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Abstrakt 

Predmetom tejto bakalárskej práce je pozorovanie vývoja obce Stará Turá podľa jej 

zobrazenia na mapách. Skúmanými podkladmi sú dostupné historické a súčasné 

kartografické diela stredných mierok, ktoré zobrazujú územie mesta a jeho okolie. 

V teoretickej časti je stručne popísaný vznik a vlastnosti použitých máp. Praktická časť sa 

venuje porovnaniu presnosti jednotlivých mapových podkladov a porovnaniu zmien 

v zákrese obce. 

 

Klíčová slova 

historické mapy, vojenské mapovanie, topografické mapy, vývoj mesta, ZBGIS® 

 

Abstract 

The subject of this bachelor’s thesis is to examine the development of the town 

Stará Turá in its view on maps. The researched foundations represent available historical 

and current cartographical works in medium scales that depict the town and its environs. 

The theoretical part deals with the creation and qualities of used maps. The practical part is 

concerned with comparison of accuracy of individual maps and changes in the sketch of 

the commune. 
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1 Úvod 

Zhotovovanie kartografických diel je zložitý proces, ktorý je závislý najmä 

na schopnostiach a znalostiach kartografa a zároveň na dosiahnutej technickej vyspelosti 

spoločnosti. Mapy boli v minulosti považované aj za umelecké diela a až na prelome 17. 

a 18. storočia sa v ich tvorbe začína presadzovať matematika a z kartografie tak vzniká 

nová vedná disciplína. Kartografické dielo je teda obrazom topografických 

a geografických znalostí svojej doby a odzrkadľuje kultúrnu vyspelosť a vzdelanosť 

ľudskej spoločnosti. 

Táto práca sa zaoberá kartografickými dielami historickými aj súčasnými 

zobrazujúcimi časť Slovenska, ktorá v dnešnej dobe patrí do katastrálneho územia obce 

Stará Turá. Tieto diela zachytávajú vývoj obce a zobrazujú, ako sa rozrastala a menilo sa 

jej okolie od čias Rakúsko-Uhorskej monarchie až po súčasnosť. Ako podklady boli 

použité najmä topografické mapy stredných mierok, pretože obsahujú dostatočne podrobný 

polohopis vhodný pre zisťovanie zmien, ktoré nastali. 

Teoretická časť popisuje lokalizáciu a stručnú históriu mesta. V skratke opisuje 

začiatky mapovania na území dnešného Slovenska a tiež sa zaoberá kartografickými 

dielami, ktoré sú použité ako podklady pre skúmanie vývoja a zmien sídla a priľahlej 

spádovej oblasti. Je tu opísaný dôvod ich vzniku, použité kartografické základy, ich vývoj 

a priložené je aj ich grafické znázornenie. 

Praktická časť sa bude zaoberať vývojom obce podľa informácií, ktoré poskytnú 

mapové podklady použité pri tejto práci. Súčasťou tejto časti je aj posúdenie presnosti 

jednotlivých podkladov, a to na základe zmerania vzdialeností medzi identickými bodmi 

na mapách, ktoré sú použité pri vypracovaní tejto práce a tieto dĺžky sa porovnajú 

so vzdialenosťami zmeranými na novších mapových dielach, ktoré sa dajú považovať 

za presnejšie. 
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2 Záujmová oblasť 

2.1 Vymedzenie lokality 

Do záujmovej oblasti je zahrnutá obec Stará Turá s jej priľahlým spádovým 

územím obsahujúcim menšie roztrúsené sídla. Obec je situovaná medzi Malými a Bielymi 

Karpatmi pod vrchom Veľká Javorina a preteká cez ňu potok Tŕstie, ktorý sa vlieva 

do rieky Jablonka. Katastrálne územie je pretiahnuté v smere sever – juh a na jeho severnej 

časti hraničí s Českou republikou. Jedná sa o malé mestečko, v ktorom žije približne 

10 000 obyvateľov. Väčšina z nich žije priamo v meste no časť z nich býva v okolitých 

osadách, ktoré sa nachádzajú aj niekoľko kilometrov od centra mesta. Územie obce spadá 

do okresu Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji [1]. 

 

Obr. 2.1: Vymedzenie záujmovej oblasti [2] 

Okolie Starej Turej je rozdelené na niekoľko miestnych častí tvorenými už 

spomínanými roztrúsenými sídlami. Ide o časti: Papraď, Černochov Vrch, Topolecká, Súš 

a Jazviny. Najväčšiu časť katastrálneho územia obce zaberajú lesy a lesné pozemky 

a o niečo menšiu zaberá orná pôda a trvalé trávne porasty, ktoré sa vyskytujú vo väčších 

súvislých plochách.  
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2.2 História 

Pôvodná krajina mala charakter pralesa a prví ľudia tu žili iba z rybolovu 

a poľovačky. Potoky z tejto oblasti tiekli do Čachtíc, odkiaľ sa bolo možné dostať 

na Považie, ktoré bolo obchodnou cestou v období, keď bola oblasť, v ktorej sa Stará Turá 

nachádzala, ešte neobývaná. Z tohto obdobia nie sú žiadne písomné pamiatky, a preto 

informácie poskytujú iba nálezy kamenných, bronzových a železných predmetov. 

Najstaršie stopy o človeku z tejto oblasti siahajú do mladšej doby kamennej, kedy človek 

žil v dierach vyhĺbených v zemi vystlanými prútím a vymazanými blatom. V roku 1932 

bola pri Čachticiach nájdená šabľa z doby bronzovej, bronzový kosák a dláto. Z doby 

železnej sa zachovali jamové bydliská pri Novom Meste nad Váhom, nájdené črepy medzi 

Brezovou a Vrbovým, keramika v Trebaticiach, či latinský nápis z roku 179 nášho 

letopočtu, vytesaný do trenčianskej skaly, v blízkosti ktorej bojovala druhá rímska légia 

s Kvádmi. V štvrtom storočí sa na tomto území objavili Avari, v šiestom až ôsmom storočí 

prichádzajú na Považie Slovania. Koncom 9. storočia veľkú časť Slovenska dobyli 

Maďari, ktorí sa usadili najprv na čiare Nitra – Hlohovec. Okolo roku 1000 kráľ Štefan 

obsadil už takmer celé Slovensko [3]. 

Obec spadala do čachtického panstva, ktoré sa prvýkrát spomína v listine z roku 

1248, kedy kráľ Belo uvádza Čachtice ako obec patriacu pod župu Nitriansku. Prvá 

písomná zmienka o Starej Turej pochádza z roku 1392, kedy je spomínaná v darovacej 

listine kráľa Žigmunda ako obec s názvom Tur patriaca do čachtického hradného panstva, 

ktoré daroval Ctiborovi zo Ctiboríc. V roku 1434 po smrti Ctibora mladšieho, pripadol 

hrad i panstvo späť korune. Panstvo neskôr patrilo Országhovcom a Nádašdyovcom. 

Posledným panovníkom hradu bol František III. Nádašdy, ktorého manželkou bola 

neslávne známa „krvavá grófka“ Alžbeta Báthory, ktorá tu bola neskôr uväznená. Po smrti 

Františka III. bol majetok skonfiškovaný a v roku 1708 hrad vyhorel [3]. 

V roku 1467 bola obec povýšená na poddanské mestečko (oppidum) kráľom 

Matejom Korvínom, vďaka čomu boli obyvatelia oslobodení od platenia daní, príspevkov 

a poplatkov, ktoré by mali plynúť do kráľovskej pokladnice. Toto privilégium, ktoré 

pomáhalo obchodnej a trhovej činnosti mestečka, niekoľkokrát potvrdili ďalší uhorskí 

panovníci. Prívlastok „stará“ sa začal používať až v 16. storočí, aby sa dala rozoznať 

od obce Turá Lúka, ktorá bola založená až po zničení Trnavy Turkami v roku 1530, keď sa 

do tejto oblasti sťahuje veľké množstvo utečencov, ktorí zakladali nové kopaničiarske 
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oblasti v okolí. Vznikli tak i nové obce Myjava, Turá Lúka, Brezová. Ešte do prvej 

polovice 16. storočia bola obec málo zaľudnená a bez kopaníc [3]. 

 

Obr. 2.2: Pohľadnica z obdobia Rakúsko-Uhorska zobrazujúca Starú Turú [4] 

Mesto niekoľkokrát vyhorelo, posledný veľký požiar založilo maďarské vojsko 

v roku 1848, keď ustupovali pred povstalcami. Ľudia sa živili prevažne 

poľnohospodárstvom a chovom dobytka, keďže do roku 1935 sa tu nenachádzala žiadna 

továreň a v dôsledku sústavného delenia pozemkov medzi potomkov mali ľudia problém 

uživiť rodiny. Obyvatelia obce, najmä z kopaníc, začali hľadať možnosti vo výrobe 

a predaji podomácky zhotovovaného dreveného riadu. V obci sa nachádzalo asi 12 mlynov 

na potokoch, ktoré obcou pretekali, tiež tu bol pivovar, pestoval sa šafran a dokonca 

vyrábal papier. Obyvatelia sa tiež preslávili aj ako prví zakladatelia bryndziarní 

na Slovensku. Pred 1. svetovou vojnou bolo mesto najľudnatejšou obcou Novomestského 

okresu [3]. 

