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ABSTRAKT
Bakalářská práce, týkající se zámeckého objektu Hrádek u Nechanic, se zabývá
nejen historickým vývojem, ale je především zaměřena na zpracování mapové
a plánové dokumentace související s tímto objektem. Jako podkladových materiálů bylo
využito císařských povinných otisků, map historického vojenského mapování, prvního
vydání státní mapy odvozené (SMO-5) a dalších podkladů. Práce je doplněna
fotografiemi, které interpretují historický a současný stav zámku. Na závěr práce, byla
vytvořena webová mapová aplikace, díky které jsou veškeré mapové výstupy
publikovány.

KLÍČOVÁ SLOVA
Zámek Hrádek u Nechanic, panství Sadová, císařské povinné otisky, historické
vojenské mapování, georeferencování, vektorizace.

ABSTRACT
This Bachelor thesis relating to the castle building at Castle Hradek at Nechanice
not only deals with historic development, but mainly focuses on process of mapping
and design documentation associated with that object. As a background material were
used imperial obligatory imprints, maps of the historic military mapping and first
edition state maps derived (SMO-5) and other documents. The work is complemented
by photographs that interpret the history and the current state of the castle. Finally,
a web mapping aplication was created allowing all map outputs to be published.

KEY WORDS
Castle Hradek at Nechanice, domain Sadová, imperial obligatory imprints, historic
military mapping, georeferencing, vectorization.
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Úvod
Tato bakalářská práce zaměřující se na národní kulturní památku zámek Hrádek
u Nechanic vznikla v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity (NAKI), jehož zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky.
Zámecký objekt Hrádek u Nechanic patří v programu NAKI do jednoho z projektů,
který nese název: „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace,
interpretace, prezentace, aplikace, péče a

ochrana v kontextu základních typů

paměťových institucí“ (kód projektu: DF13P01OVV007).
Cílem práce bylo nashromáždění vhodných mapových podkladů týkajících se
zámku Hrádek u Nechanic, za pomocí kterých by se přiblížil historický vývoj tohoto
zámeckého objektu. Vybrané podkladové materiály byly následně georeferencovány,
případně byla provedena vektorizace zájmových prvků - zámecká stavba, přilehlé
budovy a eventuálně i blízkého okolí zámku. Výsledky zpracování byly následně
publikovány prostřednictvím webové mapové aplikace.
Zpracování tématu bakalářské práce bylo rozčleněno do několika kroků, které
popisují následující kapitoly. První kapitola se zabývá lokalizací zájmového území
a historickým vývojem zámecké stavby od prvopočátku jejího vzniku až do současnosti.
Poslední část první kapitoly je věnována historii panství, jehož součástí byla zámecká
stavba po dlouhá léta. Druhá kapitola, Sběr podkladových materiálů, uvádí seznam
všech navštívených institucí, které byly kontaktovány, případně i navštíveny za účelem
získání vhodných podkladových materiálů. Je zde uveden výčet materiálů, které byly
získány z jednotlivých institucí. Třetí kapitola obsahuje stručný popis jednotlivých
mapových podkladů, které byly použity pro následné zpracování. Čtvrtá nejrozsáhlejší
kapitola se zabývá zpracováním vybraných podkladových materiálů. Je zde popsán
pracovní postup od první přípravy dat, přes georeferencování a stručnou charakteristiku
využitých transformací, dále vektorizaci vybraných prvků jednotlivých map a plánů,
až po konečnou úpravu dat. Předposlední kapitola Zámecký objekt v proměnnách času
přibližuje za pomoci historických a současných fotografických snímků podobu
zámeckého objektu a případné změny, které se během několika desítek let udály.
Poslední kapitola pojednává o tvorbě webové mapové aplikace. Zabývá se stručným
postupem publikování rastrových a vektorových dat na webový server.
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1. Lokalizace zájmového území
Mezi Hradcem Králové a Nechanicemi, v krajině obklopené lesy, se na tzv.
Lubenském vrchu tyčí bývalé sídlo hraběcího rodu Harrachů, zámek Hrádek
u Nechanic. Jedná se o poměrně mladou stavbu, která byla do netknuté přírody (stavba
vznikla na „zelené louce“) zakomponována až v průběhu 1. poloviny 19. století.
Zámecká stavba spolu s hospodářskými budovami, rozsáhlým anglickým
parkem a přilehlými lesy zasahuje v současné době celkem do třech katastrálních území,
a tedy do k.ú. Hrádek u Nechanic, k.ú. Kunčice u Nechanic a k.ú. Lubno u Nechanic,
avšak samotný zámek má své základy pouze u jihovýchodního okraje k.ú. Lubno
u Nechanic (obr. 1.1). [1]

Obr. 1.1: Lokalizace zámku Hrádek u Nechanic na Základní mapě ČR 1: 50 000 (zdroj: ČÚZK)

Rozsah zájmového území byl rozvržen tak, aby byl zachycen nejen samotný
zámek, budovy a případně i lesní komplexy k němu patřící, ale také blízké okolí zámku.
8

1.1 Zámek Hrádek u Nechanic
Tato jedinečná
čná stavba,
stavb vypínající se na Lubenském vrchu
chu nedaleko obce Hrádek,
Hrádek
byla vystavěna ve stylu anglické gotiky v letech 1839 - 1854. Stavebníkem zámeckého
objektu byl František Arnošt hrabě
hrab z Harrachu (1799 – 1884) (obr. 1.2),
1
který na
cestách po Velké Británii získal inspiraci, jež později
ji ovlivnila podobu, již brzy
vznikajícího harrachovského sídla. Prvotní stavební plány na vybudování zámku byly
vytvořeny
eny Hamburským architektem Stammannem, ovšem díky již zmíněnému
zmín
zahraničnímu
nímu pobytu, který

zakladatel stavby, František Arnošt hrabě
hrab z Harrachu,

strávil v Anglii, byla podoba plánu přepracována
p
anglickým
kým architektem Edwardem
E
Bucktonem Lambem. Území, na kterém měll být zámek vystavěn
vystavě bylo součástí
rozsáhlého celku, a tedy panství Sadová,
Sadová které v roce 1829 zakoupil otec stavitele
zámku, hrabě Arnošt z Harrachu (1757 – 1838). [1], [2]

Obr. 1.2: Stavitel zámku František Arnošt hrabě z Harrachu (1799 – 1884) [1]

Krátce před
řed započetím
započ
stavebních prací, již v letech 1836 – 1837, byla okolní
krajina upravena tak, aby byly ze zámeckého objektu zajištěny
zajiště průhledy
ůhledy krajinou, a to
jihozápadním
západním a jihovýchodním
jihovýcho
směrem, došlo tedy k vymýcení části lesního porostu.
Nedlouho na to, roku
ku 1839, byla vyhloubena studna, a současně
č ě s tím bylo položeno
vodovodní potrubí. Dále
ále mezi první stavby Lubenského vrchu patří krom studny, ještě
ješt
skleník s bytem pro zahradníka a také kuchyňská zahrada. Téhož roku, dne 8. června,
byl položen stavebním inženýrem Schubertem první stavební kámen. Ovšem slavnostní
položeníí základního kamene ke stavbě
stavb zámku, se konalo až o dva roky později,
pozd
a tedy
13. června
ervna 1841, za přítomnosti
př
hraběcí
cí rodiny a mnoha významných hodnostářů.
hodnostá
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Základní kámen, který tvoří
tvoř pískovcový kvádr, jenž ve svých útrobách uchovává cenné
předměty, je zabudován
dován v levém horním rohu zámecké kaple. Zámeckou stavbu,
projektovanou architektem Lambem (obr. 1.3), vedl vídeňský
ňský architekt Karl Fischer,
který byl na Hrádku ubytován s celou svou rodinou. [1], [2], [3]

Obr. 1.3: Lambův
ův návrh zámku z roku 1839 (zdroj:: Zámek Hrádek u Nechanic)

Dříve,
íve, než samotný zámek, již v roce 1849, byly vystavěny
vystav
pomocné
budovy a také hospodářský komplex,
kom
který v přízemní části tvoří
ří jízdárna,
jíz
kočárna,
divadlo a stáje. Hospodářský
Hospodář
komplex je se zámeckou
kou stavbou propojen dlouhou úzkou
chodbou. Stavba nákladné zámecké budovy byla dokončena
dokon ena až roku 1854, avšak ještě
ješt
několik
kolik let poté probíhaly zbylé řemeslnické práce. Jako poslední byla roku 1855
budována zámecká kaple sv. Anny. Stavba zámku tedy trvala od
o počátku až do
ukončení
ení všech prací téměř 20 let. [1], [2], [4], [5]
Na tvorběě zámeckého interiéru, se dle návrhů
návrh Karla Fischera,
hera, podílelo mnoho
zručných řemeslníkůů z blízkého
bl
okolí, velká část vnitřního
ního vybavení byla dovezena
z ciziny. [3]
Nedlouho po dokončení
dokon
stavebních prací, přesněji od 4. 7. 1866 až do listopadu
téhož roku, posloužily prostory zámku
zá
jako lazaret pro raněné
ěné vojáky,
vojá
kteří bojovali
v prusko – rakouské válce (obr. 1.4). Tato rozhodující bitva na bojišti u obce
obc Sadová,
známá pod názvem bitva u Hradce Králové, stála život nejen mnoho vojáků.
voják V okolí
zámku je rozmístěno
ě několik
ěkolik pomníků,
pomník které jsou věnovány obětem
ětem bitvy.
bitvy [1], [2]
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Obr. 1.4: Zámek po bitvě u Hradce Králové roku 1866 (zdroj: Zámek Hrádek u Nechanic)

Poté, co roku 1884 zemřel stavitel zámku, František Arnošt hrabě z Harrachu,
zdědil zámek a celé rozsáhlé panství a k němu související majetek, jeho prvorozený syn
Jan Nepomuk hrabě z Harrachu (1828 – 1909) (obr. 1.5), za jehož působnosti dosáhly
harrachovské statky největšího rozkvětu a také rozlohy. Tento významný politik během
svého života podporoval umělecké spolky, stal se prezidentem Muzea království
českého a figuroval také při výstavbě významných českých budov, a to Národního
divadla a Chrámu sv. Víta. [1], [2]

