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1)  

Předkládaná specializovaná mapa je výsledkem projektu DF12P01OVV047 - 

Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén:  

Řešitelé: Moravská zemská knihovna v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita   

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

 

2) 

I) Cílem předkládaného výsledku je zpřístupnění dílčího výsledku projektu – 

Časoprostorová změna struktury krajiny – katastrální území Rajhrad - pro 

odbornou i širokou veřejnost. Jedná se o dílčí výsledek ve formě specializované mapy 

(souboru map) v prostředí mapového serveru. 

 

II) Popis specializované mapy 

 

Jedním z významných zdrojů poznání charakteru a stavu historické krajiny jsou 

staré mapy. Tento velmi cenný zdroj dat a informací dnes používá široké spektrum 

odborné i laické veřejnosti. Mapa, která, byť v generalizované formě, podává historický 

pohled na krajinu, na její strukturu, na krajinu, tak jak vypadala např. na konci 18. století 

(1. vojenské mapování). Pracovat se starou mapou můžeme klasickou formou, kdy 

mapový list interpretujeme (čteme) a postupně její obsah subjektivně analyzujeme. 

V tomto případě musíme mít k mapě fyzický přístup, v archivu, v muzeu nebo jiné 

instituce, která mapy uchovává a poskytuje je ke studiu. Většina historických map však 

v analogové formě pro svoji unikátnost a vzácnost není dostupná. Jednodušší a nejvíce 

používanou formou je převod analogové mapy pomocí skenování do digitální formy a 

tuto následně poskytovat uživatelům ve formě rastrového souboru.  

Před patnácti lety byl Laboratoří geoinformatiky Fakulty životního prostředí 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále laboratoř) realizován 

vědecko-výzkumný projekt (zadavatel Ministerstvo životního prostředí ČR), jehož 

jedním z cílů bylo získání mapových souborů 1. a 2. vojenského mapování z vídeňského 

vojenského archivu (Austrian State Archive/Military Archive, Vienna). Mapy byly 

z originálů barevně kopírovány v poměru 1 : 1. 

Mapový soubor čítající přes 800 mapových listů byl laboratoří naskenován ve 

vysokém stupni rozlišení (400 dpi) a každý mapový list byl zpracován v aplikaci Zoomify 

a následně byla vytvořena internetová aplikace
1
.  V dalším roce byla aplikace doplněna o 

dostupné mapové listy 3. vojenského mapování v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 75 000, ve 

spolupráci s HiÚ AV ČR se doplnila o Müllerova mapování z území Čech a Moravy a ve 

spolupráci s NPÚ i o soubor map Stabilního katastru z vybraných katastrálních území. 

Internetová aplikace od roku 2004 nebyla doplňována a zůstala v původním obsahu. 

                                                 
1
 http://oldmaps.geolab.cz 



Text seznamuje čtenáře s dosavadními poznatky a zkušenostmi v oblasti 

digitálního zpracování map starých map (vojenských mapování, Stabilního katastru), 

jejich interpretace v prostředí GIS a aplikace získaných informací při studiu krajinného 

prostoru v environmentální a historické problematice.  Praktická ukázka využití těchto 

map je prezentována na katastrálním území Rajhrad. Specializovaná mapa se skládá 

s několika dílčích částí – mapových projektů – v prostředí mapového serveru. Rozdělení 

je z důvodu větší přehlednosti specializovaných mapových výstupů. Jedná se o dílčí 

výstupy projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén.  

.   

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 (Troll 1939). 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. 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 (Forman, Godron 

1986). 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 

archeologií (Beneš, Brůna 1994), historickou geografií (Semotanová 2001),
 
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. Mapy středních měřítek nám zobrazují krajinu 

v regionálním měřítku, zejména vzájemné vztahy a 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 do prostředí geografického informačního systému (GIS), kde 

probíhá další zpracování, vlastní interpretace a analýzy geodat.  

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.
2
 V posledních letech se mnohá díla 

digitalizují a jsou zpřístupňována jak odborné, tak i laické veřejnosti prostřednictvím 

internetu nebo v off-line formě,
3
  např. na digitálních nosičích. Pro potřeby této studie 

byly vybrány z velkého počtu různých historických mapování, lokálních map a plánů ty 

nejvýznamnější. 

 

 

Vybrané historické kartografické zdroje zobrazující Rajhrad a okolí 

Fabriciova mapa Moravy 

 

Autorem mapy s měřítkem 1:288 000, vydané v roce 1569, byl Pavel Fabricius.  

Hlavním z důvodů vzniku mapy Moravy bylo neustále hrozící nebezpečí ze strany 

Turecké říše. „Prosím Boha, aby ji ochránil od turecké moci“ - takto na samotné mapě 

Fabricius okomentoval latinskými verši toto nebezpečí. Dílo má latinský a německý titul 

„Marchinatus Moraviae“ a „Das Marggrafftumb Mähren.“ Pod prostým názvem je 

věnování, které je určeno zástupcům všech stavů moravského markrabství. Díky 

připomínkám Moravských šlechticů došlo v roce 1572 k vydání opravené verze mapy, 

která zobrazuje nejenom Moravu, ale i část severního Rakouska (Antoš 2006), obr. č. 1. 

