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Motivace

Chceme-li sledovat vývoj využití krajiny a osídlení v čase s 
velkou mírou podrobnosti, potřebujeme kromě map 
stabilního katastru i podrobné mapy, které jim předcházely.

Účelem je podat informaci o dostupnosti takovýchto 
starých podrobných map z území ČR v mapové sbírce 
Chartae-antiquae.cz.

• Obsah: 

– Podrobná mapování Českých zemí do vzniku stabilního katastru 
jejichž mapy jsou dostupné ve sbírce Chartae-antiquae.cz

– Stručně o virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz

– Příklady práce se starými mapami ve sbírce Chartae-antiquae.cz



Počátky podrobných mapování na území ČR

- Za účelem vybírání daní, pozemky poddanské (rustikální, urbání) a panské (dominikální, 

dvorské)

- Přemysl Otakar II. :

- – založení desek zemských (dominikální půda)

- – zřízení instituce přísežných zemských měřičů

- Vrchnosti si zakládaly urbáře pro sepisování rustikální půdy a přehledu o povinných 

platbách a dávkách jejich poddaných

- Urbář: „soustavný soupis poddanského (rustikálního) pozemkového majetku vrchnosti a 

důchodů z něho plynoucích“

- Příklady urbářů:

- 1388: urbář kláštera ostrovského

- 1406: celé břevnovské benediktinské panství v Čechách a na Moravě

- 1410: urbář kláštera strahovského

- 1631: urbář území Broumovska – opat Jan Benna z Falkenberka

- 1676: Hesseliův urbář Broumovska (obsahoval mapy)

- Mapy v urbářích byly ojedinělé a jednalo se o pohledové mapy velkých měřítek
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Mapy přísežných zemských měřičů

- Po třicetileté válce nastalo období rozmachu rukopisných map šlechtických velkostatků. 
Byly to mapy celých panství nebo hospodářských objektů pro hospodářské a administrativní 
potřeby velkostatků. Nejčastěji od poloviny 18. století.

- Mezi známé přísežné zemské měřiče patřili:
- Petr Kašpar Světecký, 

- Antonín Knittel, 

- Václav Josef Veselý, 

- Ing. Antonín Felix Zástěra, 

- Ing. František Xaver Preitsch, 

- Franz Xaver Thiel, 

- František Martin Neureiter a další

- Mapy byly obvykle velkých měřítek s častým pohledovým znázorněním stavebních objektů:
- Přehledové mapy panství
- Lesní mapy
- Mapy pozemků a vsí
- Mapy hospodářských dvorů
- Hraniční mapy
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Počátky katastru na území ČR
- 1652: Český sněm se usnesl na zřízení seznamu půdní držby změněné důsledky třicetileté 

války => první berní rula (první rustikální katastr)

- 1654 vyhlášena a je prvním katastrem na českém území

- Pořízen nekvalitní generální visitací (očitým shlédnutím) bez zaměření

- Pouze poddanská orná půda, cca 18% rozlohy Čech

- 1684: vyhlášena druhá berní rula (druhý rustikální katastr)

- Účelem bylo zkvalitnění revisitací, půda byla dělena podle úrodnosti na dobrou, prostřední a 

neúrodnou

- Rozhodnutím zemských stavů na zemském sněmu Království českého v roce 1706 byl přijat 

princip zdanění rustikálních i dominikálních pozemků => panské vyrovnání (1706-1756)

- 1713 tak vznikl první český katastr panské (dominikální) půdy na základě majetkových přiznání a 

zápisu do knihy přiznání (fasí)

- 8 výnosových tříd pozemků

- Zdanění bylo výhodnější než u poddanské půdy

- Pouze zde evidované pozemky mohly být zapsány do zemských desek
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Počátky katastru na území ČR

- 1749: třetí berní rula (první tereziánský katastr)

- Práce započaly r. 1711

- Dílčí mapy metodou měřického stolu (?)