Po prvej svetovej vojne sa začínajú v obci budovať nové objekty. V roku 1922 bol 

položený základný kameň meštianskej školy, ktorá niesla meno T. G. Masaryka (dnes 

budova Základnej umeleckej školy). Najvýznamnejšiu zmenu priniesla pravdepodobne 

stavba železničnej trate v roku 1926, ktorá spájala Nové Mesto nad Váhom a Veselí 

nad Moravou a prechádzala aj cez Starú Turú. V tom istom roku bola obec elektrifikovaná 
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a v roku 1927 sa zaviedla do obce telefónna linka. V roku 1935 tu bol založený podnik 

bratov Mischerov s názvom Presná mechanika, zameraný na výrobu plynomerov 

a vodomerov. Počas vojny sa tu vyrábala vojenská munícia a po vojne sa začala rozvíjať 

výroba zdravotníckej techniky. V roku 1965 prijal podnik názov Chirana. V dnešnej dobe 

tu sídli viacero firiem orientovaných prevažne na strojársky priemysel a výrobu zdravotnej 

techniky a zamestnáva väčšinu obyvateľov obce [1]. 

 

Obr. 2.3: Výstavba administratívnej budovy závodu Chirana (1970) [5] 

„V roku 1950 bolo na Starej Turej založené JRD (Jednotné roľnícke družstvo) 

a kolektivizácia v obci bola definitívne zavŕšená v roku 1973. Kolektivizácia zásadným 

spôsobom zmenila pôvodnú štruktúru využívania poľnohospodárskej krajiny. Mozaika 

malých políčok zanikla na úkor veľkých družstevných lánov, ktoré vznikli rozoraním medzí 

a hustej siete poľných ciest. Hlavné etapy sceľovania polí prebehli v rokoch 1958 – 1959 

a 1972 – 1973. Najdrastickejším zásahom bola likvidácia stupňov pôvodných terasových 

polí, tzv. skladov. K významným zásahom do krajiny dochádzalo aj neskôr, a to v súvislosti 

s rekultiváciami, ktorých prvá etapa v obci skončila v roku 1976 a druhá sa uskutočnila 

v rokoch 1980 – 1986. V pokolektivizačnom období došlo však aj k zmenšeniu celkovej 

rozlohy ornej pôdy a trávnatých porastov a k nárastu lesa. Súviselo to s tým, že časť 
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družstevnej pôdy nebola vhodná na obrábanie mechanizovanou technikou, a preto bola 

preradená do kategórie lesných porastov“ [5]. 

 

Obr. 2.4: Letecká snímka Starej Turej a jej okolia (2012) [1] 
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3 Mapové podklady 

Najväčším problémom pri tvorbe tejto práce bolo zháňanie starších kartografických 

diel, ktoré zobrazujú obec aj s jej okolím. Mapové listy rakúskych vojenských mapovaní sú 

už dnes našťastie voľne dostupné na internete v forme súvislej interaktívnej mapy, 

na ktorej je možné aj merať vzdialenosti, takže nebolo potrebné ich zháňať v archívoch. Čo 

sa týka máp štátneho mapového diela (Vojenská topografická mapa, Základná mapa 

ČSSR), tie už bolo potrebné vyhľadať v archíve, za čo sa chcem veľmi pekne poďakovať 

vedúcemu mojej práce, ktorý mi niektoré mapové listy zapožičal z archívu. Nakoľko mi 

však stále chýbali niektoré mapy z obdobia 80. rokov 20. storočia, tak som si zakúpila 

kópie týchto mapových listov z Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave. 

Ako podklady pre vypracovanie tejto práce boli použité nasledujúce mapové diela: 

 mapové listy 1. vojenského mapovania, ktorých označenie sa mi nepodarilo 

zistiť (naskenované a georeferencované), 

 mapové listy 2. vojenského mapovania, ktorých označenie sa mi nepodarilo 

zistiť (naskenované a georeferencované), 

 mapový list 3. vojenského mapovania s označením 4459/4 (naskenovaný 

a georeferencovaný), 

 mapový list Vojenskej topografickej mapy s označením M-33-120-C-b (STARÁ 

TURÁ) (originál), 

 mapové listy Základnej mapy ČSSR s označením 35-13-10, 35-13-15, 

35-14-06 a 35-14-11 (tlačené čiernobiele kópie), 

 údaje ZBGIS®. 

 

3.1 Počiatky mapovania na území Slovenska 

Najstaršou dochovanou podrobnou mapou Uhorska (je tu zobrazené celé územie 

dnešného Slovenska) je mapa od Lazara Rosettiho, ktorú dokončil v roku 1513. Bola 

orientovaná približne na severovýchod a mierka je približne 1 : 1 093 000. Podklady pre jej 

zhotovenie zberal až 10 rokov. Do tlače sa však dielo za jeho života nedostalo. Až v roku 

1528 mapu upravili a vytlačili G. Tannstetter a J. Spiesshaimer. Rosetti ako prvý správne 

zakreslil tok Dunaja a celú riečnu sieť, v topografii sa nachádza viac ako 900 názvov 
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a na území Slovenska sú väčšinou slovenské názvy, aj keď sa tu občas vyskytujú nemecké 

tvary [7].  

Na Obr. 3.1 je zobrazená časť Lazarovej mapy, na ktorej sa nachádza aj moja 

skúmaná oblasť, no obec na nej ešte nie je zakreslená. Môžeme na nej vidieť mestá 

Trenčín (Trencin), Čachtice (Czachtitz), Nitra (Nitria) a tiež rieku Váh (Wag fl.), ktorá 

preteká touto oblasťou. Je tu možné pozorovať stočenie mapy, nakoľko v skutočnosti rieka 

Váh tečie na juh až juhozápad. 

 

Obr. 3.1: Tabula Hungariae, autor Lazarus Rosetti (výrez, zmenšený)[8] 

Ďalším mapovým dielom je mapa Uhorska, ktorú zhotovil vojenský inžinier 

Johannes Christoph Müller a bola vytlačená v roku 1709. Müller ju vytvoril na základe 

žiadosti uhorského stavu z podkladov, ktoré získal počas práce s L. F. Marsiglim 

pri mapovaní riečnej siete a vyšetrovaní nových hraníc Uhorska po výhre nad Turkami. 

Mapa mala mierku asi 1 : 540 000, výškopis bol zobrazený kopčekovou metódou 

osvetlenou zo západu. Pri meraní použil aj prvky triangulácie, vzdialenosti boli merané 

otáčkami kolesa na meračskom voze, smer kontroloval kompasom a niektoré významné 

body určil astronomicky. Müllerova mapa bola na svoju dobu veľmi presná a používala sa 

na vojenské účely až do konca 18. storočia, kedy ju nahradili mapy 1. vojenského 

mapovania [7]. 
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Obr. 3.2: Müllerova mapa Uhorska (výrez, zmenšený) [9] 

 

Obr. 3.3: Mappa Comitatvs Nitriensis (výrez, zmenšený), autor S. Mikovíny [9] 

„L. F. Marsingli a J. C. Müller nevytvorili skutočný kvalitatívny prelom v uhorskej 

mapovej tvorbe. Takýmto medzníkom bol až Slovák Samuel Mikovíny“ [7]. Venoval sa 
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najmä protipovodňovým prácam, no na príkaz cisára začal spolupracovať s Matejom 

Belom, ktorý mal za úlohu vypracovať dejepisno-zemepisné dielo o Uhorsku. 

Pri kartografických prácach využíval astronomické pozorovania, aby určil zemepisnú 

polohu miest. Celú krajinu pokryl sieťou trojuholníkov a za základný poludník si zvolil 

poludník prechádzajúci Bratislavou. Mapovacie práce robil po celom Uhorsku 

a vyhotovoval mapy jednotlivých stolíc, ktoré boli vydané v Belovom diele, ktoré vyšlo 

v štyroch zväzkoch v rokoch 1735 až 1742. Mapy boli na svoju dobu presné, avšak 

vzdialenosti na nich nezodpovedali skutočnosti, pretože neboli zmerané priamo, ale 

určovali sa v závislosti od toho, ako dlho trvá cesta z jedného miesta na druhé. Toto dielo 

bolo v Uhorsku posledné, ktoré bolo vyhotovené geodetickým  meraním jednotlivca [7]. 

 

3.2 Mapy rakúskych vojenských mapovaní 

„Mapovanie bolo zahájené na základe nariadenia cisárovnej Márie Terézie, v roku 

1769, kedy bolo v priebehu 24 rokov zmapované celé územie rakúskej monarchie. 

Mapovanie bolo dokončené až za vlády jej syna Jozefa II., preto sa označuje ako jozefské. 

