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Anotace 
 
Diplomová práce byla zpracována v rámci projektu GAČR 205/07/0385 Kartometrická a 

semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720. Jedná se o 

dvě mapy Moravy bez geodetických základů autorů Johanna Baptisti Homanna a Georga 

Matthäeuse Seuttera. 

Cílem této práce je prozkoumat a zhodnotit polohovou přesnost obou map a vzájemně obě 

mapy porovnat. K matematickým výpočtům a vizualizacím byl využit švýcarský software 

MapAnalyst.  

Zkoumání polohové přesnosti bylo provedeno v reprezentativních vzorcích 90 a 120 

identických bodů rovnoměrně rozmístěných po území, přičemž vždy u 30 bodů se jednalo o 

soutoky řek a zbylé body byly reprezentovány sídelními jednotkami. Zjištěné polohové 

přesnosti zkoumaných prvků byly transformovány pomocí 3 typů transformací a 

vizualizovány pomocí distorzní mřížky, vektorů posunů a měřítkových izolinií. 

Výsledkem práce je porovnání a zhodnocení různých typů transformací a vizualizací obou 

zkoumaných map. 

 
 

Summary 
 
The diploma thesis was elaborated as a part of research project GAČR 205/07/0385 

Cartometric and semiotic analysis and visualisation of the old Czech lands maps from the 

period 1518-1720. The thesis had two maps of Moravia without geodetic basis author’s 

Johann Baptista Homann and Georg Matthäeuse Seutter.  

The goal of this work was research and rate spatial accuracy these maps and too these maps 

mutually compared. Swiss software MapAnalyst was apply for mathematic calculations and  

visualisations. 

Researching spatial accuracy was accomplished of  90 and 120 identically points evenly 

placed over area and always 30 points was junctions of major rivers and others points was 

towns and villages. Observed spatial accuracies of measured objects were transformed by 3 

types of transformations and visualised by distortion  grid, displacement vectors and scale 

isolinies. 

The result of this work is comparison and evaluation of the above mentioned transformations 

and visualisations these two maps.    
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Úvod 

 
Předmětem práce je kartometrická analýza historických map Moravy z 18. století. Je známo, 

že v době vzniku vybraných map neexistovaly žádné geodetické údaje na našem území.         

S tímto vědomím je potřeba nahlížet na průběh a výsledky celé této práce. 

Jak již bylo v anotaci zmíněno práce byla vyhotovena v rámci projektu GAČR 205/07/0385 

Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 

1720. Z čehož je patrné, že již do této doby bylo vyhotoveno několik prací s podobnou 

tématikou. Tyto práce a jejich výsledky jsem pečlivě prostudoval a snažil jsem se jimi 

inspirovat a vzít si z nich to nejlepší. 

Práce se dá rozdělit na čtyři části. První je zaměřena na popis určovaných děl a jejich autorů. 

Druhá by se dala označit za teoretickou - definování kartometrické analýzy a základních 

prvků, dále popsáním  softwaru MapAnalyst a použitých transformací. Třetí část je naopak 

praktickou, je zde vyjádřen postup a příslušné výpočty. Poslední částí je konečné zhodnocení 

a závěr. 
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1 Fakta o mapách a jejich autorech 

1.1. Johann Baptista Homann  

 
Johann Baptista Homann se narodil roku 1664 v německém Oberkammlachu  a zemřel 

v Norimberku v roce 1724. Na přelomu 17. a 18. století patřil k nejvýznamnějším 

kartografům, geografům a nakladatelům. Od roku 1692 pracoval jako mědirytec, aby o 4 roky 

později založil v Norimberku vlastní společnost a  již  roku 1710 vydal Atlas Novus se 

čtyřiceti mapami. Předtím v roce 1707 se jako prvnímu autorovi podařilo sestavit skutečný 

atlas, také proto že se už mohl při zpracování svých map opřít o daleko dokonalejší předlohy, 

nežli měli nizozemské firmy.  V rychlém sledu následovala další atlasová díla, například 

Grosser atlas a jejich opakovaná vydání. Většina map byla zpracována podle nizozemských a 

francouzských předloh, pro mapy střední Evropy, tudíž i Českých a Moravských zemí byla 

využita díla Jana Kryštofa Müllera. Po smrti Homanna převzali činnost nakladatelství jeho 

potomci pod názvem Homannovi dědici. [5]  

 

 

Obr.1 Johann Baptista Homann [13] 
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1.2. Tabula Generalis Marchionatus MORAVIA in sex circulos divisia 

 
Dílo bylo vydáno v roce 1726 v Norimberku na 8 listech mapy jednotlivých “krajů“ 

moravských. Jako předloha posloužila stavovská mapa Moravy od Jana Kryštofa Müllera, se 

kterou mělo Homannovo dílo přibližně stejné měřítko, ale byla změněna délka  

rovnoběžkového stupně a poloha počátečního poledníku. [7]    

Mapa ve své kolorované části zobrazuje území Moravy, ale také vyobrazuje na okrajích 

v bezbarevné podobě části území Slezska (Pruska), Čech, Rakouska a Uher. Kolorovaná část 

je barevně rozdělena na šest územních celků obdobným dnešním krajům. Sídla jsou zobrazena 

grafickými značkami a rozdělena podle velikostí do pěti skupin (Urbes praecipue, Urbes 

minores, Oppida, Pagi, Arbes) podle legendy v pravém horním rohu. Součástí mapy jsou také 

hlavní cesty, vodstvo, pohoří a lesy a všechny názvy jsou zde uvedeny v německém jazyce. 

Na mapovém rámu je vyznačena zeměpisná šířka a délka, přičemž graficky je dělení 

zobrazeno po dvou minutách a numericky po 10 minutách. Největší číslo vždy označuje celé 

stupně. Samotné rovnoběžky a poledníky jsou vykresleny po půl stupních. Ty tvoří uzavřené 

sektory, které jsou značeny ve svislém směru malými písmeny abecedy (a až d) a ve 

vodorovném směru velkými písmeny abecedy (A až K, přičemž písmeno J je vynecháno). 

Součástí mapy je také grafické měřítko vyobrazené v levém dolním rohu. [3]  

 

 

Obr.2 Mapa Moravy Johana Baptisti Homanna 
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1.3. Georg Matthäeus Seutter  

 

Georg Matthäeus Seutter (1678 Augsburg – 1756/1757 Augsburg) byl známým mědirytcem a 

nakladatelem. Pocházel z rodiny zlatníků a pivovarníků. Jako učeň pracoval u věhlasného 

Johanna Baptisty Homanna v jeho závodě v Norimberku, později odešel a působil v různých 

německých nakladatelstvích. Roku 1707 se osamostatnil a založil vlastní nakladatelství 

společně se synem Karlem a zetěm Tobiasem Konradem Lotterem, kde se zaměřil na 

vydávání  map a atlasů. V 18. stol. patřilo Seutterovo nakladatelství společně s Homannovým 

k největším kartografickým dílnám v Německu. Po smrti Seuttera převzal část tiskových 

měděných desek právě zeť Tobias Conrad Lotter, jenž vedl nakladatelství dále pod svým 

jménem. [5]  

 

 

Obr.3 Georg Matthäeus Seutter [12] 

 

 

 

 



 15 

4.4. Moravia Marchionatus in sex circulos divius 

 
Seutterova mapa Moravy byla vydána roku 1730. Podobně jako Homann se též Seutter 

inspiroval Müllerovou mapou z roku 1716, proto je na první pohled velmi podobná právě 

Homannově mapě. Také zobrazuje zemi rozdělenou do šesti krajů (Brněnský, Hradišťský, 

Jihlavský, Olomoucký, Přerovský a Znojemský), ty jsou ale jinak barevně rozlišeny. [6] 

Legenda je umístěna v pravém horním rohu a neobsahuje jen rozdělení sídel ale i ostatní 

mapové značky (pošta, cesty, vinice, termální lázně a další). Sídla jsou rozdělena na „Urbes 

praecipuae“, „Urbes minores“, „Oppida“, „Casstellum“, „Monassterium“, „Arces“ a 

„Pagi“(řazeno sestupně). Hlavní město provincie je červeně vybarveno. Obdobně jako u 

Homanna je mapový rám vyznačen zeměpisnými souřadnicemi také s grafickým dělením po 

dvou minutách a numerickým po deseti minutách. Rovnoběžky jsou vykresleny po deseti 

minutách a poledníky po dvaceti. Tím vznikají uzavřené sektory, které jsou ve vodorovném 

směru označeny velkými písmeny od A až do P ( J je zde opět vynecháno) z leva do prava a 

ve svislém směru malými písmeny od a až do r ze shora dolů. Vlevo dole se nachází grafické 

měřítko. Titul mapy zdobí moravský znak s alegoriemi hojnosti, vedutu Brna se Špilberkem 

symboly vinařství. [3]    

 

Obr.4 Mapa Moravy Georga Matthäeuse Seuttera 
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2  Kartometrická analýza 

 

Kartometrická analýza je jednou z metod, která umožňuje získat nové informace o  

historických kartografických dílech. Na základě jejích výsledků lze vyvodit fakta o způsobu 

konstrukce mapy, o existenci či neexistenci geometricko-kartografických základů, o výši 

polohové přesnosti nebo použitých reprografických technikách. 

