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Abstrakt 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit ucelený soubor map zobrazujících 

město Boskovice. Práce se věnuje zobrazením města od historických po současné 

topografické a katastrální mapy. Dále se věnuje mapám komerčním a orientačním 

plánům. Zvláštní kapitola je věnována analýze přesnosti zákresu na vybraných 

kartografických dílech. 
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Abstract 

Main goal of this bachelor thesis is creation the summary of maps demonstrating city of 

Boskovice. There is demonstrated city of Boskovice from historical to current 

topographic and cadastral maps in the thesis as well as commercial and tentative maps. 

Special chapter is focused on accuracy analysis of drawings for selected cartographic 

works. 
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1 Úvod 

 

K prvotní myšlence vytvořit tuto bakalářskou práci mě přivedl pan Dominik Božek. Pan 

Božek je pokračovatel významného rodu Mensdorf – Pouilly. Tato hraběcí rodina 

vlastní Zámek Boskovice, okolní lesy a vybrané nemovitosti ve městě. Tato práce může 

být pro pana Božka i pro zvídavé občany Boskovic ucelenou sbírkou map zachycující 

územní i historický rozvoj města v průběhu staletími.  

Boskovice jsou mým rodným městem a chtěla bych je v bakalářské práci „Město 

Boskovice na mapách – vývoj a perspektivy“ propojit s oborem, který studuji. Chtěla 

bych ukázat, jak bylo město postupem doby zobrazováno na kartografických dílech. 

Jednotlivá díla dodržují časovou posloupnost. Nejprve se jedná o nejstarší mapy 

Moravy, poté o vojenské mapy. Postupně práce ukazuje další soudobá díla, 

s topografickým a katastrálním obsahem.  

Celou prací nás budou provázet mapy. ČSN 730401 Názvosloví v geodézii  

a kartografii definuje mapu následovně: „Mapa je zmenšený generalizovaný konvenční 

obraz Země, kosmu, kosmických těles a jejich částí převedený do roviny pomocí 

matematicky definovaných vztahů (kartografickým zobrazením), ukazující 

prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, 

sociálně ekonomických a technických objektů a jevů“ [25]. 

O zobrazování okolního světa se lidé pokoušeli již od pravěku. První pokusy  

o kresbu a tvorbu map řadíme mezi nejstarší formy umění. K těmto činnostem vedla 

lidstvo potřeba zapamatovat si místa, která pro ně měla význam (hospodářský či 

vojenský). Kultura, lidové představy či náboženství hrály roli při tvorbě map  

v minulosti.  

Historický vývoj obsahu map byl vždy odrazem dějinného vývoje lidské 

společnosti, její ideologické, kulturní a technické vyspělosti. Kartografická díla jsou 

obdobným měřítkem kulturní vyspělosti národa a projevem jeho vzdělanosti jako 

významná knižní, hudební či malířská díla [33]. 
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2  Popis lokality a souvislostí 

 

2.1  Lokalita 

Boskovice se nachází na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi 

Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou v nadmořské výšce 380 m (Obr. 2.2). 

Boskovice mají 11 417 obyvatel a skládají se z 5 městských částí. 

Boskovice se pro své krásné okolí stávají centrem 

turistiky a odpočinku. Celé okolí města má letoviskový 

charakter. Nejbližší okolí nabízí zajímavé možnosti pro pěší 

turistiku a cykloturistiku. Boskovice jsou obklopeny pěknými 

lesy Drahanské vrchoviny. V okolí města je řada značených 

turistických tras, které směřují do klidových zón Kunštátska  

s pískovcovou jeskyní v Rudce. Boskovice se nacházejí  

v severní části Moravského krasu se Sloupsko-Šošůvskými 

jeskyněmi a dalšími lokalitami krasového území [1]. 

  Obr. 2.1: Znak města [1] 

 Boskovice jsou tradičním hospodářským, sociálním a kulturním centrem severní 

části blanenského okresu. Boskovice jsou souborem starobylých objektů, které jsou 

prostoupené moderními stavbami [3]. 

 

Obr. 2.2: Boskovice na mapě ČR [2], [14] 
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2.2 Historie  

Výhodná geografická poloha území dnešních Boskovic umožnila osídlení oblasti od dob 

pravěku, což dokládají archeologické nálezy. V době slovanských hradišť existovalo na 

dnešním území města nejméně pět slovanských osad, jejichž obyvatelstvo se živilo 

zemědělstvím. Zemědělství zůstalo hlavní obživou až do počátku 20. století.  

Ve 13. století po založení gotického hradu vzniká trhová osada pod hradem. 

První písemná zmínka z roku 1222. Jako městečko vystupují v písemných pramenech od 

druhé poloviny 15. století. V těžké době po vyhnání z moravských královských měst zde 

vznikla i židovská osada, jež se v průběhu dalšího století stala jednou  

z nejvýznamnějších na Moravě. O její důležitosti svědčí mimo jiné existence tří 

synagog, slavné ješity, ve které působily význačné rabínské autority, rozsáhlý hřbitov  

z poloviny 17. století, lázně atd.  

S výjimkou let 1398 - 1458, kdy panství patřilo pánům z Kunštátu, byli až do 

poloviny 16. století majiteli města i hradu páni z Boskovic, významný to moravský rod. 

V letech 1547 - 1567 držel Boskovice rod hornických podnikatelů Ederů ze Šťavnice,  

v roce 1567 se panství dostává do rukou Morkovských ze Zástřizl. Za dobu jejich 

vlastnictví došlo k renesančním úpravám hradu, farního kostela sv. Jakuba staršího na 

náměstí, městských domů, v roce 1698 byla přestavěna synagoga (major) v židovském 

ghettu, v roce 1682 byl vybudován dominikánský klášter. Na konci 17. století získává 

boskovické panství rod Ditrichštejnů, kteří si budují ve 20. letech 18. století na místo 

nevyhovujícího hradu, který se pomalu ocital v troskách, nové sídlo, tzv. rezidenci (nyní 

sídlo Muzea Boskovicka).  

Boskovice se považují za město od druhé poloviny 18. století, i když už 

odedávna měli hrdelní soud a jiná privilegia. Ve 13. století, po založení gotického hradu, 

se rozrůstaly jako trhová osada pod hradem. V 90. letech téhož století přecházejí  

z olomouckého kraje do kraje brněnského. V letech 1819 - 1826 přestavbou zrušeného 

kláštera vznikl empírový zámek, sídlo posledních majitelů panství rodu Mensdorff-

Pouilly, kteří převzali boskovické panství v padesátých letech 19. století.  

Od poloviny 19. století se Boskovice stávají průmyslovým centrem, rozvíjí se 

zde z původní cechovní malovýroby kovoprůmysl, obuvnictví, výroba konfekce, 

stavebního materiálu. Hnacím motorem zprůmyslnění byl zejména podnikatelský duch 

židovského původu. Po roce 1848 došlo k emancipaci Židů, jež se projevila i vznikem 

samostatné obce Židovské - města s vlastní samosprávou. V roce 1919 došlo ke 

správnímu spojení Boskovic s Židovským městem. V březnu 1942 bylo z Boskovic 

odsunuto židovské obyvatelstvo z města i okolí. Z téměř pěti set transportovaných lidí se 

vrátilo pouhých čtrnáct [3], [34]. 
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3 Topografické mapy 

 

3.1 Boskovice na mapách historických 

Nejznámější historické mapy na našem území nevznikaly na podkladě přesného měření 

v terénu. Kartografové jednotlivci tvořili mapy zvlášť pro Čechy, Moravu a Slezsko.  