Pre mapu bola zvolená na vtedajšiu dobu nezvykle veľká mierka 1:28 800, ktorá je takmer 

totožná s našou súčasnou najpodrobnejšou vojenskou mapou, ktorá má mierku 

1: 25 000“ (preklad autor) [10]. Pre oblasti s hustejšou zástavbou bola zvolená 

dvojnásobná mierka 1 : 14 000 a pre zalesnené oblasti mierka polovičná 1 : 57 600.  

Ako grafický podklad boli použité zväčšeniny máp Müllerovho mapovania. 

Z polohopisu sa mapovali cesty, murované budovy, kamenné mosty, lúky, pastviny, lesy 

a vodné toky. Výškopis sa kreslil pomocou sklonových šráf bez výškových kót. Pre značné 

polohové deformácie sa mapy nedali spojiť v jeden celok. Mapovanie bolo robené bez 

geodetických základov a prevažne spôsobom „odoka“, a preto nemohlo dať presnú 

topografickú mapu. Z geograficky obsahového a grafického hľadiska sú však tieto mapy aj 

dnes výborným podkladom pre štúdium vývoja krajiny [10]. 

„Územie Slovenska sa premietlo na 210 farebných máp, pričom popisy k nim sa 

roztratene nachádzajú v siedmich zväzkoch vojenských popisov Uhorska. Z týchto 

plnofarebných máp je možné identifikovať nasledujúce formy využitia krajiny: les 

(schematické značky stromov na sivozelenom podklade), lesokroviny (redšie a menšie 

značky stromov), brehové porasty a nelesná stromová a krovinová vegetácia (resp. nelesná 

drevinová vegetácia – schematické značky stromov a krov), trvalé trávne porasty (zelená), 
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zamokrené plochy (modré vodorovné šrafy), orná pôda (maslová), vinice (schematické 

značky viniča), stavby a sídla (červená), záhrady (sýtozelená), vodné plochy, riečna sieť 

a pramene (modrá), odkryté podložie a skalné bralá (čierne rovnobežné šrafy), hradské 

cesty (červená), ostatné cesty a mosty (hnedá)“ [12]. 

Obr. 3.4: Výrez z mapy 1. vojenského mapovania (zmenšený) [11] 

Druhé vojenské mapovanie sa označuje aj ako Františkovo, pretože začalo 

na základe rozhodnutia cisára Františka II. a prebiehalo v rokoch 1807 – 1869. Bolo 

zahájené v dôsledku nedostatočnej presnosti máp predchádzajúceho mapovania, čo sa 

prejavilo pri Napoleonských vojnách. Mapovanie už bolo pripojené na trigonometrickú 

sieť, ktorá bola vybudovaná pre potreby Stabilného katastra. Ako kartografické zobrazenie 

bolo použité Cassini-Soldnerovo priečne valcové zobrazenie v súradnicových sústavách 

stabilného katastra. Monarchia bola rozdelená do desiatich zobrazovacích sústav 

[10]. Každá súradnicová sústava mala svoj vlastný počiatok. Pre Uhorsko (vrátane 

Slovenska) bol zvolený za počiatok bod pri hvezdárni Gellérthegy v Budíne [7]. 

Základné sekcie boli zhotovené v mierke 1 : 28 800, z nich sa odvodila (stará) 

špeciálna mapa v mierke 1 : 144 000. Ako polohopisný základ boli použité zmenšené 

mapy stabilného katastra, ktoré mali pozitívny vplyv na výslednú presnosť vojenských 

máp. Pri meraní sa používala metóda meračského stola, vzdialenosti sa krokovali 

a výškopis bol znázornený svahovými šrafami. Mapy mali v origináli 11 farieb. Sekcie boli 
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označené rímskymi číslami podľa stĺpca a vrstvy, v ktorej sa nachádzali. Územie 

Slovenska bolo zobrazené na 270 sekciách [7]. 

„Kresba máp je podobná ako pri prvom vojenskom mapovaní. Na plnofarebných 

mapách je možné identifikovať tieto formy využitia krajiny: les (sivozelená), lúky 

(bledozelená), pasienky (zelenobelasá), zamokrené plochy (modré vodorovné šrafy), orná 

pôda (maslová), brehové porasty a nelesná stromová a krovinová vegetácia (čierne 

schematické krúžky okolo tokov), vinice (sivohnedá a schematické značky viniča), stavby 

a sídla (červená), záhrady (sýtozelená), vodné plochy, riečna sieť a pramene (modrá), 

skalné bralá a odkryté podložie (hnedá), hradské cesty (červená), ostatné cesty a mosty 

(hnedá), železnica (dvojitá čierna čiara). Zvláštnosťou tohto mapovania bolo, že sa 

samostatne mapovali okraje lesov (sivohnedá)“ [12]. 

Obr. 3.5: Výrez z mapy 2. vojenského mapovania (zmenšený) [11] 

Po prehre Rakúska vo vojne s Pruskom sa pristúpilo k ďalšiemu vojenskému 

mapovaniu, nakoľko predchádzajúce mapy už nespĺňali požiadavky armády, najmä 

delostrelectva. Tretie vojenské mapovanie sa začalo v roku 1868 a skončilo sa v roku 1887. 

Na rozdiel od predchádzajúcich máp tieto už neboli v siahovej mierke, ale vyhotovovali sa 

v mierke dekadickej 1 : 25 000, prípadne 1 : 12 500 pre dôležité oblasti. Zo základných 

sekcií sa odvodzovali mapy špeciálne v mierke 1 : 75 000 a mapy generálne 

1 : 200 000 [7]. Označovanie základných topografických sekcií vychádzalo z označenia 

mapových listov špeciálnych máp, ktoré sa označovali číslom stĺpca (prvé dve číslice) 
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a vrstvy (druhé dve číslice), v ktorej sa nachádzali. Základná sekcia bola označená tak, že 

za číslo príslušnej špeciálnej mapy sa zapísala lomka a za ňu sa uviedlo číslo sekcie. Jedna 

špeciálna mapa sa skladala zo štyroch sekcií. 

Polohopis bol pripojený na rovnaký základ ako mapy 2. vojenského mapovania, 

výšky boli vztiahnuté k nulovej hladine Jadranského mora v Terste a výberovo sa určovali 

trigonometricky. Výškopis bol znázornený nielen šrafami, ale už aj kótovaním a po prvý 

raz boli použité vrstevnice. V origináli mali mapy 11 farieb, kópie boli čiernobiele. 

Pre kartografické zobrazenie bol použitý Besselov elipsoid a pre špeciálne mapy bolo 

použité polyedrické zobrazenie [7]. 

 
Obr. 3.6: Výrez z mapy 3. vojenského mapovania (zmenšený) [11] 

„Na mapách možno rozlíšiť tieto kategórie: les (zelená, resp. hrubou čiarou 

ohraničená plocha s krúžkovými značkami), nelesná stromová a krovinová vegetácia, bre-

hové porasty, stromoradia (značky krov a stromov), lúky (W alebo značka), pasienky (H 

alebo značka), orná pôda (bez šráf), zastavaná plocha, resp. sídlo, domy (čierny obdĺžnik), 

záhrady (šikmé šrafy), vodné plochy (husté vodorovné šrafy), toky (vlnovková čiara) 

a pramene, cesty (dvojitá čiara, spojitá čiara, bodkočiarka), železnica (hrubá čiara) 

a mosty (značka). Štvrté vojenské mapovanie (1896 – 1914) sa na území Slovenska 

vykonalo len vo Vysokých Tatrách fotogrametrickou metódou. Výsledkom bola farebná 

mapa v mierke 1 : 25 000 a špeciálna mapa v mierke 1 : 75 000. Ďalšie práce boli 

prerušené vypuknutím 1. svetovej vojny a následným rozpadom monarchie“ [12]. 
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3.3 Vojenská topografická mapa 1 : 25 000 

Po druhej svetovej vojne bolo potrebné vypracovať nové mapové dielo 

pre vojenské potreby, a preto sa v roku 1953 začalo s mapovaním Topografickej mapy 

v mierke 1 : 25 000 (TM 25). Využívala sa najmä metóda leteckej fotogrametrie. Z TM  25 

boli odvodené mapy v mierke 1 : 50 000 (TM 50), 1 : 100 000 (TM 100) a 1 : 200 000 

(TM 200) a ďalšie. Nakoľko TM 25 nepostačovala potrebám civilného sektoru pristúpilo 

sa v rokoch 1957 – 1971 k mapovaniu v mierke 1 : 10 000 (TM 10). Ako súradnicový 

systém bol použitý systém S-52, ktorého spresnené verzie majú označenie S-42 a S-42/83. 

Mapy sú zhotovené v Gaussovom-Krügerovom priečnom valcovom konformnom 

zobrazení šesťstupňových poludníkových pásov na Krasovského elipsoide a výškovom 

systéme Baltskom po vyrovnaní (Bpv). Každý poludníkový pás má vlastný súradnicový 

systém, počiatok tohto systému je v priesečníku roviny rovníka a osového poludníka; os Y 

je vložená do obrazu rovníka a smeruje na východ, os X do obrazu osového poludníka 

a smeruje na sever [10]. 