Obr. 1.5: Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909) [1]

Roku 1891 se Jan Nepomuk hrabě Harrach zapojil do příprav Všeobecné zemské
jubilejní výstavy v Praze, kde vystavoval výtvory ze svého panství. Mezi
vystavovanými exponáty Všeobecné zemské jubilejní výstavy, byl mimo jiné i dřevěný
11

pavilon, který byl po ukončení výstavy demontován a později, za účelem výstavby,
převezen do Obory na Hrádku, poblíž obce Kunčice u Nechanic (obr. 1.6). [1], [6]

Obr. 1.6: Pavilon u obce Kunčice na počátku 20. století [zdroj: Zámek Hrádek u Nechanic]

Pavilon sloužil do roku 1945 jako byt pana lesního, poté byl na krátkou dobu
používán armádou a v 50. letech 20. století byl užíván jako lesnické učiliště. Od roku
1962 až do roku 1969, kdy byla stavba zbourána, sloužily prostory pavilonu
československé armádě jako meteorologická observatoř. [6]
Roku 1909 Jan Nepomuk hrabě Harrach umíra. Na památku tohoto významného
majitele zámku je v jižní části zámeckého parku, ve stínu statných lip, umístěna busta
nesoucí jeho podobiznu. Dalším dědicem rozsáhlého majetku se stal syn bývalého
majitele zámku, a to Otto Harrach (1863 - 1935), který se zasloužil o výrazné opravy
zámeckého objektu. Roku 1911 došlo k opravě kanalizace a brzy na to, roku 1914, byl
celý zámek elektrifikován (obr. 1.7). [1], [2], [6]

Obr. 1.7: Zámek Hrádek u Nechanic na počátku 20. století [7]
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Otto Harrach zemřel 19. prosince 1935 a dědicem rozsáhlého majetku (k roku
1933 měly harrachovské velkostatky, složené z velkostatku Strkov – Planá nad Lužnicí,
velkostatku Jilemnice, velkostatku Sadová, celkovou výměru 9555,89 ha, z tohoto celku
zaujímalo panství Sadová, jehož součástí byl i zámecký objekt, celkem 2705 ha) se stal
jeho syn Jan (1904 - 1945), jenž byl posledním majitelem zámku Hrádek u Nechanic
před tím, než vstoupil do účinnosti dekret prezidenta republiky Edvarda Beneše
č. 12/1945. Na podkladě tohoto dekretu byl zámek prohlášen státním majetkem. [1], [2]
Roku 1953 byl zámek zpřístupněn veřejnosti. O několik let později, v letech
1959 – 1960, byly zahájeny výrazné opravy zámeckého objektu. Došlo k renovaci
vnitřního interiéru, rozlehlého parku a byla také opravena fasáda zámku, jež získala
žluté zbarvení namísto původního červeného (obr. 1.8). [1], [3], [4], [6]

Obr. 1.8: Zámek Hrádek u Nechanic roku 2000 [1]

V průběhu let 1994 – 1997 byla velká část anglického parku, který obklopuje
celý zámecký objekt, upravena do podoby golfového hřiště. O několik let později, roku
2001, byl zámek prohlášen národní kulturní památkou. Brzy na to, od roku 2002, byla
zahájena generální oprava fasád zámku, která probíhá ještě v současné době. Postupně
je tedy zámeckému objektu navraceno zpět jeho původní červené zbarvení (fotografie
interpretující současný stav zámeckého objektu a blízkého okolí viz Přílohy
elektronické na přiloženém DVD → Zámek Hrádek u Nechanic – současné fotografie).
V současnosti spravuje zámecký objekt Hrádek u Nechanic Národní památkový ústav.
[1], [3], [6], [8]
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1.2 Panství Sadová
Předtím, než sadovské panství zakoupil roku 1829 otec stavitele zámku,
František Arnošt hrabě z Harrachu (1757 – 1838), mělo v průběhu staletí ve své držbě
toto východočeské panství několik majitelů. [10]
První zmínka o Sadové pochází z roku 1086, kdy patřila benediktinskému
klášteru panen u sv. Jiří na Pražském hradě. Z dalších dochovaných záznamů vyplývá,
že se držba v průběhu let hojně střídala. V období 13. – 14. století se Sadová stala
statkem zemanským a od počátku 15. století bylo sadovské panství tehdejším majitelem,
Petrem Sadovským ze Sloupna, připojeno ke kraji Bydžovském. Roku 1623 se majitel
sadovského panství stal na krátký čas i Albrecht z Valdštejna. Od poloviny 17. století
mělo panství Sadová v držení šlechtická rodina Schafgotschů. Hrabě Jan Arnošt
Schafgotsch, hrabě z Kynastu a Greifensteinu vytvořil roku 1686 ze všech panství, které
vlastnil, a tedy Nechanic, Kunčic, Trnavy, Zvíkova, Sobětuše, Sadové a Třemešné,
šáfgočský fideikomis, neboli statek svěřenecký, neprodejný, čili statek, u kterého byla
zajištěna dědická posloupnost. Tento nově vzniklý fideikomisní statek byl souhrnně
nazván jednotné panství Sadová. Roku 1771 bylo dalším majitelem z rodu Schafgotschů
vyměněny z panství Sadová statky Kunčice, Trnava a Zvíkov, za statky Dohalice a
Mokrovousy. O několik let později byl z důvodu tíživé finanční situace zadlužený
fideikomisní statek Sadová přeměněn majitelem z rodu Schafgotschů, v tzv. statek
alodiální, neboli plně svobodný statek, u kterého existovala možnost volného prodeje.
Brzy na to, dne 25. 1. 1788, byl tento alodiální statek koupen šlechticem
z Grӓnzensteinu, Tobiášem Grӓtzlem. Roku 1825 změnilo panství Sadová znovu svého
majitel, tím se stal svobodný pán Vincenc z Grӓnzensteinu, který přikoupil ještě Bílou
Třemešnou a Petrovice. Tento majitel za své držby sadovské panství velmi zadlužil, byl
tedy nucen panství prodat. [10], [11]
Roku 1829 koupil sadovské panství spolu se statky Bílá Třemešná a Petrovice
již zmíněný František Arnošt hrabě z Harrachu (1757 – 1838), který k tomu celku ještě
přikoupil roku 1832 statky Kunčice a Trnava. V následujících letech harrachové panství
stále rozšiřovali. Roku 1838 byl připojen statek Stračov a roku 1840 statek Barchov.
Roku 1848 se alodiální panství Sadová spolu se statky Bílá Třemešná, Petrovice,
Kunčice a také Trnava skládalo z městečka Nechanice a vsi Sadová, Sovětice, Klenice,
Dub, Mžany, Suchá, Lodín, Staré Nechanice, Komárov, Lubno, Sobětuš, Třesovice,
Mokrovousy, Dohaličky, Dohalice, Hrádek, Bílá Třemešná, Doubravice, Dolní
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Nemojov, Petrovice, Nerošov, Kunčice, Trnava, Barchov a Janatov. Dále sem patřil
ještě alodiální statek Stračov spolu se vsí Stračov a Stračovská Lhotka. [12], [13], [14],
[15]
I v příštích letech se harrachovské panství Sadová dále rozrůstalo. Roku 1854
byl připojen velkostatek Zvíkov, 1868 statek Puchlovice, 1879 velkostatek Dolní Přím a
roku 1886 velkostatek Libčany. Brzy na to, byly alodiální statky Sadová, Petrovice,
Kunčice, Stračov, Zvíkov a část statku Barchov přeměněny harrachovským majitelem
v tzv. fideikomis. Vzniklo tedy na místo alodiálního panství, tzv. fideikomisní
(svěřenecké) panství Sadová. [12], [14], [15]
K roku 1891 mělo rozsáhlé sadovské panství, složené z výše uvedených částí
celkovou rozlohu 5.645 ha. Z tohoto celku činilo 2.860 ha polí, 577 ha luk, 58 ha
zahrad, 69 ha pastvin, 52 ha vodní plochy a 1.951 ha lesa, zbylou část tvořila zastavěná
plocha a neproduktivní půda. Jako samostatný celek byl uváděn velkostatek Dolní Přím
o celkové výměře 573 ha a také velkostatek Libčany o celkové výměře 159 ha. [12]
Zemědělská půda, která v sadovském panství představovala nemalou část, byla
rozdělena k samostatně hospodařícím dvorům. V panství Sadová se jednalo o dvory
Stračov a Čeňov – 282 ha, Sadová, Dohalice a Mžany – 353 ha, Petrovice, Lodín –
408 ha, Mokrovousy a Janatov – 395 ha, Kunčice a Staré Nechanice – 425 ha, Bohárna,
Zvíkov a Puchlovice – 400 ha, dále dvůr Trnava - 276 ha a dvůr Stěžery – 267 ha.
Velkostatku Dolní Přím náležel dvůr o ploše 254 ha. Velkostatku Libčany byla
zemědělská půda dána do nájmu. [12]
Součástí sadovského panství bylo několik průmyslových závodů, a to pila
v Kunčicích, mlýny v Kunčicích a Stěžerách. Dále k tomuto rozsáhlému území patřil
pivovar ve Stěžerách založen 1652, pivovar v Sadové založen 1657 (obr. 1.9, budova
vpravo) a také cukrovar v Sadové, který byl vystavěn roku 1862 (obr. 1.9, budova
vlevo). Dále roku 1870 byla založena sýrárna v Petrovicích a roku 1883 byla v Sadové
vystavěna cihelna. [12]
Další důležitou stavbou patřící k panství byla nemocnice v Nechanicích, jež byla
vystavěna roku 1846. [12]
K harrachovskému panství dále náleželo i několik polesí s hájovnami
a myslivnami v Stračově, Petrovicích, Sadové, Nechanicích, Zvíkově, Radostově,
Horním Přímu a Libčanech. Součástí panství byly také dva velké lesní komplexy, a to
les Stýskal a Obora nacházející se v těsné blízkosti zámku Hrádek u Nechanic. Všechny
zmíněné lesní celky měl pod patronátem Lesní úřad v Dolním Přímu. Nedaleko
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Stýskalského lesa byl roku 1834 založen harrachovským stavitelem hospodářský dvůr,
který sloužil po dlouhou dobu jako hřebčín. Dále k panství patřilo 10 rybníků o celkové
ploše 42 ha. Ke konci 19. Století, a tedy roku 1882 byla do Sadové zavedena železnice,
Sadová ležela na trati Hradec Králové – Ostroměř. [9], [12]
Roku 1925 byla dle rozhodnutí Zemského civilního soudu v Praze uskutečněna
první parcelace sadovského panství, docházelo tedy k postupnému rozpadu. Po
ukončení 2. světové války bylo harrachovské panství zabráno státem na základě dekretu
prezidenta republiky Edvarda Beneše č. 12/1945. [1], [12]

