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1)  
Předkládaná specializovaná mapa je výsledkem projektu DF12P01OVV009 - 

Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční 
oblasti severozápadních Čech: řešitele Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem, 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

 
2) 
I) Cílem předkládaného výsledku je zpřístupnění dílčího výsledku projektu – 

Časoprostorová změna struktury krajiny pod Milešovkou a její kulturní dědictví - pro 
odbornou i širokou veřejnost. Jedná se o dílčí výsledek ve formě specializované mapy 
v prostředí mapového serveru. 

 
II) Popis specializované mapy 
 
Jedním z významných zdrojů poznání charakteru a stavu historické krajiny jsou staré 

mapy, z nichž zejména mapy velkých měřítek podávají podrobné informace o struktuře 
krajinných složek v době svého vzniku. V první polovině 19. století vznikl Stabilní katastr, 
jakožto srovnávací mapové dílo, které pokrývá svým rozsahem celé území Čech, Moravy a 
Slezska, a jehož charakter a obsah dovoluje rekonstruovat strukturu krajiny s vysokou mírou 
přesnosti. Toto mapové dílo v měřítku 1 : 2 880 je jedním z nejlépe využitelných pramenů pro 
hodnocení vývoje krajiny a její struktury. Přesnost a detailní obsah těchto map je přímo 
předurčuje k digitálnímu zpracování a k implementaci do prostředí geografického 
informačního systému (GIS), což otevírá další možnosti analýzy struktury historické krajiny a 
její komparace se současným stavem. 

Text seznamuje čtenáře s dosavadními poznatky a zkušenostmi v oblasti digitálního 
zpracování map Stabilního katastru, jejich interpretace v prostředí GIS a aplikace získaných 
informací při studiu krajinného prostoru v environmentální a historické problematice.  
Praktická ukázka využití map Stabilního katastru je prezentována na katastrálním území 
Milešov nacházející se v litoměřickém okrese. Text je doplněn o informaci z dokumentování 
vybraných nemovitých památek katastrálního území Milešov u Velemína a jejich prostorové 
umístění ve formě specializované mapy, včetně připojení s atributovou databází, která 
obsahuje další data a informace o dokumentovaných objektech. Specializovaná mapa se 
skládá s několika dílčích částí – mapových projektů – v prostředí mapového serveru. 
Rozdělení je z důvodu větší přehlednosti specializovaných mapových výstupů. 
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Kulturní dědictví krajiny pod Milešovkou 1 
 
V rámci projektu bylo v Milešově a jeho bezprostředním okolí zdokumentováno 29 

objektů. Ve všech případech se jedná o nemovité památky – doklady historického a 
kulturního vývoje lokality, a to především z období baroka, které byly stěžejní pro utváření 
urbanistické struktury, formování kulturní krajiny a kulturní identity lokality před cézurou 
v polovině 20. století. Pouze devět z dokumentovaných objektů je prohlášeno kulturními 
památkami ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči.  

Vybrány a zařazeny do bodové sítě dokumentovaných památek byly objekty 
s významnou uměleckou a historickou hodnotou, krajinotvornou a společenskou funkcí. 
Typologicky je lze  rozdělit na památky drobné, sakrální architekturu, šlechtická sídla, 
venkovské stavby, výrobní objekty, zahrady a parky,  Dva z nich, hrad Ostrý a socha sv. 
Antonína Paduánského, se nacházejí dnes mimo k.ú. Milešov, ale s historií lokality jsou úzce 
spjaty a z toho důvodu byly zařazeny do bodové sítě památek. Hrad Ostrý stojí na počátku 
rozvoje osídlení a socha sv. Antonína byla pořízena v rámci rozsáhlé donátorské aktivity 
majitelů panství v období baroka. 

K většině vybraným objektům byla dle jejich charakteru zajištěna archivní rešerše. 
Proběhla rekognoskace terénu a identifikace objektů, jejich fotodokumentace, v případě 
neumožnění přístupu do interiéru byla pořízena fotodokumentace pouze exteriérová. Dále 
byly zvoleny dokumentační postupy zohledňující typ a charakter památky. Zvolené metody a 
techniky predestinovaly typ výstupů.  

V oblasti Milešova se podařilo jednoznačně identifikovat celkem 19 drobných 
památek, z čehož již čtyři neexistují, dvě jsou dochovány v torzu a další tři jsou těžce 
poškozeny ztrátou většiny podstaty. Z uvedených 19 památek je pouze 5 prohlášeno 
kulturními památkami ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči. U drobných 
památek byly vytvořeny okótované fotografie památek a v grafické formě zachycen stav 
jejich poškození, byla vytvořena jejich kresebná dokumentace, dokumentace pomocí 
laserového skenování pro 3D digitalizaci a vytvoření 3D modelu. Vybrané šesti drobných 
památek byl proveden restaurátorský průzkum. Tři sochařské památky se i díky projektu 
podařilo zrestaurovat.  

Složitější objekty byly geodeticky a stavebně zaměřeny: budovy Starého zámku, 
Nového zámku, oba pavilóny cour d´honeur, casino, Vdovský zámek, hospodářský dvůr, 
kostel sv. Antonína Paduánského, kaple Kalvárie, pivovarské sklepy, relikty sladovny. U 
reprezentativních dřevěných prvků staveb byla provedena dendrochronologická analýza pro 
zpřesnění popisu stavebního vývoje (budovy Starého zámku, Nového zámku, obou pavilónů 
cour d´honeur, casina, Vdovského zámku, hospodářského dvora, kostela). U čtyři objektů byl 
proveden stavebně-historický průzkum a u čtyřech objektů operativní průzkum a 
dokumentace.    

Mapa poskytuje přehled o rozmístění jednotlivých objektů a o jejich vzájemném 
vztahu a jejich funkci v krajině. Každý z objektů je opatřen kartou sloužící k základní 
identifikaci objektu. K dispozici jsou odkazy na reprezentativní výběr fotografií objektů a k 
dalším dokumentům, jako jsou prostorové modely objektů, dílčí výstupy v podobě zmíněných 
SHP, OPD, grafických výstupů a dalších.  
 
 
 
 
 

1 Autor PhDr. Petr Hrubý, NPÚ ÚOP Ústí nad Labem 

 
 

                                                 



Historie a krajinná ekologie 
 

V rámci vědeckých studií zabývajících se krajinou a jejími složkami se stále častěji 
přihlíží také k jejímu historickému vývoji, zkoumá se její struktura v minulosti a vlivy 
dřívějšího hospodaření na současné krajinné funkce, na krajinnou strukturu a krajinný ráz.  
Když v roce 1939 německý geograf Carl Troll poprvé použil termín krajinná ekologie 
(Landschaftsökologie, Landscape Ecology), bylo to v souvislosti s použitím metody 
dálkového průzkumu Země (DPZ). Prohlížel si, dnes bychom řekli „interpretoval“, letecký 
snímek s cílem získat data a informace, které by použil při hlubším studiu krajiny. Poznal, že 
letecký snímek mu poskytuje úplně nový úhel pohledu na krajinu. Najednou byl schopen 
rozpoznávat krajinnou mozaiku, jednotlivé složky krajiny a prostorové vztahy mezi 
krajinnými prvky, které by pouhým terénním průzkumem nebo čtením mapy nikdy nepoznal.2 
Na základě toho se začíná hovořit o krajinné ekologii, resp. o studiu krajiny z ekologického 
pohledu. 

