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1. Cíl výsledku Specializovaná mapa s odborným obsahem

Specializovaná mapa je sou ástí projektu, který se mimo jiné zabývá prezentací
historického fotografického a souvisejícího materiálu. Vzhledem k tomu, že velká v tšina
informací je vázána na prostorovou polohu, bylo v rámci projektu naplánováno zpracování
mapových podklad souvisejících s vybranými objekty ve správ Národního památkového
ústavu. Cílem specializované mapy je p iblížit okolí objekt a to ve dvou m ítkových
úrovních a v r zných asových obdobích.
V úrovni díl ích map velkých m ítek (cca do 1 : 10 000 mohou uživatelé mapy sledovat
vývoj zástavby a využití pozemk v okolí; mohou získat informace o významných budovách,
které souvisejí s hlavním objektem. Zárove bylo cílem umožnit porovnání jednotlivých
mapových vrstev p ímo v mapovém výstupu: georeferecovaném PDF se správou vrstev nebo
v rámci webové mapové aplikace.
V úrovni díl ích map st edních m ítek (cca od 1 : 10 000 do 1 : 200 000) mohou
uživatelé mapy sledovat hranice jednotlivých panství na podkladu georeferencovaných
starých map. Dále mohou získat informace o významných objektech v rámci panství – jedná
se nap . o hospodá ské dvory, mlýny, všechna sídla, správní objekty, atd.).
Samostatnými výstupy jsou 3D mapy v podob webových prostorových model . Op t se
zde pohybujeme v oblasti velkých m ítek (modely jednotlivých objekt – zejména zámk – a
jejich okolí) i v oblasti st edních m ítek (digitální modely terénu pro jednotlivá panství)
Hlavním cílem specializované mapy je tedy p edstavení a p iblížení okolí zejména hrad a
zámk v podob map obohacených o velkou adu atributových informací.

Obr. 1 – P ehled zpracovaných objekt ve správ NPÚ a p ilehlých panství

Obr. 2 – Detail P ehledové mapy zpracovaných objekt z webové mapové aplikace

2. Vlastní popis výsledku
V následující kapitole budou popsány jednotlivé skupiny map, a to z hlediska zdroj dat,
jejich zpracování i z hlediska kartografické prezentace na webu i v podob klasických map.
Celkem soubor obsahuje více než 200 map ve formátu A3, webová mapová aplikace však
umož uje vrstvy kombinovat mezi sebou a vytvá et další uživatelské kompozice dat.
Základním krokem naší práce bylo zpracování velkého množství starých map.
Zpracováním zde rozumíme digitalizaci (pokud již nebyla d íve provedena), georeferencování
(umíst ní do definovaného sou adnicového systému). Takto bylo získáno a zpracováno
n kolik tisíc mapových list . Nejv tšími zdroji mapových dat byly: Úst ední archiv
zem m ictví a katastru, Státní oblastní a okresní archivy, archivy na jednotlivých objektech,
Laborato geoinformatiky UJEP a další.
V kategorii map velkých m ítek byly zpracovávány následující mapové podklady:
Císa ské povinné otisky map stabilního katastru (1836-1852), 1 : 2880
Reambulované mapy stabilního katastru (druhá pol. 19. st. a po átek 20. st.), 1 : 2880
První vydání Státní mapy odvozené (SMO-5) (1950-1953), 1 : 5000
Sou asná katastrální mapa v podob národního registru RÚIAN (2016-2017), 1 : 1000
V kategorii map st edních m ítek byly zpracovávány následující mapové podklady:
I. vojenské mapování Habsburské monarchie (1763-1767), 1 : 28 800
II. vojenské mapování Habsburské monarchie (1807-1869), 1 : 28 800

III. vojenské mapování Habsburské monarchie (1870-1885), 1 : 75 000
P ehledné mapy panství, zejména z fond SOA, r zná m ítka
Lesní mapy, hospodá ské mapy a další mapy st edních m ítek

V kategorii podrobných plán byly zpracovávány následující mapové podklady:
Plánová dokumentace objekt
Mapy Stavebn historických pr zkum
Plány zahrad a okolí hrad a zámk
Po základním zpracování map p išlo na adu vlastní tematické zpracování. Mapy velkých
m ítek byly zpravidla v oblasti okolí objekt vektorizovány do jednotného databázového
schématu. Pro všechny objekty tak máme k dispozici vektorovou databázi využití
jednotlivých pozemk v minimáln 3 asových ezech. Zp soby zpracování starých map se
zabývají nap . zdroje [1], [2], [3], [4].

