské dle císaře 

Josef II, syna Marie Terezie, proběhlo v Čechách v letech 1764-1767. Bylo 
zvoleno na tehdejší dobu mimořádně velké měřítko 1:28 880, které je prakticky 
srovnatelné s nejpodrobnější soudobou vojenskou topografickou mapou měřítka 
1:25 000.  

Čechy jsou zobrazeny na 273 sekcích. Morava je zobrazena na 126 
sekcích a česká část Slezska na 40 sekcích. Celá monarchie je zobrazena na 
cca 5400 listech. Originální podklady jsou uloženy  ve  Válečném archivu ve 
Vídni.  K mapám je připojen  podrobný vojensko-geografický popis území s údaji, 
které nelze zobrazit v mapě, např. ubytovací kapacity pro vojsko, počet koní 
v sídlech, počet jatečného dobytka aj.  
Při mapování se používala zvětšenina Millerovy mapy Čech z roku 1720  a 
mapovalo se způsobem “a la vue“, tj. česky řečeno od oka, nebo grafickým 
protínáním či krokováním. Bohužel toto mapování není provedeno na 
geodetických základech a nemá kartografickou projekci. Výsledkem je významné 
mapové dílo, které poskytuje nesmírně cenné informace o vývoji krajiny ve druhé 
polovině 18.století ale které nemá svoji matematickou kostru a nelze proto 
matematickými prostředky odvodit globální algoritmus pro georeferencování 
těchto map v rámci zvoleného plošného celku (např. země viz Čechy, Morava, 
Slezsko).  
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Jedním z možných řešení je volba identických bodů na jednotlivých listech – 
bodů, které se zachovaly do dnešní doby (např. křižovatky polních cest, kostely, 
aj.)  a vhodná transformace, např. afinní nebo Helmertova, jejíž parametry budou 
pro každý mapový list a každou nově zvolenou kombinaci identických bodů 
odlišné.  

 
Listy sekcí I. vojenského mapování nelze složit do souvislého rovinného 

celku. Mapová kresba se překrývá, trhá, bortí.  Takže závěrem tohoto odstavce 
pouze zajímavá informace, že zatímco ve své době byly čistokresby mapových 
listů tak tajné, že nebyly dostupné dokonce ani nejvyšším armádním velitelům, 
tak v současné době si jejich podobu můžeme studovat pro české země na 
webu Laboratoře geoinformatiky  Purkyněho university v Ústí nad Labem – viz 
www.geolab.cz.  

 
 

II. vojenské mapování (Františkovo 1807-1869) 
Druhé vojenské mapování  na území soudobé České republiky proběhlo  v 

letech 1819-1858. Jeho vzniku předcházela vojenská triangulace z let 1806-
1811. Na rozdíl od I. vojenského mapování zde již byly vytvořeny   geodetické 
základy, které sloužily nejen mapování topografickému ale i katastrálnímu, které 
bylo polohově velmi cenným podkladem. Pro II.  vojenské mapování bylo 
zachováno měřítko 1: 28 800, které bylo použito  již  v  I. vojenském mapování. 
Dále je zajímavým faktem, že pro  toto na svoji dobu velmi podrobné měřítko, se 
při mapování  používala metoda grafického protínání pomocí měřického stolku, 
krokování vzdáleností, výškopis se kreslil svahovými šrafami. Jeden topograf 
zmapoval za letní období cca 690 km². Tato vysoká výkonnost byla umožněna 
především existencí zmenšené podkladové katastrální mapy.  

 
Geodetické základy   

Veškeré měřické práce vycházely z předem zaměřeného bodového pole 
tvořeného trigonometrickou sítí (číselně určenou pro I. až III. řád, s doplněním 
IV. řádu grafickou triangulací). Vybudováním trigonometrické sítě byla pověřena 
triangulační kancelář c. k. generálního štábu. Práce spojené s jejím budováním 
se prováděly po jednotlivých zemích. Včasné ukončení těchto prací podmiňovalo 
zahájení podrobného měření v daném území. Současně probíhající mapování 
katastrální (stabilní katastr) poskytlo podrobný polohopisný základ. Číselným 
polohopisným podkladem byly souřadnice vztažené pro Čechy,  Horní Rakousy, 
a Solnohradsko k trigonometru Gusterberg (Horní Rakousy) a pro Moravu, Dolní 
Rakousy a Dalmácii  k věži Svatoštěpánského dómu ve Vídni. Celkem bylo v 
monarchii použito 10 rovinných souřadnicových soustav. Z toho bylo 7 zvoleno v 
západní části monarchie a 3 v části východní. Systémy byly rozmístěny tak aby 
maximální  y-ová souřadnice nepřesáhla hodnotu 200 km. Mezi sebou nebyly 
tyto systémy propojeny ani vyrovnány. 