V polovině osmdesátých let byly vydány významné publikace zabývající se 
problematikou krajinné ekologie v teoretické i praktické rovině. Autoři v nich definovali 
základní principy krajinné ekologie, hlavní témata výzkumu: struktura – funkce – změna 
krajiny a jejich vzájemné vztahy, příčiny a potenciální následky přírodních a antropogenních 
vlivů.3 Poukázali na nové směry v bádání, na problematiku analýzy krajinné struktury, využití 
tzv. multitemporálních (časoprostorových) analýz, na studium funkcí krajinných prvků a další 
metody používané v krajinné ekologii.4 Postupem času se z  krajinné ekologie stal 
multidisciplinární obor, který úzce spolupracuje s tzv. geovědními disciplínami.  
Stranou v tomto směru bádání nezůstávají ani obory historické, počínaje archeologií5, 
historickou geografií,6 až po oblast památkové péče. Výčet všech oborů a oblastí výzkumu, 
které mají co dočinění s krajinou, není samozřejmě kompletní, ale pro náš úvod zcela 
postačující.   
 
Zdroje dat pro studium krajiny 
 

Chceme-li studovat historickou krajinu, zpravidla začínáme v archivu příslušné 
oblasti, v muzeu nebo na půdě akademických institucí. Analyzujeme jak obrazová, tak i 
textová data. V posledních letech se bohatou datovou základnou stalo prostředí internetu. 
Jedním z významných zdrojů, které zobrazují historickou krajinu, jsou staré mapy, z nichž 
zejména mapy velkých měřítek poskytují podrobné informace o struktuře mozaiky krajinných 
složek v době svého vzniku. A mapy středních měřítek nám zobrazují krajinu v regionálním 
měřítku. Vzájemné vazby mezi jednotlivými sídly, strukturu cestní a vodní sítě, a další 
antropogenní a přírodní prvky. Historické mapové podklady je nutno před vlastní analýzou a 
syntézou technicky upravit – digitalizovat – a následně implementovat většinou do prostředí 
GIS, kde probíhá další zpracování a vlastní interpretace.  
 
 
 
 

2 Carl TROLL, Luftbildplan und ökologische Bodenforschung (Aerial photography and ecological studies of the 
earth). Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde, Berlin, 241–298. 
3 Robert T.T. FORMAN – Michael GODRON, Landscape ekology, New York 1986. 
4 Zev NAVEH - Arthur S. LIEBERMAN, Landscape ecology: theory and application, New York 1984. 
5 Jaromír BENEŠ – Vladimír BRŮNA, Má krajina paměť?, in: Archeologie a krajinná ekologie, edd. Jaromír 
Beneš – Vladimír Brůna, Most 1994, s. 37–46. 
6 Eva SEMOTANOVÁ, Nejstarší mapa Českého středohoří, Porta Bohemica 1, 2001, s. 9–26; TÁŽ, Mapy Čech, 
Moravy a Slezska v zrcadle staletí, Praha 2001. 

 
 

                                                 



Vybrané historické kartografické zdroje 
 

Historické území České republiky v jejích současných hranicích je zobrazeno na 
mnoha historických kartografických dílech. Touto problematikou se zabývá historická 
geografie a kartografie, která se vedle identifikace kartografických děl dále zabývá jejich 
ochranou, interpretací, restaurováním a archivací.7 V posledních letech se mnohá díla 
digitalizují a jsou zpřístupňována jak odborné, tak i laické veřejnosti prostřednictvím internetu 
nebo v off-line formě,8  např. na digitálních nosičích. Pro potřeby této studie byly vybrány 
z velkého počtu různých historických mapování, lokálních map a plánů ty nejvýznamnější. 
 
Müllerova mapa Čech z roku 1720 
 
Cimélie Mapové sbírky Historického ústavu AV ČR9 
 

Mapa Čech Jana Kryštofa Müllera z roku 1720 patří k nejkrásnějším a nejcennějším 
kartografickým dílům naší minulosti. Svými rozměry, obsahem, kartografickým i výtvarným 
zpracováním předčí mnohé jiné mapy, domácí i zahraniční. Je vyhledávána nejen sběrateli – 
milovníky starých map jako uměleckých děl a starožitností, obdivuje ji laická i odborná 
veřejnost. Využívají ji ke studiu geografové, historikové, historičtí geografové, historikové 
umění, krajinní ekologové a další odborníci. Hledají na mapě nejrůznější údaje o krajině Čech 
počátku 18. století, které jim Müllerova mapa Čech na rozdíl od starších mapových pramenů 
již může poskytnout. Mapa vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských 
požadavků státu (rakouské monarchie). Proto jsou na ní podrobně zakresleny kromě 
topografického obsahu (sídla, vodstvo, schematicky reliéf a zeleň, komunikace) také 
zemědělské usedlosti, zaniklé osady, mlýny, vinice, doly na zlato, stříbro, měď a další 
nerostné suroviny, hutě, sklárny, poštovní stanice a mnoho jiných informací, vysvětlených v 
bohaté legendě mapy, obr. č. 1.  
 

7 např.: http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/dejiny-a-soucasnost.ep  
8 např.: http://oldmaps.geolab.cz, http://mapy.vugtk.cz/pages/index.php?rs=2&lg=cze 
9 Mappa geographica regni Bohemiae in duodceim circulos divisae cum comítatu Glacensi et districtu Egerano 
adjunctis...a´ Joh: Christoph: Müller...A:C:M.DCC.XX. Michael Kauffer sculp-sit Augusta Vind:. Mědirytina, 
1720, grafické měřítko [cca 1:132 000], 25 sekcí, rozměr sekce 465 x 540 mm, celkem 2403 x 2822 cm. Mapový 
obsah ryl Michael Kauffer, parerga Johann Daniel Herz podle návrhu Václava Vavřince Reinera. Mapová sbírka 
Historického ústavu Akademie věd České republiky, sign. VII/ 4/ A-2587. 
 