Obr. 1.9: Výřez z pohlednice z roku 1910 zobrazující sadovský pivovar (vpravo) a sadovský
cukrovar (vlevo) [7]
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2. Sběr podkladových materiálů
Jednou z nejdůležitějších částí zpracování, bez které by nebylo možné
pokračovat v dalších úkonech, je bezesporu sběr podkladových materiálů, a tedy map,
plánů, současných i historických fotografií, či publikací týkající se zájmového objektu
a jeho blízkého okolí.
Podkladové mapy historického vojenského mapování byly poskytnuty katedrou
geomatiky - Fakulta stavební, ČVUT v Praze (označení mapových listů II. a III.
vojenského mapování, které byly potřebné pro zpracování, bylo dohledáno na
webových stránkách Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity
J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, které jsou dostupné z: http://oldmaps.geolab.cz/).
Císařské povinné otisky map stabilního katastru jednotlivých katastrálních území, na
kterých se zájmová lokalita nachází a první vydání státní mapy odvozené SMO-5, byly
po podání žádosti o poskytnutí dat v rámci zpracování bakalářské práce poskytnuty
Zeměměřickým úřadem v Praze. Jelikož pro zpracování bylo potřebné více jak 10 listů
císařských otisků, byla na ZÚ v Praze podána dodatečná žádost o nadlimitní
poskytování dat, které bylo obratem vyhověno.
Dále bylo provedeno vyhledávání ve dvou databázových systémech. Prvním
z těchto systémů je CastIS, neboli systém pro správu mobiliárních fondů, který zajišťuje
databázovou evidenci a správu mobiliárních fondů památkových objektů, sbírek, muzeí,
galerií, depozitářů a církevních objektů. Tento systém vznikl na podkladě metodiky
Národního památkového ústavu. Výsledkem vyhledávání byly dvě grafické přílohy,
v obou případech se jedná o výřez katastrální mapy ve formátu A4 (tab. 2.1). Následně
bylo provedeno vyhledávání dle parametrů plán, mapa, veduta, které bylo až na jednu
položku neúspěšné. Pod parametrem mapa byla vyhledána nástěnná mapa panství.
Druhý databázový systém, který umožňuje zpřístupnění digitálních a digitalizovaných
dokumentů, vztahujících se k objektům památkové péče, je metainformační systém
Národního památkového ústavu, který je označován zkratkou MIS. V tomto systému
nebyly dohledány žádné potřebné materiály.
Neopomenutelným

zdrojem

informací

a

podkladových

materiálů

byl

samozřejmě zámek Hrádek u Nechanic. Zámecký mobiliář skrývá nespočetné množství
plánů, kreseb, fotografií, obrázků a důležitých informací nejen o historii zámeckého
objektu Zámecký objekt byl během zpracování několikrát navštíven, ať už za účelem
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získání informací, podkladových materiálů (tab. 2.1), či z důvodu pochůzky zájmového
území a pořízení dobových fotografií zámku a jeho blízkého okolí.
S cílem získání vhodných podkladů byly dále kontaktovány a případně
i navštíveny tyto instituce:
• Státní okresní archiv Hradec Králové
• Státní oblastní archiv Zámrsk
• Obecní úřad Kunčice
• Národní památkový ústav – Josefov
• Klub českých turistů – Praha
• Generální ředitelství Národního památkového ústavu – Praha
• Národní archiv – Praha.
Státní okresní archiv Hradec Králové byl velkým zdrojem textových
historických dokumentů týkajících se zámeckého objektu a panství Sadová (tab. 2.1).
Velkým přínosem materiálů byla i návštěva Státního oblastního archivu
v Zámrsku, kde bylo v archivním fondu Velkostatek Sadová – Libčany (archivní
pomůcka číslo 403,404) a dále v archivním fondu Ústřední správa Harrachů (archivní
pomůcka číslo 27) nalezeno nemalé množství archiválií (např. obr. 2.1). Kromě dějin
hraběcího rodu Harrachů a panství Sadová, které byly součástí obsahu inventářů, již
výše uvedených fondů, byly dále z inventáře pod názvem: „Ústřední správa Harrachů
1745 - 1950 (1951)“, dohledány zajímavé materiály viz tab. 2.1 (pokud se jedná
o mapu, či plán, je získaný materiál, téměř ve všech případech, označen inventárním
číslem, pod kterým je uložen v SOA Zámrsk).

Obr. 2.1: Výřez z Přehledné mapy panství Sadová z roku 1843 zachycující zámek a blízké
okolí (zdroj: SOA Zámrsk, inventář Ústřední správy Harrachů 1745 – 1950 (1951), inv. č. 13;
foto: autor)
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Dalším zdrojem podkladových materiálů bylo již výše zmíněné Generální
ředitelství

Národního

památkového

ústavu

(tab.

2.1),

konkrétně

Oddělení

dokumentačních fondů a knihovny - sbírka fotografické dokumentace (SFD), sbírka
plánové dokumentace (SPD). Pokud se jedná o plán či půdorysy zámecké stavby
a přilehlých budov, je získaný materiál označen inventárním číslem, pod kterým
je uložen v NPÚ – SPD. V případě historických fotografií, které byly poskytnuty
NPÚ - SFD jsou inventární čísla jednotlivých snímků uvedeny v popise pod konkrétní
fotografií.
Tab. 2.1: Přehled získaných materiálů – plánů, map, fotografií, textových dokumentů
zdroj
[23], [24],
[25]
ČÚZK

CastIS

získaný materiál
Mapy II. vojenského mapování (r. 1852 -1853)

A 1, 2

Mapy III. vojenského mapování (r. 1877 – poč. 20. století)

A 1, 2

Císařské povinné otisky map stabilního katastru (r. 1840 - 1841)

A 1, 2

První vydání SMO-5 (r. 1953)

A 1, 2

Ochranné pásmo národní kulturní památky (r. 1996)

N

Hranice národní kulturní památky (r. 2001)

A2

Přehledná mapa velkostatku Sadová – Přímu – Libčan“ (r. 1903)

A 1, 2

Půdorys přízemí – zámecký objekt, hospodářská budova (r. 1857)

N

Půdorys I. patro – zámecký objekt (r. 1857)

N

Půdorys přízemí Hospodářské budovy s popisem místnostní
(pol. 20. století)
Plán na konstrukci skleníku (r. 1910)
Zámek
Hrádek
u Nechanic

pozn.

N
N

Plán na zřízení topení (r. 1912)

N

Plán na stavbu seníku v Oboře na Hrádku (19. – poč. 20. století)

N

Plán na stavbu kolny pro dříví (19. století – poč. 20. století)

N

Situační plán Borku (19. století – poč. 20. století)

N

Plán Zámek Hrádek – vodárna, pomocné budovy (2. pol. 19. století)

N

Hospodářská budova – půdorys bytu p. Rovenského (pol. 20. století)

N

Hospodářská budova – půdorys bytu p. Radimského (pol. 20. století)

N

Návrh na položení vodovodu při zámku Hrádku (r. 1880)

N

Historické snímky (poč. 19. století až 2. pol. 20. století)

N

Textové dokumenty týkající se ochranného pásma národní kulturní
památky (r. 1996)

N
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zdroj

získaný materiál

SOkA
Hradec
Králové

SOA
Zámrsk

Textové dokumenty týkající se historie zámku Hrádek u Nechanic
(r.
1936 -dokumenty
1988)
Textové
týkající se panství Sadová (poč. 20. století – 2.
polovina 20. století)

N

Plán zalesnění Kunčic a Hrádku (r. 1850) – inv. č. 580
Plán zámeckého parku (r. 1910) – inv. č. 1105

N
N

Přehledná honební mapa velkostatku Sadová (r. 1900) – inv. č. 467

N

Přehledná mapa panství Sadová (r. 1843) – inv. č.13
Plán na postavení myslivny z pavilonu pražské výstavy v Oboře
na Hrádku (r. 1894)
Hospodářská mapa velkostatků Sadová, Přím, Libčany (r. 1920)

N

– inv. č. 34

Generální
ředitelství
NPÚ - SFD

N

N
N

Půdorys I. patra zámku Hrádku (19. – poč. 20. století)
Severní a jižní pohled na stájovou budovu v areálu Stýskalského
hřebčína (2. pol. 19. století)

N

Historické fotografie zámeckého objektu (40. - 60. léta 20. století)

A3

Situační plán zámku Hrádek u Nechanic (r. 1911)
– I. část plánu inv. č. SPPOP – 790/1, II. část plánu inv. č. SPPOP – 790/2

Půdorys přízemí – hospodářský komplex (r. 1907)
– inv. č. PPOP – 991 – 5 – 4044

Generální
ředitelství
NPÚ - SPD

pozn.

Půdorys přízemí – zámek, přilehlé budovy (konec 19. století,
přepracované 1949) – inv. č. PPOP – 992 – 5 – 3334
Půdorys I. patra – zámek, přilehlé budovy (konec 19. století,
přepracované 1949) – inv. č. PPOP – 992 – 5 – 3335
Historické fotografie zámeckého objektu (40. - 60. léta 20. století)
Textové dokumenty týkající se historie zámku Hrádek u Nechanic
(poč. 20. století – 2. polovina 20. století)

N

A 1, 2
A1
A1
A1
A3
N

Vysvětlivky k tabulce 2.1:
pozn. A – použito k dalšímu zpracování,
– georeferencováno,
2 – vektorizováno,
3 – interpretace historické podoby zámku (viz kap. 6, Příloha III),
pozn. N – nepoužito k dalšímu zpracování → výčet výše uvedených materiálu vyfotografován,
1

fotografie uvedeny jako Přílohy elektronické na přiloženém DVD → Zámek Hrádek
u Nechanic - související dokumenty (zde názvy složek dle jednotlivých zdrojů).