 
Obr. 3.7: Mapový list M-33-120-C-b (výrez, zmenšený) [13] 

Klad a označenie mapových listov vychádza z kladu listov Medzinárodnej mapy 

sveta v mierke 1 : 1 000 000, ktoré majú rozmer 6° zemepisnej dĺžky a 4° zemepisnej 

šírky. Sú označené veľkými písmenami abecedy (A – V) pre vrstvu od rovníka k pólom 
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a dvojčíslom (0 – 60) pre poludníkový pás od 180° poludníka, v ktorom sa mapový list 

nachádza. Mapy väčších mierok získame delením „miliónovej“ mapy. Mapa 1 : 500 000 

vznikne rozdelením na 4 časti (označené A – D), mapa 1 : 200 000 vznikne rozdelením 

listu miliónovej mapy na 6 × 6 polí (označené I – XXXVI), TM 100 rozdelením miliónovej 

mapy na 12 stĺpcov a 12 vrstiev (označené 1 – 144). Z TM 100 postupným delením 

vzniknú mapové listy TM 50, TM 25aTM 10. 

Mapy v mierke 1 : 25 000 mali interval vrstevníc 5 m, v mape je tiež vykreslená 

kilometrová sieť rovinných súradníc, na mapovom ráme sú ryskami vyznačené geografické 

súradnice v kroku 1'. Rozmer listu je 5' zemepisnej šírky a 7' 30'' zemepisnej dĺžky. 

Presnosť zobrazenia hlavných matematicko-geodetických prvkov je ± 5 m [10]. 

 

3.4 Základná mapa ČSSR 1 : 10 000 

Po roku 1968 sa začína rozsiahle utajovanie geodetických a kartografických diel, čo 

malo za následok nutnosť vytvorenia nového štátneho topografického mapového diela 

pre civilný sektor, ktoré bolo označené ako Základná mapa strednej mierky (ZMSM). Toto 

dielo bolo vyhotovené v súradnicovom systéme S-JTSK v Krovákovom kužeľovom 

konformnom zobrazení Besselovho elipsoidu a výškovom systéme Bpv. 

Základná mapa pokrýva celé štátne územie bývalej federácie v mierkovom rade 

1 : 200 000 (ZM 200), 1 : 100 000 (ZM 100), 1 : 50 000 (ZM 50), 1 : 25 000 (ZM 25) 

a 1 : 10 000 (ZM 10). Klad listov vychádza zo základnej mierky 1 : 200 000. Polia máp 

ZM 200 sú v rovine S-JTSK vymedzené umelou konštrukciou pravidelne sa zbiehajúcich 

čiar, ktoré približne sledujú obraz poludníkov. Dvojica susedných priamok vymedzuje 

stĺpec, v ktorom je umiestnených 5 listov ZM 200 tak, že ich základne sú navzájom 

rovnobežné. Na „južnej“ strane celkového stĺpca je dĺžka najdlhšej základne 50 cm 

a na „severnej“ strane je dĺžka najkratšej základne 47 cm. Mapové listy ZM 200 majú tvar 

pravidelných lichobežníkov, ktoré majú v rámci jedného radu rovnaké rozmery pre celé 

štátne územie. Výška ľubovoľného listu základnej mapy 38 cm je pre všetky mierky 

konštantná. ZM obsahuje polohopis, výškopis a popis týkajúci sa reliéfu, sídel, 

komunikácií, priemyslu, poľnohospodárstva a iné. Geografické názvoslovie sa uvádza 

v štandardizovanej podobe [10]. 



24 

 

Obr. 3.8: Mapový list 34-14-11(výrez, zmenšený) [14] 

 „Prvé vydanie ZM 10 sa postupne vydávalo v rokoch 1971 – 1986 z celého územia 

Slovenskej republiky. Od roku 1981 začala systematická obnova mapového diela 

s diferencovaným cyklom vydania v závislosti od významu zobrazovaného územia 

(regiónu). Pri aktualizácii obsahu v rámci obnovy ZM 10 sa prednostne využívali aktuálne 

letecké snímky ako hlavný zdroj informácií o zmenách na území. Topografická obnova 

ZM 10 sa ukončila roku 2002. Roku 1999 sa uskutočnila čiastočná obnova mapových listov 

vybraných miest, ktoré slúžili ako podklad na vydanie máp územných priestorových 

jednotiek“ [15]. 

 

3.5 ZBGIS® 

„Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) je súčasťou 

informačného systému geodézie, kartografie a katastra, ktorý tvorí a prevádzkuje 

Úrad geodézie kartografie a katastra na základe zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii 

a kartografii v znení neskorších predpisov. ZBGIS® je priestorovou objektovo 

orientovanou bázou údajov, ktorá je referenčným základom národnej infraštruktúry 

priestorových informácií. Vytvára lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu tematických 

nadstavbových geografických informačných systémov a je záväzný pre tvorbu štátnych 

základných a štátnych tematických mapových diel“ [16]. 
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Referenčnými údajmi ZBGIS® sú: 

 priestorové údaje: vrátane geografického názvoslovia (štandardizovaného aj 

neštandardizovaného), administratívneho členenia a geodetických referenčných 

bodov, 

 ortofotosnímky: momentálne sú dostupné z vybraných častí územia SR 

cez aplikáciu Mapový klient ZBGIS® ,  sú z obdobia rokov 2008 až 2010, 

autorom je Národné lesnícke centrum Zvolen, 

 digitálny model reliéfu (DMR 3.5): základ tvorí DMR3 vytvorený 

vektorizáciou výškopisu najmä topografických máp mierky 1 : 10 000 (tam, 

kde nebola k dispozícii, boli vektorizované topografické mapy v mierke 

1 : 25 000) a niektoré časti nad výškopisom ZM SR 1 : 10 000. DMR3.5 bolo 

vytvorené pre potreby tvorby vrstevníc pre kartografickú reprezentáciu 

výškopisu [16]. 

ZBGIS® pokrýva celé územie Slovenskej republiky vo vektorovej forme. Ide 

o bezošvú priestorovú geodatabázu, ktorá je vedená v súradnicovom systéme S-JTSK, 

v platnej realizácii JTSK03 a vo výškovom systéme Bpv (H). ZBGIS® tvoria údaje 

a metaúdaje o priestorových objektoch krajiny, ktorých rozsah, metódu zberu, typ 

geometrie a vlastnosti určuje katalóg tried objektov KTO ZBGIS®. Zobrazovacia 

podrobnosť a vhodnosť referenčných údajov je v rozpätí mierok 1 : 7 000 až 1 : 20 000. 

Referenčnou mierkou zobrazenia je mierka 1 : 10 000. Pre potreby publikovania služieb 

a tvorbu Štátneho mapového diela bola pre každú triedu objektov zadefinovaná 

kartografická reprezentácia. Údaje ZBGIS® sú poskytované viacerými spôsobmi, 

pre všetky však platí, že údaje vo vektorovej forme sú dostupné ako celok alebo sú 

rozdelené podľa príslušnosti do kategórie objektov, ktorá určuje ich charakteristiku 

(viď Tabuľka č.1) [16].  

Údaje ZBGIS® majú polohovú presnosť najviac do 2 metrov a sú priebežne 

aktualizované. Aktualizácia údajov prebieha maximálne v päťročnom cykle. Jej úlohou je 

preveriť existenciu a správnosť všetkých objektov a zaznamenať zmeny, ako je zánik 

objektu, vznik nového objektu alebo zmena vlastností existujúceho objektu. Medzi metódy 

aktualizácie patria hlavné metódy a vedľajšie metódy [17]. 
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Hlavnými metódami aktualizácie údajov sú: 

 fotogrametrická metóda (primárna metóda zberu), 

 miestne šetrenie (spolu s možnosťou geodetického zamerania objektov), 

 štandardizácia geografického názvoslovia, 

 kontrola kvality. 

Vedľajšími metódami aktualizácie údajov sú: 

 preberanie údajov z rezortných systémov a od ostatných povinných osôb 

(webové mapové služby/poskytnuté databázy) [16]. 

 

Tabuľka č. 1: Kategórie objektov ZBGIS® [16] 

 

Obr. 3.9: Ukážka zo ZBGIS®(zmenšené) [19]  
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4 Porovnanie presnosti máp 

Vyhodnocovanie presnosti mapových podkladov bolo urobené na základe 

porovnávania zmeraných vzdialeností medzi zvolenými identickými bodmi. Za identické 

boli zvolené také body, ktoré sa pokiaľ možno nachádzali na všetkých testovaných mapách 

aj referenčných mapách a boli jednoznačne identifikovateľné. Takých bodov nebolo veľa, 

nakoľko kvalita testovaných máp nebola najlepšia, a to zhoršovalo čitateľnosť ich obsahu. 

