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1 Východiska a základy katalogizace mapových objektů 
 

Kartografická produkce obsahuje kromě vlastních map, také další díla jako například glóby, 

tyflomapy apod. Tato metodika je primárně zaměřena na katalogizaci objektů vyskytujících se 

primárně na starých mapách (tj. staré tisky do r. 1850), ale je možné ji šířeji vztáhnout na celou 

kartografickou produkci. Termín objekt může být chápán jako synonymum termínu prvek 

vyskytující se v zákresu mapového obsahu (viz podkapitola 1.2).   

V současné době dochází k intenzivní katalogizaci, digitalizaci a zpřístupnění starých map 

různých paměťových institucí jako například mapových sbírek, archivů, muzeí apod. 

Katalogizační záznamy starých map jsou v dnešní době opatřovány alespoň přibližnou 

informací o umístění v prostoru (viz dále), nejčastěji formou minimálního ohraničujícího 

pravoúhelníku (MBR) např. (Přidal, 2008), a formálním deskriptorem (návrh na založení nových 

formálních deskriptorů pro kartografické dokumenty byl vypracován v průběhu řešení projektu 

TEMAP a byl předložen ke schválení NK ČR), který odkazuje na hlavní téma mapy. Tento stav 

ovšem umožnuje pouze omezený popis a následné využití obsahu starých map. 

Předkládaná metodika je koncipována ve dvou základních rovinách. V první rovině je 

zaměřena na zvýšení povědomí o základních aspektech kartografické produkce, především 

starých map (kapitola 2 a 3). Ve druhé rovině potom přispěje především prostřednictvím 

vyvíjeného nástroje k usnadnění katalogizačního procesu (viz kapitola 4). 

 

1.1 Cíle metodiky 
 

V reakci na výše uvedené je hlavním cílem zpracované metodiky vytvoření znalostní báze 

pro proces katalogizace mapového obsahu primárně v případě starých map a také zvýšení 

povědomí o typech objektů na starých mapách. Uvedené je ovšem možné zobecnit na mapy 

obecně respektive na kartografické dokumenty. Tento fakt následně rozhodujícím způsobem 

přispěje k rozšíření využitelnosti informace obsažené v katalogizovaných záznamech v 

návaznosti na jejich digitalizované rastrové obrazy.  
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Pro naplnění výše uvedených cílů je na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity 

vytvářen nástroj GeoPlaces umožňující vytvoření databáze objektů existujících na starých 

mapách, primárně sídel. Nástroj přispěje k poznání variability zákresu mapového obsahu a 

také umožní jednoduché datování starých map pomocí zobrazené situace v mapovém poli. 

Tento fakt je výhodný zejména v případě, kdy mapa neobsahuje rámové údaje, případně tiráž 

nebo tyto údaje chybí, jsou poškozené atp. 

 

1.2 Definice souvisejících pojmů 
 

Následující kapitola obsahuje pojmy vyskytující se v textu nebo jsou klíčové pro pochopení 

prezentovaných témat.  

 

Kartografické zobrazení   

1: Matematicky definované vztahy mezi identickými body na dvou referenčních plochách 

nebo na referenční a zobrazovací ploše. 

2: Konverze souřadnic z elipsoidického souřadnicového systému do roviny. (Terminologický 

slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí) 

Metadata – data popisující a dokumentující data; data o datech (Terminologický slovník 

zeměměřictví a katastru nemovitostí) 

Měřítko mapy - poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve 

skutečnosti; označuje se výrazem 1 : M, kde M je měřítkové číslo (Terminologický slovník 

zeměměřictví a katastru nemovitostí) 

Měřítkové číslo - číslo, které udává, kolik jednotek délky ve skutečnosti odpovídá jedné 

jednotce délky na mapě; označuje se M (Terminologický slovník zeměměřictví a katastru 

nemovitostí) 

Objekt mapy - předmět nebo jev, zobrazený na mapě (Terminologický slovník 

zeměměřictví a katastru nemovitostí) 

  Pozn. v případě zpracovávané metodiky rozumí všechny prvky obsahu mapy. 
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Obsah mapy – zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich vztahy, které jsou v mapě 

kartograficky znázorněny (Kaňok, 1999).  

V případě tematických map jde o souhrn objektů, jevů a jejich charakteristik, tvořících 

tematickou nadstavbu mapy nad jejím geografickým nebo topografickým (zpravidla 

zjednodušeným) podkladem (Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí) 

  

1.3 Metodika zpracování 
 

V případě zpracování katalogizace záznamů je třeba zohlednit na jedné straně požadavky 

odborníků z různých oborů a zástupců veřejnosti, kteří mohou informace vložené využít a na 

straně druhé požadavky a nároky kladené na katalogizátory a knihovníky vytvářející 

metadatové záznamy. Pro zohlednění požadavků obou skupin byla před započetím prací 

provedena analýza uvedených požadavků. V případě kartografických dokumentů jde o 

specifický typ dokumentů, které obsahují prostorovou složku zobrazených objektů a jevů. 

Z hlediska uživatelů se jedná zejména o odborníky zaměření na geografii a kartografii, ale díky 

tematickým mapám také o odborníky řady dalších vědních oborů jako například urbanisty, 

etnology, epidemiology a další.  

Specifické je také uložení a zpřístupnění většiny map v rastrových obrazech, které ve velké 

většině případů svou komplexností kresby neumožnují efektivní vyhledávání (Cajthaml, 2013). 

Tento problém je možné řešit katalogizací částí mapového obsahu, která umožní jeho efektivní 

nalezení.  

Příklady mapových objektů vztahujících se ke konkrétním mapovým listům, 

charakteristických pro konkrétní tvůrce map, respektive kartografické školy jsou na 

Geografickém ústavu dlouhodobě shromažďovány. Navazující aktivitou bude publikování 

tezauru mapových objektů pro účely katalogizace. Mapové objekty obsažené v tezauru budou 

zpětně vstupovat do procesu vytvoření katalogového záznamu starých map a také budou 

použity ve vyvíjené aplikaci GeoPlaces, která umožní poznání variability zákresu mapového 

obsahu a také přispěje k jednoduchému datování starých map pomocí zobrazené situace 

v mapovém poli a také identifikaci totožných katalogizačních záznamů. Tím se alespoň 

částečně eliminuje vytváření odlišných záznamů pro shodné dokumenty.  
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Konkrétní příklady použité v metodice pochází z map mapové sbírky Geografického ústavu 

Masarykovy univerzity (mapy.geogr.muni.cz/geoplaces). 

