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1. ÚVOD
1.1. Okruh působnosti

Metodický pokyn stanovuje, jakým způsobem popisovat mapy nacházející se v archivech,
naznačuje souvislosti se zpřístupněním map uchovávaných dalšími paměťovými institucemi
v České republice a nabízí minimum o digitalizaci map, která se zpřístupňováním map jako
obrazového media úzce souvisí. Cílem metodiky je usnadnit a zkvalitnit zpracování
dokumentů kartografické povahy uchovávaných v archivech, a to jak v rámci samostatných
archivních souborů, tak jako jednotlivých archiválií v rámci fondů původců. 1

1.2. Důvod vydání a cíle metodiky

V ústřední evidenci Národního archivního dědictví lze dohledat téměř 200 archivních
souborů, které zahrnují primárně archiválie kartografické podoby. Z nich je inventarizován a
katalogizován pouze zlomek. Další mapy a plány jsou součástí fondů různých původců.
Jedním z cílů metodiky je poskytnout archivářům, kteří budou tyto fondy pořádat, praktický
návod, jak mapy a plány správně popsat tak, aby byly vyhledatelné a dalo se s nimi v zájmu
jejich dobrého zpřístupnění (s využitím vznikajících a neustále vyvíjených především
digitálních nástrojů) dále pracovat. V posledním desetiletí pokročilo zpřístupnění mapového
bohatství České republiky velmi kupředu. Došlo k tomu jednak v důsledku uplatnění
digitálních technologií v oboru knihovnictví a zařazení map do on-line přístupných digitálních
katalogů vytvářených na principu sdílení záznamů a umožňujících začlenění náhledu
katalogizovaného dokumentu, 2 jednak následkem budování virtuálních mapových sbírek,
které zpravidla vznikly v souvislosti s vyvíjením digitálních nástrojů pro analýzu, uspořádání
a prezentaci kartografických děl a majících přesah i mimo hranice České republiky. 3 Přitom
poslední metodický návod pojednávající o zpracování map a plánů v oblasti archivnictví
vznikl v České republice v roce 1993; aktuálnost nové metodiky, která by nahradila
metodické předpisy vzniklé ve zcela jiném kontextu dostupných technologií a zároveň nároků
na poskytování informací a jejich propojování, je tedy nasnadě.
Cílem uplatnění metodiky je
- získat kvalitní přehled o mapách a plánech uložených v archivech a pořídit jejich
evidenci;

1

Byla vytvořena tak, aby byla aplikovatelná při využití systému ELZA a tematické databáze Mapy a plány –
aplikace BACH ProArchiv.
2
Velké mapové sbírky v České republice byly od roku 2010 opatřovány digitálními katalogy. Moravská zemská
knihovna, Mapová sbírka Univerzity Karlovy, Národní knihovna, Mapová sbírka Historického ústavu Akademie
věd ČR využily program Aleph, katalogizační jazyk MARC/MARC21. Data byla zpracována podle starší
katalogizační normy: AACR2 = Anglo-americká katalogizační pravidla (2. vydání, 1988, Anglo-American
Cataloguing Rules) nebo od roku 2015 podle nových katalogizačních pravidel: Instrukce RDA (Resource
Description and Access).
3
Zejména díky projektům zaměřeným na zpřístupnění starých map a na vývoj nástrojů pro práci s nimi.
1) TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a
využití kartografických děl národního kartografického dědictví. Projekt Programu aplikovaného výzkumu a
vývoje národní a kulturní identity NAKI, identifikační kód DF11P01OVV003. Poskytovatelem finančních
prostředků bylo Ministerstvo kultury, řešiteli Moravská zemská knihovna, Masarykova univerzita a Univerzita
Karlova v Praze.
2) Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace,
zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. Projekt Programu aplikovaného výzkumu a vývoje
národní a kulturní identity NAKI, identifikační kód DF11P01OVV021. Poskytovatelem finančních prostředků
bylo Ministerstvo kultury, řešiteli Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve
Zdibech a Historický ústav Akademie věd České republiky.
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- vytvořit předpoklady pro jejich kvalitní zpřístupnění – a to v případě, že jsou součástí
archivního souboru (mapové sbírky), nebo jednotlivě uchovávány u fondů původců;
- připravit takové záznamy o kartografických archiváliích uchovávaných v archivech,
které by umožnily začlenění těchto záznamů do vyhledávačů zajišťujících komfortní
vyhledávání nad fondy nejen v jedné instituci či obecně v archivech, ale ve všech
paměťových institucích v České republice i ve světě.
Cílem metodiky pak je poskytnout archivářům přehlednou pomůcku, jak toho dosáhnout.

1.3. Vazba na Základní pravidla, případně jiné standardy a metodiky

Metodický pokyn vychází ze Základních pravidel pro zpracování archiválií (Druhé doplněné
a opravené vydání, Praha 2015; dále „ZP“) a Základního materiálu k tvorbě metodik
zpracování archivních souborů v platném znění (platnému k 17. 6. 2016); přihlédnuto bylo
k platným metodikám využívaným pro uchovávání a zpřístupňování kartografického
materiálu v dalších paměťových institucích, zejm. knihovnách. 4 V průběhu práce na
metodickém pokynu se ukázala nutnost opravit dílčí nedostatky a upřesnit některé definice
uvedené v Základních pravidlech pro zpracování archiválií, zejm. v bodech 4.2.3, 4.5.2 a
5.2.4 – 5.2.8. Tyto změny budou zohledněny v metodických materiálech navazujících na
Základní pravidla pro zpracování archiválií. Při práci byly rovněž zohledněny definice
uvedené v připravovaném Slovníku současné archivní terminologie.
Starší metodiky, na nichž byla založena praxe zpřístupňování v uplynulých desetiletích:
KOKOŠKA, Stanislav a KRONUS, Miroslav. Návrh zásad zpracování kartografického
materiálu se zvláštním zřetelem ke sbírce map a plánů SÚA. Praha 1993. Archivní teorie,
metodika a praxe 7.
KUCHAŘ, Karel. Kartografická bibliografie. Kartologie. Praha: SPN, 1972.
ČECHOVÁ, Gabriela. Archivní zpracování map a plánů. Archivní časopis. 1959, 9, 132–144.
Shrnuto in: BÍLKOVÁ [Chodějovská], Eva a DVOŘÁK, Tomáš. Možnosti evidence a
zpřístupnění starých map v České republice se zvláštním zřetelem k mapám Prahy v pražských
archivech. In: Historická geografie – Supplementum 1. Praha: Nakladatelství Historický
ústav, 2006, s. 39–58.

1.4. Struktura metodiky

… Metodický pokyn stanovuje podrobné pokyny pro zpracování map v archivech ve všech
stupních podrobnosti popisu archiválie (staré mapy) a podává základní návod pro jejich
digitalizaci. Mapy uchovávané v archivech jsou pojednány v kontextu uchovávání a
zpřístupňování kartografického bohatství v paměťových institucích v České republice obecně.
Autoři pokynu zamýšleli nabídnout oporu pro vytvoření takových záznamů, které by
umožnily jak přesnou evidenci uchovávaných archiválií v jednotlivých archivech, tak jejich
4

Poslední metodiky zpracovala NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických
dokumentů podle RDA. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014.
Dostupné na http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/dokumenty/def_met_RDA_new_2014.pdf, a NOVOTNÁ, Eva.
Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisu podle RDA v MARC21.
Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupné
z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/113metodika-pro-katalogizaci-starych-kartografickych-tisku-a-rukopisu-podle-rda-v-marc21.
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moderní zpřístupnění, a to v kontextu zpřístupnění obdobných dokumentů v jiných institucích.
Proto je také doplněn dvěma přílohami, které usnadní zpracování map: Slovník pojmů
z oblasti historické kartografie (Příloha 1) a vzorovými popisy mapových děl (Příloha 2).
Výše uvedenému záměru odpovídá specifická struktura metodiky. Po obsahové
stránce pokyn vychází z principů Základního materiálu k tvorbě metodik zpracování
archivních souborů v platném znění, vzhledem k svému specifickému zaměření má však
jedinečnou skladbu. Výjimku tvoří pouze části v úvodu a závěru studie odpovídající
odbornému aparátu metodiky, nebo části nezbytné pro administrativní úkony spojené s
vydáním metodického pokynu, jeho implementací a uvedením v platnost.

1.5. Implementace

Metodický pokyn bude uplatněn jak při pořádání jednotlivých samostatných sbírek (Sbírka
map a plánů, Sbírka katastrálních map apod.) dosud neinventarizovaných (případně tehdy,
rozhodne-li se archiv přistoupit k jejich reinventarizaci), tak při pořádání fondů, jejichž
součástí jsou mapy (mapy a plány uchovávané v rámci fondů jejich původců) či při popisu
jednotlivých map a mapových děl.

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ
V metodice jsou často užívány následující pojmy, které je vhodné již v úvodu jednoznačně
definovat. Jsou to a) pojmy, které používají „ZP“, b) pojmy z oblasti historické kartografie.
Na tomto místě uvádíme ty nejdůležitější, dále srov. Slovník pojmů z oblasti historické
kartografie v příloze 1.
a)
Jednotlivost
Jednotlivost je jednotka popisu, která popisuje archiválie evidované prostřednictvím
evidenčních (resp. dílčích evidenčních) jednotek. V případě kartografického materiálu se
jedná se o mapy, jednu sekci mapového díla a atlasy. Jednotlivosti se v případě potřeby dále
dělí na části jednotlivosti (1. až n-té úrovně). Jednotlivosti jsou tedy takovými jednotkami
popisu, jejichž další fyzické dělení na části by vedlo k narušení jejich integrity.
Úrovně popisu jednotlivost, složka a série se vážou na příslušné vyšší úrovně popisu. V
případě popisu map se jednotlivost váže přímo na sérii a série na archivní soubor. Návaznost
na složku se v případě map používá pouze tehdy, když jsou popisovány mapy, které jsou
součástí spisového materiálu (neevidují se tedy jako samostatná evidenční jednotka). Každý
archivní soubor obsahuje minimálně jednu sérii, a to i v případě, že se skládá z jedné
jednotlivosti, resp. z jedné evidenční jednotky.
Série
Série je jednotka popisu, která vyjadřuje souvislosti mezi skupinami archiválií v rámci
archivního souboru. Série jsou zpravidla tvořeny buď na základě původní spisové manipulace
(například podle manipulačního období, organizačního členění původce, způsobu
shromažďování a správy dokumentů) nebo na základě umělého pořádacího schématu, věcné
(agendové) souvislosti, formální nebo obsahové příbuznosti. V případě, že si vnitřní
uspořádání celku vyžaduje další členění, obsahuje každá série tolik nižších sérií (1. až n
úrovně), kolik je potřeba k vyjádření všech úrovní hierarchické struktury této činnosti či
uspořádání. Nejnižší série obsahuje složky a jednotlivosti. V případě map, které bývají v
5

archivních fondech zařazeny na konci archivní pomůcky, mohou být sérií nejnižší úrovně
právě mapy chápané z hlediska diplomatických kategorií, ale mapy mohou být zařazeny i
jinde. Jako příklad by mohla sloužit např. agenda vodní knihy, která se sestává z vodní knihy
samotné, vložek k vodní knize (obsahujících spisy) a map tvořících přílohu k vodní knize.
b)
Atlas – sběratelský či sbírkový
Sběratelský či sbírkový atlas (Sammelatlas) je soubor map vytvořený na zakázku
objednavatelem podle jím stanovených kritérií. Mapy mohou být nejrůznější povahy,
zpravidla jsou jednotně adjustovány. Katalogizuje se každá mapa zvlášť. Sběratelský atlas se
zapisuje jako jednotlivost a odpovídá v MARC21 „Edici, pole 490 a 830“, jednotlivé mapy
jsou části jednotlivosti.
V anglicky psané literatuře se používá termín „composite atlas“.
Atlas – vydavatelský
Vydavatelský atlas je systematicky uspořádaný a jednotně technicky i graficky provedený
soubor map vztahujících se k tematické oblasti, vydaný, resp. prezentovaný v podobě knihy
nebo v podobě jednotlivých listů vkládaných do obalu. Je opatřen titulním listem a obsahuje
zpravidla další náležitosti (doprovodný text, rejstříky, což jej odlišuje od souboru map).
Atlasy se zapisují jako jednotlivosti; nevykazují se jako staré tisky, ale zpracovávají se podle
pravidel pro ně.
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. 5
Klad mapových listů
Klad mapových listů je působ rozdělení a uspořádání souvislého mapového díla na jednotlivé
mapové listy (sekce). 6 V anglicky psané literatuře pravděpodobně neexistuje ustálené
synonymum.
Mapa
Zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí
převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení)
ukazující prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy
přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů. Tato definice použitá i v ZP
vychází z Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí zpracovávaného
Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým; 7 ad druhy map v rámci
tematické kartografie srov. samostatná hesla a prvek popisu Druh mapy; specifické typy map
rozeznávané z formálního hlediska v tomto slovníčku uvádíme výběrově. Mapa je
jednotlivina, zpravidla nese název nebo jsme schopni jej logicky vytvořit. Je samostatným,
integrálním celkem zakresleným či vytištěným na jednom či více listech (ty ovšem nenesou
samostatné, na základě logického členění díla vytvořené názvy – srov. Mapové dílo a Soubor
map). Mohou na ni úzce navazovat textové dokumenty, tištěné i rukopisné, a je výchozí
archiválií pro popis.
5

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: http://www.vugtk.cz/slovnik/.
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: http://www.vugtk.cz/slovnik/.
7
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: http://www.vugtk.cz/slovnik/.
6
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Mapové dílo
Mapové dílo je souhrn mapových listů, které pokrývají souvisle zájmové území, jehož
zobrazení v daném měřítku není možné na jedné mapě; mapové dílo má jednotný klad
mapových listů, systematické označení mapových listů, jednotné mapové značky, jednotné
kartografické zobrazení a zpravidla jednotné měřítko. 8 V knihovnictví se používá pojem
„mapová série“. Často jsou v archivech uchovávány jednotlivé sekce mapového díla. Nejsou
doprovázeny žádným titulním listem nebo na jiném očekávatelném místě zapsaným názvem;
tento název může být také jen vžitý či uměle vytvořený. Jsou to zejména: III. vojenské
mapování – 1:25000 (tzv. Topografické sekce), III. vojenské mapování – 1:75000 (tzv.
Speciální mapy), mapy stabilního katastru, Státní mapa odvozená atd. Pro jejich katalogizaci
lze využít nástroj Mapseries: http://mapseries.mzk.cz/ . Podrobněji viz Příloha 2.
Vykazuje se jako jedna evidenční jednotka. U této evidenční jednotky se rovněž uvádí počet
listů (sekcí). V rámci archivního popisu je jednotlivostí. Jednotlivé sekce mapového díla
(mapové listy) jsou popisovány jako části jednotlivosti. Výjimkou jsou mapy vztahující se ke
stabilnímu katastru, kde je evidenční jednotkou mapa pro katastrální obec. V rámci archivního
souboru je pak takováto mapa jednotlivostí.
V anglicky psané literatuře se používá termín „map series”.
Měřítko mapy
Poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti; označuje se
výrazem 1:M, kde M je měřítkové číslo. V této podobě se měřítko nazývá číselné měřítko.
Grafické měřítko v mapě je úsečka rozdělená na dílky, jejichž délky odpovídají v měřítku
mapy číselně vyjádřeným skutečným délkám. Na mapách z období raného novověku a téměř
celého 19. století jsou použity historické délkové míry. Zejména u mapových děl se
uplatňovalo často tzv. Sáhové měřítko, což je měřítko 1:2880 (případně i 1:1440, 1:720), které
bylo zvoleno tak, aby jedno katastrální jitro (čtverec o straně 40 sáhů) v terénu bylo v mapě
zobrazeno jako jeden čtvereční palec. Po roce 1876 se v českých zemích začíná užívat
Dekadické měřítko, tedy měřítko mapy v dekadické (desítkové, metrické) soustavě (například
1:2000). 9
Metadata
Data popisující a dokumentující popisovaný objekt; informace o datech nebo datových
sadách. V kontextu map v archivech se vztahují nejčastěji k digitalizátům map. Informují o
okolnostech pořízení digitalizátu a jeho parametrech. Údaj se skládá ze tří částí, které evidují
metadata a) popisná, b) strukturální a c) administrativní.
Popisná metadata charakterizují popisovaný objekt (název, autorství, nakladatelské údaje,
klíčová slova), většinou na základě standardizovaného popisného schématu. Strukturální
metadata podávají informaci o vnitřním uspořádání dokumentu (vztahy mezi digitalizovanými
obrazy, např. mezi spisem a mapovou přílohou, plánem a rejstříkem apod.). Administrativní
(technická) metadata souvisí s především s digitalizovaným nebo digitálním dokumentem
(formát, velikost, barevnost, rozlišení; data o vzniku digitalizátu, informace o použitém
softwaru, data o rozpoznaném textu apod.). Mohou mezi ně patřit i data o přístupnosti
souboru nebo např. ochraně dat.
Plán
Plán je půdorysné vyjádření objektů malého územního rozsahu ve velkém měřítku bez použití
matematicky definovaných vztahů (kartografického zobrazení). Plán tedy zobrazuje tak malé
8
9
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území, že v něm není potřeba kartograficky řešit zkreslení dané zakřivením zemského
povrchu. U starých map nelze důsledně terminologicky rozlišovat mezi mapou a plánem,
neboť v předmoderní době vzniklý kartografický dokument nemusí naplňovat formální
hlediska a moderní definice. Lze proto doporučit dávat přednost pojmu mapa vždy tam, kde
obsah kartografického díla vyhovuje výkladu tohoto názvu. Současně je ale třeba přihlédnout
k tomu, zda použití termínu mapa neodporuje vžitým zvyklostem (např. plán města, situační
plán, územní plán apod.).
Původci mapy
Původci mapy se rozumí všechny osoby a korporace, které měly podíl na vzniku mapy.
Sekce mapového díla = mapový list
Sekce mapového díla neboli mapový list je samostatná jednotka mapového díla vyhotoveného
obvykle v souvislém kladu listů. 10 V anglicky psané literatuře se používá termín „map sheet”.
Je výchozí archiválií pro popis. Příklad odpovídající Mapovému dílu: III. vojenské mapování
– 1:25000: Sekce 4353/4; III. vojenské mapování – 1:75000: Horšovský Týn. 7-VIII, Sekce
4150.
Sekce souboru map
Sekce souboru map je částí souboru map, která je logickou jednotkou se samostatným názvem
(či jinak z logiky uspořádání Souboru map vyplývajícím označením /číselné či alfabetické
označení dané kladem listů, pořadím, zeměpisnými souřadnicemi apod./). Souboru map Dra
J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české odpovídá na úrovni Sekce souboru map: 23:
Klatovy – Nýrsko – Sušice; Souboru map Přehledná mapa územní organizace podle stavu ke
dni 1. ledna 1951 pak Sekce souboru map Gottwaldovský kraj.
Sekce souboru map je jednotlivostí, která je výchozí/základní archiválií při popisu, neboť
Soubory map nemusí být v jednom archivním souboru ani v jedné instituci dochovány
v úplnosti.
Soubor map
Soubor map je soubor nesoucí jeden titul a sestavený podle autorem (vydavatelem či jiným
původcem mapy nebo uživatelem) určeného logického klíče; zpravidla má kladem listů
(příklad: Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české, 1:75 000, 1909–1914),
územními jednotkami (příklad: Přehledná mapa územní organizace podle stavu ke dni 1.
ledna 1951) nebo jinak definované vnitřní členění. Soubor map se dělí na Sekce souboru map,
které jsou systematicky označené, všechny mají jednotné mapové značky, jednotné
kartografické zobrazení a zpravidla jednotné měřítko. Soubor map je v rámci archivního
souboru sérií a odpovídá v MARC21 „Edici, pole 490 a 830“.
Shrnutí:
Mapa a mapové dílo jsou z hlediska ZP pro potřeby počítání a vykazování množství
archiválií evidenční jednotkou (s výjimkou map stabilního katastru), z hlediska úrovně popisu
jednotlivostí. V případě mapových děl je nutné popisovat všechny mapové listy, které do
tohoto díla náleží, samostatně, a to jako části jednotlivosti.
V případě souboru map je pro potřeby počítání a vykazování množství archiválií evidenční
jednotkou sekce souboru map; z hlediska úrovně popisu je sérií.