Kartometrická analýza využívá matematické metody založené na aplikaci robustních 

statisticko-geometrických analýz a snaží se nalézt, popsat a interpretovat vztahy či vazby mezi 

obsahovými prvky mapy.  

Cílem těchto analýz je ověření geometrických, konstrukčních a kartografických parametrů 

mapového díla. Protože podkladem kartometrické analýzy je podmnožina obsahových prvků 

mapy, jsou výsledky ovlivněny volbou identických bodů. [11] 

 

 

3 Základní informace 

 
Určení polohové přesnosti Homannovy a Seutterovy mapy Moravy se provede porovnáním 

staré mapy s mapou současnou. Proto je potřeba vybrat prvky, které lze identifikovat na obou 

těchto mapách, a přiřadit jim na obou mapách souřadnice (mapy mají odlišné souřadnicové 

systémy), pro tento účel bude použit seznam 60, resp. 90 měst a 30 větvení vodních toků. 

Výše uvedené prvky lze následně použít pro transformaci map tj. ztotožnění počátků a os 

souřadnicových systémů obou map. Souřadnice v běžném S-JTSK bylo potřeba uvést se 

záporným znaménkem. 

Transformace vypočítá souřadnice identických prvků v transformované mapě 

v souřadnicovém systému mapy, na kterou bylo transformováno. V případě nadbytečného 

počtu identických prvků se vypočítané souřadnice liší od souřadnic mapy, na kterou bylo 

transformováno. Ve výsledku lze různé polohové nepřesnosti (tzn. rozdíl směru a vzdálenost 

prvků na mapě transformované a mapě, na kterou bylo transformováno) vizualizovat, tedy 

graficky znázornit jejich průběh.  
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4 MapAnalyst 

 
MapAnalyst je software, který byl vyvinut za účelem provedení analýz a vizualizací starých 

map. Jeho hlavním přínosem při zjišťování polohové přesnosti historických map je především 

jeho rychlost, kdy je možné ve velmi krátkém čase provést potřebné výpočty a vizualizace, 

oproti předchozím metodám. 

Byl vyvinut v kartografickém institutu ETH Zürich autory Adrianem Weberem a Bernhardem 

Jennym, jenž ho navrhl už za svých studií. Jedná se o velmi kvalitní a uživatelsky příjemný 

software, který je volně dostupný na stránkách http://mapanalyst.cartography.ch/ , kde je také  

k dispozici stručný manuál a jsou popsány další jeho důležité vlastnosti. MapAnalyst je 

nepsaný v jazyce Java a lze ho spustit v operačních systémech Windows, Linux, Mac OS X. 

Jak už bylo napsáno výše, cílem programu je provést analýzu a vyhodnocení nepřesností 

starých map pomocí různých znázornění (deformace sítě, vektorů polohových odchylek, 

izolinií měřítek a izolinií stočení v krátkém čase). Při výpočtech se používají dvojice 

identických bodů, jenž znázorňují shodná místa na staré a nové mapě. Výsledky těchto 

výpočtů jsou měřítko, úhel stočení, vektory polohových odchylek a odchylek celé mapy a jiné 

požadované hodnoty. U výpočtů je také k dispozici protokol s Helmertovou, afinní 

pětiprvkovou a afinní šestiprvkovou transformací. Parametry grafického výstupu je možné 

nastavit podle uživatelova uvážení, export lze provést i do standardních grafických formátů. 

[10]   
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Obr.5 Programové okno programu MapAnalyst 

 

 

4.1    Načítaní 

 
Základní krokem při práci v MapAnalystu je načtení map. Pro tento úkol je potřeba mít k 

dispozici rastrový soubor v některém z těchto formátů: JPEG, PNG, GIF, BMP. Nejvhodnější 

je použití JPEG nebo GIF. Vlastní import probíhá pomocí funkce Import Old Map 

Image/Import New Map Image v záložce file. Rastrový soubor by měl být kvalitně 

naskenován, ale zároveň by neměl být až moc objemný, tj. neměl by překročit hodnotu 

5000x5000 pixelů. To je proto, aby nebyla zpomalena práce s programem i celým počítačem. 

Pro správný výpočet měřítka staré mapy je nutné při načítání této mapy vyplnit informaci o 

DPI (počet pixelů na 1 palec). 

V rámci načtení nové mapy se dá postupovat dvěma způsoby. Buďto je k dispozici rastrový 

obraz nové mapy, který se načte do MapAnalystu, ale zároveň ve stejném adresáři jako se 

nachází soubor nové mapy musí být vytvořen world file. Tento textový soubor musí mít 

stejný název jako referenční mapa a jeho struktura musí být podle následujícího klíče: 

Řádek 1: velikost pixelu ve směru osy x 
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Řádek 2: rotace okolo osy y 

Řádek 3: rotace okolo osy x 

Řádek 4: záporná velikost pixelu ve směru osy y 

Řádek 5: souřadnice X levého horního pixelu 

Řádek 6: souřadnice Y levého horního pixelu 

Přípona souboru world file závisí na formátu obrázku nové mapy: 

Pro obrázek JPG je třeba world file JGW. 

Pro obrázek PNG je třeba world file PGW. 

Pro obrázek GIF je třeba world file GFW. 

Pro obrázek BMP je třeba world file BPW. 

Druhou možností je načíst místo rastrového souboru mapy přímo seznam bodů z textového 

souboru. Tento soubor musí mít zachované kódování v ASCII formátu, jehož struktura 

vypadá takto: 

 

1. sloupec 2. sloupec 3. sloupec 

Název bodu x-ová souřadnice y-ová souřadnice 

 

Přičemž jednotlivé sloupce od sebe musí být odděleny čárkou a zároveň se zde nesmí 

vyskytovat žádný prázdný řádek, protože MapAnalyst by načetl body jen do úrovně tohoto 

řádku. Dále je důležité si uvědomit, že souřadnicová soustava je orientovaná v matematickém 

smyslu, tudíž osa x směřuje doprava a osa y nahoru, což je přesně obráceně od systému S-

JTSK. Tudíž je potřeba x-ové a y-ové souřadnice prohodit a  přiřadit jim záporná znaménka. 

V opačné případě by byly načtené body zrcadlově obráceny. Jednotkou souřadnic jsou 

myšleny metry.  

Stejný způsobem se dá provést také export bodů nové mapy nebo import či export bodů staré 

mapy. Poslední možností je hromadný import či export bodů nové i staré mapy. [10]   

 
 
4.2   Práce s načtenými údaji 

 
Nejprve je potřeba provést umístění nového bodu v nové nebo staré mapě za pomoci funkce 

Set New Point. Standardní označení tohoto bodu je křížek, ale je možno ho změnit funkcí 

Point Symbol. Tímto postupem se umístí všechny potřebné body v jedné nebo obou mapách, 
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což je podmíněno tím zda byly importovány obě mapy nová i stará nebo přímo body, v tom 

případě by už byly zobrazeny. Nyní je důležité identické body na obou mapách spojit. 