 

Kaeriova mapa Moravy 

 

Předlohou této mapy (vydané v roce 1620 s měřítkem 1:440 000) byla Fabriciova 

mapa Moravy, ale jako autor je na ní uveden Petr Kaerius. Kolem roku 1630 byly 

upraveny některé části této mapy, jako např.: původní titul mapy, levý horní roh a pravý 

dolní roh. Upravená mapa nese titul: "Moravia Marchiontus. Merhern" (Antoš 2006),  

obr. č. 2.

                                                 
2
 např.: http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/dejiny-a-soucasnost.ep  

3
 např.: http://oldmaps.geolab.cz, http://mapy.vugtk.cz/pages/index.php?rs=2&lg=cze 



  

               Obr. č. 1  Rajhrad (Vryhrad) na Fabriciově mapě Moravy (http://mapy.mzk.cz) 

 

 
            Obr. č. 2  Rajhrad (Vryhrad) na Kraeriově mapě Moravy (http://www.staremapy.cz) 

 
 

 
 

http://www.staremapy.cz/


  

Komenského mapa Moravy 

 

Mapa vznikala deset let (vyšla v roce 1627 v měřítku 1: 30 000), během nichž bylo 

nashromážděno velké množství materiálu. Původně měla být součástí rozsáhlého díla o 

moravských dějinách „Moravské starožitnosti“. Mapa zachycuje 720 zeměpisných názvů, z 

čehož je 667 sídel, 28 řek a rybníků, 16 horopisných názvů, 8 zemí a 1 porost (Antoš 2006), 

obr. č. 3. 

Coronelliova mapa Moravy 

Františkánský fráter Vincento Maria Coronelli vydal v roce 1692 další mapu 

Moravy a to v měřítku 1:350 000. Tato mapa je zajímavá tím,  že  uvádí  více  jazyčné  

názvy  některých  měst (Brno), (Antoš 2006), obr. č. 4. 

Müllerova mapa Moravy 

K barvitě vypovídajícím dílům o proměnách české a moravské krajiny na počátku 

18. století slouží Müllerovo mapové dílo v měřítcích větších než 1:200 000. Pět desetiletí 

před prvním vojenským mapováním zachycuje podrobně krajinu Českých zemí s mnoha 

údaji zeměpisné, hospodářské, názvoslovné a kulturní povahy (Semotanová 2002). 

Původní tisky mapy Moravy se datují na rok 1716, následně v roce 1790 vyšlo druhé 

vydání. Müllerova mapa Moravy z roku 1790 se od vydání 1716 liší jen nepatrně. Titul a 

výzdoba je shodná. Ve 2. vydání byla rytina mapy místy doplněna znázorněním reliéfu 

formou šraf a celá mapa je pokryta čtvercovou sítí, označenou vodorovně písmeny A-Z a 

svisle A-Q. Tato síť umožňuje vyhledávání zeměpisných jmen, uvedených v zeměpisných 

rejstřících na okraji mapy (Semotanová, 2002). 

 

 
 

 

 

Obr. č. 3  Rajhrad (Ragran) na Komenského mapě Moravy 

http://www.staremapy.cz/antos/zoomify/komensky.html


  

 

 
    Obr. č. 4  Rajhrad (Vryhrad) na Coronelliově mapě Moravy 

(http://www.staremapy.cz) 
 

 

 
          Obr. č. 5  Rajhrad (Rayger) na Müllerově mapě Moravy 

(http://oldmaps.geolab.cz)



 

 

Mapové podklady použité pro analýzu změn struktury krajiny k.ú. Rajhrad 

 

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,
4
 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 Rajhradu a jeho 

okolí, obr. č. 6. 

 

 
 

Obr. č. 6 Rajhrad a okolí na mapě 1. vojenského mapování 
5
 

                                                 
4
 Mapový server 

http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=1000&lang=cs&z_width=1000&z_newwin=1&map_root=1v

m&map_region=mo&map_list=m090 
5
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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.  

 

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. 

Vedle grafické formy mapy existuje textový operát – slovní popis, který se v současné době 

zpracovává do formy informačního systému.
6
 

 

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 

zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás 

historicky nejmenšího  

rozsahu.  

 

Před samotným II. vojenským mapování se budovala souvislá trigonometrická síť. 

Tímto vybudované geodetické základy sloužily nejen k tomuto vojenskému mapování, ale 

také mapování katastrálnímu započatému v roce 1816  (později podklad pro vojenské 

mapování). Měřické práce tedy vycházely z dvou předem zaměřených bodů tvořících pole 

trigonometrické sítě. První počátek souřadného systému pro Čechy tvoří trigonometrický bod 

Gusterberg v Horních  Rakousích, druhý  pro  území  Moravy  a  Slezska  tvoří  

trigonometrický  bod  věže  katedrály sv. Štěpána ve Vídni (Zimová 2004). 