Obr. 3 – Porovnání rastrové a vektorové mapy Povinných císa ských otisk

Pro všech 61 objekt je zpracováno na formátu A4: tišt ná mapa spojených a
georeferencovaných císa ských otisk ; tišt ná mapa císa ských otisk s p etiskem sou asné
zástavby; georeferencované PDF s vrstvami podkladového rastru i n kolika asových ez
vektorové databáze v etn atributových dat.
Mapy st edních m ítek byly po základním zpracování využity zejména pro sb r
vektorových dat hranici jednotlivých panství (hranice jsou k dispozici pro n kolik asových
ez , pro celé území pro rok 1848) a dále pro sb r bodových dat zájmových objekt . Zde bylo
nutné využít d kladnou archivní práci s inventá i, fondy velkostatk i historickou literaturou
(nap . [5], [6]).

Pro zájmové objekty jsou vytvo eny tišt né mapy p íslušných panství, kde na podklad
map III. vojenského mapování byla aplikována databáze více než 3000 nasbíraných bod a
vizualizovaná pomocí vlastního navrženého zna kového klí e.

Obr. 4 – Vý ez z mapy panství s tematickou vrstvou

Pro každé panství byl také vytvo en 3D pohled zobrazující jinou aplikaci popsaných dat.
Ve webové mapové aplikace je 3D model pln funk ní, je možné s ním provád t pohyb,
rotaci i atributové dotazy. Lepší vnímání p i využití 3D bylo dokázáno v mnoha projektech
[7], [8].

Obr. 5 – Vý ez z 3D mapy panství s tematickou vrstvou

V principu se nejedná pouze o vizualiza ní výstup, ale plnohodnotný GIS s adou atribut
propojených na jednotlivé prvky. V atributech je možné nalézt zdroj informací, typ
zájmového objektu, p esnost jeho zobrazení, odkaz na web i další informace.

Obr. 6 – Ilustrativní vý ez z atributové tabulky databáze zájmových bod

Pro n které vybrané objekty jsou sou ástí specializované mapy i podrobné modely zámk
a jejich okolí. Zde bylo využito získané plánové dokumentace, fotografií a dalších materiál .
Tyto práce sm ují k budoucnosti prezentací prostorových dat o objektech – BIM. Tento trend
se posouvá i k historickým objekt m [9], [10], [11]. Pro okolí zámk je pak využito
procedurální modelování, které p edstavuje nový p ístup k modelování urbanizované krajiny
[12], [13], [14], [15], [16]. Protože je projekt primárn zam en na historický fotografický
materiál, je mapová aplikace plná geolokalizovaných fotografií, historických i sou asných
(srovnávacích). V 3D aplikacích jsou jako základ možného budoucího standardu fotografie
umíst ny v podob „billboard “ (viz Obr. 7).

Obr. 7 – Podrobný model zámku Konopišt se zobrazenými fotografiemi

Obr. 8 – Podrobný model zámku Mnichovo Hradišt a proceduráln modelované okolí

3. Návrh využití výsledku
P iložené tišt né mapy spíše dokumentují zpracovaná data a jsou p knými vizualiza ními
výstupy projektu. Do budoucna bude nejv tší využití výsledk specializované mapy skrze
webovou mapovou aplikaci, která uvedené mapy zprost edkuje pomocí internetu široké
odborné i laické ve ejnosti. Rastrová data jsou zpravidla poskytována s vodoznakem
organizace vlastnící autorská práva. Celý portál v nující se projektu "Historický fotografický
materiál - identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, pé e a ochrana v
kontextu základních typ pam ových institucí" je možné nalézt v testovací verzi na adrese:
http://gis.fsv.cvut.cz/zamky/
V aplikaci je možné nalézt p ehledovou mapu zpracovaných objekt v etn hranic
p íslušných panství k roku 1848, dále je možné pro každý objekt nalézt odkazy samostatné
mapové aplikace, kterou budou sloužit pro práci s daty p íslušného objektu. Samostatnou
položkou jsou 3D scény a portál odkazuje i na aplikaci genealogických strom , která je úzce
svázána s vlastníky jednotlivých objekt . Mapy jsou distribuovány moderní cestou
využitím webových mapových služeb [17].
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