Rozmiestnenie a popis bodov sú zobrazené na obrázku nižšie (viď Obr. 4.1). 

 

Obr 4.1: Schéma rozloženia identických bodov [18] 

Porovnávanými mapami boli:  

 mapové listy 1. vojenského mapovania, 

 mapové listy 2. vojenského mapovania, 

 mapový list 3. vojenského mapovania s označením 4459/4. 

1 Katolícky kostol 

2 Evanjelický kostol 

3 Stará veža 

4 Sútok vodných tokov  

5 Tŕňov mlyn 

6 Križovatka ciest  

7 Križovatka ciest  

8 Most nad vodným tokom 
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Ako referenčné podklady boli použité: 

 mapový list  M-33-120-C-b, 

 ZBGIS®. 

Dĺžky zmerané medzi identickými bodmi na referenčných mapách boli považované 

za bezchybné. Mapový list M-33-120-C-b bol v papierovej podobe, preto sa vzdialenosti 

na nich merali pomocou pravítka s milimetrovým delením. Je treba brať na vedomie, že 

presnosť meranej dĺžky je potom ovplyvnená odhadovaním desatín milimetra. Takto 

zmeraná dĺžka sa do skutočnosti prepočítala cez mierku a neuvažovala sa zrážka mapy. 

Vzdialenosti v prostredí ZBGIS® sa merali v aplikácii Mapový klient ZBGIS®. Ide 

o webovú aplikáciu, ktorá slúži na prácu s údajmi ZBGIS a obsahuje aj funkcie 

pre meranie vzdialeností. Mapy vojenských mapovaní som mala k dispozícií na mapovom 

serveri, kde boli jednotlivé mapové listy naskenované a spojené do súvislej mapy. 

Pomocou nástrojov pre meranie vzdialeností som zmerala dĺžky medzi zvolenými 

identickými bodmi. Výsledné dĺžky a rozdiely od referenčných máp sú zapísané v Tabuľke 

č. 2 a Tabuľke č. 3. 

Porovnanie vzdialeností na mapových podkladoch (referenčná mapa TM 25) 
Mapa 1. voj. mapovanie 2. voj. mapovanie 3. voj. mapovanie TM 25 
Body Dĺžka [m] Rozdiel [m] Dĺžka [m] Rozdiel [m] Dĺžka [m] Rozdiel [m] Dĺžka [m] 
1-2 - - 313,0 0,5 325,0 12,5 312,5 
1-4 2 513,0 -62,0 2 475,0 -100,0 2 507,0 -68,0 2 575,0 
1-5 2 846,0 513,5 2 319,0 -13,5 2 335,0 2,5 2 332,5 
1-6 2 332,0 752,0 1 594,0 14,0 1 607,0 27,0 1 580,0 
1-7 - - 4 192,0 57,0 4 185,0 50,0 4 135,0 
1-8 5 366,0 1 153,5 4 232,0 19,5 4 159,0 -53,5 4 212,5 
2-4 - - 2 272,0 -28,0 2 303,0 3,0 2 300,0 
2-6 - - 1 862,0 12,0 1 876,0 26,0 1 850,0 
4-5 3 658,0 378,0 3 283,0 3,0 3 295,0 15,0 3 280,0 
4-6 3 724,0 561,5 3 107,0 -55,5 3 135,0 -27,5 3 162,5 
4-7 - - 4 664,0 51,5 4 644,0 31,5 4 612,5 
4-8 6 937,0 1 087,0 5 805,0 -45,0 5 761,0 -89,0 5 850,0 
5-6 840,0 -20,0 826,0 -34,0 815,0 -45,0 860,0 
5-7 - - 1 866,0 43,5 1 883,0 60,5 1 822,5 
5-8 3 359,0 771,5 2 550,0 -37,5 2 536,0 -51,5 2 587,5 
6-7 - - 2 656,0 43,5 2 653,0 40,5 2 612,5 
6-8 3 241,0 463,5 2 790,0 12,5 2 726,0 -51,5 2 777,5 
7-8 - - 2 393,0 0,5 2 394,0 1,5 2 392,5 

Tabuľka č. 2: Porovnanie presnosti (autorka) 
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Porovnanie vzdialeností na mapových podkladoch (referenčná mapa ZBGIS) 
Mapa 1. VM 2. VM 3. VM ZBGIS® 
Body Dĺžka [m] Rozdiel [m] Dĺžka [m] Rozdiel [m] Dĺžka [m] Rozdiel [m] Dĺžka [m] 
1-2 - - 313,0 16,5 325,0 28,5 296,5 
1-3 - - 547,0 40,3 491,0 -15,7 506,7 
1-4 2 513,0 -25,9 2 455,0 -83,9 2 507,0 -31,9 2 538,9 
1-6 2 332,0 730,8 1 594,0 -7,2 1 607,0 5,8 1 601,2 
1-7 - - 4 192,0 33,6 4 185,0 26,6 4158,4 
1-8 5 366,0 1 155,3 4 232,0 21,3 4 159,0 -51,7 4 210,7 
2-3 - - 571 18,4 526 -26,6 552,6 
2-4 - - 2 272,0 -71,4 2 303,0 -40,4 2343,4 
2-6 - - 1 862,0 23,0 1 876,0 37,0 1839,0 
4-6 3 724,0 575,9 3 107,0 -41,1 3 135,0 -13,1 3 148,1 
4-7 - - 4 664,0 51,7 4 644,0 31,7 4 612,3 
4-8 6 937,0 1 120,8 5 805,0 -11,2 5 761,0 -55,2 5 816,2 
6-7 - - 2 656,0 23,7 2 653,0 20,7 2632,3 
6-8 3 241,0 470,8 2 790,0 19,8 2 726,0 -44,2 2770,2 
7-8 - - 2 393,0 -21,9 2 394,0 -20,9 2414,9 

Tabuľka č. 3: Porovnanie presnosti (autorka) 

Je možné vidieť rozdiely aj medzi dĺžkami zmeranými v TM 25 a ZBGIS®, aj keď 

vznikali podobnými metódami. Je však treba si uvedomiť, že mapy sú zhotovené v iných 

súradnicových systémoch a v inom kartografickom zobrazení. Taktiež je rozdielna mierka 

oboch máp, TM 25 je vyhotovená v mierke 1 : 25 000 na rozdiel od údajov ZBGIS®, 

ktorých referenčnou mierkou zobrazenia je mierka 1 : 10 000. Ďalej bol použitý rozdielny 

postup pri meraní vzdialeností, čo tiež spôsobilo rozdiely vo výsledkoch. 

Mapa 1. vojenského mapovania 

Z vypočítaných hodnôt môžeme vidieť, že rozdiely, ktoré táto mapa dosahuje, sú až 

v rádoch stoviek metrov, no nájdu sa aj odchýlky prekračujúce hodnotu jedného kilometra. 

Je však potrebné vziať do úvahy, že mapa vznikla v čase, keď ešte neboli používané žiadne 

geodetické základy. Mapa vznikla odvodením z Müllerovej mapy a polohopis bol 

dopĺňaný meraním „odoka“ a krokovaním. Tiež musíme prihliadnuť k tomu, že meranie 

prebiehalo na naskenovaných mapách, ktorých kvalita tiež ovplyvnila meranie. Dá sa 

povedať, že presnosť tejto mapy je na dobu svojho vzniku uspokojivá. 

Mapa 2. vojenského mapovania 

V porovnaní s predchádzajúcou mapou má mapa 2. vojenského mapovania 

podstatne lepšiu presnosť. Rozdiely v dĺžkach sa pohybujú už len v desiatkach metrov, 

pričom treba opäť uvážiť kvalitu naskenovaných mapových listov, ktorých rozlíšenie 
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ovplyvnilo určenie polohy identického bodu. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že mapa 

2. vojenského mapovania bola vyhotovená v inom kartografickom zobrazení ako TM 25 či 

ZBGIS®. Presnosť máp bola pozitívne ovplyvnená použitím geodetických základov 

a skutočnosťou, že ako podklad pre tvorbu tohto diela boli použité zmenšeniny máp 

Stabilného katastra. 

