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Abstract 

      
The aim of this article is a  cartographic study of possibility of the georeferencing of the 

military historical mapping, which proceeded in three integral periods on the territory of the Austro-
Hungarian Monarchy, including the Czech historical lands of the Czech Crown – Bohemia, Moravia 
and Silesia. The first mapping from the years 1763-1785 is called  Joseph´s. In view  of the mapping 
scale 1:28 800 it was the most detailed mapping all over Europe. The surveying was not based on 
quality geodetic fundaments and therefore it was not possible to compile an integral map image of the 
Monarchy. The second Francis´ mapping proceeded during the years 1807-1869, simultaneously with 
creation of the stable cadastre and was based on results of astronomic-geodetical measurements. The 
map image is therefore space-located and it is possible to research its cartometric  features. During the 
years 1870-1883 proceeded the third military mapping, which generated the most famous map 
(„special map“) at scale 1:75 000, which was used on the territory of Czechoslovakia until 1956, when 
it was replaced by a contemporary military topographic map. The said maps represent a historical 
memory of the landscape and are exploited for purposes of protection and revitalization of the 
landscape, archeology, territorial planning, research of development of geographical names, for 
transport engineering, etc. The task of this type was not yet solved in the Czech surroundings. The 
result will be localization of map sections into the present geodetic coordinate systems, analysis of 
accuracy of elements of the map contents and comparison of the interpreted historical memory of the 
landscape with the present one. The global transformation key and software MATKART for 
transformation between historical Gusterberg and St. Stephan coordinate systems and S-JTSK system 
are  discussed.  
 
 
Současný stav řešeného problému 
Kartografická díla, mapy, mapové soubory, státní mapová díla, globusy aj. tvoří součást národní 
kultury, stejně jako díla knižní, hudební, malířská, sochařská aj. Vypovídají o době, ve které vznikala, 
jsou obrazem společnosti a současně  její historickou pamětí. Mapy vypovídají o geografickém obrazu 
krajiny v dané době, o jejích dynamických proměnnách.  

Vynikajícím prostředkem pro studium vývoje krajiny jsou především státní mapová díla, která 
dokumentují v jednotném značkovém klíči rozsáhlá území. V našem případě se bude jednat o 
historická státní mapová díla pořízená Vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni v letech 1763 – 
1883, která vznikla během tří vojenských mapování, kde poslední z nich se stalo úředním státním 
mapovým dílem ČSR a bylo používáno až do roku 1956.  
 Tato mapová díla se v poslední době těší velkému zájmu nejen historiků ale i ekologů, 
archeologů, územních plánovačů, vodohospodářů  a všech odborníků, kteří potřebují spolehlivě 
lokalizovanou historickou územní informaci. Jedná se o mapování :     
 
