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ABSTAKT 

Tématem této bakalářské práce je shromáždění a zpracování mapových a plánových 

podkladů pro zámek Buchlovice, hrad Buchlov a jejich okolí v období od 19. století 

až do poloviny 20. století. Jako významné materiály byly ke zpracování použity císařské 

povinné otisky map stabilního katastru, katastrální mapa z let 1869-1882 a první vydání Státní 

mapy odvozené 1:5000, dále plánová a fotografická dokumentace. Práce je doplněna také 

o současné fotografie, které slouží k zajímavému porovnání historického a současného stavu 

objektů. Pro zpracování byly využity metody georeferencování a vektorizace vybraných 

podkladů. Všechny shromážděné dokumenty vytváří ucelený souhrn poznatků, které nabízí 

možnosti dalšího využití a možných analýz. Mapové výstupy práce byly publikovány 

na webovém mapovém serveru.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

zámek Buchlovice, hrad Buchlov, panství Buchlov, císařské povinné otisky, katastrální mapa, 

Státní mapa odvozená, georeferencování, vektorizace, ArcGIS Online 

ABSTRACT 

The subject of this Bachelor thesis is to collect and process map and plan 

sources for the Chateau Buchlovice, the Buchlov castle and their environs during the epoch 

of 19th- mid 20th century. Imperial Obligatory Imprints of the Stable Cadastre, cadastral map 

from 1869-1882 and first edition of derived State map, as well as plan and photographic 

documentation, were used herein as important sources. This work is also accompanied 

by contemporary photos, drawing interesting comparison between historic and recent objects 

condition. Georeferencing and vectorization of selected sources methods were applied 

for processing. All collected documents creates complete knowledge summary, offering 

a possibility of their subsequent application and prospective analyses. Map outputs of this 

work were published on the map server. 

KEY WORDS 

chateau Buchlovice, castle Buchlov, domain Buchlov, imperial obligatory imprints, cadastral 

map, state map- derived, georeferencing, vectorization, ArcGIS Online 
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ÚVOD  

Tato bakalářská práce vznikla v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI  

"Historický fotografický materiál - identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, 

aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí" s kódem projektu 

DF13P01OVV007.  

Cílem této práce je nashromáždit mapové a plánové podklady pro zámek Buchlovice 

a hrad Buchlov v rozmezí období od 18. století do poloviny 20.století, které budou 

prezentovány v mapové aplikaci. Součástí práce bude i fotografická dokumentace.  

Jako mapové podklady jsou k dispozici, císařské otisky map stabilního katastru, první 

vydání Státní mapy odvozené 1:5000 a katastrální mapa z let 1869 až 1882. Dalšími 

získanými materiály jsou kopie plánových dokumentů a staré fotografie zámku i hradu. 

Všechny tyto materiály jsou nedílnou součástí záznamu vývoje kulturních památek a můžeme 

je díky současným možnostem uchovávat i v digitální podobě.  

Tuto bakalářskou práci jsem rozdělila do několika kapitol podle průběhu zpracování 

v jednotlivých fázích.  

První kapitola je věnovaná rešerši, kde je uvedeno, jaké publikace jsem vyhledala 

k teoretickému zpracování. Dále je zde popsáno, ve kterých zdrojích jsem hledala potřebné 

mapové a plánové dokumentace a fotografie. 

Druhá a třetí kapitola je věnována samotným objektům. Zabývá se jejich lokalizací 

a historií.  

Ve čtvrté kapitole poukazuji na shromážděné mapové a plánové dokumentace 

a informace o jejich původu.  

V páté kapitole se zabývám použitými transformacemi.  

V šesté kapitole popisuji jednotlivé kroky při úpravě rastů mapových listů od jejich 

ořezání, přes georeferencování a následnou vektorizaci, až po finální úpravu dat. Všechny tyto 

práce jsem provedla v desktopovém programu ArcMap verze 10.2.1 od společnosti Esri.  

V sedmé kapitole popisuji, jak proběhla publikace dat.  
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V osmé kapitole se stručně věnuji porovnání starých a současných fotografií. K této 

kapitole uvedu i fotografickou ukázku. 

V závěru shrnu výsledky práce a provedu celkové hodnocení.  
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1 Rešerše 

Před zahájením práce bylo nutné prozkoumat jednotlivé zdroje dokumentů 

a informací. Protože se v této práci zabývám zpracováním mapových a plánových dokumentů, 

bylo stěžejní získat tyto podklady, aby mohla být práce zhotovena. V tomto případě bylo 

nutné navštívit Moravský zemský archiv v Brně a naskenovat potřebné vyhledané mapové 

plány a půdorysy z inventáře F45.  Byly prohledány databáze Metainformačního systému 

NPÚ (MIS) a systému správy mobiliárních fondů (CastIS)  a Ústřední archiv zeměměřičství 

a katastru. Byly zde nalezeny podstatné materiály ke zpracování.  

Staré fotografie byly vyhledávány ve fotografické sbírce Národního památkového 

ústavu (NPÚ) a v ÚOP NPÚ Brno. Další byly objeveny v systému CasiIS. Za účelem 

porovnání starých a nových fotografií jsem navštívila zámek i hrad a nafotila jsem potřebné 

snímky. 

K sepsání historie byla použita literatura Buchlov: Státní hrad a památky v okolí [1] 

a Buchlovice: Státní zámek a okolí [2] od autora Dr. Karla Svobody.  

Jako další zdroj jsem použila knihu Analýza starých map v digitálním prostředí 

na příkladu Müllerových map Čech a Moravy [3] od autora doc. Ing. Jiřího Cajthamla, Ph.D. 

Neméně podstatným zdrojem veškerých informací byl internet. 