A to zpravidla metodou „à la vue”, tedy od oka. Patří sem mapy, které vynikají svojí 

nespornou uměleckou hodnotou [12]. Podrobnější informace, popis vzniku a kontext 

doby jsou popsány v dostupné literatuře a na internetu, například: [15], [17]. Město 

Boskovice se objevuje v následujících historických kartografických dílech, které 

připomínám v této kapitole. 

 

3.1.1 Veduty Boskovic 

Výjimkou z historických map jsou veduty, které považujeme za nejstarší umělecká díla, 

která zachycují pohled na město či jeho část. Malířský či grafický záznam obvykle 

zachycuje důležité stavby. Veduty byly tvořeny různými technikami: graficky, malbou, 

rytinou, reliéfem. Jsou zde zařazeny proto, aby byla dodržována časová souslednost děl. 

 Do dnešní doby se dochovala pouze jediná známá veduta města (Obr. 3.1). Lze 

předpokládat, že jich bylo vytvořeno více, ale zřejmě se nedochovaly do dnešní doby 

nebo je badatelé neobjevili. Uváděná veduta je perokresba a je datována do roku 1728. 

Autor není znám. Veduta zaujímá plochu 62 x 32 cm. V levém dolním rohu je legenda, 

přiřazující ke každé významné stavbě číslo a název. Toto dílo je velice propracované 

v detailech.  
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Obr. 3.1: Nejstarší zobrazení Boskovic (1728) [35] 

 

 Pro zajímavou ukázku uvádím kolorovanou litografii z roku 1857 od Augusta C. 

Hauna (Obr. 3.2). Je uvedena v jeho sbírce „Album vedut Království českého“. Autor 

tohoto díla ji zařazuje mezi veduty, které byly uváděny na tehdejších pohlednicích. Na 

tomto ztvárnění Boskovic vysoce převažuje umění a nemá žádný mapový podklad. 

 

 

Obr. 3.2: Boskovice v roce 1857 [28] 
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Se vznikem a rozšířením 

fotografií veduty postupně 

zanikají. Fotografie je 

nahrazují a stávají se 

„moderními vedutami“. 

V Příloze 1 (01_2_Pohlednice) 

a na Obr. 3.3 jsou k nahlédnutí 

pohlednice, na které jsem 

narazila v archivu Muzea 

Boskovicka. Jedná se  

o pohlednice z roku 1906  

a 1925. Jsou to velice 

zachovalé originály pohlednic, 

které historikové z muzea mají 

pečlivě rozdělené podle 

období. Většina pohlednic má 

na zadní straně věnování  

a poštovní známku. 

     Obr. 3.3: Boskovice na pohlednicích [4] 

 

3.1.2 Fabriciova mapa Moravy 

Mezi nejstarší zobrazení Boskovic na mapě patří zobrazení na Fabriciově mapě Moravy. 

Jedná se o první původní mapu Moravy, kterou vydal Pavel Fabricius v roce 1569.  

Je v měřítku 1 : 288 000 a orientována k severu. Vzdálenosti na této mapě byly 

zjišťovány převážně dotazem a reliéf je znázorněn kopečkovou metodou. Tato mapa má 

jako první mapa z českých zemí zeměpisnou síť [15]. 

Boskovice jsou označovány ve většině případů německy Boskowitz. Na 

Fabriciově mapě jsou rozpoznatelné dominanty města: hrad, kostel sv. Jakuba staršího  

a radniční věž. Vedle Boskovic je umístěn znak s moravskou orlicí. Vzhledem k zákresu 

nejbližších větších řek Svratky a Svitavy je umístění Boskovic značně nepřesné. Mapa 

udává, že město leží mezi řekami, ve skutečnosti se rozprostírá východně od Svitavy. Na 

Obr. 3.4 je uvedena mapa Moravy od Fabricia v druhém vydání z roku 1573. 
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Obr. 3.4: Fabriciova mapa Moravy (1573), výřez, zvětšeno [5] 

Pro svou oblíbenost měla Fabriciova mapa Moravy několik kopií. Kaeriova mapa 

Moravy z roku 1625 je dozdobena moravskou orlicí, ženami v dobových oděvech  

a vedutami Brna a Znojma (Obr. 3.5). 

Boskovice jsou zobrazeny jednodušeji, a to sídelním znakem. Lokalizování 

Boskovic ve vztahu k nejbližším řekám už je podle skutečnosti, avšak přesnost zákresu 

nelze odhadovat. Vzhledem k rovinatému charakteru okolí jsou kopce Velký a Malý 

Chlum orientační dominantou jihozápadního okolí. Avšak na mapě jsou znázorněny 

jihovýchodně od Boskovic. 

 

Obr. 3.5: Kaeriova mapa (1625), výřez, zvětšeno [6] 
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Fabriciova mapa byla předlohou také pro Coronelliovu mapu Moravy, kterou Coronelli 

v roce 1692 doplnil vícejazyčnými názvy měst. 

 

3.1.3 Komenského mapa Moravy 

Mapa Moravy od Jana Ámose Komenského vyšla v roce 1627 v přibližném měřítku  

1 : 530 000 (Obr. 3.6). Na rozdíl od Fabriciovy mapy Moravy je situační obsah mnohem 

přesnější, i když stále mapa nevznikala na podkladě přesných měřických prací [15]. 

V našem sledovaném území je dominantně zakreslen Boskovický hrad, který  

je v dnešní době pouze zříceninou. Umístění vzhledem k řekám a zmíněným kopcům je 

podle skutečnosti. 

 

Obr. 3.6: Komenského mapa Moravy (1627), výřez, zvětšeno [7] 

 

3.1.4 Müllerova mapa Moravy 

Autor Jan Kryštof Müller vyryl tuto mapu na čtyři desky v měřítku 1 : 180 000. Terén je 

znázorněn pahorkovou metodou s osvětlením od západu. Müllerova mapa znázorňuje 

sídliště, která jsou označena smluvenými značkami. První vydání mapy bylo roku 1716 

[9], [15]. 
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Müllerova mapa Moravy se stala předlohou mimo jiné i pro Mapu Moravy  

Cóvense a Mortiera z roku 1742. Bližší popis této mapy je v Příloze 1 

(01_3_Mapa_Moravy_Cóvense_a_Mortiera). 

Boskovice jsou na mapě označeny podle legendy znakem pro město 

a vykresleným hradem (Obr. 3.7). Boskovice se na této mapě nachází v pravém dolním 

rohu prvního mapového listu. Pouhým okem a bez přeměřování lze konstatovat, že 

nejbližší jižní okolí Boskovic, které se celé nachází na třetím mapovém listu, je nápadně 

vzdálenější než okolí z prvního listu. Za tyto nepřesnosti v zákresu jednotlivých obcí 

odpovídá rozhraní mapových listů a jejich nepřesný klad. 