I. vojenské mapování (Josefské, 1763-1787) 

Mapování bylo zahájeno na základě nařízení císařovny Marie Terezie, během 24 let bylo zmapováno  
celé území rakouské monarchie. Mapování bylo dokončeno za vlády jejího syna Josefa II, označuje se 
jako josefské.  Pro mapování bylo zvoleno poměrně velké měřítko 1:28800, jednalo se o 
nejpodrobnější mapování v Evropě. Jako podklad byla použita zvětšenina Müllerovy mapy Čech 
z roku 1720. Jeden mapový list pokrývá plochu cca 209 km2. Území monarchie pokrývá 5 400 sekcí. 
Z polohopisu se mapovaly cesty, zděné budovy, kamenné mosty, louky, pastviny, lesy a vodní toky. 
Výškopis se kreslil pomocí šraf, které vyznačovaly úpatnice terénních objektů. Mapování však bylo 
prováděno bez geodetických základů. Pro značné polohové deformace se proto nedaly mapy spojit v 
jeden celek. Mapování prováděné bez geodetických základů a převážně pohledovým (a la vue) 
způsobem nemohlo dát přesnou topografickou mapu. Z geograficky obsahového a grafického hlediska 
jsou však tyto mapy i dnes výborným podkladem pro studium vývoje krajiny. 
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II. vojenské mapování     (Františkovo, 1807-1869) 
Napoleonské války a snaha Rakouska o vůdčí roli v evropském prostoru přinutila monarchii 
neodkladně zahájit práce na nové válečné mapě. Stalo se tak na základě rozhodnutí císaře Františka II. 
Mapovacím pracím předcházelo budování souvislé trigonometrické sítě. Triangulace byla provedena v 
letech 1824-40 a byly při ní v Čechách určeny souřadnice 2 623 trigonometrických bodů I.-III. řádu  
na ploše 51593km2. Současně se zpracovávaly vojenské popisy, obsahující geografické informace o 
jednotlivých provinciích. Vojenské prostory a okolí velkých měst se mapovaly v měřítku 1:14 400. 
Základní měřítko  bylo zvoleno 1:28 800, tj. jeden palec se rovnal 400 sáhům. Mapování začalo r. 
1807 v Horních a Dolních Rakousích a Solnohradsku. V prostoru Čech a Moravy bylo využíváno 
zmenšeného a generalizovaného polohopisného obsahu již vyhotovených map stabilního katastru v 
měřítku 1: 2800, které na území Čech, Moravy a Slezska bylo provedeno s přestávkami v letech 1824 
až 1843. Obdobně byly zmapovány Korutany, Štýrsko, Dalmácie aj. Těsné propojení geodetických a 
kartografických základů II. vojenského mapování a souběžného mapování pro stabilní katastr je 
zřejmé nejen volbou kartografického zobrazení, shodných rovinných souřadnicových soustav a z toho 
vyplývajícího kladu mapových listů, ale i propojením astronomické sítě s geodetickou sítí stabilního 
katastru.  
 
III. vojenské mapování  (1870-1883, po vzniku ČSR státní mapa až do 1956) 
Po prohrané prusko-rakouské válce roku 1866 přistoupilo Rakousko-Uhersko ke III. vojenskému 
mapování. Byly to především požadavky dělostřelectva na přesné mapy, roli však hrála i nastupující 
industrializace, výstavba silnic, železnic, továren, splavňování řek. Mapování řídil Vojenský 
zeměpisný ústav ve Vídni. Mapovalo se v měřítku 1:25 000 (topografické sekce), použit byl Besselův 
elipsoid, jadranský výškový systém, rovinné souřadné systémy Gusterberg a Sv. Štěpán. Při mapování 
polohopisu se používal měřický stolek a později buzola, výšky se určovaly výškoměrem nebo 
barometricky. 

  Polohopis byl zobrazován smluvenými značkami, pro výškopis byla použita Lehmannova 
šrafura. Významné body se kótovaly. Rukopisné originály topografických sekcí byly 
jedenáctibarevné, odvozená speciální mapa 1:75 000 se však tiskla pouze  jednobarevně, tj. pouze v 
černobílém provedení. Jeden list speciální mapy zobrazuje plochu cca 1 000 km2. Další odvozenou 
mapou byla Generální mapa 1 : 200 000. Mapa je čtyřbarevná, polohopis a popis černě, vodstvo 
modře, lesy zeleně a terén hnědý. Při znázorňování polohopisu se kladl důraz především na 
komunikace, pro silně generalizovaný výškopis byla zachována šrafura. Jeden list  generální mapy 
zobrazoval plochu cca 8 000 km2. Po vzniku ČSR v roce 1918 převzal Vojenský zeměpisný ústav v 
Praze od VZÚ Vídeň podklady všech popsaných map, na kterých provedl reambulaci. Jejím 
výsledkem bylo nahrazení německých a maďarských názvů jmény českými a slovenskými, oprava 
hrubých deformací výškopisu, dotisk zelené barvy pro lesní porosty a později i dotisk kilometrové 
souřadné sítě Křovákova zobrazení, který však má s ohledem na polohovou přesnost speciální mapy 
spíše orientační povahu. Reambulované speciální mapy byly využity pro geologické mapování a 
zejména  jako oblíbené turistické mapy. 
  

Ministerstvo životního prostředí ČR zakoupilo z vídeňského archivu  otisky I. a II. mapování a 
chce je používat pro hodnocení ekologické stability krajiny. MŽP v letech 2001-02 spolupracovalo 
s katedrou geomatiky UJEP Ústí n/Labem (Brůna).  