Protože je tato práce vytvořena v rámci poměrně rozsáhlého projetu NAKI, 

který funguje už několik let, vzniklo velké množství prací na toto téma. Proto další zdroje 

poznatků jsou práce od M. Hartmanové [4], M. Kučery [5] a L. Středy [6]. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

2 Poloha zájmového území

Ve Zlínském kraji se nedaleko Uherského Hradišt

Buchlovice (Obrázek 1). Díky

a přírodnímu parku Chřiby je tato oblast 

Obrázek 1: Poloha obce Buchlovice na map

Hrad Buchlov (Obrázek 2)

výšce asi 510 m n. m. Toto 

Hrad je vzdálen od zámku v Buchlovicích

Zámek Buchlovice (Obrázek 2)

působivých barokních budov, které

zámecké zahrady s vzácnou zelení

prohlášeny za národní kulturní pamá

 

 

 

 

11 

Poloha zájmového území 

Ve Zlínském kraji se nedaleko Uherského Hradiště v předhůří Chř

Díky stejnojmennému zámku, majestátnímu 

je tato oblast vítaným turistickým cílem.  

Poloha obce Buchlovice na mapě ČR [zdroj: ČÚZK]

(Obrázek 2) se tyčí na jednom z nejvyšších kopců Chř

Toto pohoří se právě kvůli hradu lidově nazývá 

v Buchlovicích asi 4 kilometry severozápadním sm

(Obrázek 2) se nachází v centru obce. Je

sobivých barokních budov, které nabízí architektonický zážitek. Zámek dopl

zelení a protékajícím Buchlovickým potokem.

hlášeny za národní kulturní památky od roku 2001. [8]  

ůří Chřibů nachází obec 

majestátnímu hradu Buchlov 

 

ČÚZK]  

ů Chřibů v nadmořské 

 Buchlovské kopce. 

try severozápadním směrem. [7] 

e složen ze dvou 

. Zámek doplňují rozsáhlé 

m Buchlovickým potokem. Zámek i hrad jsou 



 
 
 

 

             Obrázek 2: Umístění hradu Buchlov (1) a zámku Buchlovice (2) [zdroj: 
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ění hradu Buchlov (1) a zámku Buchlovice (2) [zdroj: 

 

ní hradu Buchlov (1) a zámku Buchlovice (2) [zdroj: ČÚZK]  
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3 Historie  

3.1 Hrad Buchlov 

V pramenech se objevilo jméno Buchlov v roce 1300, ale nemůže být pochyb o tom, 

že tento hrad vznikl mnohem dříve. Svědectvím dřívějšího vzniku hradu je i první zpráva 

o Buchlovicích z roku 1270. 

Hrad Buchlov byl založen českým králem jako strategicky obranná pevnost 

a vrchnostenské centrum někdejšího buchlovského panství jako středisko se soudní 

pravomocí s takzvaným loveckým a krevním právem. Zvláštním úkolem práva bylo chránit 

důležité přechody mezi Chřibskými horami a lesní bohatství v okolí. Můžeme dokonce soudit, 

že hrad Buchlov vznikl původně jako lovecký hrad, z něhož zeměpanští úředníci spravovali 

okolní lesy, které k hradu pařily. 

 

Obrázek 3: Hrad Buchlov [zdroj: autor] 
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Obrázek 4: Pohled na hrad Buchlov s věží Andělka [zdroj: NPÚ] 

 

Z následujícího výčtu je zřejmé, že pro hrad Buchlov byly rozsáhlé lesy hlavní 

ekonomickou složkou. I při časté obměně panovníků u moci se bohatství lesa udrželo. Dne 

13.6.1945 byl pořízen soupis půdy patřící velkostatku, který vykazuje tyto plošné výměry: 

lesní hospodářství 551 ha, polní hospodářství 208 ha, park 16 ha, zahrada 2 ha, zámek 2 ha. 

[11] 

 

Nejstarší část hradu tvořily obranné věže, obytný palác a kaple. Kaple byla vystavěna 

v 80. letech 13. století pražskou kamenickou hutí po vzoru kaple St. Chapelle, královského 

hradu v Paříži. I když byl hrad Buchlov v trvalém majetku krále až do 16. století, byl často 

dáván do zástavy šlechtickým rodům, což vedlo k zásadním stavebním změnám. [12] 

  

Buchlov přestal být oficiálně královským hradem v roce 1511, kdy jej získal Arkleb 

Trnavský z Boskovic se všemi právy, která k hradu náležela. Roku 1520 zapisuje Arkleb 

Buchlov Václavovi z Žerotína a jeho manželce Anně ze Zahrádky. Václavovi synové Pavel, 

Jan a Václav z Žerotína. V rámci příbuzenských vztahů přešel hrad do majetku Zástřizlů, 

kteří hrad upravili v duchu renesance, například přibyla jižní válcová věž zvaná Andělka 

(Obrázek 4). Z nových částí přibyl například rozsáhlý svatební sál Jiřího Zikmunda ze Zástřizl 

z roku 1602 či prostory, v nichž byla uložena vzácná knihovna z pozůstalosti ženevského 
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učence Theodora Bézy. Následující majitelé rodu Převaldských podnikli na hradě několik 

změn, které ale již zásadně neovlivnily jeho raně a pozdně gotický ráz. [12] 

 

Předposledními držiteli Buchlova se stali v roce 1800 hrabata Berchtoldové z Uherčic. 

Nevlastní bratři Leopold a Bedřich, lékaři a přírodovědci, se stali významnými činiteli 

tehdejšího kulturního a vědeckého života; za nich končí i obytná úloha hradu. Jejich zásluhou 

vzniklo v prostorách hradu rodinné muzeum, které bylo již v polovině 19. století zpřístupněno 

veřejnosti. [12] 

 

Posledním soukromým majitelem Buchlova byl Leopold II. Berchtold, za něhož došlo 

k účelnější úpravě sbírek.  

