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Abstrakt

Práce se zabývá chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko zobrazeném na his-
torických topografických mapách. Konkrétně na mapách II. vojenského ma-
pování pro které je popsán postup lokalizace do S-JTSK a vyrovnání kresby
na sekcích ML. Na lokalizovaných listech s vyrovnanou kresbou byl dále pro-
veden rozbor geometrické a polohové přesnosti.
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Abstract

The thesis adresses the occurance of the protected landscape area Trebonsko
on the historic topographic maps. The emphasis was especially placed on The
Second Military Survey. The corresponding process of map sheets localization
into the S-JTSK grid system is introduced, including its positional accuracy.
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1 ÚVOD

1 Úvod

Historické mapy jsou cenným zdrojem informací o vzhledu krajiny v minu-
losti. Vypovídají o vzhledu krajiny a její změně v průběhu let. Tato bakalář-
ská práce je věnována vývoji krajiny na Třeboňsku, respektive vývoji vodních
děl a vodních toků, které jsou zde výraznými krajinnými prvky.

Třeboňsko je po staletí využívanou oblastí k rybářským účelům. Tvář
krajiny je měněna zásahy člověka. Účelem bylo zjistit, jak zásahy člověka
ovlivnily tuto krajinu od dob mapování Müllerem až po dnešní ortofotogra-
fické mapy.

V druhé kapitole je Třeboňsko představeno z geografického a historic-
kého hlediska. Je zmíněna historická důležitost Třeboňska. Dále je vymezeno
území chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

Třetí kapitola je věnována jednotlivým projektům mapování od 18. do
konce 19. století. Jsou analyzována mapová díla vytvořená Müllerem, I., II.
a III. vojenské mapování. V textu předložené bakalářské práce se dále věnuji
jen mapám Müllerovým a II. vojenskému mapování.

V navazujících etapách budou zkoumány mapová díla I. a III. vojenského
mapování Rakouska-Uherska a další tematická díla z mapových sbírek regi-
onálních archivů.
Veškerá mapová díla jsou lokalizována do jednotného referenčního souřad-
nicového systému S-JTSK s vyrovnáním kresby na sekcích a vyhodnocení
přesnosti lokalizace.

Pátá kapitola se zabývá určením geometrické a polohové přesnosti prvků
vodstva zobrazených v těchto mapách v dlouhé historické časové řadě.
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2 TŘEBOŇSKO

2 Třeboňsko

2.1 Geografické umístění

Třeboňsko je chráněná krajinná oblast, která se rozkládá v jihovýchodní části
jižních Čech při hranicích s Rakouskem. Podstatná část oblasti leží na území
okresu Jindřichův Hradec, okrajově zasahuje do okresů Tábor a České Budě-
jovice.

Obrázek 1: Třeboňsko

Je to rovinatá pánevní oblast s nadmořskou výškou mezi 403−550 m n.m..
Rozloha tohoto území je 700 km2. Třeboňsko je označováno centrem českého
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2 TŘEBOŇSKO

rybníkářství s více než 460 rybníky. V roce 1979 bylo vyhlášeno chráněnou
krajinnou oblastí výnosem MK ČSR č.j. 22737/1979.1

Z přírodovědného hlediska je Třeboňsko pozoruhodné rozsáhlými přecho-
dovými rašeliništi se zachovalými rostlinými společenstvy, které jsou ojedinělé
nejen v Čechách, ale i v Evropě.

V roce 2002 bylo jádro rybniční soustavy na Třeboňsku prohlášeno za
národní kulturní památku, což je u nás v současné době nejvyšší forma pa-
mátkové ochrany. Zahrnuje objekty již dříve prohlášené za kulturní památky.
Celý systém rybniční soustavy byl 30. května 2003 nominovám k zápisu do
seznamu světového dědictví UNESCO pod označením Třeboňské rybníkářské
dědictví.2 Byly nominovány tyto památky

• Zlatá stoka - jde o vrcholné dílo Štěpánka Netolického. Jedná se o umělý
kanál vystavěný v letech 1505− 1520

• rybník Svět - nachází se na jižním okraji Třeboně, původní výměra
380 ha, po povodni v roce 1661 rozdělen na rybníky Opatovický a Svět

• Třeboň - historické jádro města je historicky i prostorově spjato s ryb-
níkářskými památkami

• rybník Rožmberk - největší český rybník založený Jakubem Krčínem

• Schwarzenberská hrobka - stojí na kamenné hrázi rybníka Svět. Nechal
ji postavit Jan Adolf II. Schwarzenberg se svou manželkou kněžnou
Eleonorou