 

Obr. 3.7: Müllerova mapa Moravy (1716), výřez, zvětšeno [8] 

 

3.1.5 Vojenská mapování 

Válečné konflikty v 18. století přinesly potřebu znát terén a Müllerovy mapy 

nesplňovaly moderní požadavky vedení boje. Začalo vojenské mapování rozsáhlých 

kolektivů financovaných státem [12]. 
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První vojenské mapování 

První vojenské (Josefské) mapování probíhalo v letech 1763 – 1787 a zmapovalo celé 

území rakouské monarchie. Podkladem pro mapování byly zvětšeniny osvědčené 

Müllerovy mapy. První vojenského mapování je převážně v měřítku 1 : 28 800 [12]. 

Boskovice se nachází na rozhraní dvou mapových listů č. 36 a 37. Z mapy je 

jednoznačně poznat centrum města a navazující domy a usedlosti tvořící ulice podél cest 

(Obr. 3.8). Tato mapa zakresluje půdorysně oba kostely v Boskovicích. Při detailnějším 

přiblížení lze rozpoznat kašnu na náměstí, která se dochovala dodnes na stejném místě. 

 

Obr. 3.8: Boskovice na rozhraní mapových listů na mapě prvního vojenského mapování, 

výřez, zvětšeno [13] 

 

Druhé vojenské mapování 

Druhé vojenské (Františkovo) mapování probíhalo v letech 1806 – 1868. Podkladem pro 

polohopis byly stávající katastrální mapy stabilního katastru 1 : 2880, které byly 

zmenšeny do měřítka 1 : 28 800. Terén byl vyjádřen svahovými šrafami [16]. 

 Boskovice se nachází v severní části mapového listu O-8-II (Obr. 3.9) a tento list 

je datován do roku 1836. Boskovice jsou znázorněny kvalitně, se všemi důležitými 

stavbami. Objevuje se zde popis zámku a zříceny hradu. Na okraji mapového listu jsou 

uvedeny počty domů, stájí a možnost ubytování pro vojáky a jejich koně. Boskovice 

v tomto roce 1836 měly 494 domů. 
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Obr. 3.9: Boskovice na mapě druhého vojenského mapování, výřez, zvětšeno [13] 

 

Třetí vojenské mapování 

Třetí vojenské mapování začalo po prohrané Prusko – Rakouské válce roku 1866  

a to v letech 1870 – 1887. Topografické mapy byly v měřítku 1 : 25 000. Výškopis je 

znázorněn Lehmannovými šrafami a prvními vrstevnicemi. V tomto mapování vznikaly 

mapy speciální (1 : 75 000) a mapy generálního štábu (1 : 200 000) [18]. 

 Boskovice jsou znázorněny na mapovém listu č. 4257/2. Tato mapa (Obr. 3.10) 

je oproti předchozím obohacena o názvy městských částí, jako je Židovské město, které 

má pro Boskovice historický význam. 

 

 

Obr. 3.10: Boskovice na topografické mapě 1 : 25 000 třetího vojenského mapování, 

výřez, zvětšeno [13] 
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Vojenské topografické mapování v S-42 a S-52 

Završením výběru vojenského mapování je první souvislé topografické dílo, které má 

bezprostřední odezvu v současných topografických mapách v měříku 1 : 25 000,  

1 : 50 000, 1 : 100 000 v souřadnicovém systému WGS-84 a zobrazení UTM (viz 

kapitola 3.2.1). 

 Boskovice byly mapovány v roce 1943 v souřadnicovém systému S-42 a S-52. 

Mapové listy mají shodné označení Boskovice M-33-94-C-b a jsou v měřítku 1 : 25 000 

(Obr. 3.11). Celé mapové listy jsou naskenovány ze sbírky RNDr. Ladislava Plánky, 

CSc. a uvedeny v Příloze 1 (02_2_4_TM_vojenská). 

 

Obr. 3.11: Boskovice na topografické mapě 1 : 25 000 v systému S-52, výřez, zvětšeno 

[47]  

 

3.1.6 Šemberova mapa Moravy 

Alois Vojtěch Šembera zobrazil Boskovice na mapě s názvem „Mapa země Moravské 

s částmi Slezska, Čech, Rakouska a Uher“. Tuto mapu můžeme považovat za poslední 

v chronologickém sledu historických map a vojenského mapování. Mapa byla vydána 

v měřítku 1 : 288 000 na čtyřech listech [11]. 

Boskovice se objevují na rozhraní mapových listů (Obr. 3.12). Z legendy lze vyčíst, že 

v roce 1881 byly Boskovice městem s okresním úřadem, děkanstvím a s méně než 2 000 

obyvateli. Tuto mapu si lze také prohlédnout na stránkách Moravské zemské knihovny
1
.  

                                                           
1
 http://kramerius.mzk.cz 
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Obr. 3.12: Šemberova mapa Moravy (1881), výřez, zvětšeno [10] 

 

3.2 Mapy současné 

 

3.2.1 Státní mapová díla 

„Státní mapové dílo je mapové dílo vyhotovené ve státním zájmu; jeho vytváření, 

vydávání, udržování či obnovování a dokumentace je v působnosti státních orgánů“ 

[25]. 

Podle Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. do státního mapového díla patří katastrální 

mapa, Státní mapa v měřítku 1 : 5000, Základní mapa České republiky v měřítkách  

1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000, Mapa České republiky 

v měřítku 1 : 500 000, Topografická mapa České republiky v měřítkách 1 : 25 000,  

1 : 50 000 a 1 : 100 000, Vojenská mapa České republiky v měřítkách 1 : 250 000,  

1 : 500 000 a 1 : 1 mil., dále tematická státní mapová díla – vyhotovená na podkladě 

základních mapových děl.  

 Katastrální mapa bude popsaná v kapitole č. 4. Státní mapová díla si lze 

prohlédnout a objednat na internetových stránkách ČÚZK
2
. Jednotlivá státní mapová 

díla, včetně kladů mapových listů jsou podrobněji popsaná v odborné literatuře a na 

internetu, například: [18], [19], [20]. Tyto ukázky státních mapových děl a jiné další 

jsem získala pro potřebu této bakalářské práce za malou úplatu z internetového obchodu 

                                                           
2
 www.cuzk.cz 

http://www.cuzk.cz/
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ČÚZK. Podmínky této výpůjčky jsou definovány ve smlouvě, která byla podmínkou 

vzniku tohoto smluvního vztahu mezi mojí osobou a Zeměměřickým úřadem. Aby 

nedocházelo k porušování autorských práv, všechny zapůjčené soubory ve formátu 

*.dgn  a *.tiff uvádím v Příloze 1 ve formátu *.pdf. 

 Státní mapa v měříku 1 : 5 000 (SM5) je mapou velkého měřítka. Tato mapa 

obsahuje polohopis, výškopis a popis. SM5 je tvořena v souřadnicovém systému S-JTSK 

a výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv). SM5 může být digitální  

i analogová. Polohopis u SM5 vychází z katastrální mapy, výškopis z vektorového 

souboru ZABAGED
®
. SM5 je dostupná z celého území ČR, z části ve vektorové, z části 

v rastrové podobě. 

Centrum Boskovic můžeme najít na mapovém listu s označením Boskovice 6-4. 

Ukázku SM5 uvádím do Přílohy 1 (02_2_1_SM5) v rastrové formě s katastrální  

a výškopisnou složkou. 