 

Východním směrem od hradu Buchlov se nachází kaple Svaté Barbory. Její historie vede 

až do 13. století, velkou přestavbou ale prošla v letech 1672-1673. V hrobkách kaple jsou 

pohřbeni někteří majitelé hradu – Převaldští a Berchtoldové.  

 

Hrad je díky péči majitelů Berchtoldových zpřístupněn veřejnosti dodnes. Stylová 

instalace hradních sbírek společně s přírodovědnými sbírkami a bohatou knihovnou 

dokumentují vývoj bytové kultury od 15. do 19. století. Návštěvu hradu je možno spojit 

s prohlídkou hrobky majitelů v nedaleké kapli sv. Barbory. Dnes je hrad majetkem státu a je 

v péči NPÚ. [9] 
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3.2 Zámek Buchlovice 

Obrázek 5: Východní budova zámku Buchlovice [zdroj: autor] 

Patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. 

Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky a proslulí majitelé činí ze zámku místo, které svým 

významem daleko přesahuje hranice českých zemí. Stavba zámku byla zahájena těsně 

před rokem 1700 bohatým a urozeným hrabětem Janem Dětřichem Převaldským, který zámek 

zamýšlel jako dar své italské manželce Anežce Eleonoře z Collona-Felsu. Pověst říká, 

že na hradě nebylo možné jeho ženě vytvořit dostatečně komfortní prostředí, na jaké byla 

zvyklá z domova. Toto tvrzení ale vyvrací fakt, že ve skutečnosti Anežčin italský rod 

přebýval ve Slezsku na podobně nepohodlném hradě. [13] 

Měl být navržen zámek, který by uspokojil náročné reprezentativní, pohostinské 

a obytné účely. Jména jeho projektantů nejsou prokazatelně známa, ale je jisté, že výsledkem 

se stalo sídlo v italském pojetí. Symetrický půdorys dvou protilehlých budov, bohatá štuková 

výzdoba a stropní obrazy, čestný dvůr, byty vymezené pro služebnictvo a rozsáhlá zahrada, to 

vše jsou prvky velké zámožné stavby, které přispěly k inspiraci pro tvorbu projektu zámku 

ve stylu villa rustica, venkovské sídlo. Výsledkem několikrát přepracovaného 

architektonického konceptu je nejčistší příklad italské barokní vily ve středoevropském 

prostoru. Kolem zámku byla od začátku budována barokní zahrada. [15] 
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Působivě rozsáhlý zámecký park byl založen jako italský sad, poté byl formován 

od stylu francouzského parku až do podoby anglické zahrady. Je výjimečný také 

z botanického hlediska kvůli exotickým dřevinám, které byly vybrány tak, aby odolaly 

místnímu podnebí. Park zdobí také sochy, staré stromy a terasa se schodištěm. Je řazený 

mezi nejkrásnější historické zahrady v České republice. [14] [15] 

                                          Obrázek 6: Zámecká zahrada [zdroj: autor] 

Význam zámku značně stoupl v roce 1908 za vlády hraběte Leopolda Berchtolda. 

Elegantní a kontroverzní majitel působil v rakousko-uherských službách jako diplomat 

na velvyslanectvích v Londýně, Paříži a Petrohradě. V roce 1908 se na zámku konala 

pod jeho záštitou schůzka ruského a rakousko-uherského ministra zahraničních věcí, 

která vedla k debatě o politickému rozdělení vlivu na Balkáně, zda v míru či násilím. 

Z buchlovického zámku bylo poté vytvořeno reprezentativní sídlo, kde bylo rozhodováno 

o zásadních osudech Evropy. Právě z tohoto období pochází také současná podoba zámku 

i luxusně zařízené interiéry. [15] 

 

3.3 Vývoj panství Buchlov 
Roku 1661 úředník Jan Rokštejn Semilský sepsal urbář, ve kterém bylo podrobně 

sepsáno panství. Tyto písemnosti se vytvářely za účelem evidence platů a dávek, které byly 

poddaní povinni platit vrchnosti podle výnosu z jejich pozemku. Pořízením tohoto urbáře je 
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podrobně sepsán rozsah panství Buchlovice.  Do panství spadaly vsi Buchlovice, Osvětimany, 

Hruškovice, Stříbřice, Medlovice, Moravany, Žeravice, Újezdec a Břestek. Součástí prvních 

třech obcí byly panské dvory a v Moravanech byl lom a vápenka. [11] 

Za majitele Jana Dětřicha Převaldského vzniknul další urbář v roce 1720. V něm je 

kromě původních obcí připsaná ves Stupava a panství zpestřily také další panské dvory. Patří 

mezi ně Starý a Nový dvůr v Buchlovicích, Nový dvůr u Buchlova, Hruškovský dvůr 

u Osvětiman a Žeravický dvůr. K dalšímu majetku byl připsán pivovar v Buchlovicích, 

palírny a pila se včelínem u Hruškovského dvora. [11] 

Další zprávy jsou ze záznamů tereziánského katastru asi v polovině 18. století, 

kde jsou uvedeny výměry pozemků poddaných a vrchnosti, kdy vrchnostenská půda se opět 

dělí na dvory, kterými jsou Buchlovice, Nový dvůr, dvůr Žeravice a Hruškovec. [11] 

Od druhé poloviny 18. století až do poloviny 20. století patřilo buchlovské panství 

řadě majitelů, většinou majetek získali jako dědictví. Do doby než byl velkostatek v roce 1945 

znárodněn, rozrostl se ještě o obce Salaš a Staré Hutě. [11] 

