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1. Současný stav problematiky

1 Současný stav problematiky

1.1 Digitalizace

Téma disertační práce je zaměřeno na oblast digitalizace sta-
rých map a jejich následné zpřístupnění pomocí celosvětové sítě
Internet. Obecně lze říci, že k digitalizaci starých map dochází ze
dvou důvodů. Prvním z nich je archivace originálu tak, aby di-
gitální data pokud možno co nejvěrněji zachytila originální obraz.
Druhým důvodem je snadnější distribuce dat v digitální formě mezi
uživatele.

Digitalizací rozumíme převod analogových dat (zobrazených na
papíru, plátně, fólii) do formátu, kterému rozumí počítač. V prin-
cipu rozlišujeme dva typy digitálních dat, které mohou znázorňovat
geografickou informaci:

• vektorová data

• rastrová data

Vektorová data jsou definována souřadnicemi řídících bodů
kresby. Ta se skládá z geometrických objektů (bodů, linií, poly-
gonů, křivek). Kromě samotných souřadnic mohou být v rámci vek-
torových dat uloženy i topologické informace jednotlivých objektů.
Ke každému objektu pak může být přiřazena tematická informace
ve formě jednoho nebo více atributů. Pro digitalizaci starých map
jsou vektorová data nevhodná. Není z nich totiž možné rekonstruo-
vat původní obraz, a tak se hodí pouze pro následné analýzy přes-
nosti nebo jsou použitelná jako datové vrstvy v rámci geografických
informačních systémů (GIS). Vzhledem k tomu, že dnes nejběžnější
metodou vzniku vektorových dat je vektorizace dat rastrových, je
v disertační práci kladen důraz právě na rastrová data.

Rastrová data představují mřížku obrazových bodů (pixelů) pra-
videlně a souvisle seskupených do matice (obrazu). Ke každému
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1. Současný stav problematiky

pixelu je možné uložit jednu či několik atributových informací.
V oblasti starých map touto hodnotou bývá výhradně informace
o barvě. Protože se k definici barev používají zpravidla barevné
prostory o třech složkách, každý pixel nese informaci o třech hod-
notách. Dnes nejběžnějším barevným prostorem využívaným u ras-
trových dat je RGB. Rastrová data starých map mohou vznikat
buď fotografováním nebo skenováním. Oba principy jsou si velmi
podobné. Snímání je založeno na CCD1 elementech, které převádějí
prošlé či odražené světlo na elektrický proud. Jeho hodnoty jsou pak
převedeny na informaci o barvě.

Při digitalizaci do rastrové formy dat je důležité mít na paměti
tři hlavní parametry tohoto procesu. Proces digitalizace vlastně
představuje diskretizaci spojitých veličin v analogovém obraze. Hus-
tota skenování (obvykle udávaná v jednotkách dpi2) definuje ve-
likost pixelu. Barevná hloubka udává počet možných barev, které
mohou být přiřazeny k pixelu. Třetím parametrem je volba sní-
macího zařízení. Těch existuje několik typů lišících se především
konstrukcí.

Volba optimálních parametrů digitalizace je v práci důkladně
popsána. V současné době jsou v ČR i ve světě staré mapy
především skenovány. Při zpracování disertační práce jsem bohužel
u řady digitálních dat zjistil nedostatečnou hustotu skenování či
barevnou hloubku. Také formát uložení dat bývá velmi různorodý.
Po zkušenostech z různými formáty dat doporučuji dodržovat stan-
dardy a používat pouze standardní formáty.

Je třeba poznamenat, že skenováním starých map se zabývají
zejména archivy a knihovny, které se snaží archivovat obraz mapy.
Také proto je digitalizace většinou provedena stejným způsobem
jako u jiných obrazových dat (např. obrazy, knihy). Z pohledu kar-
tografického a geodetického je však třeba důsledně dodržovat určitá

1Charge Coupled Device
2dot per inch
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pravidla pro digitalizaci map, aby byla zachována zejména přes-
nost zákresu mapy. Jde hlavně o použití atestovaných skenerů (mají
zaručenou přesnost snímání) nebo kvalitní fotografické kamery se
zaručenou kolmostí ke skenovanému dokumentu.

Mezi nejvýznamnější digitalizační střediska u nás patří:

• digitalizační středisko AV ČR (disponuje kvalitními knižními
skenery od firmy Zeutschel)

• pracoviště firmy AIP Beroun (disponuje kvalitními kamerami
s velkým rozlišením, spolupracuje na projektu Manuscripto-
rium3 s Národní knihovnou)

Obě pracoviště skenují mapy pouze jako doplněk. Většinu doku-
mentů představují staré tisky i rukopisy různého původu. Dá se kon-
statovat, že u nás neexistuje specializované pracoviště na skenování
pouze starých map. Jedinou výjimkou je v tomto případě Ústřední
archiv zeměměřictví a katastru, který spolu se Zeměměřickým úřa-
dem zajišťuje digitalizaci povinných císařských otisků Stabilního
katastru. Mezi další pracoviště, které vlastní velkoformátový skener
a využívají ho pro skenování starých map, patří VÚGTK4 i kate-
dra mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze. Se
skenerem na katedře mapování a kartografie jsem pracoval i já.

