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ABSTRAKT 
Bakalářská práce, zaměřená na objekt Zámek Duchcov, se zabývá zpracováním 

mapové a plánové dokumentace objektu, jeho okolí a panství Duchcov – Horní Litvínov, 

do kterého objekt spadá. Součástí práce je i stručný historický vývoj objektu a panství a 

fotografie zachycující historický i současný stav zámku a jeho okolí. Zpracovávanými 

podkladovými materiály byly císařské povinné otisky map stabilního katastru, katastrální 

mapy vyřazené, první vydání státní mapy odvozené (SMO-5) a další podklady. Zpracované 

materiály byly publikovány webovou mapovou aplikací.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
 Zámek Duchcov, panství Duchcov – Horní Litvínov, císařské povinné otisky, 

státní mapa odvozená, georeferencování, vektorizace. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
This Bachelor thesis, focused on building chateau Duchcov, deals with process of 

mapping and design documentation of the object, its surroundings and Duchcov – Horní 

Litvínov manor, in which the object is included. The thesis includes also brief history of 

the building and domain and pictures showing historical and the current state of the 

Duchcov chateau and the surroundings. Processed background materials were imperial 

obligatory imprints of stable cadastre, cadastral maps discarded and first edition state maps 

derived (SMO-5) and other documents. Processed materials have been published by web 

mapping application. 

KEY WORDS 
Chateau Duchcov, Duchcov – Horní Litvínov manor, imperial obligatory imprints 

of stable cadastre, state maps derived, georeferencing, vectorization. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce vznikla v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje 

národní a kulturní identity (NAKI), jehož zřizovatelem je Ministerstvo kultury České 

republiky. Práce se zabývá objektem Zámek Duchcov, který patří v programu NAKI do 

jednoho z projektů s názvem „Historický fotografický materiál – identifikace, 

dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních 

typů paměťových institucí“ (kód projektu: DF13P01OVV007). 

 

Cíle práce 

Cílem práce je shromáždění, zpracování a poskytnutí historických plánových a 

mapových dokumentací veřejnosti pomocí webového rozhraní s možností náhledu do 

historie skrz dobové fotografie a porovnání s aktuálním stavem objektu. 

Rozvržení práce 

Práce byla rozvržena do několika kapitol zaměřujících se na různé kroky v průběhu 

zpracovávání daného tématu. 

První kapitola Rešerše se zaměřuje na vyhledání a zmínění podobných prací na 

mnou řešenou problematiku. 

Kapitola druhá Zájmové území má za úkol vymezit zájmové území, ke kterému je 

práce vztažena. 

Třetí kapitola Historie je zaměřena na stručný popis historického vývoje oblasti. Je 

rozdělena na tři části – zámek, panství, osobnosti. Část o zámku se zabývá spíše fyzickou 

podobou zámku a jeho okolí, zatímco panství se zabývá stránkou správní. 

Sběr dat je čtvrtá kapitola, jež se zabývá výčtem míst a institucí, na kterých byly či 

nebyly dohledány materiály důležité při dalším zpracovávání. 

Pátá kapitola Popis použitých podkladů má za úkol stručně přiblížit s daty, se 

kterými bylo pracováno. 

Šestá kapitola Příprava a zpracování dat popisuje jednotlivé kroky nezbytných 

úprav zdrojových dat, aby je bylo možné použít pro následné zpracování a reprezentování 

ve webové mapové aplikaci. 
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Zhodnocení provedené práce v Přípravě a zpracování dat je uvedeno v kapitole 

sedmé Zhodnocení zpracování dat a příprava pro webovou mapovou aplikaci. 

Osmá kapitola Webová mapová aplikace je kapitolou zabývající se vytvořením 

samotné webové mapové aplikace, díky které je možno připravená data poskytnout 

k nahlédnutí veřejnosti skrz webové rozhraní.  

Závěr shrnuje výsledek práce a informuje o splnění zadání a cílů práce. 
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1 REŠERŠE 

V rámci bakalářské práce byla vyhledána data plánových a mapových dokumentací 

určitého území. Tato data by se dala zpracovávat odlišnými cestami. Zaprvé analýza území 

a použití materiálů pouze jako podklad pro závěr a vyhodnocení dané oblasti v rámci 

studie. Nebo zadruhé jsou data použita jako zdroj pro digitalizaci s možností následné 

aplikace v GIS. 

Práce zabývající se mimo jiné plánovou a mapovou dokumentací a shromáždění 

dalších pramenů týkajících se Duchcovského zámku je například studie pana PhDr. 

Mariana Hochela, Ph.D. kastelána duchcovského zámku. Nese název Valdštejnský špitál a 

Reinerova freska Nanebevzetí Panny Marie v Duchcově, Obrazy a dokumentace. Tato 

kniha je ucelený svazek digitalizovaných pramenů převedených do tisku a odkazů na 

umístění originálů. Je to velmi mladá práce vydaná teprve nedávno. Jistě by takováto 

studie a odkazy na soubory všech dostupných materiálů týkajících se Duchcova a jeho 

okolí byly velmi přínosné při shánění potřebných materiálů pro tuto bakalářskou práci. 

Bohužel jsem na knihu pana M. Hochela narazil až příliš pozdě, abych ji mohl nějak 

prostudovat. 

Tato bakalářská práce se zabývá možností využití získaných materiálů, tedy 

mapových a plánových dokumentací aj., v GIS. Podobných prací se v dnešní době objevuje 

stále více s rostoucím rozmachem GIS jako takových. Práce se liší územím, přesnostmi 

získaných materiálů na daném území a počtem existujících analogových záznamů 

vhodných pro digitalizaci a použití pro práci, avšak postup, metodika a zásady zpracování 

musí být pro správnost a možnost publikace výsledků zachovány. Prací zabývající se 

zpracováním mapové a plánové dokumentace je například bakalářská práce Moniky 

Hartmanové, Zámek Hrádek u Nechanic – zpracování mapové a plánové dokumentace, 

která vznikla pod vedením paní Ing. Růženy Zimové, Ph.D. na katedře geomatiky na 

ČVUT v Praze.  

Ve zmiňované práci Monika Hartmanová dosahuje přesnosti transformací 

využitých pro georeferencování (afinní a 2. pol. stupně) Císařských povinných otisků 

v rozmezí 0,4 – 3,0 metrů na mapový list. [24] Tuto přesnost potvrzuje i diplomová práce 

Heleny Míkové, Zámek Konopiště – zpracování mapové a plánové dokumentace, pod 

vedením Ing. Jiřího Cajthamla, Ph.D., ve které dosahuje přesnosti transformací (2. pol. 

stupně) v rozmezí 0,3 – 2,7 metrů na identických bodech. [25] Z výsledků těchto prací tak 

můžeme očekávat velikost odchylky při georeferencování Císařských povinných otisků.  
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2 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Barokní zámek s klasicistní tváří stojící na okraji města tvoří nedílnou součást 

historického centra Duchcova. Tento objekt vyrostl na místě bývalé duchcovské tvrze jako 

sídlo rodu Valdštejnů v roce 1675 – 1685. K samotnému objektu zámku a pod správu 

zámku patřily např.:kostel Zvěstování Panny Marie, některé přilehlé budovy (sloužící jako 

hospodářské budovy zámku), rozsáhlý anglický park, barokní špitál nebo dům zámeckého 

zahradníka v parku, aj. Dále se v areálu zámku nacházel pivovar.  

Celý areál se nachází v západní části města (Obr. 2.1). 

 

Obr. 2.1 Lokalizace areálu zámku Duchcov na Základní mapě ČR 1 : 50 000 [zdroj: 

ČÚZK] 

Samotné město Duchcov se nachází v podkrušnohorské uhelné pánvi v Ústeckém 

kraji na severozápadě Čech asi v jedné třetině vzdálenosti mezi Teplicemi a Mostem. 

Státní hranice s Německem je vzdálená necelých 20 km. 
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Obr. 2.2 Poloha Duchcova na přehledce Katastrální mapy ČR [zdroj: ČÚZK] 

Vyznačené území zahrnující budovu zámku, hospodářské budovy, park a již 

neexistující budovu špitálu, by pojalo celou zájmovou lokalitu vztahující se k zámku. 

Ovšem k lepší představě o využití půdy, vývoji a rozvoji města Duchcova, a možnosti 

dalšího použití a zpracování dat jsem se zaměřil a zpracoval širší okolí zámeckých 

pozemků a celého města.  
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3 HISTORIE 

3.1 Zámek a okolí 

Duchcovský zámek vznikal v letech 1675 – 1685. Nechal ho vystavět Jan Bedřich 

z Valdštejna podle plánů architekta Jeana Baptiste Matheye (1630 – 1696) na místě, kde 

stálo starší renesanční lobkovické sídlo. Roku 1707 byl barokní zámek rozšířen o dvě 

boční křídla. Při výstavbě podle projektu J. B. Matheye vzniklo vnější zámecké nádvoří, 

navazující na Čestný dvůr. Nádvoří a Čestný dvůr jsou od sebe odděleny ozdobným plotem 

s pilíři se dvěma vázami a čtyřmi sochami od Matyáše Bernarda Brauna (1684 – 1738). [1] 

 

Obr. 3.1 Plot mezi nádvořím a Čestným dvorem 

Dvě sochy představují zápasícího Herkula a další bohyni Minervu a boha Marta. 

Podle plánů italského architekta Marca Antonia Canevale (1652 – 1711) byla za 

Arnošta Josefa z Valdštejna započata výstavba zámeckého kostela Zvěstování Panny 

Marie, který byl v roce 1722 slavnostně vysvěcen. Kostel je krčkem propojen s jižním 

křídlem zámku a na jeho výzdobě se podíleli špičkoví umělci tehdejší doby - sochař 

Matyáš Bernard Braun (1684 – 1738), malíř Václav Vavřinec Reiner (1689 – 1743) a 

architekt František Maxmilián Kaňka (1674 – 1766). [1]  

V roce 1731 vznikla tzv. Knížecí zahrada. K jejímu vzniku bylo za potřebí 

terénních úprav a zajištění opěrnými zdmi místa před severním křídlem zámku. Tato 

zahrada byla v letech 1967 – 1968 barokně rekonstruována. [1] 
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Barokní období zámku vyvrcholilo stavbou hraběcího špitálu 

s kostelem Nanebevzetí Panny Marie s freskou Václava Vavřince Reinera (1689–1743). 