Počátek souřadnicového systému pro Čechy (obr. 1) vložen do 
trigonometrického bodu Gusterberg ležícího v Horních Rakousích o souřadnicích  
ф = 48° 02' 20,50"  a  λ = 31° 48' 09,17". Morava a Slezsko byly mapovány v 
systému Svatoštěpánském, s počátkem vloženým do jedné z věží katedrály Sv. 
Štěpána ve Vídni o souřadnicích ф  = 48° 12' 32,75"  a λ  = 34° 02' 21,60". 



Pozdější přesnější měření přinesla poněkud jiné souřadnice trigonometrického 
bodu Gusterberg, rozdíly se pohybovaly v rozmezí od 2" do 6". Současně bylo 
zjištěno stočení kladné větve osy X, od severního směru k západu o hodnotu 4' 
22,3", což znamená, že celá rovinná síť je mírně stočená vůči osovému 
poledníku. 

Poznámka : Používané dobové (vídeňské) délkové jednotky :  palec- 
0,026340 m, stopa- 0,316081 m (12 palců), sáh - 1,896484 (6 stop), míle - 
7585,936 m (4 000 sáhů). 

 

 
 

Obr. 1  Souřadnicové systémy II. mapování na území českých zemí 
 

 
Kartografické zobrazení 

Bylo zvoleno Cassiniho transverzální válcové zobrazení ekvidistantní v 
kartografických polednících. Pro rakouskou monarchii toto zobrazení upravil 
Soldner, proto se nazývá  zobrazení Cassini-Soldnerovo. V podstatě se jedná o 
bezprojekční souřadnicovou soustavu s velice jednoduchými zobrazovacími 
rovnicemi 

Xn = xn ,    Yn = yn

kde Xn, Yn jsou souřadnice bodu Pn v rovině Cassini-Soldnerova zobrazení. 
Osa + X je vložena do jižní větve obrazu osového poledníku a osa +Y je na ní 
kolmá a vede směrem západním. Z jednoduchosti zobrazovacích rovnic však 
plyne, že toto zobrazení nerespektuje zakřivený tvar zemského povrchu.  Pro 
výpočty byl použit Zachův elipsoid, s velkou poloosou a = 6 376 045 m a 
reciprokou hodnotou zploštění  1/f = 310. 
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Klad mapových listů 

Pro Čechy existuje 280 vojenských mapovacích sekcí z let 1842 - 1852. Na 
každé sekci je uvedeno její číslo - 1 až 19 od severu k jihu a ve sloupci I. až X. 
západním nebo I. až XIII. východním směrem od Gusterbergu, dále jméno 
štábního důstojníka, který sekci mapoval a letopočet. Na pravém okraji sekcí je 
připojen seznam obcí a osad, počet domů a stájí a údaj o tom, kolik tam lze 
umístit mužů a koní. 

Morava a Slezsko byly v době mapování, tj. v letech 1836 - 1840, 
zobrazeny na 148 sekcích stejného čtvercového formátu, číslovaných - 1 až 13 
od severu k jihu a v 6 sloupcích západně a 12 sloupcích východně od 
svatoštěpánského poledníku.  

Klad mapových listů byl získán dělením sektorů rovinného souřadnicového 
systému rovnoběžkami se souřadnicovými osami ve vzdálenosti 2 rakouských 
mil (8 000 sáhů). Sloupce takto vzniklých mapových listů rovnoběžné s osou X 
(Colonne) se označovaly římskými číslicemi od souřadnicové osy západním i 
východním směrem (východní -Oestliche, západní -Westliche). Vrstvy (Schichte, 
Section) byly číslovány arabskými čísly od severu k jihu. 
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Obr.2  Klad listů II. mapování na území Čech (Gusterberg) 
 



Georeferencování mapových sekcí II. vojenského mapování 
Při znalosti označení mapy, např. Section Nro = III, Westliche Collone Nro = 

6 (Nro .. numero, číslo vrstvy, sloupce) je výpočet sáhových souřadnic rohů 
mapového listu poměrně triviální záležitost, neboť souřadnice rohů listu jsou 
celočíselnými násobky čísla vrstvy a sloupce s respektováním orientace os. 
Složitějším problémem je převod sáhových souřadnic rohů mapových listů do 
systému S-JTSK (Křovák), kde je vhodné použít globální transformační klíč,  pro 
katastrální mapování  odvozený doc. Čadou (ZČU Plzeň).  

 
Software pro výpočty v kladech II. vojenského mapování 

Autorem příspěvku byl vyvinut soubor programů patřících do rodiny 
programů MATKART, označený jako MATKART-HTM (Historická topografická 
mapování). 

 
Obr.  3  Uživatelské rozhraní programu VB150 – rohy mapy II. mapování 
 
V jazyku Visual Basic 6 byly vyvinuty tyto programy 

• VB150 – vstup předvolba systému Gusterberg (Čechy),  nebo Svatý 
Štěpán (Morava a Slezsko), dále údaj zda mapový list leží 
západně čí východně osového poledníku a číslo vrstvy a číslo 
sloupce.  Výstupem jsou souřadnice všech rohů mapy v sáhové i 
metrické míře systému Cassini Soldner a v metrech S-JTSK.  