Ve světě je skenování starých map v podobné situaci jako u nás.
S masivní digitalizací se začalo teprve před několika lety. Důkazem
aktuálnosti tohoto problému je vytvoření nové pracovní skupiny
(v roce 2005) a následně i komise (v roce 2007) v rámci ICA5

s názvem Comission on Digital Technologies in Cartographic Her-
itage.

3http://www.manuscriptorium.com
4Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
5International Cartographic Association
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1.2 Georeferencování

Mnou popisovaný technologický postup zahrnuje tři hlavní
úseky. Kromě vlastní digitalizace je to georeferencování a zpřís-
tupnění dat na Internetu. Georeferencování (někdy geokódování)
je proces přiřazení souřadnic k obrazovým datům. V případě sta-
rých map potřebujeme rastrovému obrazu dodat informaci o jeho
prostorovém umístění. Existují dva zásadní důvody, proč georefe-
rencovat staré mapy. Za prvé je to důležité pro porovnání obsahu
různých starých map mezi sebou, případně pro porovnání se součas-
ným stavem krajiny, za druhé je to důležité při prezentaci map
z různých časových období v desktopové či webové aplikaci. Cílem
je mít vždy data v definovaném souřadnicovém systému tak, aby
byly buď všechny mapy ve stejném systému, nebo aby s nimi bylo
pracováno v aplikaci, která zvládá transformace mezi použitými sys-
témy. Z několika posledních vět by se mohlo zdát, že je vhodné geo-
referencovat každou starou mapu, což nemusí být pravda. V případě
zkoumání starých map je to samozřejmě nezbytné, pokud se však
chystáme prezentovat pouze obraz mapy bez ambice na porovnání
obsahu mapy, je georeferencování zbytečné. K tomu dochází hlavně
u velmi starých map, jejichž přesnost je velmi špatná. Takové mapy
jsou většinou vhodné pouze k prezentaci jako neumístěná obrazová
data.

Georeferencování starých map je již daleko méně používanou
metodou a zabývá se jím opravdu pouze několik málo výzkumných
projektů. Pro archiváře a knihovníky je totiž dostatečný neumístěný
rastrový obraz. Souřadnicové připojení starých map řeší přede-
vším kartografové a hlavně geoinformatici, protože georeferenco-
vaná data mohou být využita jako vrstvy GIS.

Patrně nejvýznamnějším projektem v ČR řešícím georeferenco-
vání starých map byl projekt GA ČR 205/04/0888 „Georeferenco-
vání a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy
a Slezskaÿ. V čele tohoto projektu stál můj školitel prof. Veverka.
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Velká část mého výzkumu byla provedena právě v rámci tohoto
grantu. Výstupem projektu je sada georeferencovaných map II. vo-
jenského mapování z území ČR (z let 1836–1852). Dalším význam-
ným projektem týkajícím se georeferencování bylo vytvoření globál-
ního transformačního klíče (GTK) mezi souřadnicovým systémem
S-JTSK a systémy Stabilního katastru. Tento nelehký úkol vyřešil
doc. Čada [5]. V rámci disertační práce se mi dále podařilo geore-
ferencovat Müllerovu mapu Čech a dále Klaudyánovu a Aretinovu
mapu. Naše ostatní staré mapy zatím nebyly uspokojivě georefe-
rencovány. V disertační práci předkládám možné způsoby souřad-
nicového připojení pro všechny typy starých map.

Ve světě je georeferencování starých map spíše na okraji zájmu
a stejně jako u nás se jím zabývá pouze několik málo projektů. Pro-
tože jde zejména o projekty, které jsou řešeny v archivech, nebývá
technická stránka georeferencování vyřešena nejlépe. Osobně jsem
v kontaktu s dvěma výzkumnými týmy, které tuto problematiku
řeší ([7], [11]).

