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ÚVOD

Tato  bakalářská  práce  si  klade  za  cíl  shromáždit  a  zpracovat  co  nejvíce  historických

mapových  zdrojů  týkajících  se  zámku  Sychrov  a  jeho  okolí.  Základním  historickým

podkladem jsou císařské povinné otisky map stabilního katastru.

Práce  je  součástí  Programu  aplikovaného  výzkumu  a  vývoje  národní  a  kulturní  identity

(NAKI),  jejž  zřizuje  Ministerstvo  kultury  České republiky. Konkrétně se jedná  o projekt:

„Historický  fotografický  materiál  –  identifikace,  dokumentace,  interpretace,  prezentace,

aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí.“

Častým tématem prací věnovaných zámku Sychrov je dendrologické zkoumání věnující  se

zámeckému  parku  [1],  [2].  Dále  byla  nalezena  bakalářská  práce  na  téma  Pamětní  knihy

zámecké kaple na Sychrově [3], která byla použita jako jeden ze zdrojů pro kapitolu o historii.

Další práce se zabývala vodovodním systémem na zámku, zejména historickými vodárnami

od řeky Mohelky, které již nejsou funkční [4].

První  kapitola  se  věnuje  přiblížení  historie  a  popisu  zámku.  Ve  druhé  kapitole  jsou

představeny mapové podklady, s nimiž se dále pracovalo. Třetí kapitola se zabývá přípravou

těchto podkladů na další zpracování.

V kapitole  čtvrté  jsou  nastíněny  použité  transformace  při  georeferencování  mapových

podkladů  a  samotný  postup  georeferencování.  Dále  jsou  zde  přiloženy  tabulky  s  počty

identických bodů a odchylek při georeferencování jednotlivých rastrů.

Pátá kapitola líčí postup vektorizace georeferencovaných map. Šestá kapitola popisuje výstup

do mapové aplikace online.

Dále je připojena obrazová příloha, která ilustruje proměny zámku Sychrov a okolí během

120  let.  Originální  fotografie  jsou  datovány  do  období  osmdesátých  až  devadesátých  let

devatenáctého století. Současné fotografie byly pořízeny autorem v květnu 2015.
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1 ZÁMEK

1.1 Lokalizace

Zámek Sychrov, správně  spadající  pod stejnojmennou  obec,  leží  v  Libereckém kraji,  pět

kilometrů severozápadně od města Turnova. Zámek náleží  pod katastrální  území Radostín

u Sychrova.  Východní  okraj  zámeckého  parku  končí  u  rychlostní  silnice  R35  mezi  již

zmíněným Turnovem a Libercem. Zámecký areál se rozkládá na vršku, který na jižní straně

pomalu  klesá  až  k  řece  Jizeře,  zatímco  na  severní  straně  park  poměrně  rychle  klesá

k meandrům řeky Mohelky, která tvoří  přirozenou severní hranici  parku. Samotný park se

rozkládá na východ od východní strany hlavní zámecké budovy. Parkem prochází hlavní osa,

alej Rohanka, jež se táhne od východního křídla celým parkem, který asi v polovině své délky

opouští a končí u rychlostní silnice R35. Samotná budova zámku tvoří obdélník s vnitřním

nádvořím, u západních krajů budovy pokračují do stran a poté se stáčejí tak, že tvoří podkovu,

uvnitř které je další, čestné nádvoří.
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Obrázek 1 – lokalizace zámku. Zdroj: [5]



1.2 Historie

Název Sychrov se poprvé objevuje v písemných pramenech až v sedmnáctém století, na místě

dnešního zámku předtím stával panský dům a statek Svojkov se stejnojmennou obcí. První

doložený údaj o této vsi je z roku 1367, od roku 1395 je zde zmiňován poplužní dvůr. Od

15. století tento dvůr spadal správně pod rytířský statek Albrechtice.  Název Svojkov se po

konci třicetileté  války přestává zmiňovat a místo něho se v písemnostech poprvé objevuje

„Sichrow“,  a  to  jako  název  poplužního  dvora  a  panského  domu.  Na  konci  sedmnáctého

století,  když  dvůr  vlastnil  rod  Lamottů,  byl  postaven  první  sychrovský zámek,  který  byl

jednoduchý  v barokním  stylu.  Stavba  byla  dokončena  v  roce  1690.  V roce  1740  byli

Lamottové nuceni z důvodu zadlužení zámek prodat bohatému sousedovi Františku Josefovi

z Valdštejna. Do roku 1820 byl tedy Sychrov pod správou Valdštejnů, kteří ho nepotřebovali

jako reprezentativní sídlo, a zámek tedy nebyl nijak přistavován a výrazně upravován. Za

vlády Valdštejnů byl ovšem začleněn do správy panství Svijany. V roce 1820 František Adam

z Valdštejna převedl panství Svijany Charlesi Alainovi Rohanovi.