 
 

                                                 



 
 

Obr. č. 1 Müllerova mapa Milešova a okolí 10  

Vojenská mapování 

Na příkladu Müllerova mapování je patrné, že historické mapování a jejich rukopisné 
výsledky i mapy z nich odvozené a vydané tiskem jsou cenným pramenem pro poznávání 
vývoje a změn zeměpisného prostředí a mohou být užitečné i při řešení současných 
výzkumných i ryze praktických problémů. Člověk od nepaměti zobrazoval krajinný prostor, 
ve kterém se pohyboval. Při svém putování zakresloval důležité prvky, objekty a linie, které 
mu posléze sloužily k orientaci v dobách mírových i válečných, a bylo to především 
vojenství, které výrazně urychlilo vývoj metod mapování. K dokonalosti na dobu svého 
vzniku můžeme přirovnat mapování středu Evropy realizované v druhé polovině 18. stol, tzv. 
1. vojenské mapování nebo podle císaře Josefa II. též josefské. 
 
1. vojenské mapování (josefské) 
 

Vojenské důvody, zejména zkušenosti ze sedmileté války (1756–1763) přiměly 
rakouského polního maršála Dauna, aby roku 1764 navrhl císařovně Marii Terezii 
systematické mapování a popis všech zemí monarchie. Toto mapování,11 zvané 1. vojenské 
(josefské), ačkoliv s mapováním se začalo ještě za vlády Marie Terezie, bylo provedeno v 
poměrně krátké době 23 let (1763–1785). Mapování převážně v měřítku 1 : 28 800 obsahuje 
víc než 4 000 listů formátu 62 x 41 cm a pokrylo území celé habsburské říše. Z tohoto počtu 
připadá 339 listů na dnešní území ČR. Čechy (273 listy) byly mapovány v letech 1764–1767, 
Morava (126 listů) 1764–1768, Slezsko (40 listů) 1763–1764. Výřez mapy Milešova a jeho 
okolí, obr. č. 2. 
 

10 © Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz 
11 Mapový server 
http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&z_newwin=1&map_root=1vm. 

 
 

                                                 



 
 

Obr. č. 2 Milešov a okolí na mapě 1. vojenského mapování 12 

Podklad pro josefské vojenské mapování byl v každé zemi jiný. Pro Moravu a Čechy, 
které měly podle tehdejšího názoru spolehlivé mapy Jana Kryštofa Müllera, bylo nařízeno 
vynést hlavní body z těchto předloh a podrobnosti mapovat metodou á la vue (tj. mapování 
odhadem, v době josefského mapování převážně jízdou na koni). Barevné originály 
mapových sekcí jsou trvale uloženy ve Vojenském archivu ve Vídni.  

Ve sbírkách SA v Praze jsou k dispozici černobílé fotografické kopie, které snižují 
vypovídací obsah originálu. Rozeznatelný polohopisný obsah je možno dělit na prvky liniové 
a plošné. Do první skupiny lze zařadit síť komunikací všech typů a říční síť. Do druhé 
skupiny pak plochy porostlé vegetací, sídelní, vodní a zamokřené plochy. Vzhledem k účelu 
těchto map zakreslovali důstojníci též důležité orientační body. Neodmyslitelnou součástí je 
popis mapy. Jedná se především o názvy sídel (měst, vesnic, samot), vodních toků, kopců a 
dalších významných topografických míst. Znázornění terénu na černobílých kopiích potvrzuje 
zásadu čím vyšší, tím tmavší, na vrcholech kopců šrafování splývalo v jednolitou černou 
plochu. 
 
Druhé vojenské mapování 
 
Vzniku druhého vojenského mapování předcházela vojenská triangulace, která sloužila jako 
geodetický základ tohoto díla, oproti 1. vojenskému mapování můžeme tedy sledovat 
zvýšenou míru přesnosti. Podkladem byly mapy Stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880, což 
mělo také pozitivní vliv na přesnost a topografický obsah map. Z výsledků tohoto mapování 
byly odvozeny mapy generální (1: 288 000) a speciální (1: 144 000). Obsah mapy je v 
podstatě totožný s 1. voj. mapováním, přidány byly výšky trigonometrických bodů (ve 
vídeňských sázích), zpřesněn reliéf terénu pomocí šrafování a zvýšena kartografická přesnost. 
Tyto mapy vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem 

12 © 1st Military Survey, Section No. 39, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna 

 
 

                                                 



zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás 
historicky nejmenšího rozsahu. Výřez Milešova a okolí na obr. č. 3. 
 

 
Obr. č. 3 Milešov a okolí na mapě 2. vojenského mapování 13 

 
Třetí vojenské mapování  
 

Jelikož druhé vojenské mapování, zvané též Františkovo, již nestačilo požadavkům 
armády rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, v roce 1868 rakouské 
ministerstvo války rozhodlo o mapování novém. Jeho podkladem se opět staly katastrální 
mapy, oproti 2. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu – nejen šrafami, ale 
také vrstevnicemi a kótami. Výsledkem mapování jsou kolorované tzv. topografické sekce v 
měřítku 1 : 25 000, obr. č. 4, z nichž přetiskem vznikly mapy speciální (1 : 75 000) a 
generální (1 : 200 000), které již byly tištěny černobíle. 

Po vzniku samostatného Československa byly mapy předány z Vídně Vojenskému 
zeměpisnému ústavu v Praze. Zatímco speciální mapy byly reambulovány a hojně používány 
nejen v armádě až do roku 1956, původní kolorované sekce zmizely ze zorného pole 
kartografické veřejnosti. Po mnoha letech se podařilo část mapování dohledat a v prostředí 
aplikace Zoomify vizualizovat.14 Mapové listy v počtu 234 kusů jsou dočasně uloženy v 
Mapové sbírce UK Praha15 a jejich digitalizaci provedla Agentura ochrany přírody a krajiny – 
pracoviště Brno. Soubor map není úplný, zejména v příhraničních oblastech České republiky, 
a absence map je nahrazena mapovými listy z dalších časových období tohoto mapování.  
 

13 © 2nd Military Survey, Section No. W_5_I, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna 
14http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&z_newwin=1&map_root=3vm. 
15 Vlastníkem mapového souboru je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) generála 
Josefa Churavého. 

 
 

                                                 



 
 

Obr. č. 4 Milešov a okolí na výřezu z mapového listu 3. vojenského mapování  
v měřítku 1 : 25 000 

 
Stabilní katastr  
  

V první polovině 19. století vznikl Stabilní katastr, jakožto srovnávací mapové dílo, 
které pokrývá svým rozsahem celé území Čech, Moravy a Slezska a jehož charakter a obsah 
dovoluje rekonstruovat strukturu krajiny s vysokou mírou přesnosti. Toto mapové dílo 
v měřítku 1 : 2 880 je jedním z nejlépe využitelných pramenů pro hodnocení vývoje krajiny. 
Přesnost a detailní obsah těchto map je přímo předurčuje k digitálnímu zpracování a k 
implementaci do prostředí geografického informačního systému (GIS), což otvírá další 
možnosti analýzy struktury historické krajiny a její komparace se současným stavem. 
 