1.3 Webová prezentace starých map

Třetí oblastí technologického postupu je zpřístupnění sta-
rých map pomocí Internetu. Existuje řada způsobů, jak mapy
prezentovat v prostředí Internetu. V disertační práci jsou pop-
sány možné přístupy k tomuto problému. Pokud jsou k dispozici
pouze neumístěná rastrová data, je na webu stále velmi využívána
pouze funkcionalita klasického jazyka HTML. Tato možnost je bo-
hužel velmi nevhodná a pro data ve vyšším rozlišení prakticky
nepoužitelná i přes možná vylepšení (náhledové obrázky, klikací
mapy). Lepší možností je využití klientské aplikace, která umožňuje
snadné prohlížení rozsáhlých dat. Příkladem takové aplikace je soft-
ware Zoomify. Jsou v něm zpracovány například projekty:
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• Laboratoře geoinformatiky UJEP (I., II. i III. vojenské ma-
pování, Müllerovy mapy

• serveru Opevnění (III. vojenské mapování)

• Vědecké knihovny v Olomouci

• Moravské zemské knihovny v Brně (Mollova mapová sbírka)

V oblasti prezentace objemných rastrů tento software prakticky
nemá konkurenci. Je velmi využíván i v zahraničí [2]. Zoomify je
Flash aplikace, která je spouštěna v rámci webové stránky. Bohužel
jde o uzavřenou technologii, ale již jsem měl možnost vidět proto-
typy podobné aplikace založené pouze na JavaScriptu a technologii
AJAX.

Pokud chceme na Internetu prezentovat georeferencovaná data,
můžeme používat buď statická data (georeferencovaná a převzorko-
vaná) nebo dynamicky generovaná data, která jsou na základě poža-
davku v reálném čase transformována do požadovaného souřadni-
cového systému. Dnešní webové portály dávají přednost statickým
datům. Je to zejména kvůli rychlosti celé aplikace, ke které přis-
tupují řádově tisíce uživatelů. Typickým projektem využívajícím
statických dat starých map je mapový portál mapy.cz. Jako jednu
z vrstev zde nabízí mapy II. vojenského mapování. Na přípravě
dat pro tento server jsem se spolu s kolegou Krejčím významně
podílel. Statická data mají výhodu v tom, že jsou ze serveru pouze
stahována a tudíž je práce s nimi rychlejší. Nevýhodami jsou přede-
vším nemožnost plynulého přibližování mapy a nemožnost změny
souřadnicového systému.

Využívání dynamicky generovaných dat je založeno na mapo-
vých serverech. To jsou serverové aplikace, které dovedou na zák-
ladě požadavku klienta vygenerovat příslušný výřez mapy v přís-
lušném souřadnicovém systému. Právě tento způsob představuje
nejdokonalejší možnost práce s daty. Bohužel ve světě i u nás jsou
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tyto technologie zatím využívány spíše pro jiná data. Projekty, je-
jichž výstupem jsou data starých map v mapových serverech, jsou
ojedinělé. V ČR jsem pravděpodobně první funkční aplikaci mapo-
vého serveru starých map představil já [3]. Na mapovém serveru
starých map nyní pracují i na oddělení geomatiky na ZČU v Plzni.
Jako jedna vrstva mapového serveru Portálu veřejné správy jsou
k dispozici data II. vojenského mapování. V zahraničí znám pouze
jediný funkční projekt, který nabízí staré mapy v prostředí ma-
pového serveru. Většina využívaných aplikací zobrazujících staré
mapy v souřadnicovém systému je totiž desktopová (musí být in-
stalována u uživatele, což je velká nevýhoda).

Webové mapové služby představují vrchol v distribuci pros-
torových dat na Internetu. Jde o technologii založenou na XML
a SOA6. Webové mapové služby jsou definovány Open Geospatial
Consorciem (OGC) jako nástroj pro efektivní sdílení dat a proce-
dur. Společnými vlastnostmi všech služeb je komunikace v jazyku
XML. Pomocí tohoto standardu pak může služba komunikovat ne-
jen s koncovými aplikacemi, ale i s ostatními službami.

Operace webových mapových služeb mohou být vyvolány po-
mocí standardního webového prohlížeče speciálně sestavenou URL
adresou. Odpovědí WMS serveru může být XML dokument, pří-
padně samotná data. Na webu OGC7 je možné nalézt řadu speci-
fikací jednotlivých webových mapových služeb. Řada specifikací
ještě není schválena a je ve vývoji. Do této doby se nejvíce prosadily
služby WMS, WFS a WCS, které distribuují samotná data. Kromě
těchto služeb existují i další, jiné typy služeb. Typickými zástupci
jsou katalogové služby zajišťující efektivní indexaci a vyhledávání
jednotlivých služeb na Internetu.