 

1.4 Současný stav problematiky 
 

Katalogizace kartografických dokumentů je řešena v obecné rovině v různých systémech 

metadatového zápisu. Například pravidly AACR2R resp. jejich české interpretace zápisu těchto 

pravidel (Národní knihovna ČR). V případě kartografických dokumentů se jedná o pravidla 

uvedená v tabulce 1. Pravidla vychází z bibliografického popisu monografií a ne zcela postihují 

specifika kartografických dokumentů.  Uvedená problematika byla dále rozvíjena dalšími autory 

např. Andresová (2005), Hájková (2005) a další.  

 

Tab. 1. Pravidla pro kartografické dokumenty v rámci schválených českých pravidel pro 

interpretaci AACR2R (Národní knihovna ČR). 

PRAVIDLO VOLITELNOST POZNÁMKA 

Číslo Název     

3.0J1 Popis sbírky map   
popisuje se vždy jako celek; 
pravidlo se týká uměle 
vytvořených sbírek 

3.1C Obecné označení druhu dokumentu (OODD) + [kartografický dokument] 

3.1G1 Popisná jednotka bez společného názvu   popisuje se vždy metodou podle 
AACR2R, pravidlo 1.1G3 

3.1G4 Samostatný záznam pro každou samostatně 
nazvanou část   pravidlo se nepoužívá 

3.2B3 Chybějící označení vydání o   

3.2B4 Souběžné označení vydání o   

3.3B2 Doplňující údaj o měřítku o   

3.3C2 Údaje o kartografickém zobrazení o   

3.3D Údaj o souřadnicích a ekvinokciu o   

3.3D1 Uvedení dalších poledníků o   

3.4D1 Distributor vedle nakladatele o   

3.4E Funkce nakladatele, distributora o   
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3.4G2 Údaje o tiskárně (místo, jméno, datum tisku) o   

3.5B2 Mapy ve dvou či více částech o   

3.5B5 Taktilní charakter popisné jednotky   volitelnost se nepoužívá, tj. 
doplněk se vždy uvádí 

3.5D1 Staré a rukopisné kartografické jednotky o   

3.5D3 Reliéfní modely o   

3.5D5 Popis obalu, pouzdra o   

3.7B4 Varianty názvu (hlavní název též v latince) o   

3.8D Údaj o dostupnosti o   
Pozn. + - povinné, o - volitelné  

 

V současné době je v prostředí České republiky pro účely katalogizace využíván standard 

RDA (Resource Description and Access) zapsaný ve formátu MARC 21 založeném na národních 

a mezinárodních standardech (např. ISO 2709). Detailní informace o formátu MARC 21 lze 

nalézt na stránkách The Library of Congres. Minimální záznam RDA/MARC 21 pro textové 

monografické zdroje lze nalézt na stránkách Národní knihovny. Katalogizace starých tisků ve 

formátu MARC 21 je řešena například v publikaci Paličková, 2013. Detailní popis katalogizačního 

procesu potom obsahuje Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů 

podle RDA (Novotná, 2014). 

Vzhledem k omezeným možnostem studia specifik kartografických dokumentů a také časové 

náročnosti celého procesu nejsou katalogizátory vždy potřebné informace do katalogizačního 

záznamu vyplňovány.  
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2 Problematika mapových objektů – obsah mapy 
 

Obsah mapy je nejčastěji členěn na tři základní složky a to polohopis, výškopis a popis 

(Drápela, 1983 a další). Polohopis je označován jako horizontální průmět objektů a jevů na 

zemském povrchu a je vyjádřen půdorysně nebo smluvenými značkami umístění objektů a jevů. 

Výškopis je potom označení zobrazení výškových poměrů v území. Popis tvoří nadstavbu 

uvedených složek a jedná zejména o vrstvu geografického názvosloví. Jiný způsob klasifikace 

(např. Lauermann, 1974, Slocum, 2005 a další) vyčleňuje v obsahu mapy prvky: 

¢ matematické prvky, 

¢ fyzickogeografické prvky, 

¢ socioekonomické prvky, 

¢ prvky doplňkové a pomocné. 

Klíčové je, že všechny složky obsahu mapy tvoří důležité informace, které by se měly 

v maximální míře objevit v metadatovém záznamu příslušné mapy. Pro jejich pochopení jsou 

výše uvedené složky obsahu mapy dále podrobněji popsány s praktickými příklady z map 

třetího vojenského mapování.  

S ohledem na klíčovou roli pro práci s kartografickými dokumenty respektive jejich 

metadatovými záznamy je větší prostor věnován matematickým prvkům obsahu mapy. 

 

2.1 Matematické prvky 
 

Mezi matematické prvky patří použité kartografické zobrazení, uvedené kartografické sítě 

(zeměpisná, kilometrová orientační ….), geodetické podklady (bodové pole) a v neposlední 

řadě také měřítko mapy (viz obr. 1). Matematické prvky jsou nejčastěji uvedeny v rámu 

mapy, ale mohou být také součástí mapového pole. 

2.1.1 Kartografické zobrazení 
Kartografické zobrazení představuje matematicky definované vztahy mezi identickými body 

na dvou referenčních plochách nebo na referenční a zobrazovací ploše (Terminologický 
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slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí). Detailně jsou používaná kartografická 

zobrazení popsána v Srnka (1986), Talhofer (2007) a další. Pro území České republiky 

jsou a v minulosti byly používány zejména zobrazení: V období Rakouského císařství a 

Rakouska-Uherska: Bonneovo, Cassini-Soldnerovo a Sanson-Flamsteedovo zobrazení, od 

roku 1922 Křovákovo zobrazení, dále Gauss Krugerovo zobrazení, zobrazení UTM 

(Universal Transverse Mercator), a další. V současné době jsou zobrazení 

charakterizována unikátním EPSG kódem (více viz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/European_Petroleum_Survey_Group nebo http://www.epsg.org/) 

     Zvláštním případem jsou speciální mapy v měřítku 1:75 000, které mohou obsahovat 

současně souřadnice zeměpisné, souřadnice Křovákova, Gauss-Krugerova a dalších 

zobrazení (viz obr. 1.).  
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Obr.1. Ukázka souřadnicových sítí a měřítek jako zástupců matematických prvků obsahu 

mapy na speciální mapě (Československé vydání). V uvedeném případě mapa obsahuje 

několik druhů souřadnic vázaných na různá kartografická zobrazení. 