ZABAGED
®
 (tj. základní báze geografických dat) je digitální geografický model 

území České republiky v přesnosti Základní mapy ČR 1 : 10 000 (ZM10). Je součástí 

státního mapového díla a informačního systému zeměměřičství. ZABAGED
® 

vznikal 

barevným naskenováním tiskových podkladů ZM10 a jejich následnou vektorizací. 

Podrobnější popis a nahlédnutí poskytují opět internetové stránky ČÚZK. 

Boskovice na ZABAGEDu uvádím ve výřezu mapového listu 24-14-10 

s polohopisnou a výškopisnou vrstvou v Příloze 1 (02_2_3_ZM_vektor). 

Základní mapy České republiky v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000,  

1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000 (ZM10, ZM 25, ZM50, ZM100 a ZM200) 

představují vedle katastrální mapy nejdůležitější součást státního mapového díla. 

Původně byly vyhotovovány jako náhrada vojenských topografických map 

v souřadnicovém systému S-42 [29]. Tento soubor základních map středních měřítek má 

topografický charakter, obsahují polohopis, výškopis a popis. Mapy jsou 

v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Základní mapy v měříkách 

1 : 10 000 až 1 : 100 000 jsou vyhotovovány na podkladě dat ZABAGED
®
 [30]. 

 Boskovice jsou v ZM10 na mapovém listu 24-14-10 a 24-23-06, v ZM25  

na mapovém listu 24-142 a 24-231, v ZM50 na mapovém listu 24-14 a 24-23, v ZM100 

na mapovém listu 24-1 a 24-2, v ZM200 na listu č. 24. K nahlédnutí jsou Základní mapy 

v Příloze 1 (02_2_2_ZM_rastr). 

Dále Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 je všeobecně zeměpisná 

mapa malého měřítka zobrazující Českou republiku na jednom mapovém listu. 



23 

 

Topografická mapa České republiky v měřítkách 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000 

s mapovým listem zobrazujícím Boskovice je uvedena v Příloze 1 

(02_2_4_TM_vojenská) a kapitole 3.1.5. 

Součástí státních map jsou Vojenské mapy v měřítkách 1 : 250 000,  

1 : 500 000 a 1 : 1 mil.. Od roku 2006 jsou postupně nahrazovány mapami plně 

kompatibilními s mapami ostatních států NATO. Jsou zpracovávány ve světovém 

souřadnicovém systému WGS84, výškovém systému Bpv a zobrazením UTM. 

Boskovice na vojenských mapách jsou k nahlédnutí na internetových stránkách 

Národního geoportálu INSPIRE
3
.  

 

3.2.2 Ortofotomapy 

Ortofotomapa je „mapa zachovávající fotografický obraz území, tvořená jedním nebo 

montáží více ortofoto snímků a opatřená dalšími náležitostmi mapy“ [26]. V dnešní době 

je ortofotomapa velice populární pro svou srozumitelnost a všestrannou využitelnost, 

proto je k nahlédnutí na mnoha internetových mapových serverech. Ortofotomapa odráží 

skutečný stav zemského povrchu vztažený k datu pořízení leteckých snímků. 

Ortofotomapa České republiky tvoří periodicky aktualizovanou sadu barevných ortofot 

v kladu a rozměrech mapových listů SM5 (2 x 2,5 km) v souřadnicovém systému  

S-JTSK (viz Příloha 1, 02_1_Ortofoto). Dále ortofotomapa ČR slouží jako podkladová 

vrstva při přístupu k datům katastru nemovitostí. Boskovice spadají do východního 

pásma a od roku 2012 bude probíhat aktualizace ve dvouleté periodě [20]. 

 Na internetovém mapovém portálu www.mapy.cz si lze prohlédnou ortofoto 

Boskovic. Server nabízí ortofoto z let 2003, 2006 a současnou mapu (Obr. 3.13). Při 

intuitivním přepínání mezi jednotlivými vrstvami lze vypozorovat vývoj Boskovic. 

Především novou výstavbu v okrajových částech města – např. nové ulice pro rodinné 

domy v lokalitě u hřbitova. Pro příklad uvádím výřez z ortofotomapy západní části 

města, kde je možno pozorovat výstavbu v průmyslové zóně a nové nákupní středisko 

vedle nemocnice. 

                                                           
3
 http://geoportal.gov.cz 

http://www.mapy.cz/
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Obr. 3.13: Ortofotomapa části Boskovic v letech 2003 a 2014, výřez [2] 
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4 Katastrální mapy 

 

Katastr je soupis nemovitého majetku vytvořený pro daňové a úřední účely. První snahu 

o daňovou politiku začal v roce 1022 kníže Oldřich, když zavedl daně z lánů. Poté 

vznikaly zemské desky a urbáře, následoval katastr rustikální, Tereziánský, Josefský  

a Tereziánsko – Josefský. Historie těchto katastrů je popsaná a velmi podrobně 

zpracovaná v jiné dostupné literatuře a na internetu, například [20], [21]. 

 

4.1 Mapy stabilního katastru 

František I. vydal v roce 1817 patent o dani pozemkové a vyměření půdy bez ohledu na 

poddanskou či panskou půdu. K tomu bylo potřeba soupis a vyměření veškeré půdy  

v  monarchii. Tímto vznikají mapy stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880. Měřítko bylo 

zvoleno tak, aby jedna dolnorakouská míle odpovídala jednomu palci. Byl zvolen 

Zachův elipsoid a Cassini-Soldnerovo transverzální cylindrické zobrazení ekvidistantní 

v kartografických polednících. Stabilní katastr má systém pravoúhlých souřadnic 

s počátky v trigonometrických bodech věžě sv. Štěpána ve Vídni a v bodě Gusterberg 

v Horním Rakousku. Mapování na Moravě probíhalo v letech 1824-1836 [20]. Do 

měřického operátu zahrnujeme originální mapy, povinné císařské otisky a indikační 

skici. 

Z měřického operátu stabilního katastru je dodnes odvozena i většina platných 

katastrálních map na našem území. Do měřického operátu zahrnujeme originální mapy, 

povinné císařské otisky a indikační skici. Císařské otisky sloužili k archivování ve 

vídeňském archivu. Indikační skici a císařské otisky jsou k nahlédnutí na internetových 

stránkách Moravského zemského archivu
4
. 

Ukázka Boskovic na císařském otisku (Obr. 4.1) zobrazuje prakticky celé město 

a pochází z roku 1826. Boskovice jsou zobrazeny celkem na 9 mapových listech. 

Objevují se zde písmena A a B, ty značí detaily. Významné budovy a stavby, jako je 

kostel, zámek, zámecký skleník či radnice, vyznačuje sytě červená barva. Světlejší 

červenou jsou zaznamenány ostatní zděné domy a žlutě domy dřevěné. Béžově jsou 

označena pole, zeleně pastviny, šedě lesy. Šedě je zakreslen i zámecký park, usuzuji, že 

na rozdíl od dnešní doby byl hustě zalesněný. 