Web Map Service (WMS) je služba, která dynamicky produkuje
mapy z georeferencovaných dat. Zdrojovými daty na serveru mohou

6Service Oriented Architecture
7http://www.opengis.org
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být jak data vektorová, tak rastry. Výsledným produktem jsou však
vždy rastrové mapy v některém z podporovaných formátů (PNG,
GIF, JPEG, WebCGM). Kromě toho, že služba vrací data z WMS
serveru, může poskytovat i data z jiných serverů. Dochází k tzv.
„kaskádováníÿ, kdy je WMS server vlastně klientem jiného WMS
serveru. Uživatel je odstíněn od této komunikace a nemusí ani zjis-
tit, odkud pocházejí původní data. Právě WMS je ideální možností
pro distribuci georeferencovaných dat. Klientem služby může být
jakákoliv aplikace, která umí zpracovat odpovědi WMS serveru.
Může jít o webovou nebo i desktopovou aplikaci připojenou k Inter-
netu. Většina velkých společností produkujících GIS software nabízí
buď prohlížečky dat schopné pracovat s WMS, nebo mají podporu
WMS zabudovanou přímo ve svém desktop GIS.

Dle mého názoru je právě použití služby WMS vrcholem v mož-
nostech zpřístupnění starých map. Zatím tato možnost není plně
využívána. Webové mapové služby jsou často využívány v rámci
mapových serverů, a tak je prakticky možné říct, že WMS je pou-
žíváno tam, kde jsou staré mapy k dispozici v mapovém serveru.
Výjimky tvoří nestandardní mapové servery. Já jsem jako příklad
využití WMS vytvořil službu poskytující data II. vojenského ma-
pování z území ČR. Tato data může kdokoliv sdílet a využít pro
potřeby aplikovaného výzkumu.

2 Cíle disertační práce

V disertační práci jsem se zaměřil na teoretické základy digi-
talizace, georeferencování a zpřístupnění starých map pomocí In-
ternetu. Cílem bylo prozkoumat možné technologické způsoby a
navrhnout nevhodnější postupy. V oblasti digitalizace starých map
bylo cílem navrhnout ideální parametry skenování a nejvhodnější
formát pro ukládání dat. V oblasti georeferencování starých map
bylo cílem zhodnotit jednotlivé typy geometrických transformací a
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na základě jejich vlastností určit ideální metody pro souřadnicové
připojení různých typů starých map. Pro prezentaci starých map na
Internetu bylo nutné prozkoumat možná technologická řešení, jak
serverová tak klientská. Cílem bylo zpracovat ukázkové aplikace vy-
braných technologií a vytvořit tak prototypy webových mapových
aplikací.

Pro skenování jsou nejdůležitějšími parametry hustota skeno-
vání a barevná hloubka. Testováním různých hodnot obou těchto
parametrů bylo možné empiricky zjistit jejich nejvhodnější hod-
noty. Výsledkem by měly být navržené hodnoty včetně doporučení
pro použitá zařízení.

V oblasti georeferencování bylo nutné zjistit chování jed-
notlivých geometrických transformací při aplikaci na staré mapy.
Vzhledem k různorodosti starých map byly rozděleny do několika
kategorií podle navrženého způsobu georeferencování. Pro každou
kategorii byl navržen postup, který vede k souřadnicovému připo-
jení. Ohled bylo třeba brát na jednoduchost celého postupu a také
na současné možnosti používaného software.

Protože existuje celá řada možností, jak staré mapy prezen-
tovat na Internetu, bylo nutné kompletně prozkoumat oblast
možných řešení. Pro jednotlivé kategorie starých map bylo cílem
navrhnout nejvhodnější technologie. Zpracování ukázkových pro-
jektů je nezbytnou součástí výzkumu, neboť prakticky testuje
navržené postupy. Jedním z velkých cílů bylo prozkoumání možností
webových mapových služeb v distribuci starých map.

3 Metody zpracování

Pro navržení ideálních parametrů digitalizace jsem nejdříve teo-
reticky odvodil vhodnou hodnotu hustoty skenování na 500 dpi. Ta
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plyne z poznatků o rozlišovací schopnosti lidského oka. Následně
jsem testoval různé hodnoty hustoty skenování pro vybranou mapu.
Právě hodnota 500 dpi se ukazuje jako zlomová, neboť její další
zvyšování již nevede k výraznému vylepšení obrazu. Naopak se do
popředí začíná dostávat šum. Pokud jde o barevnou hloubku, bylo
jednoznačně prokázáno, že i pro málo barevné mapy je nutné použít
24-bitové barvy. Při volbě pouhých 256 barev (i v rámci adap-
tivní palety) dochází k výraznému snížení informační schopnosti.
Vizuálně pak mapa nepůsobí dobře.