Další informace ohledně historie týkající se zájmové lokality byly zjištěny
od místních obyvatel obce Hrádek u Nechanic, Kunčice u Nechanic a Nechanice.
Mezi hlavní publikace týkající se zájmové lokality, z kterých bylo čerpáno
během zpracování, patří [1], [2], [3], [4], [9].
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3. Využité podkladové mapy a plány
Pro následné zpracování bylo využito několik podkladových map z různých
zdrojů a rozdílných časových úseků. K zachycení stavu zájmových objektů v průběhu
několika časových etap posloužily v první řadě císařské povinné otisky map stabilního
katastru, dále mapy historického vojenského mapování. Další nepostradatelný
podkladový materiál představovalo první vydání státní mapy odvozené 1 : 5 000
(SMO-5). Dále byla, jako podkladová mapa použita Přehledná mapa velkostatku
Sadová – Přímu – Libčan, Situační plán zámku Hrádek u Nechanic, a také dvě grafické
přílohy ve formátu A4, kde v prvním případě je zobrazena hranice národní kulturní
památky a v druhém případě ochranné pásmo národní kulturní památky. Kromě toho
byly ještě využity půdorysy zámeckého objektu a přilehlých budov, a to Půdorys
přízemí – hospodářský komplex, Půdorys přízemí a I. patra – zámek, přilehlé budovy.
Pro následnou georeferenci byla jako podkladová mapa využita současná katastrální
mapa a Základní mapa ČR 1 : 10 000, obě tyto mapy byly připojeny z webového
serveru ČÚZK ve formě WMS služby.

3.1 Císařské povinné otisky map stabilního katastru
Stabilní katastr vešel v platnost roku 1817, kdy byl vydán patent císaře Františka
I. Roku 1824 byla vydána měřická instrukce, která měly zajistit, aby bylo toto mapové
dílo zhotovováno na celém území stejným postupem. [16]
Kartografickým základem bylo zobrazení Cassini – Soldnerovo (příčné válcové
zobrazení ekvidistantní v kartografických polednících), byl použit Zachův elipsoid.
Mapování se uskutečnilo na území Čech v letech 1826 – 1843 a na území Moravy
a Slezska v letech 1824 – 1836. Mapovací práce byly prováděny metodou měřického
stolu, později byla malá část vyhotovována metodu trigonometricko – polygonální
(hlavně v oblastech, kde byly původní mapy hodně nepřehledné). [16], [17], [19]
Vznikaly tedy mapy v měřítku 1 : 2 880. Pro jednotlivá katastrální území byly
vyhotovovány mapy v počtu několika mapových listů, které zachycovaly různě velké
části daného katastrálního celku. [19]
Z originálních map, které vznikaly přímo v terénu a posléze byly kolorovány, se
pořizovaly kopie. Jedna z kopií, neboli tzv. otisk, který byl kolorovaný a adjustovaný,
musel být dle patentu císaře Františka I., za účelem archivace, zaslán Vídeňské dvorské
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komisy. Těmto otiskům, které byly dle císařského patentu zasílány do Centrálního
archivu pozemkového katastru ve Vídni, se říkalo: „povinné císařské otisky“. Další
z kopií originálních map, která byla také kolorována, se nalepila na tuhý kartón. Tato
kolorovaná kopie byla rozřezána na čtvrtiny a sloužila v terénu jako indikační skica pro
zaznamenání změn. [16]
Po vzniku Československé republiky byly povinné císařské otisky map
stabilního katastru převezeny z Vídně do Ústředního archivu zeměměřičství a katastru
v Praze. [19]
Rastry

zobrazující

jednotlivé

části

katastrálních

celků

potřebné

pro

zpracování - jedná se o rastry zachycující zámek Hrádek u Nechanic a jeho blízké okolí
(obr. 3.1) byly ze ZÚ poskytnuty ve formátu .JPG s rozlišením 300 dpi.

Obr. 3.1: Zámek Hrádek u Nechanic na výřezu z císařského otisku z roku 1841(zdroj: ČÚZK)

3.2 II. vojenské mapování
II. vojenské mapování, tzv. Františkovo probíhalo v letech 1807 – 1869.
Hlavním důvodem vzniku těchto map bylo zachycení celé habsburské monarchie
v podobě, která by plně sloužila vojenským účelům. Jednalo se o mapy v měřítku
1 : 28 800, případně 1 : 14 400, které byly z vojenských důvodů přísně utajovány. [20]
Podrobným polohopisným základem pro toto mapování se staly mapy stabilního
katastru v měřítku 1 : 2 880. Pro toto mapování bylo využito zobrazení
Cassini - Soldnerovo, byl využit Zachův elipsoid. Počátek souřadnicové soustavy byl
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pro Čechy vztažen k bodu Gusterberg, který se nacházel v Horních Rakousech a pro
Moravu a Slezsko byl počátek vztažen k věži chrámu sv. Štěpána ve Vídni. Jako
měřické metody se využívala metoda grafického protínání, vzdálenosti byly krokovány,
výšky určovány trigonometricky. Mezi polohopisné prvky patří vegetační pokryvy,
vodstvo, silniční sítě, zděné budovy, mosty, přívozy, skály, hraniční kameny a další
objekty sloužící pro potřeby vojáků. Výškopis je znázorněn pomocí Lehmannových
šraf, které důvěryhodně zobrazují daný terén. Trigonometrické body jsou doplněny
o výškové kóty, které jsou zapsány ve vídeňských sázích. [20]
Originály map II. vojenského mapování jsou v současné době uloženy
ve Státním archivu ve Vídni. [20]
Rastry II. vojenského mapování zachycující zájmové území (obr. 3.2) byly
poskytnuty katedrou geomatiky - Fakulta stavební, ČVUT v Praze ve formátu .TIFF,
v rozlišení 400dpi.

Obr. 3.2: Zámek Hrádek u Nechanic na výřezu z II. vojenského mapování (zdroj: [23], [24],
[25])

3.3 III. vojenské mapování
V průběhu let 1870 – 1883 probíhalo III. vojenské mapování Českých zemí.
Území bylo mapováno v měřítku 1 : 25 000 (obr. 3.3) v tzv. topografických sekcích
(tištěny v barevném provedení, a to v jedenácti barvách), ze čtyř topografických sekcí
byl vytvořen list speciální mapy v měřítku 1 : 75 000 (tištěna pouze jednobarevně).
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Jeden list speciální mapy zachycoval území o celkové rozloze přibližně 1 000 km2. [19],
[20]
Pro mapovací práce byl využit Besselův elipsoid, počátek rovinné souřadnicové
soustavy se nacházel pro Čechy v bodě Gusterberg a pro Moravu náležel k věži
Sv. Štěpána ve Vídni. Mapování polohopisu bylo prováděno metodou grafického
protínání. Hodnota nadmořských výšek v jadranském výškovém systému byla určována
výškoměrem, či barometricky. [20]
Obsah polohopisné složky mapy je totožný s obsahem II. vojenského mapování.
Výškopis je jako v předešlém mapování znázorněn pomocí Lehmannových šraf, výšky
významných bodů jsou doplněny o výškové kóty. Výškopisná složka mapy je dále
obohacena o vrstevnice. [20]
Rastry III. vojenského mapování zachycující zájmové území (obr. 3.3) byly
poskytnuty katedrou geomatiky - Fakulta stavební, ČVUT v Praze ve formátu .JPG,
v rozlišení 400dpi.

Obr. 3.3: Zámek Hrádek u Nechanic na výřezu z III. vojenského mapování v měřítku
1 : 25 000 (zdroj: [23], [24], [25])

3.4 První vydání Státní mapy odvozená SMO-5
Od roku 1950 se začala vydávat SMO-5 (obr. 3.4), neboli státní mapa odvozená
v měřítku 1 : 5 000, která pokrývá celé území státu v souvislém kladu mapových listů.
Pro Státní mapu odvozenou bylo použito Křovákovo zobrazení, souřadnicový systém
JTSK, neboli systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Tato mapa vznikla
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přepracováním z map původních, polohopis byl převzat z map katastrálních, výškopis
z vhodných dostupných podkladů (např. z topografických map v systému S-1952,
či z mapové sekce III. vojenského mapování). Jeden mapový list zachycující území
o rozměrech 2 x 2,5 km představoval tedy plochu o velikosti 5 km2. [16], [18], [19]
Mapa SMO-5 obsahuje jak složku polohopisnou, popisnou, výškopisnou, tak
i mimorámové údaje. Obsah polohopisné složky tvoří mimo jiné sídla, vodstvo,
komunikace, správní hranice. Druhy pozemku jsou v mapě znázorněny mapovými
značkami. Obsahem polohopisné složky jsou místní a pomístní názvy. Složku
výškopisu tvoří vrstevnice a výškové kóty. Mimorámové údaje obsahují označení mapy,
dále informace o souřadnicovém a výškovém systému, měřítko mapy, tiráž mapy. [16]
Tyto mapy nebyly až do roku 1990 určeny veřejnosti, využívaly se pouze pro
potřeby státu. První vydání SMO-5 je uloženo v Ústředním archivu zeměměřičství
a katastru v Praze. [16]
Mapové listy zobrazující zájmové území - zámek Hrádek u Nechanic a jeho
blízké okolí (obr. 3.4) byly ze ZÚ poskytnuty ve formátu .JPG s rozlišením 300 dpi.