 

 Kartografové využívali pro mapování metodu grafického protínání pomocí měřického 

stolu. Vzdálenosti měřili krokováním nebo odhadem. K znázornění reliéfu se používaly 

sklonové šrafy a výšky významných objektů byly určovány trigonometricky. Území je 

znázorněno na mapových listech O-11-II, O-11-I, O-10-I a O-10-II. Bohužel se mapový list 

Morava O-10-II (okolí Brna) nedochoval, proto byl tento list nahrazen mapou Brna a okolí z 

let 1836–1837. Tato černobílá mapa skládající se z 11 mapových  listů  má  měřítko  1 : 14 

400. Výřez Rajhradu a okolí na obr. č. 7. Na obr. č. 8 je Rajhrad na mapě z let 1836 – 1837. 

 

                                                 
6
 http://oldmaps.geolab.cz/is_1vm/index.html 



 

 

 
 

Obr. č. 7 Rajhrad a okolí na mapě 2. vojenského mapování 
7
 

 

 

 
 

Obr. č. 8 Rajhrad na mapě Brna a okolí z let 1836-1837 (Geografický ústav MU Brno) 
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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. 9, z nichž přetiskem vznikly mapy speciální (1 : 75 000), obr. č. 10 

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.
8
 Mapové listy v počtu 234 kusů jsou dočasně uloženy v 

Mapové sbírce UK Praha
9
 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.  

 

 
 

Obr. č. 9 Rajhrad a okolí na výřezu z mapového listu 3. vojenského mapování  

v měřítku 1 : 25 000 (http://oldmaps.geolab.cz) 

 

 

 

                                                 
8
 http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&z_newwin=1&map_root=3vm. 

9
 Vlastníkem mapového souboru je Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) generála 

Josefa Churavého. 



 

 

 

 
 

Obr. č. 10 Rajhrad a okolí na výřezu z mapového listu 3. vojenského mapování  

v měřítku 1 : 75 000 (http://oldmaps.geolab.cz) 

 

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 

Rajhrad je na obr. č. 11.  

 

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).
10

  

 

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.
11

  

 

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. 

                                                 
10

 http://archivnimapy.cuzk.cz 
11

 František MAŠEK, Pozemkový katastr, Praha 1948. 



 

 

 
 

Obr. č. 11 Detail Rajhradu v mapě Stabilního katastru (Archiv ČÚZK)  

 

 
 

Obr. č. 12 Katastrální území Rajhrad v mapě Stabilního katastru 
12
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 http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=m2542-1 



 

 

 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. Detailní náhled k.ú. Rajhrad 
13

 . 

 

Letecké snímky 

 

Letecký ortofotosnímek je fotografický obraz zemského povrchu, překreslený tak, aby 

byly odstraněny posuny obrazu vznikající při pořízení. Představuje periodicky aktualizovanou 

sadu barevných snímků v rozměrech kladu mapových listů Státní mapy 1:5 000. Od roku 

2010 je snímkování prováděno digitální kamerou (http://geoportal.cuzk.cz). 

 

Letecké snímky se při studiu krajiny využívají od 30. let minulého století (Troll, 

1939). Podávají nezkreslený a důležitý obraz krajiny z daného termínu snímkování. 

Vzájemným porovnáváním snímků a mapových podkladů z různých časových úrovní 

(multitemporální analýza) získáváme cenné informace o vývoji území a propojením 

s historickými mapami můžeme získat znalosti o časoprostorovém vývoji a změn struktury 

krajiny za období více než 200 let. Proto letecké snímky by neměly chybět u studia krajiny. 

 

Pravidelné snímkování zajišťuje Zeměměřičský úřad ve spolupráci s Vojenským 

geografickým a hydrometeorologickým úřadem na základě dohody s Ministerstvem 

zemědělství a Ministerstvem obrany. Od roku 2012 je prováděno snímkování ve dvouleté 

periodě, kdy každý rok je snímkována cca ½ území ČR (http://geoportal.cuzk.cz). 
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 http://projekty.geolab.cz/naki/rajhrad/zoom/co_rajhrad.htm 



 

 

 
 

Obr. č. 13 Rajhrad a okolí na leteckém snímku (http://geoportal.cuzk.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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). GIS jako vhodný prostředek disponuje celou řadou postupů a nástrojů 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. 

 

 

Postup zpracování mapových podkladů v programu ArcGIS 10.1 

 

Mapy pro studii byly poskytnuty v digitální podobě z databáze ČÚZK (Český úřad 

zeměměřičský a katastrální)  a  z Laboratoře  geoinformatiky  Fakulty  životního  prostředí 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Soubor map byl zpracován  v programu ArcGIS 

10.1 od firmy ESRI. Zdrojovým formátem byl JPG a TIFF. Metoda sběru informací z 

obrazového záznamu se jmenuje interpretace, byla použita tzv. subjektivní (vizuální) 

interpretaci, kdy na základě interpretačního klíče byly definovány jednotlivé klasifikační třídy 

a prvky v mapě.  