V roce 1838 se panství rozkládalo na území o rozloze 21560 jiter a 919 čtverečných 

sáhů. Asi 40% podíl připadal poddaným a zbytek se rozkládal mezi 6 vrchnostenských dvorů 

(Buchlovický Starý a Nový, Buchlovský, Novodvorský, Salašský, Starohuťský, 

Osvětimanský a Moravanský)  a 7 polesí. [11] 

Mezi lety 1885 a 1935 klesla rozloha panství ze 7961,2 ha na 7041,5 ha půdy.  Dvory 

Buchlov a Buchlovice, mlýn a pivovar byly pronajaty. Na velkém podílu rozlohy se 

rozkládalo lesní hospodářství. [11] 
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4 Mapové podklady a shromážděná data 

V této kapitole jsou popsány shromážděné mapové a plánové podklady. Mapové 

podklady císařských otisků a Státní mapy odvozené byly objednány z e-shopu Geoportál 

ČÚZK. Georeferencované rastry císařských otisků byly částečně převzaty. Mapové plány 

a půdorysy byly vyhledány v inventáři F45 a naskenovány v Moravském zemském archivu 

v Brně. U jednotlivých map jsou v tabulkách uvedeny čísla mapových listů, které byly 

použity k této práci (Tabulka1, Tabulka2, Tabulka3). V tabulce mapových plánu jsou uvedeny 

evidenční čísla, název plánu a rok (Tabulka4). 

4.1 Císařské povinné otisky map stabilního katastru 

Obrázek 7: Císařské povinné otisky map stabilního katastru (z roku 1827)- výřez v okolí 

zámku [zdroj: ČÚZK]  

V roce 1817 vydal císař František I. patent, v němž byl stanoven přesný soupis 

a geodetické vyměření všech pozemků hospodářsky využívaných i nevyužívaných, 

bez ohledu na společenské postavení vlastníka. Do té doby platil tereziánsko-josefský katastr, 

který byl nedostačující hlavně kvůli nedokonalé funkci při výběru daní. Nový katastr byl 

pojmenován jako stabilní katastr, právě kvůli předpokladu jeho stálé a dokonalé funkčnosti. 
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Toto tvrzení je už téměř 200 let stále aktuální, protože z map stabilního katastru je odvozena 

většina dnešních katastrálních map. 

Pozemky měly být zaměřeny, zobrazeny, sepsány, popsány a rozlišeny podle druhu 

užívání. Bylo umožněno nahlížení do pozemkových knih katastru pro veřejnost. Patent také 

stanovil, že mapy musely být uloženy ve vídeňském archivu. Proto byly vytvořeny 

adjustované a obarvené otisky, které byly zaslány vídeňské komisi k archivaci, odtud plyne 

jejich název- povinné císařské otisky. [16] [17] 

k.ú. číslo mapového listu 

Buchlovice 

0284-1-001 

0284-1-002 

0284-1-003 

0284-1-004 

0284-1-005 

0284-1-006 

0284-1-007 

0284-1-008 

0284-1-009 

0284-1-0010 

0284-1-0011 

0284-1-0012 

0284-1-0013 

0284-1-0014 

0284-1-0015 

0284-1-0016 

Tabulka 1: Přehled použitých mapových listů císařských povinných otisků map stabilního 
katastru 

 

4.2 První vydání Státní mapy 1 : 5000 - odvozené 
V polovině 20. století byla vytvořena mapa pro potřeby státu zobrazující polohopis, 

popis a výškopis. Pro zobrazení takto velkého území ve velkém měřítku bylo potřeba 

16 301 mapových listů o rozměrech 50x40 cm, což ve skutečnosti zobrazuje území 

o rozměrech 2x2,5 km. K tvorbě mapy nebylo potřeba měření, protože vznikla odvozením 

z existující katastrální mapy, která vychází z map stabilního katastru v sáhovém měřítku. 

Výškopisná složka je zobrazena vrstevnicemi a kótami. Zdrojem informací o výškách byly 

především vojenské topografické mapy. Mapa je vyhotovena v Křovákově zobrazení se 

souřadnicovým systémem JTSK, výšky jsou udávány v systému Bpv. Státní mapa je dodnes 

stále aktualizována a od roku 1990 je přístupná veřejnosti. [16] [17] 
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Obrázek 8: První vydání Státní mapy 1:5000 - odvozené (z roku 1952) - výřez v okolí zámku 

[zdroj: ČÚZK]  

 

oblast  mapový list oblast  mapový list 

NAPA77 Napajedla 7-7 NAPA97 Napajedla 9-7 

NAPA78 Napajedla 7-8 NAPA98 Napajedla 9-8 

NAPA79 Napajedla 7-9 NAPA99 Napajedla 9-9 

NAPA86 Napajedla 8-6 BUCO07 Bučovice 0-7 

NAPA87 Napajedla 8-7 BUCO08 Bučovice 0-8 

NAPA88 Napajedla 8-8 BUCO09 Bučovice 0-9 

NAPA89 Napajedla 8-9 KYJO00 Kyjov 0-0 

NAPA96 Napajedla 9-6 UHRA80 Uherské Hradiště 8-0 

Tabulka 2: Přehled použitých mapových listů prvního vydání Státní mapy 1:5000 – odvozené 
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4.3 Katastrální mapa reambulace stabilního katastru 

Obrázek 9: Katastrální mapa z roku 1872- výřez v okolí zámku [zdroj: ČÚZK]  

 