• Nová řeka - vybudovaná v letech 1584−1590 Jakubem Krčínem proto,
aby bylo možné rozdělit objem vody řeky Lužnice a ochránit tak rybník
Rožmberk

2.2 Historie

Tato oblast je po staletí ovlivňována a kultivovaná člověkem, přesto se zde
zachovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty. Osídlení Třeboňské pánve v

1Hranice jsou definovány pomocí silnic I. až III. třídy a polních a lesních cest. Tento

výnos je součástí přílohy.
2Nominaci se mi bohužel nepodařilo získat. Svůj podíl na tom má i neochota lidí, kteří

na daném projektu pracují, podělit se o získaná data.
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2 TŘEBOŇSKO

11. a 12. století je spojováno s rodem Vítkovců. Třeboňsko bylo popisováno
jako území málo osídlené, jako území s močálovitou a povětšinou zalesně-
nou krajinou. Přirozená i umělá soustava cest a stezek umožňovala postupné
osidlování území. Na jedné z těchto stezek vzniklo ve 13. století město Tře-
boň. Nejdůležitějšími stezkami byly dvě vitorazské cesty. Jedna vedla z dol-
ního Vitorazska přes Nové Hrady na České Budějovice a druhá ze Světlé přes
Suchdol nad Lužnicí a Chlum u Třeboně do Jindřichova Hradce.

Přelom ve využívání krajiny nastal až výstavbou rybníků v Čechách, nej-
starší rybníky v okolí Třeboně byly zakládány za dob Karla IV ve 14. století.
K největšímu rozmachu došlo v 15. století za působení Rožmberků v jižních
Čechách. Největšími osobnostmi tohoto období jsou Josef Štěpánek Netolický
z Netolic (∗asi1460−†1539) a Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan (∗1535−†1604).
Po roce 1505 se stal Štěpánek hlavním rybníkářským hejtmanem. Dokončil
návrh rybniční soustavy, kde nejvýznačnější místo pro svou rozlohu mají ryb-
níky Opatovický, Horusický a Kaňov. Jeho nejvýznamnějším dílem je Zlatá
stoka. Stoku vedl tak, aby naháněla a vypouštěla všechny hlavní rybníky Tře-
boňské pánve. Délka Zlaté stoky je 45, 2 km s průtokem přibližně 1−2 m3s−1.
Její absolutní spád činí 35, 2 m (měřeno mezi úrovní jezu Pilař a výtokem do
Lužnice u Veselý nad Lužnicí). Po odečtení ztráty výšek na mlýnech dosta-
neme převýšení 19, 6 m. Z čehož vyplývá, že průměrný spád Zlaté stoky je
28, 5 cm na 1 km délky. Jeho současníkem a nástupcem byl Mikuláš Ruthard
z Malešova (? − 1576). Od roku 1568 byl hejtmanem v Třeboni. Založil v
okolí Chlumu u Třeboně rybniční soustavu, která svým vodohospodářským
uspořádáním předstihla rybníky v okolí Třeboně. Jeho nejznámějšími ryb-
níky jsou Staňkovský rybník, Starý Hospodář a Hejtman. Staňkovský rybník
je nejhlubším rybníkem v Čechách (v některých místech dosahuje hloubky i
10 m). Jeho severovýchodní břeh je v současné době součástí státní hranice
s Rakouskem.
V druhé polovině 16. století došlo k útlumu výstavby rybníků. Nové vý-
stavby si žádaly vysoké finanční náklady. Těch byly schopni na jihu Čech
pouze Rožmberkové.

O další rozšíření už dobře zavadených rybníků se zasloužil Jakub Krčín z
Jelčan a Sedlčan, který na Rožmberské panství přišel v roce 1561. Svoji po-
zornost soustředil na rozšíření třeboňské rybniční soustavy. Rozšířil rybníky
Opatovický, Naději, Skutek, Dvořiště, Záblatský, Vlkovický a Horusický. V
roce 1570 založil nad Třeboní rybník Nevděk (dnes rybník Svět). Jeho dalšími
stavbami byly rybníky Spolský (1571) a Potěšil (1577). Jeho životním dílem
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2 TŘEBOŇSKO

je největší český rybník Rožmberk (1584). Stavba trvala až do roku 1590.
Krčín také vybudoval umělý kanál nazvaný Nová řeka s délkou 13, 5 km, Ka-
nál byl vybudován tak, aby odváděl povodňovou vodu Lužnice do Nežárky
mimo rybník Rožmberk a zabránit tak ohrožení jeho hráze. Krčínovi rybníky
byly na svou dobu masivní, drahé a málo výnosné. Po ekonomické stránce
se Krčín nemohl vyrovnat svému předchůdci Štěpánkovi. Krčín byl spíše od-
vážný stavitel než rozumný rybniční hospodář.