2.2 Fyzickogeografické prvky 
 

Fyzickogeografické prvky obsahu mapy zahrnují objekty živé i neživé přírody zobrazené na 

mapě. Fyzickogeografické prvky lze klasifikovat na: 

- Reliéf a jeho tvary, 

- vodstvo (Řeky, jezera, moře atp.),  

- vegetace (les, louka,…, případně jejich typy: listnatý, jehličnatý, … ), 

- půdy (půdní druhy, typy), 

- podloží (geologie odkrytá, přikrytá, hydrogeologie, tektonika, stratigrafie, …), 

- další přírodní složky krajinné sféry (teplota, srážky …).  

Vybrané příklady jsou uvedeny na obr. 2. 
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A)  B)  

C)  

Obr. 2. Ukázka fyzickogeografických prvků (reliéfu, lesních ploch, vodních toků apod.) na 

speciální mapě. Výřezy dále znázorňují různé způsoby vyjádření reliéfu: A) šrafování a 

kóty, B) vrstevnice a kóty, C) vrstevnice, kóty a stínování  

2.2.1 Reliéf 
Zachycení reliéfu je zvláště na topografických mapách klíčové a může být na mapě 

provedeno různými metodami (Lauermann, 1974). V současné době jsou nejčastějším vyjádřením 

vrstevnice, případně doplněné stínováním. Na starých mapách se ovšem velmi často můžeme 

setkat s kopečkovou metodou, pravými a nepravými šrafy, případně s barevnou hypsometrií. Pravé 

šrafy se od nepravých odlišují tím, že jsou zhotoveny prostřednictvím geometrických zásad, které 

umožnují zpětně zjistit sklon, délku svahu apod. Příkladem pravých šraf mohou být tzv. 

Lehmannovy šrafy (více například v práci Vichrová a Čada, 2007). 

Všechny uvedené způsoby mohou být doplněny například kótami (viz obr. 2. A, B a C).    
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2.3 Socioekonomické prvky 
 

Socioekonomické prvky zahrnují výtvory lidské činnosti jako např. sídla, komunikace, 

objekty a jevy průmyslové, zemědělské, dopravní, kulturní, služeb, administrativní hranice a 

další výtvory lidské činnosti.  

Základní klasifikace socioekonomických prvků může zahrnovat: 

- Sídla,  

- komunikace (pozemní, námořní, letecké, ...), 

- socioekonomické jevy a objekty (průmyslové, zemědělské, správní, …), 

- administrativní hranice, 

- další lidské výtvory. 

 

 

Obr.3. Ukázka socioekonomických prvků (sídel, komunikací, atp.) na speciální mapě. 
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2.4  Prvky doplňkové a pomocné 

 

Prvky doplňkové a prvky pomocné doplňují obsah mapy. Můžeme mezi ně zahrnout: 

- vrstvu popisu mapy, 

- mapové legendy,  

- tiráž  

- další informace v mapovém poli  

Příklad jsou zobrazen na obr. 4. 

 

 

Obr.4. Ukázka doplňkových a pomocných prvků na speciální mapě (výřez legendy a poloha 

mapového listu v rámci kladu listů). 
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3  Katalogizace mapových objektů 
 

Z hlediska katalogizace budou posuzovány mapové objekty ve struktuře definované v předchozí 

kapitole. Praktický příklad možností využití mapových objektů pro účely rozlišení speciálních map 

třetího vojenského mapování je obsahem přílohy číslo 2. Příklady zápisů v metadatovém záznamu 

jsou s ohledem na současnou katalogizační praxi uváděny ve formátu MACR 21.  

Následující podkapitoly jsou věnovány tištěnému mapovému obsahu. Kromě tištěného se 

mohou objevit i rukopisné zákresy mapových objektů. Rukopisné poznámky, případně zákres se 

uvádí v poli 562.  

 

3.1 Matematické prvky 
 

Mezi nejdůležitější matematické prvky patří kartografické zobrazení a měřítko. Z hlediska 

katalogizace staré mapy mezi ně můžeme zařadit také souřadnice zobrazeného území. 

Souřadnice zobrazeného území jsou řešeny v rámci katalogizace paralelním zápisem ve dvou 

polích:   

3.1.1 Souřadnice zobrazeného území  
Pole 034 obsahuje zápis ve strojové čitelné podobě souřadnic (viz obr. 5). Pole 255 potom 

obsahuje souřadnice v podobě zeměpisné šířky a zeměpisné délky. Souřadnice zobrazeného 

území lze bud přímo odečíst z rámových údajů příslušné mapy, nebo pokud mapa rámové údaje 

neobsahuje (případně chybí) je možné je určit přibližně (Pozn. Tento postup je nutné zvolit 

v případě všech map vzniklých bez matematických základů, viz výše) . Vhodným nástrojem je 

stránka Geografické souřadnice v MARC 21 umožňující Geotagging pro bibliografický záznam 

pomocí Google Maps (Přidal, 2008) 

 

pole 034: $$dE0112643$$eE0204932$$fN0503657$$gN0474913 

pole 255: $$c(011°26´43" v.d.--020°49´32" v.d./050°36´57" s.š.--047°49´13" s.š.) 

Obr.5: Příklad zápisu souřadnic zobrazeného území v poli 034 a 255. 
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3.1.2 Měřítko  
Zápis měřítka je řešen analogicky v poli 034 a 255. V poli 034 je měřítko uvedeno pomocí 

měřítkového čísla. Výslednou hodnotu je třeba přepočítat na údaj v metrické soustavě (Žabička, 

2011). V poli 255 je potom uvedeno poměrové číslo.  

V případě starých map je situace často komplikovaná grafickou nebo slovní formou měřítka (viz 

obr. 6).  

 

 

Obr.6. Příklad různých druhů grafických měřítek na staré mapě. 