Ihned  po  převzetí  Sychrova,  v letech  1821  –  1823,  proběhla  asi  nejzásadnější  přestavba

zámku v jeho dějinách. Dřívější zemědělský dvůr byl přesunut na jih a na jeho místě vznikl

čestný dvůr. Budovy byly odstraněny a nové postaveny tak, aby byl čestný dvůr otevřen jen
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Obrázek 2 - Karel Alain Gabriel Rohan, zdroj: Zámek 
Sychrov



ze  západní  strany, tedy  té  proti  hlavní  budově zámku.  Úpravy  probíhaly  až  do  poloviny

třicátých let, kdy také hospodářská část budov na jih od zámku dostala současný tvar. Zásadní

proměnou prošel  i  park  na  východ od zámku,  dříve  barokní  „libosad“,  který  měl  plochu

0,75 ha  (nynější  plocha  parku  činí  23 ha).  Byla  vybudována  přímá  cesta  vedoucí  od

východního průčelí k liberecké silnici (dnes k silnici R35). Park byl i rozšířen a nově byly

vybudovány dva vodovody čerpající vodu z řeky Mohelky, neboť do té doby jediná studna

uprostřed  čestného nádvoří  již  požadavkům na vodu nedostačovala.  Charles  Alain  zemřel

24. dubna 1836 a tím na dalších jedenáct let prakticky utichla stavební činnost.

Jeho jediná  dcera  a  dědička  Berthe  prodala  majetky  již  v  roce  1837 Kamilu  Rohanovi  -

staršímu z bratrů vedlejší větve rodu Rohan-Rochefort. Ten započal s další přestavbou zámku

až poté, co se stal hlavou rodu - roku 1847. Nejdříve byl přestavěn knížecí byt, poté v roce

1851 fasáda a v roce 1853 začala výstavba věží, která probíhala až do roku 1862. V letech

1856 - 1858 byla nedaleko zámku stavěna železniční  trať  Liberec - Pardubice,  na které  se

Kamil Rohan také podílel.  Zastávka nejbližší zámku dostala jméno Sychrov. Po roce 1862
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Obrázek 3 - čestné nádvoří dnes, uprostřed studna (občas se využívá i dnes), foto: autor



nastal  relativní  stavební  klid.  V  roce  1866,  za  prusko-rakouské  války,  byli  na  zámku

ubytováni  jak  rakouští,  tak  pruští  vojáci.  Dokonce na  zámek  dorazil  generální  štáb  první

pruské armády a prvního července samotný pruský král Vilém, který neopomněl napsat svému

příteli Kamilu Rohanovi, jak má okouzlující sídlo. Pruská okupace Sychrova skončila 5. září

roku 1866. Kamilova přestavba a zvelebování zámku se ale netýkalo pouze stavební činnosti,

ale  také  parku.  V době největší  slávy bylo  v parku  evidováno 1872 druhů dřevin  a  1119

exotických druhů květin.

Po smrti Kamila Rohana 13. listopadu 1892 nastoupil na rohanské panství jeho prasynovec

Alain Benjamin.  Za jeho vlády došlo k rušení nadací a parku. Jako důvod se uvádí nutné

investice  pouze  na  udržení  budov  zámku  ve  vyhovujícím  stavu,  například  střechy  byly

v havarijním stavu. Druhým důvodem mohl být fakt, že zatímco Kamil Rohan byl bezdětný,

Alain  Benjamin  měl  dva  syny  a  čtyři  dcery.  Za  jeho  syna,  JUDr. Alaina  Rohana,  došlo

v letech 1925 - 1930 k rekonstrukci, při které byla odstraněna omítka na velké části budov

z důvodů módních, protože zájem o novoromantismus rapidně opadal. Jak Alain Rohan, tak
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Obrázek 4 - portrét Kamila Rohana, zdroj: Zámek Sychrov



jeho bratr Karl Anton se ve třicátých letech připojili k NSDAP, což vedlo k zabavení zámku

státem v roce 1945. Zpočátku sloužil jako sběrna konfiskovaného majetku a od roku 1950 byl

postupně zpřístupňován veřejnosti.