V oblasti georeferencování jsem provedl mnoho testů. Důležité
je staré mapy rozdělit do kategorií podle vhodnosti jednotlivých
transformačních metod. Osobně jsem si vymezil tyto případy map,
které potřebujeme georeferencovat:

• stará mapa na jednom mapovém listu, bez rámových značek

• stará mapa na jednom mapovém listu, s rámovými značkami

• stará mapa na více mapových listech, bez definovaného kladu

• stará mapa na více mapových listech, s definovaným kladem

Pro každý z těchto případů jsem testoval vhodné metody. Tes-
tování probíhalo v nejběžnějším GIS software ArcGIS a v produktu
KOKEŠ. Některé z navržených postupů bohužel tento běžný soft-
ware nenabízí. Existují různé alternativní možnosti od využití dal-
ších ne tolik známých produktů po naprogramování vlastní aplikace.
Obě tyto možnosti jsem využil. Pro transformace po částech jsem
s úspěchem testoval např. software určený pro modelování povrchů.
Programování vlastní aplikace přináší řadu výhod, ale je poměrně
náročné. Sám jsem spíše upravoval již hotové projekty v kategorii
Open Source. Celkově jsem nejvíce využil software KOKEŠ, který
nabízí většinu transformačních metod.

Pokud jde o metody distribuce dat, rozdělil jsem si možnosti do
těchto skupin:
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4. Výsledky

• Data mohou být vystavena na Internetu ke stažení (protokol
FTP, HTTP).

• Data mohou být distribuována na médiích (CD, DVD).

• Data mohou být k dispozici v prohlížečkách dat přímo na
Internetu.

• Data mohou být k dispozici v desktopových prohlížečkách.

• Data mohou být k dispozici pomocí webových mapových
služeb.

První dvě možnosti nenabízí nic převratného a jsou běžně využí-
vány pro jakákoliv objemná data. Nejsou však příliš vhodné, zvláště
pokud uživatel originální data většinou nevyužije. Desktopové pro-
hlížečky nabízejí široké množství funkcí, musí však být instalovány
na lokálním počítači, což je značně nevýhodné. Já jsem se při tvorbě
aplikací zaměřil na dvě dle mého názoru nejpokročilejší metody, a to
využití webových prohlížeček a využití webových mapových služeb.
Pro obě tyto kategorie jsem vytvořil několik prototypů aplikací.

4 Výsledky

4.1 Navržené metody digitalizace

V tomto odstavci jsou popsány způsoby a postupy, které vy-
cházejí z mého studia dostupných možností. Pokud chceme archivo-
vat staré mapy, je důležité pořídit odpovídající vybavení (nejlépe
kvalitní bezkontaktní skener). Jako nejvýhodnější se jeví použití
velkoformátového stolního skeneru, případně fotografické kamery
s velkým rozlišením. Samozřejmostí je světelně izolovaná místnost
s filtry proti infračervenému a ultrafialovému záření. Data je do-
bré skenovat s maximálním rozlišením, osobně doporučuji hodnotu
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500 dpi. Pro výjimečné grafiky je lepší použít i vyšší rozlišení (až
1000 dpi). Barevná hloubka by měla být minimálně 24 bit (true
color). Samozřejmostí je barevná kalibrace a pořízení ICC profilu
skenujícího zařízení. Primární (master) data doporučuji uchovat na
kvalitním médiu, a to v několika kopiích. Ze všech formátů, které
jsem měl možnost testovat, je nejideálnějším standardem nekom-
primovaný TIFF. Z těchto dat je pak možné dále odvozovat data
v horší kvalitě.

Pro běžnou distribuci dat mezi veřejnost není třeba nákladných
metod skenování. Pokud to lze, mapy je možné skenovat na běžných
velkoformátových skenerech. Hustota skenování by však neměla
nikdy klesnout pod 300 dpi a barevná hloubka pod 24 bit. Také
přikládání ICC profilů je věcí spíše několika málo odborníků a není
tedy bezpodmínečně nutné. Pokud jde o formát digitalizovaných
dat, záleží na dalším použití. Vždy je však možné použít nekompri-
movaný TIFF, z kterého jdou další formáty snadno odvodit. Mnou
navržené technologie jsem využil při skenování reprintů našich nej-
starších mapových památek. Na katedře mapování a kartografie tak
máme k dispozici kvalitní rastrová data připravená k dalšímu výz-
kumu.

V případě digitalizace do vektorové formy je možné použít di-
gitizér nebo již digitalizovaný rastrový formát dat. Digitizérem je
možné snímat mapy, které nemohou být při zpracování poškozeny.
Jde většinou o novější mapy, případně kopie map, reprinty a fak-
simile. Běžnější způsob je využítí rastrových dat a provedení vek-
torizace. Pokud jde o datový model a formát, ve kterém mají být
data uložena, není jednoduché zvolit jedinou možnost. I zde záleží
hlavně na účelu dalšího použití dat. Datový model by měl respekto-
vat autorský značkový klíč mapy (nemusí však obsahovat všechny
značky). Pokud jde o formát dat, je dnes jednoznačně nejpoužíva-
nější Shapefile. Abychom však vyhověli požadavku standardu, bylo
by vhodné data převést do formátu GML. Ten sice není ještě ve
všech software podporován, ale dá se předpokládat, že v blízké bu-
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doucnosti bude. Jinou možností je uložit data ve formě databáze.
Zde bych však doporučoval připojit databázové schéma pro snazší
orientaci v datech. Jako příklad vektorizace starých map mohu
uvést dva projekty, na kterých jsem se podílel. Jde o vytvoření
vektorového datového modelu Klaudyánovy mapy [12] a výzkum
vývoje krajiny Neveklovska [10].