Struktura klasifikačních tříd a interpretační klíč byly použity z prací Brůna, Buchta, 

Uhliřová (2002), Brůna, Křováková (2005), Lang (2007) a mapové legendy. Klasifikačními 

třídami jsou komunikace (císařské cesty, silnice, cesty, pěšiny), vodní toky, vodní plochy, 

zastavěné území, lesní plochy, orná a ostatní zemědělská půda, travní porosty, vinice, 

ostatní plochy, zahrady a sady. U Císařských otisků stabilního katastru se jedná o travní 

porosty dále rozděleny na louky, mokré louky a pastviny. Vlastní interpretaci usnadňují 

technické úpravy rastrového záznamu, jako jsou – ořez obrazu, barevná vyváženost, 

georeference a vlastní vektorizace. 

Georeference map 

 

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 v 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.  

Prvním krokem při zpracování map je ořezání a následně jejich georeferencování, 

protože mapy byly vytvářeny v různých souřadnicových systémech (Cajthaml, Krejčí, 2008). 

Georeferencování je transformace rastrové podoby staré mapy do zeměpisného 

souřadnicového systému (v našem případě S-JTSK). Pro georeferencování map byla využita 

současná katastrální mapa (pomocí WMS služby serveru ČUZK.cz), mapy II. a III. vojenského 

mapování (pomocí WMS služby ze serveru http://geoportal.cenia.cz). 



 

 

Georeference I. vojenského mapování  

U tohoto mapování je georeference nepřesná, neboť chybí geodetické základy (Brůna, 

Buchta, Uhlířová,  2002). Zbývala tak možnost využití identických bodů v ploše mapy 

(Cajthaml, Krejčí, 2008). Za identické body jsou zejména církevní stavby (kostely), zámky a 

dvory statků, které mají charakteristický a nezaměnitelný tvar (Kánský, 2007). Objekty, které 

za 250 let nezměnily svou polohu. 

 

Georeference map II. vojenského mapování  

Jedná se o mapové dílo odvozené ze Stabilního katastru. Obě mapy jsou vytvořeny ve 

stejných souřadnicových systémech – gusterbergském a svatoštěpánském. Transformace 

spočívá na využití totožných bodů použitých v obou triangulacích, které byly verifikovány 

jako identické. Prostor, který je mezi těmito body, je interpolován TPS transformací. Celý 

„globální transformační klíč“ (GTK), kterého můžeme využít pro určení souřadnic rohů 

mapových listů  II.  vojenského  mapování  v systému  S-JTSK, se skládá z typu použité 

transformace (TPS) a ze souřadnic identických bodů (Cajthaml, Krejčí, 2008).  

Georeference III. vojenského mapování  

Toto mapování je již vytvořeno na Besselově elipsoidu, stejně tak jako souřadnicový 

systém S-JTSK. Ideálním způsobem transformace je využití identických bodů sítě, ale 

jednodušší možností je využití identických bodů v kresbě mapy (Cajthaml, Krejčí, 2008). 

Georeferencování Císařských otisků Stabilního katastru  

Při transformaci byly využívány identické body v kresbě mapy. Jako podklad byla 

zvolena stávající katastrální mapy. Protože mapy Stabilního katastru jsou mapami 

ostrůvkovitými, tzn., že katastrální území je tvořenou souborem několika mapových listů této 

mapy a pro použití a vektorizaci se nejprve musely tyto mapy ořezat a spojit do jedné. Tato 

byla následně georeferencována a vektorizována. 

Vektorizace map 

Nejčastějším způsobem výstupů prostorové části údajů z mapových podkladů je 

digitalizace (Brůna, Buchta, Uhlířová, 2002). Staré mapy máme k dispozici ve formě rastrů, 

není tedy s nimi možné provádět analýzy překryvu. Nejjednodušší metodou je ruční 

vektorizace, která je velmi pracná, ale jediná spolehlivá. Vektorizace je možné provést v 

jakémkoliv GIS programu (Cajthaml, Krejčí, 2008). V našem případě jsme využili program 

ArcGIS 10.1. od firmy Esri. Metoda spočívá v postupném snímání vybraných prvků kresby 

mapy pohybem kurzoru po rastru tak, že vytváříme body, linie nebo polygony, které nad 

rastrovou mapou vykreslujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  
 

Interpretace map I. vojenského mapování 

 

První čeho si můžeme na této mapě všimnout je znázornění výškopisu. Využívají se 

šrafy spádnic ve škále světle šedé až černé barvy, popřípadě se objevují názvy vrcholů. 

Sídla jsou znázorněna jako půdorys staveb a bloková zástavba v různých tónech červené. 

Půdorysy, orientace i přesný počet budov jsou pouze orientační, takže mohou i nemusí 

odpovídat skutečnosti. V intravilánu většiny sídel se vyskytuje symbol kostela, který je 

znázorněn křížem v červeném kruhu nebo půdorysem stavby. K dalším sakrálním stavbám 

znázorněným na mapě patří kříže, kaple a kostely mimo sídla. Kříže jsou prezentovány 

pomocí černého nebo červeného křížku. Tím se rozlišujeme dřevěné, respektive kamenné 

kříže. Kaple a kostely jsou znázorněny červeným plným kruhem s rovnoramenným křížem 

nebo stylizovanou podobou církevní stavby.  