V této podkapitole bylo využito zdrojů [3], [6]
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2 MAPOVÉ PODKLADY

2.1 Císařské povinné otisky stabilního katastru

Císař František I. vydal 23. prosince 1817 patent o dani pozemkové a vyměření půdy. Tím

vešel  v  legislativní  platnost  stabilní  katastr.  Základem  bylo  přesné  vymezení  a  následné

zaměření hranic pozemků. U pozemků byla evidována velikost, poloha a čistý výnos. Přesné

trigonometrické zaměření provádělo několik měřičských skupin od roku 1824 podle měřičské

instrukce, která měla zajistit zhotovení mapového díla stejným způsobem po celé říši.

Zaměření proběhlo v Čechách v letech 1826 – 1830 a 1837 – 1843 a na Moravě a Slezsku

v letech 1824 – 1830 a 1833 – 1836. Použito bylo Cassini – Soldnerovo zobrazení na Zachově

elipsoidu. Vznikaly tak katastrální mapy v měřítku 1 : 2880 pro každou katastrální obec. Z

nich byla vždy jedna kopie tisku, takzvaný císařský povinný otisk, archivována v Centrálním

archivu  pozemkového  katastru  ve  Vídni.  Po  vzniku  samostatného  Československa  byly

císařské  povinné  otisky  map  stabilního  katastru  převezeny  do  Ústředního  archivu

zeměměřičství  a  katastru  v  Praze.  Mapa  byla  ručně  kolorována,  včetně  otisku  určeného

k archivaci. V Čechách tak bylo zaměřeno 8967 katastrálních obcí, na Moravě a Slezsku 3724

katastrálních  obcí.  Obvykle  je  mapa katastrální  obce rozdělena  na více  listů,  průměr činí

4 mapové listy na jednu katastrální obec v českých zemích.
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Obrázek 5 - výřez císařských povinných otisků stabilního katastru v 
okolí zámku Sychrov



Rastry  zachycující  zámek  Sychrov  a  okolí  byly  poskytnuty  Zeměměřičským  úřadem

v rozlišení 300 dpi ve formátu jpg. Mapy zachycují stav v roce 1843.

V předchozí podkapitole bylo využito zdrojů [7], [8]

2.2 První vydání Státní mapy odvozené 1 : 5000

Po druhé světové válce byla potřeba map velkého měřítka, zejména pro projekční práce na

obnovu země. V roce 1946 tedy byla zastavena práce na mapě v měřítku 1 : 10000 a začalo se

s vyhotovováním Státní mapy hospodářské 1 : 5000 (SMH5). Listy mapy vznikaly přímým

měřením,  což  bylo  časově  náročné.  Proto  bylo  v roce  1950  rozhodnuto  o vyhotovení

prozatimní  Státní  mapy  odvozené  1 : 5000  (SMO5),  s výjimkou   území  obsaženého  v již

hotových  listech  mapy  hospodářské.  Mapa  tedy  nevznikala  z  přímého  měření,  ale  byla

sestavena  z podkladů,  které  byly  k dispozici.  Pro  polohopis  bylo  využito  částečně

generalizovaných  katastrálních  map,  pro  výškopis  III.  vojenského  mapování  nebo

topografických  map  1 : 25 000.  Státní  mapa  odvozená  1 : 5000  pokrývá  celé  území  státu

v souvislém kladu mapových listů. Jeden list zachycuje území 2 x 2,5 km v měřítku 1 : 5000.

Použito  je  Křovákovo  zobrazení,  souřadnicový  systém  S-JTSK  (systém  jednotné

trigonometrické sítě katastrální).
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Obrázek 6 - výřez prvního vydání SMO5



Mapa  obsahuje  složku  polohopisnou,  výškopisnou,  popisnou  a  mimorámové  údaje.

Polohopisná složka obsahuje správní hranice, budovy, vodstvo, komunikace. Druh pozemku

je znázorněn pomocí mapové značky. Výškopisnou složku tvoří vrstevnice a výškové kóty.

V mimorámových  údajích  je  informace  o  souřadném systému,  výškovém systému,  název

mapového listu, měřítko a tiráž.

Mapové  listy  obsahující  zájmové  území  byly  poskytnuty  ze  Zeměměřičského  úřadu

v rozlišení 300 dpi ve formátu jpg.