4.2 Navržené metody georeferencování

Výsledkem mého výzkumu metod georeferencování starých map
jsou doporučené postupy pro jejich jednotlivé kategorie, které jsem
definoval v předcházející kapitole.

Pokud pracujeme se starou mapou, která je zobrazena na jedi-
ném mapovém listu, a nemáme k dispozici mapový rám se souřad-
nicemi, je velmi těžké určit původní souřadnicový systém. Pokud
tuto informaci nezjistíme hlubším bádáním, je mapa nevhodná
pro další georeferencování. Když chceme přece jen mapu souřad-
nicově umístit, doporučuji použít transformace s lokálním klíčem.
Bohužel bývají nepřesnosti těchto map tak velké, že po trans-
formaci dochází k neúnosné deformaci obrazu (např. nemožnost
přečíst texty). Pokud chceme zkoumat přesnost mapy, je vhodné
mapu umístit do místního systému tak, aby bylo možné jedno-
značně odečítat souřadnice zájmových objektů. K tomu je třeba
zvolit jednoznačně identifikovatelný bod jako počátek soustavy a
další bod pro určení směru jedné ze souřadnicových os. Poté násle-
duje shodnostní transformace, která mapu pouze posune a otočí,
zachová však původní prostorové vztahy v mapě. Tímto způsobem
jsem zpracoval vybrané mapy Čech vytvářené jednotlivci. V míst-
ním systému jsem data vektorizoval a pro další výzkum tak mám
připraveny kvalitní vektorové modely některých starých map.

Když máme k dispozici rámové značky pro jednolistovou mapu,
je snazší určit původní souřadnicový systém. Ještě lepší možností je

14



4. Výsledky

nakreslená zeměpisná síť, která dává přehled o průběhu poledníků a
rovnoběžek. Pokud chceme georeferencovat mapu pomocí rámových
značek, doporučuji využití ploch definovaných svých okrajem, tedy
metodu plátování. Touto metodou lze rekonstruovat přesné rozměry
mapového listu a odstranit lokální deformace. Převedení do něk-
terého ze současných systémů je poté nejlepší provést projektivní
transformací po částech definovaných obdélníkovou sítí použitých
rámových značek. Jednodušší možností je využití projektivní trans-
formace pouze na čtyři rohy mapového listu. Tento způsob je
vhodný zejména pro mapy větších měřítek (např. III. vojenské ma-
pování). U starších map bývá problémem fakt, že mapový rám byl
konstruován odděleně od samotného obsahu mapy a často bývá
nepřesně zakreslen. U těchto map doporučuji využít identické body
v mapě a transformace s lokálním transformačním klíčem. Mapový
rám je pak pouze pomůckou při určení použitého souřadnicového
systému. Z tohoto důvodu doporučuji použít transformace na rá-
mové značky pouze u novějších map větších měřítek (vojenská ma-
pování, katastrální mapování). Tuto metodu jsem využil pro geo-
referencování některých mapových listů III. vojenského mapování,
které byly využity např. v projektu sledování vývoje krajiny na
Neveklovsku. Dosažená přesnost při tomto projektu ukazuje vhod-
nost této metody.

Pokud máme k dispozici mapové dílo na několika listech, které
však nemá přesně definovaný klad listů (např. Müllerovo mapování
Čech, I. vojenské mapování), je jejich spojení velmi náročné. Pokud
známe přesné rozměry originálních mapových listů, doporučuji vyu-
žít projektivní transformaci na čtyři rohy každého listu. Díky pro-
jektivní transformaci na sebe sousední mapové listy navazují bez
mezer. Takto je možné získat souvislá data v původně použitém
souřadnicovém systému. Tímto způsobem jsem s Kolegou Krejčím
zpracoval Müllerovu mapu Čech. K dispozici tak máme souvislý
digitální obraz celé mapy ve velkém rozlišení (patrně jako první
v ČR). Když požadujeme návaznosti kresby na styku mapových
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listů, je možné využít Jungovu transformaci pro body ležící na
rozhraní listů. Pokud chceme mapu georeferencovat do některého
ze současných systémů, máme dvě možnosti. Buď využijeme spo-
jeného rastru všech mapových listů a dále některou transformaci
s lokálním transformačním klíčem (zpravidla založenou triangu-
laci), nebo musíme transformovat jednotlivé mapové listy zvlášť.
Zde můžeme využít podobnostní transformaci na identické body
v mapě pro všechny mapové listy. Vzniklé mezery a překryty mezi
mapovými listy je dobré odstranit opět Jungovou transformací.