Obr. 3.4: Zámek Hrádek u Nechanic na výřezu z prvního vydání SMO-5 (zdroj: ČÚZK)

3.5 Další využité mapové podklady
Mezi další mapové podklady, které byly pro práci využity, patří Přehledná mapa
velkostatku Sadová – Přímu – Libčan (obr. 3.5), která zachycuje území sadovského
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panství v počátku 20. století. Jedná se o mapu v měřítku 1 : 14 400,
00, kterou roku 1903
vyhotovil lesní inženýr A. Trdlica. Tato mapa je součástí zámeckého
eckého mobiliáře
mobiliá zámku
Hrádek u Nechanic. Z důvodu
dů
velikosti mapy (155 cm x 130 cm) a také dřevěných
d
lišt,
do kterých je mapa zasazena, nebylo možné provést naskenování mapy pomocí
velkoformátového skeneru. Byl tedy použit ruční
ru
skener IRIScanTM Book, který byl
zapůjčen z katedry geomatiky - Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Praze Skenování bylo
provedeno v pásech ve směru
sm
šířky
ky mapy. Bylo naskenováno celkem 8 pásů
pás
zachycujících celkovou podobu mapy, které byly z důvodu
ůvodu následného spojení
pořizovány s několikacentimetrovým
ěkolikacentimetrovým překrytem.
p ekrytem. Jednotlivé pásy byly naskenovány
v rozlišení 6000 dpi a následně
následn uloženy do formátu .JPG.

Obr. 3.5: Přehledná
řehledná mapa velk
velkostatku Sadová – Přímu – Libčan (foto: autor)

Dále
ále byl jako podkladový materiál využit Situační
ní plán zámku Hrádek
u Nechanic skládající se ze dvou částí. Jedná se o plán z roku 1911, na kterém je
zobrazen zámek Hrádek u Nechanic spolu s hospodářskými
skými a pomocnými budovami
a také zámeckým parkem v měřítku 1 : 5 000. Tento plán byl naskenován na
velkoformátovém skeneru na katedře
kated geomatiky - Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
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Skeny obou částí situačního
čního plánu byly pořízeny
po
v rozlišení 300 dpi a následně
následn uloženy
do formátu .TIFF.
Mezi další
ší podkladový materiál patří
pat výřez katastrální mapy ve formátu A4.
Jedná se o grafickou přílohu
řílohu ze dne 28. Března 2001, je zde zachycena hranice
hr
národní
kulturní památky zámku Hrádek u Nechanic. Tento grafický dokument byl získán
z databázového systému CastIS ve formátu .PNG v rozlišení 300 dpi.
Dále byly do výčtu
výčtu využitých podkladových materiálu zařazeny
zař
i půdorysy
zámeckého objektu a přilehlých
př
budov. Jedná se o Půdorys přízemí
řízemí hospodářského
hospodá
komlexu (obr. 3.6),, který je datován k roku 1907. Dále byl využit půdorys
pů
přízemí a
půdorys I. patra, které zachycují zámeckou budovu, hospodářský
hospodářský komplex a přilehlé
p
pomocné budovy. Oba tyto půdorysy
p
pochází z konce 19. století,, avšak poskytnuté
poskytnut
přepracované verze jsou datovány
dato
k roku 1949. Půdorysy
dorysy získané z NPÚ – SPD byly
poskytnuty ve formátu .PNG v rozlišení 300 dpi.

Obr. 3.6: Výřez z Půdorysu
ůdorysu ppřízemí hospodářského komplexu z roku 1907 (zdroj: NPÚ – SPD,
inv. č. PPOP – 991 – 5 – 4044)

27

4. Zpracování vybraných mapových podkladů
Veškeré zpracování mapových podkladů probíhalo ve většině případů
v programu ArcGIS 10.2.1 v aplikaci ArcMap (ořez mapových listů, georeferencování,
vektorizace, tvorba výstupů). Pouze spojení naskenovaných částí Přehledné mapy
Velkostatku Sadová – Přímu – Libčan, bylo provedeno ve zkušební verzi programu
Adobe Photoshop CC, další zpracování tohoto mapového podkladu probíhalo stejně
jako v předchozích případech již ve zmíněném programu ArcGIS 10.2.1. Dále byl pro
vyhledání

souřadnic rohů

mapových

listů

II.

vojenského

mapování

využit

geoinformační software MATKART 2004.
Zpracování mapových podkladů zahrnovalo přípravu dat, a to případné ořezání
nežádoucích částí mapového listu či spoj jednotlivých naskenovaných pásů Přehledné
mapy Velkostatku Sadová – Přímu – Libčan, dále georeferencování na vhodné
podkladové mapy, poté vektorizaci vybraných zájmových objektů a případně i blízkého
okolí a na závěr byla provedena konečná úprava dat – tvorba mapových výstupů.

4.1 Příprava dat
V případě rastrů císařských povinných otisků, které byly využity pro zpracování
(tab. 4.1) spočívala příprava v ořezání jednotlivých částí mapových listů, neboli
zamaskování oblastí mimo k.ú.
Tab. 4.1: Mapové listy císařských povinných otisků využité pro zpracování
název k. ú.
Hrádek u Nechanic

Kunčice u Nechanic

Lubno u Nechanic

Nechanice
Radostov
Staré Nechanice

číslo k.ú. _číslo ML
2296 – 1_1
2296 – 1_2
3694 – 1_1
3694 – 1_2
3694 – 1_3
3694 – 1_4
4283 – 1_1
4283 – 1_2
4283 – 1_3
4283 – 1_4
5012 – 1_1
5012 – 1_3
6382 – 2_1
7269 – 1_2
7269 – 1_3
7269 – 1_4
7269 – 1_5
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V programu ArcGis 10.2.1 v aplikaci ArcMap byl nastaven souřadnicový systém
S-JTSK Krovak EastNorth, nahrány jednotlivé rastry k.ú. a posléze založen nový
shapefile (datový formát vektorových prostorových dat), v tomto případě se jednalo
o polygonovou vrstvu (pro každé k.ú. založen nový shapefile). Následně bylo
provedeno ořezání jednotlivých rastrů (obr. 4.1), ořez byl proveden s vysokou pečlivostí
z důvodu následného navázání jednotlivých částí k.ú. mezi sebou, případně navázání
jednotlivých katastrálních celků. Ořez byl proveden pomocí funkce clip (při označeném
ořezovém polygonu vybráno Windows → Image Analysis - zde vybrán konkrétní ML,
pro který byl ořez prováděn) → clip). Následně byly ořezané rastry uloženy ve formátu
.PNG.

Obr. 4.1: Rastr k.ú. Kunčice u Nechanic 3694 – 1_1 před a po oříznutí (zdroj: ČÚZK)

U mapových listů II. a III. vojenského mapování (tab. 4.2) a také prvního vydání
SMO-5 (tab. 4.3) byl ořez mimorámových údajů proveden až poté, kdy byla učiněna
transformace jednotlivých mapových listů do souřadnicového systému S-JTSK Křovák
EastNorth. Další použité mapové podklady nebyly ořezány.

Tab. 4.2: Mapové listy historických vojenských mapování využité pro zpracování
historické vojenské mapování
II.vojenské mapování (Čechy)
III.vojenské mapování

1 : 25 000
1 : 75 000

označení mapového listu
O_7_VII
O_7_VIII
3955_2
3955
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Tab. 4.3: Mapové listy prvního vydání SMO-5 využité pro zpracování
oblast
PREL00
PREL10
HORI09
HORI19

označení mapového listu
Přelouč 0 – 0
Přelouč 1 – 0
Hořice 0 – 9
Hořice 1 – 9

V rámci přípravy dat bylo provedeno spojení naskenovaných pásů Přehledné
mapy velkostatku Sadová – Přímu – Libčan. Spojení bylo realizováno ve zkušební verzi
programu Adobe Photoshop CC. V tomto programu bylo provedeno spojení prvních
třech naskenovaných pásů (pásy 1, 2, 3) a také posledních čtyř naskenovaných pásů
(pásy 5, 6, 7, 8). Tím byla získána mapa skládající se z 3 částí (celek složený z pásů 1,
2, 3, dále celek složený z pásů 5, 6, 7, 8 a samostatný pás 4), jejíž následné zpracování
bylo uskutečněno v programu ArcGIS 10.2.1.

4.2 Georeferencování
Dalším důležitým krokem zpracování, bylo tzv. georeferencování. Jednalo se
o umístění vybraných naskenovaných podkladových map do souřadnicového systému.
V celé práci byl použit souřadnicový systém S-JTSK, tedy systém jednotné
trigonometrické sítě katastrální (v programu ArcGIS 10.2.1 pod názvem S-JTSK
Krovak EastNorth, kód 5514). Jako podkladová mapa pro georeferencování (tab. 4.4),
byla využita převážně současná katastrální mapa, jež byla do programu ArcGIS 10.2.1
připojena jako WMS služba (dostupná z: http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp?).
V případě map

III. vojenského mapování, byla jako podkladová mapa pro

georeferencování využita ZM 10 (Základní mapa ČR v měřítku 1 : 10 000), která byla
stejně

jako

katastrální

mapa

připojena

jako

WMS

služba

z: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx?).
Tab. 4.4: Využité podkladové mapy pro georeferencování vybraných map a plánů
název mapy, plánu
Císařské povinné otisky
Mapy II. vojenského mapování
Mapy III. Vojenského mapování
První vydání SMO-5
Přehledná mapa velkostatku Sadová – Přímu – Libčan
Situační plán zámku Hrádek u Nechanic
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podklad pro
georeferencování
katastrální mapa
*1
ZM 10
*2
katastrální mapa
katastrální mapa

(dostupná

název mapy, plánu

podklad pro
georeferencování

Půdorys přízemí – hospodářský komplex
Půdorys přízemí – zámek, přilehlé budovy

katastrální mapa
katastrální mapa

Půdorys I. patra – zámek, přilehlé budovy

katastrální mapa

Vysvětlivky k tabulce 4.4:
* 1 – georeferencování provedeno pomocí softwaru MATKART → zjištěny souřadnice rohů
mapových listů map II. vojenského mapování
* 2 – georeferencování provedeno pomocí přehledného kladu mapových listů SMO-5, který byl
ve formátu .shp (shapefile) stažen z webového serveru ČÚZK [14]

Při připojování WMS služby do programu ArcGIS bylo postupováno takto: Add
data → GIS Servers → Add WMS Server, zde vloženo URL zvolené WMS služby. Dále
bylo nutné, před samotným připojením WMS služby provést nabízenou transformaci
ze systému WGS84 do S JTSK, jelikož WMS služby disponovaly odlišným
souřadnicovým systémem, a to WGS84 (obr. 4.2)

Obr. 4.2: Prostředí programu ArcGIS 10.2.1 – transformace ze systému WGS-84 do S-JTSK