 

V situaci, kdy na mapě není číselné měřítko uvedeno, je možné ho zjistit přepočtem 

z grafického měřítka, určením ze zákresu obsahu mapy apod. Podrobně jsou základní způsoby 

určení měřítka uvedeny v příloze 1. 

 

3.1.3 Kartografické zobrazení 
Ačkoliv můžeme první aplikace kartografických zobrazení vystopovat až do antiky, existuje 

velké množství map, které byly vytvořeny bez matematických základů. U těchto případů není 

možné zobrazení určit a reálný průběh zeměpisné sítě je značně deformován (viz obr. 7).  

U map vytvořených na matematických základech, u nichž není kartografické zobrazení 

uvedeno, lze jejich zobrazení určit různými způsoby. Podle Drápely et al můžeme využít: 
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• vyhledávání a kritické posouzení informací o dané mapě, uvedené v různých odborných 

publikacích a pramenech, 

• vizuální a kartometrické vyšetření obrazu zeměpisné sítě na mapě, 

• stanovení pravděpodobných zobrazovacích rovnic a výpočet polárních nebo 

pravoúhlých souřadnic některých uzlových bodů zeměpisné sítě, 

• testování analýzy kartografického zobrazení konkrétní mapy. 

 

V současné době existují již nástroje pro automatické zjištění nejpravděpodobnějšího 

kartografického zobrazení například Bayer (2007). 

 

Obr. 7. Ukázka rozdílu v průběhu reálné a zobrazené zeměpisné sítě na Komenského mapě 

Moravy (KMMA, 1627), Drápela et al. 
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3.2 Fyzickogeografické prvky 

 

Z Fyzickogeografických prvků je již běžně v katalogizačních záznamech uváděn především reliéf a 

to v nepovinném poli 008. (a – Vrstevnice; b – Stínovaný; c - Zbarvení svahů a vodních hloubek; d 

– Šrafy; e - Hloubkové kóty; f - Tvarové čáry; g - Výškové kóty; i - Kresebné znázornění; j - Terénní 

tvary; k – Hloubnice; m - Kresby skal; z – Jiný) 

Na starých mapách je reliéf nejčastěji vyjádřen následovně: 

- Vrstevnice – spojují místa se stejnou nadmořskou výškou. Termín ekvidistance 

označuje základní výškový rozestup mezi dvěma sousedními vrstevnicemi. 

- Kóty (výškové, hloubkové) – bodové uvedení nadmořské výšky. Často pouze doplňují 

jinou metodu zobrazení výškopisu.  

- Stínování – vyjádření výškopisu pomocí zobrazení stínů vrhaných objekty v závislosti 

na zdroji osvětlení. Velmi často využíváno pro zvýšení plastického obrazu mapy.  

- Barevná hypsometrie (zbarvení svahů a vodních hloubek) – plošné zvýraznění 

ploch mezi danými vrstevnice při použití hypsometrické stupnice. 

- Nepravé šrafy – vyjádření přibližného průběhu svahu pomocí šraf. 

- Pravé šrafy – Systém vyjádření výškopisu pomocí šrafování na základě stanovených 

matematických nebo geometrických zásad. Příkladem jsou tzv. Lehmannovy šrafy.  
- Kopečková metoda (kresebné znázornění) – metoda zobrazení výškopisu pomocí 

bokorysu tvaru připomínajícího vyvýšeninu. Nejprimitivnější metoda známá už z Antiky 

a běžně používaná a do začátku 18. století.  
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Obr. 8. Ukázka kombinace vrstevnic, stínování a kót (vlevo) a pravých šraf a kót (vpravo) pro 

vyjádření výškopisu.(kóty a vrstevnice nevidím) 

 

Obr. 9. Ukázka kopečkové metody použité pro vyjádření výškopisu. 

 

Vyjádření ostatních fyzickogeografických prvků záleží na účelu mapy, který určuje  zaměření mapy 

na příslušné prvky. Jednotlivé prvky lze klasifikovat: 

- vodstvo (řeky, jezera, moře atp.),  

- vegetace (les, louka,…, případně jejich typy: listnatý, jehličnatý, … ), 

- půdy (půdní druhy, typy), 

- podloží (geologie odkrytá, přikrytá, hydrogeologie, tektonika, stratigrafie, …), 

- další přírodní složky krajinné sféry.  

 

Fyzickogeografické prvky obsahu mapy je možné v současné době zmínit nepřímo v polích 

věcného popisu 650 a 655. V případě pole 650 se uvádí téma zobrazené na mapě, tedy 

z fyzickogeografických prvků např. hydrologie, geomorfologie atp. V případě pole 655 je potom 

uvedena forma popisovaného dokumentu (v případě uvedeného tématu potom hydrologická mapa, 

geomorfologická mapa). V rámci řešení projektu TEMAP byl vypracován seznam formálních 

deskriptorů pro mapy diskutovaný s komisí pro věcný popis v NK ČR (pole 655). Podrobnější zápis 

mapového obsahu bude nutné vést další diskuzi a dojít ke shodě o jeho případném umístění 

v katalogovém záznamu. 
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Poznámka: Fyzickogeografické prvky tvoří velmi často v případě tematických map pouze 

topografický podklad určený k základní orientaci v mapovém poli a není nutné je uvádět 

v katalogizačním záznamu. 

 

3.3 Socioekonomické prvky 
 

Proti fyzickogeografickým prvkům velmi často představují tematickou nadstavbu mapy. Pro zápis 

tématu mapy jsou analogicky používána pole věcného popisu 650 a 655. V případě pole 650 se 

uvádí téma zobrazené na mapě, tedy ze socioekonomických prvků např. doprava atp. V případě 

pole 655 je potom uvedena forma popisovaného dokumentu (v případě uvedeného tématu potom 

dopravní mapa). V rámci řešení projektu TEMAP byl vypracován seznam formálních deskriptorů 

pro mapy diskutovaný s komisí pro věcný popis v NK ČR (pole 655). Podrobnější zápis mapového 

obsahu bude nutné vést další diskuzi a dojít ke shodě o jeho případném umístění v katalogovém 

záznamu. 

Jejich katalogizace umožní efektivnější vyhledávání mapového obsahu (například všechny mapy, 

které zobrazují vinice) a mohou být také využity pro zjišťování informací o totožných nebo 

příbuzných mapách. Kdy ze shodného zákresu mapového obsahu lze usuzovat na autora mapy, 

kartografickou školu nebo alespoň pro přibližné datování mapy.     