Mapa 3. vojenského mapovania 

Presnosť mapy 3. vojenského mapovania je približne rovnaká ako presnosť mapy 

2. vojenského mapovania. Podstatne horšia však bola jej čitateľnosť, nakoľko mapy boli 

dostupné len ako naskenované čiernobiele kópie originálov. Dĺžky medzi niektorými 

bodmi dosahovali väčšie rozdiely (v desiatkach metrov) ako v predchádzajúcom mapovom 

diele. Tieto rozdiely však mohli byť spôsobené tým, že dĺžky boli merané na kópii 

originálu, rozdielnou generalizáciou obsahu alebo rozdielnym kartografickým zobrazením 

použitým pri tvorbe týchto máp. 
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5 Vývoj obce podľa jej interpretácie na mapách 

V menšej mierke je širšie okolie Starej Turej zobrazené na Müllerovej mape 

Uhorska a na Mikovíniho mape Nitrianskej stolice. Na Müllerovej mape je obec označená 

názvom Tura a okrem nej sú tu zakreslené obce Myjava (Miava), Nové Mesto nad Váhom 

(Uyhely), Čachtice (Czeite), Trenčín (Trecin) a Senica (Senitz). Rieka Váh je pomenovaná 

v nemeckej podobe Vagus fl. Obsah je značne generalizovaný s niekoľkými nepresnosťami 

v zákrese. Chybne zakreslená je poloha mesta Myjava, ktoré podľa mapy leží severne 

od Starej Turej, ale v skutočnosti sa nachádza juhozápadne a tiež mesto Senica, ktoré sa 

nachádza vo väčšej vzdialenosti. Na Mikovíniho mape je už poloha Myjavy (Mjava) 

opravená. Keďže je mapa zhotovená vo väčšej mierke tak je okolie obce zakreslené 

podrobnejšie, a preto sa objavujú názvy menších okolitých obcí – Lubina (Lubina), 

Vaďovce (Vagyotz), Kostolné (Kostolná) a ďalšie. Pohorie na severe je pomenované ako 

Montes Javornik a je tu zakreslený aj vodný tok, ktorý pod týmto vrchom pramení 

a preteká mestom. Jeho tok však nie je zakreslený správne, nakoľko potok z mesta 

v skutočnosti pokračuje na juh do obce Vaďovce, ale podľa mapy sa stáča na východ 

a preteká obcou Lubina. 

Obr. 5.1: Porovnanie zákresu obce a jej okolia na Müllerovej mape (vľavo) a na 

Mikovíniho mape (vpravo)[9] 

Najstarším podrobným zákresom obce bola mapa 1. vojenského mapovania. Obec 

je v mape označená názvom Sztaratura a Ó-Tura, pomenované sú tiež roztrúsené sídla, 

ktoré patria do jej spádového územia – Súš (Susch), Topolecká (Dobolezka), Jazviny 

(Jasvini), Černochov Vrch (Davidovrch) a Drgoňova Dolina (Trgonov Dolina). Mesto je 

zobrazené ako sídlo, ktoré sa tiahne v smere sever – juh a je ohraničné dvoma vodnými 

tokmi, ktoré pritekajú z južných svahov Bielych Karpát. Ide o potok Tŕstie a Brezovský 

potok (na mape nie sú pomenované). Potok Tŕstie sa na severe mesta rozdeľuje a jedna 
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jeho časť preteká stredom mesta, na juhu sa všetky vodné toky spájajú do jedného. 

Na tomto toku sa nachádza Dolný mlyn (Cohuzi Walch M.). Popis M. sa používal pre 

označenie mlynu. Do mesta vedú dve cesty, jedna vedie z juhu z obce Vaďovce (Vajovecz) 

a druhá z východu z obce Lubina (Lubinija). Na južnej strane mesta sa tieto cesty spájajú 

do jednej a tá vedie stredom mesta a tvorí hlavnú ulicu. V severnej časti mesta sa opäť 

rozvetvuje a spája tak mesto s okolitými kopanicami. Južná časť územia Starej Turej je 

odlesnená, no severná časť územia je pokrytá súvislým lesným porastom. Odlesnenú časť 

územia tvorí prevažne orná pôda a trvalé trávnaté porasty a v okolí stavieb sú zakreslené 

záhrady. 

 

Obr. 5.2: Zakreslenie intravilánu obce (vľavo), mlyny zakreslené na vodných 
tokoch (vpravo) (1. voj. mapovanie) [11] 

Najhustejšia zástavba je v blízkosti hlavnej cesty, ide o rad domčekov, ku ktorým 

patria malé časti pozemkov. Na vodných tokoch sú značkami označené mlyny viď 

Obr. 5.2. V centre mesta je zakreslený kostol, ktorý bol postavený v roku 1748, ide 

o Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Žiadny iný kostol sa podľa mapy 

v meste nenachádzal. Zaujímavosťou je, že na mape nie je označený žiadny cintorín 

a taktiež chýba označenie najstaršej zachovanej stavby v meste a tou je stará veža 

tzv. husitská nachádzajúca sa na mestskom cintoríne, ktorá patrila ku kostolíku 

postavenému v roku 1569, ktorý však v 18. storočí vyhorel a nebol viac opravený.  

Roztrúsené sídla sa tiahnu na sever až k hranici lesa a na východ, smerom 

k myjavským kopaniciam a ide o zoskupenia niekoľkých domov. Väčšina z nich nesie 

názvy podľa rodín, ktoré v danom osídlení žili. Na vodných tokoch sa aj v týchto častiach 



33 

 

vyskytujú mlyny, napr. Vanko, Pielko, Pothai a ďalšie (Obr. 5.2). V časti Topolecká je 

zakreslená aj papiereň (Papp. M.) a „valcha“ (Walch M.) viď Obr. 5.3. Mapa obsahuje 

niekoľko nepresností. Patrí medzi ne nesprávne zakreslenie polohy niektorých sídel, 

napríklad časti Gregor a Stacho v skutočnosti ležia severnejšie v blízkosti vodného toku, 

ktorý sa nachádza pri hranici lesa viď Obr. 5.3 (vpravo). Tiež sa tu vyskytuje nesprávny 

názov osídlenia (pomenovanie Trgonov Dolina je nesprávne umiestnené pri časti 

Davidovrch, správne by týmto názvom mala byť označená osada s názvom Otiebka viď 

Obr. 5.3 (vľavo). 

Obr. 5.3: Ukážka nesprávneho pomenovania miestnej časti (vľavo) a chybná poloha častí 

Stacho a Gregor (vpravo) (1. voj. mapovanie) [11] 

Prehľadnejšie je obec zakreslená na mape druhého vojenského mapovania, ktorá už 

je vyhotovená na kartografických základoch, čo vyriešilo nepresnosti predchádzajúcej 

mapy. Názov obce je zapísaný v slovenskom aj maďarskom jazyku v podobe Stará Turá 

(h. Ó-Tura). V niektorých prípadoch ťažké povedať či pribudla nová zástavba, nakoľko sa 

obe mapové diela od seba líšia spôsobom spracovania aj celkovým zákresom obce.  

Je však vidieť, že v meste už je zobrazený aj druhý kostol (Tolerančný evanjelický 

kostol založený v roku 1784), ktorý sa nachádza južne od katolíckeho kostola. Ďalej sú 

na mape zakreslené dva cintoríny, jeden z nich sa nachádza pod Drahým vrchom 

(Drahi Wr.) a bol založený v roku 1787, druhý sa nachádza vo východnej časti mesta pri 

ceste smerujúcej do Lubine a je na ňom vyznačená aj Stará veža. Kostol aj oba cintoríny sú 

zvýraznené na Obr. 5.4 žltou farbou. Objavuje sa tu tiež názov časti Papraď (Paprad), 

ktorá predtým bola označená názvami osídlení, ktoré ju tvorili Palenizi, Kimlavi a Cotar 

(Obr. 5.5). Na mape sa objavujú nové časti kopaníc, ktoré predtým neboli zakreslené. V 

Jazvinách sú to časti Mikulci, Skriechi a v Topoleckej ich pribudlo o niečo viac (Obr 5.6.).  
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Trasy hlavných ciest smerujúcich do mesta sa nezmenili, no sú zakreslené 

presnejšie a sieť lesných a poľných ciest sa zahustila, čo je vidno aj na obrázkoch nižšie. 

Pribudli názvy lesov – Starý Kotrusovec (Kotrussovec Wald), Ježová (Jezdowa Wald); 

vrchov – Drahý vrch (Drahi Wr.), Brezina (Brezina B.), Krásny vrch (Hrasnata B.), Kozie 

chrbty (Kozi Hrbti Wr.) a ďalšie; dolín – Nárcie (Narci Dolina), Príkra (Priekra Dolina), 

Horné Borotovo (Borotowa Dolina) a dolina, v ktorej leží Topolecká (Topolecka Dol., 

Trnowa Dolina). Vodné toky sú však naďalej nepomenované. Hranice zalesnených oblastí 

sú približne rovnaké ako v predchádzajúcej mape, ale je to ťažšie posúdiť kvôli 

rozdielnemu zákresu oboch máp. V nezalesnených častiach aj naďalej prevláda orná pôda 

a ďalej lúky a pasienky, ktoré sa rozšírili z dolín vodných tokov aj na okolité svahy. Je 

možné vidieť aj určité rozdelenie pozemkov na parcely najmä v dolinách vodných tokov 

(Obr. 5.4 a Obr. 5.6). 