V předchozí podkapitole bylo využito zdrojů [9], [10]

2.3 Další mapové podklady

Za účelem získání dalších mapových podkladů byl kontaktován státní zámek Sychrov, kde

bylo umožněno nahlédnutí do zdejší expozice. Kolega Jiří Havlíček zde získal mapu zeleně

v zámeckém  parku  v měřítku  1 : 1000.  Mapa  bohužel  zobrazuje  stav  v roce  1972,  což  je

mimo zájmový historický rozsah. Mapa průzkumu porostů v okolí Rudolfovy vyhlídky (část

zámeckého parku) je ještě z pozdějšího roku, 1994.
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Obrázek 7 - mapa zeleně z roku 1972 (výřez). Zdroj: Zámek Sychrov



Dalšími  archiváliemi  byly  historické  fotografie  míst  v celém  panství  z let  1885  -  1900.

Historické  fotografie  zobrazující  zámek  a  místa  v blízkém  okolí  byly  vyfotografovány  a

zároveň pro možnost porovnání pořízeny jejich současné kopie - viz příloha. Autorovi bylo

sděleno,  že  veškeré  další  archiválie  byly  odvezeny  do  Státního  oblastního  archivu

v Litoměřicích, pobočky Děčín.

Jako další mapový podklad byla použita Porostní mapa revíru Sychrov z let 1896 – 1905. Ta

je  uložena  ve  Státním  oblastním  archivu  v  Litoměřicích,  pobočka  Děčín.  Zde  byla  také

naskenována  do  digitální  podoby  v  rozlišení  400  dpi.  Mapa  je  vyhotovena  v  měřítku

1 : 11 520 a tvoří ji devět papírových částí podlepených v jeden kus.

Porostní mapa revíru Sychrov je uložena ve fondu velkostatek Svijany. Ten byl prozkoumán,

avšak další použitelné mapové zdroje nebyly nalezeny. Mapy zahrnovaly jen nákresy malých

částí území, nejčastěji výkresy k stavbám po celém území správně spadající do velkostatku

Svijany. Ucelenější mapa nebo soubor map zde nebyly nalezeny. Ve fondu Rodinný archiv

Rohanů byly nalezeny pouze stavební plány různých budov, celistvé mapy chyběly.
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Obrázek 7 - detail spojení částí porostní mapy revíru Sychrov



3 PŘÍPRAVA DAT

Zpracování veškerých mapových podkladů proběhlo v programu ArcGIS 10.2. 

3.1 Císařské povinné otisky stabilního katastru

Data  císařských  povinných  otisků  map  stabilního  katastru  byla  získána  ve  formátu  jpg.

Soubory  byly  načteny  do  programu  ArcGIS,  v nastavení  zobrazení  u  nich  bylo  vypnuto

použití  gamma  stretch a  jako  typ  stretch byl  zvolen  žádný,  aby  byl  rastr  zobrazován

v originálních barvách. Založena byla nová vektorová vrstva, jako druh vektoru byl nastaven

polygon. Ta byla vybrána k editaci a pomocí nástroje Editor byl nakreslen polygon obsahující

území ohraničené hranicí katastrální obce nebo koncem mapového listu. Polygon byl uložen a

editace  vypnuta.  V nástroji  Image  analysis byl  označen  dotyčný  mapový  list  a  ořezový

polygon a pomocí funkce clip byl mapový list oříznut.
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Obrázek 8: Funkce clip demonstrovaná na prvním mapovém listu katastrální obce 
Radostín



Nově vzniklá vrstva byla uložena jako rastr ve formátu  tiff s bezeztrátovou kompresí LZW

(implementace kompresní metody LZ78). Nezbytné bylo nastavit, aby se ořezaná místa, kde

nově nejsou data, ukládala pod kódem 255. V opačném případě by program po načtení nově

vzniklých rastrů interpretoval ořezaná místa jako zaplněná jednolitou barvou a nebylo by tedy

možné jednotlivé mapové listy georeferencovat tak, aby tvořila jednolité území.

3.2 Státní mapa odvozená 1 : 5000

Mapové listy prvního vydání Státní mapy odvozené 1 : 5000 byly získány ve formátu  jpg.

Postup  ořezu  byl  totožný  s  postupem  u  císařských  povinných  otisků  stabilního  katastru.

Zakreslení  ořezového  polygonu  trvalo  mnohem  kratší  čas,  protože  mapové  listy  mají

pravidelný tvar (obdélník).