10

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: http://www.vugtk.cz/slovnik/.

8

Mapovým dílům bude věnována zvláštní pozornost formou zpracovaných příkladů pro
nejčastější mapová díla, která se vyskytují v archivech v České republice. Příklady jsou
zveřejněny zde v příloze 2, na https://mapseries.mzk.cz/ , popř. v Archivním časopise.
Glóby, plastické či reliéfní mapy, modely terénu se vykazují jako mapy, v poznámce se uvede
přesná charakteristika.

3. MAPY V ARCHIVECH V ČESKÉ REPUBLICE
3.1. Instituce uchovávající mapy v ČR

Mapy jsou v České republice uchovávány v paměťových institucích, tedy v archivech,
knihovnách, muzeích a galeriích, dále v ústavech Akademie věd a vysokých škol (vč. Mapové
sbírky Univerzity Karlovy v Praze, která byla budována jako „státní sbírka mapová“ a
soustředila tak mapy z řady institucí vč. Národního muzea), v archivech některých firem a
státních úřadů (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, Národní
památkový ústav, Česká geologická služba), ale řada z nich se nachází v antikvariátech, u
soukromých sběratelů, na úřadech, u původců (architekti a urbanisté) a jinde. 11
V archivní síti nalezneme mapy zejména ve specializovaných archivech (rozsáhlé mapové
fondy má Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Archiv Pražského hradu; ale také archivy
některých vysokých škol), dále v Národním archivu, ve státních oblastních archivech (resp.
v Moravském zemském archivu v Brně a Zemském archivu v Opavě), v jejich vnitřních
organizačních jednotkách státních okresních archivech a v archivech územně samosprávných
celků. 12 Zde jsou mapy součástí různých archivních souborů. 13 Nejde jen o mapové sbírky/
sbírky map a plánů, ale také o sbírky soudobé dokumentace. Ve veřejných archivech jsou
mapy ve velké míře zastoupeny v archivních fondech velkostatků, státních statků, lesních
závodů (a fondů lesních správ), archivů průmyslových podniků, archivů měst, archivů obcí,
místních národních výborů, okresních soudů, okresních úřadů, jednotných zemědělských
družstev a turistických spolků. Tištěné mapy mohou být také evidovány v rámci knihovny
archivu.
V archivech jsou uchovávány primárně mapy rukopisné, které jsou jedinými exempláři svého
druhu, ale také mapy tištěné, které nalezneme v dalších paměťových institucích v České
republice i v zahraničí.
Z výše uvedeného je zřejmé, že aktuální distribuce map do institucí a v rámci nich do fondů a
sbírek se neřídila jasnými pravidly, ale daleko spíše je dána historickým vývojem institucí
v České republice, vývojem pravidel pro evidenci a zpřístupňování materiálu,
nejednoznačnou povahou sledovaného materiálu a dalšími vlivy. O to větší smysl má
spolupráce paměťových a dalších institucí a koordinace postupu na zpřístupňování
uchovávaných dokumentů.
11

Bylo učiněno mnoho pokusů o sepsání map zobrazujících území České republiky (Československa).
Nejkomplexnější je dvousvazkové dílo Františka Roubíka, ROUBÍK, František. Soupis map českých zemí. 2 sv.
Praha: Nakladatelství ČSAV, 1952–1955, založené na rozsáhlé soupisové akci a praxi autora, doplněné
Günterem Fiedlerem: FIEDLER, Günter. Doplňky k Soupisu map českých zemí – 2. svazek. Listy katedry
historie [Pedagogické fakulty v Hradci Králové].1995, 8, 81–100; FIEDLER, Günter. Druhé doplňky k Soupisu
map českých zemí – 2. svazek. Východočeské listy historické. 2002, 15–16, 251–266; FIEDLER, Günter. Třetí
doplňky k soupisu map českých zemí - 2. svazek. Východočeské listy historické. 2005, 23-24, 41-53.
12
Rámcový přehled podávají Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky. SEMOTANOVÁ, Eva a
ŠIMŮNEK, Robert (edd.). Praha: Nakladatelství Historický ústav, 2000; AZZANI, Abdulla. Mapové sbírky ve
vědeckých knihovnách a archivech České republiky. Historická geografie. 2005, 33, 432–475, a postupně
utvářená Databáze digitalizovaných mapových sbírek České republiky [dostupná online]:
http://dms.euweb.cz/databaze.php.
13
Fondů s mapami je v evidenci Národního archivního dědictví 7288 (k 31. 12. 2019).
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3.2. Uložení archiválií téhož původce ve více institucích; tištěné mapy

S ohledem na stále relativně nízký stav zpřístupnění mapového bohatství České republiky a na
četnost badatelských dotazů směřujících k mapové dokumentaci jedné obce/města či jedné
budovy, je účelné, aby se zpracovatel archivních souborů zahrnujících mapy a plány
(výhradně i dílčím způsobem) tam, kde je to smysluplné, obeznámil se stavem dochování
jiných exemplářů téže mapy a map souvisejících v jiných institucích (v případě SOkA alespoň
v příslušném oblastním archivu a v muzeu či galerii v centru daného regionu) a zjistil
rámcový stav fondů stavebního archivu (spisovny stavebního odboru městského úřadu), a to
zejm. v případě map rukopisných.
V případě tištěných map se předpokládá, že většina titulů byla již alespoň v některém vydání
díky masivní digitalizaci a budování digitálních on-line přístupných katalogů velkých
mapových sbírek v České republice i v zahraničí v posledních letech zpřístupněna. Se stále
stoupající mírou pravděpodobnosti lze předpokládat, že jedná-li se o tištěnou mapu, byla již
některou paměťovou institucí, zejm. knihovnou, popsána a zpřístupněna. Ověřit to lze
komfortně díky tzv. virtuálním mapovým sbírkám dostupným na: oldmapsonline.org, popř.
chartae-antiquae.cz . Dokud nebude uveden v činnost sdílený katalogizační systém, nelze
v archivnictví uplatnit výhodu přejímání záznamů obvyklou v knihovnictví. Nicméně je
smysluplné u tištěných map ověřit, zda již nebyl některou hodnověrnou institucí pořízen
kvalitní záznam, a ten využít.

3.3. Uložení map

Řídí se možnostmi a zvyklostmi instituce, fyzickou podobou, adjustací a stavem mapy. Pro
zpřístupnění není rozhodující, kde je mapa uložena.

3.4. Nástroje a software již využívané v českém archivnictví

Vlastní software vyvinuly nebo aplikovaly některé specializované archivy (Ústřední archiv
zeměměřictví a katastru / http://archivnimapy.cuzk.cz/, Česká geologická služba /
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/).
České archivnictví využívá zejména dvě pořádací aplikace vyvinuté v souladu se ZP. První
z nich je BACH ProArchiv, který využívá např. Národní archiv v Praze, Archiv hlavního
města Prahy, Zemský archiv v Opavě či Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Druhou je
pořádací systém ELZA, který využívají Moravský zemský archiv v Brně, Státní oblastní
archiv v Plzni, Praze, Třeboni a Zámrsku.
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Obr. 3.4.1. Formulář pro katalogizaci mapy v pořádacím systému ProArchiv.

Obr. 3.4.2. Formulář pro katalogizaci mapy v pořádacím systému ELZA.

Řada archivů zpřístupnila část svých mapových fondů v rámci projektu Chartae-antiquae. Zde
byl pro zařazení skenu mapy do virtuální mapové sbírky požadován alespoň základní soubor
metadat, tedy prvků popisu, který by byl dostačující pro základní vyhledávání. Jejich úplnost i
formu si ovšem stanovoval a záznamy realizoval každý archiv samostatně. Proto je popis
nestandardizovaný a jeho úroveň velmi kolísá. V důsledku toho je většina výsledků dotazů na
databanku nereprezentativní.

4. ZPŘÍSTUPNĚNÍ MAP
4.1. Archivní pomůcky
11

ZP stanovují hloubku popisu (viz dále), která se odráží v archivních pomůckách. Rozlišují se
archivní pomůcky základní a speciální (viz ZP, kap. 2.10).
A. Základní se dělí na:
a) prozatímní pomůcky - prozatímní inventární seznam, manipulační seznam 1. a 2.
typu a manipulační seznam,
b) inventář,
c) katalog.
B. Speciální (podrobně ZP, s. 38)
a) rejstřík,
b) tematický katalog,
c) soupis archiválií,
d) tematický rejstřík.
Mají jako pomůcky pro orientaci pro vyhledávání map v jednom a především ve více
archivních souborech pro mapy velký smysl. Za speciální archivní pomůcku označíme:
a) Soupis map českých zemí Františka Roubíka, na který se odkazuje v práci prvku
popisu ZP 4.5.2: Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro
vyhledávání (viz dále).
b) Celostátní a nadnárodní virtuální mapové sbírky (viz kap. 4.2) nebo obdobné
elektronické pomůcky pracující na stejném principu např. pro jednu instituci (jeden
archiv) nebo síť institucí (oblastní archiv).

4.2 Speciální archivní pomůcky pro mapy – virtuální mapové sbírky

I když již několik desetiletí probíhá – vzhledem k neúplnosti a zastaralosti Roubíkova Soupisu
map českých zemí – diskuse o založení národního mapového portálu či zřízení centrálního
vyhledavače nad katalogy mapových sbírek v České republice, dosud jednotná báze spuštěna
nebyla. Dílčí báze jednotlivých institucí jsou přístupné z webové stránky Databáze
digitalizovaných mapových sbírek České republiky http://dms.euweb.cz/databaze.php.
Centrální vyhledavač suplují do jisté míry virtuální mapové sbírky
Old Maps Online: www.oldmapsonline.org a Virtuální mapová sbírka: www.chartaeantiquae.cz .
Vzhledem k povaze mapy, která komunikuje obrazovým (grafickým) jazykem, a jejímž
primárním smyslem je zachycení určitého území, části zemského povrchu, s čímž souvisí
nejčastější badatelský dotaz, který je v souvislosti s mapami kladen, je ideální vzít v potaz
především hledisko prostorové. Výhodné je zároveň pracovat i v archivní pomůcce s mapou
moderní (1). Velký význam má také (2) filtrování evidovaných map podle data. Tyto dva
parametry umožňují aplikovat tzv. „časoprostorové vyhledávání (obr. 4.1-4.5).
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Obr. 4.2.1: www.oldmapsonline.org . Geografické vyhledávání v řadě světových sbírek digitalizovaných
starých map, díky projektu StareMapy.cz s výrazným zastoupením sbírek z ČR. Do portálu lze zapojit libovolnou
sbírku digitalizovaných map po splnění určitých technických předpokladů http://www.oldmapsonline.org/add-maps/ .

Obr. 4.2.2: www.chartae-antiquae.cz . Tato virtuální mapová sbírka zahrnuje vedle četných tištěných map z
18. a 19. století především jinde nedostupné rukopisné mapy a plány státních oblastních archivů a řady muzeí.
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Obr. 4.2.3: mapranksearch.mzk.cz . Na této stránce je možné za použití geografického vyhledávání vytvořit
rešerši ve zkatalogizovaných (ne nutně naskenovaných) mapách z českých knihoven.

Obr. 4.2.4: vufind.mzk.cz . Geografické vyhledávání v katalogu MZK - Moravská zemská knihovna v Brně je
jednou z knihoven, která již řadu let opatřuje souřadnicemi všechny mapy, které zpracovává jak v podobě
nového přírůstku, tak retrospektivně.

Z hlediska archiváře je třeba zajistit vedle jednoznačného uložení digitalizátu mapy (viz kap.
6) pro časoprostorové vyhledávání
- zeměpisné souřadnice určující zobrazení území,
- datum vzniku,
- měřítko,
- obsah, regest a
- údaje pro textové vyhledávání, především původce mapy nebo název.
Těchto pět prvků popisu (viz dále) pro mapy označujeme jako minimální popis. Ten bude
aplikován vždy, když se archivář setká s mapou jako speciálním druhem archiválie – ať již je
14

součástí fondu původce nebo speciální sbírky. Archivář získá jistotu, že je zajištěna
vyhovující minimální míra zpřístupnění.
K jednotlivým položkám viz Digitalizace map; Souřadnice; Datace; Měřítko; Původci mapy

zeměpisné souřadnice

datace

měřítko

původci mapy

Obr. 4.2.5 Oldmapsonline.org
Výsledek dotazu na mapy Olomouce z období 1850-1900 v měřítku do 1:50000 s vyznačením prvků popisu, které
archivář musí vyplnit.

4.3 Základní archivní pomůcky pro mapy – minimální popis, inventář,
katalog

Mapy se v archivech vyskytují v samostatných fondech (nejčastěji ve speciálních archivech),
v samostatné mapové sbírce či ve fondu původce mapy nebo úřadu či soukromé osoby, která
s nimi pracovala, dále v archivní knihovně či ve sbírkách označovaných jako soudobá
dokumentace apod.
Pro všechny případy platí konstatování ZP, že u prozatímních pomůcek je závazná hloubka
popisu na úrovni složka nebo jednotlivost, u inventáře na úrovni jednotlivost, která nesmí být
sloučena do složky, u katalogu na úrovni jednotlivost. Z toho vyplývá pro mapové sbírky a
samostatné mapové fondy, to, že tvořím-li:
a) prozatímní pomůcky - prozatímní inventární seznam, manipulační seznam 1. a 2. typu
a manipulační seznam, a to ať už k archivnímu souboru nebo přírůstku, pak vzhledem
k jejich prozatímnímu charakteru aplikujeme na mapy minimální popis,
b) inventář, aplikujeme hloubku popisu, kterou stanovují ZP pro mapy, nebo podrobnější
– srov. dále,
c) katalog, aplikujeme hloubku popisu, kterou stanovují ZP pro mapy – srov. dále.
ZP stanovují formální náležitosti jednotlivých typů archivních pomůcek takto:
15

Manipulační seznam (podrobně ZP, s. 37)
a) titulní list,
b) úvod,
c) jednotky popisu,
d) tiráž.
Inventář (podrobně ZP, s. 37-38)
a) titulní list,
b) úvod se seznamem použitých pramenů a literatury,
c) inventární seznam,
d) rejstříky,
e) tiráž,
f) obsah a přílohy k úvodu.
Katalog (podrobně ZP, s. 38)
a) titulní list,
b) úvod se seznamem použitých pramenů a literatury,
c) katalogové záznamy,
d) rejstříky,
e) tiráž,
f) obsah a přílohy k úvodu.
Pro vytvoření archivní pomůcky pro mapové sbírky a samostatné mapové fondy se tvoří
inventář či katalog, jejichž tvorba je popsána dále v kap. 5; je vhodné využít doporučenou
literaturu na konci této metodiky.
Pro mapy zařazené v archivní knihovně aplikujeme buď minimální popis, popř. popis
podle pravidel pro zpracování map v knihovnách. 14
Pro mapy ve fondech původců nebo zařazené kdekoli jinde, se aplikuje alespoň minimální
popis; vyloučen není podrobnější stupeň zpřístupnění (popis na úrovni inventáře či katalogu).