                                                           
4
 www.mza.cz/indikacniskici 
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Obr. 4.1: Boskovice na císařském otisku, výřez, zvětšeno [22] 

 

Indikační skici sloužily jako pracovní mapy a pro zjišťování – indikování změn. Barevně 

byly shodné s císařskými otisky. Pro porovnání je uvedena na Obr. 4.2 indikační skica, 

ve které je celé židovské město označeno písmenem C a zobrazeno v detailu. Tato 

indikační skica pochází ze stejného roku jako císařský otisk. Indikační skici jsou 

umístěny v Moravském zemském archivu v Brně. 

 

 

Obr. 4.2: Indikační skica Boskovic, výřez, zvětšeno [23] 
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Další částí katastrálního operátu stabilního katastru je vceňovací operát, tj. rozdělení 

pozemků podle kultur a stanovení pozemkové daně, a operát písemný, tj. soupis 

pozemků a jejich držitelů. 

 Stabilní katastr se systematicky neudržoval, proto byla v letech 1869-1881 

nařízena urychlená reambulance. Práce prováděné ve spěchu zhoršily kvalitu původních 

map. Stabilní katastr platil do roku 1927, kdy začíná platit pozemkový katastr [21]. 

 

4.2 Mapy Československého pozemkového katastru 

Zákonem o pozemkovém katastru z roku 1927 bylo zlegalizováno budování nového 

katastrálního operátu – pozemkového katastru. Jeho původní daňové poslání se začalo 

přetvářet na účel právní a hospodářský. Podrobnému mapování předcházela triangulace 

na celém území státu. Pro nové mapování byla používána zobrazovací a souřadnicová 

soustava S-JTSK, která je používána do současnosti. Základem byl Besselův elipsoid 

s Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze. Mapování 

probíhalo podle Instrukce A z roku 1932. Pro města bylo zvoleno měřítko 1 : 1 000 nebo 

1 : 500 [24]. 

 Pozemkový katastr tvoří měřický a písemný operát, sbírka listin a úhrnné výkazy. 

Pozemkový katastr byl velmi přesný do roku 1938, po 2. světové válce se neshodoval se 

skutečností a od roku 1956 byl neudržován [27]. 

 V Boskovicích vznikaly měřické náčrty (vyhotovené v terénu v S-JTSK) v letech 

1951 až 1952. Z těchto novoměřických náčrtů byla vyhotovena mapa pozemkového 

katastru v měřítku 1 : 1 000, která je na hliníkových deskách uložena v archivu 

Katastrálního pracoviště v Boskovicích. Měřické náčrty a finální  

pozemkovou mapu uvádím v Příloze 1 (03_3_1_Novoměřické_náčrty_1951, 

03_3_2_Pozemková_mapa_1956). 

Boskovice prošly v roce 1957 změnou v počtu katastrálních území (KÚ). 

Původně čtyři KÚ (Horní a Dolní předměstí, Židovské město, Město Boskovice) se 

sloučily do jednoho nazývaného Boskovice [32]. Tato změna přinesla přečíslování 

parcel. 

 Kvůli novým politickým poměrům v zemi se roku 1956 zakládá Jednotná 

evidence půdy. Podstatou bylo evidování půdy bez ohledu na vlastnické vztahy. 

Jednotnou evidenci půdy nahradila roku 1964 Evidence nemovitostí [20]. 

 Evidence nemovitostí evidovala údaje o nemovitostech nutné pro plánování  

a řízení zemědělství. Obsahovala operát měřický a písemný, sbírku listin a sumarizační 
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výkazy. Evidenci nemovitostí platila do 1. 1. 1993, kdy začal platit současný Katastr 

nemovitostí České republiky.  

 Mapy evidence nemovitostí jsou na plastových fóliích uložené také v archivu 

Katastrálního pracoviště v Boskovicích. Tyto katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000 se 

v Boskovicích používaly do roku 2004, kdy začala práce na DKM. V Příloze 1 

(03_2_Evidence_nemovitostí) uvádím rastrovou podobu katastrální mapy se stavem 

v roce 2004, která byla podkladem pro současnou DKM [32]. 

 

4.3 Mapy katastru nemovitostí České republiky 

Po obnovení demokratických poměrů v zemi nebylo možné vycházet z evidence 

nemovitostí. Nově vzniklé zákony v roce 1993 vytvořily základ pro nový Katastr 

nemovitostí České republiky. Katastrální operát je tvořen souborem geodetických 

informací, zahrnující katastrální mapu, a souborem popisných informací, tj. údaje  

o katastrálním území, parcelách, stavbách, vlastnících a jiných oprávněných osobách  

a o právních vztazích. Dále souhrnnými přehledy o půdním fondu, dokumentací 

výsledků šetření a měření a sbírkou listin.  

 Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která pro 

potřeby vedení Katastru nemovitostí ČR zobrazuje hranice pozemků, obvodů budov  

a vodních děl, hranice katastrálních území, územních správních jednotek a další 

předměty v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 357/2013 Sb. a její přílohou. 

Na katastrálním území Boskovic platí od 12. 3. 2009 digitální katastrální mapa 

(DKM). DKM je mapa velkého měřítka a obsahuje polohopis, popis a body polohových 

bodových polí. DKM je vyhotovena ve vztažném měřítku 1 : 1000 v S-JTSK. 

K nahlédnutí je DKM na internetových stránkách ČÚZK
5
. Katastrální pracoviště ji 

poskytují ve formátech dgn (tj. mapa vedená na katastrálním úřadě) a vfk (tj. nový 

výměnný formát). 

Do Přílohy 1 (03_1_DKM_centrum) jsem vložila ukázku DKM, kterou mi KP 

Boskovice poskytlo ve formátu vfk. V počítačovém programu VKM jsem výřez centra 

města převedla do formátu pdf.    

                                                           
5
 www.cuzk.cz 

http://www.cuzk.cz/
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5 Mapy od komerčních společností a internetové stránky 

města 

 

Do této kapitoly patří mapy od soukromých vydavatelů a mapy přístupné na internetu. 

Jako zástupce jednotlivých skupin uvádím největšího vydavatele a dva nejznámější 

poskytovatele mapových serverů. Internetoví uživatelé ocení dostupnost, srozumitelnost 

a intuitivní ovládání. Ovládání jednotlivých serverů je téměř autentické. Díky masovému 

využívání GPS navigací se internetové mapy neustále zdokonalují a aktualizují. Proto se 

tištěné mapy specializují na okruhy lidí, nejvíce využívané, tedy turisty.  

 

5.1 Vydavatelství SHOCart a jiné 

Jedno z největších kartografických vydavatelství v ČR je vydavatelství SHOCart. Od 

roku 1991 se zabývá tvorbou, vydavatelskou a nakladatelskou činností v oboru 

kartografie. Mnoho map z tohoto vydavatelství je určeno pro turisty. Pro své turistické 

mapy v měřítku 1 : 50 000 si vydavatelství vymyslelo svůj systém kladu mapových listů. 

Boskovice jsou podle tohoto kladu na č. 56. Jedná se o mapu Blanensko, 

Boskovicko v měřítku 1 : 50 000 (Obr. 5.1). Dále jsou Boskovice na mapě Blansko, 

Boskovice v měřítku 1 : 12 000 [31]. 

Od vydavatelství Geodézie On Line, spol. s r.o.
6
 je Cykloturistická a turistická 

mapa Boskovicko, 1 : 25 000. Je pro město Boskovice vydána v souřadnicovém systému 

WGS 84 s mapovým podkladem ZM25. Součástí jsou značené lyžařské trasy 

mikroregionu Boskovicko [38]. 