(Obr. 3.2) [1] 

 

Obr. 3.2 Špitál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie [2] 

Kdo vystavěl špitál v letech 1716 – 1728 není přesně známé. Autorem je 

pravděpodobně litoměřický stavitel Octavian Broggio (1670 – 1742) nebo František 

Maxmilián Kaňka (1674 – 1766). Přibližně ve stejnou dobu jako špitál vznikala zahrada 

s přísně symetrickou kompozicí s pravidelně členěnými květinovými záhony, s alejí 

tvarovaných stromů, živých stěn, s okrasnými zídkami a s oživujícími fontánami a bazény. 

Hlavní osa zahrady procházela středem zahradního průčelí zámku ke vchodu kostela dnes 

už neexistujícího špitálu. [1] 
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Obr. 3.3 Veduta duchcovského zámku, hraběcího špitálu a zahrady, 18. století. [1] 

Tato rozsáhlá zahrada ve francouzském stylu, založena za Jana Josefa z Valdštejna, 

patřila k nejpozoruhodnějším svého druhu. Zámecký areál včetně unikátní zahrady byl 

nadále od roku 1720 upravován. V letech 1812 – 1818 dostaly fasády zámku současný 

klasicistní vzhled. Následně byl upraven i rozsáhlý přírodní park. [1] 

Vedlejší, navazující, část pozdějšího parku byla architektonicky ztvárněna 

jednopodlažním pavilonem, který po klasicistní úpravě sloužil jako obydlí pro zahradníka. 

Byly k němu přistavěny skleníky pro pěstování okrasných rostlin. [1] 

Upravit zámek a okolí do klasicistní podoby se rozhodl tehdejší majitel panství 

František Adam z Valdštejna. Úpravy byly provázeny postupnou přeměnou barokní 

zahrady. Na rozšířeném území byl zakládán anglický park s volně komponovanými 

cestami a skupinami stromů. Jedinou páteří byla diagonálně vedená alej od Knížecí 

zahrady k okraji parku – tato alej je dodnes zachována.  Park oživovala tekoucí voda, 

napájející několik rybníků. Dodnes se zachoval tzv. Sfingový rybníček s plastikami 

z počátku 18. století. (Obr. 3.4) [1] 
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Obr. 3.4 Sfingový rybník 

V zámku již po zbytek celého 19. století k závažnějším stavebním úpravám 

nedocházelo. Pouze kolem roku 1850 a v roce 1884 byly prováděny drobné interiérové 

úpravy. Po pozemkové reformě v roce 1921, prodali Valdštejnové zámek státu a odvezli si 

většinu mobiliáře včetně historické knihovny. Došlo k četným stavebním úpravám. [1] 

Krušné 20. století nemělo na zámecký areál příznivý dopad. Během pobytu ruské 

osvobozovací armády dne 10. května 1945 došlo k požáru kostela Zvěstování Panny 

Marie. Požár nenahraditelně zničil celý interiér kostela včetně Reinerových obrazů, 

Braunových soch a jiných uměleckých děl. Z požáru unikla jen tzv. Valdštejnská kaple 

na jižní straně lodi a krypta s ostatky osmi členů Valdštejnského rodu pod kaplí. V 

souvislosti se zamýšlenou povrchovou těžbou uhlí byl v letech po roce 1956 zámecký park 

likvidován. V této souvislosti padl za oběť i barokní špitál. K těžbě uhlí však na území 

zámeckého parku nikdy nedošlo. V dalších letech byl park rekultivován a obnoven. Bylo 

přistoupeno i k obnově zámeckého traktu. Dále byl zřízen moderní pavilon v parku 

v blízkosti zámku, kam byly umístěny původní Reinerovy fresky z kopule kostela 

barokního špitálu. Z původních porostů se v parku zachovaly pouze ojediněle duby, jasany, 

lípy a platany. Ostatní dřeviny jsou z pozdějších období. [1] 

18. a 19. století je považováno za „zlatou éru“ zámku. Toto období připomíná 

Valdštejnský sál s rodovou galerií předků, Valdštejnské muzeum, expozice v Biliárovém 

křídle zámku, tři místnosti zámeckého personálu, muzeum věnované osobnosti Giacoma 
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Casanovy (1725- 1798), který na zámku v Duchcově prožil posledních 13 let svého života, 

nebo obnovená zámecká obrazárna. [1] 

3.2 Osobnosti zámku 

Asi nejvýznamnější osobností žijící na zámku v Duchcově byl Giacomo Casanova 

(1725 – 1798), který na zámku dožil svých posledních 13 let života. 

 

Obr. 3.5 Giacomo Casanova (1725 – 1798) [3] 

Na zámek se Giacomo Casanova dostal jako knihovník Josefa Karla Eusebia 

z Valdštejna v roce 1785.  Jako knihovník prý ale Casanova nepracoval. Spíše jeho bohaté 

dobrodružné zážitky a životní zkušenosti využíval pro pobavení u stolu. V té době (1785 – 

1798) se z G. Casanovy stal také spisovatel. Měl zázemí a podporu od J. K. Eusebia 

z Valdštejna, který mu vyplácel zlaté, a tak se rozhodl sepsat zde autobiografii Histoire de 

ma vie. [3] [18] 

Město je na pobyt toho známého svůdce velmi hrdé. Roky G. Casanovy 

v Duchcově připomíná muzeum věnované jeho osobnosti.   

3.3 Panství Duchcov – Horní Litvínov 

Do 15. století patřil Duchcov zpravidla k oseckému panství. V 16. století byla 

Kaplíři ze Sulevic duchcovská tvrz přebudována na zámek. V roce 1523 postoupil Jan 

Kaplíř ze Sulevic panství Děpoltovi z Lobkovic a rod Lobkoviců zde následně vládl přes 

100 let. V této době se vytvořil základ pozdějšího panství Duchcov – Horní Litvínov, 

spojením Duchcova, Litvínova a Jiřetína. [4] 
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Roku 1639 zemřel poslední majitel z Lobkovic, František Josef, po kterém se stala 

dědičkou jeho manželka Marie Polyxena z Talmberka. Ta se roku 1642 provdala za 

Maxmiliána z Valdštejna. [4] 

Roku 1680 syn Maxmiliána z Valdštejna, Jan Bedřich z Valdštejna udělal z panství 

Duchcov – Horní Litvínov fideikomis
1
. Díky tomuto aktu jsou tyto dva územně spolu 

nesouvisející různorodé a oseckým panstvím oddělené celky trvale spojeny pod jednu 

správu. Duchcov převažuje polním hospodářstvím na rozdíl od Litvínovska s lesním 

hospodářstvím s lesy pokrývajícími Krušné hory až po státní hranici. Koncem 18. a 

začátkem 19. století se v oblasti začíná rozmáhat důlní činnost. [4] 

Rozsah území panství se dostává do finální podoby roku 1713, kdy k němu na 

litvínovské straně Jan Josef z Valdštejna připojuje přikoupený statek Záluží. Tento statek 

však nespadá pod fideikomis, ale zůstává pouze zděděným statkem se správou s fideikomis 

sdílenou. [4] 

Na konci 19. století má Horní Litvínov a Záluží celkovou výměru 9746,51 ha (z 

toho 1452,99 ha polí, 527,38 ha luk, 46,03 ha zahrad, 71,82 ha pastvin, 84,98 ha rybníků, 

7534,42 ha lesů, 3,62 ha močálů, 11,08 neplodné půdy a 14,10 ha zastavěné půdy). [4] 

  

                                                 
1
 Fideikomis = V českém prostředí jde o svěřenecký statek (svěřenectví), což byl majetek, který v rodu 

přecházel na určené následníky jako nezcizitelný. Zůstával jako rodinný celek. (zdroj: Václav RAMEŠ, 

Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005.) 



19 

  

4 SBĚR DAT 

K jedné z nejdůležitějších částí práce patří vyhledání vhodných podkladových 

materiálů týkajících se zájmového objektu a jeho okolí. Bez nalezení dostatečného 

množství vyhovujících podkladových materiálů by nebylo možné v dalším zpracovávání 

pokračovat. Mezi vhodný podkladový materiál patří: historické mapy a plány, historické i 

současné fotografie, publikace a sborníky.  

Provedené vyhledávání a zisk vhodných podkladů bych mohl rozdělit do dvou 

větví. 

 získání materiálů s pomocí fakulty 

 vlastní vyhledávání 

Data získaná pomocí fakulty, přímo z fakultních serverů nebo pouze 

zprostředkovaně jsou přehledně uvedena v tabulce 4.1. 

Jako první získaná data jsem obdržel od fakulty historické mapy Císařských 

povinných otisků map stabilního katastru (r. 1842, 1606-1 Duchcov), Katastrální mapu 

reambulovaného stabilního katastru (r. 1876, 1606-1 Duchcov), dále jako Katastrální mapa 

vyřazená, a první vydání státní mapy odvozené SMO-5 (r. 1950, mapové listy MOST20, 

MOST30, TEPL28, TEPL29, TEPL38, TEPL39). 

Jako další potenciální zdroj informací, podkladových materiálů a fotografií je 

databázový systém CastIS. Tento zdroj je databázový systém sloužící pro databázovou 

evidenci a správu mobiliárních fondů památkových objektů, muzeí, galerií, církevních 

objektů, sbírek a depozitářů. V tomto systému fungujícím na základě principů Národního 

památkového ústavu nebylo nalezeno žádných vyhovujících použitelných materiálů. 

Důležitým dokumentem poskytnutým od  fakulty byl textový dokument 

archivářského průzkumu vypracovaného archivářkou Kristýnou Doležalovou. Tento 

dokument má název Velkostatek Duchcov.docx, je součástí elektronické přílohy a byl 

použit výhradně pro zpracování bodové vrstvy panství a jako cenný zdroj stručného 

historického vývoje území panství. 