3.3 Porostní mapa revíru Sychrov

Porostní  mapa revíru  Sychrov byla  ořezána  postupem totožným s  postupem u císařských

povinných  otisků  stabilního  katastru.  Protože  bylo  žádoucí,  aby  jednotlivé  části  na  sebe

navazovaly,  byl  pro  každou  z  devíti  částí  vytvořen  vlastní  ořezový  polygon  a  následně

ořezaný  rastr.  Ořezový  polygon  nebyl  veden  přímo  po  členité  hranici  revíru  z  důvodu

zachování častých poznámek, které jsou napsány právě za hranicí oblasti. Dalším důvodem je

občasná necelistvost porostní mapy na některých listech.

3.4 Příprava podkladových dat

Jako podkladová data pro georeferencování byla využita aktuální data obsahující vektorové

hranice parcel a budov, jež byla do programu importována pomocí pluginu VFK Import. Data

byla stažena ze serveru RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) ve formátu

xml, který byl zkomprimován ve formátu gz (GNU zipped archive). Po rozbalení byl soubor

dotčeného  katastrálního  území  importován  pomocí  zmíněného  rozšíření  VFK  Import do

předem vytvořené geodatabáze. Následně byly z geodatabáze exportovány vrstvy  parcely a

budovy do samostatných vektorových vrstev formátu shapefile. Tímto způsobem byly získány

vektorové hranice parcel a polygony budov pro celé zájmové území,  konkrétně obcí Bílá,

Čtveřín, Hodkovice, Jenišovice, Lažany, Paceřice, Pěnčín, Radimovice, Sychrov, Vlastibořice

a  Žďárek.  Souřadnicový  systém  jak  vstupních  dat  hranic  katastrální  mapy,  tak  námi
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požadovaný pro výstupní soubory byl S-JTSK (ESPG1 kód 5514), takže odpadla transformace

do jiného souřadnicového systému a tím i případné komplikace a nepřesnosti. Výše uvedený

postup, tedy vytvoření vlastních uložených souborů vektorových hranic parcel a budov, byl

zvolen jak z důvodu rychlosti práce a načítání při georeferencování, tak z důvodu možnosti

práce bez připojení  k internetu,  což by při  použití  katastrální  mapy připojené jako WMS

služby na serveru ČÚZK2 nebylo možné.

1 ESPG – mezinárodní databáze kartografických zobrazení a jejich parametrů, každé zobrazení má unikátní 
číselný kód
2 ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální
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4 GEOREFERENCOVÁNÍ

Georeferencování  představovalo  asi  nejdůležitější  část  zpracování.  Jednalo  se  o  připojení

jednotlivých ořezaných mapových listů do souřadnicového systému S-JTSK (systém jednotné

trigonometrické sítě katastrální) v programu ArcGIS název S-JTSK Krovak EastNorth, kód

ESPG 5514. Použit by nástroj Georeferencing.

4.1 Transformace

Při georeferencování bylo využito několik transformací. Při zpracování císařských otisků bylo

využito  nejčastěji  transformace  druhého  polynomického  stupně,  transformace  afinní  a

ojediněle transformace třetího polynomického stupně. Transformace je v programu ArcGIS

zadána pomocí identických bodů, jež slouží k nalezení transformačního klíče. Při větším než

nutném počtu identických bodů dojde k vyrovnání pomocí metody nejmenších čtverců.

4.1.1 Afinní transformace

Jedná se o transformaci prvního polynomického stupně, při které přímky zůstávají přímkami a

zachovávají  si  rovnoběžnost  a  dělicí  poměr  délek  i  ploch.  Dále  vznikají  dva  měřítkové

koeficienty  ve  směru  souřadnicových  os.  Transformační  klíč  je  tvořen  šesti  parametry  –

posunem ve směru osy x a osy y, měřítkovými koeficienty ve směru os x a y, a dvěma úhly.
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Obrázek 9: Nástroj ke georeferencování a druhy transformací v programu 
ArcGIS



Pro určení transformačního klíče potřebujeme tedy nejméně šest  vstupních podmínek,  což

splní tři identické body. Rovnice pro transformaci tedy jsou:

(4.1)

kde   a   jsou souřadnice bodu ve výstupní soustavě,   a   souřadnice bodu ve vstupní

soustavě,   a   posunutí  ve směru souřadnicových os x a y,   a   měřítka ve směru

souřadnicových os x a y,  a  úhly otočení.