• VB151 – vstup  bod zadaný v souřadnicích S-JTSK (v metrech) nebo 
WGS84 (fí, lambda), výstup nalezení nomenklatury mapy  ve které 
daný bod leží a určení grafických souřadnic jeho polohy v mapě. 
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• VB152 – vstup nomenklatura mapy II: vojenského mapování a grafické 
souřadnice bodu odměřené z mapy, výstup souřadnice daného 
bodu v systémech S-JTSK a WGS84. 

 
III. vojenské  mapování 

 Zobrazení rakouských vojenských topografických map III. mapování 
vychází z Besselova elipsoidu z roku 1841, jehož povrch byl rozdělen na 
lichoběžníková pole o rozměrech 15´ zeměpisné šířky a 30´ zeměpisné délky. 
Každé pole bylo zobrazeno do roviny samostatně, mělo vlastní souřadnicovou 
soustavu a příslušné hodnoty zkreslení. Takto vytvořená lichoběžníková pole se 
stala zobrazovacími rovinami pro jednotlivé listy speciálních map v měřítku 
1 : 75 000. Užitý princip je v literatuře nazýván jako polyedrické zobrazení nebo 
zobrazení určitého území po vymezených částech. Kompozice osmi listů 
speciálky tvoří list Generální mapy  1: 200 000 o rozměrech 1° x 1°. 

 

 
 

Obr. 4 Polyedrické zobrazení,  vlevo zemské těleso, vpravo mapové sekce 
1:75000 

 
Nevýhodou zobrazení je nemožnost složení většího množství listů mapy 

měřítka 1:75 000 do souvislého celku daného vznikáním trojúhelníkových spár 
buď ve směru poledníku (obr.4) nebo rovnoběžek. Speciální mapa patří mezi 
nejproslulejší díla kartografie z období Rakousko-Uherska a můžeme se s ní 
setkat  nejen v Česku ale i na Slovensku,  Maďarsku, Rakousku, Chorvatsku a 
Slovinsku. Protože tato mapa obsahuje cenné historické informace,  byla 
vyvinuta tato  skupina programů  

 
• VB160 – vstup nomenklatura mapy GM200 zadaná výběrem v pull 

down menu (tj. list názvů Generální mapy z území Česka,  Slovenska a 
Podkarpatské Rusi),  výstupem jsou geografické souřadnice rohů toto 
mapy  na Besselově elipsoidu,  dále rovinné souřadnice SJTSK a  
geografické WGS84. Program je akční pro území ČR  a SR. 

• VB161 – vstup nomenklatura mapy SM75 zadaná výběrem v pull down 
menu (tj. list názvů Speciální mapy  z území Česka,  
Slovenska a Podkarpatské Rusi),  výstupem jsou geografické 
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souřadnice rohů této mapy  na Besselově elipsoidu,  dále 
rovinné souřadnice SJTSK a  geografické WGS84. Program je 
akční pro území ČR  a SR. 

• VB162 – vstup  bod zadaný v souřadnicích S-JTSK (v metrech)  nebo 
v souřadnicích WGS84 (fí, lambda), výstup nalezení 
nomenklatur a názvů map GM200 a SM75,  ve kterých bod leží 
a určení grafických souřadnic jeho polohy v těchto mapách. 

• VB163 – vstup     nomenklatura mapy GM200 III. vojenského mapování 
a grafické souřadnice bodu odměřené z mapy, výstup souřadnice 
daného bodu v systémech S-JTSK a WGS84. 

• VB164 - vstup     nomenklatura mapy SM75 III. vojenského mapování a 
grafické souřadnice bodu odměřené z mapy, výstup souřadnice 
daného bodu v systémech S-JTSK a WGS84. 

  
Algoritmy programů VB160 … VB164 jsou v současné době ve stavu ladění a 
evaluace. Finální verze programů se očekávají cca v polovině roku 2005. 
Programy budou volně přístupné na internetu www.geolab.cz a na webu fakulty 
stavební www.fsv.cvut.cz.  
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S u m m a r y 

Development Software for Georeferencing  the State Maps from II. and III. 
Historical Military Mapping 

The aim of the article is a   study of the military historical mapping, which 
proceeded in three integral periods on the territory of the Austro-Hungarian 
Monarchy. The result of this effort is a set of interactive programs in 
programming language Visual Basic 6 devoted to simple and user-friendly  
computations between measured points in terrain and its position in the historical 
topographic maps, including simulataneously providing computations of the map 
corners in geodetic coordinate systems S-JTSK and WGS84.  

 
Fig 1  Geodetic coordinate systems – II. military mapping  
Fig 2   Gusterberg map composition for Bohemia – II. military mapping 
Fig 3 User screen – progam VB150, corners of the II. military maps 
Fig 4 Polyedric projection – left globe, right  map sections 1:75 000 

http://www.geolab.cz/
http://www.fsv.cvut.cz/
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