Vodní plochy poznáme na mapě podle tmavě modré břehovky, která ohraničuje světle 

modrou plochu. Podobným způsobem jsou znázorněny i vodní toky většího významu. Zato 

ostatní toky malého průtoku jsou prezentovány pomocí tmavě modré linky. Schématickým 

symbolem stromů zobrazených zpravidla na tmavě zeleném podkladu je znázorněn les. Navíc 

hustotu symbolu stromů odpovídá charakteru porostu, zejména zápoji. Sady a zahrady jsou 

prezentovány pomocí symbolu stromu nebo keře pravidelně umisťovaného na sytě zeleném 

podkladu, ale vyskytují se varianty bez podkladového tónování nebo bez stylizace stromu či 

keře. Vinice jsou označovány pravidelně se opakujícím symbolem stylizované révy 

obepínající svislou lať a to s růžovým nebo tmavě zeleným podkladem.  

Trvalé travní porosty (louky a pastviny) jsou znázorněny hráškově zeleným tónováním 

bez ohraničení. V barvě podkladu jsou ponechávána obdělávaná pole, úhor a ostatní 

zemědělská půda. Komunikace různého typu jsou znázorněny liniemi různé tloušťky a barvy. 

Nejčastěji to je černá linka (polní a lesní cesty), pak dvě rovnoběžné černé linky 

vyplněné hnědým inkoustem (významnější silnice), popřípadě i až 2 mm tlusté linky červené 

barvy (císařské silnice), (Brůna, Buchta, Uhlířová, 2002). 

Již při prvním pohledu je patrné, že největší území zabírají lesní pozemky, orná a 

ostatní zemědělská půda. Lesní pozemky jsou v některých částech území velice řídké, ale 

spolu s travními porosty lemují koryta řeky Svratky. Sídla jsou znázorněny velmi orientačně. 

Cestní síť je řídká, ale území protíná Císařská cesta. Řeka Svratka v letech 1764-1768 tekla 

svými přirozenými koryty, obr. č. 14. 



 

 

 
 

Obr. č. 14 Vektorizovaná mapa k.ú. Rajhrad – 1. vojenské mapování 

 

Interpretace map II. vojenského mapování 
 

Výškopis je řešen obdobně jako v případě I. vojenského mapování. Užívají se šrafy 

spádnic v odstínech od světle šedé až po černou barvu, přičemž intenzita šrafy reflektuje 

svažitost terénu. Sídla jsou prezentovány červenými půdorysy budov s černými doplňky, místy 

stínováním. Oproti I. vojenskému mapování jsou půdorysy zakreslovány s větší přesností. 

Předpokládá se, že červeně zakreslené stavby jsou zděné a dřevěné jsou zakresleny černě. 

Mlýny, vodní pily a hamry jsou znázorněny symbolem mlýnského kola v černé barvě.  

Vodní plochy i významné vodní toky jsou znázorněny stejně jako na mapách I. 

vojenského mapováni. Světle modrá výplň je ohraničena tmavě modrou břehovkou. Méně 

významné vodní toky jsou reprezentovány tmavě modrými liniemi, ale na některých sekcích 

došlo k zčernání modrého pigmentu, takže hrozí záměna za linie znázorňující cesty nebo 

ohraničující jednotlivé kultury. Šedozelenou či hnědozelenou barvou jsou znázorněny lesy. V 

některých případech je doplněno symbolem jehličnatého nebo listnatého stromu. Louky a 

pastviny jsou reprezentovány zelenou barvou, která může nabývat různé sytosti. Sytě zelenou 

barvou se znázorňují sady a zahrady, které bývají někdy doplněny symbolem stromu či keře. 

V intravilánu sídel je symbol doplněn o tmavé ohraničení.  

Vinice jsou znázorněny v plochách ohraničených tmavou úzkou linkou s výplní 

světle růžovým tónováním, někdy doplněnou symbolem keře vinné révy. Obdělávané pole a 

ostatní zemědělská půda jsou ponechány v barvě podkladu. Komunikace různého typu jsou na 

těchto mapách prezentovány pomocí čárkovaných, čerchovaných a plných čar v černé barvě, 

vytažené hnědým inkoustem. Významnější trasy jsou značeny rovnoběžnými plnými čarami 



 

 

černé barvy s hnědou výplní. Císařské silnice jsou znázorňovány jako tři rovnoběžné červené 

linie. 

Železniční tratě znázorňují dvě souběžně tmavé modré linie vyplněné sytě modrou 

barvou (Brůna, Buchta, Uhlířová, 2002). Mapa II. vojenského mapování je doplněna mapou 

Brna a okolí z let 1836-1837. Jako u předchozího mapování i zde největší území zabírá orná a 

ostatní zemědělská půda. Nemění se ani umístění lesních a travních pozemků, ale lesy již 

zabírají menší plochy. Znázornění sídel je detailnější. Cestní sít je hustější a přibyla železnice. 

Kresba nově znázorňuje sady a zahrady. Řeka stále teče přirozenými koryty, obr. č. 15. 