Charakteristika Stabilního katastru 
 

Vznik Stabilního katastru byl spojen s rostoucí potřebou habsburského státního 
aparátu zvýšit příjmy plynoucí z daní, což předpokládalo podchytit všechny potenciální 
plátce, stanovit rozsah jejich majetku a určit výši daně. Nezbytným podkladem pro tyto 
operace byly společně se statistickými údaji také katastrální mapy. Výřez katastrálního území 
Milešova je na obr. č. 5.  
 
Katastrální operát Stabilního katastru je tvořen třemi dílčími soubory:  
 měřický (mapový) operát, 
 písemný operát, 
 vceňovací operát. 

 
 



 
Mapový operát byl vyhotoven nejčastěji v měřítku 1:2 880, při podrobnějších měřeních 

(centra měst) také v měřítku 1:1 440 a 1:720. Byl založen na přesném geometrickém měření, 
hranice katastrálních obcí byly převzaty z Josefského katastru, ale parcelní čísla byla změněna 
a používají se často dodnes. 

Z velkého množství dochovaných verzí map Stabilního katastru, které se od sebe liší nejen 
měřítkem, ale často i stavem zachovalosti a kvalitou, jsou pro účely sledování vývoje krajiny 
nejvhodnější tzv. povinné císařské otisky (CO), což jsou kopie originálních map pořizovaných 
přímo v terénu, které zachycují stav krajiny v době mapování, tj. 1826-1843 (Čechy) a 1824-
1836 (Morava a Slezsko).16  

Povinné císařské otisky však často nejsou dostupné zejména pro území bývalých Sudet. 
Velmi dobře je lze nahradit výše zmíněnými originálními mapami. Na rozdíl od povinných 
císařských otisků byly originální mapy používány jako reambulační mapy, což se projevilo 
změnou parcelních čísel, zakreslením nových stavebních pozemků, opravou německých 
názvů na české apod. Tyto změny nejsou prakticky datovatelné, jedinou možností jejich 
datace je vyhledání příslušného čísla parcely v písemném operátu. Ačkoliv tedy 
reambulované údaje mohou být pro studium krajiny zajímavé, pracnost jejich časového určení 
omezuje jejich využití. Všechny změny související s reambulací jsou naštěstí vyznačeny 
červeným inkoustem, lze je tedy snadno odlišit od původních zákresů.  

Písemný operát obsahuje mimo jiné takzvaný Parcelní protokol pozemkových parcel, jenž 
obsahuje údaje o majiteli, ploše parcely, pěstované kultuře, bonitní třídě a čistém výnosu. 
Všechny údaje jsou v dobových jednotkách, v příslušné literatuře lze však nalézt převody na 
metrickou soustavu.17  

Vceňovací operát obsahuje obrovské množství údajů, na základě kterých byly příslušné 
parcely oceněny, tj. rozděleny podle kultur, bonity, výnosu, a byla vypočítána daň. Jsou 
archivovány v tzv. inventárních jednotkách, které představují jednotlivé soubory formulářů či 
protokolů – výsledků oceňovacích prací. Pro představu o detailnosti oceňování je na tomto 
místě nutno uvést, že počet kultur, do nichž mohla být parcela zařazena, se pohyboval podle 
krajů mezi 7 a 13, přičemž bylo sledováno celkem 84 druhů plodin včetně produkce různých 
druhů dřeva. 
 

16 http://archivnimapy.cuzk.cz 
17 František MAŠEK, Pozemkový katastr, Praha 1948. 

 
 

                                                 



 
 

Obr. č. 5 Výřez z mapy Stabilního katastru obec Milešov a blízké okolí 18 
  

Jednotlivé inventární jednotky, jejich obsah a úplnost, jsou popsány v archivních 
seznamech, které jsou k dispozici v badatelně Ústředního archivu zeměměřictví a katastru 
(ÚAZK).  
Písemný ani vceňovací operát Stabilního katastru není přírodovědně zaměřenou odbornou 
veřejností příliš využíván, zejména pro náročnost interpretace získaných údajů. Na rozdíl od 
Berní ruly, jež byla vydána v českém překladu opatřeném poznámkami v 50. letech minulého 
století, není toto dílo pro svoji náročnost a objem systematicky zpracováno tak, aby bylo 
přístupné i běžnému uživateli, jenž neovládá kurent (dobové písmo) a německý jazyk. Další 
problém spočívá v poměrně obtížném vyhledávání požadovaných informací přímo v archivu. 
I v případě, že se podaří obě tyto překážky zdolat, může se stát, že pro konkrétní řešené území 
se příslušný protokol s požadovanými údaji nedochoval.  

Všechny operáty Stabilního katastru jsou uloženy v ÚAZK v Praze, kde je možno 
získat jejich kopie, pořizovat výpisy a v rámci možností archivu i nalézt odbornou pomoc při 
vyhledávání požadovaných informací. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=c4650-1 

 
 

                                                 



Metodika úpravy starých map a jejich implementace do GIS 
 

Se starými mapami je možno pracovat v analogové formě (papírových) kopií, které je 
možno vizuálně interpretovat a pořizovat interpretační skici. Pro potřeby časoprostorové 
analýzy a  studia vývoje struktury krajiny je však jednodušší využívat digitální formu 
mapových podkladů a její implementaci do prostředí geografického informačního systému. 
GIS jako vhodný prostředek disponuje celou řadou postupů zpracování vektorových a 
rastrových dat, jejich analýz a syntéz, včetně vzájemného srovnávání různých dat, z různých 
časových úrovní a v různých měřítcích. Celý proces je rozdělen do několika následujících 
kroků. 
 
Georeference rastrové formy historické mapy 
 

Georeference je proces, kdy se vektorový nebo rastrový formát geodat umísťuje 
pomocí transformačních metod do vybraného souřadnicového systému. Nejčastější úloha je 
georeference rastrové formy mapy pomocí tzv. vlícovacích bodů. Postupně jsou 
identifikovány vlícovací body a to jak na rastrovém mapovém podkladu, jenž má být 
transformován, tak na podkladu, který je lokalizován ve souřadnicovém systému. U 
historických map slouží jako vlícovací body zejména prvky, u nichž nepředpokládáme 
prostorový posun (kostely, drobné sakrální památky v intravilánu a v extravilánu, hráze 
rybníků, apod.). Důležité je zvolit vhodnou podkladovou mapu, která je svým obsahem a 
zejména měřítkem srovnatelná s mapou, kterou chceme transformovat, aby bylo dosaženo co 
nejvyšší přesnosti. Například u mapových listů Stabilního katastru jsou používány recentní 
katastrální mapy. Stejný postup je používán u 1. vojenského mapování, které však nemá 
geodetické základy a georeference má nižší přesnost. S touto odchylkou je nutné počítat při 
následné práci s daty tohoto mapování. U mapových listů 2. vojenského mapování je 
georeference prováděna pomocí známých souřadnic rohů mapových listů. Transformace 
probíhá ve speciálních programech (ARC GIS, TOPOL, ad.)   
 