 
Obr. 5.4: Zákres intravilánu (2. voj. mapovanie) [11] 

Obr. 5.5: Časť Papraď zakreslená na zmenšenom výreze mapy 1. voj. mapovania (vľavo) 
a 2. voj. mapovania (vpravo) [11] 
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Obr. 5.6: Rozšírenie osídlenia a spôsob využívania krajiny v doline vodného toku [11] 

Ďalším v poradí bolo tretie vojenské mapovanie, ktoré zachytáva obec v podobnom 

stave ako mapa druhého vojenského mapovania. Pre horšiu čitateľnosť použitej mapy je 

problematické zachytiť zmeny vo využívaní krajiny. Osídlenie ma naďalej charakter 

roztrúsených sídel. Názvoslovie je už väčšinou v slovenskom tvare. Čo sa týka 

zastavaného územia, tak nedošlo k výraznejším zmenám, na mape však pribudlo 

zakreslenia Hluchého mlyna (Michalcech M.) a zmenili sa názvy niektorých častí. Niektoré 

zmeny sú zobrazené na obrázku nižšie (Obr. 5.7). Vodné toky sú stále nepomenované, 

okrem potoka Kostolník pretekajúceho juhovýchodnou časťou katastrálneho územia obce, 

ktorý je pravostranným prítokom Tŕstia. Cestná sieť sa nezmenila, ale sú lepšie rozlíšené 

hlavné a vedľajšie cesty. 

Obr. 5.7: Zmeny medzi zakreslením časti územia (1. voj. mapovanie (vľavo) 
a 3. voj. mapovanie (vpravo)) [11] 

TM 25 zachytáva územie obce v stave z roku 1956, čo je približne o 80 rokov 

neskôr ako predchádzajúce mapové dielo. Lesné porasty sú označené zelenou farbou 

a značkami stromov a sú prevažne bukovo a dubové, na severe zmiešané (buk, smrek). 

Juhovýchodne od mesta sa objavuje vodná nádrž Dubník (ryb.) nachádzajúca sa na potoku 

Kostolník (na mape nie je pomenovaný). Vodné toky sú zakreslené všetky, ale 
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pomenovaný je iba potok Tŕstie. Okrem využívania nelesnej pôdy na ornú pôdu a trvalé 

trávne porasty sa objavujú aj povrchové lomy (kam.) v oblastiach lesov, ktoré môžeme 

nájsť pod vrchmi Kozie chrbty a Brezina, dnes už v nich ťažba neprebieha. 

 
Obr. 5.8: Zakreslenie povrchových lomov (vpravo), zakreslenie vodnej nádrže Dubník 

(uprostred), druhy lesných porastov (vľavo) (TM 25) [13] 

Obr. 5.9: Zmeny v intraviláne (TM 25) [13] 

Mesto sa rozvíjalo aj po hospodárskej stránke, čo potvrdzuje aj zobrazená 

priemyselná oblasť na juhu mesta (těž. – prům.), ďalej tehelňa v severnej časti mesta (cih.) 

a Jednotné roľnícke družstvo (vepř. drůbež.), ktoré sa nachádza v časti Trebešín. Na mape 

je už možné vidieť aj športový štadión (stad.). Zobrazené sú tiež znaky inžinierskych sietí 

– vodojemy (vdj.) a transformátory (transf.) a vedenie elektrického napätia a tiež je možné 

vidieť začiatky panelovej výstavby. Významnou zmenou v dopravnej sieti je železničná 

trať vedúca z Nového Mesta nad Váhom do Veselí nad Moravou, ktorá má železničnú 

stanicu (st.) aj v meste Stará Turá a v časti Papraď. Zmeny sú zobrazené na Obr. 5.9. 

V oblasti kopaníc sa rozrástla časť Papraď, U Koštiaľov, Trávniky 

(na predchádzajúce mape označená ako Valenta). Ďalšie časti sa zmenili len nepatrne, 
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zmizlo však osídlenie v doline Nárcie, ktoré bola vypálené v roku 1945 nemeckým 

vojskom a viac nebola obnovená, dnes je tam postavený pamätník (Obr. 5.10). 

Obr. 5.10: Zánik osídlenia v doline Nárcie (vľavo mapa 3. voj. mapovania) [11][13] 

Nasledujúcou mapou je ZM 10 (2. vydanie), ktorá zachytáva stav obce z roku 1985, 

kde  je možné vidieť, ako zmena politického režimu ovplyvnila celkový charakter mesta. 

Pôvodné budovy v centre mesta takmer vymizli a nahradila ich panelová zástavba. 

V pôdoryse mesta je možné rozoznať objekty materských a základných škôl, budovu 

polikliniky a iné. Intravilán sa rozrástol v juhozápadnej časti mesta. Južne od priemyselnej 

časti mesta je zakreslený pozemok so stavbou, ktorá slúži ako čistiareň odpadových vôd. 

V blízkosti železničnej trate vznikla nová zástavba rodinných domov – dnešná Ulica 

Kozmonautov. Na svahu dnešného Krásneho vrchu vznikla nová zástavba, ide o chatovú 

oblasť so záhradami. V intraviláne zanikli všetky funkčné mlyny a mestom preteká už len 

jeden vodný tok, ktorého koryto bolo upravené. 

 Mimo intravilán mesta je zakreslená nová vodná nádrž na potoku Kostolník, ktorá 

má názov Bánov a tiahne sa od časti Vaňkovci až po časť Václavkovci. Okrem Kostolníka 

do nej vteká aj vodný tok Pavlíkov jarok. Popri južnom okraji vodnej nádrže vedie nová 

hlavná cesta, ktorá spája Starú Turú s Myjavou a pri severozápadnom okraji vznikla 

chatová oblasť. Pri vodnej nádrži Dubník vznikol autokemping a rekreačné stredisko. 

Rovnako ako pri potoku Tŕstie zanikli aj na potoku Kostolník, zachovali sa iba niektoré 

názvy – Hluchých mlyn, Klimáčkov mlyn, Trňov mlyn. Pôvodný charakter zástavby si 

zachovali iba roztrúsené sídla. Rozloha lesov sa zmenšila v častiach, kde boli vybudované 

vodné nádrže a rozrastajúci sa intravilán, zabral časť ornej pôdy. 
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Obr. 5.11: Intravilán mesta (TM 25 (vľavo hore), ZM 10 (vľavo dole) a  ZBGIS® 

(vpravo))[13][14][19] 

Obr. 5.12: Intravilán mesta (1. voj. mapovanie (vľavo), 2. voj. mapovanie (uprostred) 
a 3. voj. mapovanie (vpravo)) [11] 

Na poslednom podklade (ZBGIS®) je možné vidieť, že v niektorých častiach došlo 

k úbytku lesných porastov v dôsledku ťažby. Čo sa týka intravilánu mesta, ten sa zmenil 

len nepatrne, rozrástol sa iba v časti Nad Dubníkmi a na juhu mesta pribudlo niekoľko 

nových objektov v priemyselnej zóne. Na obrázkoch vyššie je zobrazené porovnanie 

zakreslenia intravilánu na použitých mapách (Obr. 5.11 a Obr. 5.12). 
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Obr. 5.13: Porovnanie rozlohy lesov (2. voj. mapovanie (vľavo) a ZBGIS® 
(vpravo)) [11][19] 
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6 Záver 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preskúmať vývoj mesta Stará Turá a jeho 

spádovej oblasti, ktoré bolo vymedzené katastrálnou hranicou obce. Najskôr bolo potrebné 

zohnať dostupné historické i súčasné kartografické diela, ktoré boli zhotovené v takej 

podrobnosti, aby bolo možné analyzovať zmeny vo vývoji obce. Táto práca ukazuje to, že 

historické mapy môžu mať uplatnenie aj v dnešnej dobe, pretože je na nich možné 

pozorovať zmeny v krajine. Na základe informácií, ktoré poskytli použité mapové 

podklady bolo možné pozorovať, ako sa menil intravilán mesta, a akým spôsobom sa 

využívala okolitá krajina. Najväčšie zmeny v intraviláne sú zaznamenané v dobe 

socialistického režimu, kedy bolo takmer celé mesto od základov zmenené, avšak za cenu 

vymazania historickej podoby mesta. Odvtedy už zmeny obce nie sú také výrazné. Zvyšná 

časť krajiny si zachovala svoju pôvodnú tvár a výraznejšie zmeny nastali len v niektorých 

častiach. Lesy, ktoré sú hlavnou dominantou svahov Bielych Karpát sa aj napriek 

odlesňovaniu zachovali v približne rovnakej rozlohe ako pred 100 rokmi. 

Ďalším bodom tejto práce bolo posúdiť presnosť použitých kartografických diel 

na základe merania vzdialeností medzi identickými bodmi. Z výsledkov vyplýva, že 

presnosť diel sa v priebehu rokov zlepšovala. Na presnosť diel malo vplyv použitie 

geodetických základov, ale aj použité kartografické zobrazenie. Najhoršiu presnosť 

v polohopise teda dosahuje mapa 1. vojenského mapovania, keďže dielo nevznikalo 

na žiadnych geodetických základoch a nemohlo teda dať dostatočne presný zákres reality. 

Na dobu svojho vzniku však dala táto mapa pomerne podrobný opis využitia krajiny.  