Nejdříve se sobě odpovídající body označí (Rectanglar Selection of Points – v nástrojové 

liště) a spojí se funkcí Link Point ve spodní části okna. Vždy po spojení se objeví dotaz na 

pojmenování onoho bodu, název může být jakkoli dlouhý včetně diakritiky, číslic a mezer 

(nesmí se zde vyskytovat čárka nebo tečka). Pro minimální počet tří dvojic spojených bodů je 

poté možné provést výpočet transformace pomocí funkce Compute a následnou vizualizaci 

polohových nepřesností staré mapy. [10]   

 
 
4.3   Export 

 

Export výsledků se dá rozdělit na dvě části grafický výstup a výstup bodový. Program 

MapAnalyst umožňuje graficky exportovat výslednou kresbu staré, resp. nové mapy použitím 

funkce Export Old Map Graphics, resp. Export New Map Graphics. Na výběr je několik 

formátů výstupního souboru: SVG, WMF, DXF, JPEG, PNG. Bodový výstup obsahuje 

podobně jako u načítání možnosti exportu bodů a jejich souřadnic staré mapy, nové mapy 

nebo staré i nové mapy zároveň, ale jen bodů využitých ve výpočtu. Další variantou je 

společně se souřadnicemi bodů vyexportovat vzdálenosti odchylek vektorů jednotlivých bodů 

a jejich úhel počítaný od matematické osy x v kladném směru doprava. Poslední možností je 

export bodů staré mapy v pixelech a zároveň nové mapy v souřadnicích v řádech metrů. [10]   

 

 

4.4 Možnosti vizualizace 

 
MapAnalyst používá čtyři typy vizualizace polohových nepřesností a to distorzní mřížku, 

vektory posunů, měřítkové izolinie a rotačních izolinie. V diplomové práci byly užity první tři 

druhy. 

 
 
Distorzní mřížka 
 
Tento typ vizualizace v podstatě zkoumá rozdíly v rozmístění identických bodů ve staré mapě 

oproti skutečnosti (nové mapě) a ve výsledku jsou tyto identické body brány jako celek.Tudíž 

jsou-li rozdíly mezi identickými body staré a nové mapy, výsledná síť se zobrazí 
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zdeformována a různě natočena. Pakliže by rozdíly mezi body nebyly, síť by představovala 

obyčejnou pravidelnou čtvercovou síť.   

Po výpočtu se tedy změní poloha spojnicových míst a tím pádem spojnice přestanou být 

úsečkami. [1] 

V MapAnalystu je možné nastavit tvar sítě, který může být po celé ploše mapy, okolo bodů 

nebo podél polygonu. Lze též ovlivnit tzv. uhlazenost sítě a to pomocí funkce Smoothness. 

Dalšími funkcemi je možné změnit barvu, šířku, typ linie a také upravit interval, v jakém 

budou vypsány zeměpisné sítě v S-JTSK.  [2]    

  

Vektory polohových odchylek 
 
Účelem vektorů polohových odchylek je znázornění odlehlosti jednotlivých identických bodů 

staré a nové mapy. Vždy počátek vektoru je umístěn do středu starého bodu a konec 

přestavuje polohu nového bodu. Z toho plyne čím větší je velikost vektoru, tím jsou jednotlivé 

body nepřesnější. [1]     

Podobně jako u distorzní mřížky, je možné změnit barvu, šířku a typ linie vektoru. Lze také 

nastavit odlišnou barvu pro vektory, které překročí odchylku nastavenou programem a jednou 

z posledních možností je záměna vektorů za kružnice, které představují jakousi absolutní 

hodnotu nepřesnosti bodů. Tyto kružnice mohou být vyplněné nebo prázdné.  

 
 
Měřítkové izolinie 
 
Měřítkové izolinie jsou ve skutečnosti křivky spojující místa se stejnou hodnotou měřítka 

nebo stočení.  

V MapAnalystu je možné nastavit interval jejich rozestupu v závislosti na měřítku a poloměr 

vlivu v metrech. Ten udává vzdálenost bodů, které mají vliv na hodnotu izolinie, od místa, pro 

které se hodnota izolinie počítá. Standardně jako v předchozích případech je možné nastavit 

barvu, tloušťku a styl čáry. [1]   
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5 Transformace 

 
Transformace souřadnic je proces, při kterém dochází k přechodu od jedné soustavy souřadnic 

ke druhé. Tento přechod se dá vyjádřit pomocí transformačních rovnic. Souboru 

transformačních rovnic říkáme transformační klíč. Při transformaci tedy uvažujeme dvě 

soustavy souřadnic, mezi nimiž hledáme vzájemný vztah. Princip je založen na znalosti 

přesné polohy vybraných bodů - identických bodů (vlícovacích bodů ), jejichž polohu známe 

v obou souřadnicových systémech. 

Software MapAnalyst umožňuje provádět výpočty Helmertovou, afinní pětiprvkovou, afinní 

šestiprvkovou a Helmertovou robustní transformací. Následně podle typu transformace jsou 

ovlivněny výsledné nepřesnosti prvků mapy. Při práci byly použity následující transformace: 

Helmertova, afinní pětiprvková a afinní šestiprvková. 

 
 
5.1 Helmertova transformace 

 
Tento postup transformace poprvé použil Fridrich Robert Helmert (1843-1917) ředitel 

Pruského geodetického ústavu v Postupimi. Jedná se o podobnostní transformaci při 

nadbytečném počtu identických bodů (n>2). Obecně je podobnostní transformace čtyř-

parametrová rovinná transformace, která obsahuje dva posuny, jedno otočení a změnu 

měřítka. Zároveň je ale konformní (zachovává úhlové poměry), ekvidistantní (zachovává 

délkové poměry) a tudíž i ekvivalentní (zachovává plošné poměry). Nadbytečný počet 

identických bodů předurčuje řešit transformaci souřadnic metodou nejmenších čtverců 

(vyrovnání zprostředkujících měření).  
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Kde Xi, Yi   představují souřadnice ve výstupní soustavě, xi, yi jsou souřadnice ve vstupní 

soustavě, koeficient q je měřítkový modul, R je matice rotace a parametry tX, tY vyjadřují 

vzájemný posun počátků obou souřadnicových soustav.  
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Pro rotační matici platí: 








 −
=

 cos     sin

  sin    cos

ωω
ϖω

R  

Úhel ω vyjadřuje pootočení souřadnicových os. [1] [8]    

 

 

 
5.2 Afinní transformace 

 

Jedná se o speciální případ polynomické transformace (polynomická transformace prvního 

řádu). Pro vyřešení úlohy je potřeba znát minimálně 3 identické body, pakliže jich je 

k dispozici více, je možno provést vyrovnání. 

 

5.2.1 Afinní p ětiprvková transformace 
 
 
Tato rovinná afinní transformace slouží pro vzájemné zobrazení dvou souřadnicových soustav 

s posunem počátku souřadnicové soustavy, jedním pootočením os mezi původním a novým 

systémem a se dvěma změnami měřítka.  

 

Transformační rovnice v maticovém zápisu: 
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Kde Xi, Yi   představují souřadnice ve výstupní soustavě, xi, yi jsou souřadnice ve vstupní 

soustavě, koeficient q je skalární změna měřítka q = (qx,qy) → qx je ve směru osy x a qy je ve 

směru osy y, R je matice rotace a parametry tX, tY vyjadřují vzájemný posun počátků obou 

souřadnicových soustav.  
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Pro rotační matici platí: 








 −
=

 cos     sin

  sin    cos

ωω
ϖω

R  

Úhel ω vyjadřuje pootočení souřadnicových os. [1] [8]    

 

5.2.2 Afinní šestiprvková transformace 
 

Afinní šestiprvková transformace slouží pro vzájemné zobrazení dvou souřadnicových 

soustav se dvěma posuny, dvěma pootočeními os mezi původním a novým systémem a dvěma 

měřítkovými faktory. 

 

Transformační rovnice v maticovém zápisu: 
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Kde Xi, Yi   představují souřadnice ve výstupní soustavě, xi, yi jsou souřadnice ve vstupní 

soustavě, koeficient q je skalární změna měřítka q = (qx,qy) → qx je ve směru osy x a qy je ve 

směru osy y, R je matice rotace a parametry tX, tY vyjadřují vzájemný posun počátků obou 

souřadnicových soustav.  

 

Pro rotační matici platí: 
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Úhly ω a γ  jsou úhly pootočení souřadnicových os. [1] [8]    
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6 Výběr identických bodů 

 
Výběr identických bodů se skládá ze sídel a větvení vodních toků. Zjištění souřadnic sídelních 

jednotek v S-JTSK probíhalo primárně jejich odečtením v programu Infomapa a to tak, že 

byla snaha zjistit příslušné souřadnice v nejstarší části města (staré náměstí, radnice, věž, 

atd.), tak aby poloha příslušného bodu co nejvíce odpovídala poloze středu města v 18. století, 

jako tudíž i na mapě. Pakliže nebylo možné zjistit z Infomapy starou část města (hlavně u 

menším obcí), byly na stránkách ČUZK v rámci geodetických základů zjištěny souřadnice 

příslušného kostela, který už v obci s největší pravděpodobností byl před vyhotovením mapy. 