5. POPIS ARCHIVÁLIÍ
5.1. Zásady popisu archiválií

Popis archiválií se vždy řídí zásadami uvedenými v ZP (kap. 3, s. 39-40):
1. Popis od obecného ke specifickému.
2. Informace a hloubka popisu odpovídající úrovni popisu a druhu archivní pomůcky,
přičemž hlubší popis není vyloučen.
3. Propojení popisů.
4. Neopakování informací z vyšších úrovní popisu.

5.2. Úrovně popisu

Mapa, mapové dílo či Sekce souboru map jsou z hlediska úrovně popisu podle ZP
jednotlivost; jedna sekce mapového díla (mapový list) je částí jednotlivosti.

14

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupné na
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/dokumenty/def_met_RDA_new_2014.pdf
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V případě fondů a sbírek, kde dominují kartografické dokumenty, je třeba při třídění vzít
v úvahu všechny úrovně popisu (ZP, kap. 3, s. 40-44):
1. Archivní soubor.
Tato nejvyšší úroveň popisu se používá vždy a pro celý fond jen jednou, bez ohledu na počet
původců či manipulací. Archivním souborem je typicky s ohledem na kartografické
dokumenty v archivech mapová sbírka či sbírka map katastrálních apod.
2. Série.
ZP konstatují, že fond musí obsahovat alespoň jednu sérii. Ta je podřízena archivnímu
souboru a odpovídá původci nebo manipulačnímu období, druhu archiválií, nebo se používá
kombinace obou hledisek. Těmto vyšším sériím mohou být podřízené nižší série obsahující
dílčí logické celky tříděné podle různých hledisek (např. soubor map).
3. Jednotlivost.
ZP praví, že jednotlivost je vždy podřízena úrovni série nebo složka a popisuje buď archiválie
evidované prostřednictvím evidenčních (resp. dílčích evidenčních) jednotek (například
registraturní pomůcky, resp. podací protokoly), nebo archiválie nebo jejich části na nejnižší
úrovni v rámci složek a podsložek. To splňuje mapa či mapové dílo.

Obr. 5.2.1: Turnov – Sobotka – Jičín – Paka. List 79: Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české.
Barevný tisk, Praha: F. Topič, 1911, 1:75 000, 310 x 390 mm. List 79 v rámci edice vydávané Josefem
Bělohlavem v Praze v letech 1909–1914.
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Příklad 1:

Archivní soubor: Sbírka map a plánů
Série 1. úrovně: Mapy států
Série 2. úrovně: Československo
Série 3. úrovně: Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české, 1:75000,
1909–1914
Jednotlivost: List 79: Turnov - Sobotka - Jičín - Paka.
Příklad 2:
Archivní soubor: Spolek turistů Jičín
Série 1. úrovně: Mapy
Série 2. úrovně: Mapy Prachovských skal
Jednotlivost: č. 1 Prachovské skály u Jičína. Josef Haken, Karel Bartoš. Nákladem
Spolku turistů v Jičíně. Tiskařské závody Ad. Švarce v Kutné Hoře. 1:7200. 330 x
470 mm.

V některých případech jsou mapy součástí spisového materiálu uloženého v kartonech či
fasciklech. I tyto mapy by měly být v rámci inventarizace a katalogizace popisovány, přestože
nejsou jako mapy evidenčně vykazovány. V případě mapy ve složce se použije prohloubený
popis a mapa je zapsána jako jednotlivost bez evidenční jednotky.
Příklad 3:
Archivní soubor: Okresní národní výbor Tachov
Série 1. úrovně: 3. díl 1960-1990
Série 2. úrovně: 2. manipulace
Série 3 úrovně: Plánovací odbor
Složka: sign. 151 Přípravný materiál pro asanaci Tachova 1961-1964
Jednotlivost (bez evidenční jednotky): Mapa stávajícího stavu 1:5000

5.3. Prvky popisu
Hloubka a odpovídající prvky popisu
ZP dělí popis archiválií na 1) základní, 2) rozšířený. Dané hloubce popisu (odrážející se
v příslušné archivní pomůcce: prozatímní archivní pomůcky, inventář, katalog) předepisují
povinné prvky popisu uvedené v ZP (kap. 4 a 5, s. 45-80). Prvky popisu jsou univerzální a
specifické – vztahující se ke konkrétnímu druhu archiválií. K prvkům podle ZP lze na základě
specifických potřeb archivu přidat další, jejich náplň se však nesmí ani částečně překrývat s
prvky jinými.
Předmětem tohoto metodického pokynu nejsou následující univerzální prvky popisu, které se
povinně uvádějí bez ohledu na typ archiválie
a) Univerzální prvky popisu – oblast identifikačních informací v rozsahu
• Referenční označení (Pořadové číslo) (ZP 4.2.1)
• Jiná označení (ZP: 4.2.2)
• Ukládací číslo (ZP: 4.2.10)
b) Univerzální prvky popisu – oblast podmínek přístupnosti a využití
• Podmínky přístupu, práva k jednotce popisu a její reprodukci (ZP: 4.4.1)
• Možnost zveřejnění informací o jednotce popisu (ZP: 4.4.2)
• Možnost zveřejnění reprodukce jednotky popisu (ZP: 4.4.3)
• Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky (ZP: 4.4.4)
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Je-li to nutné nebo účelné, je možné využít prvky popisu z úrovně katalog také v inventáři či
při aplikaci minimálního popisu. (Týká se kromě měřítka a původců mapy zejm. předloh,
odkazů na příbuzné dokumenty apod.). Zároveň ZP konstatují, že prvky popisu archiválií
uvedené v ZP neomezují využívání prvků popisu vyžadovaných speciálními standardy, které
používají specializované archivy.

5.4. Používání prvků popisu v rámci jednotlivých archivních pomůcek
Tento přehled prvků popisu závazný jako minimální pro jednotlivé kategorie pomůcek
vychází z toho, že mapy jsou v archivech napříč fondy jako jednotlivosti, resp. části
jednotlivosti.
Tam, kde je to účelné, uvádíme odpovídající pole MARC21 podle RDA. 15

A. Prozatímní pomůcky – prozatímní inventární seznam, manipulační seznam 1. a
2. typu a manipulační seznam – Minimální popis (viz 4.3.a)
Minimální popis mapy se skládá z následujících prvků popisu
• Úroveň popisu (ZP: 4.2.7)
• Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh (ZP: 4.2.8)
• Evidenční jednotka – počet (ZP: 4.2.9)
• Obsah, regest (ZP: 4.2.3)
• Datace vzniku jednotky popisu (ZP: 4.2.5; MARC21: 264c; ZAO: Datum vzniku)
• Souřadnice (ZP: 5.2.6; MARC21: 255c)
• Měřítko (ZP: 5.2.5; MARC21: 255a)
• Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu (ZP: 5.2.9; MARC21: 245n/p)
• Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původce mapy

15

NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014.
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Obr. 5.2.2. Mappa über die Hochreiches Grafflichen Exzellentz Colloredischen Maiorat Herrschaft Oppotschno.
Barevná kresba, František Václav Michálek, 1749, grafické měřítko [1:16 200], 2000 × 2700 mm. SOA
v Zámrsku, fond Vs Opočno, mapa č. 1.

Příklad 1:
Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie - druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Rukopisná mapa panství Opočno z roku 1749;
v parergonu veduta města Opočno

Datace vzniku jednotky popisu

1749

Souřadnice

GPS: 050°23´25´´N--050°10´21´´N/015°55´33´´E-016°26´27´´E

Měřítko

Veřejná poznámka
(Měřítko originál)
Měřítko

Grafické měřítko: 91 böhmische Landseilen und 13
Ellen, jede Landseil a 52 Prager Ellen = 175 mm

[1:16 220]
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Díl, část, pořadí
vydání
jednotky popisu
[vyplňuje se, jeli aplikovatelné,
zejména
v případě sekcí
mapových děl]

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

F. V. Michalek, geometr; Michálek, František
Václav

B. Pro Inventář (viz 4.3.b) jsme stanovili jako povinné tyto prvky popisu:
• Úroveň popisu (ZP: 4.2.7)
• Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh (ZP: 4.2.8)
• Evidenční jednotka – počet (ZP: 4.2.9)
• Obsah, regest (ZP: 4.2.3)
• Datace vzniku jednotky popisu (ZP: 4.2.5; MARC21: 264c)
• Formální název jednotky popisu (ZP: 4.2.4; MARC21: 245a)
• Název autorského díla (ZP: 5.2.2; MARC21: 245a ; b)
• Existence kopií jednotky popisu (ZP: 4.5.3)
• Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání (ZP 4.5.2
MARC21: 856 pro on-line dostupné kartografické dokumenty s URL)
• Edice a literatura (ZP: 5.2.11)
• Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu (ZP: 5.2.9; MARC21: 245n/p)
• Rozměry, hmotnost, velikost, množství (ZP: 5.2.4; MARC21: 300a ; c )
• Měřítko (ZP: 5.2.5; MARC21: 255a)
• Souřadnice (ZP: 5.2.6; MARC21: 255c)
• Druh mapy
• Technika, adjustace, nosič a látka záznamu (ZP: 5.2.8; MARC21: 300b)
• Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy (ZP: 5.9.1
Popisované role entit ve vztahu k mapám; MARC21: 245c)
Korporace / Fyzické osoby vydavatelé / nakladatelé
Korporace / Fyzické osoby Kartografové
• Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Geografické objekty
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Rozdíly oproti ZP:
Jako povinné prvky byly v inventáři určeny
• Rozměry, hmotnost, velikost, množství (ZP: 5.2.4; MARC21: 300a ; c)
• Technika, adjustace, nosič a látka záznamu (ZP: 5.2.8; MARC21: 300b), přičemž
se uvádí pouze technika, adjustace a barevnost
• Druh mapy
Příklad 1:
Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Rukopisná mapa panství Opočno z roku 1749;
v parergonu veduta města Opočno

Datace vzniku jednotky popisu

1749

Formální název jednotky popisu
Vytváří se tehdy, když není uveden „Název
autorského díla“
Název autorského díla

Mappa über die Hochreiches Grafflichen Exzellentz
Colloredischen Maiorat Herrschaft Oppotschno

Existence kopií jednotky popisu

Barevná digitální reprodukce dostupná v badatelně
archivu

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

Fond Velkostatek Opočno 1581–1948. SOA
v Zámrsku, č. fondu 375, mapa č. 1
ROUBÍK, František. Soupis map českých zemí. 2.
Praha: Nakladatelství ČSAV, 1955, s. 133-134, č.
879.
http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/39885

Edice a literatura

TŮMOVÁ, Martina. Mapy ColloredoMansfeldského panství Opočno z let 1749-1880.
Historická geografie. 2015, 41 (1), s. 23-45.

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu
[vyplňuje se, je-li aplikovatelné, zejména
v případě sekcí mapových děl]
Rozměry, hmotnost, velikost, množství

1 mapa na 1 listě; rozměr listu 2030 x 2660 mm

Měřítko

Měřítko originál

Grafické měřítko: 91 böhmische Landseilen und 13
Ellen, jede Landseil a 52 Prager Ellen = 175 mm

Měřítko převedené

1:16 200

Souřadnice

GPS: 050°23´25´´N--050°10´21´´N/015°55´33´´E-016°26´27´´E

Druh mapy

Tematická – hospodářská
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[Výběr z nabídky]

Tematická - sídel a pozemků
Tematická - politická a správní

Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
[V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost]
Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]

Popisované role entit
ve vztahu k mapám a
atlasům: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle
pravidel Centrálního
archivního modulu
pro správu záznamů
archivních entit (dále
jen CAM).

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Kresba (barevná)

F. V. Michalek, geometr; Michálek, František
Václav

Místo vzniku jednotky
popisu

Entity zachycené
jednotkou popisu

Opočno (Rychnov nad Kněžnou, Česko)

V případě, že je na mapě rovněž veduta, pečeť či (podrobnější) plán, lze i popis jednotlivosti
prohloubit a popsat část jednotlivosti. Základní prvky popisu jsou:
• Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh (ZP: 4.2.8)
• Obsah, regest (ZP: 4.2.3)
Ostatní prvky popisu lze podle potřeby dále přidávat. Například pro veduty je žádoucí odkázat
na jejich soupis, resp. jejich databázi Soupis vedut v českých a slovenských archivech
(https://veduty.bach.cz) v prvku Edice a literatura (ZP: 5.2.11).
Úroveň popisu
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh
Obsah, regest
Edice a literatura

Část jednotlivosti
Grafický list (pro veduty)
Celkový pohled na město Opočno
Soupis vedut vzniklých do roku 1850, svazek II/1 Státní oblastní archivy, Praha
1999, veduty č. 1241
Veduty v českých a slovenských archivech [online]:
http://www.veduty.cz/veduty/permalink?xid=600506b72eee285d2e6e94b4aa55d157

Příklad 2:
Úroveň popisu

Jednotlivost
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Evidenční jednotka/Typ archiválie - druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Tištěná barevná mapa z roku 1911, součást souboru
„Podrobné mapy zemí Koruny české“ Františka
Bělohlava vydávaného u Františka Topiče v Praze,
určená a mapovým obsahem odpovídající potřebám
turistického ruchu. Zachycuje oblast
severovýchodních Čech – Český ráj a Podkrkonoší.

Datace vzniku jednotky popisu

1911

Formální název jednotky popisu
Vytváří se tehdy, když není uveden „Název
autorského díla“
Název autorského díla

Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny
české: List 79: Turnov – Sobotka – Jičín – Paka

Existence kopií jednotky popisu

Digitalizováno VÚGTK 2013

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

Edice a literatura

CHODĚJOVSKÁ, Eva. Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české, 1 : 75 000,
1909 – 1914 [online]:
www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/belohlav

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny
české / Podrobné mapy zemí Koruny české v
měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při
silnici ležících / Podrobné mapy zemí Koruny české
v měřítku 1:75.000 a průvodce statistickohistorický po všech místech na těchto mapách
uvedených
List 79: Turnov – Sobotka – Jičín – Paka

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

1 mapa na 1 listě; rozměr listu 400 x 470 mm;
rozměr mapy 310 x 390 mm

Měřítko

1:75 000

Měřítko
Měřítko převedené

Souřadnice

Druh mapy

Tematická – turistická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
[V inventáři se uvádí pouze technika a
barevnost]

Tisk (barevný)
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Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]

Popisované role entit
ve vztahu k mapám a
atlasům: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle
pravidel CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Nakladatel F. Topič, knihkupec v Praze; Topič,
František

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Dr. Bělohlav; Bělohlav, Josef

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha (Česko)

Entity zachycené
jednotkou popisu

Turnov (Semily, Česko)
Sobotka (Jičín, Česko)
Jičín (Česko)
Nová Paka (Jičín, Česko)

Poznámka pro pořádací systém ELZA: Pokud je žádoucí popsat mapu na úrovni inventáře a
započítat mapu zařazenou do složky společně se spisy, kterých je součástí, pak je třeba založit
„logickou složku“.
C. Katalog (viz 4.3.c)
• Úroveň popisu (ZP: 4.2.7)
• Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh (ZP: 4.2.8)
• Evidenční jednotka – počet (ZP: 4.2.9)
• Obsah, regest (ZP: 4.2.3)
• Datace vzniku jednotky popisu (ZP: 4.2.5; MARC21: 264c)
• Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu (ZP: 5.2.1)
• Formální název jednotky popisu (ZP: 4.2.4; MARC21: 245a)
• Název autorského díla (ZP: 5.2.2; MARC21: 245a ; b)
• Existence kopií jednotky popisu (ZP: 4.5.3)
• Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání (ZP 4.5.2
MARC21: 856 pro on-line dostupné kartografické dokumenty s URL)
• Edice a literatura (ZP: 5.2.11)
• Identifikace předlohy kopie (ZP: 4.5.1)
• Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu (ZP: 5.2.9; MARC21: 245n ; p)
• Způsob a forma dochování (ZP: 5.2.3)
• Rozměry, hmotnost, velikost, množství (ZP: 5.2.4; MARC21 300a ; c)
• Měřítko (ZP: 5.2.5; MARC21: 255a)
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•
•
•
•
•