Tímto obdobím končí největší sláva českých rybníků. Úpadek začal třice-
tiletou válkou, kdy rybníky pustly a plno jich bylo vypuštěno armádou. Další
ranou pro české rybníky byl přelom 18. a 19. století. Za padesát let byla v
Čechách zrušena více než polovina rybniční plochy. Z existujících rybničních
soustav se zachovaly především soustavy jihočeské, kde zrušením rybníků na
málo úrodných, zamokřených půdách nebylo mnoho co získat. V ostatních
oblastech Čech a Moravy proběhlo rušení rybníků v takovém rozsahu, že
z někdejších důmyslných rybničních soustav zbyla pouhá torza. Od druhé
poloviny 19. století se rybniční hospodáři snažili zbylé rybníky racionálně
využít.

2.3 Současnost

Správcem rybníků na Třeboňsku je v současnosti Rybářství Třeboň, a.s.,
který je největším rybářským producentem nejen v České republice, ale i po
celé Evropě.

Dnes tvoří zdejší rybníky 16 vodohospodářských soustav spádových z pře-
vážné většiny do povodí Lužnice a Nežárky. Objem zatápěných prostorů nad
bilančním profilem Lužnice pod vtokem Nežárky je asi 390 mil. m3 a je
možno je zvýšit o retenční objem 50 mil. m3 vody. Tento objem má svůj vý-
znam pro agrobiologickou stabilitu v povodí, pro jeho klima a v neposlední
řadě chrání Třeboňsko před povodněmi nebo naopak slouží k nadlepšování
malých průtoků.

Třeboňsko, ač po staletí měněné zásahy člověka, si zachovalo svou pů-
vodní flóru i faunu. Uměle vytvořené nádrže do jisté míry nahradily původní
biotopy a umožnily život novým druhům. V dnešní době je Třeboňsko vy-
hledávanou rekreační oblastí. Nachází se zde velké množství historických pa-
mátek (města Třeboň, Soběslav, atd.) a míst sloužících pro sportovní vyžití
(cyklostezky, rybolov, turistika, atd.).
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3 TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ 18. A 19. STOLETÍ

3 Topografická mapování 18. a 19. století

V této kapitole bude představeno mapování provedené J.K.Müllerem a jed-
notlivá mapování nazývaná vojenská probíhající na území Čech v 18. a 19.
století pod vedením Rakousko-Uherské armády. Podklady byly převzaty z
[11]

3.1 Müllerovo mapování

Mapa Čech je Müllerovým životním dílem. Vyhotovil ji v letech 1708− 1720
v měřítku 1:132 000. Mapa se skládá z 25 sekcí a jednoho ML, který slouží
jako přehledný. Rohy mapy jsou zdobeny uměleckými rytinami s výjevy české
krajiny. Na mapě je zobrazeno 12 495 sídel s rozdělením Čech do 12 krajů.
Délky se určovaly z počtu otáček kol kočáru. Mapa je ve válcovém Cassi-
niho zobrazení a obsahuje zeměpisnou síť. Výškopis je znázorněn kopečkovou
metodou. Zákres na mapě je velmi zjednodušený, místy neodpovídá skuteč-
nosti.Přesto je toto dílo velmi cenným historickým podkladem nejen pro I.
vojenské mapování.

3.2 I. vojenské mapování

Probíhalo v letech 1764−1768 a 1780−1783 (rektifikace) v měřítku 1:28 800
za vlády Marie Terezie a Josefa II. Bylo důsledkem špatné zkušenosti s Mülle-
rovými mapami během sedmileté války (tzv. III. slezské války), kdy Rakousko
přišlo definitivně o Kladsko a většinu Slezska. Samotné mapování probíhalo
tak, že důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a
mapovali metodou „a la vueÿ (tj. pouhým pozorováním v terénu). Vyjímečně
se používal lehký měřický stolek se záměrným pravítkem a busolou. Současně
s kresbou map vznikal vojenský popis území obsahující informace, které v
mapě nebyly uvedeny, jako je šířka a hloubka vodních toků, stav silnic a cest,
zásobovací možnosti obcí, atd. Na okraji každého mapového listu je seznam
obcí s počtem obyvatel, koní, dobytka, atd.
Vzhledem k tomu, že před mapováním nebyla z časových a ekonomických dů-
vodů vybudována síť přesně určených trigonometrických bodů, tak pokusy o
sestavení přehledné mapy monarchie ztroskotaly. Kresba nešla napojit, bor-
tila se, nebo překrývala. I přes tyto nedostatky spočívá význam I.vojenského
mapování v jeho podrobnosti, velkému měřítku a vyčerpávajícímu písem-
nému operátu. Zachycuje území Čech, Moravy a Slezska jako celek v době
před nástupem průmyslové revoluce, v době jejího největšího rozkvětu.
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3 TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ 18. A 19. STOLETÍ