Je, ale důležité uvést, že vzhledem k přesnosti vyhotovení mapy nehrají tyto faktory natolik 

důležitou roli, aby významněji ovlivnily výsledky kartometrických analýz U větvení vodních 

toků byly souřadnice zjišťovány jen z Infomapy, pozor se muselo dát na případné úpravy toků 

datově po vzniku mapy. Proto nebyly brány v úvahu například soutoky v blízkosti přehrad.  

Kritéria pro výběr bodů se dají rozdělit do dvou skupin:  

     1.  Podle velikosti daného objektu (sídlo, soutok řek) – větší byly upřednostňovány.  

     2. Druhým a důležitějším kritériem byla snaha o rovnoměrné rozvrstvení bodů pro          

případnou transformaci. Tento bod nebylo možno zcela dodržet v okrajových částech 

Moravy, zvláště pak v severní části nad městem Šumperk. Tato skutečnost je zapříčiněna 

značně nerovnoměrnou sídelní zaplněností v této oblasti.  
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6.1 Seznam prvních 60 sídel 

 
souřadnice S-JTSK souřadnice - Mapa [H]  souřadnice - Mapa [S]  

Kraj Město [český název] Město [německý název] 
Y [m] X [m] Y [m] X [m] Y [m] X [m] 

místo odečtu 
souřadnic 

Jihlava Iglau 668960 1130223 0,1865 0,0733 0,1886 0,0795 kostel 

Velké Meziříčí Gros Meseritchs 639218 1138282 0,1784 0,1233 0,1807 0,1282 střed starého náměstí 

Třebíč Trebitz 650630 1152617 0,1543 0,1117 0,1569 0,1165 městská věž 

Telč Teltsch 681830 1152414 0,1483 0,0560 0,1515 0,0628 kostel 

Dačice Datichits 684546 1163675 0,1320 0,0553 0,1354 0,0618 radnice 

Jihlavský 

Slavonice Zlabings 691766 1172014 0,1163 0,0464 0,1194 0,0531 kostel 

Velká Bíteš Gros Bitesch 624609 1147304 0,1606 0,1462 0,1635 0,1506 střed starého náměstí 

Jemnice Iamnitz 675675 1171557 0,1228 0,0696 0,1259 0,0756 kostel 

Moravské Budějovice Budwitz  657923 1170062 0,1215 0,0963 0,1244 0,1016 kostel 

Moravský Krumlov Krumau 621277 1174530 0,1195 0,1546 0,1226 0,1585 střed starého náměstí 

Jevišovice Iayspitz 645712 1178662 0,1137 0,1207 0,1167 0,1254 střed obce 

Znojemský 

Znojmo Znaym 643021 1193746 0,0872 0,1238 0,0906 0,1280 radniční věž 

Žďár nad Sázavou Saar 641889 1114615 0,2094 0,1180 0,2113 0,1230 kostel 

Nové Město na Moravě Neustadtl 632201 1116019 0,2081 0,1348 0,2102 0,1393 střed starého náměstí 

Olešnice Elz 607201 1119233 0,2065 0,1725 0,2083 0,1761 kostel 

Bystřice nad Perštejnem Bistritz 619173 1121758 0,2018 0,1569 0,2038 0,1607 kostel 

Blansko Blansko 593374 1142401 0,1696 0,1929 0,1718 0,1959 zámek 

Vyškov Wischau 568857 1154597 0,1526 0,2357 0,1549 0,2378 střed starého náměstí 

Brno Brunn 598150 1160750 0,1416 0,1911 0,1444 0,1940 střed starého náměstí 

Slavkov u Brna Austerlitz 579315 1167495 0,1270 0,2205 0,1306 0,2231 synagoga 

Modřice Modritz 598586 1168267 0,1291 0,1915 0,1321 0,1944 střed starého náměstí 

Pohořelice Pohrlitz 606877 1183778 0,1035 0,1799 0,1071 0,1834 kostel 

Brněnský 

Hustopeče Auspitz 591820 1189898 0,0928 0,2062 0,0967 0,2089 radnice 
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Břeclav Luntenburg 583349 1211075 0,0683 0,2244 0,0723 0,2269 střed obce 

Mikulov Niclspurg 600582 1203908 0,0739 0,1917 0,0782 0,1945 střed starého náměstí 

Vsetín Vsetin 496294 1154883 0,1542 0,3558 0,1559 0,3538 střed starého náměstí 

Zlín Zlin 521048 1165022 0,1384 0,3154 0,1406 0,3147 střed starého náměstí 

Vizovice Wisowitz 507613 1166880 0,1353 0,3370 0,1374 0,3356 střed starého náměstí 

Valašské Klobouky Klobuk 497210 1176886 0,1203 0,3551 0,1228 0,3532 střed starého náměstí 

Uherské Hradiště  Hradiseh 537757 1180958 0,1138 0,2943 0,1169 0,2945 radnice 

Uherský Brod Ungarisch Brod 524581 1187164 0,1021 0,3129 0,1054 0,3124 panský dům 

Kyjov Gaya 562950 1185126 0,1010 0,2531 0,1045 0,2547 radnice 

Hradišťský 

Strážnice Strasnitz 550110 1198790 0,0813 0,2725 0,0849 0,2733 střed obce 

Břidličná Fridland 535315 1087024 0,2553 0,2864 0,2564 0,2868 kostel 

Šumperk Schomberg 563100 1078337 0,2664 0,2460 0,2677 0,2477 radnice 

Dvorce Hof 523270 1097024 0,2386 0,3089 0,2397 0,3088 střed obce 

Svitavy Zvittau 601400 1097645 0,2379 0,1880 0,2395 0,1909 střed starého náměstí 

Moravská Třebová Tribau 587409 1098948 0,2313 0,2127 0,2329 0,2153 střed starého náměstí 

Uničov Neustatt 554495 1100930 0,2315 0,2603 0,2330 0,2615 střed starého náměstí 

Šternberk Sternberg 542038 1106549 0,2248 0,2816 0,2258 0,2821 kostel 

Litovel Littau 558605 1108275 0,2221 0,2563 0,2238 0,2579 radnice 

Jevíčko Gewict 585460 1113187 0,2101 0,2137 0,2123 0,2161 střed starého náměstí 

Olomouc Olmutz 547116 1121467 0,2006 0,2697 0,2024 0,2708 orloj 

Boskovice Boskowitz 590914 1128797 0,1901 0,2016 0,1936 0,2067 střed starého náměstí 

Prostějov Prosinitz 558716 1133902 0,1823 0,2543 0,1842 0,2559 radnice 

Olomoucký 

Kojetín Kojetin 546165 1148606 0,1628 0,2778 0,1651 0,2783 radnice 

Ostrava Ostrau 469828 1101660 0,2291 0,3974 0,2301 0,3944 stará radnice 

Město Libavá Liebe 526371 1109311 0,2172 0,3061 0,2186 0,3060 střed starého náměstí 

Fulnek Fulnek 499035 1112754 0,2141 0,3506 0,2153 0,3489 radnice 

Přerovský 

Potštát Bodenstadt 517877 1119434 0,2054 0,3182 0,2069 0,3178 hodinová věž 
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Příbor Freyberg 482538 1122339 0,1998 0,3757 0,2008 0,3733 střed starého náměstí 

Nový Jičín Neu Titsechein 492485 1126519 0,1939 0,3584 0,1952 0,3564 střed starého náměstí 

Štramberk Stramberg 484786 1127538 0,1918 0,3700 0,1932 0,3677 střed starého náměstí 

Lipník nad Bečvou Leipnik 524075 1131408 0,1858 0,3112 0,1877 0,3107 kostel 

Hranice Weiskirchen 512821 1129897 0,1882 0,3272 0,1900 0,3265 kostel 

Frenštát pod Radhoštěm Frankstadt 478493 1133056 0,1864 0,3776 0,1875 0,3747 radnice 

Přerov Prerau 534379 1138368 0,1782 0,2951 0,1801 0,2951 kostel 

Valašské Meziříčí Meseritich 496543 1139948 0,1762 0,3540 0,1777 0,3522 radnice 

Holešov Holeschau 526318 1152775 0,1563 0,3087 0,1582 0,3082 kostel 

Kroměříš Kremfir 540113 1155146 0,1524 0,2862 0,1548 0,2864 střed starého náměstí 