4.1.2 Polynomická transformace druhého stupně

Pokud  má  deformace  mapy  složitější  průběh,  používají  se  transformace  vyšších

polynomických stupňů. Přímky se v případě této transformace deformují  na paraboly. Pro

určení  transformačního  klíče  této  transformace  potřebujeme  šest  identických  bodů,  neboť

v transformačních rovnicích je dvanáct neznámých parametrů:

(4.2)

kde   a   jsou souřadnice bodu ve výstupní soustavě,   a   souřadnice bodu ve vstupní

soustavě,  neznámé parametry transformace.

4.1.3 Polynomická transformace třetího stupně

Asi nejvyšším používaným polynomickým stupněm při transformaci starých map je stupeň

třetí.  Vyšší stupně již přesnost příliš  nezlepší,  již  třetí  stupeň se používá spíše výjimečně.

Přímky se při transformaci deformují do kubické paraboly. Pro určení transformačního klíče

potřebujeme již deset identických bodů, neboť transformační rovnice mají dvacet neznámých

parametrů ( ):

(4.3)

,  a ,  jsou opět souřadnice bodu ve výstupní a vstupní soustavě.

V předchozí podkapitole 4.1 Transformace bylo čerpáno ze zdrojů [11], [12]
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4.2 Georeferencování CO

Georeferencování císařských povinných otisků stabilního katastru probíhalo pomocí nástroje

Georeferencing.  Byl zvolen rastr  ke georeferencování  a postupně se začaly volit  identické

body na rastru a  podkladu. Jako první byly většinou voleny identické  body na rozcestích

komunikací, jelikož byly dobře identifikovatelné, dále byla snaha o volbu identických bodů

na  budovách,  u  nichž  byl  předpoklad,  že  se  nebudou  v  průběhu  historie  měnit.  Tento

předpoklad  se  však  bohužel  často  nevyplnil  z  důvodů  zřejmých  přestaveb  a  nemožnosti

identifikace  staré  části  budovy. V případě  mapového listu  obsahujícího  zámek (katastrální

obec Čtveřín, první mapový list) byl jako jeden z prvních bodů volen bod na budovách zámku

a rovněž při volbě dalších bodů byla snaha především o co nejpřesnější  zachycení  budov

zámku a zámeckého parku. V dalších identických bodech bylo usilováno hlavně o zachycení

případných budov a zajištění návaznosti jednotlivých mapových listů mezi sebou. Využívána

byla také tabulka identických bodů, pomocí které byly některé méně přesně určené identické

body odstraněny a nahrazeny novými. Často byla využita i možnost odstranění identických

bodů,  většinou  pro  první  body  listů  určených  nepřesně.  Tabulky  identických  bodů

jednotlivých mapových listů byly průběžně zálohovány do textových souborů.
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Tabulka 1 - střední kvadratické chyby transformace, zvolené typy transformace a počty
identických bodů jednotlivých mapových listů císařských povinných otisků stabilního 
katastru

Mapový list Počet bodů
Čtveřín 1044 1 1,9 2 22

1044 2 1,6 2 11
1044 3 0,6 2 8
1044 4 0,7 2 9

Paceřice 5614 1 2,1 3 15
5614 2 2,2 2 8

Radimovice 6349 1 0,9 2 10
6349 2 2,2 1 7

Radostín 6381 1 1,8 1 8
6381 2 1,7 1 7
6381 3 0,9 1 6
6381 4 1,5 1 7
6381 5 1,1 1 8
6381 Ad 1 1,1 1 4

Paceřice 9369 1 2,2 1 7
9369 2 2,9 1 12
9369 3 3,2 1 6
9369 4 1,9 1 7

Katastrální 
obec

Číslo 
katastrální 

obce

Střední 
kvadratická 

chyba 
transformace (m)

Polynomický 
stupeň 

transformace



Počet identických bodů závisel vždy na konkrétním mapovém listu a jeho obsahu a velikosti

obsaženého  území.  Například  na  doplňujícím  území  pro  první  mapový  list  katastrálního

území  Radostín  byly použity  jen 4 identické  body, jednalo  se ovšem opravdu o výjimku,

neboť území bylo malého rozsahu a bez budov či jiných významných prvků. Naproti tomu na

prvním mapovém listu katastrální obce Čtveřín, kde se nachází budovy zámku a zámecký

park, bylo použito 22 identických bodů.