Nemohu opomenout dvě velké instituce, kde bylo nalezeno větší množství 

archiválií. Jednou z nich je Státní oblastní archiv v Praze – SOA Praha a druhou je Národní 

památkový ústav – NPÚ.  V NPÚ bylo požádáno o naskenování stavebně historického 

průzkumu z roku 1979. Jednalo se o 5 dokumentů: plány sklepů, přízemí, 1. patra, 2. patra 
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a střech. Na skeny těchto dokumentů bylo nutno déle čekat, jelikož v NPÚ měli technické 

problémy se skenerem. Ve Státním oblastním archivu v Praze bylo požadavku o 

naskenování čtyř archiválií vyhověno a archiválie označené inventárními čísly 1149, 1152, 

1303 a 1307 (obr. 4.1) z fondu Velkostatek Duchcov a Horní Litvínov byly poskytnuty ke 

zpracování v rámci této bakalářské práce. 

Zdroj Získaný použitý materiál 

ČUZK 

Císařské povinné otisky map stabilního katastru (r. 1842, 1606-1 

Duchcov) 

Katastrální mapa vyřazená (r. 1876, 1606-1 Duchcov) 

Státní mapa odvozená (r. 1950, MOST(20 a 30), TEPL (28, 29, 38, 39)) 

SOA Velkostatek Duchcov a Horní Litvínov (1307, 1303, 1149, 1152) 

archivářský 

průzkum 
Velkostatek Duchcov.docx 

NPÚ plány SHP zámku - sklepy, přízemí, 1. patro, 2. patro, střechy 

Tab. 4.1 Přehled získaného použitého materiálu – s pomocí fakulty 

 

Obr. 4.1 Ukázka dat ze SOA Praha (fond Velkostatek Duchcov a Horní Litvínov, inv. č. 

1307), vyobrazení města Duchcova v 1. polovině 19. století na mapě v měřítku 1 : 20 000 

Velmi přínosným zdrojem podkladových materiálů, dat a informací bylo městské 

muzeum v Duchcově. Po schůzce s panem Mgr. Jiřím Burešem jsem mnohem lépe zapadl 

do atmosféry duchcovského kraje. Při návštěvě muzea jsem získal hlavní a nejdůležitější 

představu o dřívější podobě Duchcova a jeho okolí. Byla mi ukázána sbírka jistého pana B. 

Marra, který v Duchcově žil a za svůj život vytvořil sborník historických fotografií, plánů a 
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kreseb z Duchcova a okolí. Tento sborník jsem následně obdržel i v digitalizované podobě 

a mohl tak vybrané materiály použít pro další zpracování v práci, ať už se jednalo o pouhé 

ukázání fotografií ve webové aplikaci nebo snaha o georeferencování plánů zahrady. 

Z důvodu značné vzdálenosti, kterou bylo třeba urazit, abych se do Duchcova 

dostal, jsem se tam vydal pouze jednou a při té příležitosti se snažil zařídit, co možná 

nejvíce se dalo. Při mé návštěvě jsem se chtěl sejít s panem kastelánem, se kterým jsem 

bohužel neměl smluvenou schůzku. Bohužel byl velmi zaneprázdněn a ke schůzce tak 

nemohlo dojít. Na správě zámku mi ovšem bylo řečeno a dále i v mailu od pana kastelána 

potvrzeno, že žádný vhodný materiál plánové a mapové dokumentace na objektu zámku 

není. Byl jsem odkázán na SOA a NPÚ. Dále jsem v Duchcově pořídil několik aktuálních 

fotografií pro možnost porovnání současného a historického stavu zámku a jeho okolí. 

 

Obr. 4.2 Ukázka dat získaných ze sborníku B. Marra v duchcovském muzeu, plán města z 

r. 1800 složený ze dvou částí 

Další navštívenou institucí byl Národní archiv. V Národním archivu jsem měl 

k dispozici 2 kartony z fondu Státní památková správa. Bohužel v těchto kartonech nebyl 

nalezen žádný vyhovující materiál. 

Metainformační systém Národního památkového ústavu (MIS) byl prohledán na 

základě parametrického vyhledávání, které umožňuje přístupová webová adresa. [20] 

Bohužel pod žádným ze zadaných parametrů „plánová dokumentace“, „mapy a plány 

území“ v územní identifikaci „Ústecký kraj“ nebylo vyhledávání úspěšné.  
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Jako zdroj současných vektorových dat byl využit Veřejný dálkový přístup k datům 

registru územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN. Ze serverů RÚIAN byla ve 

výměnném formátu stažena nejaktuálnější vektorová data (z data 31. 3. 2015), která byla 

následně exportována a uložena jako jedna z vektorových vrstev. 

Zdroj Získaný použitý materiál 

Muzeum 
města 

Duchcova 

Pozůstalost 
B. Marra 

Projekt 1816 - anglický park 

Anglický park 1816 - 1816 

Francouzská zahrada 1730 

Ptačí perspektiva - zahrada 1720 

Zahrada 1798 

Ptačí perspektiva -Duchcov 1740 

Plán města Duchcova z roku 1888 

Město Duchcov v roce 1800 (část 1. a část 2.) 

přehledná mapa částí Duchcova a jeho okolí (1735 - 1787) 

okresní mapa (1861) 

vybrané kresby a fotografie ze Sbírky starých fotografií a Sbírky starých 
pohlednic  

RÚIAN XML soubor s aktuálními vektorovými daty RÚIAN 

Tab. 4.2 Přehled získaného použitého materiálu – mimo fakultu 

Nepostradatelnou součástí práce a výsledné webové aplikace jsou bezesporu 

historické fotografie, pohlednice nebo kresby. Vedle již zmíněného zdroje Pozůstalost B. 

Marra jsem fotografie a pohlednice vyhledával na internetových zdrojích. Nejpřínosnějším 

online zdrojem se stala webová stránka FOTOHISTORIE [5], kde je celkem velké 

množství fotografií v dobré digitální kvalitě na jednom místě. Dalšími online zdroji byly 

[6], [7]. 
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5 POPIS POUŽITÝCH PODKLADŮ 

Pro lepší představu při zpracovávání jednotlivých mapových podkladů je dobré si 

nastínit, s jakými daty bude probíhat zpracovávání, a k jakým aktuálním datům jsou 

historické zdroje polohově přiřazeny. Zmíněná historická velká mapová díla budou 

seřazena chronologicky podle data svého vzniku. 

5.1 Aktuální zdroje polohových informací 

Ke zdrojům či podkladům aktuální polohové informace můžeme přiřadit jakoukoliv 

dostupnou WMS nebo WMTS službu poskytovanou geoportálem ČÚZK [8]. Ne každá je 

ovšem vhodná jako podklad pro všechny druhy zpracovávaných dat. Pro úlohu 

georeferencování je nejvhodnější ta polohově nejpřesnější dostupná WMS služba, kterou 

bezpochyby je Digitální katastrální mapa, DKM.  

WMS služba s připojenou Digitální katastrální mapou [9] byla využívána nejčastěji 

jako podkladová vrstva pro georeferencování téměř všech mapových dokumentací a 

historických mapových děl.  

Dalšími zdroji využitými pro zpracování byly připojené WMS služby: 

- Státní mapa 1 : 5 000 – rastr [10] 

- Základní mapa 1 : 10 000 [11] a 1 : 50 000 [16] 

- Ortofoto [12] a Archivní ortofoto [13] 

- Klady mapových listů [14] 

a WMTS služba II. vojenského mapování [15]. 

Tyto další WMS služby byly využívány k georeferencování méně přesných 

mapových a plánových dokumentací a map menšího měřítka. Výjimku tvoří služba Klady 

mapových listů, která byla použita pro polohové určení mapových listů SMO-5. 

5.2  Císařské povinné otisky map stabilního katastru 

Tyto mapy vznikaly v první polovině 19. století (1826 – 1843 Čechy a 1824 – 1836 

Morava a Slezsko), s důrazem na vyhotovení mapového díla stejným způsobem na celém 

území, což měla zajistit měřická instrukce z roku 1824. Je to mapové dílo stabilního 

katastru, jenž se stal platným v roce 1817. [8] [17] 

Samotné zpracování mapování a vyhotovení probíhalo metodou měřického stolu 

s kartografickým základem Cassini – Soldnerova zobrazení na Zachově elipsoidu. 

Vznikající mapy byly v měřítku 1 : 2 880. [8] [17] 
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Každé katastrální území vznikalo samostatně, najednou a na svých vlastních 

mapových listech, které jsou vždy uvedeny v přehledu pro dané katastrální území. 

V závislosti na velikosti katastrálního území se tak jeden mapový celek skládá z několika 

mapových listů na sebe navazujících. Celé mapové dílo je tak slepené z ostrůvků 

jednotlivých katastrálních území. 

Za císaře Františka I., za kterého vznikalo celé mapové dílo, byl Centrální archiv 

pozemkového katastru ve Vídni, kam také, dle patentu, musely putovat kolorované a 

adjustované kopie všech mapových listů k archivaci. Těmto kopiím se říkalo povinné 

císařské otisky. Pro možnost zákresu změn sloužila další kopie. Ta byla ovšem podlepena 

kartonem a rozřezána na čtvrtiny. [17] 

Povinné císařské otisky byly po vzniku Československa v rámci archivní rozluky 

předány do Prahy. [8] 

Katastrální území 1606-1 Duchcov (Obr. 5.1) bylo vyhotoveno roku 1842. 

 

Obr. 5.1 Zámek Duchcov, historické centrum a špitál - výřez z císařských otisků z roku 

1842 [zdroj: ČÚZK] 

5.3 II. vojenské mapování Habsburské monarchie – Františkovo 

II. vojenské mapování Habsburské monarchie – Františkovo (dále jen II. vojenské 

mapování – II.VM) je dostupné jako jedna z WMTS služeb geoportálu INSPIRE. [15] Je 

tedy ve webové aplikaci připojeno jako WMTS služba. 