 
Tab.1   Seznam 60 sídel 
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6.2 Seznam zhuštění na 120 sídel 

 
souřadnice S-JTSK souřadnice - Mapa [H] souřadnice - Mapa [S] Kraj Město [český název] Město [německý název] 
Y [m] X [m] Y [m] X [m] Y [m] X [m] 

místo odečtu 
souřadnic 

Bohdalov Bohdalow 647592 1123244 0,1982 0,1082 0,2005 0,1134 kostel 

Kamenice Triesch 678273 1140589 0,1808 0,1013 0,1831 0,1068 kostel 

Třešť Opatow 666359 1149697 0,1664 0,0611 0,1689 0,0672 střed obce 
Jihlavský 

Opatov Kamenitz 655940 1134932 0,1586 0,0840 0,1611 0,0898 tvrz 

Náměšť nad Oslavou Namiest 630695 1155761 0,1499 0,1370 0,1529 0,1414 střed starého náměstí 

Dalešice Dalleschits 637328 1163957 0,1292 0,1258 0,1321 0,1302 kostel 

Jaroměřice nad Rokytnou Jarmeritz 651383 1166090 0,1273 0,1089 0,1303 0,1140 kostel 
Znojemský 

Miroslav Mislitz 622691 1185830 0,1006 0,1526 0,1042 0,1566 kostel 

Strážek Strazko 625212 1130201 0,1862 0,1466 0,1885 0,1510 střed starého náměstí 

Doubravník Dubrawnik 613896 1133254 0,1855 0,1645 0,1879 0,1685 kostel 

Jedovnice Jedowitz 585566 1145181 0,1658 0,2074 0,1682 0,2097 kostel 

Rosice Roschitz 614176 1160472 0,1446 0,1662 0,1474 0,1700 střed starého náměstí 

Rousínov Rausnitz 578295 1161960 0,1408 0,2203 0,1435 0,2229 kostel 

Kloubouky u Brna Klobuky 582380 1184713 0,1003 0,2255 0,1042 0,2281 zámek 

Brněnský 

Čejkovice Cseikowitz 577213 1195412 0,0855 0,2312 0,0896 0,2336 kostel 

Koričany Koritzau 558893 1174833 0,1186 0,2618 0,1214 0,2632 kostel 

Buchlovice Buhlowitz 546667 1178397 0,1153 0,2772 0,1185 0,2780 kostel Hradišťský 

Velká nad Veličkou Welka 535254 1202288 0,0806 0,2976 0,0842 0,2974 kostel 

Rýmařov Romerstatt 541951 1084211 0,2608 0,2810 0,2614 0,2817 střed starého náměstí 

Horní Město Bergstadt 546302 1086195 0,2563 0,2724 0,2573 0,2732 kostel 

Huzová Teutsch Hause 541303 1096847 0,2393 0,2835 0,2405 0,2838 střed starého náměstí 

Olomoucký 

Náměšť na Hané Namiest 560641 1119585 0,2050 0,2494 0,2070 0,2510 hrad 
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Konice Konitz 573115 1119403 0,2033 0,2297 0,2052 0,2320 kostel 

Tršice Trschitz 535060 1128462 0,1906 0,2950 0,1924 0,2949 kostel 

Protivanov Prottivanow 578160 1130771 0,1846 0,2231 0,1869 0,2256 kostel 

Morkovice-Slížany Morkowitz 554043 1159531 0,1440 0,2656 0,1467 0,2667 zámek 

Brušperk Braunsberg 476099 1116276 0,2090 0,3832 0,2100 0,3804 střed starého náměstí 

Rožnov pod Radhoštěm Rosenau 484281 1142555 0,1759 0,3716 0,1769 0,3693 radnice 

Kelč Keltsch 507271 1138514 0,1787 0,3385 0,1804 0,3371 kostel 
Přerovský 

Bystřice pod Hostýnem Bistritz 518872 1145890 0,1665 0,3199 0,1685 0,3192 střed starého náměstí 

 
Tab.2   Seznam zhuštění na 120 sídel 

 
 
Pozn. obě tabulky jsou barevně rozděleny podle krajů v mapě Moravy Johanna Baptisti Homanna. 
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6.3 Seznam 30 křížení vodních toků 

 
souřadnice S-JTSK souřadnice - Mapa [H] souřadnice - Mapa [S] 

Název soutoku řek 
Y [m] X [m] Y [m] X [m] Y [m] X [m] 

Morava-Dyje 580739 1227239 0,0506 0,2360 0,0542 0,2381 

Morava-Svodnice 544842 1191163 0,1007 0,2872 0,1041 0,2880 

Morava-Olšava 541175 1183086 0,1116 0,2948 0,1146 0,2949 

Morava-Dřevnice 532574 1166521 0,1347 0,2990 0,1373 0,2990 

Morava-Rusava 535334 1158883 0,1502 0,2937 0,1525 0,2938 

Morava-Haná 541806 1151811 0,1576 0,2870 0,1592 0,2892 

Morava-Bečva 544031 1141374 0,1772 0,2807 0,1795 0,2815 

Morava-Třebůvka 564741 1102320 0,2295 0,2449 0,2314 0,2466 

Morava-Moravská Sázava 567754 1090621 0,2482 0,2395 0,2500 0,2415 

Morava-Desná 566566 1084268 0,2594 0,2442 0,2889 0,2452 

Morava-Branná 564376 1065727 0,2880 0,2433 0,2604 0,2457 

Dyje-Jevišovka 612446 1200271 0,0757 0,1750 0,0797 0,1784 

Dyje-Pulkau 622700 1209369 0,0677 0,1523 0,0723 0,1561 

Dyje-Želetavka 667098 1181649 0,1026 0,0909 0,1064 0,0966 

Svratka-Litava 599459 1177916 0,1175 0,1914 0,1210 0,1939 

Svratka-Loučka 610913 1141273 0,1715 0,1688 0,1740 0,1722 

Bečva-Rožnovská Bečva 497766 1139998 0,1786 0,3514 0,1802 0,3501 

Haná-Brodečka 553846 1149689 0,1599 0,2645 0,1629 0,2671 

Haná-Velká Haná 570228 1152439 0,1560 0,2323 0,1586 0,2343 

Jihlava-Rokytná 615670 1169862 0,1300 0,1592 0,1333 0,1625 

Jihlava-Oslava 617013 1169609 0,1308 0,1599 0,1340 0,1635 

Odra-Ostravovice 470409 1097795 0,2376 0,3972 0,2389 0,3944 

Odra-Opava 475007 1101406 0,2346 0,3896 0,2359 0,3876 

Odra-Lubina 479468 1110730 0,2181 0,3776 0,2190 0,3751 

Odra-Jičínka 493078 1118593 0,2054 0,3587 0,2070 0,3568 

Olšava-Šťávnice 521449 1186507 0,1043 0,3209 0,1072 0,3197 

Svratka-Hodonínka 614472 1125006 0,1994 0,1652 0,2019 0,1691 

Oslava-Mladoňovský potok 554639 1091522 0,2473 0,2597 0,2486 0,2611 

Vlára-Rokytenka 502340 1183948 0,1095 0,3503 0,0966 0,3130 

Nivnička-Korytnice 524189 1193734 0,0935 0,3136 0,1121 0,3487 

 
Tab.3   Seznam 30 křížení vodních toků 
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7 Postup 

 
Nejprve byly obě mapy samostatně načteny do programu MapAnalyst jako Old Image. 

Mezitím  probíhal  výběr  vhodných 90  identických  bodů a s tím  spojené hledání souřadnic 

v S-JTSK v programu Infomapa nebo na stránkách ČUZK. Tyto údaje byly vloženy do 

MapAnalystu jako import nových bodů. Následně bylo provedeno zhuštění na 120 

identických bodů a dále se k oběma souborům bodů postupovalo odděleně. Ekvivalentně se 

k těmto bodům vytvářely body identické ve staré mapě o mapových souřadnicích. Po spojení 

(link points) se provedl výpočet (compute). Ten probíhal ve třech typech transformací 

(Helmertova, afinní 5-prvková, afinní 6-prvková), z nichž byly vyhotoveny výstupní 

protokoly. Z těchto výpočtů byly v programu vytvořeny tři možné vizualizace (distorzní 

mřížka, vektory polohových odchylek, měřítkové izolinie). V rámci nichž byla vyhotovena 

distorzní mřížka s krokem 5000 m, vektory byly zakresleny 2x zvětšené, izolinie s intervalem 

20 000 a poloměrem vlivu 50 000 m. 

Tyto výsledky byly podrobeny vzájemnému porovnání. K vizuálnímu porovnání posloužila 

freeware verze programu Gimp 2, ve které bylo možné překreslit jednotlivé obrázky přes sebe 

jako šablonu. Program je volně dostupný na http:// www.gimp.cz/. Konečnému porovnání 

podléhalo i srovnání obou map vzájemně. 