 

Obr. č. 15 Vektorizovaná mapa k.ú. Rajhrad – 2. vojenské mapování 

 

Interpretace map III. vojenského mapování 
 

Výškopis na mapách III. vojenského mapování je znázorněn pomocí šraf, vrstevnic 

hnědé barvy po 20 m (v některých případech po 10 m) a kót. Sídla jsou prezentovány 

půdorysem v červené nebo černé barvě. Předpokládáme, že barva, souvisí s materiálem,  ze  

kterého  je  stavba  postavena,  jako  je tomu u II. vojenského mapování. Vodní plochy a 

významné vodní toky jsou, tak jako u předchozích vojenských mapování, zobrazeny pomocí 

světle modré barvy ohraničené tmavě modrou břehovkou. Les je prezentován plochami 

hnědozelené barvy, které může doplňovat symbol jehličnatého nebo listnatého stromu. Plochy 

jsou zvýrazněny silnější hraniční lemovkou. Louky a pastviny jsou znázorněny zelenými 

plochami různé sytosti, v některých případech jsou doplněny písmeny „H“ (huteide = 

pastvina) a „W“ ( eise = louka). 

Sady a zahrady mají sytě zelenou barvu, která je někdy doplněna symbolem stromu či 

keře. V intravilánu sídel jsou zahrady a sady tmavě ohraničeny. Obdělávané pole a ostatní 



 

 

zemědělská půda je ponechána, jako v případě předchozích vojenských mapování, v barvě 

podkladu. Komunikace jsou znázorněny podle významu. Tečkovaná čára určuje pěšiny, 

čerchovaná čára cesty. Silnice jsou prezentovány dvěma červenými rovnoběžnými čarami bez 

výplně. Železnice je zakreslena čárou, která je tvořena střídavě černými a bílými obdélníčky 

(LANG, 2007). Stejně jako u předchozích vojenských mapování největší území zabírá 

orná a ostatní zemědělská půda. Plocha lesních pozemků se pomalu zmenšuje. Zato zastavěné 

území se mírně zvětšuje a přibývají také kresby sadů a zahrad. Cestní sít se v podstatě 

nezměnila, ale řeka je již zakreslena po regulaci, obr. č. 16. 

 
 

Obr. č. 16 Vektorizovaná mapa k.ú. Rajhrad – 3. vojenské mapování 

 

Interpretace map Císařských otisků stabilního katastru 

 Mapy Stabilního katastru Moravy a Slezska byly vyhotoveny v letech 1824 -1836 v 

měřítku 1:28 800, což umožňuje detailně hodnotit charakter krajiny v době mapování. Mapy 

vznikly pro potřebu určení míry pozemkové daně, čemuž odpovídá obsah map (Brůna, 

Křováková, 2005). Legenda pro mapu Stabilního katastru je na obr. č. 17. Sídla se na mapách 

stabilního katastru znázorňují podle půdorysu červenou a žlutou barvou. Červené značí 

zděné budovy a žluté dřevěné. Vodní plochy a významné vodní toky jsou znázorněny světle 

modrou barvou, která je ohraničena černými čarami. Tyto čáry jsou navíc zvýrazněné tmavě 

modrou barvou směrem k vodní ploše. Les je prezentován tmavě šedou až hnědavou plochou, 

ohraničenou černou čarou. Kresba je doplněna symbolem jehličnatého nebo listnatého stromu. 
Jasně zelenou barvou jsou zakresleny louky.  

 Kresba může být doplněna symbolem keře či stromu. Mokré louky jsou znázorněny 

tmavě zelenou barvou s tečkovanými liniemi. Pastviny mají jiný odstín zelené barvy než 



 

 

louky. K rozpoznání využíváme symbol „W“ (Weiden – pastviny), který kresbu doplňuje. V 

některých případech se setkáváme i se symbolem stromu nebo keře. Sady a zahrady jsou 

zakresleny sytě zelenou barvou s šikmými tečkovanými liniemi spojující dvě strany 

polygonu. Kresba je opět doplněna symbolem keře či stromu. Ornou půdu znázorňuje 

okrová barva. Ostatní plochy jsou ponechány v barvě podkladu. Patří sem plochy dvorů, náspů 

železničních tratí, pusté holé plochy apod. Komunikace jsou zakresleny, jako plochy hnědé 

barvy.  

 Růžovou barvou jsou zakresleny komunikace většího významu. Císařské otisky   

stabilního   katastru    nám    nejdetailněji    prezentují krajinu v roce 1825, protože jsou 

vytvořeny s měřítkem 1: 2 880. Proto můžeme lépe rozpoznat všechny prvky na mapě. 

Většinu plochy katastru opět zabírá orná půda rozdělená na jednotlivé lány. Rozpoznáváme 

jednotlivé travní kultury, jako jsou louky, mokré louky a pastviny. Zastavěné území je zde 

zobrazeno nejrealističtěji. Cestní síť odpovídá situaci z II. vojenského mapování, ale železnice 

ještě chybí. Řeka Svratka je zobrazena ještě v přirozených korytech, obr. č. 18. 

 

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. 