V roce 1869 bylo nutné provést opravy map stabilního katastru, které se 

kvůli nedostatečnému zaznamenávání změn rozcházely se skutečností.  Dalším a hlavním 

důvodem oprav a doplnění starých map bylo nesplňování ekonomických požadavků 

při tehdejším novém způsobu hospodaření (především nízký odhad čistého výnosu). Řešením 

této situace byl zákon o reambulaci katastru. Tato reambulace představovala velký tlak 

na měřické práce, které měly být vykonány za krátké časové rozmezí vzhledem k objemnosti 

prací (ukončeno v roce 1882). Bylo potřeba ověřit zjištěné změny, zakreslit je do katastrální 

mapy, zjistit výměry, druh a užívání pozemku. Tyto změny byly zakreslovány červeně, 

v mapách se škrtalo. Pokud existovalo území s velkým množstvím změn, k jejichž určení 

nestačily stávající mapy, bylo možné tyto změny zaměřit pouze se souhlasem komise. Také 

byly stabilizovány trigonometrické body a vyhotovena jejich dokumentace.  Měřiči měli 

omezený čas na vyhotovení reambulačních prací, proto museli postupovat velmi rychle 
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a zaměstnávat i nezkušené pracovníky. Také vysoké dovolené odchylky a uspěchané práce 

vedly pouze k nekvalitnímu výsledku. [19] 

k.ú. číslo mapového listu 

Buchlovice 

0284-1-002 

0284-1-003 

0284-1-004 

0284-1-005 

0284-1-006 

0284-1-007 

0284-1-008 

0284-1-009 

0284-1-010 

Tabulka 3: Přehled použitých mapových listů katastrální mapy z roku 1872 

 

4.4 Shromážděné plánové podklady 
Všechny plánové podklady byly naskenovány v Moravském zemském archivu v Brně. 

Z inventáře F45 Velkostatek Buchov jsem použila dokumenty uvedené v následující tabulce.  

evid. č.  název období/rok 

1 
Situace zámku v Buchlovicích s parkem a panských budov, matrice 
kolor., 47x47 cm  

1. pol. 20. st 

5 
Plán přístavby zámku, I. Část, profily, Ferd.Schindler, 1:100, 1:20, 
rkp.kolor. 61,5x67 cm 

1914 

38 Plán úpravy zámecké zahrady, J. Lacowský, rkp.,48x60 cm 1849 

39 
Skiza zámecké zahrady s vyznačením všech objektů, rkp., kolor., 
43x58 cm 

kol. 1850 

252 
Nákres objektů v Buchlovicích, hrad Buchlov, Hentschek, 1:500, rkp. 
Kolor., 42x29 cm 

1896 

285 
Část katastrální mapy s vyznačením hradu a kaple sv. Barbory s 
vyznačením dvora a pozemků, Böhm, rkp. 47x62 cm 

2. pol. 19. st. 

317 Plán dvora Buchlov, matrice, 48x47 cm 1. pol. 20. st. 

323 Plán dvora v Buchlovicích, rkp.kolr., 78x62 cm 1. pol. 20. st. 

330 
Situační plán dvora v Hruškovicích, S.Siegel, 1coul= 80 sáhů, rkp. 
Kolr., 51x71 cm 

1848 

333 
Situační plán dvoru Nový dvůr, Siegl, 1 coul = 80 sáhů, rkp. Kolor, 
69,5x50 cm 

pol. 19. st 

354 
Přehledná mapa lesů velkostatku Buchlov, 1:17280, tisk kolor, 
93x73x5 cm 

asi 1903 

Tabulka 4: Přehled plánových podkladů pro zámek Buchlovice, hrad Buchlov a panství 
Buchlov 
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5 Použité transformace  

V následující kapitole jsou popsány použité transformace. [3] 

5.1 Afinní transformace 
�� =  �� cos
��� � −  �� sin���� � +  �� 

 
�� =  �� sin
��� � −  �� cos���� � +  �� 

Z rovnic vyplývá, že do afinní transformace vstupuje celkem 6 neznámých. Jsou to 

změny měřítek (mx, my), úhel stočení osy x a osy y (ωx, ωy) a posun počátku (Xt, Yt). Je proto 

potřeba znát alespoň 6 souřadnic, celkem tedy 3 identické body. Při více užitých bodech 

dochází k vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Afinní transformace je rovinnou 

transformací, která nemění rovnoběžnost přímek, zachovává dělící poměry délek a ploch. 

Afinní transformaci je vhodné užít na obrazová data, která jsou postižena srážkou papíru. 

5.2 Polynomická transformace 2. a 3. stupně 
Polynomické transformace se řadí mezi složité transformace. Časté je 

použití transformačních rovnic daných polynomy 2. a 3. stupně, ale mohou být 

až n stupně (Obrázek 10). Tyto transformace mění přímky na křivky, nejsou konformní 

a dochází při nich k deformaci obrazu. Je proto nezbytné vždy použít nadbytečný počet 

identických bodů, aby bylo do výpočtu zahrnuto vyrovnání metodou nejmenších čtverců. 

Pro polynomickou transformaci 2. stupně je potřeba 6 identických bodů na 12 neznámých 

parametrů: 

�� =  ��� +  ��� + ��� + �� + �� + � 

�� =  ���  + ℎ�� +  �� + !� + "� + # 

Pro polynomickou transformaci 3. stupně musí být k dispozici alespoň 10 identických bodů: 

�� = ��$+��$ + ���� + ���� + ��� + ��� + ��� + ℎ� +  � + ! 