Za najpresnejšie podklady podľa môjho názoru môžeme teda považovať súčasné 

mapové diela. Výsledky porovnania sú však ovplyvnené spôsobom merania na mapách 

a použitým formátom máp. Treba uvážiť možnosť, že ak by sa meranie robilo presnejším 

spôsobom a dĺžky by sa merali priamo na origináloch máp, mohli by sme dostať iné 

výsledky. Myslím si však, že najhoršiu presnosť by aj naďalej dosahovala mapa 

1. vojenského mapovania. 

  



41 

 

7 Zoznam použitých zdrojov 

[1] Oficiálny web mesta Stará Turá [online]. © 2016 [cit. 25.2.2016]. Dostupné na: 

<http://www.staratura.sk/> 

[2] Mapy Google [online]. © 2016 [cit. 22.5.2016]. Dostupné na: 

<https://www.google.cz/maps> 

[3] ÚRADNÍČEK, Dušan. Kronika Starej Turej. 2009 [online, cit. 15.2.2016]. 

Dostupné na: <http://www.staratura.sk/resources/File/kronika_starej_turej_dr_ 

dusan_ uradnicek.pdf> 

[4] Üdvözlet Óturáról [online]. Országos Széchényi Könyvtár [cit. 28.4.2016]. 

Dostupné na: <http://postcards.hungaricana.hu/en/215634/> 

[5] Chirana [online].  © 2011 Chirana [cit. 16.5.2016]. Dostupné na: 

<http://www.chirana.sk/> 

[6] FRANDOFER, Milan – STANKOVIANSKY, Miloš. Reliéf katastrálneho územia 

Starej Turej a jeho recentný vývoj [online]. Bratislava, 2012 [cit. 20.3.2016]. 

Dostupné na: <http://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/ 

articles/GC-2012-6-1/08Stankoviansky_Frandofer_tlac2.pdf> 

[7] PRIKRYL, Ľubomír V. Slovensko na starých mapách. Martin: Osveta, N. P., 1982. 

184 s. ISBN 70-109-882. 

[8] VALKO Marek. 2013. Lazarova mapa – klenot našej kartografie má 500 rokov! In: 

SME blog, [online]. © 1997-2016 Petit Press, a.s. [cit. 15.5.2016]. Dostupné na: 

<http://marekvalko.blog.sme.sk/c/334058/Lazarova-mapa-klenot-nasej-kartografie-

ma-500-rokov.html> 

[9] Oficiálny web MZK – Mollova mapová sbírka [online, cit. 30.3.2016]. Dostupné 

na: <http://mapy.mzk.cz/> 

[10] VEVERKA, Bohuslav – ZIMOVÁ, Růžena. Topografická a tematická kartografie. 

Praha: ČVUT, 2008. 1998 s. ISBN 978-80-01-04157-4 

[11] Oficiálny web Historical Maps of the Habsburg Empire [online, cit. 30.3.2016]. 

Dostupné na: <http://mapire.eu/> 

[12] BOLTIŽIAR, Martin – OLAH, Branislav – PETROVIČ, František. Historické 

mapy – zdroj dát pri šúdiu krajiny a jej zmien [online]. Životné prostredie, 2013 

[cit. 17.5.2016]. s. 8 – 12. Dostupné na: <http://147.213.211.222/sites/default/ 

files/2013_1_008_012_boltiziar.pdf> 



42 

 

[13] Archív Ústavu geodézie fakulty stavebnej Vysokého učení technického v Brne 

[14] Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

[15] GKÚ. Katalóg produktov [online]. Geodetický a kartografický ústav Bratislava, 

2009 [cit. 26.3.2016]. 74 s. Dostupné na: <http://www.gku.sk/docs/KP_GKU.pdf> 

[16] Geoportál [online]. © Geodetický a kartografický ústav Bratislava [cit. 20.5.2016]. 

Dostupné na: < https://www.geoportal.sk/sk/udaje/udaje-zbgis/> 

[17] GKÚ. KONCEPCIA ROZVOJA, AKTUALIZÁCIE A SPRÁVY ZÁKLADNEJ BÁZY 

ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM NA ROKY 2011 – 2015 

[online]. Bratislava,  2011 [cit. 20.5.2016]. Dostupné na: 

<http://www.skgeodesy.sk/files/content/ugkk/koncepcie/koncepcia-rozvoja-

aktualizacie-spravy-zakladnej-bazy-udajov-gis-roky-2011-2015.pdf > 

[18] Mapový server Národný geoportál [online]. © 2014 SAŽP [cit. 22.5.2016]. 

Dostupné na: < http://geoportal.gov.sk/sk/map> 

[19] Mapový klient ZBGIS® [online]. ©Sevitech, a.s.. Dostupné na: 

<https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx> 



43 

 

8 Zoznam použitých obrázkov a tabuliek 

Obr. 2.1: Vymedzenie záujmovej oblasti [2]  ................................................................... 10 

Obr. 2.2: Pohľadnica z obdobia Rakúsko-Uhorska zobrazujúca Starú Turú [4]  .............. 12 

Obr. 2.3: Výstavba administratívnej budovy závodu Chirana (1970) [5]  ........................ 13 

Obr. 2.4: Letecká snímka Starej Turej a jej okolia (2012) [1]  ......................................... 14 

Obr. 3.1: Tabula Hungariae, autor Lazarus Rosetti (výrez, zmenšený) [8]  ...................... 16 

Obr. 3.2: Müllerova mapa Uhorska (výrez, zmenšený) [9]  .............................................. 17 

Obr. 3.3: Mappa Comitatvs Nitriensis (výrez, zmenšený), autor S. Mikovíny [9]  ............. 17 

Obr. 3.4: Výrez z mapy 1. vojenského mapovania (zmenšený) [11]  ................................. 19 

Obr. 3.5: Výrez z mapy 2. vojenského mapovania (zmenšený) [11]  ................................. 20 

Obr. 3.6: Výrez z mapy 3. vojenského mapovania (zmenšený) [11]  ................................. 21 

Obr. 3.7: Mapový list M-33-120-C-b (výrez, zmenšený) [13]  .......................................... 22 

Obr. 3.8: Mapový list 34-14-11(výrez, zmenšený) [13]  ................................................... 24 

Obr. 3.9: Ukážka zo ZBGIS®(zmenšené) [16]  ................................................................. 26 

Obr 4.1: Schéma rozloženia identických bodov [18]  ....................................................... 27 

Obr. 5.1: Porovnanie zákresu obce a jej okolia na Müllerovej mape (vľavo) a na 

Mikovíniho mape (vpravo) [9]  ........................................................................ 31 

Obr. 5.2: Zakreslenie intravilánu obce (vľavo), mlyny zakreslené na vodných tokoch 

(vpravo) (1. voj. mapovanie) [11]  ................................................................... 32 

Obr. 5.3: Ukážka nesprávneho pomenovania miestnej časti (vľavo) a chybná poloha častí 

Stacho a Gregor (vpravo) (1. voj. mapovanie) [11]  ........................................ 33 

Obr. 5.4: Zákres intravilánu (2. voj. mapovanie) [11]  .................................................... 34 

Obr. 5.5: Časť Papraď zakreslená na zmenšenom výreze mapy 1. voj. mapovania (vľavo) 

a 2. voj. mapovania (vpravo) [11]  .................................................................. 34 

Obr. 5.6: Rozšírenie osídlenia a spôsob využívania krajiny v doline vodného toku [11]  .. 35 

Obr. 5.7: Zmeny medzi zakreslením časti územia (1. voj. mapovanie (vľavo) a 3. voj. 

mapovanie (vpravo)) [11]....................................................................................35 



44 

 

Obr. 5.8: Obr. 5.8: Zakreslenie povrchových lomov (vpravo), zakreslenie vodnej nádrže 

Dubník (uprostred), druhy lesných porastov (vľavo) (TM 25) [13] ...................36 

Obr. 5.9: Zmeny v intraviláne (TM 25) [13] .......................................................................36 

Obr. 5.10: Zánik osídlenia v doline Nárcie (vľavo mapa 3. voj. mapovania, vpravo TM  25) 

[11][13] ..............................................................................................................37 

Obr. 5.11: Intravilán mesta (TM 25 (vľavo hore), ZM 10 (vľavo dole)                                 

a  ZBGIS® (vpravo)) [13][14][19] .....................................................................38 

Obr. 5.12: Intravilán mesta (1. voj. mapovanie (vľavo), 2. voj. mapovanie (uprostred) 

a 3. voj. mapovanie (vpravo)) [11] .....................................................................39 

Obr. 5.13: Porovnanie rozlohy lesov (2. voj. mapovanie (vľavo) a ZBGIS® 

(vpravo)) [11][19]..............................................................................................39 

 

Tabuľka č. 1: Kategórie objektov ZBGIS® [16] ..................................................................26 

Tabuľka č. 2: Porovnanie presnosti (autorka) ....................................................................28 

Tabuľka č. 3: Porovnanie presnosti (autorka) ....................................................................29 