Souřadnice (ZP: 5.2.6; MARC21: 255c)
Druh mapy
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu (ZP: 5.2.8; ZAO: Provedení; MARC21:
300b)
Jazyk, písmo (ZP: 5.2.10)
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy (ZP: 5.9.1
Popisované role entit ve vztahu k mapám)

Korporace / Fyzické osoby
Korporace / Fyzické osoby
Korporace / Fyzické osoby
Korporace / Fyzické osoby
Korporace / Fyzické osoby
Korporace / Fyzické osoby
Fyzické osoby
Fyzické osoby
Fyzické osoby
Korporace / Fyzické osoby
Korporace / Fyzické osoby
Geografické objekty
Geografické objekty

Korporace / Fyzické osoby /
Geografické objekty / Události
/ Díla
•

vydavatelé/nakladatelé
objednavatelé/příjemci
kartografové
autoři textů
autoři výtvarné stránky
fotografové
redaktoři
editoři
kresliči
výrobci nosičů záznamů
tiskárny/tiskaři
místa vzniku jednotek popisu
místa vzniku předloh
popisovaných kopií
ostatní entity zachycené
jednotkami popisu

Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Geografické objekty

Rozdíly oproti ZP:
- byl vypuštěn prvek
• Orientace z hlediska světových stran (ZP: 5.2.7)
- byly přidány prvky
• Výzdoba
• Druh mapy

Výzdoba
Pro velmi podstatné údaje typu:

V parergonu alegorická oslava plodnosti Čech;
bohatě provedená kartuše kolem názvu a legendy

Dále viz Související záznam
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Příklad 1:

Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka - druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Rukopisná barevná mapa panství Opočno z roku 1749;
v parergonu veduta města Opočno

Datace vzniku jednotky popisu

1749

Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku
jednotky popisu
Formální název jednotky popisu
Vytváří se tehdy, když není uveden „Název
autorského díla“
Název autorského díla

Mappa über die Hochreiches Grafflichen Exzellentz
Colloredischen Maiorat Herrschaft Oppotschno

Existence kopií jednotky popisu
[opakovatelné dle potřeby]; vyplňuje se, je-li
aplikovatelné

Barevná digitální reprodukce dostupná v badatelně
archivu

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

Fond Velkostatek Opočno 1581–1948. SOA v Zámrsku,
EL NAD č. 375, mapa č. 1

[opakovatelné dle potřeby; odkaz na
analogové edice i on-line zdroje a na příbuzné
archivní dokumenty]; vždy citujte starší
pomůcku k danému fondu/sbírce; František
Roubík: Soupis map českých zemí; URL na
Chartae-antiquae.cz či OldMapsOnline.org

ROUBÍK, František. Soupis map českých zemí. 2. Praha:
Nakladatelství ČSAV, 1955, s. 133-134, č. 879.

Edice a literatura

TŮMOVÁ, Martina. Mapy Colloredo-Mansfeldského
panství Opočno z let 1749-1880. Historická geografie.
2015, 41 (1), s. 23-45.

http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/39885
Mladší kopie: SOA Zámrsk, Vs Opočno, mapa č. 2.
Mappa über die seiner hoch grafl[ichen] Excelenz Herrn
Grafen von Colloredo zugehörigen Majorat Herrschaft
Oppotschno. Josef Adel Millius podle Františka Václava
Michálka. Kolem roku 1800. [1:48 000], 620 × 855 mm.
In: Virtuální mapová sbírka [online]. Dostupné z:
http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/39201 [cit. 201912-31].

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

Způsob a forma dochování

Originál

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

1 mapa na 1 listě; rozměr listu 2030 x 2660 mm

Měřítko

Měřítko

[1:16 200]

Veřejná poznámka

Grafické měřítko: 91 böhmische Landseilen und 13 Ellen,
jede Landseil a 52 Prager Ellen = 175 mm

Souřadnice

GPS: 050°23´25´´N--050°10´21´´N/015°55´33´´E-016°26´27´´E
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Druh mapy

Tematická - hospodářská

[Výběr z nabídky]

Tematická - sídel a pozemků
Tematická - politická a správní

Technika, adjustace, nosič a látka záznamu

papír podlepený plátnem

Jazyk, písmo
Výzdoba

Němčina
V horní části mapy název mapy na stuze, která je nesena
vlevo andělem s Božím okem, vpravo alegorií
Spravedlnosti; uprostřed stuhy korunovaný erb Colloredů
nesen dvěma korunovanými lvy, erb obtočen Řádem
zlatého rouna. V dolní části mapy růžice světových stran
a při dolním okraji parergon v podobě veduty městečka
Opočna, nad ním ve stuze nápis: „PROSPECT VON
OPPOTSCHNA".

Poznámka

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]

Popisované role entit
ve vztahu k mapám a
atlasům: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle
pravidel CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

F. V. Michalek, geometr; Michálek, František Václav

Místo vzniku jednotky
popisu

Entity zachycené
jednotkou popisu

Opočno (Rychnov nad Kněžnou, Česko)

V případě, že je na mapě rovněž veduta, pečeť či (podrobnější) plán, lze i popis jednotlivosti
prohloubit a popsat část jednotlivosti. Základní prvky popisu jsou:
• Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh (ZP: 4.2.8)
• Obsah, regest (ZP: 4.2.3)
Ostatní prvky popisu lze podle potřeby dále přidávat. Například pro veduty je žádoucí odkázat
na jejich soupis, resp. jejich databázi Soupis vedut v českých a slovenských archivech
(https://veduty.bach.cz) v prvku Edice a literatura (ZP: 5.2.11).
Úroveň popisu
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh
Obsah, regest
Edice a literatura

Část jednotlivosti
Grafický list
Celkový pohled na město Opočno
Soupis vedut vzniklých do roku 1850, svazek II/1 Státní oblastní archivy, Praha
1999, veduty č. 1241
Veduty v českých a slovenských archivech [online]:
http://www.veduty.cz/veduty/permalink?xid=600506b72eee285d2e6e94b4aa55d157
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Příklad 2:
Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Mapa severovýchodních Čech – Český ráj a
Podkrkonoší

Datace vzniku jednotky popisu

1911

Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku
jednotky popisu

1909–1914

Formální název jednotky popisu
Vytváří se tehdy, když není uveden „Název
autorského díla“
Název autorského díla

Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny
české: List 79: Turnov – Sobotka – Jičín – Paka

Existence kopií jednotky popisu

Digitalizováno VÚGTK 2013

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

Edice a literatura

CHODĚJOVSKÁ, Eva. Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české, 1 : 75 000,
1909 – 1914 [online]:
www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/belohlav

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny
české / Podrobné mapy zemí Koruny české v
měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při
silnici ležících / Podrobné mapy zemí Koruny české
v měřítku 1:75.000 a průvodce statistickohistorický po všech místech na těchto mapách
uvedených
List 79: Turnov – Sobotka – Jičín – Paka

Způsob a forma dochování

Originál

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

1 mapa na 1 listě; rozměr listu 400 x 470 mm;
rozměr mapy 310 x 390 mm

Měřítko

1:75 000

Měřítko
Veřejná poznámka

Souřadnice
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Druh mapy

Tematická - turistická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu

Tisk (barevný)
papír
Čeština

Jazyk, písmo
Výzdoba
Poznámka
Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]

Popisované role entit
ve vztahu k mapám a
atlasům: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle
pravidel CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Nakladatel F. Topič, knihkupec v Praze; Topič,
František

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Dr. Bělohlav; Bělohlav, Josef

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha (Česko)

Entity zachycené
jednotkou popisu

Turnov (Semily, Česko)
Sobotka (Jičín, Česko)
Jičín (Česko)
Nová Paka (Jičín, Česko)

5.5. Formát zápisu

Formát zápisu musí být standardizovaný. Řídí se pokyny uvedenými v ZP. Zde jsou uvedena
pravidla pro komplikovanější prvky popisu s komentářem vztahujícím se přímo k mapám.
•
Obsah, regest
(ZP: 4.2.3)
Obsah prvku:
Výstižná charakteristika popisované mapy vytvořená s ohledem na uživatele; v nejnutnější
míře lze proto duplikovat informace z jiných polí. Zahrnuje vžité označení mapy
/Klaudyánova mapa Čech, Müllerova mapa Moravy apod./, český překlad cizojazyčného
názvu, je-li to třeba, nebo ustálené označení mapového díla (viz zde níže), rozsah
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zobrazeného území vyjádřený formou správního celku nebo kulturně-historického regionu, jeli to vhodné pro orientaci uživatele. Zohlední se tematický obsah mapy, případná specifika a
rukopisné zásahy do mapy doplňkového charakteru, upozorní se na parergon, kde mohou být
veduty, plány a mapy, statistické údaje, pozoruhodná výzdoba apod.
Pravidla:
V případě mapových děl obsahuje názvové údaje v této podobě:
název mapového díla, číselné označení listu (za čárkou) a, pokud je uveden, také slovní název
listu (za spojovníkem). Výjimkou jsou nepravidelné listy katastrálních map v kladu stabilního
katastru, kde se zaznamenává název katastrálního území. Na samostatném řádku (po stisku
ENTER) se zapisují specifické údaje o vydání mapě, podstatných rukopisných zásazích
apod.).
Katastrální mapa, katastrální území Brod nad Tichou (specificky jen pro katastrální mapy)
Část mapy z roku 1838 ve vydání z roku 1842, doplněna mladšími rukopisnými poznámkami
(zejm. parcelní čísla)
Mapa evidence nemovitostí, list VS-IV-12-17
Mapa evidence nemovitostí na podkladě pozemkových map z roku 1967
Topografická sekce třetího vojenského mapování, list 4158/1
Speciální mapa třetího vojenského mapování, list 4258 – Prostějov
Generální mapa třetího vojenského mapování, list 3250 – Olomouc
Topografická mapa 1:5 000 v systému S-1952, list M-33-101-(151)
Topografická mapa 1:10 000 v systému S-1952, list M-33-101-C-b-2
Topografická mapa 1:25 000 v systému S-1952, list M-33-101-C-b – Vodňany
Topografická mapa 1:50 000 v systému S-1952, list M-33-101-C – Vodňany
Topografická mapa 1:100 000 v systému S-1952, list M-33-101 – Písek
Topografická mapa 1:200 000 v systému S-1952, list M-33-XXVII Č. Budějovice
Státní mapa odvozená 1:5 000, list, Praha 5-4
Poznámka:
Závazná nomenklatura pro tematickou náplň mapy není s ohledem na nejednotnosti v odborné
literatuře stanovena.
Povinnost: Minimální popis, I, K.
Datace
(ZP: 4.2.5 a 5.2.1)
•

ZP znají dvě podoby datace: Datace vzniku jednotky popisu a Jiné datace jednotky popisu než
datace vzniku jednotky popisu.
Obsah:
Datace okamžiku, v němž jednotka popisu vznikla, nebo období, v němž se obsahová nebo
formální stránka podstatným způsobem měnila.
Pravidla:
Není-li datum uvedeno, zapisujeme kvalifikovaný odhad. Tento případ nastává zejména,
pokud jsou do tištěné mapy zaneseny pozdější rukopisné úpravy. Pak uvedeme jak datum
vytištění mapy, tak dataci nebo kvalifikovaný odhad datace těchto úprav (například podle
informací ze souvisejícího aktového materiálu). Do pole Datace se primárně píše datum
vzniku jednotky popisu jako artefaktu, neposuzujeme v tu chvíli mapový obsah.
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V případech typu
Mapa z roku 2000 zachycuje vývoj území od 10. století
do roku 2000
Mapa s datací obsahu k 31. 12. 1980 vydaná v roce
1985
Mapa z roku 1980 reambulovaná v roce 1985
Regulační plán města dokončený autorem 1935 a
schválený radou města 1938

10-2000
1985
1985
1935

a v dalších případech uvedených v ZP: 5.2.1 se zavádí pole Jiné datace jednotky popisu než
datace vzniku jednotky popisu + pole Veřejná poznámka, kde se zapíše komentář. V každém
případě pole musí být vyplněno.
U tištěné mapy: datum vydání. Pokud je uvedeno datum reambulace, uvede se rozmezí mezi
datem vydání a datem poslední reambulace.
V případě podstatných a nedatovaných rukopisných poznámek v tištěné mapě se uvede rozsah
v podobě: datum tisku/odhad nejzazšího data rukopisných poznámek
Příklad: 1842/1870
V případě potřeby (např. významné rukopisné zásahy, datace předlohy) je možné využít pole
Veřejná poznámka.
Příklad:
Tisk mapy 1842, pozdější rukopisné doplňky.
Reprodukováno podle pozemkové mapy ve stavu z roku 1967.
U reambulací je také možné využít prvek popisu Jiné datace jednotky popisu než datace
vzniku jednotky popisu / Datace reambulace mapy pro zaznamenané úpravy mapy (na
mapových listech jsou tyto aktualizace obvykle uvedeny při dolním nebo pravém rámu
mapového rámu formou prostého data).
Povinnost: Minimální popis, I, K.
Název
(ZP: 5.2.2 a 4.2.4)

•

ZP znají dvě podoby názvu: Název autorského díla a Formální název jednotky popisu.
U map využíváme
Název autorského díla, pokud je název uveden.
Je-li na mapě více názvů, pak je nutné zvolit jeden jako základní. Měl by to být ten, který je
umístěn v mapovém rámu
- je uveden jako první nebo je graficky zvýrazněn.
Formální název jednotky popisu volíme v případě, že je mapa bez názvu. Pak jej tedy uměle
vytvoříme.
Pravidla:
Vyplňujeme buď pole Název autorského díla, nebo Formální název jednotky popisu. Pro
vžitou podobu mapy či mapového díla (pro výčet viz kapitola Obsah, regest výše) nebo český
překlad názvu využijeme pole Obsah, regest.
Název se podle ZP transkribuje: „přepisuje se přesně, pokud jde o stylizaci (znění), slovosled
a pravopis, ale není nezbytné dodržet interpunkci a velikost písmen (velká / malá).“
Nenaznačují se konce řádků (obvykle se značí lomítkem „/“.)
Jazykovou mutaci názvu nebo „vedlejší název“ zapisujeme do duplikovaného pole Název
autorského díla.
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Příklady:
Bodenkarte des Gerichtsbezirkes Zlin / Půdoznalecká mapa soudního okresu Zlín
Název autorského díla
Název autorského díla

Bodenkarte des Gerichtsbezirkes Zlin
Půdoznalecká mapa soudního okresu Zlín

Obr. 5.5.1.
Název autorského díla
Název autorského díla

Regni Bohemiae, Duc. Silesiae, Marchionatvvm Moraviae et
Lusatiae tabula generalis
Carte des Etats de Boheme, avec le souverain Duce de Silesiae

Příklad:

Mapová legenda – není to název mapy
Obr. 5.5.2.

Je-li název příliš dlouhý, vytvoříme název, který bude jako celek z jazykového i obsahového
hlediska smysluplný, vynechávky značíme (…).
Název mapové legendy není názvem mapy.
Mapová díla:
Pokud má mapový list tištěný slovní název, zapisuje se tak, jak je uveden na popisované
mapě. Pokud název uveden není, resp. je uvedeno pouze označení listu v rámci kladu, vytvoří
se název uměle podle následujícího postupu:
U mapových děl je tvořen názvem mapového díla (např. Státní mapa odvozená). V doplňku se
vyplní číselné označení mapového listu + mezera + spojovník + slovní název listu. Přístupový
bod bude tedy shodný s tím, který se následně použije v rejstříku.
Povinnost I, K.
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Rozměry, hmotnost, velikost, množství / kvantita
(ZP 5.2.4)
Uvádíme údaj o množství děl, počtu listů, celkové rozměry a rozměry zrcadla mapy. U map
se neuvádí hmotnost a velikost. Povinnost I, K.
- Rozměry uvádíme v pořadí výška x šířka v mm, je možné zaokrouhlovat na polovinu
centimetru.
•

Uvádějí se rozměry zrcadla mapy i listu, na němž je nakreslena či vytištěna. Rozměr se
zapisuje pomocí Strukturovaného zápisu kvantity (ELZA) u samostatných map a katastrálních
map s kladem listů stabilního katastru (různě velké listy).
Rozměry se udávají v milimetrech zaokrouhlené na polovinu centimetru. Musí být zřetelné,
co je výška a co je šířka. V pořádacím systému ELZA se rozměr listu píše do pole Kvantita,
rozměry zrcadla mapy pak do pole Rozměry. Zde se zapisují odděleně výška, šířka
(zaokrouhlené na polovinu centimetru) a jednotky.
U mapy na více listech různého rozměru se zapisuje největší rozměr.
Rozměry map se nezapisují u mapových děl.
Příklady:
1 mapa na 1 listě o celkových rozměrech 500 x 800 mm, zrcadlo mapy 400 x 650 mm
1 mapa na 2 listech o celkových rozměrech 1000 x 1200 mm, listy 500 x 600 mm, zrcadlo mapy celkem 850 x
1100 mm
1 mapa na 365 listech, listy 500 x 800 mm a menší
1 mapa, oboustranná, list 500 x 800 mm, zrcadlo mapy 400 x 650 mm
2 mapy na 1 listě, oboustranný tisk, list 500 x 800 mm, zrcadla mapy 400 x 650 mm
1 mapa na 4 listech, listy 500 x 800 mm a doprovodná brožura s rejstříkem (10 s.; 300 mm)

Nachází-li se více map na jednom listě (mapa regionu a ve výřezu plán města), pak je tento
plán z hlediska kartografie doplňkovou mapou, z hlediska archivního popisu částí
jednotlivosti a vytváří se související záznam, obdobně jako u veduty.
Do záznamu u mapy regionu se odkáže v poli Rozměry, hmotnost, velikost, množství, v poli
Obsah, Regest a v poli Výzdoba.
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Příklad:

Obr. 5.5.3. Mapa vévodství Parma-Piacenza Status Parmensis sive Ducatus Parmensis et Placentinus una cum
Ditione Buxetana et Valle Tarae vydaná v nakladatelství Homannových dědiců v Norimberkku v roce 1731 s
pohledovým plánem Parmy s axonometricky zdůrazněnými významnými stavbami (Ichnographia urbis Parmae)
vlevo dole ve výřezu, vpravo dole s pohledovým plánem Piacenzy s axonometricky zdůrazněnými významnými
stavbami (Ichnographia urbis Placentiae) a bohatou výzdobou.