�� = "�$+#�$ + ���� + %��� + &�� + �' + (�� + )� + *� + + 
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Obrázek 10: Schéma polynomických transformací [20] 

 

5.3 Projektivní transformace 
Do této transformace vstupuje minimálně 8 neznámých parametrů. Je potřeba tedy čtyř 

bodů, každý se dvěma neznámými souřadnicemi, proto je vhodná hlavně k transformaci rohů 

mapových listů. Rohy jsou určené jako identické body, které zůstávají neměnné. Je-li 

k dispozici více identických bodů, dochází k vyrovnání. Transformace se někdy nazývá 

kolineární. Není konformní, nezachovává rovnoběžnost přímek a dochází při ní k zachování 

dvojpoměru bodových čtveřic. Jedná se o středové promítání bodů mezi dvěma rovinami, je 

využívána především ve fotogrammetrii. Jelikož se jedná o velmi složitou lineární 

transformaci v rovině, je možné ji vyjádřit pouze obecnými vzorci: 

�� =  
�� + �� + �
�� + ℎ� + 1

                  �� =  
�� + �� + �
�� + ℎ� + 1

 

 

5.4 Spline transformace 
Pro výpočet této transformace je nutné znát alespoň 10 identických bodů. S jejich 

rostoucím počtem se zvyšuje i přesnost transformace. Na jednotlivých identických bodech 
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nevznikají žádné odchylky, jedna se o nereziduální transformaci. Vhodné je vybírat body 

co nejrovnoměrněji po celém rastru.   
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6 Zpracování mapových podkladů 

6.1 Ořez rastrových dat  
Z důvodu vytvoření bezešvé mapy bylo nutné mapové listy ořezat. Kromě samotného 

zájmového území obsahuje mapový list popisy, rám, vysvětlivky, legendu, číslování listů 

apod. Pro tvorbu jednotné souvislé mapy jsou tyto mimorámové údaje nadbytečné a bylo 

potřeba je odstranit.  

Ořezání mapových listů bylo provedeno v programu ArcMap. Nejprve byly načteny 

rastry ve formátu JPG pomocí funkce Add data. Bylo použito pyramidování, aby se urychlila 

práce s velkými rastry při použití funkce Zoom in nebo Zoom out (Obrázek 11). Pro správné 

nastavení barev bylo využito funkce Stretch type a nastaveno None v záložce Raster Layer. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

    

Pro každý mapový list byl v Catalog okně vytvořen formát pro práci s vektorovými 

daty shapefile. Přes menu cílové složky byla vybrána možnost New – Shapefile. Název byl 

zvolen jako ‚shp _ název mapového listu‘ a jako Feature type byla pro účely ořezu vybrána 

polygonová vrstva. 

Přes editovací panel byla zahájena editace (Editor- Start Editing) a možností Create 

features byla zvolena cílová vrstva a konstrukční prvek Polygon. Po těchto krocích bylo 

Obrázek 11: Nastavení pyramidování při načtení rastru do prostředí 
ArcMap 10.2.1 
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možné přistoupit k pečlivému obkreslení hranic tvorbou polygonu kolem ořezávaného rastru. 

Změny bylo potřeba ukončit možností Finish Sketch a uložit editaci. 

Nyní byl připraven mapový list a jeho označená hranice. V okně Image Analyst byla 

vybrána funkce Clip, kterou byl rastr ořezán. Vznikl soubor, který byl uložen funkcí Export 

do formátu PNG (Obrázek 12).   

 

6.2 Georeferencování  
Mapové listy zbavené nadbytečných údajů ořezáním bylo třeba umístit 

do souřadnicového systému. 

Prvními kroky bylo nastavení pracovního prostředí v ArcMap. Výběr souřadnicového 

systému proběhl v okně Data Frame propetries volbou EPSG kódu 5514. Jedná se o systém 

JTSK East Krovak North.   

Jako podkladová mapa byla využita současná katastrální mapa, která byla 

do programu ArcMap připojena možností Add Data From ArcGis Online. V datech ČÚZK 

byla vyhledána katastrální mapa.  

Obrázek 12: Schematické zobrazení ořezu rastru 



 
 
 

 

Georeferencování katas

listech. Nejprve byly vyhledány shodné body na mapovém listu a sou

Jedná se o rohy významných budov, rozcestí nebo lomové body 

použity jako identické body. Byla

dostatečného množství, aby bylo využito celého mapového listu a nedošlo k

(Obrázek 13). Identifikace jednotlivých bod

bod určen nejdříve na mapovém listu a v

souřadném systému.  

Obrázek 

 

Po nasbírání identických bod

mapy z roku 1872 byla volena možnost 2. a 3. polynomické transformace. V

tabulce byly zkontrolovány odchylky jednotlivých identických bod

nevyhovující bod vyřazen. V

kvadratické chyby transformace

návaznosti sousedních mapových list

s podkladem. Pokud byl výsledek transformace vyhovující, bylo ukon

29 

Georeferencování katastrální mapy z roku 1872 proběhlo na ořezaných mapových 

. Nejprve byly vyhledány shodné body na mapovém listu a současné katastrální map

Jedná se o rohy významných budov, rozcestí nebo lomové body parcel. Tyto body byly 

identické body. Byla snaha docílit rovnoměrného rozmístě

ného množství, aby bylo využito celého mapového listu a nedošlo k

Identifikace jednotlivých bodů proběhla přes nástroj Georeferencing

mapovém listu a v zápětí byl označen na podkladu v

 

Obrázek 13: Schéma rozmístění identických bodů 

Po nasbírání identických bodů následovala volba transformace. V

byla volena možnost 2. a 3. polynomické transformace. V

tabulce byly zkontrolovány odchylky jednotlivých identických bodů

řazen. V této tabulce byla také zkontrolována hodnota

kvadratické chyby transformace- Total RMS Error (Tabulka 5). Poté byla

návaznosti sousedních mapových listů. Míru deformace je možné zkontrolovat porovnáním 

Pokud byl výsledek transformace vyhovující, bylo ukončeno georeferencování 

hlo na ořezaných mapových 

časné katastrální mapě. 

el. Tyto body byly 

rného rozmístění bodů a jejich 

ného množství, aby bylo využito celého mapového listu a nedošlo k jeho deformacím 

Georeferencing. Vždy byl 

čen na podkladu v cílovém 

V případě katastrální 

byla volena možnost 2. a 3. polynomické transformace. V transformační 

tabulce byly zkontrolovány odchylky jednotlivých identických bodů, popřípadě byl 

také zkontrolována hodnota celkové střední 

Poté byla nutná kontrola 

možné zkontrolovat porovnáním 

čeno georeferencování 
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možností Update Georeferencing. V následujících tabulkách jsou uvedeny použité 

transformace u jednotlivých rastrů. 