Socioekonomické prvky můžeme členit na: 

 

- Sídla,  

- komunikace (pozemní, námořní, letecké, ...), 

- socioekonomické jevy a objekty (průmyslové, zemědělské, správní, …), 

- administrativní hranice, 

- další lidské výtvory. 

Příkladem praktické aplikace mohou být sídla na starých mapách (viz obr. 10.). 
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Obr. 10. Ukázka rozdílného zákresu sídel. 

Důležité je uvádět v katalogových záznamech mapové objekty, které jsou na mapu doplněny 

dodatečně a v případě jejich neuvedení je v podstatě nemožné je následně dohledat. Příkladem 

mohou být dotisky nových administrativních hranic na speciálních mapách v různých obdobích 

jejich vydávání (např. Mackovčin et al, 2014).  

 

3.4 Prvky doplňkové a pomocné 
 

Doplňkové a pomocné prvky jsou důležitou součástí mapového obsahu, které, pokud jsou 

obsaženy, mohou dát ucelenou informaci o objektech na příslušné mapě. Nejde tedy o jejich zápis 

do metadatového záznamu, ale spíše mohou poskytnou pomocnou informaci k zápisu prvků 

uvedených v kapitolách 3.1 – 3.3. Jedná se zejména o legendu a tiráž mapy. Zvláště v případě 

legendy je možné určit časové případně místní určení dané mapy, ale také o použitém 

kartografickém zobrazení, uvedení autora mapy, počet vydání, technologie tisku atp.  
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Uvedené informace mohou být charakteristické pro konkrétního autora a mohou být zpětně 

využitelné pro datování map. Obrázek 11 obsahuje ukázky charakteristických zákresů mapového 

obsahu pro vybrané tvůrce map. 

Abraham Ortelius (1527 – 28 1598) 
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Johann Baptist Homann (1664 –1724) 

 

 
 
Tranquillo Mollo (1767 – 1837) 

 
Obr. 11. Ukázka charakteristických zákresů mapového obsahu pro vybrané tvůrce map. 

  Vytvoření databáze autorů a jejich charakteristického kartografického stylu je uvažováno 

v rozšířené verzi aplikace GeoPlaces.  
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4 Nástroj pro vytvoření databáze objektů na starých mapách 
 

Geografický ústav Masarykovy univerzity vyvíjí v rámci řešení projektu TEMAP nástroj 

GeoPlaces pro vytvoření databáze objektů na starých mapách. Nástroj umožní poučené 

veřejnosti za kontroly správce databáze naplňování databáze objektů a také využití již 

vložených objektů katalogizátory starých map, ale také odbornou i laickou veřejností.  

Nástroj je v současné době v testovací beta verzi a bude do konce roku 2014 dostupný na 

adrese: http://mapy.geogr.muni.cz/geoplaces/  

Do nástroje je možné přidat libovolný počet mapových objektů různého charakteru. Pilotní 

verze nástroje je testována na databázi sídelních objektů. Sídelní objekty byly zvoleny zejména 

z hlediska jejich četnosti výskytu na starých mapách. V první fázi byla databáze objektů na 

starých mapách plněna díky studentům Geografického ústavu, Masarykovy univerzity. Do 

budoucna se počítá s využitím metod kontrolovaného „crowdsourcingu“.  

Na obrázku číslo 12 je zobrazena navržená struktura nástroje, přičemž v levé části nástroje 

je mapové pole zobrazující existující záznamy v databázi. Při označení konkrétního záznamu 

se zobrazí vizualizace na mapách ve zvoleném období a také odkaz na katalogový záznam a 

obraz příslušné mapy, pokud je k dispozici. Stávající obsah databáze je popsán v tabulce 2.  

Tab. 2. Příklad obsahu databáze mapových objektů pro sídla na starých mapách   

- Rastrový obraz sídla na mapě 

- Rastrový obraz názvu sídla uvedený na mapě 

- Odkaz na katalogizační záznam mapy 

- Odkaz na rastrový odkaz mapy (pokud je dostupný 

- Přepis názvu daného sídla.  
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Obr. 12. Ukázka rozhraní vyvíjeného nástroje pro mapové objekty. 

 

Vzniklá databáze postupným plněním umožní stanovení rozhodovacích stromů určení pro 

jednoduché určení kartografického díla. Jako příklad může sloužit ukázka možností využití 

mapových objektů pro účely identifikace speciálních map odvozených z třetího vojenského 

mapování, která je součástí přílohy č. 2. 
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5 Popis uplatnění certifikované metodiky 
 

Předkládaná metodika je komplexním materiálem, který kombinuje známé postupy a 

doporučení s postupy zcela novými tak, aby vznikl ucelený materiál pokrývající možnosti 

zavedení popisu mapových objektů do katalogizačního záznamu map. Popisovaný softwarový 

nástroj pro vytváření databáze objektů na starých mapách byl navržen a vyvíjen předkládající 

institucí, tj. Masarykovou univerzitou. Právě problematiku a způsob využití mapových objektů v 

katalogizačním záznamu starých map a jejich další využití doposud žádná certifikovaná 

metodika neupravuje. 

Metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech je určena zejména 

paměťovým institucím jako knihovnám, archivům, mapovým sbírkám, školám, kartografům a 

geografům a dalším odborníkům. Primárně je určena pro knihovníky a katalogizátory, kteří 

budou pracovat s kartografickými dokumenty. Text metodiky osvětlí problematiku mapového 

obsahu a jeho důležitost v katalogizačním záznamu starých map. Nástroj GeoPlaces potom 

přispěje k vyšší efektivitě procesu katalogizace zejména díky možnosti identifikace 

metadatového záznamu již katalogizované mapy v jiných paměťových institucích. Výsledky 

metodiky byly a dále budou prezentovány na odborných českých a mezinárodních 

konferencích, seminářích a školeních.  