V českém prostředí však dosud nebyl proveden komplexní kartografický výzkum přesnosti těchto 
historických vojenských mapování. Toto je možné až v současné době, kdy máme k dispozici zejména 
technologie GPS (globální poziční systém, určování polohy objektů pomocí  signálu vysílaného 
systémem geodetických družic). Toto je i hlavním cílem projektu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cíl projektu  
 Metodika interpetace obsahu vojenských historických map – porovnání historických 

značkových a soudobých značkových klíčů pro jednoznačnou identifikaci  obsahu map  

 Prověření přínosu katastrálních map pro II. vojenské mapování, vliv vybudování 
přesných geodetických základů, sestykování systému Gusterberg a Svatý Štěpán pro naše 
území v rámci Cassini –Soldnerova zobrazení. 

 Lokalizace kladu historických map do soudobých souřadnicových systémů, zejména 
S-JTSK a WGS 84, softwarové zabezpečení  přepočtu kartometrických souřadnic 
odměřených z map do soudobých geodetických systémů a zpět. 

 Vývoj presentačního prostředí – zřízení serveru s digitálními obrazy historických map a 
dalšími informačními službami (mapový a geografický kalkulátor).  

 
Význam pro praxi 
Předpokládá se široký okruh uživatelů výsledků řešení grantu,  z konkrétních zájemců lze uvést 
především Ministerstvo životního prostředí, Archeologický ústav ČAV, Ústav pro jazyk český ČAV, 
Historický ústav ČAV, Český úřad zeměměřický a katastrální, Výzkumný ústav geodetický, 
topografický a kartografický, Geografická služba armády ČR, katedry vysokých škol se zaměřením na 
geodézii, geografii, kartografii a geomatiku, další vzdělávací instituce  a významné geodetické firmy. 
 
Georeferencování map I. vojenského mapování  
 Vzhledem k faktu, ž toto mapování proběhlo na rozsáhlém území monarchie bez jakýchkoli 
geodetických základů, použitých souřadnicových systémů a kartografických projekcí, nelze pro 
georeferencování těchto map sestavit vhodný globální algoritmus. Mapovou kresbu je nutno do 
soudobých souřadnicových systémů transformovat metodou „per partes“, tj. po vhodných blocích na 
základě jednoznačně určených identických bodů, určených polohově nejlépe pomocí GPS, kde zcela 
postačí jednoduchý osobní  přístroj např. Magellan nebo Garmin.  Identickými body  mohou být např. 
poloha významných budov, za méně přesné údaje mohou posloužit větvení cest či ještě horší přesnost 
lze očekávat při použití identických bodů daných soutoky vodních toků.  Rozhodně nutno počítat 
s polohovou přesností v řádu stovek metrů.  
 
Georeferencování map II. vojenského mapování. 
 
Pro potřebu georeferencování rohů map II. státního vojenského mapování byl vyvinut program 
VBV150, který je součástí software MATKART.  Uživatel programu nejprve interaktivním způsobem, 
tj. stiskem virtuálního tlačítka pomocí myši, zadá předvolený souřadnicový systém, zde Gusterberg 
pro Čechy nebo Sv. Štěpán, pro Moravu a českou část Slezska. Dále je nutno provést  předvolbu 
polohy sloupce mapy vůči osovému poledníku (osa X) souřadnicového systému, který prochází pro 
daný souřadnicový systém trigonometrem Gusterberg event. Svatý Štěpán. Zadává se poloha sloupce  
směrem západním (westliche) enbo východním (oestliche). Potom již postačí zadat označení vrstvy a 
sloupce a stisknout virtuální tlačítko START. V uživatelském formuláři zobrazeném na displeji 
počítače se objeví vypočtené souřadnice všech rohů zájmové mapy a sice v systému Cassini Soldner a 
to v míře sáhové i metrické a dále v systému S-JTSK.  
 
 
 



 
 
 
Pokud se zadá list mapy ležící mimo území ČR, např. v Rakousku, souřadnice S-JTSK se nepočítají.  
V přípravě je dále program umožňující např. vyhledání listu mapy při známých souřadnicích S-JTSK 
nebo WGS 84 a určení grafické polohy daného bodu v nalezené mapě. 
 