4.2.1 Charakteristiky využitých transformací
Za účelem georeferencování vybraných mapových podkladů bylo užito několik
druhů transformací. Při georeferencování císařských povinných otisků byla použita
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transformace 2. polynomického stupně, v ojedinělých případech transformace afinní.
Pro mapu II. vojenského mapování a také pro první vydání SMO-5, byla užita
transformace projektivní. Transformace map III. vojenského mapování, dále
transformace situačního plánu Zámku Hrádek u Nechanic, půdorysů zámeckého
objektu, půdorysu hospodářského komplexu byla provedena afinní transformací. Při
georeferencování Přehledné mapy velkostatku Sadová – Přímu – Libčan byla použita
transformace spline.
Afinní transformace – jedná se o rovinnou transformaci, při níž přímky jsou
zachovány přímkami, a je udržena jejich rovnoběžnost. Při této transformaci je
zachován dělící poměr délek i ploch. V transformačních rovnicích (4.1) se nachází
celkem 6 neznámých parametrů, které představují rotace (ωx, ωy), změnu měřítka (mx,
my) a posun počátku (Xt, Yt). Pro určení neznámých parametrů je nutno znát minimálně
3 identické body, tedy 6 souřadnic identických bodů v obou soustavách. Při použití více
identických bodů se používá vyrovnání metodou nejmenších čtverců. [21]
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Transformace 2. polynomického stupně – v transformačních rovnicích (4.2)
vystupuje celkem 12 neznámých parametrů (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l). Pro určení
neznámých parametrů je nutno znát minimálně 6 identických bodů, tedy 12 souřadnic
identických bodů v obou soustavách. Pokud více identických bodů, používá se
vyrovnání metodou nejmenších čtverců. [21]
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Projektivní transformace – nazývána také transformace kolineární. Jedná se
o transformaci, při níž je obraz bodu pomocí středového promítání zobrazen z jedné
roviny na druhou. Tato transformace zachovává dvojpoměr v rámci čtveřice bodů
ležících na přímce. V transformačních rovnicích (4.3) vystupuje celkem 8 neznámých
parametrů (a, b, c, d, e, f, g, h). Pro určení neznámých parametrů je nutno znát
minimálně 4 identické body, tedy 8 souřadnic identických bodů v obou soustavách. Při
použití více identických bodů se používá vyrovnání metodou nejmenších čtverců. [21]
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Transformace spline – jedná se o tzv. nereziduální transformaci, tedy
o transformaci, při níž na identických bodech nevznikají žádné odchylky (rezidua). Pro
využití této transformace je nutné znát minimálně 10 identických bodů v obou
soustavách. [21]

4.2.2 Georeferencování císařských povinných otisků
Po připojení jednotlivých ořezaných rastrů do programu ArcGIS 10.2.1
ve formátu .PNG, pečlivém prohlédnutí a uvážení vhodného rozmístění identických
bodů se přistoupilo k označení IB na jednotlivých rastrech. IB byly označovány nejprve
na ořezaném rastru, poté na podkladu pro georeferencování, v tomto případě na
současné katastrální mapě. Nejprve byly označovány výrazné IB na hranicích rastru
(rohy mapového kladu, zalomené cesty, …), poté IB označovány v intravilánu (hranice
parcel,

zalomené

cesty,

význačné

budovy).

Počet

IB

závisí

na

velikosti

georeferencovaného území, snaha o rovnoměrné rozmístění IB (obr. 4.3).

Obr. 4.3: Rozmístění identických bodů - k.ú. Kunčice u Nechanic 3694 – 1_1 (zdroj: ČÚZK)
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Následně byl vybrán typ transformace (tab. 4.5 – tab. 4.10), v případě císařských
povinných otisků bylo využíváno transformace afinní a 2. polynomického stupně
(záviselo na počtu IB – když vetší počet IB, možno použít transformaci vyššího řádu).
Po provedení transformace a pečlivého prohlédnutí natransformovaného rastru - zda
nedošlo k deformaci rastru, zda natransformovaný rastr kopíruje v rámci možností
obrysy čar podkladové katastrální mapy, zda při napojení jednotlivých rastrů k sobě
nevznikly mezi těmito rastry mezery, či zda na sebe jednotlivé rastry navazují. Poté byla
uložena tabulka identických bodů ve formátu .txt (z důvodu zachování ID pro případnou
opravu georeferencování). Tento postup georeferencování proveden u všech ořezaných
rastrů jednotlivých k.ú.
Tab. 4.5: Mapové listy k.ú. Hrádek u Nechanic – využitá transformace
číslo k.ú. _číslo ML
2296 – 1_1
2296 – 1_2

označení části ML
I, III
II, IV

transformace
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně

Total RMS
Error
2,5 m
1,9 m

Tab. 4.6: Mapové listy k.ú. Kunčice u Nechanic – využitá transformace
číslo k.ú. _číslo ML
3694 – 1_1

3694 – 1_2

3694 – 1_3
3694 – 1_4

označení části ML
I, II
II a
II b
II c
V
VI a
VI b
III
IV

Transformace
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
Afinní
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně

Total RMS Error
2,0 m
1,6 m
1,5 m
0,4 m
1,7 m
0,6 m
1,1 m
1,6 m
2,1 m

Tab. 4.7: Mapové listy k.ú. Lubno u Nechanic – využitá transformace
číslo k.ú. _číslo ML
4283 – 1_1

4283 – 1_2
4283 – 1_3
4283 – 1_4

označení části ML
I
II a
IV a
IV b
II b
III a
III b
Va
Vb

Transformace
2. polynomického stupně
Afinní
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
Afinní
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
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Total RMS Error
2,0 m
3,0 m
1,8 m
2,0 m
1,2 m
0,6 m
1,4 m
1,0 m
2,1 m

Tab. 4.8: Mapové listy k.ú. Nechanice – využitá transformace
číslo k.ú. _číslo ML
5012 – 1_1
5012 – 1_3

označení části ML
III
II

transformace
afinní
2. polynomického stupně

Total RMS Error
1,7 m
1,8 m

Tab. 4.9: Mapové listy k.ú. Radostov – využitá transformace
číslo k.ú. _číslo ML
6382 – 2_1

označení části ML
I
II

transformace
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně

Total RMS Error
0,8 m
2,2 m

Tab. 4.10: Mapové listy k.ú. Staré Nechanice – využitá transformace
číslo k.ú. _číslo ML
7269 – 1_2
7269 – 1_3
7269 – 1_4
7269 – 1_5

označení části ML
II
IV a
IV b
III
V
VI
VII

transformace
2. polynomického stupně
afinní
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
2. polynomického stupně
afinní

Total RMS Error
1,6 m
0,7 m
1,0 m
1,9 m
2,6 m
1,5 m
1,1 m

Vysvětlivky k tab. 4.5 – tab. 4.10:
Total RMS Error = Total Root Mean Square Error, jedná se o výslednou střední kvadratickou
chybu transformace, která byla vypočtena programem ArcGIS 10.2.1.

4.2.3 Georeferencování map II. vojenského mapování
Pro práci byl využit geoinformační software MATKART [22], jehož autorem je
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. V softwaru MATKART byl vybrán modul HTM
(historické mapy) → program VB150 - Souřadnice rohů vojenských topografických
map II. vojenského mapování (obr. 4.4).
Po zadání počátku souřadnicového systému, dále označení polohy sloupce, čísla
sloupce a také čísla vrstvy byly pro jednotlivé mapové listy získány souřadnice rohů
těchto mapových listů (tab. 4.11) pomocí kterých bylo provedeno georeferencování. Pro
georeferencování mapových listů II. vojenského mapování byla využita projektivní
transformace.
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Obr. 4.4: Výpočetní okno softwaru MATKART – výpočet souřadnic rohů mapového listu
II. vojenského mapování (ML O_7_VII)
Tab. 4.11: Souřadnice rohů využitých mapových listů II. vojenského mapování
souřadnice rohů ML v systému S-JTSK [m]
levý horní
pravý horní
levý dolní
pravý dolní

označení ML
O_7_VII
O_7_VIII

Y
X
Y
X

669 434
1 030 893
654 414
1 033 035

Y
X
Y
X

654 414
1 033 035
639 394
1 035 176

Y
X
Y
X

671 574
1 045 913
656 557
1 048 055

Y
X
Y
X

656 557
1 048 055
641 537
1 050 197

4.2.4 Georeferencování map III. vojenského mapování
Georeferencování bylo prováděno na podkladovou mapu ZM 10, která byla do
prostředí pogramu ArcGIS 10.2.1 připojena jako WMS služba. Velmi důležitým
faktorem k dosažení kvalitního výsledku, bylo stejně jako při georeferenci povinných
císařských otisků rovnoměrné rozmístění identických bodů. Na mapovém listu
v měřítku 1 : 25 000, tak i na mapovém listu speciální mapy v měřítku 1 : 75 000 bylo
nutné nalézt přibližně 20 – 30 identických bodů. Jako IB byly označovány především
kostely, kaple, hospodářské usedlosti, případně dobře identifikovatelné cesty či mosty.
Pro zpracování byla využita afinní transformace. Rozmístění identických bodů na
jednotlivých mapových listech spolu s výslednou střední kvadratickou chybou
transformace uvádí tab. 4.12 a tab. 4.13.
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Tab. 4.12: Seznam identických bodů – mapový list 1 : 25 000
číslo
bodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

lokalita

název ID bodu

chyba [m]

Hrádek u Nechanic
Dobřenice
Libčany
Hradec Králové - Kukleny
Nechanice
Stěžery
Opatovice nad Labem
Podůlšany
Krátonohy
Babice
Probluz
Bukovina
Roudnice
Hradec Králové
Pravy
Urbanice
Nový Hradec Králové
Hradec Králové
Osice
Zvíkov
Opatovice nad Labem
Vlčkovice
Bříza
Sedlice

kostel sv. Jiří
kostel sv. Klimenta
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kostel sv. Anny
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kostel sv. Marka
kostel sv. Vavřince
kostel sv. Mikuláše
kostel sv. Jakuba Většího
kostel sv. Petra a Pavla
kostel Všech svatých
dům
most
most
cesta
cesta
kostel sv. Jana Křtitele
kostel sv. Ducha
kostel sv. Nanebevzetí Panny Marie
zemědělská usedlost
dům u železnice
dům
dům
dům