II.VM probíhalo v letech 1836 – 1852 v měřítku 1 : 28 800. [19] 
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II. vojenskému mapování jako geodetický základ slouží vojenská triangulace. Tato 

skutečnost zapříčiňuje, že II.VM je přesnější než I. vojenské mapování. Dalším pozitivním 

vlivem na přesnost II.VM je fakt, že podkladem tohoto mapování byly mapy Stabilního 

katastru v měřítku 1 : 2 880. Dále byly odvozeny generální mapy (1 : 288 000) a speciální 

mapy (1 : 144 000). Obsah map II.VM je v podstatě stejný jako u map I.VM s rozdílem 

přidaných výšek ve vídeňských sázích u trigonometrických bodů. Mapy vznikaly v období 

průmyslové revoluce, a tak zachycují krajinu v době, kdy procento lesů je na úkor lánů polí 

minimální. [19] 

 

Obr. 5.2 Duchcov a okolí na výřezu II. vojenského mapování [15] 

5.4 Katastrální mapa reambulovaného stabilního katastru 

Katastrální mapa reambulovaného stabilního katastru, dále jako katastrální mapa 

vyřazená (KM-V), pochází z roku 1876 a je v měřítku 1 : 2 880.  

KM-V byla výsledkem reambulance mapového operátu stabilního katastru v letech 

1869 – 1882. Zákon z roku 1869 nařizoval provedení reambulance katastru. Jako grafický 

podklad sloužily litografické otisky stávající mapy stabilního katastru a existující indikační 

skici. Vyšetřené změny byly zakresleny rumělkou do otisku mapy, přičemž neplatná 

kresba se dvěma krátkými čarami, kolmými k hranici, škrtla, škrtla se i neplatná parcelní 

čísla, místní názvy apod.  Nová mapa vznikala pouze tehdy, byla-li doplněná mapa 

nečitelná. Povolení podstatně mírnější mezní odchylky (2.5x větší) a účast méně 
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zkušených a nekvalifikovaných lidí se neblaze projevily na výsledku prací. Reambulance 

negativně ovlivnila stav mapového operátu stabilního katastru. [17]  

 

Obr. 5.3 Ukázka Katastrální mapy - vyřazené z roku 1876, zobrazuje jižní část Duchcova 

zasaženou průmyslovou revolucí [zdroj: ČÚZK] 

5.5 První vydání Státní mapy odvozené SMO-5 

Státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5 000 vznikala od roku 1950 jako provizorium. 

Mapa byla polohopisně odvozována z katastrálních map a výškopisně z nejvhodnějších 

existujících podkladů. Takovými podklady byly např.: topografické mapy v systému S-

1952 nebo topografické sekce III. vojenského mapování. Výškopis byl znázorňován 

v hnědé barvě vrstevnicemi, technickými a topografickými šrafami a kótami. Grafické 

podání mapového rámu se v průběhu vydávání lišilo. U prvního vydání jsou vyznačeny 

rysky rovinné souřadnicové sítě Křovákova zobrazení v půlkilometrových intervalech. 

Mapové listy SMO-5 byly až do roku 1990 pro veřejnost nepřístupné, a byly používány 

pouze pro vnitřní potřebu státních orgánů a socialistických organizací. [8] 

Mapové listy SMO-5 pokrývají téměř celé území státu v souvislém kladu. 

Jednotlivé listy zobrazují území o velikosti 5 km
2
 (2km x 2.5km). [17] 
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Obr. 5.4 Zámek Duchcov na středu, špitál vlevo a historické centrum Duchcova vpravo na 

výřezu ze SMO-5 z roku 1950 [zdroj: ČÚZK] 

Součástí mapových listů jsou mimorámové údaje obsahující označení mapy, 

informace o souřadnicovém a výškovém systému, měřítko a tiráž. Obsahem polohopisné 

složky jsou komunikace, sídla, vodstvo, správní hranice, ale i místní a pomístní názvy aj. 

[17] 

5.6 Vektorová data RÚIAN 

Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

– RÚIAN je služba poskytující informace ve formě vektorových dat ve výměnném formátu 

XML fungující pod ČÚZK. Pro získání dat bylo nastaveno několik vstupních údajů, 

jakými jsou Časový rozsah, Územní prvky, Datová sada a Územní omezení.  

Z nabídnutých XML souborů je pak nutno vybrat ten nejaktuálnější. Soubor je po 

načtení tvořen z několika vektorových polygonových a bodových vrstev. Pro další práci 

s daty je nutné provést export jednotlivých vrstev. 

5.7 Další použité mapové podklady 

Mezi dalšími využitými mapovými podklady je jedním z nejdůležitějších 

Přehledová mapa panství Duchcov – Horní Litvínov získána ze Státního oblastního archivu 

v Praze. Mapa byla naskenována v rozlišení 300 dpi. Sken tvořilo 12 dlaždic spojených 

tkaninou pro snadné skládání mapy do menšího formátu. Tyto spoje byly nežádoucím 

prvkem naskenované mapy, která tak musela být před dalším použitím upravena. Mapa je 
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vyhotovena v měřítku 1 : 50 000 a zobrazuje území panství Duchcov – Horní Litvínov 

spadající pod správu rodu Valdštejnů v roce 1900. 

 

Obr. 5.5 Mapa panství Duchcov - Horní Litvínov z roku 1900 v měřítku 1 : 50 000 [zrdoj: 

SOA Praha] 

Dalšími využitými podklady jsou mapy a plány získané ze sborníku Pozůstalost B. 

Marra. Mezi ně patří mimo jiné několik plánů zámecké zahrady při jejích rekonstrukcích, 

např.: z let 1816 – 1818 proměna v anglický park (1 : 1600), projekt 1816 – anglický park 

(1 : 1600), 1730 vzhled zahrady ve francouzském stylu (1 : 600) nebo plán z roku 1798 (1 : 

1100). Dále byly využity plány zachycující celé nebo pouze část tehdejšího města 

Duchcova: Duchcov z ptačí perspektivy 1740, Plán města Duchcova z roku 1888, Město 

Duchcov v roce 1800 (1 : 600) - (část 1. a část 2.). A také přehledná mapa jednotlivých 

částí Duchcova a jeho okolí (1735 – 1787) a okresní mapa (1861).  

Mezi využité podklady patří i skeny stavebně historického průzkumu zámku, které 

byly získány z Národního památkového ústavu. Jedná se o 5 plánů (sklepy, přízemí, 1. 

patro, 2. patro, střechy) naskenovaných do formátu s příponou TIF v rozlišení 300 dpi. 

Dokumenty pochází z roku 1979 a jsou vyhotoveny v měřítku 1 : 200, číslo zakázky 0494 

3600 16. 
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6 PŘÍPRAVA A ZPRACOVÁNÍ DAT 

Hlavní částí zpracování bakalářské práce byla bezesporu příprava a zpracování dat. 

V této části jsou detailně popsané zpracovávané úlohy a pracovní postupy s jednotlivými 

nasbíranými podkladovými materiály.  

Všechna zpracování rastrových i vektorových dat byla provedena v programu 

ArcMap verze 10.3 od společnosti ESRI. 

Jednotlivé kroky zpracování digitalizovaných mapových a plánových podkladů 

tvoří podkapitoly a jsou jimi následující úlohy. Nejdříve bylo zapotřebí naskenované rastry 

očistit od nežádoucích okrajových textur či nadbytečných informací nepotřebných 

k dalšímu zpracování. Provedl se proto ořez (clip). Oříznutá data byla stále pouze rastr bez 

přiřazeného souřadnicového systému. Proto byl rastru v následujícím kroku přiřazen 

souřadnicový systém. Aby mohl být rastr umístěn na souřadnice místa, které zobrazoval, 

bylo nutné připojit mapový podklad v požadovaném souřadnicovém systému a provést 

georeferencování rastru pomocí transformace na identické body. Po natransformování 

rastru už bylo možné provést vektorizaci. Georeferencovaná rastrová data a vektorová data 

jsou vstupními daty do webové mapové aplikace. Další úlohou bylo vytvoření bodové 

vrstvy „čisté“ a „fotovrstvy“. K této úloze bylo nutné mít zobrazená dostatečně přesná 

rastrová podkladová data z odpovídajícího časového období. Pokud byly, například, 

vyznačovány body označující polohu dvorů v již neexistujících obcích, musel být připojen 

dostupný historický podklad, na kterém tyto obce ještě existovaly – v mém případě to byla 

mapa II. vojenského mapování [15].  

6.1 Příprava prostředí ArcMap 

Před samotným zpracováváním jednotlivých rastrů bylo nezbytné nejdříve nastavit 

okno (Data Frame) programu ArcMap. Tato nastavení spočívala v následujících krocích. 

- Nastavení souřadnicového sytému (Obr. 6.1) 

Nastaven byl souřadnicový systém s kódem EPSG 5514 - S-JTSK Krovak East 

North. Tento systém v prostředí ArcMap zobrazuje souřadnice Křovákova zobrazení Y, X 

jako y = -X a x = -Y, protože ArcMap pracuje s matematicky definovanou pravotočivou 

souřadnicovou soustavou, na rozdíl od Křovákova zobrazení, které má kladnou část osy y 

na západ a kladnou část osy x na jih. 

- Nastavení zobrazování rastru (Obr. 6.2) 
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V záložce Customize, možnost ArcMap options, záložka Raster/Raster Layer 

nastavit následující hodnoty (Obr. 6.2). 

 

Obr. 6.1 Nastavení souřadnicového systému pro Data Frame - ArcMap 10.3 



31 

  

 

Obr. 6.2 Nastavení výchozího zobrazování rastru - ArcMap 10.3 

6.2 Načtení zdrojového rastru 

Během zpracovávání bakalářské práce jsem pracoval s rastry uloženými ve 

formátech JPG, TIFF a PNG.  

Načtením rastru do prostředí ArcMap vznikne ve složce se zdrojovým rastrem 

několik dalších souborů. Soubory jsou stejnojmenné s odlišnou koncovkou. Jednou z nich 

je přípona AUX, která uchovává informace o přiřazeném souřadnicovém systému rastru. 