 Další vybraná vydavatelství jsou například v ČR: KARTOGRAFIE PRAHA, 

a.s.
7
, Marco Polo, s.r.o.

8
, P.F. art, spol. s r.o.

9
 a nespočet dalších. 

                                                           
6
 www.geodezieonline.cz 

7
 www.kartografie.cz 

8
 www.mairs.cz 

9
 www.pfart.cz 

http://www.geodezieonline.cz/
http://www.mairs.cz/
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Obr. 5.1: Příklady v současnosti vydávaných turistických map [40], [38], [41] 

 

5.2 Mapy.cz 

Mapový server mapy.cz spravuje společnost Mapy.cz, s.r.o., kterou vlastní firma 

Seznam.cz, a.s.. Protože je součástí nejnavštěvovanějšího internetového vyhledávače 

v ČR, je nejoblíbenější a v Čechách nejvíce používaný. Na tomto mapovém serveru si 

uživatelé mohou vybírat z následujících map: základní, turistická, cykloturistická, 

dopravní, letní, zimní, zeměpisná, fotografická, letecká (z roku 2003, 2006 a současná), 

z 19. století a haptická. Mapa základní obsahuje polohopisnou složku a popis, turistická 

také výškopis. Mapa letecká je tvořena ortofotomapou. Mapa označená z 19. století je 

mapou z druhého (Františkova) vojenského mapování (viz kapitola 3.1.5.). Na všech 

nabízených mapách je možno zobrazit město Boskovice. Mapový server nabízí také 

zdarma další doprovodné služby jako například plánování tras či měření vzdáleností na 

mapách. Samostatnou kapitolou je aplikace panorama, která dává mapám třetí rozměr. 

Služba panorama zobrazuje většinu ulic Boskovic od roku 2013. Všechny nabízené 

služby se nacházejí na stejnojmenných internetových stránkách
10

.  

 

5.3  Google maps 

Google maps je služba od nadnárodní společnosti Google
11

. Aplikace nabízí základní  

a satelitní režim prohlížení ve vysokém rozlišení. Oblíbenými produkty jsou Google 

Earth zobrazující celou zeměkouli a Street view umožňující „vstoupit“ do mapy.  

Na všech aplikacích jsou zobrazeny Boskovice. 

                                                           
10

 www.mapy.cz 
11

 www.google.com 

http://www.mapy.cz/


31 

 

Na rozdíl od mapy.cz, které dokážou vykreslit mapu Evropy, s Google maps se můžeme 

podívat na jakékoliv místo naší planety, avšak tuto funkci pro zobrazení Boskovic 

nevyužijeme. Proto jsou oba prohlížeče srovnatelné.  

 

5.4 Internetové stránky města 

Na úvodní straně oficiálních internetových stránek města
12

 jsou Boskovice lokalizovány 

vzhledem k poloze v ČR. Po kliknutí na mapu nás server odkáže na mapy.cz. 

Internetové stránky spolupracují také s Google maps, v záložce kontakty zájemcům 

zobrazí výřez z mapy satelitní nebo obecné. Pro neznalého uživatele může být matoucí, 

že stránky používají dva mapové servery, i když jejich používají je téměř identické. 

 Internetové stránky odkazují také na GIS Boskovicko, neboli geografický 

informační systém, zřizovaný pro občany městským úřadem od společnosti GISIT s.r.o.. 

Občané mohou na internetové stránce http://mapy.gisit.cz/boskovice_portal/ nahlížet do 

ortofotomapy až do roku 1991 či technické mapy města, která udává vedení sítí od 

vodárenské, plynárenské, elektrárenské a telefonické společnosti (Obr. 5.2). Jednotlivé 

mapy lze kombinovat s údaji z RÚIAN (Registr územní identifikace, adres  

a nemovitostí). Při počátcích tohoto projektu z roku 2006 se počítalo i s možností 

virtuální prohlídky města a interiérů klíčových objektů. K tomuto plánu však do dnešní 

doby (2015) nedošlo. 

 

Obr. 5.2: Ukázka práce s GIS Boskovicko, výřez [37] 

                                                           
12

 www.boskovice.cz 

http://www.boskovice.cz/
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6 Územní plány města 

Územní plánování je v zákoně č. 183/2006 Sb. popsáno následovně: „Územní plánování 

zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 

souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území“ [39]. 

 Územní plán je součástí územně plánovací dokumentace, která komplexně řeší 

využití území pro další výstavbu a rozvoj. Klade si za cíl, aby toto využití bylo 

v rovnováze mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a občanů, žijících v daném 

území. Územní plán je tvořen textovou částí, grafická část je přílohou. Jednotlivé části 

platného územního plánu jsou zveřejněny na internetových stránkách města. Z hlediska 

potřeby této práce nás budou zajímat grafické přílohy územních plánů v Boskovicích. 

 Dozor a správu zajišťuje Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu 

v Boskovicích. Neplatné i platné územní plány města Boskovice mají podklad 

z katastrální mapy. V současnosti platí Změna č. 12 územního plánu města Boskovice. 

Tento současný územní plán začal platit 10. 10. 2013 a je v měřítku 1 : 10 000 a je 

uveden v Příloze 1 (04_4_Územní_plán). V roce 2015 byl vydán návrh změny územního 

plánu a v tomto roce pravděpodobně současný plán nahradí. Na internetových stránkách 

města Boskovice je zveřejněn tento platný územní plán, i nový návrh, spolu s výkresy, 

dílčími změnami a oznámeními o nich. 

 Součástí územně plánovací dokumentace jsou regulační plány, ty se však 

vyhotovují pro část obce. Regulační plán pro památkovou zónu uvádím v Příloze 1 

(04_2_Regulační_plány). 

 Při konzultaci na MěÚ Boskovice jsem náhodou narazila na Regulační plán 

z roku 1945 od Bohuslava Fuchse. Tento plán jsem zahrnula do analýzy přesnosti 

zákresu ve městě (viz kapitola 8 a Příloha 1, 04_2_Regulační_plány). 
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7 Orientační a situační plány města 

Orientační plán je podle ČSN 730401 Názvosloví v geodézii a kartografii definován 

následovně (s účinností od 1. 9. 1990): „Orientační plán města je tematická mapa 

znázorňující uliční síť se jmény ulic, městskou hromadnou dopravou, veřejné budovy, 

kulturní památky apod.; je doplněna rejstříkem ulic, popř. průvodním textem“ [25] 

 

7.1 Historické plány města 

 

Situační plán panství Boskovice 

Název plánu v překladu z němčiny je Situační plán panství Boskovice s vyznačenými 

hranicemi jiných panství. Na rozměrech 87 x 62 cm je zobrazen stav pravděpodobně 

mezi léty 1760-1780 [4]. Měřítko není udáno, ale je přibližně 1 : 37 500. Tato mapa je 

provedena ručně a je kolorovaná, orientovaná k východu. V Boskovicích je zakreslen 

hrad, klášter s kostelem a židovský hřbitov. Kvůli odhadovanému roku vzniku ji lze 

zařadit do období vojenského mapování. Nasvědčuje tomu i znázornění lesů 

„stromečkovou“ metodou. Na Obr. 7.1 je uveden výřez, mapa celého panství je v Příloze 

1 (04_3_Staré_plány_panství). 