Vzorový záznam pro doplňkovou mapu v případě, že budou využity doplňující prvky
popisu, v tomto případě plán Parmy:
Úroveň popisu

Část jednotlivosti

Evidenční jednotka – druh

Mapa

Obsah, regest

Pohledový plán města Parma

Datace vzniku jednotky popisu

1731

Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku
jednotky popisu
Formální název jednotky popisu
Vytváří se tehdy, když není uveden „Název
autorského díla“
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Název autorského díla

Ichnographia urbis Parmae

Existence kopií jednotky popisu
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

https://www.oldmapsonline.org/map/mzk/2619270
162

Edice a literatura

[vyplňuje se, je-li aplikovatelné, zejména
v případě sekcí mapových děl]

Plán ve výřezu vlevo dole na listu s mapou Status
parmensis sive ducatus Parmensis et placentinus
una cum Ditione Buxetana et valle Tarae novissima
exhibita a dalším plánem (Piacenza)

Způsob a forma dochování

Originál

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

1 mapa na 1 listě o celkových rozměrech 580 x 660
mm, zrcadlo mapy 120 x 130 mm na listu

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

Měřítko

Měřítko
Veřejná poznámka

Souřadnice

Technika, adjustace, nosič a látka záznamu

Mill. Germ. Commun. 15 unitus Gr ; Milliaria
Italica
GPS: 044°48´35´´N--044°47´38´´N/010°18´45´´E-010°20´24´´E

Tisk (černobílý)
papír

Jazyk, písmo

Latina

Výzdoba
Poznámka
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Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]

Popisované role entit
ve vztahu k mapám a
atlasům: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle
pravidel CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Haeredes Homanniani / Nakladatelství
Homannových dědiců

Místo vzniku jednotky
popisu

Norimberk (Německo)

Entity zachycené
jednotkou popisu

Parma (Itálie)

•
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
(ZP: 5.2.8)
Technika záznamu. Vyplňuje se povinně I, K.
Mezi nejčastější patří
- rukopis
- tisk (uvádí se zejména u tištěných map bez specifikace techniky)
Případné kolorování/barevný tisk se uvádí do závorky za označení techniky.
tisk (barevný)
kresba (barevná)
Poznámka: Barevný, platí i pro kolorované.
Nosič záznamu. Pole je povinné I, K.
Nejčastěji jde o papír.
Adjustace. Pole je volitelné pro základní popis, I, K (je doporučeno zejm. v neobvyklých
případech a s ohledem na zvláštní nároky pro uložení: např. zarámováno, rozřezáno a
podlepeno plátnem, mapová role).
Uvádí se zde také, pokud je mapa složená.
Látka záznamu. Pro mapy se nevyplňuje.
•

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu
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(5.2.9)
Pole se využívá v případě mapových listů pro nomenklaturu mapového listu (číselné označení
v kladu listů) u ostatních děl. V některých případech obsahuje i slovní označení listu.
U katastrálních map, které jsou součástí nebo reambulací stabilního katastru se doplňuje číslo
z evidence Ústředního archivu zeměměřictví a katastru či Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního.

Obr. 5.5.4. UAZK_8854-1-001

Postup:
Obec se vyhledá se na https://archivnimapy.cuzk.cz/, po kliknutí na červenou šipku v mapě
značící požadované území se z rolety nabízených mapových děl dochovaných pro dané území
vybere císařský povinný otisk stabilního katastru.
Příklad výše pro Vrchotovy Janovice.
•
Existence kopií jednotky popisu
(ZP: 4.5.3)
Uvádí se v případě dostupné digitální kopie popisovaného exempláře; u tištěných map
v případě dostupné digitální kopie shodného vydání.
Příklad:
„Digitalizováno, digitální kopie uložena v SOA Plzeň“
•
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání
(ZP: 4.5.2)
Rozumí se URL ve formě permalinku, resp. URN, pokud existuje.
Vždy citujte starší pomůcku k danému fondu/sbírce;
Vždy citujeme František Roubík: Soupis map českých zemí;
Vždy citujeme URL na Chartae-antiquae.cz a OldMapsOnline.org
•

Měřítko
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(ZP 5.2.5)
Obsah: Podoba a hodnota měřítka
Údaj o měřítku na mapě se může vyskytnout zejména ve třech podobách
a) měřítko ve tvaru 1:M
b) grafické měřítko, zpravidla úsečka, u níž jsou uvedeny užité délkové míry (historické i
z metrické soustavy);
c) měřítko není uvedeno.
Pravidla:
Uvádí se ve formátu 1:M, a to v poli Měřítko.
V případě více map na jednom listě uvedeme měřítko rozsahem největší mapy.
Pokud není měřítko na archiválii uvedeno, provede se výpočet na základě měření vzdálenosti
zvolených bodů na staré a na moderní mapě, u níž je známo měřítko.
Příklad zápisu:
v poli Měřítko: [asi 1:50 000]
v poli Veřejná poznámka: bez měřítka.
Pokud je na archiválii uvedeno grafické měřítko, určí se na základě změření úsečky na mapě a
výpočtu za použití metrologické příručky nebo online dostupných digitálních nástrojů a uvede
se jak původní měřítko v jazyce dokumentu, tak výsledek výpočtu. Výsledek výpočtu se
zapisuje do pole Měřítko, původní podoba do pole Veřejná poznámka.
Pro jeho zjištění lze využít online dostupný nástroj Kalkulačka pro výpočet měřítka:
https://scale-calculator.mzk.cz/.

Obr. 5.5.5.

Postup, když je na mapě uvedeno grafické měřítko, tedy úsečka:
1. navolíme v prvním poli soustavu jednotek, kterou autor mapy užil,
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2. změříme délku úsečky na mapě v milimetrech a zapíšeme do druhého pole,
3. zapíšeme počet jednotek do třetího pole,
4. ve čtvrtém poli navolíme jednotky, které autor mapy užil a
5.
získáme údaj 1: …

Obr. 5.5.6.

Postup, když není měřítko na mapě uvedeno na příkladu plánu Prahy, kde jsme změřili délku
Karlova mostu 5 cm:
1. navolíme v prvním poli soustavu jednotek, kterou předpokládáme, že autor mapy
užil,
2. změříme vzdálenost mezi dvěma vybranými body na staré mapě (v milimetrech) a
zapíšeme do druhého pole,
3. vyznačíme stejné dva body na současné mapě zde níže, přičemž je možné
přepínat mezi OpenStreetMaps, Základní mapou České republiky 1:100 000 a
aktuální ortofoto mapou,
4. údaj o vzdálenosti se automaticky přenese a bude zapsán v kilometrech ve třetím
poli a
5. získáme údaj 1: …
Tento postup, kdy evidujeme původní délkové míry uvedené na mapě, je doporučený i pro
inventář. Cílem není získat zcela přesný údaj (ten je již záležitostí badatelskou, je třeba
provést podrobnou kartometrickou analýzou), ale pouze údaj orientační, proto můžeme
smysluplně zaokrouhlovat. Výsledek zapisujeme následujícím způsobem:
na mapě je uvedeno 1:10 000

Do pole Měřítko: 1:10 000

změřil jsem úsečku 2 cm

Do pole Měřítko: [1:380 000]
Do pole Veřejná poznámka: Grafické měřítko: 20 Öst. Meilen = 20 mm

Na mapě není údaj o měřítku

Do pole Měřítko: [asi 1:50 000]
Do pole Veřejná poznámka: Bez měřítka
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Souřadnice
(ZP 5.2.6)

•

Obsah:
Souřadnice GPS zobrazeného území. - Zjišťujeme zeměpisné souřadnice mezních bodů
daných průsečíky poledníků a rovnoběžek, které vymezují na staré mapě zobrazené území.
Přitom není vyžadována absolutní přesnost – údaj slouží pro vyhledání mapy, nikoli pro její
analýzu. Uvedení zeměpisných souřadnic krajních bodů zobrazeného území na mapě
umožňuje využít při vyhledávání mapy nástroj MapRankSearch, resp. spolu s datací aplikovat
nad záznamy o mapách časoprostorové vyhledávání. Pracují se současnou mapou a
matematicky danými údaji o zobrazeném prostoru, čímž suplují složité místní rejstříky, které
musí zohledňovat přejmenovávání územních jednotek a jejich proměny v čase.
Pravidla:
U map složených z více sekcí se vychází z celku mapy.
Údaj se uvádí ve formátu „stupně, minuty, vteřiny“:
GPS: 050°28´51´´N--050°24´18´´N/015°16´33´´E--015°26´48´´E
Získání souřadnic
Pro potřeby katalogizace (inventarizace i minimálního popisu) map postačuje zjištění rozsahu
na mapě zachyceného území v přibližné podobě, neboť postižení odchylky orientace vůči
světovým stranám a topografické nepřesnosti (odchylky v absolutní i relativní poloze
jednotlivých mapových prvků) dané mapy či analýza užitého geografického zobrazení jsou
mimo možnosti i smysl činnosti katalogizátora. Zjišťujeme proto zeměpisné souřadnice čtyř
mezních bodů, tedy průsečíků poledníků a rovnoběžek.
Preferovaným nástrojem, jak tyto údaje získat, je nástroj Bounding box 16 dostupný na adrese:
https://boundingbox.klokantech.com/ (dříve, jak je uvedeno v ZP, www.staremapy.cz/marc).
Postup
1. Katalogizátor vyznačí na současné mapě oblast, která odpovídá mapovému poli právě
zpracovávané staré mapy. Může tak učinit dvěma způsoby:
a) zapsat název města nebo regionu do vyhledávacího pole v levém horním rohu a
následně upravit tažením za žluté ovládací prvky na černém obdélníku,

16

První verze tohoto nástroje vznikla již v roce 2008 v Moravské zemské knihovně (metodika je dostupná na
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf) jako volně
dostupná pomůcka pro katalogizátory starých map. Později převzala péči firma Klokan Technologies, která
vytvořila a provozuje jeho současnou verzi.
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Obr. 5.5.7. Po zadání „Kroměříž“ do pole v levém horním rohu se objeví v černém čtverci město Kroměříž
v dnešních katastrálních hranicích. Zobrazuje-li zpracovaná mapa území menší, je možné čtverec omezit žlutými
ovládacími prvky. Údaj o souřadnicích se přitom průběžně aktualizuje.

b) najdeme oblast v mapě sami posouváním černého obdélníku za žluté ovládací prvky.

Obr. 5.5.8. Historické územní celky (jako např. zde Horní Lužici), územní jednotky církevní správy, panství apod.
v menu současné mapy nenajdeme. Proto je třeba čtverec přemístit „ručně“. Souřadnice se opět automaticky
průběžně aktualizují.

Vyznačení oblasti bude vždy vzhledem k různým nebo žádným zeměpisným zobrazením
aplikovaným na starých mapách či jejich nepřesnosti z pohledu dnešní kartografie přibližné.
Výběr by vždy měl ale zahrnovat všechna důležitá místa na zpracovávané mapě, neboť pouze
ta uvnitř vybrané oblasti bude možné vyhledat v souvislosti s katalogizovanou mapou.
2. Webová aplikace Bounding Box poté vygeneruje zeměpisné souřadnice vyznačené oblasti
a souřadnice zobrazí v levém dolním rohu obrazovky ve standardizovaném formátu, aby
mohly být dále strojově zpracovány (převedeny mezi formáty vyžadovanými různými
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paměťovými institucemi). Touto metodikou jednotně zavedenému formátu „stupně, minuty,
vteřiny“ odpovídá formát „Archives“ (v levém dolním rohu obrazovky)
3. Údaj z pole „Copy and Paste; GPS:“ je připraven k vykopírování.
Uvedení souřadnic krajních bodů na mapě zobrazeného území je závazné pro minimální
popis, I, K.
Vznikne-li požadavek na přesnější popis zobrazeného území na popisované mapě
prostřednictvím geografických souřadnic, pak je možné odečítat
a) polygon
b) linie
Údaje lze získat i jinými způsoby (odečtením např. z mapy.cz), ale je nutné dodržet přesně
formát zápisu. Pokud jde o staré mapy již zdigitalizované, je možné souřadnice mapového
pole získat sice náročnějším, ale pro uživatele přínosnějším způsobem - přesným
georeferencováním. Toho lze dosáhnout například prostřednictvím portálu StareMapy.cz.
Portál umožňuje naskenovanou mapu mj. přesně umístit na současnou mapu světa a oříznout
podle okrajů mapového pole resp. mapových polí. Georeferencování map v tomto systému
provádějí již několik let jak odborníci, tak dobrovolníci z řad veřejnosti, vlastník mapy pak
získá geografická metadata takto vytvořená.
•
Druh mapy
Druh mapy se zapisuje výběrem z následující palety možností. 17 Slouží pro základní orientaci
badatele, proto se zároveň vytváří přístupový bod. Pro podrobnější definice jednotlivých
druhů mapy srov. Terminologický slovníček.
I.1 Topografická mapa
Mapy, zpravidla středního měřítka, které jsou zpracovány tak, že skutečnosti a stav terénu
vyjadřují co nejpodrobněji. Od obecně zeměpisné mapy se topografická mapa nejsnadněji
odliší podle zákresu sídel: sídlo, vyjádřené v obecně zeměpisné mapě pouhou mapovou
značkou, je v topografické mapě vyjádřeno půdorysem.
I.2 Obecně zeměpisná mapa
Mapy, zpravidla malého měřítka, které zobrazují hlavní geografické objekty území –
charakter povrchu (nížiny, pahorkatiny, hory), vodstvo, velká sídla, hlavní komunikace apod.
Znázorňují velké územní celky, popřípadě celý svět. Na rozdíl od topografické mapy není
jejím úkolem zachytit detail, ale vystihnout celek. Od topografické mapy se nejsnadněji odliší
podle zákresu sídel: sídlo, vyjádřené v topografické mapě půdorysem, je v obecně zeměpisné
mapě znázorněno pouhou mapovou značkou.
II. Tematická mapa
Jejich základem jsou nejčastěji mapy topografické, ovšem důvodem pro jejich pořízení bylo
konkrétní téma. To bývá uvedeno často v názvu, zdůrazněno v mapové legendě nebo je
evidentní z mapového obsahu. Jedné mapě může být přiřazeno více témat.
Fyzickogeografická
Geofyzikální
Geologická
17

Nomenklatura vychází z: KOKOŠKA, Stanislav a KRONUS, Miroslav. Návrh zásad zpracování
kartografického materiálu se zvláštním zřetelem ke sbírce map a plánů SÚA. Praha 1993. Archivní teorie,
metodika a praxe 7).
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Pedologická
Geomorfologická
Meteorologická a klimatická
Hydrologická
Fytogeografická
Zoogeografická
Vesmíru a nebeských těles
Hospodářská (průmyslu, zemědělství, lesnictví, dopravy, spojů a obchodu a peněžnictví
společně)
Obyvatelstva (demografická, etnografická společně)
Sídel a pozemků (včetně map katastrálních a plánů měst)
Politická a správní (včetně map států, správních celků a velkostatků a časových pásem)
Retrospektivní (neboli historická)
Vojenská
Životního prostředí
Turistická
Povinnost: I, K
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy
(ZP: 5.9.1 Popisované role entit ve vztahu k mapám)
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Geografické objekty
Řídí se pravidly CAM.
•
Orientace vůči světovým stranám, specifika mapové legendy apod. se uvádějí do pole
Veřejná poznámka.
•