 

 
 
8 Výsledky – Mapa Moravy  

 
Hodnocení mapy Johanna Baptisti Homanna a Georga Matthäeuse Seuttera bude provedeno 

společně, z důvodu velké podobnosti zmíněných map.  

Výsledky jednotlivých map se dají rozdělit na dva zkoumané výběry a to na první soubor 90 

identických bodů a jeho následné zhuštění na 120 bodů. Přibližné měřítko Homannovy mapy 

Moravy vyšlo za pomocí výpočtu Helmertovy transformace cca 1:635000 pro výběr 90 

identických bodů a cca 1:633000 pro výběr 120 identických bodů. Stejný výpočet měřítka pro 

Seutterovu mapu Moravy vyšel cca 1:651000 pro výběr 90 identických bodů a cca 1:649000 

pro výběr 120 identických bodů.  U zbylých typů transformací se hodnota měřítkového čísla 

mírně liší a je možné provést porovnání v příloze 10.2, jako i zhlédnout další údaje, které jsou 

součástí výpočetních protokolů. 
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V následujících odstavcích budou uvedeny a porovnány výsledky jednotlivých druhů 

vizualizací pro tři odlišné typy transformací a rozdílný počet identických bodů. Porovnání 

obou map navzájem bude zmíněno na konci hodnocení.   

 
 
8.1 Distorzní mřížka 

 
Už z přiložených obrázků deformace sítě se dá usoudit, že polohová přesnost obou map ač 

bez geodetických údajů je poměrně dobrá. Nevyskytují se zde žádné grafické anomálie a jiné 

velké nepřesnosti a větší výchylky oproti pravidelné čtvercové síti. Stočení sítě vyšlo také 

malé a to 1° oproti směru hodinových ručiček u všech typů transformací.  

Větší polohové nepřesnosti při výpočtu deformace sítě se dají vizuálně odhalit na soutoku 

Moravy a Dyje, kdy je síť prohnutá směrem na sever a také na soutoku Moravy a Olšavy u 

Uherského Hradiště, kde je naopak síť prohnutá na západ. 

 

 
 

Obr.6 Distorzní mřížka při 120 identických bodech u Homannovy mapy 
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Obr.7 Distorzní mřížka při 120 identických bodech u Seutterovy mapy 

 
Z porovnání (překrytí) deformovaných sítí při různých typech transformací je patrné, že vliv 

testovaných rozdílných transformací má minimální účinek. Oproti tomu vliv různého počtu 

identických bodů (v tomto případě 90 a 120 ID) je daleko větší a z obrázků jasně zřetelný.  

Na obrázku č. 8 je pro Homannovu mapu znázorněno porovnání distorzních mřížek určených 

Helmertovou, afinní 5-prvkovou a afinní 6-prvkovou transformací při výběru 120 identických 

bodů, totéž pak také na obrázku č. 9 pro Seutterovu mapu. Na obrázcích 10 a 11 je uvedeno 

porovnání průběhů distorzních mřížek vypočtených Helmertovou transformací výběrů 90 a 

120 identických bodů pro Homannovu mapu, resp. pro mapu Georga Matthäeuse Seuttera. 
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Obr.8 Homannova mapa – porovnání distorzních mřížek při 120 id. bodech 
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Obr.9 Seutterova mapa – porovnání distorzních mřížek při 120 id. Bodech 
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Obr.10 Homannova mapa – porovnání deformace sítě pro 90 a 120 id. bodů 
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Obr.11 Seutterova mapa – porovnání deformace sítě pro 90 a 120 id. Bodů 
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8.2 Vektory polohových odchylek 

 

Také z polohových odchylek vektorů jednotlivých identických bodů vyplývá, že mapy nemají 

výraznější polohové nepřesnosti, které by nebyly odhaleny z průběhu deformace sítě. Z obrázků je 

také patrné, že směr a délka jednotlivých vektorů je zcela náhodná bez jakékoliv známky 

systematické závislosti. Největší polohovou odchylku má soutok Moravy a Dyje a to ve všech 

typech transformací, což je patrné z přiložených tabulek pěti nejodlehlejších identických bodů a 

také z přílohy 10.1. 

 

 

Obr.12 Vektory polohových odchylek při 120 identických bodech u Homannovy mapy 
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Obr.13 Vektory polohových odchylek při 120 identických bodech u Seutterovy mapy 

 

 

 

Tabulky s pěti nejodlehlejšími identickými body prou různé typy transformací: 

 

Identické body  [km]   Identické body  [km]   Identické body  [km]  
Morava-Dyje              12,8 #### Morava-Dyje              10,1 #### Morava-Dyje              9,2 
Morava-Olšava           7,5 7476 Morava-Olšava           6,1 6051 Morava-Olšava           5,4 
Morava-Svodnice         7,1 7137 Dyje-Želetavka          5,6 5619 Dyje-Želetavka          5,5 
Břeclav                  6,2 6190 Kloubouky u Brna        5,1 5055 Moravská Třebová        4,7 
Ostrava                  5,4 5429 Jihlava-Rokytná         4,4 4372 Jihlava-Rokytná         4,5 

 

Tab.4   5 nejodlehlejších id. bodů – Homann 
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Identické body  [km]   Identické body  [km]   Identické body  [km]  
Morava-Dyje              12,2 #### Morava-Dyje              10,1 #### Morava-Dyje              9,1 
Morava-Olšava           7,2 7207 Morava-Olšava           6,1 6110 Morava-Olšava           5,5 
Morava-Svodnice         7,1 7070 Morava-Svodnice         5,6 5635 Dyje-Želetavka          5,4 
Břeclav                  6,1 6057 Dyje-Želetavka          5,6 5593 Morava-Svodnice         5,0 
Jihlava-Rokytná         5,5 5501 Kloubouky u Brna        5,2 5203 Dalešice                 5,0 

 

Tab.4   5 nejodlehlejších id. bodů – Seutter 

 

V tabulkách je důležité si povšimnout skoro až identickou velikost jednotlivých vektorů odchylek 

mezi zkoumanými mapami, větší rozdíly jsou přítomny pouze u Helmertovy transformace. 

Z dalších obrázků, na kterých je znázorněno porovnání směrů a velikosti vektorů, je možné 

odečíst minimální rozdíly mezi vektory vypočtenými při výběru 90 a 120 identických bodů. 

Naopak oproti znázornění distorzní mřížky, při rozdílných typech transformací, jsou při porovnání  

vektorů polohových odchylek v rámci různých transformacích jasně patrné rozdíly. 
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Obr.14 Homannova mapa – porovnání vektorů polohových odchylek při použití 120 id. bodů 
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Obr.15 Homannova mapa – porovnání vektorů polohových odchylek pro 90 a 120 id. bodů 
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Obr.16 Seutterova mapa – porovnání vektorů polohových odchylek při použití 120 id. bodů 
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Obr.17 Seutterova mapa – porovnání vektorů polohových odchylek pro 90 a 120 id. bodů
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8.3 Měřítkové izolinie 

 
Měřítkové izolinie byly zkonstruovány s intervalem 20 000 a poloměrem vlivu 50 000 m. 

Z obrázků je patrné, že hodnoty měřítkových izolinií se pohybují v rozmezí 1:600 000 až 

1:780 000 u Homannovy mapy Moravy a 1:620 000 až 1:800 000 u mapy Moravy Georga 

Matthäeuse Seuttera. V závislosti na těchto údajích lze říci, že měřítka vypočítaná a uvedená 

dříve, lze brát pouze jako přibližná a orientační. V oblasti nad soutokem Moravy a Dyje okolo 

města Břeclavi dochází k největšímu výskytu izolinií tj. extrémnímu zvětšení měřítka na malé 

ploše. 