14

Total RMS Error

13

18
10
18
6
3
10
17
20
19
10
7
18
3
12
17
10
5
16
7
7
2
2
12

Tab. 4.13: Seznam identických bodů – mapový list 1 : 75 000
číslo
bodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

lokalita
Hrádek u Nechanic
Nechanice
Vysoké Chvojno
Rohovládova Bělá
Milovice u Hořic
Hradec Králové
Žíželeves
Slavětín nad Metují
Dohaličky
Světí
Jeníkovice
Králova Lhota
Staré Ždánice

název ID bodu
kostel sv. Jiří
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kostel sv. Gotharda
kostel sv. Petra a Pavla
kostel sv. Petra a Pavla
kostel Českobratrské církve
kostel sv. Mikuláše
kaple Navštívení Panny Marie
kostel sv. Jana Křtitele
kostel sv. Ondřeje
kostel sv. Petra a Pavla
kostel sv. Zikmunda
kostel sv. Václava
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chyba [m]
30
2
37
12
42
32
32
31
27
30
34
26
37

číslo
bodu
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

lokalita

název ID bodu

Boharyně
Nový Hradec Králové
Albrechtice nad Orlicí
Habřina
Suchá
Babice
Bukovka
Dobřenice
Opatovice
Býšť
Lochenice

chyba [m]

kostel sv. Bartolomějě
kostel sv. Antonína Poustevníka
kostel sv. Jana Křtitele
kostel sv. Václava
kostel Nejsvětější trojice
kostel sv. Petra a Pavla
kostel Českobratrské církve
kostel sv. Klimenta
kostel sv. Vavřince
kostel sv. Jiří
kostel Narození Panny Marie

Total RMS Error

13
32
38
39
9
35
0,4
18
30
42
10
29

4.2.5 Georeferencování prvního vydání SMO-5
Nejprve byl do programu ArcGIS 10.2.1 nahrán klad mapových listů SMO-5,
který byl získán ve formátu .shp dostupný z: http://geoportal.cuzk.cz (formát .shp, tedy
shapefile – formát podporovaný programem ArcGIS 10.2.1). Následně byly potřebné
mapové listy prvního vydání SMO-5 georeferencovány na jednotlivé rohy kladu
vybraných mapových listů. Pro zpracování byla využita projektivní transformace.
Po georeferencování všech mapových listů byl dle kladu mapových listů
proveden ořez mimorámových údajů.

4.2.6 Georeferencování dalších mapových podkladů
Mezi další georeferencované mapové podklady patří Přehledná mapa
velkostatku Sadová – Přimu – Libčan. Podkladem pro georeferencování této mapy byla
současná katastrální mapa. Pro zpracování všech tří částí byla využita transformace
spline. V prvním celku, který je složen z naskenovaných pásu 1, 2, 3 bylo rozmístěno 64
IB. V třetím celku, který je vytvořen z naskenovaných pásů 5, 6, 7, 8 bylo rozmístěno
celkem 126 IB. A v poslední části, která dotváří celek Přehledné mapy velkostatku
Sadová – Přímu – Libčan, tedy v naskenovaném pásu 4, bylo rozmístěno 49 IB.
Dále bylo provedeno georeferencování Situačního plánu zámku Hrádek
u Nechanic. Pro tento plán skládající se ze dvou částí byla využita afinní transformace
(tab. 4.14).
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Tab. 4.14: Georeferencování Situačního plánu zámku Hrádek u Nechanic
část
a

transformace

Total RMS Error

afinní

b

0,7 m
1,2 m

Následně bylo provedeno georeferencování půdorysných plánů. Jedná se
o Půdorys přízemí – hospodářský komplex, Půdorys přízemí – zámek, přilehlé budovy a dále
Půdorys I. patra – zámek, přilehlé budovy. Podkladem pro georeferencování všech těchto
půdorysných plánu byla stejně jako v předchozím případě současná katastrální mapa. Pro

zpracování všech půdorysných plánů byla využita afinní transformace (tab. 4.15).
Tab. 4.15: Georeferencování půdorysných plánů
Název plánu

transformace

Total RMS Error

Půdorys přízemí – hospodářský komplex

0,2 m
afinní

Půdorys přízemí – zámek, přilehlé budovy
Půdorys I. patra – zámek, přilehlé budovy

0,8 m
0,5 m

4.3 Vektorizace
Vektorizace je metodou pro získávání prostorových dat, jedná se tedy
o vytváření digitální vektorové reprezentace vybraných prostorových prvků. Tyto
prostorové prvky mohou být vektorově reprezentovány pomocí bodů, linií, nebo
například polygonů. [18]
Vektorizace všech vybraných podkladů byla provedena v programu ArcGIS
10.2.1. Byly vektorizovány tyto mapové podklady:
• císařské povinné otisky map stabilního katastru,
• mapy historických vojenských mapování (II. a III. vojenské mapování),
• první vydání SMO-5,
• Přehledná mapa velkostatku Sadová – Přímu – Libčan,
• Situační plán zámku Hrádek u Nechanic,
• hranice národní kulturní památky.
Pro každý vektorizovaný mapový podklad byla založena geodatabáze (prostředí
pro správu geografických dat). Struktury jednotlivých geodatabází pro Císařské povinné
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otisky map stabilního katastru, První vydání SMO-5 a dále Situační plán zámku Hrádek
u Nechanic představuje obr. 4.5.

Obr. 4.5: Struktura vytvořené geodatabáze pro císařské povinné otisky, první vydání SMO-5
a situační plán parku

Císařské povinné otisky map stabilního katastru - byla provedena vektorizace
areálu zámeckého objektu (zámek, hospodářská budova, pomocné budovy, zámecký
park, nádvoří), dále bylo vektorizováno blízké okolí zámku zasahující až do nedaleké
vesnice Hrádek, přilehlý lesní komplex Obora a také hospodářský dvůr Stýskal sloužící
jako hřebčín (Příloha A).
První vydání SMO-5 – zde byla provedena vektorizace (obr. 4.6) areálu
zámeckého objektu (zámek, hospodářská budova, pomocné budovy, zámecký park,
nádvoří), dále byla provedena vektorizace blízkého okolí zámku, které zasahuje až do
vesnice Hrádek a také vektorizace části přilehlého lesního komplexu Obora (Příloha B).

Obr. 4.6: Výřez z mapy prvního vydaní SMO-5 - ukázka před vektorizací a po vektorizaci
(zdroj podkladových dat: ČÚZK)
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Situační plán zámku Hrádek u Nechanic - zde byl vektorizován celý situační
plán zahrnující zámeckou stavbu, přilehlé hospodářské a pomocné budovy, dále
rozlehlý park a přilehlé drobné lesní celky (Příloha C).
V případě zbylých podkladových map nebyla prováděna vektorizace v takovém
rozsahu prvků jako v předešlých případech. Pokud se jedná o mapy II. a III.
vojenského mapování, byly do vektorizace zahrnuty pouze budovy – zámek,
hospodářská budova, případně pomocné zámecké budovy, hájenky a hospodářský dvůr
Stýskal (Příloha I, Příloha II). V případě Přehledné mapy velkostatku Sadová –
Přímu – Libčan byl vektorizován pouze obrys území zachycující sadovské panství
k roku 1903 (Příloha elektronická – přiložené DVD). Dalším vektorizovaným
podkladem byla grafická příloha zachycující hranici národní kulturní památky – zde
vektorizována již zmíněná hranice národní kulturní památky (Příloha elektronická –
přiložené DVD).

4.4 Konečná úprava dat
Po georeferencování vybraných mapových podkladů a následné vektorizaci
zájmových prvků, případně zájmových celků, byla provedena tvorba výsledných
mapových výstupů. Jednotlivá mapová pole zachycující vytvořenou vektorovou kresbu,
eventuálně vektorovou a rastrovou kresbu, byla doplněna o název mapy, legendu,
grafické i číselné měřítko, tiráž (obsahující jméno autora, rok vydání, zdroj
podkladových dat, případně další informace) a grafické vyjádření orientace mapy
k severu.
Konečná úprava u vybraných georeferencovaných rastrových podkladů, které
jsou složeny z jednotlivých celků, spočívala v tvorbě tzv. bezešvé mapy: byla založena
geodatabáze new File Geodatabaze → import Raster Datasets (zde nahrány jednotlivé
části, z kterých se výsledná mapa skládá) → new Raster Catalog (vytvořen prázdný
Rastr Catalog) → load Raster Datasets.
Na závěr byla zpracovaná rastrová data poskytnutá Zeměměřickým úřadem v
Praze, popřípadě Národním památkovým ústavem opatřena vodoznakem © ČÚZK,
popřípadě © NPÚ (obr.4.7).
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Obr. 4.7: Výřez ze Situačního plánu zámku Hrádek u Nechanic doplněný o vodoznak instituce,
z které byla podkladová data poskytnuta (zdroj: NPÚ – SPD, inv. č. SPPOP – 790/1)
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5. Zámecký objekt v proměnnách času
Za účelem porovnání historické podoby zámeckého objektu se současným
stavem byly pořízeny dle snímků, které poskytl Národní památkový ústav – SFD, SPD
fotografie současného stavu zámeckého objektu. Byla snaha o zachycení zámecké
budovy ze stejného místa, z kterého byly před více jak 50 lety pořízeny staré snímky
poskytnuté NPÚ. Níže uvedené snímku tedy zachycují podobu zámeckého objektu
v současné době a v 50. a 60. letech 20. století.
Od doby, kdy byly pořízeny historické fotografie, se podoba zámku,
až na znatelnou opravu fasády, příliš nezměnila. Jediným viditelným rozdílem je fakt,
který je zachycen na níže uvedené trojici snímků. Na obr. 5.1a je zachycena podoba
zámku ještě před opravou (přibližně v 50. letech 20. století), tudíž s původním
červeným zbarvením omítky. Na obr. 5.1b je zachycen zámek již po opravě (60. léta 20.
století), kdy získal žlutou barvu omítky a na posledním snímku obr. 5.1c je zámek
v současné době, kdy má omítka opět červené zabarvení.
Zbylé fotografie interpretující současnou a historickou podobu zámku viz
Příloha III. Další fotografie zachycující současný stav zámecké budovy a nejbližší
krajiny uvedeny v Příloha elektronická - přiložené DVD → Zámek Hrádek u Nechanic současné fotografie.