Nejpříznivější situace nastává, pokud máme k dispozici mapové
dílo s přesně definovaným kladem v určitém souřadnicovém systému
(např. II. vojenské mapování). Zpravidla bývá snadné určit přesné
souřadnice rohů mapových listů. Poté je možné využít projektivní
transformaci na čtyři rohy každého listu. Dostáváme tak souvislá
data pro celé území. Problémem zůstává georeferencování do něk-
terého ze současných souřadnicových systémů. Je třeba najít vztahy
mezi oběma soustavami. Protože se zpravidla jedná o systémy za-
ložené na různých triangulacích, je vhodné najít identické body
v obou soustavách a poté vhodně aproximovat prostor mezi nimi.
Takto je možné určit i souřadnice rohů mapových listů v současném
souřadnicovém systému a pak opět provést projektivní transformaci
na čtyři rohy každého listu. Díky určeným souřadnicím rohů ma-
pových listů v S-JTSK (pomocí GTK [5]) jsem mohl tímto způ-
sobem získat souvislá digitální data II. vojenského mapování pro
celé území ČR.

V rámci svého výzkumu jsem georeferencoval velké množství
starých map. Na katedře mapování a kartografie máme díky mojí
práci nyní souřadnicově umístěna tato data:

• souvislá data II. vojenského mapování pro území celé ČR

• souvislý rastr Müllerovy mapy Čech

• vybrané mapové listy III. vojenského mapování
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• Klaudyánovu a Aretinovu mapu

4.3 Navržené metody webové prezentace

Podle mého názoru je nejlepší možností zpřístupnění dat sta-
rých map webová aplikace, která umožňuje prohlížení dat, pří-
padně nabízí některé jednoduché funkce pro práci s daty. Pro
samotné prohlížení rozsáhlých obrazových dat je vhodné využít buď
klientskou aplikaci staženou v rámci webové stránky (např. pro-
jekt Zoomify) nebo využít technologii image serveru. Tyto aplikace
nabízejí pouze obrazová data bez informace o poloze a dále základní
funkce posunu a přibližování mapy. Tuto metodu doporučuji pro
nejstarší mapové památky, které nemá smysl georeferencovat. Hodí
se také pro objemné rastry spojených mapových listů, které mohou
mít velikost až několik GB. V principu je však možné takto prohlížet
jakoukoliv starou mapu. V rámci své disertační práce jsem spolupra-
coval na několika projektech zpřístupňujících právě nejstarší mapy.
Na následující webové adrese je k dispozici prohlížečka našich nej-
starších mapových památek. Autorem koncepce stránek jsem já,
vlastní pořízení dat a zpracování provedl Antoš [1].

http://mapserver.fsv.cvut.cz/antos/

Kromě nejstarších mapových památek stojí za zmínku souvislý
rastr Müllerovy mapy Čech, který jsem zpracoval spolu s kolegou
Krejčím. Je k dispozici opět v prohlížečce na webu a to na adrese

http://mapserver.fsv.cvut.cz/muller_z/

Pro mapy, které jsou georeferencovány, doporučuji využití ma-
pového serveru. Mapový server umožňuje data online porovná-
vat s různými jinými podklady, což je obrovská výhoda. V rámci
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klientské aplikace mapového serveru je pak možné využívat dal-
ších možností: databázového připojení, měření vzdáleností a ploch,
odečítání souřadnic, atd. Právě aplikace mapového serveru starých
map byly od počátku stěžejním cílem mé práce. Vzhledem ke geo-
referencovaným datům II. vojenského mapování pro celou ČR byla
jasná otázka testovacích dat vložených do mapového serveru.