číslo mapového listu  položka mapového listu  použitá transformace  počet IB Total RMS Error 

0284-1-002 8 3rd Order Polynomial 21 2,2 

0284-1-003 ad18 2rd Order Polynomial 21 1,2 

0284-1-003 9 2rd Order Polynomial 15 2,3 

0284-1-004 11 3rd Order Polynomial 16 1,6 

0284-1-005 12 3rd Order Polynomial 24 1,6 

0284-1-006 13 3rd Order Polynomial 40 1,5 

0284-1-007 15 3rd Order Polynomial 21 1,6 

0284-1-008 16 3rd Order Polynomial 16 2,3 

0284-1-009 17 2rd Order Polynomial 15 1,8 

0284-1-010 18 2rd Order Polynomial 26 2,5 

Tabulka 5: Použité transformace jednotlivých mapových listů katastrální mapy z roku 1872 

 

číslo mapového listu  položka mapového listu  použitá transformace  počet IB Total RMS Error 

0284-1-001 I 2rd Order Polynomial 10 1,1 

0284-1-001 II 2rd Order Polynomial 12 1,4 

0284-1-002 III 2rd Order Polynomial 10 0,9 

0284-1-003 IV 3rd Order Polynomial 25 1,6 

0284-1-004 V 3rd Order Polynomial 27 3,2 

0284-1-005 VI 3rd Order Polynomial 19 1,4 

0284-1-006 VII 3rd Order Polynomial 16 1,5 

0284-1-007 VIII 2rd Order Polynomial 18 1,8 

0284-1-004 IX 2rd Order Polynomial 32 1,6 

0284-1-008 X 3rd Order Polynomial 15 1,5 

0284-1-009 XI 3rd Order Polynomial 29 2,3 

0284-1-0010 XII 3rd Order Polynomial 39 1,4 

0284-1-0011 XIII 3rd Order Polynomial 42 1,7 

0284-1-0012 XIV_XVIIIad 2rd Order Polynomial 12 1,3 

0284-1-0013 XV 3rd Order Polynomial 22 1,7 

0284-1-0014 XVI 3rd Order Polynomial 23 2,1 

0284-1-0016 XVIad affine 10 1,3 

0284-1-0012 XVII 3rd Order Polynomial 33 1,7 

Tabulka 6: Použité transformace jednotlivých mapových listů císařských otisků 

 

U Státní mapy bylo využito rohů mapových listů, které byly georeferencovány 

na jednotlivé rohy kladu listů mapy. Tento podklad byl stažen z Geoportálu ČÚZK [17] 

ve formátu shapefile. Bylo využito projektivní transformace na všechny mapové listy. 
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Po definování souřadnicového systému georeferencováním bylo provedeno ořezání funkcí 

Clip v záložce Image Analysis.  

Dále byly georeferencovány mapové plány. Jako podklad byla využita současná 

katastrální mapa. 

6.3 Vektorizace 
Vektorizace je způsob, jak získat z rastrové mapy vektorovou a vytvořit tak její 

digitální podobu. Tímto se rozšíří možnosti, jak pracovat se starými mapami v elektronickém 

prostředí.  S využitím bodů, linií a polygonů jsem vytvořila vektorovou podobu prostorových 

dat v okolí zámku a hradu a ve větší části obce Buchlovice. Možné způsoby vektorizování 

jsou ruční, poloautomatická a automatická vektorizace. Pro zpracování této práce byla využita 

první možnost. Data jsem ukládala do předem vytvořené geodatabáze a třídila do jednotlivých 

vrstev.  

Samotná vektorizace začíná zahájením procesu editace (Editor- Start Editing). 

Po otevření záložky Create Features je vybrána cílová vrstva. Okno Construction Tools 

nabízí škálu nástrojů, mezi které konkrétně v ArcMap patří: Polygon, Rectangle, Circle, 

Ellipse, Freehand, Auto Complete polygon, Auto Complete Freehand. 

Po výběru vhodného prvku následovalo trpělivé vektrorizování obsahu mapy. Velmi 

užitečným nástrojem byl Snapping. Tento nástroj umožňuje přichytávání na body kresby, 

čímž je zachována topologická čistota. Dalším velmi užívaným nástrojem, který zaručuje 

korektní topologii a urychluje práci, byla funkce Trace umožňující sledování vytvořené 

kresby.  

Vektorizovány byly všechny získané mapy. V případě císařských otisků byl obsah mapy 

jednoduše čitelný, bylo tedy snadné rozpoznat jednotlivé prvky mapy. Při vektorizaci 

katastrální mapy vyřazené nastávaly problémy v případě nepřehledně zakreslených oprav 

mapy. Státní mapa odvozená obsahuje velké množství neoznačených parcel a ploch. Při její 

vektorizaci bylo nutné logicky vyvodit druh plochy nebo čerpat informace o využití parcely 

ve starších mapách.  
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Obrázek 14: Ukázka vektorizace dat 

 

6.4 Bodová vrstva a fotografie 
Z nasbíraných podkladů a ze získaných plánů byla zjištěna poloha zajímavých budov 

a dvorů, které náležely panství Buchlov. Tyto objekty byly umístěny do bodové vrstvy 

panství.  

