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 Jak digitalizovat staré mapy a atlasy ? 

 
V principu tři kroky: 

 

- Skenování – pořízení rastrového obrazu a jeho 

předzpracování (oříznutí, pootočení, ICC profil, úprava jasu, 

komprese…), tvorba metadat 

 

- Zpracování – georeferencování (eliminace srážky papíru, 

zohlednění kartografického zobrazení, napravení chyb z 

nepřesnosti tehdejších geodetických základů), 

 

- Zpřístupnění on-line – v negeoreferencované nebo 

georeferencované podobě, 
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Staré mapy – jaké jsou? 

 a) pohledové mapy, náčrty, skici, 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Zdroj: SOA Třeboň 
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Staré mapy – jaké jsou? 

 b) mapy a plány na základě geodetických měření 

- geodetické základy a geodetická měření, 

- kartografické vlastnosti, 

- mapa charakterizovaná polohovou přesností objektů v mapě – vzdálenosti, 

směry, plochy, 

- při respektování výše uvedeného lze získat další přidanou hodnotu digitálních 

kopií starých map. 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Zdroj: SOA Třeboň 
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Skenování map a atlasů 

 
Vlastnosti přesného kartometrického skeneru 
 

- nedochází ke geometrické deformaci obrazu, 

- zachování kartografických vlastností mapy, 

- vysoké rozlišení (400dpi až 800dpi), 

- velké formáty předloh (až A0+), 

- možnost skenovat i větší formáty, 

- bezkontaktní skenování, 

- digitalizace poničených a zkroucených map, 

- mapy podlepené kartónem, kovovou deskou,  

       v dřevěných lištách. 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 
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Skenování map a atlasů 

 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

 

- formát A0+, možnost skenovat i větší formáty, 

- 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, 

- kolébka pro digitalizaci atlasů až do A1, 

Digitalizace map a atlasů na přesném kartometrickém skeneru ScannTech 800i 
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- vytvoření věrného 3D modelu, 

- umožnění studia online, 

- možnost porovnávání s jinými modely i současností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizace starých glóbů 

Zemský glóbus od W. J. Blaeua z roku 1640, průměr 68 cm, Arcibiskubství olomoucké, inv. č. KE2395.  

Digitalizace starých kartografických děl 
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Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 



 

 

 
- vytvoření věrného 3D modelu, 

- umožnění studia online, 

- možnost porovnávání s jinými modely i současností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizace starých glóbů 

Zemský glóbus, Felkl a syn, 1884 - 1920, průměr 6,5 cm, Národní technické muzeum, inv. č. 24637.  
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Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 
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Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Digitalizace starých glóbů - úskalí 

• rovnoměrně barevný model • nástroj pro vytvoření hladké koule 

Zdroj: http://terkeptar.elte.hu Zdroj: http://terkeptar.elte.hu 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

• model čitelný ve všech detailech 

Zdroj: http://terkeptar.elte.hu 

Digitalizace starých glóbů - úskalí 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Digitalizační zařízení 

- průměr glóbu od 5 do 120 cm, 

- bezpečná manipulace s glóby, 

- zafixovaná pozice fotoaparátu a glóbu, 

- rotace glóbu, 

- mobilní zařízení, 

- speciální osvětlovací lampy pro zajištění neměnných 

světelných podmínek. 
 

Georeferencování  

- cca 2000 snímků (glóby  nad 80 cm), 

- pomocí komplexního vyrovnání s využitím průsekové 

fotogrammetrie, 

- automatické vyhledání identických bodů (vlastní software) 

- pro detekci bodů využit  Harrisův operátor , Pearsonův 

korelační koeficient a Ransac algoritmus 
 

Vytvoření modelu 

- dosazení  určených zeměpisných souřadnic do 

zobrazovacích rovnic ekvidistantního válcového zobrazení, 

- spojení a prolnutí snímků, 

- pyramidování transformovaného obrazu glóbu, 

- vytvoření vrstvy v datovém formátu KML. 

Digitalizace starých glóbů 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace pro vystavení starých map a glóbů 

Prohlížečka 3D modelu glóbů 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Detail modelu glóbu 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace 

Glóbus jako 2D mapa 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace 

Prohlížečka atlasů 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace  

Geografické vyhledávání 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace  

Prohlížení map 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace  

Prohlížení map 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace  

Georeferencované mapy formou webové mapové služby 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace  
MapComparer – webová aplikace k porovnávání starých map 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace  
Automatické vyhledávání mapových značek 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace  
Automatické vyhledávání mapových značek 
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Digitalizace starých kartografických děl 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Webové aplikace  
Klasifikace rastrových obrazů starých map 
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Virtuální mapová sbírka chartae-antiquae.cz 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

- v rámci projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví, 2011 – 2015, program NAKI 

MK ČR, 

- webový portál věnovaný starým kartografickým produktům chartae-antiquae.cz nebo 

www.virtualnimapovasbirka.cz, 

- zpřístupněno 52 791 starých map, 154 mapových atlasů a 114 glóbů, 

- mapy lesní, stabilního katastru, plány měst; mapy okresů, krajů, pohoří, turistické; mapy 

států, kontinentů, světa včetně stručných informací o vystavených mapách, 

- mapy III. vojenského mapování (1 : 25 000, 1 : 75 000), cca 7 500 map v různých vydáních, 

- převážně v rozlišení 600dpi, cennější mapy na 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 modelů glóbů, vyhledávání mapových značek 

na mapách III. vojenského mapování, prohlížečka atlasů 

 

 

Digitalizace starých kartografických děl 
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Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Děkuji za pozornost 
 

 

www.virtualnimapovasbirka.cz 

chartae-antiquae.cz 

naki.vugtk.cz 

 Ing. Milan Talich, Ph.D.,  

Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,  

Ing. Klára Vacková, Ph.D., Dr. Ing. Lubomír Soukup 
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