Počet identických bodů byl vždy volen v závislosti  na počtu zachovalých budov či  jiných

významných  prvků identifikovatelných  i  v současnosti.  Platilo  tedy, že  na  listech,  kde  se

velmi změnil  povrch, například stavbou železnice či rychlostní silnice, nebylo možné najít

příliš mnoho identických bodů. Typ transformace byl volen podle vizuální kontroly mapového

listu  a  prolnutí  jednotlivých  prvků,  které  jsou  nějakým  způsobem  identifikovatelné  i  v

současnosti. Také bylo přihlíženo k navazování jednotlivých mapových listů.
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Obrázek 10 - volba identických bodů ilustrovaná na prvním mapovém listu katastrální obce 
Čtveřín



4.3 Georeferencování SMO

Při georeferencování Státní mapy odvozené byl využit klad mapových listů připojený pomocí

WMS služby ze serveru ČÚZK. Díky pravidelnému tvaru a možnosti volit identické body

přímo do rohů jednotlivých mapových listů byl průběh georeferencování nesrovnatelně méně

časově náročný než v případě císařských povinných otisků stabilního katastru. Každý mapový

list má tedy čtyři identické body, jak je vidět v tabulce 2.

4.4 Georeferencování Porostní mapy

Vzhledem  k  tomu,  že  Porostní  mapa  revíru  Sychrov  zobrazuje  primárně  lesy,  bylo

komplikované  najít  dostatek  identických  bodů  ve  všech  devíti  dílech  mapy.  Při

georeferencování  byla  tedy  snaha  najít  dostatek  identických  bodů  v oblasti  zámku  a

zámeckého parku. U dílů, kde nebylo možné najít jednoznačně identifikovatelné body, byly

použity hrany listu a hranice pro napojení na sousední georeferencovaný list.
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Tabulka 2 - střední kvadratické chyby transformace, zvolené typy 
transformace a počty identických bodů jednotlivých mapových listů státní
mapy odvozené 1 : 5000

Číslo mapového listu Počet bodů
Turnov 43 1,0 1 4
Turnov 44 1,0 1 4
Turnov 45 1,1 1 4
Turnov 46 0,6 1 4
Turnov 47 0,3 1 4
Turnov 53 0,9 1 4
Turnov 54 0,4 1 4
Turnov 55 2,7 1 4
Turnov 56 2,2 1 4
Turnov 64 0,9 1 4

Střední 
kvadratická 

chyba 
transformace (m)

Polynomický 
stupeň 

transformace



5 VEKTORIZACE

Vektorizací se nazývá proces, při kterém dochází k získání vektorových dat z připraveného

rastru.  Takto  můžeme  získat  bodové,  liniové  či  polygonové  prvky. Provádění  vektorizace

proběhlo  ručním  způsobem.  Byla  založena  souborová  geodatabáze  pro  každou

vektorizovanou  mapu,  následně  probíhala  vektorizace  pomocí  nástroje  Editor.  Z důvodu

jednotného  stylu  vektorizovaných  vrstev  v  rámci  projektu  NAKI  byla  při  vektorizování

použita  předdefinovaná  struktura  a  vizualizace  dat  pro  kreslení  ploch  ve  formátu  lpk.

V nástroji  Editor bylo zvoleno zahájení editace, zvolena dotyčná vrstva a po vybrání funkce

Create Features byl zvolen typ objektu, jehož kreslení bylo v plánu. Při samotném kreslení

byla  využívána  funkce  Trace,  která  zajišťuje  přichycení  nové kresby na  stávající  kresbu,

nejčastěji hranici polygonu. Tímto způsobem byly minimalizovány možné topologické chyby.

Ve vrstvě císařských otisků povinného stabilního katastru byla vektorizována oblast zámku,

celého zámeckého parku, sídlo Husa, obec Radimovice a oblasti mezi nimi a na jih až ke kraji

druhého  mapového  listu  katastrální  obce  Čtveřín.  Vektorizované  území  tvoří  celistvý,

topologicky čistý prostor. Ve vrstvě státní mapy odvozené 1 : 5000 byl vektorizován stejný

rozsah území.
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Obrázek 11 - ukázka atributů u prvku vektorové vrstvy
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Obrázek 12 - vektorizované území císařských povinných otisků stabilního katastru



6 PUBLIKOVÁNÍ DAT

Zpracovaná data byla publikována pomocí serveru gis.fsv.cvut.cz. Tímto způsobem je možné

publikovat  plnohodnotnou  prohlížecí  mapovou  aplikaci  s  možností  přepínání  jednotlivých

vrstev, nastavení průhledností či jiných funkcí. Pro jednotlivé vrstvy určené k publikaci byly

založeny projekty a vlastní souborové geodatabáze. Vrstvy byly zakládány podle jednotlivých

mapových podkladů a podle  typu vrstvy, tedy zda  se jedná o rastrovou,  nebo vektorovou

vrstvu. Následně byl projekt zkontrolován pomocí funkce  File → Share as → Service →

Service editor → Analyze. Soubor mxd a dotyčná souborová geodatabáze byla poté nahrána

na server.