Pro velké soubory je vhodné nechat vytvořit soubor pyramid. Tento soubor má pak příponu 

OVR. Při georeferencování rastru se pak vytvářejí soubory „world file“, které mají příponu 

podle toho, z jakého zdrojového formátu vznikají. Přípony pro JPEG/TIFF/PNG jsou: 

JGW/TFW/PGW při použití afinní transformace a JGWX/TFWX/PGWX pro ostatní 

transformace. 

6.3 Práce s rastrovými daty 

6.3.1 Oříznutí 

Úprava načteného rastru začíná jeho oříznutím, pokud obsahuje nežádoucí 

informace (mimorámové údaje, část mimo katastrální území u ostrovních map aj.). Příklad 
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oříznutí můžeme demonstrovat na obrázku 6.3, kde se jedná o oříznutí částí mapového 

listu bez kresby na Císařském povinném otisku map SK.   

Ořezání je důležitým krokem při úpravě rastrů, bez kterého by naskenované 

mapové listy nebylo možné spojit v bezešvou mapu.  

 

Obr. 6.3 Mapový list 1606-1-003 Duchcov povinných císařských otisků SK před 

oříznutím (vlevo) a po oříznutí (vpravo) [zdroj: ČÚZK] 

- Ořezávání v ArcMap 10.3 

Ořezávání rastrů probíhá podle polygonu, kterým je nutno vyřezávanou část 

„obkreslit“. Musí se tedy nejprve založit nový polygonový vektorový soubor (shp), do 

kterého je polygon vytvořen. Po vytvoření ořezávacího polygonu se pomocí funkce Clip v 

dialogovém okně Image analysis provede oříznutí, přičemž vznikne dočasný stejnojmenný 

soubor s předponou „Clip_“ – viz obr. 6.4. Tento rastr je nutné dále uložit. Tlačítko Export 

nabídne okno pro uložení rastru v libovolném formátu s dostupnými kompresemi pro daný 

formát. Pro účely této práce bylo využito bezztrátové komprese LZ77 ve formátu PNG. 
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Obr. 6.4 Ořez mapových listů povinných císařských otisků stabilního katastru 

[zdroj: ČÚZK] 

6.3.2 Georeferencování 

Georeferencování je proces, při kterém jsou rastry přiřazené do souřadnicového 

systému transformovány na požadované souřadnice. Použitý souřadnicový systém pro 

celou práci byl systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, S-JTSK. 

Aby mohl být rastr transformován na určité souřadnice S-JTSK, je nutné nasbírat 

dostatečné množství identických bodů. Identický bod (dále pouze IB) je bod, jehož obraz 

lze najít na transformovaném rastru a zároveň na podkladové mapě zobrazené ve vybraném 

souřadnicovém systému. Jako podkladová mapa byla ve většině (tab. 6.1) 

georeferencovaných materiálů připojena Katastrální mapa pomocí WMS služby [9]. Tato 

služba je poskytována v souřadnicovém systému GCS_WGS_1984. Pro další práci bylo 

tudíž nezbytné provést transformaci podkladové mapy do systému S-JTSK – viz obr. 6.5. 

Po transformaci podkladové mapy mohl být zahájen sběr IB pomocí nástroje 

Georeferencing. S rostoucím počtem nasbíraných IB se postupně otevírají možnosti 

jednotlivých transformací rastru vyšších řádů, které ArcMap poskytuje. Výčet transformací 
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začíná už u jednoho IB, kdy se jedná o posun, transformaci nultého řádu, „Zero Order 

Polynomal (Shift)“ až po deset IB, kdy se zpřístupní všechny možné transformace vyšších 

řádů. Zvyšováním počtu IB přes nutný počet pro výpočet transformačního klíče se do 

výpočtu transformačního klíče zavádí vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Střední 

chyby tohoto vyrovnání jsou pak na každém bodě zvlášť vypočítány a výsledná střední 

kvadratická chyba transformace je vypsána v kolonce Total RMS Error. Obecně platí, že 

kvantita IB nenahradí kvalitu. Je důležité správné a rovnoměrné rozmístění IB nutných pro 

výpočet transformačního klíče, pro kontrolu doplněných o nadbytečné IB, u kterých jsme 

si jisti jejich správností a totožností v rastru a podkladové mapě (Obr. 6.6). Počet IB je 

závislý na velikosti rastrem zobrazovaného území a rozdílnosti podkladové mapy a 

georeferencovaného rastru. 

 

Obr. 6.5 Nastavení transformace připojované WMS služby (WGS84 - S-JTSK) 

ArcMap 10.3 
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Obr. 6.6 Rozmístění IB - císařské povinné otisky 1606-1-001 Duchcov [zdroj: 

ČÚZK] 

Samotné připojení WMS služby probíhá následovně: Add data → GIS Servers → 

Add WMS Server, zde se do volného řádku URL vloží odkaz, ze kterého je WMS služba 

dostupná (uvedeno na stránkách poskytovatele služby). 

Soubor Rastr 
Podkladová mapa pro 

georeferencování 

Císařské povinné otisky všechny Katastrální mapa 

Katastrální mapa - vyřazená všechny Katastrální mapa 

Státní mapa odvozená - 

SMO5 
všechny klad mapových listů  

SOA Praha 

1149 Katastrální mapa 

1152 Císařské povinné otisky 1606-1 

1303 ZM 50 

1307 ZM 10 

Pozůstalost B. Marra 

DM_ang_zahrada_1816-

18 
CO, KM 

Orez_DM_casti_Dux ZM 10 

DM_fr-ang_1816 Katastrální mapa 
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DM_fr_zahrada_1730 CO 

DM_Okresni_mapa ZM 10 

DM_park_1720 CO 

DM_zahrada_1798 CO 

DM_plan_Dux_1888 KM-V 

DM_plan_mesta_1800 Katastrální mapa 

NPÚ 

Sklepy SHP Přízemí 

Přízemí Katastrální mapa 

První patro Katastrální mapa 

Druhé patro SHP První patro 

Střechy SHP Druhé patro 

Tab. 6.1 Využité podkladové mapy pro georeferencování vybraných map a plánů 

Vysvětlivky pro tabulku 6.1: CO – zkratka pro povinné císařské otisky, KM – katastrální mapa 

 

ArcMap nabízí tyto transformace. 

 Zero Order Polynomal (Shift) 

 First Order Polynomal (Affine) 

 Second Order Polynomal 

 Third Order Polynomal 

 Adjust 

 Projective Transformation 

 Spline 

Pro účely této práce byly jako nejvýhodnější vybrány a nejvíce využívány 

transformace Afinní (First Order Polynomal) a Druhá polynomická (Second Order 

Polynomal). Výjimečně byly využity transformace Spline a pro mapové listy SMO5 

Projektivní transformace (Projective transformation). Výpis použitých transformací s 

hodnotami Total RMS Error je uveden v tabulce 6.2.  

Soubor Rastr Typ transformace 

Počet 

IB 

Total RMS 

Error 

Císařské 
povinné 
otisky 

1606-1-001 2nd Order Polynomal 13 1,6 m 

1606-1-002 2nd Order Polynomal 11 1,2 m 

1606-1-003 2nd Order Polynomal 14 1,4 m 

1606-1-004 2nd Order Polynomal 14 1,1 m 

1606-1-005 2nd Order Polynomal 12 1,6 m 

1606-1-006 2nd Order Polynomal 11 1,3 m 

1606-1-ad4 Affine 6 1,2 m 

1606-1-ad6 Affine 4 0,3 m 
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Katastrální 

mapa - 

vyřazená 

1606-1A_01 2nd Order Polynomal 13 1,3 m 

1606-1A_02 2nd Order Polynomal 18 1,3 m 

1606-1A_03 2nd Order Polynomal 14 1,1 m 

1606-1A_04 2nd Order Polynomal 18 1,6 m 

1606-1A_05 2nd Order Polynomal 10 0,6 m 

1606-1A_06 2nd Order Polynomal 16 1,4 m 

1606-1A_a4 Affine 5 1,1 m 

Státní 

mapa 

odvozená 

SMO5 

MOST20 
Projective 

transformation 
4 - 

MOST30 
Projective 

transformation 
4 - 

TEPL28 
Projective 

transformation 
4 - 

TEPL29 
Projective 

transformation 
4 - 

TEPL38 
Projective 

transformation 
4 - 

TEPL39 
Projective 

transformation 
4 - 

SOA Praha 

fond 480 

1149 2nd Order Polynomal 14 0,7 m 

1152 Spline 23 - 

1303 Spline 34 - 

1307 2nd Order Polynomal 15 7,3 m 

Muzeum 

města 

Duchcova 

- 

Pozůstalost 

B. Marra 

DM_ang_zahrada_1816-

18 
Affine 14 6,0 m 

Orez_DM_casti_Dux 2nd Order Polynomal 12 15,7 m 

DM_fr-ang_1816 Affine 7 3,7 m 

DM_fr_zahrada_1730 Affine 6 2,0 m 

DM_Okresni_mapa Affine 14 163 m 

DM_park_1720 Affine 6 3,1 m 

DM_zahrada_1798 Affine 7 2,9 m 

DM_plan_Dux_1888 Spline 12 - 

DM_plan_mesta_1800 Spline 16 - 

NPÚ SHP 
zámek 

Sklepy Affine 6 0,06 m 

Přízemí Affine 32 1,04 m 

První patro Affine 28 0,95 m 

Druhé patro Affine 16 0,14 m 

Střechy Affine 6 0,03 m 

Tab. 6.2 Výpis využitých transformací při georeferencování jednotlivých rastrů 

 Charakteristiky použitých transformací 

Afinní transformace 

Afinní transformaci popisují transformační rovnice (6.1), ve kterých se vyskytuje 

celkem 6 neznámých parametrů – rotace (     ), změna měřítka (     ), posun počátku 
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(     ). Pro určení těchto neznámých je nutné znát 6 souřadnic IB (tedy 3 IB) v obou 

soustavách. Afinní transformace představuje posunutí, rotaci, změnu měřítka v obou 

souřadnicových osách a zkosení obrazu. Při použití více IB se do výpočtu zavádí 

vyrovnání metodou nejmenších čtverců. [21] 

                              , 

                              . 