Vektorizace 
 

Vektorizací se rozumí převod interpretovaných dat (předem definovaných 
klasifikačních tříd) obsažených v rastru (obrázku) mapy do vektorové formy (bod, linie a 
polygon), která na rozdíl od rastru umožňuje další práci s takto získanými daty (např. 
připojení atributových dat k danému vektoru, statistické hodnocení změn land use apod.). 
Proces vektorizace je nedílně spojen s interpretací mapy a tedy i jistou mírou generalizace v 
závislosti na rozloze řešeného území, typu potřebných informací a dalším použití takto 
získaných dat. 

Automatická vektorizace, která se používá u některých moderních mapových 
podkladů a významně tak snižuje náročnost celého procesu jejich zpracování, je v případě 
historických map nepoužitelná. Příčinou je zejména různorodost barev jednotlivých kategorií i 
v rámci jednoho mapového listu, nemluvě o rozdílech mezi listy či celými katastry, rovněž 
také častá nejasnost parcelních hranic. Jediným způsobem, jak získat vektorová data z 
historických map je tedy jejich subjektivní vektorizace, která spočívá ve vykreslování bodů, 
linií a polygonů nad rastrem, což je časově velice náročná (ne-li nejnáročnější) etapa při 
zpracovávání historických map v prostředí GIS.  
 
 
 
 

 
 



Metody interpretace a klasifikace  
 

Interpretací se rozumí proces získávání požadovaných informací z mapového 
podkladu na základě identifikace významu mapových značek pomocí legendy. Interpretace v 
prostředí GIS zahrnuje kromě vlastní vektorizace, také tvorbu vhodné datové struktury, která 
umožňuje kromě rychlého vyhledávání také další operace se získanými geodaty.  

Soustředíme-li se na mapy Stabilního katastru, při identifikaci a interpretaci struktur 
obsažených v mapě lze vycházet z několika zdrojů informací. Pro určení jednotlivých 
mapových struktur lze využít původní legendu k mapám Stabilního katastru (“Vorschrift zur 
Zeichung der Katastral Plaene”), která je uložená, stejně jako mapový soubor v Ústředním 
archivu zeměměřictví a katastru v Praze.  
 
Na originálních mapách katastrálního území je možno identifikovat následující struktury:                                                 
 
Lesy – jsou znázorněny tmavě šedou až šedozelenou barvou, ohraničenou černou čarou. U 
parcelního čísla pozemku se vyskytuje symbol jehličnatého či listnatého stromu podle druhu 
lesního porostu. Dále jsou u těchto symbolů uvedena písmena „JM“ (Jungmais) značící nízký 
lesní porost, snad jen vzrostlé semenáčky. Dále „SH“ (Stangenholz) označující vzrostlejší 
stromky, tyčovinu, „MH“ (Mittelholz) značící lesní porost tvořený vzrostlejšími stromy (les 
střední) a konečně „HS“ (Hochstämmig schlagbar) značící vysokokmenný les určený k těžbě. 
 
Louky – jsou plochy jasně zelené barvy. Tyto plochy jsou u parcelního čísla označeny 
symbolem keříku či stromu reprezentujícího dřeviny, které se na pozemku mohou kromě 
travního porostu ještě vyskytovat. Není-li louka označena žádným symbolem, jedná se o 
pozemek bez stromů a keřů.                                                      
 
Pastviny – jsou reprezentovány jiným odstínem zelené barvy než louky. Někdy jsou plochy 
pastvin doplněny o písmeno „W“ (Weiden – pastviny). Podobně jako u luk, i v případě této 
kategorie jsou plochy označeny symbolem keříku či stromu podle druhu porostu, který se na 
nich může ještě vyskytovat.  
 
Orná půda – je znázorněna světle okrovou barvou. 
 
Zahrady – jsou plochy sytě zeleně vybarvené. Někdy se vyskytuje symbol ovocného stromu. 
 
Stavby a budovy – jsou reprezentovány ploškami červené barvy (zděné či kamenné budovy) 
a žluté barvy (dřevěné stavby). Parcelní číslo těchto stavebních parcel je na rozdíl od 
parcelního čísla jiných pozemků provedeno černou barvou.  
 
Jiné plochy – jsou plochy jinak nezařazené. Jedná se např. o pusté holé plochy, plochy dvorů, 
náspů železničních tratí či pozemků jiného zvláštního určení. Tyto pozemky jsou znázorněny 
bílou barvou (ponechána barva papíru). Někdy jsou tyto plochy ještě označeny písmeny 
„OED“ (Oeden). 
 
Komunikace – jsou znázorněny jako plochy hnědé barvy. 
 
Vektorizace představuje první krok interpretace staré mapy – identifikace jednotlivých 
mapovaných kategorií na základě mapové legendy. Další krok, tj. rekonstrukce charakteru 
krajiny, se již neobejde bez dalších podkladů, jako jsou např. údaje textových operátů 
Stabilního katastru, historické fotografie apod. 

 
 



Analýza změn struktury krajiny v katastrálním území Milešov 
 

Modelové území, obec Milešov, se nachází v Ústeckém kraji v okrese Litoměřice 19. 
Leží 8 km severozápadně od Lovosic v nadmořské výšce 400 m n. m. Je místní částí obce 
Velemín. Rozkládá se na ploše 880,27 ha. Hlavní krajinnou dominantou je nejvyšší hora 
Českého středohoří Milešovka.20 
 
Charakteristika modelového území 
 

Klima má zásadní vliv na rostliny a živočichy, kteří se v daném území vyskytují, a 
zásadně působí na také na krajinu. Množství srážek, vlhkost vzduchu, sluneční svit a mnoho 
dalších klimatických prvků ovlivňuje například volbu zemědělce v pěstování plodin, ale i růst 
a vývoj vegetace a organizmů. Milešov leží ve dvou pásmech: mírně teplém, které převažuje, 
a chladném. Klima oblasti určují klimatické prvky jako srážky, teplota, počet letních dnů, 
počet mrazivých dnů… Průměrná roční teplota v Milešově je 8,7ºC s průměrným ročním 
úhrnem srážek 526 mm.21 Struktura krajinného krytu k.ú. Milešov je na obr. č. 6. 
 

 
 

Obr. č. 6 Mapa krajinného krytu k. ú. Milešov (CENIA) 

 

19 http://mapy.cz/s/iB2e 
20 Josef ŠTEKL a kol., Milešovka a milešovský region, historie, příroda, turistika, klima, Praha 2005. 
21 Evžen QUITT, Klimatické oblasti Československa, Praha 1971, s. 73. 
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Chráněná území 
 

Na katastrálním území (dále k. ú.) Milešov se nachází následující druhy ochrany: 
Maloplošná chráněná území: národní přírodní rezervace Milešovka, jižní část přírodní 
rezervace Březina. Evropsky významné lokality (Natura 2000): Březina, Milešovka, Ostrý 
(malá část severní hranice zasahuje do k. ú. Milešova), Lhota (malá část západní hranice 
zasahuje do k. ú. Milešova), obr. č. 7.  
 