- Pro četné stížnosti nařízena Marií Terezií ihned po dokončení generální revisitace

- 1757 čtvrtá berní rula (druhý tereziánský rustikální katastr)

- Na základě výsledků generální revisitace z let 1749 - 1756

- Tereziánský katastr = druhý tereziánský rustikální katastr + panské vyrovnání

- pouze soupisy pozemků a statků vyhotovené podle přiznání ke zdanění

- Daně 1/3 hrubého výnosu ze statků rustikálních a 1/4 (později 29%) z dominikálních 

- Mapy pouze výjimečně, zachovalo se několik set map zemských měřičů
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1785: Josefský katastr

Josefský katastr = první katastr u nás na základě terénních měření

Předpisy (jsou k dosažení na CDROM „Zeměměřictví a katastr IV“):

- Nejvyšší patent Josefa II. o reformě daně pozemkové a vyměření půdy z 20. dubna 1785

- 1785 - „Naučení pro vrchnosti místa, jurisdicenty, nebo jejích místodržence, nebo namestkové
a úředníky, jak také pro obce, kterak se oni při tom předstojícím jednání, spisování, měření a 
vyznání gruntů říditi mají“.

- 1785 - „Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má“. To je 
vůbec první zeměměřickou instrukcí v češtině i němčině.

- 1788 - „Základní pravidla, jenž při vkládání berně na domy všeobecně pozorovaná býti mají“. Ta 
jsou známa jako „Instrukce Josefská z r. 1788. Prováděcí nařízení k patentu z 20. dubna 1785 o 
popisu, vyměřování a vyšetřování výtěžku. Pravidla o zdanění domů.“

- „Cirkuláře od Královského českého Gubernia“ z 23. ledna a 20. května 1785.
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1785: Josefský katastr

- Zaměřovaly a zakreslovaly se pouze obdělávané pozemky, zjištěno o 60% zdanitelné půdy více 
než v předcházejících soupisech, celkem cca 90% veškeré zdanitelné půdy

- Měření pozemků jednoduchých tvarů prováděli sedláci pod vedením úředníků, rozsáhlejší 
pozemky ve svažitém terénu vojenští inženýři metodou měřického stolu

- Výsledkem mapování byly vícebarevné polohopisné náčrty (brouillony) a nepřesné mapy

- Pro některé obce dle zájmu velkostatků vyhotoveny přesnější plány metodou měřického stolu

- Styky sousedních pozemkových tratí na sebe nenavazovaly – sestavení map nebylo možné

- Operát obsahoval: Polní náčrty, Knihy přiznání (fasí), Pozemkové topografické archy, Úhrnná 
sestavení (plošné výměry kultur a ročního výtěžku)

- Velká část operátu ztracena, dochované náčrty jsou ve válečném archivu ve Vídni, nebyly 
předmětem archivní rozluky

- Pozemky, které nebyly přiznány před mapováním, byly zabavovány (!)
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1792: Tereziánsko-josefský katastr

- Po smrti Josefa II. na nátlak šlechty omezena v r. 1790 platnost jeho patentu

- 1792 vydán nový patent – výměry převzaty z josefského katastru, ale ocenění (daně) 
dominikálu dle panského vyrovnání, rustikální půda zdaňována i nadále dle josefského 
katastru

- Tento katastr je nazýván Tereziánsko-josefský

- Platil až do vyhlášení platnosti stabilního katastru v r. 1860

- Žádné nové mapy ani náčrty pro účely tohoto katastru nevznikaly

- Dále následoval Stabilní katastr a jeho:
- Originální mapy … ÚAZK Praha

- Indikační skici … NA Praha, MZA Brno, …

- Císařské otisky… ÚAZK Praha

- Pracovní otisky (originálních map) … ÚAZK, SOA, SOkA, …
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Jak sbírka Chartae-Antiquae.cz vznikla ?

• Projekt: „Kartografické zdroje jako kulturní dědictví“

• Podtitul: Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, 
zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů.

• V rámci programu NAKI MK, 2011 – 2015, web projektu: naki.vugtk.cz

• Dosažené cíle: 
– vytvoření expertního znalostního systému v podobě webového portálu pro digitalizaci, 

zpracovávání, zpřístupňování a především využívání starých map, plánů, atlasů a glóbů 
(metodiky a technologické postupy).

– „Vedlejší výstup“ - Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz 

– On-line průvodce historickou krajinou - „Virtualita a realita - obraz historické a 
současné krajiny Česka“ s vybranými ukázkami proměn krajiny k období středověku, 
raného novověku, 19. a 20. století.