(6.1) 

Transformace 2. polynomického stupně 

                        , 

                        . 

(6.2) 

Jak už z transformačních rovnic pro transformaci 2. polynomického stupně (6.2) 

vyplývá, je pro výpočet této transformace nutné znát alespoň 6 IB v obou soustavách, 

jelikož se v rovnicích vyskytuje celkem 12 neznámých parametrů (a - l). Při použití více IB 

se do výpočtu zavádí vyrovnání metodou nejmenších čtverců. [21] 

Transformace spline 

Tato transformace se řadí mezi tzv. nereziduální transformace. Což znamená, že na 

identických bodech nevznikají rezidua – odchylky. Jinými slovy, spline transformace je 

optimalizována pro lokální přesnost, nikoli globální, proto umožňuje transformovat 

zdrojové body přímo na body cílové. Přesnost vzdálenějších bodů je ovšem nižší, proto je 

důležité použít dostatečné množství správně rozmístěných IB. Pro možnost výpočtu spline 

transformace je nutné znát minimálně 10 IB v obou soustavách. [21] [27] 

Projektivní transformace 

    
       

       
   

    
       

       
   

(6.3) 
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Kolineární neboli projektivní transformaci lze vyjádřit rovnicemi (6.3). V rovnicích 

vystupuje celkem 8 neznámých parametrů (a – h), proto je nutné pro její výpočet znát 

minimálně 4 IB (8 souřadnic IB) v obou soustavách. Při použití více IB se do výpočtu 

zavádí vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Transformace je využívána hlavně 

v případě, kdy je zapotřebí transformovat rastr na právě 4 IB (zpravidla rohy kladu 

mapových listů). [21] 

6.3.3 Konečná úprava rastrů 

Jelikož byly rastry georeferencovány odděleně, tzn. každý mapový list zvlášť. 

Musela být na závěr z jednotlivých rastrů vytvořena bezešvá mapa. Při vytvoření bezešvé 

mapy bylo postupováno následovně:  

1. Založení nové geodatabáze (new File Geodatabase) 

2. Import rastrů, ze kterých se mapa skládá (import Raster Datasets) 

3. Vytvoření prázdného Raster Catalogu (new Raster Catalog) 

4. Načtení mapových rastrů (load Raster Datasets) 

Rastrová data byla na závěr umístěna do jedné geodatabáze a doplněna o vodoznak 

institucí, ze kterých byla poskytnuta. (Obr. 6.7) 

 

Obr. 6.7 Ukázka dat Císařských povinných otisků doplněných o vodoznak 

zdrojové instituce [ČÚZK] 
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6.4 Práce s vektorovými daty 

Vektorová data jsou výsledkem procesu zvaného Vektorizace. Vektorizace je 

metoda pro získávání vektorových dat nad rastrovým podkladem. Vektorová data jsou pak 

reprezentována pomocí polygonů, linií a bodů.  

Všechny vybrané rastrové podklady určené k vektorizaci byly vektorizovány 

v prostředí programu ArcMap 10.3. Mezi vybrané podklady byly zařazeny: 

 První vydání státní mapy odvozené  

 Katastrální mapa vyřazená 

 Císařské povinné otisky map stabilního katastru 

 Mapa Valdštejnského panství Duchcov - Horní Litvínov z roku 1900 

6.4.1 Založení geodatabáze 

Prvním krokem při tvorbě vektorových dat bylo založení geodatabáze. 

Geodatabáze je prostředí pro správu dat v programu ArcMap. Pro každý mapový podklad 

byla založena vlastní geodatabáze. 

6.4.2 Nastavení struktury vektorových dat 

Vektorová data se ukládají s různými atributy do jednotlivých vrstev (layers), které 

mají svoji vlastní symbologii rozdělenou podle atributů. Pro možnost vytvoření struktury 

vektorových dat v podobě jednotlivých vrstev, je nutné mít vytvořenou geodatabázi. 

Samotná struktura dat byla nastavena pomocí souboru LPK. Soubor LPK je balíčkem 

jednotlivých vrstev s přiřazenou symbologií pro určité atributy. Pro každý mapový podklad 

byl použit vlastní LPK soubor vystihující strukturu dat zobrazovaných na daném podkladu. 

(Obr. 6.8) Tyto soubory byly poskytnuty katedrou z důvodu požadování přesného dodržení 

rozvrstvení vektorových dat. 

 

Obr. 6.8 Struktura geodatabází vektorizace jednotlivých mapových podkladů 

(poskytnuté LPK soubory) 
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6.4.3 Vektorizace 

Po založení geodatabáze a nastavení struktury vektorových dat bylo možné začít 

s vlastní vektorizací podkladů. Byly vytvářeny body, linie a polygony v rámci 

nadefinovaných vrstev. Díky předpřipravené symbologii jednotlivých vrstev bylo možné 

jednoduše přiřadit k jednotlivým vytvořeným objektům základní atributy. Takovými 

atributy například byly: atribut Druh - budova a atribut Typ – veřejná, zděná, hospodářská 

vrstvy Budovy v geodatabázi císařských povinných otisků. (Obr. 6.9) 

 

Obr. 6.9 Příklad základních atributů vytvořených objektů ukládaných při 

vektorizaci císařských povinných otisků 

6.4.4 Oprava topologie 

Posledním krokem vektorizace je úprava chybné topologie vektorových dat. 

Kontrola topologie je důležitá pro následnou správnost výsledků početních operací 

prováděných nad vektorovými daty.  

Nejdříve se provede automatická kontrola topologie dle nastavených parametrů. 

Nastavení parametrů je jedním z kroků při vytváření nového souboru topologie v rámci 

geodatabáze, pro kterou je kontrola topologie prováděna. V tomto případě byly nastaveny 

parametry zajišťující ošetření překrývání jednotlivých polygonů různých vrstev (Must Not 

Overlap With) i polygonů v rámci každé vrstvy (Must Not Overlap), vzniklých při 

nepřesné vektorizaci složitějších objektů vynecháním či přidáním nadbytečných vrcholů 

polygonů. Pravidla lze jednoduše upravovat (přidávat/odebírat) ve vlastnostech vrstvy 

topologie. 

Výsledky kontroly topologie se zobrazí rudou barvou na vektorové mapě. Chyby 

topologie byly následně manuálně opraveny a byla znovu provedena kontrola 

s očekávaným nulovým zjištěním chyb. 

Opravená data bez překrývajících se ploch byla dále upravována. Tyto úpravy se 

týkaly oprav děr vzniklých nepřesnou vektorizací – převážně chybějících vrcholů 

polygonů. Jelikož jsem nenašel žádný takový nástroj ani v liště nástrojů pro topologii ani 

v nastavení parametrů topologie, postupoval jsem následovně:  
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1. Byl vytvořen nový vektorový soubor (shp), jehož obsahem byl jeden 

celistvý polygon zahrnující celou oblast vektorizace. 

2. Byla pomocí funkce Union vytvořena vrstva složená ze všech vrstev a 

polygonů geodatabáze. 

3. Na tuto a dříve zmiňovanou novou vrstvu byla použita funkce Clip. 

4. Výsledkem byla další vrstva o jednom polygonu obsahujícím díry. 

5. Tyto díry byly opraveny a znovu kontrolně provedeny kroky 2 a 3. 

6. Vzniklý polygon byl čistý bez děr, což znamená, že mezi žádnými 

polygony v geodatabázi se nenacházejí díry. 

6.5 Úprava vektorových dat RÚIAN 

Jednou ze složek zpracovaných vektorových dat jsou aktuální vektorová data 

RÚIAN. Po stažení aktuálního XML souboru, načtení a exportování požadovaných vrstev 

(budovy, plochy) bylo nutné těmto vrstvám přiřadit správnou symbologii dle vzoru LPK 

souboru poskytnutého katedrou. Tyto vrstvy pak tvoří soubor vrstev (dataset) s názvem 

KM_2015. 

6.6 Bodová vrstva 

Obsahem dokumentu Velkostatek Duchcov.docx, jednoho z využitých 

podkladových materiálů, je mimo jiné výčet důležitých míst (dvorů, budov, dolů, revírů, 

obcí, aj.) tehdejšího panství Duchcov – Horní Litvínov. Na základě tohoto dokumentu byla 

vytvořena geodatabáze bodových vrstev. Tyto vrstvy obsahují i další vyhledané 

průmyslově, ekonomicky nebo historicky důležité objekty v okolí Duchcova nalezené 

v článcích webových stránek [22] a [23]. Struktura geodatabáze bodových vrstev je 

zobrazena na obrázku (Obr. 6.10). 

 

Obr. 6.10 Struktura geodatabáze významných bodů duchcovského panství 

 Tato geodatabáze byla, podobně jako geodatabáze vektorových dat, založena na 

základě LPK souborů poskytnutých katedrou.  

Jednotlivé objekty byly do vrstev umisťovány s využitím různých podkladových 

map. Výběr podkladové mapy záležel na typu objektu, který byl polohově určován. 
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Nejvíce využitou podkladovou mapou obecně byla ZM 10 [11]. Pro vyhledání polohy 

zaniklých obcí nebo dvorů se nejvhodnějšími staly mapy II. vojenského mapování [15]. 

K určení polohy významných budov Duchcova byly použity i Císařské povinné otisky 

nebo Katastrální mapa vyřazená. Dalšími zdroji polohové informace byly: Ortofoto [12], 

Mapa Valdštejnského panství Duchcov - Horní Litvínov z roku 1900 (určení polohy 

revírů). 

U objektů byla snaha o vyhledání doplňujících informací. Pod atributem url 

(případně popis) je vyplněn zdroj informací, pokud byly nějaké nalezeny. 

6.7 Vrstva fotografií 

Poslední částí zpracování dat bylo přiřazení polohy a orientace získaných 

historických a nafocených aktuálních fotografií Duchcova. 

Všechny fotografie a kresby byly umístěny do jedné společné složky. V názvu 

každého souboru je zkratka zdroje odkud fotografie pochází. Celý název zdroje je pak 

uveden v atributu zdroj u každého záznamu v atributové tabulce vrstvy foto. 