           Na území Milešova se nachází i nadregionální územní systém ekologické stability 
(ÚSES). Milešov leží v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Počet druhů v lokalitě 
činí 620 a z toho je 71 druhů zvláště chráněných.22 Celé území k.ú. Milešov leží v Chráněné 
krajinné oblasti Českého středohoří a spadá do I. a II. zóny ochrany. Zóna I. je nejpřísněji 
chráněná. Zaujímá severní část Milešova. Zóna II. zahrnuje jižní část zájmové oblasti.  

 
 

 
 

Obr. č. 7 Chráněná území na k.ú. Milešov (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) 

Dominantou Milešova je samozřejmě vrch Milešovka. Měří 837 m n. m. a na jejím 
vrcholu se nachází meteorologická observatoř s rozhlednou. Milešovka byla vyhlášena roku 
1951 za národní přírodní rezervaci zaujímající rozlohu 51,28 ha. Roku 1976 se stala součástí 
vyhlášené Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Předmětem ochrany jsou společenstva 
skal a sutí, lesní ekosystémy a jiné hodnotné části krajiny.  

22 AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. Mapový server AOPK ČR [online]. 2008-2012 [cit. 
2014-01-21]. Dostupné z: 
http://mapy2.nature.cz/mapinspire/MapWin.aspx?M_WizID=8&M_Site=aopk&M_Lang=cs 

 
 

                                                 



Meteorologická observatoř Milešovka byla postavena roku 1904 ve stylu románských 
slohů poslední části 19. století. Stavebním materiálem pro stavbu observatoře byl znělec. 
Stavba byla financována významnými i prostými lidmi regionu. Meteorologická observatoř se 
stala evropsky a světově známou. Roku 1997 byla jako jediná na území ČR zařazena mezi 
referenční stanice Globálního klimatického pozorovacího systému. 

Milešovka je tvořena hlavně fonolitem (znělcem). Nejvýznamnějším rostlinným 
druhem byla vrbovka třezalkolistá (Epilobium hypericifolium Tausch). Naposledy byla 
nalezena roku 1864, a tudíž se považuje v ČR za druh vyhynulý. Dalšími významnými druhy 
vyskytujícími se v současnosti se v této lokalitě, jsou kosatec bezlistý (Iris aphylla) nebo lilie 
zlatohlávek (Lilium martagon). Z živočichů zde žije např. mlok skvrnitý (Salamandra 
salamandra), výr velký (Bubo bubo) a Sova pálená (Tyto alba).  
 
Časoprostorové změny struktury krajiny 
 

Pro analýzu časoprostorových změn struktury krajiny v rámci katastrálního území 
Milešov byly použity Císařské povinné otisky map stabilního katastru  (CO).23 
Jsou kmenovým fondem Ústředního archivu zeměměřictví a katastru a patří mezi jeho 
nejžádanější a nejvyužívanější archiválie. Každé katastrální území stabilního katastru je 
zobrazeno na několika mapových listech nejednotných rozměrů. Jako základní jednotka pro 
výběr se v přehledové mapě aplikace zobrazují hranice katastrálního území stabilního 
katastru.  

Metodika řešení 
Pro časoprostorovou analýzu krajinné struktury na území katastru obce Milešov byly 

použity mapy povinných císařských otisků stabilního katastru z roku 1843 a letecké snímky 
zpracované do formy ortofotomapy z roku 2012.24  
Císařské povinné otisky map stabilního katastru byly pro modelové území k. ú. Milešov 
získány v mapovém archivu ČÚZK v Praze. Soubor tvoří celkem 7 tzv. ostrůvkovitých map, 
na kterých je zobrazeno katastrální území. Jednotlivé mapové listy jsou v digitální formě, ve 
formátu JPG a v rozlišení 300 DPI. Výřez ze složené mapy k. ú. Milešov je v příloze na obr. 
č. 6. Ortofotomapa byla přístupná jako WMS služba z geoportálu ČÚZK.25  
 
 
Postup úpravy map 
 

U mapy CO byly jednotlivé mapové listy obsahující jednu či více částí mapy 
katastrálního území ořezány v programu Adobe Photoshop CS3. Ořez musí být co 
nejpřesnější, neboť následný krok je spojení jednotlivých dílčích částí do kompletní mapy a 
nedostatky v ořezu ovlivní kvalitu výsledné mapové mozaiky a přesnost následné 
georeference.  Transformace mapy (georeference) se prováděla v prostředí programu 
ArcMap. Postupně byly označeny identické body na mapové mozaice a na podkladu, po jejich 
ztotožnění provedl program vlastní transformaci. Výsledkem je rastrový podklad, který je 
umístěn v daném souřadnicovém systému. Ortofotomapa byla již georeferencována 
poskytovatelem (ČÚZK) v souřadnicovém systému S-JTSK. 
 
 

23 http://projekty.geolab.cz/naki/milesov/zoom/co.html. 
24 Jedná se o mozaiku leteckých měřických snímků, které jsou umístěny v souřadném systému a jsou opraveny o 
výškové poměry daného území (kolmý průmět terénu do roviny).  
25 http://geoportal.cuzk.cz. 

 
 

                                                 



Tvorba geodatabáze a vektorizace 
 

V programu ArcCatalog byla vytvořena souborová geodatabáze, do které byly 
postupně ukládány vektorizované prvky mapy a ortofotosnímku. Vektorizace je metoda 
převodu interpretovaných dat z rastrové formy do formy vektorové. V našem případě byly 
jednotlivé prvky ukládány ve třech formách, bod - linie - polygon. Vektorizace probíhala 
v programu ArcMap. Přehled klasifikačních tříd, které byly interpretovány v mapě a na 
ortofotosnímku je uveden v tabulce č. 1. U každé třídy je uveden typ prvku.  
 