Většina současných snímků byla pořízena fotoaparátem Kodak EasyShare
ZD710. Současné fotografie jsou doplněny o GPS souřadnic (zeměpisná šířka,
zeměpisná délka) stanoviska, z kterého byla fotografie pořízena. Souřadnice stanoviska
fotografování uvedeny v systému WGS 84 (World geodetic systém 1984, v českém
překladu tedy „Světový geodetický systém 1984“).
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Obr. 5.1a: Severní pohled na zámek Hrádek u Nechanic – 50. léta 20. století (zdroj: NPÚ, inv.
č. N46.291)

Obr. 5.1b: Severní pohled na zámek Hrádek u Nechanic – 60. léta 20. století (zdroj: NPÚ, inv.
č. N127.120)
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Obr. 5.1c: Severní pohled na zámek Hrádek u Nechanic – současnost (foto: autor), GPS
souřadnice: 50°13´21.9´´ N, 15°40´01.4´´ E
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6. Webová mapová aplikace
Na závěr práce byla vytvořena webová mapová aplikace, díky které bylo možné
publikovat zpracovaná data na webový server. Byla publikována data rastrová i data
vektorová.
Nejprve

byla

připravená

data

publikována

na

fakultní

server

http://gisserver.fsv.cvut.cz:6080/arcgis/rest a to takto: File → Share as → Service →
Publish a service (zde vyplněn server, na který mají být data publikována a název
publikované služby, dále vybrána složka na předem vybraném serveru do které mají být
data uložena), následně se otevře okno Service editor → Analyze (provede se analýza
připravených dat k publikaci), dále se vyplní nezbytné parametry – zde záleží, zda jsou
publikována data vektorová či rastrová. V případě publikování vektorových dat se
v záložce Capabilities zatrhne včetně kolonky Mapping i kolonka WMS, KML.
Následně se vyplní potřebné parametry v záložce WMS (obr. 6.1) a poté Publish.

Obr. 6.1: Publikování dat – zápis potřebných parametrů v záložce WMS

V případě publikování rastrových dat byla v záložce Capabilities zatržena
kolonka Mapping a WMS. Dále se stejně jako při publikaci vektorových dat byly
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vyplněny potřebné parametry v záložce WMS. Následně v záložce Caching → Using
tiles

from

a

cache

-

zde

nastaveno

dle

ortofotomapy

(dostupné

z: http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services) měřítko dlaždic rastrových dat. Následně
byla provedena publikace → Publish.
Následně byly vypublikované služby připojeny ve formě WMS do vytvářené
webové aplikace. U vytvořených bodových prvků, které představovaly stanovisko
fotografování jednotlivých objektů, byla ve webové aplikaci nakonfigurována
vyskakovací okna (obr. 6.2). Vyskakovací okna nesoucí informace o vyfotografovaném
objektu byla dále doplněna o fotografii případně domovskou webovou stránku objektu.

Obr. 6.2: Tvorba webové aplikace – část obsahu vyskakovacího okna

Jako podkladové mapy pro webovou aplikaci byly vybrány základní mapy ČR
a ortofotomapa,

které

byly

připojeny

jako

WMS

služby

dostupné

z: http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services.
Výsledná

webová

aplikace

je

dostupná

na

webové

stránce

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=1e5c0daf149b4e7aa4c9a7f1f1014ba6.
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Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo nashromáždění vhodných mapových
a plánových podkladů, které úzce souvisí se zámeckým objektem Hrádek u Nechanic
a jeho blízkým okolím. Díky výborné komunikaci s kastelánem zámeckého objektu
Hrádek u Nechanic, Generálním ředitelstvím Národního památkového ústavu, Státním
oblastním archivem v Zámrsku a také Státním okresním archivem Hradec Králové se
podařilo nashromáždit poměrně velký objem dat přibližující historický vývoj zámku
Hrádek u Nechanic a jeho okolí.
Po prostudování získaných materiálů a literatury, která se zabývá zámeckou
stavbou a nedalekou okolní krajinou, bylo přistoupeno k samotnému zpracování
vybraných mapových a plánových podkladů.
Zpracování

vybraných

materiálů

zahrnovalo

případné

naskenování,

georeferencování a následnou vektorizaci vybraných zájmových prvků. Vektorizována
byla především zámecká budova a dále budovy k ní patřící, případně okolní krajina
a lesní celky. Ze zpracovaných dat byla vytvořena webová mapová aplikace. Díky
nabízené funkci, která při tvorbě webové mapové aplikace byla k dispozici, a to
konfigurace vyskakovacích oken, byly vybrané prvky doplněny o krátké informativní
popisy, popřípadě fotografie interpretující současný, případně historický stav zámku
Hrádek u Nechanic, přilehlých zámeckých budov, významných staveb a okolní krajiny.
Díky vytvořené webové aplikaci jsou zpracovaná data dostupná na webové stránce
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=1e5c0daf149b4e7aa4c9a7f1f1014ba6.
V budoucnu by bylo jistě možné na toto téma navázat zvláště v oblasti týkající
se sadovského panství, o jejíž historii bylo v jednotlivých navštívených archivech
dohledáno nemalé množství informací.
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Vybrané budovy patřící k zámeckému objektu Hrádek u Nechanic na mapě II. vojenského mapování
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Vyhotovila Monika HARTMANOVÁ v rámci bakalářské práce.
ČVUT v Praze, 12.5.2014
Podkladová data: [23], [24], [25].
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Vyhotovila Monika HARTMANOVÁ v rámci bakalářské práce.
ČVUT v Praze, 12.5.2014
Podkladová data: [23], [24], [25].
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Obr. III - 1b: Jižní průčelí zámku – současnost, GPS souřadnice: 50°13´23.0´´N,
15°40´01.4´´E (foto: autor)

Obr. III - 2a: Jižní průčelí zámku, pravé křídlo pohled 1 – 50. léta 20. st. (zdroj: NPÚ - SPD)

Obr. III - 2b: Jižní průčelí zámku, pravé křídlo pohled 1 – současnost, GPS souřadnice:
50°13´24.4´´N, 15°40´04.1´´E (foto: autor)

Obr. III - 3a: Jižní průčelí zámku, pravé křídlo pohled 2 – 50. léta 20. st. (zdroj: NPÚ - SPD)

Obr. III - 3b: Jižní průčelí zámku, pravé křídlo pohled 2 – současnost, GPS souřadnice:
50°13´23.9´´N, 15°40´03.5´´E (foto: autor)

Obr. III - 4a: Jižní průčelí zámku, pravé křídlo pohled 3 – 50. léta 20. st. (zdroj: NPÚ - SPD)

Obr. III - 4b: Jižní průčelí zámku, pravé křídlo pohled 3 – současnost, GPS souřadnice:
50°13´24.1´´N, 15°40´03.7´´E (foto: autor)

Obr. III - 5a: Jižní průčelí zámku, levé křídlo pohled 1 – 50. léta 20. st. (zdroj: NPÚ – SFD,
inv. č. N46.306)

Obr. III - 5b: Jižní průčelí zámku, levé křídlo pohled 1 – současnost, GPS souřadnice:
50°13´22.2´´N, 15°39´59.2´´E (foto: autor)

Obr. III - 6a: Jižní průčelí zámku, levé křídlo pohled 2 – 50. léta 20. st. (zdroj: NPÚ – SFD,
inv. č. N46.305)

Obr. III - 6b: Jižní průčelí zámku, levé křídlo pohled 2 – současnost, GPS souřadnice:
50°13´23.6´´N, 15°40´01.0´´E (foto: autor)

Obr. III - 7a: Zámecká zahrada, jižní pohled – 50. léta 20. st. (zdroj: NPÚ – SFD,
inv. č. N46.292)

Obr. III - 7b: Zámecká zahrada, jižní pohled – současnost, GPS souřadnice: 50°13´23.7´´N,
15°40´02.4´´E (foto: autor)

Obr. III - 8a: Severní průčelí zámku, pravé křídlo pohled 1 – 50. léta 20. st.
(zdroj: NPÚ - SPD)

Obr. III - 8b: Severní průčelí zámku, pravé křídlo pohled 1 – současnost, GPS souřadnice:
50°13´26.3´´N, 15°40´03.8´´E (foto: autor)

Obr. III - 9a: Severní průčelí zámku, pravé křídlo pohled 1 – 50. léta 20. st. (zdroj: NPÚ- SFD,
inv. č. N46.307)

Obr. III - 9b: Severní průčelí zámku, pravé křídlo pohled 1 – současnost, GPS souřadnice:
50°13´26.2´´N, 15°40´05.0´´E (foto: autor)

Obr. III - 10a: Hospodářská budova, západní pohled – 50. léta 20. st. (zdroj: NPÚ- SFD,
inv. č. N46.377)

Obr. III - 10b: Hospodářská budova, západní pohled – současnost, GPS souřadnice:
50°13´25.8´´N, 15°40´11.0´´E (foto: autor)

Obr. III - 11a: Areál hospodářské budovy, severozápadní pohled – 50. léta 20. st.
(zdroj: NPÚ- SFD, inv. č. N46.381)

Obr. III - 11b: Areál hospodářské budovy, severozápadní pohled – současnost, GPS
souřadnice: 50°13´25.5´´N, 15°40´09.5´´E (foto: autor)

Obr. III - 12a: Areál hospodářské budovy, jihovýchodní pohled – 50. léta 20. st.
(zdroj: NPÚ- SFD, inv. č. N46.380)

Obr. III - 12b: Areál hospodářské budovy, jihovýchodní pohled – současnost, GPS souřadnice:
50°13´25.9´´N, 15°40´08.0´´E (foto: autor)

Obr. III - 13a: Západní pohled na budovu bývalé kantýny – 50. léta 20. st. (zdroj: NPÚ- SFD,
inv. č. N46.378)

Obr. III - 13b: Západní pohled na budovu bývalé kantýny – současnost, GPS souřadnice:
50°13´25.3´´N, 15°40´10.8´´E (foto: autor)