Vzhledem k tomu, že metodika bude uložena v Národním úložišti šedé literatury (NUŠL), 

předpokládá se, že přístup k ní a její využití bude umožněno všem paměťovým institucím v ČR 

bez omezení. 
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8 PŘÍLOHY 

8.1 PŘÍLOHA č. 1 − Metody zjišťování měřítka na staré mapě.  
 

(upraveno podle Drápela et al) 

Mapy z období od 14. do 19. století obsahují měřítka především grafická a slovní, a to v jedné 

nebo více různých dobových mírách. Kromě délkových měr, např. mílí, byly užívány i míry, které 

představovaly dráhu, kterou lze urazit pěšky případně na koni apod. za časovou jednotku (hodnota 

této míry se např. měnila podle uvažované délky kroku a rychlosti, kterou se měřič pohyboval). 

Číselné měřítko 1:Mĕřítkové číslo převládlo na mapách teprve v průběhu 19. století. Proto je 

vhodné znát základní hodnoty pro již nepoužívané délkové jednotky publikované například 

v publikaci Hofmann, 1984. Pro převody měr je v současné době možno využít aplikací pro 

automatický převod různých jednotek, včetně historických. Doporučit lze například stránky: 

- http://www.jednotky.cz/ 

- http://www.converter.cz/ 

- A další 

Není-li měřítko na mapě uvedeno, zjišťuje se pomocí jiných metod. Viz dále.  

 

1. Výpočtem ze slovního měřítka: 
Zde je nutné znát buď poměry starých měr, nebo přesné převody starých měr na metrickou míru. 

Dále je uvedena ukázka z generálních map druhého vojenského mapování: 

 
    "Masstab der Wiener Zoll gleich eine Oesterreichische Post Meile" (tj. jeden vídeňský palec na 
mapě rovná se jedné rakouské poštovní míli ve skutečnosti), 

    "Oesterreichische Postmeilen zu 4000 Wr. KL. oder ein Wiener Zoll" (tj. rakouská poštovní míle 
po 4000 vídeňských sázích nebo jeden vídeňský palec - volně přeloženo), 

    "1 Zoll ´1 Oester. Postmeile oder 4000 Klafter der Natur" (tj. 1 palec = rakouská poštovní míle 
nebo 4000 sáhů ve skutečnosti), 

    "1 Wr. Zoll = 4000 Wr. Klafter" (tj. 1 vídeňský palec = 4000 vídeňských sáhů), 

     
a) Výpočet ze známých poměrů starých měr: 
    - Příklad: 1 Wr. Klafter = 1o = 72 Wr. Zollen = 72" 
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    1: M = 1": 1 Oester. Postmeile = 1": 4000o = 1: 72x4000 = 1: 288 000 

    měřítko mapy = 1: 288 000 (odpovídá poměru měřítka mapy). 
     
b) Výpočet převodem starých měr na míru metrickou: 
    - Příklad: 1 Wr. Zoll = 1" = 26,340 1 mm, 1 Oester. Postmeile = 7,585 936 km  
    1: M = 1 mm: 7 585 936,0 / 26,340 1 = 1: 287 999,514 (zaokrouhleně 1: 288 000) 
    měřítko mapy = 1: 288 000 (odpovídá poměru měřítka mapy). 

 
2. Určením z grafického měřítka: 

 

Výpočtem z délky úsečky grafického měřítka popsaného jednotkami starých délkových měr, event. 

doplněných slovním zpřesněním.  

Jako příklad je použita Bayerova mapa Moravy a Slezska z roku 1818, na které jsou tři 

transverzální (příčná) měřítka, a to pro geografické, poštovní a moravské míle: 

 
    a)Výpočet z příčného měřítka pro geografické míle: 
    "Masstab von 5 geographischen Meilen deren 15 auf einem Grad eines grössten Kreises 
gehen." 
    Délka úsečky 5 geografických mil = 19,39 mm 

    výpočet: 1 geografická míle = 1/15 stupně na rovníku = 7,420 438 5 km 
    M (měřítkové číslo) = 5 geografických mil : délkou úsečky na mapě 
    M = 5 x 742 043,85 : 19,39 = 191 347,04 
    měřítko mapy zaokrouhleně = 1: 191 350 

    b)Výpočet z příčného měřítka pro geografické míle: 
    "16 000 Wiener Klafter oder 4. Postmeilen." 
    Délka úsečky 4 poštovních mil = 15,62 mm 

    výpočet: 1 poštovní míle = 4 000 vídeňských sáhů = 7,585 936 km 
    M (měřítkové číslo) = 4 poštovní míle : délkou úsečky na mapě 
    M = 4 x 758 593,60 : 15,87 = 191 201,91 

    měřítko mapy zaokrouhleně = 1: 191 200 
    c)výpočet z příčného měřítka pro moravskou míli: 
    "Masstab von 3 mähris. Landmeilen wovon 10.3/4 auf einem Grad eines grössten Kreises 
gehen." (obr.4.5). 
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    Délka úsečky 3 moravských mil = 16,27 mm 

    výpočet: 1 moravská míle = 1/10 3/4 stupně na rovníku = 10,354 099 km 
    M (měřítkové číslo) = 3 moravské míle : délkou úsečky na mapě 
    M = 3 x 1 035 409,9 : 16,27 = 190 917,62 

    měřítko mapy zaokrouhleně = 1: 190 920 
 
Podle těchto výpočtů má Bayerova mapa Moravy a Slezska z roku 1818 ve všech třech případech 

na měřeném exempláři z fondu Geografického ústavu MU v Brně inv.č. B-502/580 má měřítko 

mapy přibližně 1: 191 000 (v literatuře uváděno měřítko 1: 192 000). 

 
3. Určení měřítka ze zákresu zeměpisné sítě 

 

Na starých mapách většinou až do druhé poloviny 18. století se s různou přesností vycházelo z 

jiných rozměrů Země, než jaké známe po zavedení metrické míry. Současně je důležité si 

uvědomit, že zákres zeměpisné sítě zpravidla až do konce 18. století se prováděl nezávisle nebo 

dodatečně po kresbě obsahu v mapovém poli a netvořil geometrický základ map. Proto je vhodné 

u starých map uvádět jak měřítko podle zeměpisné sítě, tak i měřítko podle kresby obsahu mapy. 