Císařské otisky Milešov 1843 
 

Ortofoto Milešova 2012 

Vrstva Typ 
Přítomnost 

vrstvy 
 

Vrstva Typ 
Přítomnost 

vrstvy 

Silnice Linie ANO 
 

Silnice Linie ANO 

Řeky Linie ANO 
 

Řeky Linie ANO 

Neplodná půda Polygon ANO 
 

Neplodná půda Polygon ANO 

Zástavba Polygon ANO 
 

Zástavba Polygon ANO 

Ovocné sady Polygon ANO 
 

Ovocné sady Polygon ANO 

Zahrady Polygon ANO 
 

Zahrady Polygon ANO 

Lesy Polygon ANO 
 

Lesy Polygon ANO 

Rybníky Polygon ANO 
 

Rybníky Polygon ANO 

Orná půda Polygon ANO 
 

Orná půda Polygon ANO 

TTP (louky, pastviny) Polygon ANO 
 

TTP (louky, pastviny) Polygon ANO 

Hliniště Polygon ANO 
 

Hliniště Polygon NE 

Chmelnice Polygon ANO 
 

Chmelnice Polygon NE 

Zeleň Polygon NE 
 

Zeleň Polygon ANO 

Katastrální území Polygon ANO 
 

Katastrální území Polygon ANO 
 
 
Tabulka č. 1 Klasifikační třídy a forma jejich vektorizace na CO a ortofotosnímku 
 

Výsledkem vektorizace byl soubor vrstev charakterizující jednotlivé prvky mapy a 
ortofotosnímku. Pomocí nástrojů programu Arc GIS byly jednotlivé vrstvy barevně odlišeny a 
připraveny tak pro mapovou legendu, obr. č. 7 a obr. č. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

Obr. č. 8 a č. 9 Milešov (vektorizace) – vizuální porovnání 

 

 
 



 
Analýza změny krajinné struktury v k.ú. Milešov 
 

Jednotlivé vrstvy získané vektorizací byly spojeny pomocí funkce Union. Následně 
byly pomocí funkce Calculate geometry vypočítány plochy u jednotlivých tříd, které jsou 
uvedeny v tabulce č. 2 (hodnoty jsou zaokrouhleny na celé metry čtvereční). 
 

k. ú. Milešov 1843  k. ú. Milešov 2012 
Kategorie Rozloha [m2]  Kategorie Rozloha [m2] 

Lesy   4881441  Lesy   5745502 

Vodní plochy Řeky 7367  Vodní plochy Řeky 11736 
Rybníky 39339  Rybníky 29126 

Trvale travní 
porosty 

Pastviny  266094  Trvale travní 
porosty  1068190 Louky  390354  

Zahrady   110717  Zahrady   30475 
Zeleň   0  Zeleň   145881 

Ovocné sady   369969  Ovocné sady   321045 
Pole   2521227  Pole   1175502 

Chmelnice   4852  Chmelnice   0 

Antropogenní 
půda 

Silnice 110523  
Antropogenní 

půda 

Silnice 71522 
Zástavba 25093  Zástavba 141019 
Hliniště 3570  Hliniště 0 

Ostatní 
plochy 

Neplodná 
půda 58126  

Ostatní 
plochy 

Neplodná 
půda 14793 

Celkem   8788675  Celkem   8754789 
 

Tab. č. 2. Rozlohy ploch a jejich časoprostorové změny v k.ú. Milešov 

 
Hodnocení změn krajinného pokryvu bylo vyrovnané. Většina pozemků zůstala 

nezměněna a přírůstek s úbytkem jsou podobné. 
Abychom mohli vyjádřit graficky změny u jednotlivých tříd, byly využity v tabulce 

výpočetní operace (1 úbytek, 0 nezměněno, -1 přírůstek) a tím přiřazujeme jednotlivým 
kategoriím danou hodnotu. Jedná se o jeden ze způsobů vyhodnocení časoprostorových změn 
struktury krajiny, viz. tab. č. 3.  

Vektorizované mapy byly porovnány i vizuálně. Na první pohled je jasné, že ubyly 
plochy polí a přibyla zástavba, TTP, řeky a malé množství lesů. Z výše uvedeného obrázku je 
patrné v roce 2012 nižší zastoupení antropogenních pozemků a větší zastoupení přírodě 
stabilnějších pozemků, než v roce 1843. Barevná forma rekonstrukčních map katastrálního 
území Milešov z roku 1843 a 2012, která vznikla interpretací jednotlivých klasifikačních tříd 
je zobrazena v příloze na obr. č. 8 a obr. č. 9. 
 

 
 



 
Obr. č. 10  Milešov – hodnocení vývoje krajiny 

 

Hodnocení změn jednotlivých druhů ploch bylo následovné. 

Tab. č. 3 Změny využití krajiny 

Přírůstek Zástavba TTP Zeleň Lesy Řeky 
   Úbytek Pole Zahrady Neplodná 

půda 
Ovocné 

sady Chmelnice Hliniště Silnic Rybníky 

 

 
Komentář k jednotlivým klasifikačním třídám 
 
Trvale travní porosty  
TTP bývají tvořeny různými druhy trav a jetelovin. Z hlediska stability krajiny se TTP řadí 
mezi velmi stabilní části krajiny. V dnešní době nastal vysoký nárůst těchto ploch, až o 58%. 
Krajina v k.ú. Milešov se tak stává více stabilní. 
 
Zeleň 
Přírůstek 100% zeleně, zejména v okolí zástavby. Jedná se o liniové prvky, např. stromořadí 
okolo silnic. V mapě stabilního katastru Milešova z roku 1843 nebyla žádná vyznačena, proto 
100% přírůstek. Nejedná se o to, že by v roce 1843 žádná zeleň nebyla, existovala ale v tak 
malé míře, že nebyla do map zakreslena. 

 
 



Zástavba 
Nastal rozvoj Milešova a rozšíření obytných sídel o 83%. Zástavba byla postavena na 
pozemcích sadů a orné půdy, což snižuje stabilitu krajiny.  
 
Lesy  
Jeden z nejstabilnějších druhů pozemků. Jeho přítomnost v ekosystému značně zvyšuje 
stabilitu krajiny. Katastrální území Milešova je tvořeno především lesními porosty buku a 
dubu. Na vrcholku Milešovky převažuje buk. Přírůstek lesů o 16%. 
 
Silnice  
S růstem zástavby by se dal očekávat i růst silnic a cest. Překvapivě tomu tak není. Dnešních 
silnic oproti roku 1843 ubylo.  
 
Vodní toky  
Vodní toky mají přesně opačný vývoj než silnice. K dnešnímu dni jich datujeme více než 
v roku 1843. 
 
Pole  
Orná půda v posledních letech v ČR klesá spolu s TTP. Úbytek orné půdy je 57%. Více jak 
polovina této plochy byla přeměněna v louky a sady. Stabilita krajiny se zvýšila hlavně díky 
úbytku orné půdy. Pole snižují celkovou ekologickou stabilitu, podporují větrnou i vodní 
erozi. 
 
Neplodná půda  
Pozemky nevyužívané, se špatnou úrodností a nevhodné k obdělávání. Úbytek o 81%. 
 
Zahrady  
Obdělávaná půda sloužící hlavně pro vlastní spotřebu. Nejsou tak intenzivně obdělávány jako 
orná půda, ale člověk na nich hospodaří a upravuje je pro svoje potřeby. Zahrady se nacházejí 
hlavně v blízkosti zástavby. Překvapivě i přes růst zástavby jich ubylo. 
 
Chmelnice  
Pozemek určený k pěstování chmele. V roce 1843 byl obděláván pouze jeden takový 
pozemek, který dnes v milešovské krajině není. 
 