 

 

Obr. 7.1: Situační plán panství Boskovice, výřez, zvětšeno [4]  
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Plán Boskovic z roku 1850 je orientovaný k východu. Tento plán byl ručně kolorovaný 

a vydaný pouze v jednom vydání, které uvádím v kopii na Obr. 7.2. Lze odhadovat, že 

byl určen pro potřeby samosprávy města. Zděné budovy jsou zobrazeny šedě, pole a 

lesy zeleně.  

 

 

Obr. 7.2: Plán Boskovic (1850), výřez, zvětšeno [36] 

 

 Jan Kubín, knihkupec v Boskovicích, nechal zpracovat a dále tisknout Plán 

města Boskovic v měřítku 1 : 7 200. Pochází z roku 1938. Plán zobrazuje budovy černým 

šrafováním. Na tomto plánu je poprvé vyobrazena železniční trať. 

 Další plány z 60. a 70. let 20. století uvádím v Příloze 1 

(04_1_Orientační_plány). Jsou považovány za první plány pro orientaci návštěvníků 

města. Oba plány jsou shodně v měřítku 1 : 5 000, kolorovány a orientovány k severu. 

Plány z roku 1850, 1938 a 1960 byly vybrány pro posouzení přesnosti zákresu (viz 

kapitola 8). 

 

7.2 Současné plány města 

Pro návštěvníky města je v současnosti vydávána řada turistických průvodců 

s orientačními plány. Objevují se i ve více jazycích. Zadní strany plánů jsou obvykle 

popsány historií nejnavštěvovanějších míst či potištěny reklamou.  
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Turisty nejvíce používaný je plán města Boskovice (Obr. 7.3), který je umístěný zdarma 

na informačním centru. Tento plán pochází z roku 2012 a je v měřítku 1 : 10 000. 

Zobrazuje nejnavštěvovanější památky ve městě. Zvětšenina tohoto plánu je umístěna ve 

formě informační tabule na Masarykově náměstí a je doplněna o zvukový popis města. 

Moje osobní sbírka je uvedena na Obr. 7.4, nepochybuji však, že plánů existuje víc. 

 

Obr. 7.3: Plán města 1 : 10 000, výřez, zvětšeno [46] 

 

 

Obr. 7.4: Příklady v současnosti vydávaných plánů [42], [43], [44] ,[45] 
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8 Posouzení přesnosti zákresů města 

Pro posouzení přesnosti map jsem vybrala mapy popsané v této bakalářské práci. Jedná 

se o historické a současné plány a mapy z internetových prohlížečů: 

1. Plán Boskovic (1850), (Obr. 7.2) 

2. Plán města Boskovic (1938), (Příloha 1, 04_1_Orientační_plány) 

3. Regulační plán (1945), (Příloha 1, 04_2_Regulační_plány) 

4. Plán Boskovic (1960), (Příloha 1, 04_1_Orientační_plány) 

5. Plán města (2012), (Obr. 7.3) 

6. DKM, (Příloha 1, 03_1_DKM_centrum) 

7. Mapy.cz, (kapitola 5.2 Mapy.cz) 

8. Google maps, (kapitola 5.3 Google maps) 

 

8.1 Metoda posouzení přesnosti 

Aby bylo možné posoudit zákres, bylo zapotřebí zvolit identické body. Zvoleny byly 

takové body (rohy budov), u kterých se nepředpokládá změna polohy za poslední dvě 

století. Vybrané budovy a jejich rohy jsou zobrazeny na Obr. 8.1. Bylo vybráno celkem  

5 budov. U zámku a panského dvoru bylo použito více rohů, dva rohy na náměstí a také 

roh na budově u dnešního muzea. Rohy budov byly očíslovány a bylo mezi nimi zvoleno  

6 délkových kombinací (viz Tab. 8.1). 
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Obr. 8.1: Přehled bodů pro testování. 

 Předpokládám, že kvalita mapových děl se s postupem času zlepšovala, proto 

pokládám za nejkvalitnější vzdálenosti vypočítané ze souřadnic bodů z DKM. Zvolené 

délky byly vypočítány podle vzorce: 

𝑠1,2 =   𝑥2 − 𝑥1 
2 +  𝑦2 − 𝑦1 

2 

kde: 

s1,2……určovaná délka 

x2 …….souřadnice x v bodě 2 

x1……..souřadnice x v bodě 1 

y2 ……..souřadnice y v bodě 2 

y1 ……..souřadnice y v bodě 1 

 

Tab. 8.1: Délky vypočítané z DKM. 

s2,5 [m] s3,4 [m] s6,7 [m] s2,7 [m] s5,6 [m] s1,8 [m] 

201,74 170,32 46,45 281,34 244,23 215,31 
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Analýza přesnosti zákresu byla provedena pomocí ocelového milimetrového měřítka. 

Hodnoty desetiny milimetrů byly odhadovány. Práce nad jednotlivými mapovými díly 

probíhala s lupou. Na každé mapě bylo odměřeno šest vybraných délek. Každá 

jednotlivá délka byla měřena 5x. Následně byly délky přepočítány na skutečné délky 

v metrech a zaokrouhleny s přesností na centimetr. Z těchto délek byl vypočtený 

aritmetický průměr, který se porovnával s délkou z DKM. Protože odměřované délky 

nebyly stejně velké, nemohl být proveden výpočet průměrné odchylky v metrech. Proto 

byly odchylky od DKM byly vypočítány v procentech (viz Příloha 1, 06_Posouzení 

přesnosti.xlsx). 

 Při analýze přesnosti nebylo uvažováno se srážkou mapy, protože se 

nedochovaly nebo nejsou známy původní rozměry mapového rámu. Všechny 

posuzované mapy jsou originály a jsou umístěny v archivu Muzea Boskovicka. 

Regulační plán z roku 1945 je umístěn v archivu MěÚ Boskovice, odboru výstavby  

a územního plánování. Práce s nimi probíhala s nejvyšší opatrností. 

 Ke zjištění jednotlivých délek u internetových map byla použita standardní 

nabídka aplikací na příslušných serverech. Vektorová kresba map byla co nejvíce 

přiblížena a měření délek bylo prováděno, stejně jako u předešlých map, 5x za sebou.  

 U mapového prohlížeče Mapy.cz lze měřit délky pouze s přesností na jeden metr. 

Tuto řádovou nedostatečnost lze obejít vypočítáním délek ze souřadnic. Při výpočtu 

délek ze souřadnic bylo zjištěno, že zaokrouhlené délky na metry nejsou zaokrouhlovány 

matematicky a nebyl ani nelezen způsob zaokrouhlování. Tato zjištěná nepřesnost byla 

velkým překvapením a může sloužit jako návrh pro další práci s přesností internetových 

map. Do dalších výpočtů byly zahrnuty délky vypočítané ze souřadnicových rozdílů. 

 

Tab. 8.2: Výsledné průměrné odchylky od DKM. 