Z porovnání při rozdílných typech transformací lze říci, že výsledné měřítkové izolinie se od 

sebe liší minimálně, pouhým okem skoro nepozorovatelně. Naopak při rozdílném počtu 

identických bodů (90 bodů a 120 bodů), jsou rozdíly jasně viditelné a celkový průběh izolinií 

je odlišný.    
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Obr.18 Měřítkové izolinie při 120 identických bodech u Homannovy mapy 



 48 

 

Obr.19 Měřítkové izolinie při 120 identických bodech u Seutterovy mapy 
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Obr.20 Homannova mapa – porovnání měřítkových izolinií při použití 120 id. bodů 
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Obr.21 Seutterova mapa – porovnání měřítkových izolinií při použití 120 id. bodů 
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Obr.22 Homannova mapa – porovnání měřítkových izolinií pro 90 a 120 id. bodů 
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Obr.23 Seutterova mapa – porovnání měřítkových izolinií pro 90 a 120 id. bodů 
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8.4 Vzájemné porovnání zkoumaných map 

 

Jak už naznačuje předchozí hodnocení, obě mapy jsou si velmi podobné. Hlavní rozdíl je ve 

formátu, tj. v rozměrech obou map, kde Homannova mapa je o trochu vyšší a delší, proto 

nemají identické body obou map stejnou polohu, což nepodléhá kartometrické analýze pouze 

vysvětluje onen posun. Z toho důvodu nejsou při porovnání výsledné distorzní mřížky 

identické, jsou mírně posunuté, ale mají identický průběh, jak je patrné z obrázku č. 24. Při 

porovnání délky a směru vektorů polohových odchylek už můžeme vypozorovat některé 

rozdíly, ale vzhledem k porovnávání takto starých map bez geodetických základů se jedná o 

malé hodnoty viz obrázek 25, tabulka 4 a příloha 10.1. Porovnání průběhu jednotlivých 

měřítkových izolinií dokazuje že obě zkoumané mapy mají lehce odlišná měřítka. 

Z výše uvedených výsledků se dá usoudit, že obě mapy co do polohové přesnosti jsou skoro 

stejné. Proto lze říci, že Seutter svojí mapu vyhotovil jako věrnou kopii mapy Homannovi 

s použitím jiného měřítkového čísla nebo spíše mapy Jana Kryštofa Müllera, která sloužila 

jako podklad Homannovi.  

Hlavními a největšími rozdíly je forma výroby mapy - zákresy jednotlivých mapových značek 

a barevné rozdělení krajů. Také je důležité zmínit, že Seutter oproti Homannovi rozšířil počet 

mapových značek a to jak zhuštěním značek velikosti sídel z pěti na sedm, tak přidáním 

označení vinic, termálních lázní apod. 
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Obr.24 Porovnání průběhu distorzní mřížky pro 120 id. bodů u Homannovy a Seuttrovy mapy 
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Obr.25 Porovnání vektorů polohových odchylek pro 120 id. bodů u Homannovy a Seuttrovy mapy 
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Obr.26 Porovnání měřítkových izolinií pro 120 id. bodů u Homannovy a Seuttrovy mapy 



 57 

9 Závěrečné zhodnocení 

 
Úkolem diplomové práce bylo provést kartometrickou analýzu historických map Moravy 

Johanna Baptisti Homanna a Georga Matthäeuse Seuttera. Obě tyto mapy byly vyhotoveny 

bez geodetických základů a jejich mapovým podkladem byla Müllerova mapa Moravy. 

Zobrazovaným územím obou map je oblast celé Moravy a jako příhraniční oblasti se  zde také 

objevují části Čech, Pruska (dnešní Polsko), Slovenska, Uherska (dnešní Maďarsko) a 

Rakouska. 

V rámci polohové přesnosti je z výsledků patrné, že největší nepřesnost u obou zkoumaných 

map se nachází na soutoku Moravy a Dyje kde polohová odchylka oproti skutečnosti 

dosahuje hodnoty od 9 do 13 km podle typu vybrané transformace. Polohová odchylka 

ostatních identických bodů nepřekračuje hodnotu 10 km a průměrná hodnota činí 2,7 km u 

Homannovy a 2,6 km u Seutterovy mapy. I z výsledků zkoumání průběhu deformace není 

vidět žádná větší nepřesnost a stočení sítě vychází pouze 1° oproti směru hodinových ručiček.  

Po vizuální kontrole říční sítě obou map se dá usoudit, že říční sytém je zakreslen poměrně 

správně (řeky protékají stejnými městy a vesnicemi). Nutno podotknout, že z tohoto 

hodnocení i z hodnocení vektorů polohových odchylek byly vyjmuty soutoky které podléhají 

úpravám (nádrže, přehrady, atd.) vykonaným po vyhotovení zkoumaných map, převážně ve 

20. století. 

Při porovnání vizualizací s použitím různých druhů transformací se směr vektorů 

na identických bodech i jejich velikost mírně liší. Největší rozdíl je mezi afinní šestiprvkovou 

transformací a Helmertovou transformací. Průběh měřítkových izolinií a distorzní mřížky při 

použití různých druhů transformací je však téměř totožný. Jiný vliv na výsledek má počet 

identických bodů vstupujících do transformace. Při použití 90 identických bodů jsou směr a 

velikost vektorů na identických bodech podobné jako jejich směr a velikost na těchto 

identických bodech při použití 120 identických bodů, ale průběh měřítkových izolinií a 

distorzní mřížky se diametrálně liší. Z těchto údajů tedy vyplývá, že zásadní vliv na správnost 

průběhu distorzní mřížky a měřítkových izolinií má zvolení dostatečného množství 

identických bodů. 

Z hodnocení porovnání obou map vzájemně je jasné, že Georg Matthäeus Seutter vyhotovil 

svoji mapu velice podobně co do polohové přesnosti mapě Johanna Baptisti Homanna 

s použitím jiného měřítka. Tuto skutečnost dokazují porovnání vizualizací a velikostí 

polohových odchylek obou zmíněných map. Bylo by také zajímavé zjistit do jaké míry se oba 



 58 

zmínění autoři „inspirovali“ mapou Jana Kryštofa Müllera, která jim sloužila podkladem. 

Tudíž by stálo za úvahu, zda takovou to úlohu nezadat příštím ročníkům jako diplomovou či 

bakalářskou práci. 

Na závěr lze říci, že obě mapy jsou jak po grafické tak i obsahové stránce výjimečným 

uměleckým dílem. Za zmínku také stojí, že autoři se nedopustili žádných výrazných 

popisných chyb. 
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11 Přílohy 

 
11.1 Vektory polohových odchylek pro výběr 120 identických bodů při 

Helmertově transformaci 

 