V mé první aplikaci založené na statickém web mappingu
je možné data posunovat a přibližovat pouze pomocí použitých
tlačítek. Do mapového serveru je možné vložit další mapové vrstvy,
které mohou sloužit pro porovnání nebo výzkum. Aplikaci jsem
vytvořil pomocí XHTML a mapového serveru UMN MapServer,
který je spouštěn jako CGI aplikace. Proto, aby aplikace fungovala
dostatečně rychle, jsem nalezl nejvhodnější metodu pyramidování i
indexace dat. Druhá aplikace, kterou jsem v rámci práce vytvořil
je založena na interaktivním web mappingu a využívá především
technologii JavaScript. Uživatel má k dispozici běžné nástroje pro
posun mapy, přiblížení pomocí taženého obdélníka, interaktivní
odečítání souřadnic. K mapovému serveru jsou připojeny i další
vrstvy, které umožňují rychlé porovnání dat. Jako velmi vhodné
se jeví např. porovnání s ortofotem (WMS služba Portálu státní
správy). Interaktivitu zajišťuje JavaScriptová metoda AJAX. Po-
mocí této metody je v aplikaci umožněno i vyhledávání obcí v ČR.
Databázi všech obcí jsem vytvořil na základě dat Českého statistic-
kého úřadu v prostředí PostgreSQL. Obě aplikace běží na serveru

http://mapserver.fsv.cvut.cz/

Nejnadějnější technologií pro distribuci starých map jsou jistě
webové mapové služby. Možnost sdílení georeferencovaných da-
tových sad nabízí celou řadu aplikací. Výhodou je standardní
rozhraní, které umožňuje data připojit do prakticky libovolné
aplikace. Pokud použitý mapový server podporuje službu WMS,
rozhodně doporučuji její využití.
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Obě mé aplikace mapového serveru službu WMS využívají, a to
nejen jako WMS klienti (např. zmíněné ortofoto), ale i jako WMS
servery. Všechna data, která jsou v mapovém projektu, tak mohou
být dále distribuována. Použití WMS pro staré mapy je velmi mod-
erní technologií. Když jsem začínal s doktorským studiem, byl jsem
pravděpodobně první v ČR, kdo tuto technologii použil pro staré
mapy. I ve světě je takový projekt ojedinělý a setkává se s velkým
zájmem na zahraničních konferencích (např. [4]). Distribuovaná
data II. vojenského mapování je možné připojit do libovolné desk-
topové nebo webové aplikace, která podporuje tento standard. Tato
skutečnost je patrně největším praktickým vyústěním mé práce.
Staré mapy mohou být připojeny např. do nejrozšířenějšího GIS
software ArcGIS nebo do oblíbené prohlížečky Google Earth, která
nabízí i 3D pohled na data.

5 Závěr

Výsledky mé disertační práce je třeba chápat ve dvou rovinách.
V samotné práci je větší prostor věnován teoretickému popisu prob-
lému. Diskutovány jsou zejména různé možnosti v rámci celého
technologického postupu zpracování starých map. Praktickým výs-
tupem práce jsou zejména mapové aplikace na serveru

http://mapserver.fsv.cvut.cz

Kromě prohlížeček rozsáhlých rastrových dat jsem se zaměřil
hlavně na vývoj aplikací mapových serverů. Na serveru jsou k dis-
pozici dva prototypy webových aplikací, které ukazují možnosti
zpřístupnění starých map na Internetu. Zvlášť aplikace založená
na metodě AJAX je plně využitelná v praxi. Data obou mapových
projektů jsou navíc distribuována pomocí služby WMS a jsou tak
k dispozici v jednotném rozhraní.
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Konkrétními výstupy disertační práce jsou:

• doporučené postupy a parametry digitalizace

• doporučené postupy georeferencování

• doporučené technologie pro webovou prezentaci

• webová prohlížečka našich nejstarších map

• webová prohlížečka souvislé Müllerovy mapy Čech

• funkční prototyp aplikace mapového serveru

• mapový server II. vojenského mapování (UTM, S-JTSK)

• zpřístupněná data II. vojenského mapování (WMS)
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SUMMARY / RESUMÉ

Summary

The doctoral thesis deals with digitizing and enabling of access
to old maps on the Internet. As a result in the field of digitizing
appropriate parameters of old maps scanning were recommended.
Procedures of proper georeferencing of all types of old maps were
recommended. For old maps Internet presentation many types of
technologies could be used. Web map servers and web map services
are accented in the thesis. Practical outputs of the thesis are pro-
totypes of web map applications and through WMS accessible data
of 2nd military mapping survey of Austria-Hungary Empire. An-
other data accessible through designed application is Müller’s map
of Bohemia.

Resumé

Disertační práce se zabývá problematikou digitalizace a násled-
ného zpřístupnění starých map na Internetu. V oblasti digitali-
zace starých map jsou výstupem práce navržené parametry ske-
nování. V oblasti georeferencování (souřadnicového umístění) jsou
doporučeny postupy pro jednotlivé typy starých map. Pro prezen-
tování map na Internetu jsou doporučeny různé technologie, důraz
je kladen na webové mapové servery a využití webových mapových
služeb pro distribuci dat. Praktickým výstupem práce jsou proto-
typy webových aplikací a pomocí WMS zpřístupněná data II. vojen-
ského mapování Rakouska-Uherska pro území ČR nebo Müllerovy
mapy Čech.
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