Hliniště  
Lokalita s povrchovou těžbou hlíny. V roce 1843 se vyskytovaly v krajině pouze dvě, do 
dnešních dnů se nezachovaly. 
 
Vodní plochy  
V současnosti je více vodních ploch, které s ohledem na přírůstek a úbytek mají menší 
rozlohu. Zanikla velká nádrž blízko mlýnů. 
 
Ovocné sady  
Milešov v minulých letech byl hlavně ovocnářskou oblastí. O poklesu výměry sadů se téměř 
nejedná. Sady byly v minulosti rozdrobeny po okolí. Nyní jsou sceleny hlavně do velkých 
ploch. Tento fakt nepřispívá ke zvýšení stability krajiny. 
 
Z výše uvedených údajů vyplývá 100% úbytek chmelnic, hlinišť, které byly v minulosti 
zastoupeny pouze malými plochami.  

 
 



Závěr 
 

Potvrdilo se, že Stabilní katastr je velmi vhodným zdrojem statisticky použitelných dat 
pro hodnocení malých území (jeden či několik katastrů). Téměř všechny krajinné prvky jsou 
na mapách zobrazeny formou plochy (s výjimkou malých vodních toků), lze tedy snadno 
vyčíslit jejich podíl na celkové ploše území.  
 
Přínosy použití map Stabilního katastru: 
• vysoká přesnost – umožňuje georeferenci, vektorizaci a statistické hodnocení  
• rozsah – pokrývá téměř celé území ČR, nabízí možnost srovnání různých oblastí 
• kvalita technického zpracování a většinou velmi dobrý stav mapových listů  
• podrobné zachycení jednotlivých krajinných struktur (velké měřítko) 
• možnost využití informací v textových operátech, které se vztahují přímo k danému 

území 
 
Nedostatky: 
• pro velká území vysoká náročnost vektorizace (velké množství struktur), je však 

možno generalizovat 
• horší dostupnost map v digitální formě 
• neúplnost katastrálních operátů 
• často nejasný význam kategorií legendy a absence některých doplňujících údajů 

(kategorizace orné půdy z hlediska pěstovaných plodin, rozčlenění komunikací apod.) 
• určité zjednodušení skutečnosti dané účelem mapování (bylo zjištěno např. u lesních 

pozemků). 
 

Oproti např. 1. vojenskému mapování jsou ve Stabilním katastru jednotlivé prvky 
krajiny zřetelně ohraničené, jejich interpretace a vektorizace je jednoznačná, a tudíž méně 
náročná. Otázkou je, do jaké míry toto zobrazení krajiny odpovídalo tehdejšímu stavu, zdali 
se nejedná o zjednodušení spíše kontinuálního charakteru krajinného pokryvu v důsledku 
mapovacích metod. Rovněž není jisté, zda přiřazení parcel k jednotlivým kategoriím zcela 
přesně sleduje jejich skutečné využívání. Nesmíme zapomínat, že mapy Stabilního katastru 
vznikaly pro účely vyměřování daně a z různých důvodů mohlo dojít k určitým nepřesnostem. 
Tyto pochybnosti vzbuzuje zejména objem protokolů se žádostmi vlastníků o přeřazení jejich 
parcely do jiné kategorie. Pokud máme k dispozici (jako v případě uvedené studie) nějaké 
referenční prameny, na základě kterých je možno údaje map Stabilního katastru ověřit, situace 
je celkem jednoznačná. V opačném případě, což je při zkoumání minulosti krajiny velice 
časté, nezbývá než považovat tyto údaje za správné, dokud se neprokáže opak. 
 

 
III) Návrh využití výsledků 
 

Znalost historické struktury krajiny, jejích vývojových etap a časoprostorových změn je 
důležitá pro výzkum v oblasti krajinné ekologie, a také pro studium historiků a archivářů. 
Historické mapové podklady ukazují k jakým změnám ve využití krajiny docházelo 
v prostoru a čase. Rekonstrukční mapy, které vznikají pomocí interpretace a identifikace 
ploch o stejné charakteristice jsou důležitým grafickým podkladem pro studium krajiny, 
intravilánu obcí a měst, a také pro studium celkového pohledu na historickou krajinu. Ukazuje 
se, že výsledky prezentované pomocí geotechnologií, např. GIS a dálkový průzkum Země, 
jsou cenným podkladem pro mnoho vědních oborů a mají své pevné místo nejen v základním 
výzkum, ale i ve výzkumu aplikovaném a především v praxi. Geotechnologie, jako nástroj a 

 
 



prostředek pro sběr prostorových dat, jejich vyhodnocení, vizualizaci a prezentaci jsou 
v posledních letech na vysoké odborné úrovni. Na druhou stranu je potřebné zdůraznit, že bez 
zadání, definice problémových okruhů a otázek, a to z jakéhokoliv vědního oboru či oblasti 
zkoumání, je použití geotechnologií pouze okrajové. 
 
Specializovanou mapu (soubor map) bude možné využít v následujících oblastech: 
• studium krajiny – věda a výzkum v oblasti krajinné ekologie, při zpracování 
absolventských prací na akademické půdě, 
• archeologie, ochrana území 
• dokumentace památek 
• pedagogika 
• obnova a restaurování památek 
• aktualizace a opravy mapových podkladů 
• územní plánování 
• vzdělávání a popularizace vlastivědy, regionální historie apod. 
• vytváření naučných stezek a informačních tabulí 
• propagace a marketing v rámci podpory cestovního ruchu 
 
Subjekty, s kterými bude uzavřena smlouva o využití výsledku: 
České vysoké učení technické, Fakulta architektury 
Biskupství litoměřické 
Univerzita Pardubice, Filosofická fakulta 
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech 
Základní škola Velemín 
Obecní úřad Velemín  
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V) Seznam publikací, které předcházely výsledku typu Specializovaná mapa 
s odborným obsahem a byly publikovány (pokud existují), případně výstupy z originální 
práce. 
 

Předkládaná Specializovaná mapa s odborným obsahem je především výsledkem 
původní práce řešitelského týmu s originálními prameny výzkumu – analýza 
časoprostorového vývoje struktury krajiny k.ú. Milešov na podkladě historických mapových 
podkladů a terénního pozorování a sběru dat. Na základě historických mapových podkladů ve 
velkém a středních měřítcích byla vytvořena rekonstrukční mapa a jednotlivé klasifikační 
třídy byly porovnány s recentními daty. To, co sestavení předkládané specializované mapy 
předcházelo, byla tvorba informační databáze o jednotlivých nemovitých památkách v daném 
území, který obsahuje veškerá získaná data prezentována formou interaktivní mapy 
s připojenými textovými a obrazovými informacemi. V průběhu řešení projektu byla 
zpracována magisterská práce, která se zabývala problematikou změny struktury krajiny 
v daném území a problematikou její ekologické stability.  
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