Při zpracování byla nejdříve vytvořena samostatná geodatabáze obsahující pouze 

jednu vrstvu foto. Tato vrstva byla importována pomocí LPK souboru poskytnutého 

katedrou. Do atributové tabulky pak bylo možné k jednotlivým bodům zadávat název 

souboru fotografie (kresby), název fotografie (kresby), její popis, zdroj, typ a orientaci. 

K automatickému vyplnění názvu souboru a rychlému zorientování symbolu umístěné 

fotografie (kresby) bylo možné dojít pomocí nástrojové sady ArcPhoto. Bohužel pro verzi 

10.3 programu ArcMap prozatím neexistuje kompatibilní verze tohoto doplňku. Orientace 

a název souboru tedy musely být doplněny manuálně přes atributovou tabulku.  

Pro určování polohy místa odkud fotografie a kresby vznikly, bylo použito 

následujících mapových podkladů: Císařské povinné otisky, Katastrální mapa vyřazená, 

Katastrální mapa [9], Ortofoto [12]. 

  



44 

  

7 ZHODNOCENÍ ZPRACOVÁNÍ DAT A PŘÍPRAVA PRO 

WEBOVOU MAPOVOU APLIKACI 

7.1 Georeferencování 

 Císařské povinné otisky stabilního katastru (CO) 

Při georeferencování CO bylo postupováno klasickým způsobem, kdy byly 

jednotlivé části katastrálního území georeferencovány zvlášť pomocí polynomických 

transformací a až následně z umístěných rastrů vytvořena bezešvá mapa katastru. Byl 

ovšem vyzkoušen i postup opačný. Nejdříve byly části katastrálního území po oříznutí 

spojeny v jeden celek nástrojem Mosaic To New Raster a až poté byla celá mozaika 

georeferencování pomocí spline transformace na požadované souřadnice. Na obrázku 7.1 

lze vidět porovnání výsledků prvního postupu (dole) a druhého postupu (nahoře) na výřezu 

v oblasti zámku a centra města. Tímto místem také prochází spoj mapových částí 1606-1-

004 a 1606-1-006, můžeme tak porovnat i návaznost těchto částí v zájmové oblasti otisků. 

Rozdíly ve výsledcích jednotlivých postupů byly minimální. Proto bylo pro další 

využití použito dat prvního postupu, tedy postupného georeferencování a následného 

spojení v bezešvou mapu. Rozhodnuto tak bylo s přihlédnutím ke skutečnosti, že použité 

transformace prvního postupu (afinní a 2. polynomického stupně) jsou šetrnější ke 

zdrojovým datům (méně deformují kresbu) než spline transformace z druhého postupu. 

Dalším poznatkem zjevným při bližším zaměření se na hlavní budovu zámku 

zobrazenou nad podkladem současné DKM je celkem velká nepřesnost zakreslení budovy 

na CO. Budova výměrou ani tvarem nepasuje na kresbu DKM (a to i při speciálním pokusu 

s využitím spline transformace lokálně na hlavní budovu zámku). 

Z důvodu historického vývoje, samotného růstu města a průmyslového rozvoje 

v dané oblasti a okolí, byl obecným problémem při zpracovávání nejen CO 1606-1 

Duchcov nalezení dostatečného počtu identických bodů po celém území zobrazeného na 

mapách CO. Například na části CO 1606-1-005 nezůstal „kámen na kameni“ a tato část 

musela být georeferencování pouze s použitím katastrální hranice a již georeferencovaných 

navazujících částí CO. (Obr. 7.2) 

Pro lepší návaznost částí k.ú. bylo použito pro všechny větší části (1-6) stejné 

transformace (2. polynomického stupně). Výsledné hodnoty Total RMS Error odpovídají 

očekávaným hodnotám zmíněným v kapitole 1 (REŠERŠE). Můžeme tak předpokládat, že 

georeferencování proběhlo správně s dostatečnou přesností. 
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Obr. 7.1 Georeferencované otisky stabilního katastru pomocí postupného 

georeferencování jednotlivých částí k.ú. polynomickými transformacemi (dole) a celkové 

spline transformace mozaiky k.ú. (nahoře), s použitím podkladového materiálu DKM 

[zdroj: ČÚZK] 
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Obr. 7.2 Výřez z Císařských povinných otisků map SK v oblasti 1606-1-005 s 

podkladovou mapou DKM - ukázka naprosté proměny oblasti [zdroj: ČŮZK] 

 Katastrální mapa – vyřazená (KM-V) 

Jelikož KM-V svým obsahem vychází z CO, byl na jednotlivé části aplikován 

stejný postup jako na CO. Již nebyl prováděn druhý postup. Části k.ú. byly postupně 

georeferencovány pomocí transformace 2. polynomického stupně. Výsledky jednotlivých 

transformací jak vizuálně (Obr. 7.3) tak číselně (Tab. 6.2) odpovídaly skutečnosti, že KM-

V vychází z map SK. 
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Obr. 7.3 Ukázka výsledku georeferencování na výřezu KM-V zobrazujícího zámek 

a část města, podkladová mapa DKM [zdroj: ČÚZK] 

 Státní mapa odvozená (SMO5) 

Mapové listy SMO5 byly georeferencovány čtyřmi body, kterými byly rohy 

mapových listů, projektivní transformací na klad mapových listů získaný z připojené WMS 

služby [14]. 

 Velkostatek Duchcov a Horní Litvínov 

1152 – pro plán zámeckého parku byla zvolena spline transformace s použitím CO 

jako podkladového materiálu. Tento postup byl zvolen kvůli nedostatečnému počtu 

identických bodů na DKM. 

1307 – tento materiál byl georeferencován transformací 2. polynomického stupně 

s přesností 7.3 metrů. Což vzhledem k měřítku 1 : 20 000, ve kterém je mapa zobrazena 

odpovídá přesnosti 0.4 mm. Proto nebyla volena jiná transformace, která by vedla 

k výraznější deformaci materiálu. 

1303 – Jedná se o mapu panství rozdělenou na několik dlaždic vzájemně spojených 

textilií. Aby mohla být mapa georeferencována, musela být zbavena nežádoucích spojů. Po 

ořezání jednotlivých dlaždic byla vytvořena bezešvá mozaika. Měřítko mapy 1 : 50 000 a 

značná generalizace zapříčiňuje celkem výraznou nepřesnost. Při použití polynomických 



48 

  

transformací se střední kvadratické chyby transformací pohybovaly v řádech několika 

stovek metrů. Zobrazené hranice správních celků na mapě byly ovšem velmi podobné 

současným. Z tohoto důvodu byla zavedena spline transformace s využitím více 

identických bodů, která formát mapy více zdeformovala, zato kresba hranic správních 

celků lépe lícovala. Skutečnost, že kresba hranic lépe lícuje, byla žádoucí pro další 

zpracování tohoto podkladu, kterým byla vektorizace obvodu duchcovského panství. 

Jediným místem na mapě, kde vznikají nepřesnosti, je oblast Střelná. V této oblasti nebyla 

shledána shoda hranic správních celků, z čehož plyne, že nebylo možné najít dostatečný 

počet identických bodů pro přesnější georeferencování. 

 Pozůstalost B. Marra 

Georeferencování podkladů získaných ze sborníku Pozůstalost B. Marra, bylo 

provedeno s menší přesností. Větší odchylky transformací jsou přičítány menší přesnosti 

jednotlivých plánů, jejichž data vyhotovení jsou většinou z 18. a začátku 19. století. Větší 

chyba (163 m) u mapy okresů (DM_Okresni_mapa) je způsobena menším měřítkem. 

Dvoudílný plán města z roku 1800 byl nejdříve spojen v mozaiku, která byla následně 

georeferencována spline transformací na DKM. Plán města z roku 1888 byl transformován 

na KM-V z roku 1876 taktéž transformací spline. Ostatní materiály, většinou se jednalo o 

plány zámeckého parku, byly transformovány afinní transformací na menší počet bodů (6-

7) na CO. Tyto materiály slouží pro představu historického vývoje zámeckého parku. 

 Plány stavebně historického průzkumu zámku (SHP zámku) 

Plány SHP zámku v měřítku 1 : 200 z roku 1979, byly afinními transformacemi 

georeferencovány na DKM. Nejdříve plán přízemí a prvního patra přímo na kresbu DKM 

s přesností kolem 1 metru a následně ostatní patra (sklepy, druhé patro, střechy) na již 

georeferencované plány. Důvodem použití plánů prvního patra a přízemí jako 

podkladového materiálu byla nejednoznačnost identických bodů mezi plány ostatních pater 

a DKM. 

7.2 Vektorizace 

Vektorizováno bylo širší okolí zájmové oblasti. Což zahrnuje zájmovou oblast 

(zámek, park a nejbližší okolí) a dále oblast, která podlehla v průběhu století urbanizaci, a 

její okolí. Výsledkem jsou vektorová data, na kterých je možné provést analýzu vývoje 

celého města a využití půdy v období 1842 – 1950 s mezikrokem zhruba padesáti let. 
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Vektorizace CO a KM-V proběhla bez větších potíží. Jediný problém činila 

mnohdy špatně čitelná kresba KM-V způsobená velkým množstvím oprav v mapě 

zakreslovaných rumělkou. Na obrázku 7.4 lze vidět výřez mapy CO před a po vektorizaci. 

 

Obr. 7.4 Výřez ze zájmové oblasti (zámek a část parku) na mapě CO před (vlevo) a 

po (vpravo) vektorizaci [zdroj: ČÚZK] 

Vektorizace SMO5 nebyla tak jednoznačná a bezproblémová. Při zakreslování 

jednotlivých bloků ve městě bylo nutné logicky nebo za pomoci přidáním další podkladové 

vrstvy (byla využita KM-V) odhalit způsob využití jednotlivých parcel, především pak 

budov uvnitř bloku. Těmto budovám byl přiřazen nový atribut Budova doplňková. Dále 

bylo nutné v okolí domů logicky určit druh parcel využívaných jako zahrady, které 

v intravilánu často nebyly vyznačeny. Poslední nepřesností SMO5 bylo občasné chybné 

vyznačení budov – viz příklad na obrázku 7.5.  