 

    a) Určení měřítka cejchovaným měřidlem: zjištění číselného měřítka provádíme na cejchovaném 

měřidle, zhotoveném na průsvitné folii. Po jeho přiložení k dělení zeměpisné sítě po poledníku, 

zpravidla na levém okraji rámu mapy, přímo odečteme délku co nejpřesněji v desetinách, resp. 

setinách mm. Spolehlivost odečtu na cejchovaném měřidle je u nestandardních měřítek pouze 

orientační. 

    b) Výpočet měřítka z minutového a stupňového dělení zeměpisné sítě: Při tomto kartometrickém 

šetření vycházíme z poměru skutečné délky 1° z.š. na zemi ku délce 1° z.š. změřené po poledníku 

na mapě: 

 
    - Příklad (Bayerova mapa Moravy a Slezska, 1818): skutečná délka 1°z.š. = 111,111 km, délka 
1° z.š. na mapě = 57,27 cm 1: M = 1: 1° z.š. skuteč. / 1° z.š. mapa = 1: 111 111 / 0,5727 = 1: 194 
012,57 
    měřítko mapy zaokrouhleně 1: 194 010 
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Zjištěné měřítko mapy 1:194 010 je zhruba jako měřítko podle příčných měřítek, ale daleko více se 
blížící hodnotě 1:194 400. 

 
 
 
 

4. Určení měřítka podle kresby obsahu mapy 
 

Tento způsob se užívá hlavně na starých mapách rukopisných nebo vytištěných do doby, než se 

mapy začaly konstruovat na geodetických základech, tzn. přibližně do počátku 19. století.  

Při tomto způsobu se vzdálenosti dvojic bodů vypočtou ze skutečné vzdálenosti na zemském 

povrchu např. ze zeměpisných souřadnic. Potom změříme vzdálenosti mezi stejnými dvojicemi 

bodů na staré mapě. Volí se minimálně jedna dvojice přibližně ve směru poledníkovém a jedna 

dvojice ve směru rovnoběžkovém. 

Čím starší je doba vzniku staré mapy, tím více párových dvojic se snažíme vyhledat, změřit 

vzdálenosti a porovnat. Současně, čím starší je studovaná mapa, tím je také menší spolehlivost při 

odvozování výsledného měřítka mapy. Potom větší váhu dáváme měřítkům vypočítaných z dvojic 

bodů v poledníkovém směru a současně dvojicím bodů významnějších lokalit. Z vypočtených 

měřítek většinou vypočítáme? vážený aritmetický průměr. 

Při vyhledávání bodů zjišťujeme především místa - sídla, která v době vyhotovení mapy byla již 

astronomicky určena nebo uvedena v textových itinerářích, tabulkách souřadnic bodů, případně 

která leží na starých dálkových cestách, např. císařských silnicích nebo poštovních trasách, které 

mívaly udávány vzdálenostní údaje, při soutocích řek apod. 

 
- Příklad (Bayerova mapě Moravy a Slezska, 1818): 

 
zvolené dvojice: Brno-Moravská Třebová (směr S-J), Jihlava-Kroměříž (směr Z-V) a kontrolní 
dvojice dvou velkých měst Brno-Olomouc (směr JZ-SV) 
 
měřítko mapy udává poměr skutečné vzdálenosti ku vzdálenosti na mapě: 

Sídla  skutečná vzdálenost (km) vzdálenost na mapě(mm)  poměr - měřítko 
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Brno-Moravská Třebová  64,0  32,95  1: 194 234 

Jihlava-Kroměříž   131,5  69,50   1: 189 209 
Brno-Olomouc   66,5  34,40   1: 193 314 
 

Z výpočtů poměrů vzdáleností zjišťujme, že číselné měřítko ve směru S-J zaokrouhleně 1: 194 230 

je blízké měřítku vypočtenému z 1°z.š. 1: 194 010 a později užívanému sáhovému měřítku 1" (na 

mapě) = 2 700? (ve skutečnosti) = 1: 194 400, kdežto ve směru Z-V měřítko zaokrouhleně 1: 189 

200 je bližší výpočtům podle příčných měřítek na Bayerově mapě Moravy a Slezska z roku 1818 v 

průměru 1: 191 000.  

 

8.2 PŘÍLOHA č. 2 − Ukázka možností využití mapových objektů pro účely 
identifikace speciálních map odvozených z  třetího vojenského mapování.  

 
(upraveno podle Jelínek, 2013) 
 

V části A jsou uvedeny odlišující prvky mapového obsahu, které jsou dále přiřazeny ke 

konkrétním mapovým listům v části B. 

ČÁST A 
 

- Číslování mapových listů 

 
 

- Základní poledník 
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- Mapový rám a souřadnicová síť 
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- Znázornění reliéfu 
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- Vydavatel  
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- Barevnost zákresu mapového obsahu 
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ČÁST B   

 
Seznam konkrétních mapových listů a vlastností jejich mapového obsahu: 

Datum Stát* Vydavatel Jazyk Barevnost Číslování Poledník 

1.1.1880 R-U 

K.u.k. militär-
geographisches 

Institut Wien Deutsch ČB 

Zone+Kolonn
e (vlevo 
nahoře) Ferro 

22.11.190
9 R-U 

K.u.k. militär-
geographisches 

Institut Wien Deutsch ČB 

Zone+Kolonn
e (vlevo 
nahoře) Ferro 

5.1.1907 R-U 

K.u.k. militär-
geographisches 

Institut Wien Deutsch 
ČB+modré 

vodstvo 

Zone+Kolonn
e (vlevo 
nahoře) Ferro 

1.1.1913 R-U 

K.u.k. militär-
geographisches 

Institut Wien Deutsch ČB 

Zone+Kolonn
e (vlevo 
nahoře) Ferro 

1.1.1914 R-U 

K.u.k. militär-
geographisches 

Institut Wien Deutsch 
ČB+tmavězele
né vrstevnice 

Zone+Kolonn
e (vlevo 
nahoře) Ferro 

1.1.1915 R-U 

K.u.k. militär-
geographisches 

Institut Wien Deutsch ČB 

Zone  
(písmena, 

nikoliv čísla)  
+ Kolonne 

(vlevo nahoře) Ferro 

1.1.1917 R-U 

K.u.k. militär-
geographisches 

Institut Wien Deutsch ČB 

Zone+Kolonn
e (vlevo 
nahoře) Ferro 

14.6.1917 R-U 

K.u.k. militär-
geographisches 

Institut Wien Deutsch 

ČB+zelené 
lesy,zelené 
vrstevnice 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) Ferro 

