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Motivace 

 

• Podat informaci o existenci webového nástroje pro 

uživatelský výzkum v oblasti práce se starými mapami, 

plány, atlasy a glóby. 
 

 

• Obsah:  

– Jak virtuální mapová sbírka Chartae-antiquae.cz vznikla. 

– Jaká data obsahuje. 

– Jaké nástroje obsahuje a jak s nimi pracovat. 

Chartae-antiquae.cz je víc než jen virtuální mapová sbírka 
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Projekt „Kartografické zdroje jako kulturní dědictví“ 

 
• Podtitul: Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, 

zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. 

• V rámci programu NAKI MK 

• 2011 – 2015 

• Web projektu: naki.vugtk.cz 
 

• Vytčené cíle:  

– vytvoření expertního znalostního systému v podobě webového portálu, jehož hlavní 

komponentou bude sada on-line nástrojů pro digitalizaci, zpracovávání, 

zpřístupňování a především využívání starých map, plánů, atlasů a glóbů. 

– Další důležitou komponentou bude on-line dostupná otevřená databáze starých 

kartografických děl = Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz  

– Součástí tohoto systému budou též zpřístupněné metodiky a technologické postupy, 

které budou vytvořeny a ověřeny během projektu. 

– Na webovém portálu bude umístěn on-line průvodce historickou krajinou s 

pracovním názvem „Virtualita a realita - obraz historické a současné krajiny Česka“ s 

vybranými ukázkami proměn krajiny k období středověku, raného novověku, 19. a 20. 

století. 



 
Na projektu spolupracující instituce 

 

• Klaudian Praha, s.r.o. 

• Antikvariát Ptolomaeus 

• Antikvariát - Praha.cz 

Moravský zemský archiv v Brně 

Královská kanonie 

premonstrátů na Strahově 
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Digitalizační centrum starých kartografických děl 

 
Digitalizace map a atlasů na přesném kartometrickém skeneru ScannTech 800i  

 

- formát A0+, možnost skenovat i větší formáty, kolébka 

- maximální optické rozlišení 800 dpi, barevná hloubka 24-bit,               

ICC profil, 

- atest od ČÚZK pro kartometrické skenování s maximální        

odchylkou v poloze 0,2 mm, 

- Naskenováno cca 75 000 starých map a 107 mapových atlasů 
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TALICH M., ANTOŠ F.: Metody a postupy digitalizace a zpřístupnění starých  

kartografických děl. INFORUM 2011: 17. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha, 24. - 26. 5. 2011. 

TALICH M.: Trendy výzkumu možností využívání starých map digitálními metodami. Kapitola v knize: Krajina jako historické 

jeviště. K poctě Evy Semotanové. Praha : Historický ústav, 2012 - (Chodějovská, E.; Šimůnek, R.), s. 373-386, ISBN 978-

80-7286-199-6 

ANTOŠ F., BÖHM O., TALICH M.: Accuracy testing of cartometric scanners for old maps digitiz In: 9th International 

Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Budapest, 4-5 September 2014, 8pp, 



 

 

 
• vytvoření věrného 3D modelu (rovnoměrně barevný, tvar hladké koule, čitelný ve 

všech detailech), 

• umožnění studia online, možnost porovnávání s jinými modely i současností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizace starých glóbů 
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Digitalizováno cca 120 a vystaveno 114 glóbů 
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Digitalizace starých glóbů 

TALICH M., AMBROŽOVÁ K., HAVRLANT J., BÖHM O.: Digitization of Old Globes by a Photogrammetric Method. 

Lecture Notes in Geoinformation and Cartography 2015. Cartography - Maps Connecting the World. 27th International 

Cartographic Conference 2015 - ICC2015. Editors: Claudia Robbi Sluter, Carla Bernadete Madureira Cruz, Paulo Márcio 

Leal de Menezes. pp 249-263, 2015, DOI 10.1007/978-3-319-17738-0_17, ISBN: 978-3-319-17737-3, ISSN 1863-2246 

AMBROŽOVÁ K., HAVRLANT J., TALICH M., BÖHM O.: The process of digitizing of old globe. In: The International 

Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B5, 2016, XXIII ISPRS 

Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B5-169-2016 

HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., TALICH M., BÖHM O.: Certifikovaná metodika georeferencování glóbů, 2014 

AMBROŽOVÁ K., TALICH M., BÖHM O.: Certifikovaná metodika digitalizace glóbů, 2013 

Zdroj: http://terkeptar.elte.hu 

W. J. Blaeu - 1645 W. J. Blaeu - 1602 W. J. Blaeu - 1630 
Zdroj: www.mapovasbirka.cz 

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-17738-0_17
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-17738-0_17


Virtuální mapová sbírka chartae-antiquae.cz 

- vedlejší produkt projektu NAKI, webový portál věnovaný starým kartografickým produktům 

chartae-antiquae.cz nebo www.virtualnimapovasbirka.cz , 

- nyní je dostupných cca 52.000 mapových listů a 114 glóbů z různých mapových sbírek v ČR, 

z nichž velká většina nemá a v blízké budoucnosti ani nebude mít prostředky na jejich 

digitalizaci, 

- v maximálním dostupném rozlišení (převážně 600dpi, část 800dpi), 

- prohlížení ve webové aplikaci typu Zoomify s vodoznakem, 

- georeferencovaná mapová díla zpřístupněna webovou mapovou službou (WMS, TMS), 

- webové aplikace pro práci se starými mapami – geografické vyhledávání, mapová 

prohlížečka, MapComparer, prohlížečka 3D a 2D modelů glóbů, vyhledávání mapových 

značek na mapách III. vojenského mapování, prohlížečka atlasů, převod Zoomify do WMS 