Podle porovnání SMO5 s ortofotem je zřejmé, že značka budovy (jak znázorňuje 

šipka) má být na místě červené značky místo na parcele mezi budovami, kde s největší 

pravděpodobností v roce 1950 žádný spojovací tunel nestál. Výsledná vektorová data 

zobrazuje obrázek 7.6. 
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Obr. 7.5 Příklad chybného zakreslení znaku pro budovu na mapě SMO5 v 

porovnání s ortofotem [zdroj: ČÚZK] 

 

Obr. 7.6 Ukázka výsledných vektorových dat výřezu SMO5 z obrázku 7.5 
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7.3 Bodová vrstva a vrstva fotografií 

 Bodová vrstva 

Obecně byla snaha o umístění všech bodů vypsaných v archivářském průzkumu 

(dokument Velkostatek Duchcov.docx) na těžiště objektu. Ne vždy byl objekt dohledán a 

nalezen na podkladových mapách. V takové situaci byl pak bod značící objekt umístěn do 

centra intravilánu, pokud se jednalo o objekt v obci, nebo na periferie obce, pokud to byl 

objekt z extravilánu spadající pod obec – takovým objektům pak byl přiřazen atribut 

přibližné polohy. Asi nejobtížnější úlohou bylo umisťování bodů pro doly a šachty. Zdrojů 

s polohovou informací dolů a šachet je minimum. Nenalezeným dolům a šachtám byla 

přiřazena přibližná lokalizace získaná z popisu v různých textových zdrojích – jednalo se 

většinou o velmi přibližné polohové určení, např.: jihozápadně od obce apod..  

 Vrstva fotografií 

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, názvy souborů fotografií obsahují 

zkratky zdrojů, ze kterých pochází. Zkratky v názvech souborů jsou následující: PF – 

zdrojem fotografie je autor, BM – zdrojem fotografií a kreseb je Pozůstalost B. Marra [2], 

FH – zdrojem fotografií je webová stránka Fotohistorie [5], MD – zdrojem fotografií jsou 

sbírky Muzea Duchcov [26]. U každé fotografie je pak uveden zdroj v atributu zdroj. Body 

znázorňující stanoviska, ze kterých fotografie a kresby vznikly, jsou určeny přibližně podle 

zobrazovaného obsahu. Orientace symbolu je určena s přesností 5°. Náhled výsledku je 

možné vidět na obrázku 7.7. Fotografie vpravo je polohově přiřazena vyznačeným 

symbolem na podkladu ortofota vlevo. 

 

Obr. 7.7 Náhled výsledku umístění symbolu polohového určení a orientace 

fotografie na mapovém podkladu orfotofa [zdroj: ČÚZK] 
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7.4 Konečná příprava dat pro webovou mapovou aplikaci 

Konečnou přípravou dat pro webovou mapovou aplikaci je myšleno uspořádání 

výsledků dílčích zpracovávaných úloh do dvou výsledných geodatabází vhodných pro 

publikování. První geodatabáze se skládá pouze z vektorových dat a byly k ní vytvořeny 

celkem čtyři MXD soubory. Druhá geodatabáze obsahuje pouze rastrová data a vrstvu 

s vodoznaky pro jednotlivé rastry. K rastrové geodatabázi byl vytvořen pouze jeden MXD 

soubor.  
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8 WEBOVÁ MAPOVÁ APLIKACE 

Prvním krokem pro úspěšné vytvoření webové mapové aplikace bylo nahrání 

připravených mapových výstupů na fakultní FTP server gisserver.fsv.cvut.cz. Publikace na 

http://gis.fsv.cvut.cz/arcgis/rest/services/NAKI zpřístupňuje data webové mapové aplikaci. 

A z adresy http://gis.fsv.cvut.cz/zamky/foto/duchcov/ jsou dostupné použité fotografie. Tuto 

publikaci s nahranými daty na FTP server provedl Ing. Arnošt Müller. 

Před samotným nahráváním dat na FTP server bylo nutné provést kontrolu MXD 

souborů. Tato kontrola byla provedena nástrojem Analyze, který je přístupný přes záložku 

File – Share as – Service, která vyvolá okno s nabídkou pro publikování. Zde byla zvolena 

možnost Save a service defination file. Dalším krokem po nastavení místa uložení a názvu 

„service defination file“ bylo definování vlastností publikované služby. V záložce 

Capabilities byly zaškrtnuty možnosti Mapping  a WMS. Poté již byla data zkontrolována 

zmiňovaným nástrojem Analyze. V informačním okně se objevily nedostatky (Errors, 

Warnings, Messages). Následně proběhly nutné opravy a MXD soubor opravený o 

nedostatky byl znovu uložen. Takto ošetřené MXD soubory byly nahrány na FTP server. 

Od pana Ing. Arnošta Müllera byly získány vytvořené URL odkazy potřené pro 

publikování dat pomocí webové mapové aplikace. 

Přes webové rozhraní html://www.arcgis.com byl po přihlášení k zaregistrovanému 

uživatelskému účtu nastaven obsah aplikace a vytvořena samotná webová mapová 

aplikace. Nastavení probíhalo v intuitivním grafickém prostředí a sestávalo se z připojení 

jednotlivých mapových vrstev a nastavení „pop-up“ oken pro vrstvu s fotografiemi a 

bodovou vrstvu. Následně byl nastavený obsah sdílen vytvořením webové mapové 

aplikace (tlačítko Sdílet). 

Celá aplikace je veřejně přístupná z odkazu: 

http://ctuprague.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3bfad501480743108

e3befc39cc0d7cb 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo shromáždit vhodný materiál přibližující 

historický vývoj zájmové oblasti, tedy Zámku Duchcov a jeho okolí. Díky spolupráci 

Státního oblastního archivu v Praze, Národního památkového ústavu a Muzea Duchcov, 

bylo shromážděno dostatečné množství dat vhodných ke zpracování. 

Zpracování dat se skládalo z digitalizace (naskenování), georeferencování a 

vektorizace vybraných zájmových oblastí.  Digitalizaci, naskenování, vybraných materiálů 

provedly zmiňované instituce a poskytnuta byla tak již digitalizovaná data. Tato data bylo 

nutné umístit do souřadnicového systému. Vybraným souřadnicovým systémem byl systém 

jednotné trigonometrické sítě katastrální, S-JTSK. Důležitým krokem byl výběr správného 

mapového podkladu pro georeferencování jednotlivých získaných materiálů.  Vybrané 

části georeferencovaných materiálů byly následně vektorizovány. Vektorizace byla 

provedena pro širší okolí zájmové oblasti a výsledky vektorizace se tak dají využít dále 

například k analýze vývoje využití pozemků na území dnešního města Duchcova a jeho 

blízkého okolí v letech 1842, 1876, 1950 a 2015.  

Výsledky bakalářské práce je pak možné vidět ve webové mapové aplikaci, která 

vznikla díky prostředí pro vytvoření vlastních webových mapových aplikací 

poskytovaného firmou ESRI na domovských webových stránkách ArcGIS. 

Vytvořená mapová aplikace je pak veřejně přístupná z adresy: 

http://ctuprague.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3bfad501480743108

e3befc39cc0d7cb 

V rámci webové aplikace byla použita funkce vyskakovacích oken, která poskytují 

pomocí fotografií a doplňujících informací bližší představu o významných a zajímavých 

místech na mapě. 

Posledním výstupem bakalářské práce je porovnání historického a současného 

stavu zájmového objektu a jeho nejbližšího okolí (Příloha A). 

Všechna relevantní data, výstupy a mezivýsledky použité a vytvořené během 

zpracovávání bakalářské práce jsou obsahem elektronických příloh na přiloženém DVD. 
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Příloha A 

 

Obr. 1-a Pohled na náměstí od kostela Zvěstování Panny Marie zhruba z roku 1960 [5] 

 

Obr. 1-b Pohled na náměstí od kostela Zvěstování Panny Marie – současnost [zdroj: autor]  



63 

  

 

Obr. 2-a Východní pohled na zámek s kostelem Zvěstování Panny Marie z náměstí zhruba 

z roku 1960 [5] 

 

Obr. 2-b Východní pohled na zámek s kostelem Zvěstování Panny Marie z náměstí – 

současnost [zdroj: autor] 
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Obr. 3-a Severozápadní pohled na zámek z parku  [26] 

 

Obr. 3-b Severozápadní pohled na zámek z parku – současnost [zdroj: autor] 

  



65 

  

 

 

Obr. 4-a Pohled na dům zahradníka v severní části parku [26] 

 

Obr. 4-b Pohled na dům zahradníka v severní části parku – současnost [zdroj: autor] 
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Obr. 5-a Severovýchodní pohled na jižní křídlo zámku z Čestného dvora [6] 

 

Obr. 5-b Severovýchodní pohled na jižní křídlo zámku z Čestného dvora – současnost 

[zdroj: autor] 
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Obr. 6-a Východní pohled na hlavní budovu a severní křídlo zámku [6] 

 

Obr. 6-b Východní pohled na hlavní budovu a severní křídlo zámku – současnost [zdroj: 

autor]  
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Obr. 7-a Východní pohled na hlavní budovu zámku s plotem oddělujícím nádvoří a Čestný 

dvůr (10 03b) [2] 

 

Obr. 7-b Východní pohled na hlavní budovu zámku s plotem oddělujícím nádvoří a 

Čestný dvůr – současnost [zdroj: autor] 
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Obr. 8-a Východní pohled na špitál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie z parku (11 04b) 

[2] 

 

Obr. 8-b Východní pohled od zámku přes park na místo, kde stál špitál s kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie – současnost [zdroj: autor] 
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Obr. 9-a Pohlednice zobrazující špitál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie ze západu [5] 

 

Obr. 9-b Západní pohled na místo, kde stál špitál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, se 

zámkem v pozadí (stromy vysázené v kruh nejspíše připomínají půdorys kopule kostela) – 

současnost [zdroj: autor] 