Fotografie byly nahrány do prostředí Arcmap pomocí modulu ArcPhoto, dále byly 

snímky lokalizovány a orientovány.   

 

6.5 Kontrola topologie 
Po ukončení vektorizace bylo nutné provést topologickou kontrolu vektorových dat. 

I přes velkou pečlivost je z důvodu zdlouhavé monotónní práce možné, že dojde k překrytí 

polygonů nebo naopak k mezerám mezi nimi. Je to způsobeno například nedochycením bodu 

k linii nebo chybějícím bodem polygonu. Kontrolou topologie je možné tyto chyby odhalit. 
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Při tomto kroku jsem zvolila pravidla Must Not Have Gaps a Must Not Overlap (Obrázek15). 

Opravením nalezených chyb je zaručena celistvost vektorové vrstvy. 

Obrázek 15: Volba topologických pravidel 

6.6 Konečná úprava dat 
Konečná úprava dat se zakládá na vytvoření tzv. bezešvé mapy. Protože zdrojová data 

ke zpracování byly dílčí mapové listy nebo části plánů, bylo nutné tyto části spojit 

v jednotlivé komplety. V okně Catalog byl v připravené geodatabázi vytvořen nový Raster 

Dataset. Při jeho tvorbě byl počet vrstev (Number of Bands) nastaven na počet 3 

(Obrázek 16).  
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Obrázek 16: Schéma zobrazení vrstev rastru [21] 

 

 

Dále následoval krok vložení rastrů do Raster Datasetu. Kliknutím pravým tlačítkem 

na Raster Dataset, byla vybrána volba Load, která spustí okno Mosaic. Vložením příslušných  

mapových listů a spuštěním funkce je vytvořena konečná mapa (Obrázek 17). 

 

Obrázek 17:Ukázka funkce Mosaic v ArcMap 
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Mapové a plánové podklady byly opatřeny příslušným vodoznakem podle zdroje, 

ze kterého byly získány. 
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7 Publikce  

Pro vytvoření webové aplikace bylo nejprve nutné nahrát data na fakultní server. 

Nástrojem Analyse Map byly vyhledány nedostatky v záložkách Errors, Warnings, Messages 

a následně odstraněny. Kroky File- Share as- Service bylo nabídnuto okno s možnostmi 

publikace. Byla vybrána možnost Publish a service. Bylo vyplněno jméno služby a úložiště. 

Dále byly v záložce Capabilities nastaveny možnosti Mapping, WMS a KML, dále volba 

Publish. 

 

Obrázek 18: Výběr možností v záložce Capabilities 

 

   Webová mapová aplikace byla tvořena v ArcGis Online. V tomto webovém rozhraní 

proběhla registrace. Následovala tvorba aplikace a připojení map. Bylo potřeba vybrat 

vhodnou podkladovou mapu kvůli souřadnicovému systému JTSK. Byly připojeny jednotlivé 

mapové vrstvy a obsah aplikace byl připraven ke sdílení. 

Zpracované mapové výstupy jsou dostupné na následující adrese: 

http://gis.fsv.cvut.cz/zamky/webapp/buchlovbuchlovice 
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8 Porovnání fotografií 

Způsob, jak porovnat historickou a současnou podobou objektu, je porovnat staré 

fotografie s novými. Za účelem pořízení porovnávacích fotografií jsem zámek i hrad 

navštívila. Snažila jsem se zachytit fotografie ze stejného stanoviště, ze kterého byly vyfoceny 

v minulosti. Snímky jsem pořídila fotoaparátem Canon G7X. Pro ukázku zde uvedu 

porovnávací snímky zámecké budovy (Obrázek 16 a Obrázek 17). Další fotografie jsou 

uvedeny v příloze A.   

 

 

Obrázek 19: Pohled na východní budovu zámku (rok 196x)  [zdroj: NPÚ] 
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Obrázek 20: Pohled na východní budovu zámku (rok 2016)  [zdroj: autor] 
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ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo shromáždění a zpracování mapových a plánových 

podkladů pro zámek Buchlovice, hrad Buchlov a jejich okolí v období 19. až do poloviny 

20. století.  

Před samotným zahájením práce se podařilo získat potřebné materiály z možných 

zdrojů, jak mapové a plánové podklady, tak fotografie i potřebnou literaturu. Zásadními zdroji 

mapových materiálů byl Český úřad zeměměřický a katastrální, Moravský zemský archiv 

v Brně a Národní památkový ústav. Byla prostudována i uvedená literatura. 

Protože mapové a plánové podklady byly získány ve formě obrazových souborů, bylo 

potřeba je umístit do souřadnicového systému JTSK georeferencováním. Dále byla 

vektorizována oblast v okolí hradu a zámku a část obce Buchlovice. Vektorizace zmíněného 

území proběhla na těchto mapách: císařské povinné otisky map stabilního katastru, katastrální 

mapa z let 1869 až 1882 a první vydání Státní mapy odvozené. Císařské povinné otisky 

pro obec Buchlovice vznikly v roce 1827, katastrální mapa přibližně o padesát let později 

a Státní mapa odvozená za dalších asi osmdesát let. Díky vektorové kresbě je možné snadno 

sledovat jak vývoj a změny v obci, tak změny zámku a hradu v tomto časovém období 

až dodnes. Práce tak může mít další využití, například pro historickou analýzu.  

Další historické změny je možné zkoumat z fotografií, které porovnávají historický 

a současný stav objektů (v tištěné příloze A). 

Zpracované mapové výstupy jsou díky webové mapové aplikaci dostupné 

na následující adrese: http://gis.fsv.cvut.cz/zamky/webapp/buchlovbuchlovice 
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