Na projektu spolupracující instituce

• Klaudian Praha, s.r.o.
• Antikvariát Ptolomaeus
• Antikvariát - Praha.cz

Moravský zemský archiv v Brně

Královská kanonie 
premonstrátů na Strahově
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Digitalizační centrum starých kartografických děl

Digitalizace map a atlasů na přesném kartometrickém skeneru ScannTech 800i
- formát A0+, možnost skenovat i větší formáty, kolébka
- maximální optické rozlišení 800 dpi, barevná hloubka 24-bit,               

ICC profil,
- atest od ČÚZK pro kartometrické skenování s maximální        

odchylkou v poloze 0,2 mm,
- Naskenováno cca 75 000 starých map a 107 mapových atlasů
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Virtuální mapová sbírka chartae-antiquae.cz

- vedlejší produkt projektu NAKI, webový portál věnovaný starým kartografickým produktům 

chartae-antiquae.cz nebo www.virtualnimapovasbirka.cz ,

- nyní je dostupných cca 55.000 mapových listů a 114 glóbů z různých mapových sbírek v ČR, 

z nichž velká většina nemá a v blízké budoucnosti ani nebude mít prostředky na jejich 

digitalizaci,

- v maximálním dostupném rozlišení (převážně 600dpi, část 800dpi),

- prohlížení ve webové aplikaci typu Zoomify s vodoznakem,

- georeferencovaná mapová díla zpřístupněna webovou mapovou službou (WMS, TMS),

- webové aplikace pro práci se starými mapami – geografické vyhledávání, mapová 

prohlížečka, MapComparer, prohlížečka 3D a 2D modelů glóbů, vyhledávání mapových 

značek na mapách III. vojenského mapování, prohlížečka atlasů, převod Zoomify do WMS

(georeferencer), zobrazení WMS/TMS vrstvy na 3D modelu terénu

- uživatelé = historici, kartografové, geodeti, krajináři, ekologové, vodohospodáři, urbanisti, 

architekti, studenti, badatelé, laická veřejnost, milovníci starých map,…
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Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz
Geografické vyhledávání
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Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz
1731 - Mapa města Skuteč, Ing. František Xaver Preitsch
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Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz
1731 - detail města
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Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz
1731 – maximální detail
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Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz
Georeferencované mapy formou webové mapové služby



Úprava georeference starých map na chartae-antiquae.cz
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Získání WMS adresy georeferencované mapy na chartae-antiquae.cz
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MapComparer – webová aplikace k porovnávání starých map
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Webová aplikace k zobrazení mapy v 3D poheldu
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Sledování vývoje lokality Rychmburk na chartae-antiquae.cz
1731 – 1732  Ing. František Xaver Preitsch
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1731 – 1732  Ing. František Xaver Preitsch - detail
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1804 - Mapa vrchnostenského dvora Rychmburk a k němu náležejícím pozemkům, 
Ing. Anton Gründl
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1804 - Mapa vrchnostenského dvora Rychmburk a k němu náležejícím pozemkům, 
Ing. Anton Gründl, detail
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1826 - Mapa vrchnostenského dvora Rychmburk a k němu náležejícím pozemkům, 
Ing. Franz Zebisch
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1826 - Mapa vrchnostenského dvora Rychmburk a k němu náležejícím pozemkům, 
Ing. Franz Zebisch, detail
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1839 - Indikační skica mapy stabilního katastru pro obec Rychmburk a osady Lažany, 
Lešany a Dolívka
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1839 - Indikační skica mapy stabilního katastru pro obec Rychmburk a osady Lažany, 
Lešany a Dolívka, detail
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Sledování vývoje lokality Rychmburk na chartae-antiquae.cz
1850 - 1900  Mapa rychmburské stráně
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Sledování vývoje lokality Rychmburk na chartae-antiquae.cz
1887 - Katastrální mapa pro obec Rychmburk (pracovní otisk)
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1887 - Katastrální mapa pro obec Rychmburk (pracovní otisk), detail
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1823 - Porostní mapa Plasy (289 x 118 cm)
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1823 - Porostní mapa Plasy (289 x 118 cm), detail



Závěr

- Ve virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz je v současnosti zpřístupněno veřejnosti 
cca 7 000 map, které jsou různými předchůdci (včetně například i indikačních skic), 
pracovními otisky a odvozeninami map stabilního katastru.

- Ty pocházejí především z různých státních oblastních a okresních archivů a původně 
sloužily jako pracovní mapy. 

- Především pro jejich schopnost zachycení průběhu vývoje krajiny mimo dobu vzniku 
původních originálů a povinných (císařských) otisků map SK a také mimo dobu 
reambulancí zakreslených do originálů, jsou tyto pracovní kopie z místních archivů velmi 
cenné.
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Děkuji za pozornost

Milan Talich

chartae-antiquae.cz
www.virtualnimapovasbirka.cz
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