Mapa Moravy Johana Baptisti Homanna  Mapa Moravy Georga Matthäeuse Seuttera 
Název identického bodu vzdálenost [m]   Název identického bodu vzdálenost [m]  
Slavonice                1942  Slavonice                2381 
Dačice                   967  Dačice                   764 
Telč                     3244  Telč                     2827 
Jihlava                  4448  Jihlava                  4240 
Třebíč                   2186  Třebíč                   2160 
Velké Meziříčí           3838  Velké Meziříčí           3783 
Jemnice                  1691  Jemnice                  1405 
Moravské  Budějovice     2101  Moravské  Budějovice     2289 
Jevišovice               2651  Jevišovice               2270 
Znojmo                   645  Znojmo                   171 
Moravský Krumlov         2079  Moravský Krumlov         1819 
Velká Bíteš              3049  Velká Bíteš              2798 
Mikulov                  1624  Mikulov                  1414 
Hustopeče                1466  Hustopeče                1666 
Pohořelice               280  Pohořelice               52 
Slavkov u Brna           2511  Slavkov u Brna           2136 
Modřice                  1126  Modřice                  964 
Brno                     1773  Brno                     1710 
Vyškov                   2759  Vyškov                   2444 
Bystřice nad Perštejnem  1368  Bystřice nad Perštejnem  1496 
Olešnice                 3402  Olešnice                 3369 
Nové  Město  na  Moravě  2284  Nové  Město  na  Moravě  2044 
Žďár nad Sázavou         3282  Žďár nad Sázavou         2988 
Svitavy                  1548  Svitavy                  1126 
Moravská Třebová         4994  Moravská Třebová         4646 
Šumperk                  3163  Šumperk                  2185 
Šternberk                1738  Šternberk                1596 
Uničov                   2824  Uničov                   2236 
Litovel                  1772  Litovel                  1596 
Olomouc                  2839  Olomouc                  2557 
Jevíčko                  3613  Jevíčko                  3047 
Prostějov                910  Prostějov                844 
Kojetín                  2048  Kojetín                  1915 
Město Libavá             3972  Město Libavá             3729 
Lipník nad Bečvou        1977  Lipník nad Bečvou        1802 
Přerov                   1111  Přerov                   925 
Kroměříš                 1371  Kroměříš                 1156 
Holešov                  1581  Holešov                  1129 
Hranice                  1994  Hranice                  1926 
Fulnek                   3229  Fulnek                   2996 
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Nový Jičín               2268  Nový Jičín               2568 
Valašské Meziříčí        348  Valašské Meziříčí        197 
Štramberk                2799  Štramberk                3156 
Frenštát pod Radhoštěm   2827  Frenštát pod Radhoštěm   3624 
Příbor                   2791  Příbor                   2977 
Ostrava                  5429  Ostrava                  5075 
Potštát                  1592  Potštát                  1514 
Kyjov                    2281  Kyjov                    2545 
Strážnice                1272  Strážnice                1325 
Uherské Hradiště         3916  Uherské Hradiště         3724 
Uherský Brod             1839  Uherský Brod             1480 
Zlín                     1831  Zlín                     1454 
Břeclav                  6190  Břeclav                  6057 
Dvorce                   2909  Dvorce                   2492 
Břidličná                3353  Břidličná                3100 
Blansko                  4710  Blansko                  4635 
Boskovice                1443  Boskovice                798 
Vsetín                   1518  Vsetín                   784 
Vizovice                 1491  Vizovice                 989 
Valašské Klobouky        2072  Valašské Klobouky        1372 
Bohdalov                 3621  Bohdalov                 3531 
Kamenice                 1087  Kamenice                 1316 
Třešť                    3612  Třešť                    3582 
Opatov                   2133  Opatov                   2030 
Náměšť nad Oslavou       3546  Náměšť nad Oslavou       3484 
Dalešice                 4510  Dalešice                 4699 
Jaroměřice nad Rokytnou  1600  Jaroměřice nad Rokytnou  1825 
Miroslav                 1832  Miroslav                 1622 
Strážek                  2056  Strážek                  1700 
Doubravník               2497  Doubravník               2554 
Jedovnice                3445  Jedovnice                3606 
Rosice                   3165  Rosice                   3094 
Rousínov                 3174  Rousínov                 2822 
Kloubouky u Brna         4306  Kloubouky u Brna         4723 
Čejkovice                2344  Čejkovice                2685 
Rýmařov                  1367  Rýmařov                  992 
Horní Město              2062  Horní Město              1518 
Huzová                   2576  Huzová                   2025 
Konice                   2195  Konice                   1808 
Náměšť na Hané           1546  Náměšť na Hané           1279 
Tršice                   2260  Tršice                   2032 
Protivanov               2227  Protivanov               1896 
Morkovice-Slížany        1648  Morkovice-Slížany        1664 
Koričany                 3748  Koričany                 3936 
Buchlovice               1638  Buchlovice               1523 
Velká nad Veličkou       3599  Velká nad Veličkou       3040 
Brušperk                 3397  Brušperk                 3740 
Kelč                     1346  Kelč                     946 
Rožnov pod Radhoštěm     2517  Rožnov pod Radhoštěm     2228 
Bystřice pod Hostýnem    1064  Bystřice pod Hostýnem    727 
Morava-Dyje              12802  Morava-Dyje              12186 
Morava-Svodnice          7137  Morava-Svodnice          7070 
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Morava-Olšava            7476  Morava-Olšava            7207 
Morava-Dřevnice          1670  Morava-Dřevnice          1357 
Morava-Rusava            3520  Morava-Rusava            3225 
Morava-Haná              3198  Morava-Haná              4123 
Morava-Bečva             3438  Morava-Bečva             3647 
Morava-Třebůvka          2501  Morava-Třebůvka          1726 
Morava-Moravská Sázava   2272  Morava-Moravská Sázava   1352 
Morava-Desná             2531  Morava-Desná             2148 
Morava-Branná            2173  Morava-Branná            1096 
Dyje-Jevišovka           2141  Dyje-Jevišovka           2378 
Dyje-Pulkau              4170  Dyje-Pulkau              4042 
Dyje-Želetavka           4064  Dyje-Želetavka           4367 
Svratka-Litava           3016  Svratka-Litava           3030 
Svratka-Loučka           2494  Svratka-Loučka           2559 
Bečva-Rožnovská Bečva    1814  Bečva-Rožnovská Bečva    1624 
Haná-Brodečka            1106  Haná-Brodečka            2114 
Haná-Velká Haná          3418  Haná-Velká Haná          3382 
Jihlava-Rokytná          5276  Jihlava-Rokytná          5501 
Jihlava-Oslava           4237  Jihlava-Oslava           4217 
Odra-Ostravovice         4259  Odra-Ostravovice         3608 
Odra-Opava               2716  Odra-Opava               2361 
Odra-Lubina              3202  Odra-Lubina              3456 
Odra-Jičínka             2807  Odra-Jičínka             2570 
Olšava-Šťávnice          3841  Olšava-Šťávnice          3115 
Svratka-Hodonínka        2273  Svratka-Hodonínka        2024 
Oslava-Mladoňovský potok 2219  Oslava-Mladoňovský potok 1544 
Vlára-Rokytenka          3635  Vlára-Rokytenka          2974 
Nivnička-Korytnice       2625  Nivnička-Korytnice       1973 
Průměr 2737  Průměr 2559 

 
Tab.6   Porovnání odlehlostí id. bodů obou map 
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11.2 Protokoly o výpočtu 

 
Homann - 90 
 
Comparison of Transformations 
 
MapAnalyst Version 1.2.4 
8.11.2009 14:51:32 
 
Computation with 90 linked points. 
 
Helmert (4 Parameters) 
Scale: 1:635 100 
Rotation: 1° [ccw] 
Std. Deviation: ±2 342m 
Mean Pos. Error: ±3 312m 
 
Affine (5 Parameters) 
Scale Hor.: 1:623 800 
Scale Vert.: 1:665 700 
Rotation: 1° [ccw] 
Std. Deviation: ±1 965m 
Mean Pos. Error: ±2 780m 
 
Affine (6 Parameters) 
Scale Hor.: 1:622 000 
Scale Vert.: 1:663 000 
Rotation X: 1° [ccw] 
Rotation Y: 3° [cw] 
Std. Deviation: ±1 877m 
Mean Pos. Error: ±2 655m 
 
_________________________________________________________ 
 
Homann - 120 
 
omparison of Transformations 
 
MapAnalyst Version 1.2.4 
8.11.2009 14:55:33 
 
Computation with 120 linked points. 
 
Helmert (4 Parameters) 
Scale: 1:633 100 
Rotation: 1° [ccw] 
Std. Deviation: ±2 247m 
Mean Pos. Error: ±3 178m 
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Affine (5 Parameters) 
Scale Hor.: 1:622 800 
Scale Vert.: 1:662 500 
Rotation: 1° [ccw] 
Std. Deviation: ±1 916m 
Mean Pos. Error: ±2 710m 
 
Affine (6 Parameters) 
Scale Hor.: 1:621 000 
Scale Vert.: 1:660 000 
Rotation X: 1° [ccw] 
Rotation Y: 3° [cw] 
Std. Deviation: ±1 829m 
Mean Pos. Error: ±2 587m 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Seutter - 90 
 
Comparison of Transformations 
 
MapAnalyst Version 1.2.4 
8.11.2009 14:59:02 
 
Computation with 90 linked points. 
 
Helmert (4 Parameters) 
Scale: 1:651 000 
Rotation: 1° [ccw] 
Std. Deviation: ±2 235m 
Mean Pos. Error: ±3 160m 
 
Affine (5 Parameters) 
Scale Hor.: 1:641 700 
Scale Vert.: 1:675 500 
Rotation: 1° [ccw] 
Std. Deviation: ±2 001m 
Mean Pos. Error: ±2 831m 
 
Affine (6 Parameters) 
Scale Hor.: 1:639 000 
Scale Vert.: 1:673 000 
Rotation X: 1° [ccw] 
Rotation Y: 3° [cw] 
Std. Deviation: ±1 911m 
Mean Pos. Error: ±2 703m 
 
_____________________________________________________________ 
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Seutter - 120 
 
Comparison of Transformations 
 
MapAnalyst Version 1.2.4 
8.11.2009 15:01:31 
 
Computation with 120 linked points. 
 
Helmert (4 Parameters) 
Scale: 1:648 900 
Rotation: 1° [ccw] 
Std. Deviation: ±2 151m 
Mean Pos. Error: ±3 042m 
 
Affine (5 Parameters) 
Scale Hor.: 1:640 700 
Scale Vert.: 1:672 100 
Rotation: 1° [ccw] 
Std. Deviation: ±1 956m 
Mean Pos. Error: ±2 767m 
 
Affine (6 Parameters) 
Scale Hor.: 1:639 000 
Scale Vert.: 1:670 000 
Rotation X: 1° [ccw] 
Rotation Y: 3° [cw] 
Std. Deviation: ±1 863m 
Mean Pos. Error: ±2 635m 
 