(georeferencer), zobrazení WMS/TMS vrstvy na 3D modelu terénu 

- Naskenováno cca 75.000 map, 107 atlasů, 120 glóbů = bohatý informační zdroj starých 

kartografických děl, postupně budou doplňovány na web 

- uživatelé = historici, kartografové, geodeti, krajináři, ekologové, vodohospodáři, urbanisti, 

architekti, studenti, badatelé, laická veřejnost, milovníci starých map,… 
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Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz 

Geografické vyhledávání 
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Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz 

Prohlížení map 
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Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz 

Prohlížení map 
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Zpřístupnění starých map na chartae-antiquae.cz 

Georeferencované mapy formou webové mapové služby 



Zpřístupnění starých atlasů na chartae-antiquae.cz 
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Prohlížečka atlasů 



Zpřístupnění starých glóbů na chartae-antiquae.cz 

14 

Prohlížečka 3D a 2D georeferencovaných modelů glóbů 

Zatím digitalizováno cca 120 a vystaveno 114 glóbů 



Zpřístupnění starých glóbů na chartae-antiquae.cz 
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Prohlížečka 3D a 2D georeferencovaných modelů glóbů 



Zpřístupnění starých glóbů na chartae-antiquae.cz 
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Prohlížečka 3D a 2D georeferencovaných modelů glóbů 



Mapové sady na chartae-antiquae.cz 
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Mapové sady na chartae-antiquae.cz 
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Mapové sady na chartae-antiquae.cz 
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Mapové sady na chartae-antiquae.cz 
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Mapové sady na chartae-antiquae.cz 
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Mapové sady na chartae-antiquae.cz 
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Webové aplikace na chartae-antiquae.cz 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

MapComparer – webová aplikace k porovnávání starých map 
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 Webová aplikace pro automatické rozpoznání značek 

v rastrových obrazech speciálních map  

III. vojenského mapování  

 Mapy III. Vojenského mapování mají bohatý mapový klíč, pokrytí celého území ČR (ČSR, 

Rak-Uher) a velký historický význam pro naše území (používány cca 80 let). 

Účelem je zvýšení efektivity využívání digitalizovaných starých map III. vojenského mapování 

• prostřednictvím systému pro automatické vyhledávání bodových mapových značek 

umožňujícího snazší práci s touto mapou,  

• což přispěje k jejímu lepšímu porozumění a zvýšení její užitné hodnoty. 

Cílem je vytvořit algoritmus pro automatické vyhledávání bodových mapových značek na 

digitalizovaných starých mapách a pomocí něj: 

• vyhledat bodové značky všech typů na všech mapových listech, 

• zaznamenat jejich polohu do databáze, 

• zpřístupnit výsledky formou webové aplikace. 
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Jak systém funguje 
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Jak systém funguje 

 



27 

 
Jak systém funguje 
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Webové aplikace na chartae-antiquae.cz 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Převod Zoomify do WMS - webová aplikace pro georeferencování vašich vlastních map 
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Webové aplikace na chartae-antiquae.cz 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Převod Zoomify do WMS – prohlížení výsledné WMS vrstvy 
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Webové aplikace na chartae-antiquae.cz 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography 

Převod Zoomify do WMS – porovnání s jinou mapou 
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Webové aplikace na chartae-antiquae.cz 

Zobrazení WMS nebo TMS na 3D modelu terénu - webová aplikace pro 

zobrazení vašich vlastních georeferencovaných starých map 



Historická krajina v rámci projektu 

Uplatnění dílčích výsledků řešení projektu: 

• Základní výzkum: Historická geografie (historická krajina), historická kartografie, využití 

komparativní metody, synergický efekt kombinace mapových, obrazových a písemných 

pramenů, virtuální krajiny v prostředí internetu  

• Aplikovaný výzkum: výuka a popularizace 

  landscapes.hiu.cas.cz 

  towns.hiu.cas.cz 

• Internetové aplikace versus tištěné výstupy 
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Praha s okolím na digitálním modelu podle mapy 

II. vojenského mapování, polovina 19. století  
Nuselské údolí na 3D modelech a vedutě 

CHODĚJOVSKÁ E., SEMOTANOVÁ E., ŠIMŮNEK R.: Historical Landscapes in Bohemia, Regions of Třeboň, 

Broumov and Praha, Praha : Institute of History, Czech Academy of Science, 2015, ISBN: 978-80-7286-258-0  

ŠIMŮNEK R., ANTOŠ F., HAVRLANT J.: Třeboňsko na I. vojenském mapování , Historická geografie vol.40, 2 

(2014), p. 153-204 [2014 

CHODĚJOVSKÁ E., KREJČÍ J.: The 18th century Prague. Josef Danile Huber´s Images of the capital city of 

Bohemia, 13 s., rukopis. 



Děkuji za pozornost 
 

 

chartae-antiquae.cz 

 

www.virtualnimapovasbirka.cz 

landscapes.hiu.cas.cz 

33 

Chartae-antiquae.cz je víc než jen virtuální mapová sbírka 