Webová aplikace je dostupná na adrese http://gis.fsv.cvut.cz/zamky/webapp/sychrov/.
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Obrázek 13 - funkce Analyze u publikace dat



ZÁVĚR

Cílem  této  bakalářské  práce  bylo  získání  a  zpracování  mapových  podkladů  pro  zámek

Sychrov a okolí.

Od Zeměměřického úřadu byly získány císařské povinné otisky stabilního katastru a první

vydání  státní  mapy  odvozené  1:5000.  Ty  byly  ořezány,  georeferencovány  a  částečně

vektorizovány. Dále byly prostudovány možné archivní zdroje ve Státním oblastním archivu

v Litoměřicích,  pobočka Děčín,  kde se nachází  fond velkostatek Svijany a rodinný archiv

Rohanů. Z těchto archivů se jevila jako použitelná Porostní mapa revíru Sychrov, která byla

zpracována a georeferencována.

Veškeré výše uvedené práce s mapovými podklady byly prováděny v programu ArcGIS 10.2.

Program byl  zvolen  z důvodu  všestrannosti,  dostupnosti  návodů  a  dostupnosti  studentské

licence.  Ve  všech  částech  zpracování  se  projevil  jako  vhodný.  V případě  ořezávání

originálních rastrů byla autorem oceněna možnost jednoduchého uložení ořezových polygonů,

protože byl nejprve špatně nastaven kód pro žádná data (kapitola 3.1), takže data mohla být

jednoduše  ořezána  znovu.  Při  georeferencování  se  v programu  využívá  nástroj

georeferencing,  jehož  ovládání  je  intuitivní.  Hojně byla využita  možnost  mazat  jednotlivé

identické  body,  označené  buď  přímo  v  mapovém  okně  nebo  v tabulce  s  jednotlivými

odchylkami.  Vektorizace  byla  prováděna  nástrojem  Editor,  jenž  byl  naprosto  dostačující.

Obzvláště  ceněna  byla  funkce  Trace,  tedy  kreslení  nového  polygonu  podle  hranic  již

nakreslených polygonů. V případě zámeckého parku s členitými tvary cest byla tato funkce

takřka nenahraditelná.

Ze  softwarových  alternativ  by  podobnou  funkci  zastal  program  QGIS  s doplňkem

Georeferencer GDAL pro georeferencování. Nástroj pro editaci v programu ovšem není tak

všestranný (verze 2.6).

Na samotném zámku Sychrov byly prostudovány expozice a nasnímány archivní fotografie.

Také byly vyfotografovány současné fotografie objektů z archivních fotografií.

Práce  by  se  dala  rozšířit  vektorizováním  dalších  částí  georeferencovaných  mapových

podkladů, popřípadě porostní mapy. Jako další rozšíření zkoumání by bylo možné zaměřit se

na zámecký park, který je opravdu rozsáhlý a unikátní z hlediska množství druhů dřevin.
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Na  závěr  bych  chtěl  vyzdvihnout  příkladný  a  vstřícný  přístup  státního  zámku  Sychrov,

především  jeho  restaurátorů.  Komunikace  se  Státním  oblastním  archivem  v Litoměřicích,

pobočkou Děčín byla zpočátku více komplikovaná, ale při osobní návštěvě byla vůči autorovi

projevena ochota a profesionální přístup.

Veškeré zpracované podklady a zvektorizované vrstvy byly publikovány ve webové aplikaci

na adrese http://gis.fsv.cvut.cz/zamky/webapp/sychrov/.
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Pohled na zámek přes zámecký park od oranžerie
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Alej Rohanka: Pohled od strážních domků k zámku (nahoře) a od zámku (dole)
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Zámek a čestné nádvoří
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Domek u mostu přes Mohelku
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Strážní domky u aleje Rohanka

Oranžerie
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Hospodářský dvůr
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Pomník
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Zámek z pohledu aleje Rohanka
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Zámek z východní strany
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