6. DIGITALIZACE STARÝCH MAP
Digitalizace starých map má několik účelů
- pořízení archivní zálohy archiválie pro případ poškození či ztráty
- ochrana fyzického stavu archiválií
- možnost propojení digitalizátu s katalogovým záznamem či zapojení do virtuální
mapové sbírky, kde je obrazový vjem nenahraditelný (i detailní popis jej nemůže
nahradit)
- snazší a rychlejší komunikace s badatelem, potažmo zájemcem o reprodukci mapy či o
její zařazení na tematický mapový portál
- vědecké účely – provedení analýzy mapy či využití při tvorbě moderních
rekonstrukčních map za využití nástrojů digitální kartografie.
Předpokladem pro jejich splnění je
a) odborně provedená digitalizace. Jejími základními parametry, dostačujícími pro
absolutní většinu map uchovávaných v archivech jsou
- polohová přesnost jednotlivých pixelů v rastrovém obraze, tedy minimální vzdálenost
snímače od digitalizovaného dokumentu. Tu zajistí preference skenování před
fotografováním. Ideální je využít kartometrických skenerů, jimiž disponují
specializované instituce nebo velké archivy a knihovny, a jejichž polohová přesnost je
pravidelně kontrolována (atestována). Testování zajišťuje Zeměměřický úřad a Český
úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) pak vydá příslušný atest;
- rozlišení: min. 400, ideálně 600 dpi;
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barevná škála alespoň 24 bit včetně barevného ICC profilu (International Color
Consortium profile) = mezinárodní standard ISO 15076–1:2005.
Má-li mapa potištěnu či pokreslenu nebo druhotně popsánu i verso stranu listu, pak
skenujeme obě.
-

b) odborné uložení a uchování digitalizátu. Odborným naskenováním analogového
dokumentu vzniká digitalizát (rastrový obrázek). Tento datový soubor je vhodné
ukládat v repozitáři (udržované úložiště dat, pravidelně zálohované).
Soubory
- musí být pojmenovány jednoznačným označením, které se řídí pravidly a zvyklostmi
instituce;
- musí mít jednoznačné a neměnné uložení v úložišti;
- musí být propojeny s katalogovým záznamem prostřednictvím cesty k výše
uvedenému místu v úložišti. Viz prvek 4.5.3 ZP, s. 57;
- existence kopií jednotky popisu.
Je vhodné uchovávat záložní-archivní sken ve formátu TIFF a menší, velikostí
softwarovému vybavení instituce odpovídající degradovaný snímek ve formátu
JPEG/JPEG2000, který je odborně odvozen z TIFF.
c) uchování metadat informujících o okolnostech pořízení a parametrech skenu a jejich
propojení s katalogovým záznamem a skenem.
Více k tématu:
BRŮHA, Lukáš. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů.
Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014.
Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map/metodika-pro-tvorbumetadat.
CAJTHAML, Jiří. Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu Müllerových map
Čech a Moravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 148–160.
Deutsche Forschungsgemeinschaft –Praxisregeln: Digitalisierung. Dostupné online:
http://www.dfg.de/formulare/12_151 (německy i anglicky).
Pokyn ředitele Zemského archivu v Opavě 4/2009 (později aktualizován).
TALICH, Milan. Trendy výzkumu možností využívání starých map digitálními metodami. In:
Krajina jako historické jeviště: k poctě Evy Semotanové. Chodějovská, Eva a Šimůnek,
Robert (edd.). Praha: Nakladatelství Historický ústav, 2012, s. 373–386, zde s. 383–386
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7. REJSTŘÍKY
Tvorba rejstříků se řídí zásadami uvedenými v ZP (kap. 7, s. 89-99) a pravidly pro CAM.
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9. ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Ve svém obsahu nahrazuje tento metodický pokyn doposud platné Zásady pro archivní
zpracování map a plánů z roku 1959, 18 které se zároveň ruší. 19
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Zásady publikovala Gabriela Čechová: ČECHOVÁ, Gabriela. Archivní zpracování map a plánů. Archivní
časopis. 1959, 9, 132–144.
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PŘÍLOHA 1: Slovník pojmů z oblasti historické
kartografie
Administrativní mapa
Administrativní mapa (mapa správního rozdělení, správní mapa) je tematická mapa
zobrazující rozdělení území na administrativní (správní) jednotky.
Aktualizace mapy
Aktualizací mapy (reambulací či revizí v případě katastrálních map) se rozumí jednorázové
uvedení obsahu už vyhotovené mapy do souladu se skutečností ke stanovenému datu.
Soustavné doplňování obsahu mapy o nastalé změny se v kartografii nazývá údržbou mapy.
Atlas – sběratelský či sbírkový
Sběratelský či sbírkový atlas (Sammelatlas) je soubor map vytvořený na zakázku
objednavatelem podle jím stanovených kritérií. Mapy mohou být nejrůznější povahy,
zpravidla jsou jednotně adjustovány. Katalogizuje se každá mapa zvlášť. Sběratelský atlas se
zapisuje jako jednotlivost a odpovídá v MARC21 „Edici, pole 490 a 830“, jednotlivé mapy
jsou části jednotlivosti.
V anglicky psané literatuře se používá termín „composite atlas“.
Atlas – vydavatelský
Vydavatelský atlas je systematicky uspořádaný a jednotně technicky i graficky provedený
soubor map vztahujících se k tematické oblasti, vydaný, resp. prezentovaný v podobě knihy
nebo v podobě jednotlivých listů vkládaných do obalu. Je opatřen titulním listem a obsahuje
zpravidla další náležitosti (doprovodný text, rejstříky, což jej odlišuje od souboru map).
Atlasy se zapisují jako jednotlivosti; nevykazují se jako staré tisky, ale zpracovávají se podle
pravidel pro ně.
Dějepisná mapa viz Historická mapa
Doplňková mapa
Doplňková (vedlejší) mapa je dodatková mapa jakéhokoliv druhu, která je umístěná zpravidla
v ploše hlavní mapy a s jejím obsahem souvisí. Může zobrazovat například plánky měst nebo
hustě zalidněná území (v podrobnějším měřítku než je hlavní mapa) nebo území, které se na
hlavní mapu ve správné poloze nevešlo (ve stejném měřítku jako hlavní mapa).
Edice mapy
Zpřístupnění kartografického dokumentu (mapy) v tištěné nebo digitální formě. Skládá se
z reprodukce mapy a textu popisujícího a interpretujícího kartografický dokument s kritickým
aparátem.
Faksimile mapy
Faksimile mapy je přesná kopie mapy z hlediska materiálu, barevnosti a zejména velikosti. 20
Fyzickogeografická mapa

20

SEMOTANOVÁ, Eva. Kartografie v historické práci. Praha: Historický ústav, 1994, s. 173.
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Fyzickogeografická (fyzická) mapa je tematická mapa znázorňující zemský povrch se
zdůrazněním jeho přírodních prvků (morfologie, vodstvo, klima, půdy, rostlinstvo aj.) na úkor
prvků socioekonomických (sídla, komunikace aj.).
Geologická mapa
Geologická mapa je tematická mapa zobrazující geologické poměry území, například
stratigrafické jednotky, průběh tektonických deformací apod. Může mít různé druhy a
varianty.
Geomorfologická mapa
Geomorfologická mapa je tematická mapa, zobrazující reliéf zemského povrchu z hledisek
jeho vzniku a vývoje nebo jeho číselně vyjádřených charakteristik (výšková rozpětí, sklony
apod.). Může mít různé druhy a varianty.
Historická mapa
Historická (dějepisná, retrospektivní) mapa je tematickou mapou zpětně rekonstruující
historický stav území nebo historické události a jevy. Bývá zpracována na základě současných
znalostí a s použitím současných kartografických metod na podkladu jiné, zpravidla
topografické mapy.
Hlavní mapa
Hlavní mapa je mapa jakéhokoliv druhu, která je doplněna jednou nebo několika mapami
doplňkovými (vedlejšími).
Hydrologická mapa
Hydrologická mapa je tematická mapa, jejímž hlavním obsahem jsou hydrologické objekty,
jevy a charakteristiky (povodí, rozvodnice, srážky, vodní stavy, průtoky, podzemní vody,
prameny apod.).
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. 21
Kartogram
Kartogram je tematická mapa znázorňující kvalitu, kvantitu nebo další charakteristiky jevu v
hranicích územních jednotek plošnými značkami. 22
Kartuše
Kartuše je ozdobné orámování mapy nebo některé její součásti (názvu, znakového klíče
apod.).
Katastrální mapa
Katastrální mapa je z hlediska tematické kartografie tematická mapa sídel a pozemků. Je to
polohopisná mapa velkého měřítka (nejčastěji 1:2880, 1:2500, 1:2000, 1:1000), která
půdorysně zobrazuje hranice nemovitostí. Pozemky jsou zpravidla označeny parcelními čísly
(nikoliv čísly popisnými) a značkami pro odlišení jednotlivých druhů pozemků (kultur);
stavby jsou zobrazeny zákresem vnějšího obvodu. Původně byly katastrální mapy
21
22

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: http://www.vugtk.cz/slovnik/.
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: http://www.vugtk.cz/slovnik/.
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vyhotovovány jako mapy „ostrovní“, zákres v nich tedy končil na hranici katastrálního území
a za tuto hranici již nepokračoval. V druhé polovině dvacátého století, u tzv. Map evidence
nemovitostí, byl již zákres prováděn v celé ploše mapového listu bez ohledu na hranice
katastrálních území. Současná katastrální mapa je polohopisnou mapou velkého měřítka s
popisem, která pro potřeby vedení Katastru nemovitostí České republiky zobrazuje například
hranice pozemků, obvodů budov a vodních děl, hranice katastrálních území, územních
správních jednotek a další předměty v rozsahu stanoveném příslušnou legislativou.
Klad mapových listů
Klad mapových listů je působ rozdělení a uspořádání souvislého mapového díla na jednotlivé
mapové listy (sekce). 23 V anglicky psané literatuře pravděpodobně neexistuje ustálené
synonymum.
Klimatická mapa
Klimatická (klimatologická) mapa je tematická mapa zobrazující plošné rozšíření podnebných
typů na Zemi nebo jednotlivé charakteristiky podnebí, vypočítané z dlouholetých řad
meteorologických pozorování (na rozdíl od map meteorologických a synoptických,
zobrazujících momentální situaci).
Legenda
Legenda mapy (také znakový klíč nebo vysvětlivky k mapě) je seznam mapových znaků,
popřípadě další vysvětlivky sloužící k používání mapy, uvedené v přehledné úpravě obvykle
na okraji mapového pole.
Lesnícká
Lesnická (lesní) mapa je z hlediska tematické kartografie řazena pod mapy hospodářské.
Pojem lesnická mapa je používán v lesním hospodářství; může být vyhotovena v různém
provedení jako lesnická mapa základní, hospodářská, obrysová, porostní, těžební aj. a
zachycovat například hranice lesních oddělení a porostů, průseky a lesní cesty, rozlišení
porostů podle stáří, výšky, druhového složení apod.
Mapa
Zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí
převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení)
ukazující prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy
přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů. Tato definice použitá i v ZP
vychází z Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí zpracovávaného
Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým; 24 ad druhy map v rámci
tematické kartografie srov. samostatná hesla a prvek popisu Druh mapy; specifické typy map
rozeznávané z formálního hlediska v tomto slovníčku uvádíme výběrově.
Mapa je jednotlivina, zpravidla nese název nebo jsme schopni jej logicky vytvořit. Je
samostatným, integrálním celkem zakresleným či vytištěným na jednom či více listech (ty
ovšem nenesou samostatné, na základě logického členění díla vytvořené názvy – srov.
Mapové dílo a Soubor map). Mohou na ni úzce navazovat textové dokumenty, tištěné i
rukopisné, a je výchozí „archiválií“ pro popis.
Mapové dílo
23
24

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: http://www.vugtk.cz/slovnik/.
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: http://www.vugtk.cz/slovnik/.
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Mapové dílo je souhrn mapových listů, které pokrývají souvisle zájmové území, jehož
zobrazení v daném měřítku není možné na jedné mapě; mapové dílo má jednotný klad
mapových listů, systematické označení mapových listů, jednotné mapové značky, jednotné
kartografické zobrazení a zpravidla jednotné měřítko. 25 V knihovnictví se používá pojem
„mapová série“. Často jsou v archivech uchovávány jednotlivé sekce mapového díla. Nejsou
doprovázeny žádným titulním listem nebo na jiném očekávatelném místě zapsaným názvem;
tento název může být také jen vžitý či uměle vytvořený. Jsou to zejména: III. vojenské
mapování – 1:25000 (tzv. Topografické sekce), III. vojenské mapování – 1:75000 (tzv.
Speciální mapy), mapy stabilního katastru, Státní mapa odvozená atd. Pro jejich katalogizaci
lze využít nástroj Mapseries: http://mapseries.mzk.cz/ . Podrobněji viz Příloha 2.
Vykazuje se jako jedna evidenční jednotka. U této evidenční jednotky se rovněž uvádí počet
listů (sekcí). V rámci archivního popisu je jednotlivostí. Jednotlivé sekce mapového díla
(mapové listy) jsou popisovány jako části jednotlivosti. Výjimkou jsou mapy vztahující se ke
stabilnímu katastru, kde je evidenční jednotkou mapa pro katastrální obec. V rámci archivního
souboru je pak takováto mapa jednotlivostí.
V anglicky psané literatuře se používá termín „map series”.
Mapový list viz Sekce mapového díla
Mapový rám
Mapový rám je grafické ohraničení zrcadla mapy provedené zpravidla ozdobnou linkou.
Může v něm být integrován údaj o zeměpisné síti apod.
Měřítko mapy
Poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti; označuje se
výrazem 1:M, kde M je měřítkové číslo. V této podobě se měřítko nazývá číselné měřítko.
Grafické měřítko v mapě je úsečka rozdělená na dílky, jejichž délky odpovídají v měřítku
mapy číselně vyjádřeným skutečným délkám. Na mapách z období raného novověku a téměř
celého 19. století jsou použity historické délkové míry. Zejména u mapových děl se
uplatňovalo často tzv. sáhové měřítko, což je měřítko 1:2880 (případně i 1:1440, 1:720), které
bylo zvoleno tak, aby jedno katastrální jitro (čtverec o straně 40 sáhů) v terénu bylo v mapě
zobrazeno jako jeden čtvereční palec. Po roce 1876 se v českých zemích začíná užívat
dekadické měřítko, tedy měřítko mapy v dekadické (desítkové, metrické) soustavě (například
1:2000). 26
Metadata
Data popisující a dokumentující popisovaný objekt; informace o datech nebo datových
sadách. V kontextu map v archivech se vztahují nejčastěji k digitalizátům map. Informují o
okolnostech pořízení digitalizátu a jeho parametrech. Údaj se skládá ze tří částí, které evidují
metadata a) popisná, b) strukturální a c) administrativní.
Popisná metadata charakterizují popisovaný objekt (název, autorství, nakladatelské údaje,
klíčová slova), většinou na základě standardizovaného popisného schématu. Strukturální
metadata podávají informaci o vnitřním uspořádání dokumentu (vztahy mezi digitalizovanými
obrazy, např. mezi spisem a mapovou přílohou, plánem a rejstříkem apod.). Administrativní
(technická) metadata souvisí s především s digitalizovaným nebo digitálním dokumentem
(formát, velikost, barevnost, rozlišení; data o vzniku digitalizátu, informace o použitém
softwaru, data o rozpoznaném textu apod.). Mohou mezi ně patřit i data o přístupnosti
souboru nebo např. ochraně dat.
25
26

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: http://www.vugtk.cz/slovnik/.
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Místopisná mapa viz Topografická mapa
Morfologická mapa
Morfologická mapa je tematická mapa zobrazující formy a typy zemského povrchu,
klasifikované podle vnějšího tvaru. Pokud zachycuje i velikostní charakteristiky těchto
jednotlivých forem a typů, lze ji označit i jako mapu morfometrickou.
Němá mapa
Němá (slepá) mapa je mapa bez geografických jmen a jiného slovního popisu, používaná
zpravidla pro školní účely. V archivní praxi může de facto nezáměrně docházet ke vzniku
němých map v případě, že jsou oddělovány mapy (vymanipulovány z původních spisů) od
souvisejících dokumentů textové povahy (vyjímání ze spisů či vyřezávání z úředních knih a
samostatné ukládání ve sbírkách, aniž by bylo provedeno – či bylo ztraceno – vzájemné pro
odkazování v archivních pomůckách).
Obecně zeměpisná mapa
Obecně zeměpisná (obecně geografická) mapa je mapa zpravidla malého měřítka, zobrazující
hlavní geografické objekty území – charakter povrchu (nížiny, pahorkatiny, hory), vodstvo,
velká sídla, hlavní komunikace apod. Znázorňuje velké územní celky, popřípadě celý svět. Na
rozdíl od topografické mapy není jejím úkolem zachytit detail, ale vystihnout celek. Od
topografické mapy se nejsnadněji odliší podle zákresu sídel: sídlo, vyjádřené v topografické
mapě půdorysem, je v obecně zeměpisné mapě znázorněno pouhou mapovou značkou.
Ostrovní mapa
Ostrovní mapa je mapa, u níž je mapové pole ohraničeno vnější hranicí zájmového území a
nepokračuje až k rámu mapy. Častým příkladem jsou katastrální mapy, v nichž zákres končil
na hranici katastrálního území.
Pásová mapa
Pásová mapa zobrazuje dlouhý pruh krajiny v pásu (např. okolí silnice, železnice či vodního
toku).
Parergon
Parergon je zpravidla figurální, často alegorická výzdoba v rozích mapového pole.
Plán
Plán je půdorysné vyjádření objektů malého územního rozsahu ve velkém měřítku bez použití
matematicky definovaných vztahů (kartografického zobrazení). Plán tedy zobrazuje tak malé
území, že v něm není potřeba kartograficky řešit zkreslení dané zakřivením zemského
povrchu. U starých map nelze důsledně terminologicky rozlišovat mezi mapou a plánem,
neboť v předmoderní době vzniklý kartografický dokument nemusí naplňovat formální
hlediska a moderní definice. Lze proto doporučit dávat přednost pojmu mapa vždy tam, kde
obsah kartografického díla vyhovuje výkladu tohoto názvu. Současně je ale třeba přihlédnout
k tomu, zda použití termínu mapa neodporuje vžitým zvyklostem (např. plán města, situační
plán, územní plán apod.).
Politická mapa
Politická mapa je tematická mapa světa, kontinentů nebo jejich velkých částí, znázorňující
rozdělení zobrazeného území na jednotlivé státy.
52