 



 

 

 
 

Obr. č. 17  Legenda pro mapu Stabilního katastru 

 

 
 

Obr. č. 18  Vektorizovaná mapa k.ú. Rajhrad – Stabilní katastr 



 

 

Analýza změn struktury krajiny v katastrálním území Rajhrad 

Časoprostorová analýza struktury krajiny 

Jestliže máme k dispozici vektorové vrstvy klasifikačních tříd z různých časových 

období, můžeme provést základní analýzy. To znamená identifikovat změnové polygony mezi 

plošnými objekty z různých období, odlehlost liniových prvků, poměr využití krajiny 

(Cajthaml, Krejčí, 2008). Cílem analýzy bylo studium časoprostorového vývoje jednotlivých 

kultur (lesními pozemky, vinicemi, sady a zahradami, ornou půdou, travními porosty a 

zastavěným územím). 

Vývoj jednotlivých kultur krajiny v okolí kláštera Rajhrad 

Na základě vektorizovaných map byl vyhodnocen plošný vývoj kultur v k.ú. Rajhrad. 

Použily se výsledky z vektorizace I. vojenského mapování (1764- 1768), II. vojenského 

mapování (1807-1869), Císařských otisků stabilního katastru (1825), III. vojenského 

mapování (1876) a  ze statistický  dat  katastru nemovitostí (ke dni 18. 3. 2013). Při analýze 

byly porovnávány tyto kultury: lesní pozemky, ornou půdu, vinice, zahrady a sady, travní 

porosty, zastavěné území. Travní porosty zastupují louky, mokré louky i pastviny. Analýza 

probíhala v prostředí GIS. 

Následující graf č. 1 ukazuje časoprostorový vývoj jednotlivých klasifikovaných tříd 

v různých měřítcích. Mapy vojenských  mapování  (1:28  800  a  1:25 000)  jsou  vytvořeny 

s 10 x  menším měřítkem než soubor map Císařských otisků stabilního katastru (1:2880). 

Proto je nutné nahlížet na výsledky a porovnávat mezi sebou mapy samostatně mapy 

vojenských mapování a samostatně mapu Stabilního katastru a recentní data, např. 

z ortofotosnímku, příp. mapa katastrální. 

I přes toto omezení graf ukazuje vývoj využívání ploch v k.ú. Rajhrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1  Vývoj jednotlivých kultur v k.ú. Rajhrad 
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V hodnocení a interpretaci hrají důležitou úlohu následující faktory. Absence 

geodetických základů u I. Vojenského mapování, i tak informace z toho zdroje je pro 

hodnocení krajiny velmi cenná. Zavádějící je také údaj o orné půdě získaný z III. vojenského 

mapování (1876), který je zkreslen obtížnou interpretací mapy, jelikož vinice a travní porosty 

jsou z této mapy špatně čitelné. Co je důležité, tím je razantní snižování rozlohy lesních 

pozemků a travních porostů. Naopak kultury vinice, zahrady a sady, zastavěné území za 

posledních 200 let zvětšují svoji rozlohu. 
 

Vyhodnocení jednotlivých kultur 

K vyhodnocení výsledků, jak se změnilo využívání krajiny v k.ú. Rajhrad za 

posledních 200 let, byly použity údaje získané z vektorizace Císařských otisků stabilního 

katastru (1825) a údaje z katastru nemovitostí (ke dni 18. 3. 2013). 

Lesní pozemky v roce 1825 měly v rámci k.ú. rozlohu 175,56 ha. Naopak v 

současnosti tato kultura má plochu pouhých 34,21 ha, rozdíl je 141,35 ha. Tak razantní pokles 

je důsledkem zvyšování potřeby zemědělství hlavně na úrodných sedimentech říční nivy. 

V 1. pol. 19. století měla orná půda rozlohu 583,75 ha. O 200 let později má rozlohu 

582,8 ha. Výměra kultury se tedy zmenšila jen o 0,95 ha, i když naopak ostatní kategorie, 

jako zastavěné území, vinice, sady a zahrady, svoji rozlohu zvýšili. Tohle mírné zmenšení 

rozlohy můžeme připisovat rozšiřování orné půdy na místa, kde v roce 1825 byly lesní a 

travní porosty. 

Vinice, zahrady  a  sady  mají  v současnosti  více  jak  5 krát  větší  rozlohu  než v 

roce 1825. Vinice měly výměru 5,62 ha, zahrady a sady 15,18 ha. Dnes  tyto kultury mají 

rozlohu 45,11 ha (nárůst o 39,49 ha), respektive 100,59 ha (nárůst o 85,41 ha). 

Travní porosty se rozkládají v současnosti na 0,89 ha. Na začátku 19. století, ale měly 

rozlohu 115,93 ha. Toto zmenšení (o 115,04 ha) můžeme připisovat rozorávání travních 

porostu a tak následnou transformaci na ornou půdu, popřípadě na zastavěné území, které se 

od roku 1825 do roku 2013 zvětšilo o 37,86 ha. V době průmyslové revoluce bylo 5,27 ha 

území zastavěno. Dnes již 43,13 ha, protože ve městě, které je nedaleko Brna, se každoročně 

zvyšuje počet obyvatel. 