1.1.1919 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB bez číslování Ferro 

1.1.1919 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB bez číslování Ferro 

1.1.1919 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB 

Zonne+Kolon
ne (vlevo 
nahoře) i  

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) Ferro 
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1.1.1921 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština 

Pětibarevná  
(polohopis 

černě, vodstvo 
modře, lesy 

zeleně,  
cesty červeně, 
hranice města 

červeně) 

bez číslování 
(viz 

poznámka) Ferro 

24.9.1921 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB 

Zonne+Kolon
ne (vlevo 
nahoře) i  

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) Ferro 

25.9.1925 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB 

Zonne+Kolon
ne i  

Čtyřmístné 
arabské 
číslování Ferro 

5.3.1931 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) Ferro 

30.3.1931 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.1.1932 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština 

Čtyřbarevná  
(polohopis 

černě, vodstvo 
modře, lesy 
zeleně, šrafy 

tmavě zeleně) 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.1.1933 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština 

Pětibarevná  
(polohopis 

černě, vodstvo 
modře,  

lesy zeleně, 
vrstevnice 

hnědě, terén 
stínován šedě) 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.1.1934 HUN 
Maďarský úřad státní 

kartografie Magyar ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 
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15.3.1934 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.1.1935 HUN 
Maďarský úřad státní 

kartografie Magyar 

Čtyřbarevná  
(polohopis 
černě, lesy 

zeleně, terén 
šedozeleně, 
vrstevnice 

hnědě) 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

15.1.1935 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) Ferro 

15.3.1935 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

4.6.1935 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný  
ústav s klubem čs. 

turistů Čeština 

Tříbarevná  
(polohopis 

černě, vodstvo 
modře, lesy 

zeleně) 
  + barevné 

značení 
jednotlivých 

turistických tras 

bez číslování 
(viz 

poznámka) Ferro 

1.3.1936 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

bez číslování 
(viz 

poznámka) Ferro 

1.7.1937 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.3.1938 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) Ferro 

1.3.1938 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 
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1.8.1938 DE   Deutsch 

ČB+červeně 
vyznačená 

hranice 
Protektorátu 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) Ferro 

1.12.1939 
PBu
M 

Československý 
vojenský zeměpisný  
ústav s klubem čs. 

turistů Čeština 

Tříbarevná  
(polohopis 

černě, vodstvo 
modře, lesy 

zeleně) 
  + barevné 

značení 
jednotlivých 

turistických tras 

bez číslování 
(viz 

poznámka) Ferro 

1.5.1940 
PBu
M 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.6.1943 
PBu
M 

Landesvermessungsa
mt Böhmen und 

Mähren  
(Zeměměřičský úřad 

Čechy a Morava) 
Deutsch-
Čeština ČB 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.6.1943 
PBu
M 

Landesvermessungsa
mt Böhmen und 

Mähren  
(Zeměměřičský úřad 

Čechy a Morava) 
Deutsch-
Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.8.1943 
PBu
M 

Geographisches 
institut des 

Ministeriums des 
Inneren in Prag 

Zeměpisný ústav 
ministerstva vnitra v 

Praze 
Deutsch-
Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.12.1943 
PBu
M 

Landesvermessungsa
mt Böhmen und 

Mähren  
(Zeměměřičský úřad 

Čechy a Morava) 
Deutsch-
Čeština 

Čtyřbarevná 
(polohopis 

černě, vodstvo 
modře,  

lesy zeleně, 
cesty červeně) 

bez číslování 
(viz 

poznámka) Ferro 

1.12.1943 
PBu
M 

Landesvermessungsa
mt Böhmen und 

Mähren  
(Zeměměřičský úřad 

Čechy a Morava) 
Deutsch-
Čeština 

Čtyřbarevná  
(modré 

vodstvo, 
červené cesty, 

černý 
polohopis, 

zelené lesy) bez číslování Ferro 
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1.1.1944 
PBu
M 

Landesvermessungsa
mt Böhmen und 

Mähren  
(Zeměměřičský úřad 

Čechy a Morava) 
Deutsch-
Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.11.1944 
PBu
M 

Landesvermessungsa
mt Böhmen und 

Mähren  
(Zeměměřičský úřad 

Čechy a Morava) Deutsch ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.8.1945 
PBu
M 

Zeměměřičský úřad v 
Praze Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.1.1946   

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština 

Pětibarevná  
(polohopis 

černě, vodstvo 
modře,  

lesy zeleně, 
vrstevnice 

hnědě, terén 
stínován šedě) 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.1.1946 ČS 
Zeměměřičský úřad v 

Praze Čeština 

Pětibarevná  
(polohopis 

černě, vodstvo 
modře,  

lesy zeleně, 
cesty červeně, 
hranice města 

oranžově) bez číslování Ferro 

1.10.1946 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.1.1947 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.1.1947 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 
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1.1.1947 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný  
ústav s klubem čs. 

turistů Čeština 

Tříbarevná  
(polohopis 

černě, vodstvo 
modře, lesy 

zeleně) 
  + barevné 

značení 
jednotlivých 

turistických tras 

Území je 
shodné 
s listem  

speciální 
mapy číslo 

XXXX 
Ferro+Greenwi

ch 

1.4.1947 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština 

Pětibarevná  
(Polohopis 

černě, vodstvo 
modře, lesy 

zeleně, 
vrstevnice 

hnědě, terén 
tmavozeleně) 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.1.1948 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština 

Čtyřbarevná  
(polohopis 

černě, vodstvo 
modře,  

lesy zeleně, 
šrafy a 

vrstevnice 
tmavozeleně) 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) Greenwich 

1.4.1948 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština ČB+zelené lesy 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) 

Ferro+Greenwi
ch 

1.1.1951 ČS 

Československý 
vojenský zeměpisný 

ústav Čeština 

Čtyřbarevná  
(polohopis 

černě, vodstvo 
modře, lesy 

zeleně, 
vrstevnice 

hnědě) 

Čtyřmístné 
arabské 
číslování  
(vpravo 
nahoře) Greenwich 

* 
R-U – Rakousko–Uhersko 

ČS - Československo 

PBuM – Protektorát Čechy a Morava 

DE – Německo 

HUN – Maďarsko 