Původci mapy
Původci mapy se rozumí všechny osoby a korporace, které měly podíl na vzniku mapy.
Reambulace viz Aktualizace mapy
Reprodukce mapy
Tiskovými metodami zhotovená identická kopie předlohy, včetně kritické edice textové části
mapy, pokud existuje (samostatně tištěné rejstříky, značkové klíče apod.).
Retrospektivní mapa viz Historická mapa
Sekce mapového díla neboli mapový list
Sekce mapového díla (mapový list) je samostatná jednotka mapového díla vyhotoveného
obvykle v souvislém kladu listů. 27 V anglicky psané literatuře se používá termín „map sheet”.
Je výchozí archiválií pro popis. Příklad odpovídající Mapovému dílu: III. vojenské mapování
– 1:25000: Sekce 4353/4; III. vojenské mapování – 1:75000: Horšovský Týn. 7-VIII, Sekce
4150.
Sekce souboru map
Sekce souboru map je částí souboru map, která je logickou jednotkou se samostatným názvem
(či jinak z logiky uspořádání Souboru map vyplývajícím označením /číselné či alfabetické
označení dané kladem listů, pořadím, zeměpisnými souřadnicemi apod./). Souboru map Dra
J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české odpovídá na úrovni Sekce souboru map: 23:
Klatovy – Nýrsko – Sušice; Souboru map Přehledná mapa územní organizace podle stavu ke
dni 1. ledna 1951 pak Sekce souboru map Gottwaldovský kraj.
Sekce souboru map je jednotlivostí, která je výchozí/základní archiválií při popisu, neboť
Soubory map nemusí být v jednom archivním souboru ani v jedné instituci dochovány
v úplnosti.
Schematická mapa
Schematická mapa je mapa vyhotovená se silně zjednodušeným nebo schematizovaným
obsahem a bez ohledu na měřítko a polohovou věrnost; používá se nejčastěji pro znázornění
dopravních sítí.
Skládaná mapa
Skládaná (složená) mapa je mapa většího rozměru, složená podélnými a příčnými lomy pro
usnadnění ukládání a manipulace.
Slepá mapa viz Němá mapa
Soubor map
Soubor map je soubor nesoucí jeden titul a sestavený podle autorem (vydavatelem či jiným
původcem mapy nebo uživatelem) určeného logického klíče; zpravidla má kladem listů
(příklad: Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české, 1:75 000, 1909–1914),
územními jednotkami (příklad: Přehledná mapa územní organizace podle stavu ke dni 1.
ledna 1951) nebo jinak definované vnitřní členění. Soubor map se dělí na Sekce souboru map,
které jsou systematicky označené, všechny mají jednotné mapové značky, jednotné
27
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kartografické zobrazení a zpravidla jednotné měřítko. Soubor map je v rámci archivního
souboru sérií a odpovídá v MARC21 „Edici, pole 490 a 830“.
Topografická mapa
Topografická (místopisná) mapa je zpravidla mapou středního měřítka, která je zpracovaná
tak, že skutečnosti a stav terénu vyjadřuje co nejpodrobněji. Typická je pro ni tedy malá
přehlednost, ale zato velká detailnost a komplexnost obsahu. Někdy bývá označována i jako
mapa podrobná (nevhodné) či místopisná (nevhodné). Topografické mapy se pro své
vlastnosti využívají jako pramenné mapy při tvorbě ostatních (tematických) kartografických
děl. Od obecně zeměpisné mapy se topografická mapa nejsnadněji odliší podle zákresu sídel:
sídlo, vyjádřené v obecně zeměpisné mapě pouhou mapovou značkou, je v topografické mapě
vyjádřeno půdorysem.
Tematická mapa
Tematická mapa je mapa zobrazující na podkladu základní mapy, popř. na redukovaném
podkladu základní mapy nebo obecně geografické mapy další přírodní, socio-ekonomické a
technické objekty a jevy a jejich vztahy. 28
Trvalý webový odkaz
Trvalý webový odkaz (také Permalink), je hypertextovým odkazem na konkrétní obsah, který
se v čase nemění. Obvykle bývá na webu označen, někdy jím může být i odkaz v adresním
řádku prohlížeče. Jeho trvanlivost můžete ověřit například zkopírování do konkurenčního
prohlížeče (například z Firefoxu do Chrome). Pokud odkaz nefunguje, nelze ho použít v rámci
záznamu o zpracování archiválie. Permalinky v paměťových institucích často obsahují tzv.
URN, tedy lokačně nezávislý identifikátor zdroje. Mohou tak fungovat společně s různými
URL („adresa na webu“). Podobně fungují odkazy obsahující UUID. Při užívání webových
odkazů permalinky vždy preferujeme.
Turistická mapa
Turistická mapa je tematická mapa, zpravidla středního měřítka určená pro turistiku a
cestování, se speciálním turistickým obsahem, jako jsou značené turistické trasy, přírodně a
kulturně pozoruhodné objekty, ubytovací a stravovací zařízení, parkoviště, zastávky veřejné
dopravy aj. Podle zaměření lze turistické mapy dělit na mapy pro pěší turistiku,
cykloturistiku, vodáctví a další. Mapové pole turistických map bývá opatřeno orientační sítí a
rubová strana textem s turistickými informacemi.
Základní mapa
Základní mapa je mapa se základním, všeobecně využitelným obsahem stanoveným
příslušným technickým předpisem, která vzniká zpravidla původním mapováním; z ní jsou
odvozovány mapy menších měřítek, popř. slouží jako základ pro tematické mapy. 29
Zrcadlo mapy
Zrcadlo mapy je ohraničeno mapovým rámem. Rozměry zradla mapy jsou zásadním
rozměrem, který se při popisu mapy měří. Uvádí se výška  šířka v milimetrech.
Literatura:
Pojmy v oblasti historické kartografie definuje několik základních příruček. Jsou to zejm.
28
29

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: http://www.vugtk.cz/slovnik/.
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: http://www.vugtk.cz/slovnik/.

54

•

•
•

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí zpracovávaný
Terminologickou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a dostupný na
webových stránkách Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického ve Zdibech (www-vugtk.cz/slovnik)
Lexikon zur Geschichte der Kartographie. Von den Anfängen bis zum ersten
Weltkrieg. KRETSCHMER, Ingrid. DÖRFLINGER, Johannes. WAWRIK, Franz
(edd.). Wien: Deuticke, 1986 (Die Kartographie und ihre Randgebiete. Enzyklopädie,
sv. C/1–2).
SEMOTANOVÁ, Eva. Kartografie v historické práci. Praha: Historický ústav, 1994.
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PŘÍLOHA 2: Mapová díla
1. Stabilní katastr a další katastrální mapy
Stabilní katastr jako soubor písemného a kartografického materiálu zahrnuje zejména
následující skupiny map
- Indikační skici, rukopisné mapy dochované v jediném exempláři pro každé katastrální
území a uchovávané pro území Čech v Národním archivu v Praze, pro Moravu
v Moravském zemském archivu v Brně a pro Slezsko v Zemském archivu v Opavě a
online dostupné na http://archivnimapy.cuzk.cz
- Císařské povinné otisky (CPO) uložené pro celé území České republiky v Ústředním
archivu zeměměřictví a katastru v Praze a online dostupné na
http://archivnimapy.cuzk.cz 30
Mapa kultur stabilního katastru z let 1837 –1844 31 pro celé území České republiky
v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze a online dostupné na
http://archivnimapy.cuzk.cz
Na vlastní stabilní katastr navazuje reambulovaný stabilní katastr. 32 Na základě právní
úpravy byly po roce 1883 katastrální operáty vyhotovené podle výsledků jednorázové
reambulace stabilního katastru udržovány v aktuálním stavu. Aktuality byly zanášeny do
otisku originální mapy stabilního katastru, která byla nově považována za platnou katastrální
mapu. Údržba katastrálních map probíhala červeným přeškrtáním neplatného stavu a doplnění
stavu nového (opět červeně). Po ukončení platnosti katastrálních map, formálně vyjádřeném
zápisem: „K reprodukci připraveno podle stavu ke dni 31.12.1xxx“, následovala nová obnova
reprodukcí. K tomu se přistupovalo dle potřeby. Zaměření změn zajišťovaly - z podnětu
držitelů map, soudů a jiných úřadů - berní nebo katastrální měřické úřady. Výsledky těchto
měření jsou uchovány v dokumentacích příslušných katastrálních úřadů.
Kopie a reambulace map stabilního katastru jsou uložené v archivech celé archivní sítě České
republiky, a to nejčastěji jako
o příloha k vodní knize (vodní kniha, vložky k vodní knize, mapy v rámci fondu
Okresní úřad XY)
o příloha k pozemkové knize (pozemková kniha, sbírky listin, mapy v rámci
fondu Okresní soud XY)
o součást materiálu JEP (jednotná evidence půdy) z 50. – 60. let 20. století (v
rámci fondu Okresní měřičské středisko XY)
o součást fondu Velkostatek XY
o součást Sbírky map a plánů aj.
30

Pro Čechy:
https://geoportal.cuzk.cz/(S(nh4iv4ujv51sspw0nqutw214))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&
metadataID=CZ-CUZK-COC-R&menu=2901; pro Moravu a Slezsko:
https://geoportal.cuzk.cz/(S(nh4iv4ujv51sspw0nqutw214))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&
metadataID=CZ-CUZK-COM-R&menu=2902
31

https://geoportal.cuzk.cz/(S(32qxjfoj35ek5u2gat32bpci))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&m
etadataID=CZ-CUZK-MKULS-R&menu=2915)No
32
Pro Čechy:
https://geoportal.cuzk.cz/(S(nufaz1afpi2wwloxlsjhcpb3))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&
metadataID=CZ-CUZK-VYC-R&menu=2917; pro Moravu a Slezsko:
https://geoportal.cuzk.cz/(S(nufaz1afpi2wwloxlsjhcpb3))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&
metadataID=CZ-CUZK-VYM-R&menu=2918
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Při zpracovávání minimálního popisu, inventarizaci i katalogizaci se využijí online dostupné
pomůcky Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.
Pro potřeby této metodiky rozumíme v případě stabilního katastru jednou mapou (evidenčně)
jedno katastrální území. Uvádí se vždy počet listů.
Vyhledá se v souboru CPO na www.archivnimapy.cuzk.cz příslušná katastrální obec. Do pole
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu se uvede šestimístný kód v následujícím formátu:
3735-1. Pokud se jedná o torzo (je dochováno pouze několik listů katastrální obce), doplní se
za pomlčkou příslušné číslo listu zapsané římskou číslicí: 3735-1-IV. Listy lze identifikovat
právě na základě těchto římských číslic, jimiž jsou označeny, a kladu listů, který se nachází
pod názvem obce. Tento způsob označování je aplikován u velké většiny dochovaných listů
reambulovaného stabilního katastru. Výjimečně se vyskytují odchylky, které budou při popisu
zohledněny v pole Poznámka.
Všechny mapy uchovávané v ÚAZK pro danou obec lze zjistit na
http://archivnimapy.cuzk.cz:

Obr. II.1. Po zadání dnešního názvu obce do příslušného vyhledávacího pole a kliknutí na pole „vyhledat“.
V případě, že je obcí se stejným názvem v České republice více, přehled se objeví v pravé části obrazovky. Poté,
co je vybrána relevantní lokalita (kliknutím na název), objeví se v mapě červený bod (viz obrázek). Po kliknutí na
něj se rozbalí nabídka všech dostupných map.

Příklad 1:
Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Datace vzniku jednotky popisu

Katastrální mapa, katastrální území Brod nad
Tichou.
Část mapy z roku 1838 ve vydání z roku 1842,
doplněna mladšími rukopisnými poznámkami
(zejm. parcelní čísla)
1838

Název autorského díla

Bruck in Böhmen Pilsner Kreis Bezirk Plan
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Existence kopií jednotky popisu

Digitalizováno, digitální kopie uložena v SOA
v Plzni

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání;

http://www.chartae-antiquae.cz/en/maps/77019

Edice a literatura

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

0516-1

Vyplňuje se, je-li aplikovatelné
Rozměry, hmotnost, velikost, množství

Měřítko

Měřítko

1 mapa na 11 listech o rozměrech:
Rozměr listů: [měří se pouze největší a nejmenší
list, výška x šířka v mm, za který se přidává údaj a
menší]
Zrcadlo mapy: [dojde se k němu ve dvou krocích:
nejprve se sestaví jednotlivé listy podle kladu a pak
se měří rozměr mapového pole na všech listech]
1:2880

Veřejná poznámka
Souřadnice

49°50´4.9´´N, 12°44´27.6´´E

[získají se primárně z databáze Národních
autorit, pokud zde nejsou, odečtou se z mapy
(ideálně střed obce) a zapíše se do poznámky
„odečteno z mapy“]

Druh mapy

Tematická - sídel a pozemků

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (černobílý tisk)
papír podlepený plátnem

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Lith. Edelmann u. Krippel; Edelmann und Krippel

Místo vzniku jednotky
popisu

Vídeň

Entity zachycené
jednotkou popisu

Brod nad Tichou (katastrální území)

[Charakteristika přístupového bodu: tiskárna]
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Od šedesátých let 20. století byly v platnosti Mapy evidence nemovitostí 1:2880. 33

Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Mapy evidence nemovitostí na podkladě
pozemkových map z roku 1967, list SVITAVY,
V.S.IV,12,di

Datace vzniku jednotky popisu

1968

Formální název jednotky popisu
Vytváří se tehdy, když není uveden „Název
autorského díla“
Název autorského díla

Mapa evidence nemovitostí

Existence kopií jednotky popisu

Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČUZK

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

https://geoportal.cuzk.cz/(S(pubzgjv2f2dc5ehxzpw
u54x2))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSad
y_archiv&metadataID=CZ-CUZK-MENMSR&menu=2914

Edice a literatura

33

Pro Čechy:
https://geoportal.cuzk.cz/(S(pubzgjv2f2dc5ehxzpwu54x2))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&
metadataID=CZ-CUZK-MENC-R&menu=2913 ; pro Moravu a Slezsko:
https://geoportal.cuzk.cz/(S(pubzgjv2f2dc5ehxzpwu54x2))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&
metadataID=CZ-CUZK-MENMS-R&menu=2914
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Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

SVITAVY, V.S.IV,12,di

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

1 mapový list
Rozměr listu: XX x YY mm
Zrcadlo mapy: XX x YY mm
1:2880

Měřítko

Měřítko
Veřejná poznámka

Souřadnice

Druh

Tematická - sídel a pozemků

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (černobílý)
Papír

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Ústřední správa geodézie a kartografie [vydavatel]

Místo vzniku jednotky
popisu

Pardubice

Entity zachycené
jednotkou popisu

Víska u Jevíčka (katastrální území)

Inženýrská geografie Brno, závod Pardubice
[kartograf]

Praha

Jevíčko (katastrální území)
Zadní Arnoštov (katastrální území)

2. III. vojenské mapování
III. vojenské mapování bylo zpracováno v letech 1869–1885 a jeho výsledkem bylo několik
souborů map, z nichž nejvýznamnější a v archivech nejčastější jsou následující soubory:
2a. Topografické sekce III. vojenského mapování 1:25 000. 34 Originály topografických
sekcí byly barevné a byly pořízeny v několika etapách: v letech 1874–1875 bylo v souvislosti
s mapováním okolí Vídně ve větším měřítku (1:12 500) zmapovány i malé oblasti na jižní
Moravě, dále v letech 1876–1877 byla zpracována východní Morava a následně v letech
1877–1878 zbytek Moravy a Čechy až po pražský poledník. V letech 1878–1879 přibyly
západní hranice Čech, horské oblasti na hranicích s dnešním Německem a až v období 1879–
1880 zbytek českého vnitrozemí. Mapy byly později rozmnožovány fotograficky a
fotolitograficky a to již pouze černobíle. Mapy a podklady pro ně získal po roce 1918
československý stát a udržoval je aktuální. Mapy vzniklé z III. vojenského mapování zůstaly
oficiálními mapami Československa i po 2. světové válce a nahrazeny byly až v roce 1956.
34

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:9e926b63-8244-47c6-b239-430a10b972ac
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Existuje velký počet vydání jednotlivých listů, které nerovnoměrně pokrývají celé území
dnešní České republiky.

Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Topografická sekce mapy třetího vojenského
mapování, list 4158/1

Datace vzniku jednotky popisu

1934

Formální název jednotky popisu
Vytváří se tehdy, když není uveden „Název
autorského díla“
Název autorského díla
Existence kopií jednotky popisu

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

Topografické sekce třetího vojenského mapování
1:25 000
Digitalizováno, digitální kopie uložena v MZK
v Brně
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:9e9
26b63-8244-47c6-b239-430a10b972ac

Edice a literatura

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

4158/1

Vyplňuje se, je-li aplikovatelné
Rozměry, hmotnost, velikost, množství

Rozsah: 1 mapový list
Rozměr listu: 640 x 850 mm
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Měřítko

Měřítko

Zrcadlo mapy: XX x YY mm
1:25 000

Veřejná poznámka
Souřadnice

Druh

Topografická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (barevný)
Papír

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Vojenský zeměpisný ústav v Praze [kartograf,
vydavatel]

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha

Entity zachycené
jednotkou popisu

Olomouc (oblast, severozápadní)

2b. Speciální mapa III. vojenského mapování 35 byla odvozena z topografických sekcí. Má
měřítko 1:75 000 a byla publikována v letech 1874–1880. Na počátku 20. let 20. století
Vojenský zeměpisný ústav dostal spolu s topografickými sekcemi (zakoupil reprodukční
podklady generálních map 1:200 000 a přehledných map střední Evropy 1:750 000) také
originální kresby a měděné desky všech 189 listů speciálních map 1:75 000. Ty byly opatřeny
českým názvoslovím a zeleným přítiskem lesů a podle výsledků průběžné revize a
reambulace topografických sekcí probíhající od roku 1920 stále udržovány aktuální. Listy, na
nichž bylo velké množství změn, dostaly novou grafiku a byly vytištěny nově, barevně.

35

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:d0b2537a-f6c4-4af7-b2b7-ce838f6dfb8c

62

Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Speciální mapa třetího vojenského mapování 1:75
000, list 4258
Vyznačené opravy z let 1913 a 1924.

Datace vzniku jednotky popisu

1924

Název autorského díla

Speciální mapa třetího vojenského mapování 1:75
000
Digitalizováno, digitální kopie uložena v MZK
v Brně

Existence kopií jednotky popisu

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:d0
b2537a-f6c4-4af7-b2b7-ce838f6dfb8c

Edice a literatura

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

4258

Vyplňuje se, je-li aplikovatelné

8-XVI

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

Rozsah: 1 mapový list
Rozměr listu: 460 x 580 mm
Zrcadlo mapy: XX a YY mm
1:25 000

Měřítko

Měřítko
Veřejná poznámka

63

Souřadnice

Druh

Topografická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (černobílý)
Papír

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Vojenský zeměpisný ústav v Praze [kartograf,
vydavatel]

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha

Entity zachycené
jednotkou popisu

Olomouc (oblast, severozápadní)

2c. Generální mapa III. vojenského mapování 1:200 000 36
Generální mapa Československé republiky vznikla na základě třetího vojenského mapování
prováděného v letech 1869-1885. Listy byly odvozeny ze speciálních map 1:75 000, kdy
spojením osmi sousedících mapových listů vznikl jeden list mapy generální. Po aktualizaci a
nahrazení německého a maďarského názvosloví českým a slovenským, byly reambulované
mapy vydávány nejprve Zeměpisným ústavem v rámci Ministerstva národní obrany a od roku
1919 pak tyto mapy vydával nově založený Vojenský zeměpisný ústav. Generální mapa
pokrývající celé území Československa pak vycházela v aktualizovaných vydáních až do
počátku padesátých let 20. století.

36

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:07dc8ed1-2b49-4d65-b1ab-fab5ee32992a

64

Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Generální mapa třetího vojenského mapování
1:200 000, list 35°50´.
Vyznačené opravy z roku 1924.

Datace vzniku jednotky popisu

1924

Název autorského díla

Generální mapa třetího vojenského mapování
1:200 000
Digitalizováno, digitální kopie uložena v MZK
v Brně

Existence kopií jednotky popisu

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:07
dc8ed1-2b49-4d65-b1ab-fab5ee32992a

Edice a literatura
[opakovatelné dle potřeby]
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

35°50´

Vyplňuje se, je-li aplikovatelné
Rozměry, hmotnost, velikost, množství

Rozsah: 1 mapový list
Rozměr listu: 460 x 580 mm
Zrcadlo mapy: XX x YY mm

65

Měřítko

Měřítko

1:200 000

Veřejná poznámka
Souřadnice

Druh

Topografická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (barevný)
Papír

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Vojenský zeměpisný ústav v Praze [kartograf,
vydavatel]

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha

Entity zachycené
jednotkou popisu

Olomouc (oblast)

3. Topografické mapy 1:5000 v systému S-1952 37
Topografické mapy v měřítku 1:5000 vznikaly na základě nových měření z let 1956 až 1967.
Listy pro vnitrozemí zpracovávala Ústřední správa geodézie a kartografie (předchůdce
dnešního ČÚZK), pohraniční oblasti potom armádní kartografové. Způsob označování
mapových listů vychází ze sovětské mapy světa, která rozděluje zemský povrch do pásů podle
rovnoběžek označených písmeny a tyto pásy do obdélníků podle poledníků (ČR na listech M33 a M-34 v měřítku 1:1 000 000). Následující znaky ukazují na další dělení těchto listů.
Označení mapových listů pro měřítko 1:5000 má např. tvar: M-33-101-(151). Mapové listy
mají lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní strany = 43,6 až 46,9 cm) a byly vydávány
s použitím šesti barev.

37

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv
&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_5-R&menu=2906

66

Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Topografická mapa 1:5 000 v systému S-1952, list
M-33-101-(151).

Datace vzniku jednotky popisu

1959

Název autorského díla

Topografická mapa 1:5 000 v systému S-1952

Existence kopií jednotky popisu

Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw51
4ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSa
dy_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_5R&menu=2906

Edice a literatura

https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_t
opograficka_mapovani.pdf

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

M-33-101-(151)

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

Rozsah: 1 mapový list
Rozměr listu: XX x YY mm
Zrcadlo mapy: XX x YY mm
1:5 000

Měřítko

Měřítko
Veřejná poznámka

Souřadnice

67

Druh

Topografická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (trojbarevný)
Papír

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Král, František [kartograf]
Kouřilová, Eva [kreslič]
Rybáková, Alžběta [kreslič]
Ústřední správa geodézie a kartografie [kartograf,
vydavatel]

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha

Entity zachycené
jednotkou popisu

Vodňany (katastrální území)
Újezd u Vodňan (katastrální území)
Čičenice (katastrální území)
Strpí (katastrální území)
Hvožďany u Vodňan (katastrální území)

4a. Topografické mapy 1:10 000 38
Mapa vznikala v letech 1958 až 1971 na základě měření pro oblasti, kde nebyla vyhotovena
topografická mapa 1:5 000 v kladu listů sovětské mapy světa. Označení mapového listu má
tvar např.: M-33-101-C-b-2. Mapový list má lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní strany =
43,6 až 46,9 cm) a používá 7 barev. Původcem je nejčastěji Ústřední správa geodézie a
kartografie, v pohraničních oblastech Generální štáb Československé lidové armády.

38

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv
&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_10-R&menu=2907

68

Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Topografická mapa 1:10 000 v systému S-1952,
list M-33-101-C-b-2

Datace vzniku jednotky popisu

1961

Název autorského díla

Topografická mapa 1:10 000 v systému S-1952

Existence kopií jednotky popisu

Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw51
4ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSa
dy_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_10R&menu=2907

Edice a literatura

https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_t
opograficka_mapovani.pdf

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

M-33-101-C-b-2

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

Rozsah: 1 mapový list
Rozměr listu: XX x YY mm
Zrcadlo mapy: XX x YY mm
1:10 000

Měřítko

Měřítko
Veřejná poznámka

Souřadnice

69

Druh

Topografická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (barevný)
Papír

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Picek, J. [kartograf]
Marešová, O. [kreslič]
Řídelová, V. [kreslič]
Ústřední správa geodézie a kartografie [kartograf,
vydavatel]

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha

Entity zachycené
jednotkou popisu

Vodňany (katastrální území)
Újezd u Vodňan (katastrální území)
Čičenice (katastrální území)
Strpí (katastrální území)
Hvožďany u Vodňan (katastrální území)
Čavyně (katastrální území)
Milenovice (katastrální území)
Radčice u Vodňan (katastrální území)
Záboří u Protivína (katastrální území)
Záblatíčko (katastrální území)
Radomilice (katastrální území)
Variantně: Vodňany (oblast)

4b. Topografické mapy 1:25 000 39
Mapa vznikala v letech 1953 až 1960 v kladu listů sovětské mapy světa. Označení mapového
listu má tvar např.: M-33-101-C-b. Mapový list má lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní
strany = 34,8 - 37,6 cm) a používá 7 barev. Původcem je Generální štáb Československé
lidové armády.

39

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv
&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_25-R&menu=2908
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Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Topografická mapa 1:25 000 v systému S-1952,
M-33-101-C-b

Datace vzniku jednotky popisu

1954

Formální název jednotky popisu
Vytváří se tehdy, když není uveden „Název
autorského díla“
Název autorského díla

Topografická mapa 1:25 000 v systému S-1952

Existence kopií jednotky popisu

Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw51
4ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSa
dy_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_25R&menu=2908

Edice a literatura

https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_t
opograficka_mapovani.pdf

71

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

M-33-101-C-b

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

Rozsah: 1 mapový list
Rozměr listu: XX x YY mm
Zrcadlo mapy: XX x YY mm
1:25 000

Měřítko

Měřítko
Veřejná poznámka

Souřadnice

Druh

Topografická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (barevný)
Papír

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Materna, Z. [kartograf]
Kunc, L. [kreslič]
Kášová, V. [kreslič]
Československá armáda. Generální štáb [kartograf,
vydavatel]

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha

Entity zachycené
jednotkou popisu

Vodňany (oblast)

4c. Topografické mapy 1:50 000 40
Mapa vznikala v letech 1951 až 1965 v kladu listů sovětské mapy světa. Označení mapového
listu má tvar např.: M-33-101-C. Mapový list má lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní
strany = 34,8 - 37,6 cm) a používá 7 barev. Původcem je Generální štáb Československé
lidové armády.

40

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv
&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_50-R&menu=2909

72

Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Topografická mapa 1:50 000 v systému S-1952,
list M-33-101 Písek

Datace vzniku jednotky popisu

1968

Název autorského díla

Topografická mapa 1:50 000 v systému S-1952

Existence kopií jednotky popisu

Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw51
4ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSa
dy_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_50R&menu=2909

Edice a literatura

https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_t
opograficka_mapovani.pdf

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

M-33-101

73

Vyplňuje se, je-li aplikovatelné
Rozměry, hmotnost, velikost, množství
Měřítko

Měřítko

Rozsah: 1 mapový list
Rozměr listu: XX x YY mm
Zrcadlo mapy: XX x YY mm
1:50 000

Veřejná poznámka
Souřadnice

Druh

Topografická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (barevný)
papír

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Československá armáda. Generální štáb [kartograf,
vydavatel]

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha

Entity zachycené
jednotkou popisu

Písek (oblast)

4d. Topografické mapy 1:100 000 41
Mapa vznikala v letech 1958 až 1965 v kladu listů sovětské mapy světa. Označení mapového
listu má tvar např.: M-33-101. Mapový list má lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní strany
= 34,8 - 37,6 cm) a používá 8 barev. Původcem je Generální štáb Československé lidové
armády.

41

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv
&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_100-R&menu=2910
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Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Topografická mapa 1:100 000 v systému S-1952,
list M-33-101 Písek

Datace vzniku jednotky popisu

1968

Název autorského díla

Topografická mapa 1:100 000 v systému S-1952
Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw51
4ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSa
dy_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_50R&menu=2909

Edice a literatura

https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_t
opograficka_mapovani.pdf

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

M-33-101

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

Rozsah: 1 mapový list
Rozměr listu: XX x YY mm
Zrcadlo mapy: XX x YY mm

75

Měřítko

Měřítko

1:100 000

Veřejná poznámka
Souřadnice

Druh

Topografická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (barevný)
papír

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Československá armáda. Generální štáb [kartograf,
vydavatel]

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha

Entity zachycené
jednotkou popisu

Písek (oblast)

4e. Topografické mapy 1:200 000 42
Mapa vznikala v letech 1965 až 1968 v kladu listů sovětské mapy světa. Označení mapového
listu má tvar např.: M-33-XXVII. Mapový list má lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní
strany = 34,8 - 37,6 cm) a používá 8 barev. Původcem je Generální štáb Československé
lidové armády.

42

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv
&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_200-R&menu=2911
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Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Topografická mapa 1:200 000 v systému S-1952,
list M-33-XXVII Č. Budějovice

Datace vzniku jednotky popisu

1965

Název autorského díla

Topografická mapa 1:200 000 v systému S-1952

Existence kopií jednotky popisu

Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw51
4ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSa
dy_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_200R&menu=2911

Edice a literatura

https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_t
opograficka_mapovani.pdf

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

M-33-XXVII

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

Rozsah: 1 mapový list
Rozměr listu: XX x YY mm
Zrcadlo mapy: XX x YY mm
1:200 000

Měřítko

Měřítko
Veřejná poznámka

Souřadnice
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Druh

Topografická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (barevný)
papír

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Československá armáda. Generální štáb [kartograf,
vydavatel]

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha

Entity zachycené
jednotkou popisu

České Budějovice (oblast)
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Státní mapa odvozená 1:5000 43
Po druhé světové válce byla obnovena tvorba Státního mapového díla v měřítcích 1:5 000 až
1:200 000. Protože však práce postupovaly příliš pomalu, bylo rozhodnuto mapy velkých
měřítek (1:5 000 a 1:10 000) odvodit z katastrálních a pozemkových map, případně i dalších
podkladů, proto „odvozená“.
Státní mapa odvozená 1:5 000 patří k nejužívanějším mapovým souborům ve státní správě a
dosáhla od roku 1950 mnoha vydání, která se mohou lišit různě zpracovanými mapovými
rámy. Její listy jsou dostupné pro celé území, vyjma těch, pro která vznikly regulérní mapové
listy na základě měření (označeny Státní mapa 1:5 000; listy ze 70. let též Státní mapa –
hospodářská).
Nomenklatura (kódové značení listu) obsahuje název významného sídla + označení sloupce a
vrstvy, na které je rozdělen list Státní mapy 1:50 000 (vždy číslo 0-9). Název listu tedy zní
např. Uherské Hradiště 5-0. Nejstarší listy ze 40. let mohou mít za názvem významného sídla
souřadnice jihozápadního rohu mapy v kilometrech (např. Uherské Hradiště – záp. 540-1182).
Rozměr listů je 52 x 62 cm. Polohopis a popis jsou tištěny šedě, výškopis (vrstevnice) hnědě;
některé listy obsahují vzácně také modře tištěné vodní a zeleně tištěné lesní plochy. Některé
listy založené na základě měření i starších mapových podkladů jsou označeny jako Státní
mapa – částečně odvozená.

43

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv
&metadataID=CZ-CUZK-SMO5-R&head_tab=sekce-02-gp&menu=2905
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Varianta téže mapy v rámu 44

Úroveň popisu

Jednotlivost

Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh

Mapa

Evidenční jednotka – počet

1

Obsah, regest

Státní mapa odvozená 1:5 000, list Praha 5-4

Datace vzniku jednotky popisu

1967

Název autorského díla

Státní mapa odvozená 1:5 000

Existence kopií jednotky popisu

Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a
pomůcky pro vyhledávání

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw51
4ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSa
dy_archiv&metadataID=CZ-CUZK-SMO5_S52R&menu=29051

Edice a literatura

https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_t
opograficka_mapovani.pdf

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

Praha 5-4

Rozměry, hmotnost, velikost, množství

Rozsah: 1 mapový list
Rozměr listu: XX x YY mm
Zrcadlo mapy: XX x YY mm
1:5 000

Měřítko

Měřítko

44

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv
&metadataID=CZ-CUZK-SMO5_S52-R&menu=29051
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Veřejná poznámka
Souřadnice

Druh

Topografická

[Výběr z nabídky]
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu
V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost

Tisk (barevný)
Papír

Popisované role
entit ve vztahu
k mapám a
atlasům:
Původci mapy
[opakovatelné
dle potřeby;
tvoří jednu
entitu]
Entity: Geografické
objekty
[opakovatelné dle
potřeby]; dle pravidel
CAM

Alternativní/variantní
(originální) znění /
Autoritní (ustálená) forma

Kartografický a reprodukční ústav v Praze
[kartograf, tiskař]

Místo vzniku jednotky
popisu

Praha

Entity zachycené
jednotkou popisu

Záběhlice (katastrální území)

Ústřední správa geodézie a kartografie [vydavatel]

Michle (katastrální území)
Hostivař (katastrální území)
Chodov (katastrální území)
Kunratice (katastrální území)
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