Mapové dílo měřítko
m2,5 

[m]

m3,4 

[m]

m6,7 

[m]

m2,7 

[m]

m5,6 

[m]

m1,8 

[m]

průměrná 

odchylka v %

Plán Boskovic (1850) 1 : 9 500 -2,05 -1,03 -1,42 -1,09 -1,98 -1,37 -1,09

Plán města Boskovic (1938) 1 : 7 200 -0,47 -0,22 -0,55 -0,54 -0,69 -0,93 -0,41

Regulační plán (1945) 1 : 10 000 - - -0,45 0,46 - -0,11 -0,28

Plán Boskovic (1960) 1 : 5 000 0,73 0,97 1,23 1,09 1,89 1,46 0,91

Plán města (2012) 1 : 10 000 -0,14 -0,28 -0,05 0,06 -0,23 -0,31 -0,09

Mapy.cz libovolné -0,65 0,04 0,16 -0,34 -1,09 -0,45 -0,12

Google maps libovolné -0,06 -0,12 -0,04 0,04 0,09 -0,14 -0,03
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8.2 Výsledky posouzení přesnosti 

U prvního testovaného plánu z roku 1850 se potvrdila hypotéza, že nejstarší mapová díla 

budou mít největší odchylky od DKM. Největší zjištěná odchylka je -2,05 m na 

vzdálenosti 201,74 m, což odpovídá chybě 1,02 %. Záporná znaménka signalizují, že 

odchylku je nutno od délky z DKM odečíst. 

 U Plánu Boskovic z roku 1960 se odchylky pohybují v rozmezí 0,73 až 1,89 m. 

Průměrná odchylka pak činí 0,91 %. Tento plán vznikl pravděpodobně jako orientační 

plán a můžeme jej zařadit spíše k mapovým schématům, než k mapě jako takové.  

 U regulačního plánu z roku 1945 nebyly měřeny délky na panský dvůr, protože 

budova byla zakreslena černou barvou jako okolí a okraje nebyly dobře 

identifikovatelné. Z tohoto důvodu nemůžeme objektivně posoudit přesnost zákresu na 

tomto pláně. 

 U Plánu města 1 : 10 000 z roku 2012, který je vydáván zdarma pro návštěvníky 

města, vyšlo testování podle stanovené hypotézy – nevyčnívá z řady  

a potvrzuje zlepšující se přesnost. 

 Přesnost u map z mapových serverů je velice diskutabilní. Běžný uživatel serveru 

Mapy.cz by zajisté nepočítal vzdálenosti ze souřadnic, ale spolehl by se na 

zobrazovanou délku v prohlížeči. V aplikaci serveru Google maps lze délky odměřovat 

s přesností na centimetry a největší odchylka je -0,14 m. Průměrná procentuální 

odchylka byla nejmenší a mapy z Google maps v tomto testování vyšly nejlépe. 

 Toto jednoduché měření určení přesnosti odhalilo polohové nedostatky starších 

mapových děl zachycujících Boskovice. Zákres rohů budov byl dělán ručně  

a neodpovídá jednomu bodu. Nemůžeme jej tedy srovnávat s dnešním digitálním 

ztvárněním mapy. Mimo jiné i právě proto analýza nepřinesla překvapivé závěry. 

Potvrdila hypotézu, že až na výjimku Plánu Boskovic z roku 1960, se kvalita mapových 

děl zlepšuje. 
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9 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo nashromáždit dostupné mapové podklady 

zobrazující město Boskovice. Pokusila jsem se na jejich příkladě zobrazit historický 

vývoj města a zachytit vývoj zákresu města v kartografických dílech. Perspektiva města 

je do budoucna dána na územních plánech. 

 Boskovice se jako město vyskytují na všech tradičních historických mapových 

dílech zachycujících Moravu. Nejstarším mapovým dílem je Fabriciova mapa Moravy. 

Dále jsou Boskovice zobrazeny na Komenského a Müllerově mapě. V 18. a 19. století je 

město zobrazeno na mapách všech vojenských mapování probíhajících na našem území. 

Přesto jakkoliv jsou mapová díla stará, mají své kouzlo. Odráží se v nich vývoj nejen 

Boskovic, ale přibližují nám i vývoj mapování na území dnešní České republiky a rozvoj 

kartografie jako vědního oboru. Současníkům mají co říct při dalším studiu vývoje 

krajiny. 

 V oddílu věnovanému katastrálním mapám jsem se na ukázkách katastrálních 

map snažila zachytit všeobecný vývoj katastrálního mapování. V další kapitole 

zabývající se komerčními mapami se potvrdila domněnka, že v současné době převládá 

vydávání nových map či plánů nad rámec upotřebitelnosti. V rozvoji počítačové 

techniky a navigací pomocí GPS nemohou zůstat pozadu ani mapové servery a aplikace. 

 Na vybraných dílech bylo provedeno orientační posouzení přesnosti zákresu. 

Toto posouzení bylo provedeno na základě porovnání délek mezi zvolenými identickými 

body ve městě, u kterých se nepředpokládá posun za poslední dvě století. Potvrdil se 

původní předpoklad, který tvrdil, že starší kartografická díla budou mít horší přesnost 

zákresu než mapy vzniklé později. 

 Bylo by zajímavé prozkoumat a zhodnotit polohové změny a přesnosti napříč 

celými mapovými listy zmíněných kartografických děl v této práci. Tyto směrové 

vektory by bylo možné porovnat s DKM. Tato činnost však nebyla cílem této bakalářské 

práce, ale může být námětem pro další práci v této problematice. 

 Při svém bádání a hledání mapových podkladů jsem narazila celkem na osm 

historických leteckých snímků a nespočet pohlednic s vyobrazením města, ze kterých 

jsem vybrala tři nejzdařilejší. Také desítky měřických náčrtů z roku 1951 pokrývající 

celé katastrální území Boskovice, ze kterých jsem vybrala 19 zachycujících centrum 

města. Sedm orientačních plánů, ze kterých považuji za nejcennější Situační plán panství 

Boskovice z let 1760-1780. Dále si cením Regulačního plánu z roku 1945 od Bohuslava 
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Fuchse. Čísla nejsou jistě konečná. Zklamáním pro mě byla pouze jediná nalezená 

veduta zobrazující pohled na město. Tematické a účelové mapy nebyly předmětem této 

práce. Předpokládám, že archiválie mohou být roztroušeny po mnoha archivech v ČR. 

Avšak z topografického hlediska jsem pravděpodobně vyčerpala všechny dostupné 

materiály. Do Přílohy 1 (05_Nezařazené_mapy) jsem uvedla také mapy, které v této 

práci nezmiňuji. Nejsou vzácné z kartografického hlediska, avšak mohou nám přiblížit 

Boskovice jako město. 

 Jako zdroje sloužily pro tuto práci archiválie získané z Muzea Boskovicka a KP 

Boskovice, kde mi bylo umožněno procházet archivy a vybrané dokumenty z nich 

skenovat. Tuto skutečnost považuji za velmi přínosnou. V hledání odborné literatury 

jsem se spoléhala na Moravskou zemskou knihovnu, která mi zapůjčila většinu tištěných 

zdrojů. Regionální literaturu i některé plány města jsem nalezla v knihovně  

a v městském informačním centru v Boskovicích. Státní mapová díla mi zapůjčil 

Zeměměřický úřad za předpokladu, že nebudou zneužity a poslouží pro tuto studentskou 

práci.  
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