Lesní pozemky mají dnes rozlohu o více jak 140 ha menší než před 200 lety. 

Tenhle razantní rozdíl připisuji zvyšování potřeby zemědělští, ale i regulaci řeky Svratky. Ta 

má za následek klesání hladiny podzemní vody. Porosty zvyklé na vysokou  hladinu  

podzemní  vody  a  časté  záplavy  pomalu  odumírají,  proto  se na přelomu 19. a 20. století 

přikročilo ke změně funkce těchto ploch a začaly  se využívat jako orná půda. Pozemky dříve 

zařazené jako orná půda se začaly zastavovat, popřípadě měnit na vinice, zahrady a sady. 

Rozšíření zastavěného území připisuji zvyšování počtu obyvatel, protože toto město leží 

nedaleko moravské metropole. Plochy vinic stále přibývají, protože je zde v hodné klima a 

prostředí pro pěstování vinné révy. 

Diskuse 

Potvrdilo se, že historické mapy jsou důležitým informačním zdrojem pro studium 

krajiny, kterým se zabývají jak přírodovědné, tak i humanitní obory. Staré mapy jsou také 

využívány laickou veřejností, neboť znalost krajiny v minulosti je nejen zajímavá, ale i 

poučná. Stará mapová díla jsou vedle své historické hodnoty přínosné i pro oblast územního 

plánovaní, urbanismu a obecného rozvoje území. 



 

 

Na druhou stranu je potřeba k těmto historickým pramenům přistupovat obezřetně, 

verifikovat, je-li to možné, interpretovaná data a hledat souvislosti mezi obsahem map a 

například písemnými prameny. Zejména u prvního vojenského mapování, kde je absence 

geodetických základů, je důležitá obsahová složka této mapy, její barevnost a zpracování. 

Rozlišné jsou i mapové listy z jednoho mapování, jejich barevnost, obsahová složka (na tvorbě 

se podíleli stovky vojenských zeměměřičů) a v neposlední řadě je to i otázka subjektivní 

interpretace. I přes tyto výhrady jsou historické mapové podklady cenné a ukazuje se, že 

v posledních patnácti letech jejich využití v ČR se rozšířilo jak v akademické, tak i v laické 

veřejnosti. 

Výsledky studia změn krajiny v k.ú. Rajhrad ukázaly, že největšími změnami prošly 

lesní pozemky a řeka Svratka. Rozloha lesních pozemků byla výrazně snížena v první 

polovině 20. století. Je otázkou, jestli byl tak markantní pokles výměry nezbytný. Dnes je na 

těchto pozemcích zejména orná půda. Území, o kterém hovoříme, pokrývají sedimenty říční 

nivy a je tedy velmi úrodné a vhodné právě pro zemědělské pozemky. Ale nebylo by lepší 

zachovat lužní les? Před rokem 1848 protékalo hlavní koryto přes Rajhradskou bažantnici 

a dále z pravé strany kolem centra města. Dnes je hlavní umělé koryto, které je umístěno na 

východní hranici katastru. Tato úprava zrychlila a odklonila tok od centra města, tedy voda 

nepředstavuje už takové nebezpečí jako dříve. Bohužel díky tomuto opatření začala klesat 

hladina podzemní vody. Je to problém hlavně pro celý klášter, protože tento komplex je 

postaven na dřevěných základech, jelikož architekt počítal právě s vysokou hladinou 

podzemní vody. V současnosti tak probíhají práce pro zabránění borcení zdí. Jak vidíme, tak 

regulace řeky má své pozitiva i negativa. Pozitivem je určitě snížení povodňové hrozby pro 

město, ale negativem je poškození kláštera. Jsem přesvědčen, že regulace toku řeky Svratky 

měla ochránit obyvatele a jejich majetek před velkými vodami. Tento záměr se vyplnil, ale až 

na druhý pokus. Regulace měla negativní vliv na lesní porosty v jihovýchodní části katastru, 

proto jsou dnes v této části orné půdy. Navíc stále, díky klesání hladiny podzemní vody, 

ohrožuje klášterní komplex.  

 

Závěr 

 

Cílem tvorby této specializované mapy bylo analyzovat časoprostorový vývoj krajinné 

struktury v katastrálním území Rajhrad. Podkladová data tvořil soubor map I., II. a III. 

vojenského mapování, dále Císařské otisky stabilního katastru, letecké ortofoto snímky a 

statistická data z katastru nemovitostí. Jednotlivé mapy byly v prostředí PC upraveny, 

importovány do programu GIS a georeferencovány do souřadnicového systému S-JTSK. 

Následně byly pomocí subjektivní interpretace vytvořeny vektorové mapy u každého 

mapování. Výsledné mapy byly pomocí nástrojů GIS analyzovány a byla vytvořena 

časoprostorová analýza změny struktury krajiny. Data z Císařských otisků stabilního katastru 

(1825) a data z katastru nemovitostí (ke dni 18. 3. 2013) umožnily určení rozdílů ve 

výměře jednotlivých kultur.  

 

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: 
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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. Rajhrad 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. 