 Pro určování souřadnic rohů mapových listů je využit globální transformační klíč, sestavený 
ing. Václavem, Čadou, CSc., z katedry matematiky Západočeské university v Plzni. 
 
 Ve fázi algoritmizace a vývoje software jsou programy typu BOD – MAPA, tj. pro bod 
zadaný v souřadnicích typu X,Y (S-JTSK), X,Y (S-42), či fí,lambda (WGS-84) se vyhledá mapa  II. 
vojenského mapování, ve které tento bod leží a určí jeho grafické souřadnice v mapě. Další vyvíjenou 
úlohou je situace, kdy se k bodu v mapě, při znalosti jeho grafických souřadnic vztažených k rámu 
mapy, při současné znalosti její nomenklatury, vypočtou souřadnice tohoto bodu v systémech S-JTSK, 
S-42 a WGS-84. Počítá se i s doplněním rovinných souřadnic (E,N) používaných v systému WGS-84, 
s těmi se však uživatelé GIS na území ČR zatím setkávají velmi sporadicky.  
 
 
Georeferencování map III. vojenského mapování 
Tato úloha byla řešena v rámci doktorské disertace Mgr. Moniky Čechurové, Ph.D. z Plzně. Vyvinutý 
software je plně funkční, jeho možnosti  byly publikovány v časopisu Geodetický a kartografický 
obzor a na mezinárodní kartografické konferenci ve slovenském Zvolenu v roce 2003. V současnosti 
se tento software přepracovává do interaktivního prostředí v rámci jazyka VISUAL BASIC. 
 
Dostupnost výsledků na Internetu  
Rastrový obraz map I. a II. vojenského mapování je dostupný na webu WWW.GEOLAB.CZ, 
ošetřovaném laboratoří geoinformatiky  při Přírodovědecké fakultě University Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. Je zde možno stahovat mapy ú území Čech, Moravy a Slezska, pomocí 
interaktivního kladu mapových listů. 
 Software MATKART   pro výpočty v kladech listů státních mapových děl a souřadnicových 
transformacích je ve své vzdělávací verzi (Educational version) dostupný na katedře mapování a 
kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze. V současné době je před dokončením jeho vyvěšení na 
webu jako freeware. 
 
 

http://www.geolab.cz/


Grant GA/ČR 
V letech 2004-2006 bude na universitních pracovištích v Praze, Plzni a Ústí nad Labem řešen grant 
GA/ČR „Georeferencování a kartografická analýza historických vojenských mapování Čech, 
Moravy a Slezska“. Představiteli jednotlivých pracovišť a hlavními řešenými okruhy jsou  

• Fakulta stavební ČVUT v Praze – katedra mapování a kartografie (prof. Veverka), vedení 
grantového projektu, problematika výpočtů v kladech mapových listů historických i 
soudobých státních mapových děl, vývoj software MATKART (externí spolupráce Mgr. 
Čechurová, Ph.D.), včetně vyvěšení software MATKART na fakultní web jako freeware na 
webu WWW.FSV.CVUT.CZ (ve vývoji). 

• Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni – katedra matematiky, oddělení geomatiky (ing. Čada, 
CSc.) -   globální transformační klíče pro souřadnicové systémy Gusterberg a Svatý Štěpán, 
včetně jejich přepočtu do S-JTSK, numerická stabilita a přesnost řešení, aplikace na 
katastrální mapy vyhotovené v sáhovém měřítku. 

• Přírodovědecká fakulta UJEP – katedra geomatiky (ing. Brůna),  zprovoznění a další rozvoj 
webu věnovaného historických vojenským topografickým mapováním z území České 
republiky, včetně vyvěšení výsledků kartografických analýz obsahu zkoumaných mapových 
děl a vyvinutého výpočetního software na webu WWW.GEOLAB.CZ. 

 
 
Tento příspěvek byl zpracován s podporou grantu GA/ČR  205/04/088 Georeferencování a 
kartografická analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy a Slezska“ a výzkumného 
záměru MSM 210000007 „Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii“. 
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