3.3 II. vojenské mapování

Probíhalo za období vlády Františka II. v letech 1807 − 1869, proto se také
můžeme setkat s pojmem Františkovo mapování. Mapovacím pracem před-
cházelo budování souvislé trigonometrické sítě. Za počátek souřadnicové sou-
stavy byla zvolena věž svatoštěpánského kostela ve Vídni pro Moravu a tri-
gonometrický bod Gusterberg pro Čechy. V tomto období probíhalo i kata-
strální mapování, tzv. stabilní katastr. Toto mapování poskytlo podrobný
polohopisný základ. Čechy byly zobrazeny na 267 sekcích, Morava a Slezko
na 146 sekcích pro měřítko 1:28 800. Současně se zpracovávaly vojenské po-
pisy obsahující geografické informace o jednotlivých provinciích, doplněné
mapami vybraných měst v měřítku 1:14 400, případně 1:28 800. Při ma-
pování se používala metoda grafického protínání pomocí měřického stolku,
krokování vzdáleností. Výškopis se kreslil svahovými šrafami. Na základě to-
pografické mapy 1:28 800 byla odvozena v měřítku 1:144 000 Speciální mapa
Království českého a Speciální mapa Markrabství moravského a části Vévod-
ství slezského. Roku 1865 vyšla odvozená Generální mapa Království českého
v měřítku 1:288 000.

Do map II. vojenského mapování byly na rozdíl od I. přidány výšky trigo-
nometrických bodů v sázích. Mapy zobrazují zemi v době nástupu průmyslové
revoluce a tím zachycují její rozvoj. Lesní plochy v té době dosáhly historicky
nejmenšího rozsahu.

3.4 III. vojenské mapování

Za období vlády Františka Josefa I. došlo k prohře rakouské armády v prusko-
rakouské válce. Proto se v roce 1866 přistoupilo k novému vojenskému ma-
pování. Především dělostřelectvo potřebovalo kvalitní a přesné mapy mo-
narchie. Velkou roli však hrála i nastupující industrializace, výstavba silnic,
železnic, továren či splavňování řek. Mapovalo se v měřítku 1:25 000, byl
použit Besselův elipsoid. Jako výškový systém byl zvolen Jadranský výškový
systém. Polohopis se mapoval za pomoci měřického stolku a buzoly. Výšky
se určovaly výškoměrem nebo barometricky. Polohopis se zobrazoval smluve-
nými značkami, výškopis se zaznamenával upravenou Lehmannovou šrafurou.
Významné body se kótovaly.
Hlavním výsledkem III.vojenského mapování byla speciální mapa, odvozená
z topografických sekcí 1:25 000. Tato tzv. speciálka byla jediným státním ma-
povým dílem pokrývajícím naše státní území až do roku 1956. Jako válečná
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3 TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ 18. A 19. STOLETÍ

mapa sloužila v I. a II. světové válce. Hojně byla používána pro turistické
účely.
Rukopisné originály topografických sekcí byly jedenáctibarevné, speciální
mapa 1:75 000 se tiskla pouze černobíle.

(a) Müllerovo mapování (b) I.vojenské mapování

(c) II.vojenské mapování (d) III.vojenské mapování

Obrázek 2: ukázka území v okolí Třeboně na topografických mapách
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4 LOKALIZACE A VYROVNÁNÍ MAPOVÝCH LISTŮ
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4 Lokalizace a vyrovnání mapových listů
II. vojenského mapování

V této kapitole bude uveden postup lokalizace mapových listů z obecné sou-
stavy scanneru na skelet sekcí II. vojenského mapování v S-JTSK [12]. To je
následováno vyrovnáním kresby na sekcích sousedních mapových listů, tak
aby byl vytvořen souvislý klad s návazností liniových prvků. Bylo navázáno
na již lokalizované listy s vyrovnanou kresbou (viz obr 3). Tmavší zelená
zobrazuje již hotové ML, světlejší zelená určuje nové ML. Lokalizace a vy-
rovnávací transformace byla provedena v programu Kokeš, který zapůjčila
firma GEPRO.

Obrázek 3: mapové listy vstupující do transformací

4.1 Primární transformace

V zájmové lokalitě byla provedena lokalizace na klad pro 25 ML. Identické
body byly voleny v rozích mapových listů, tj. v průsečících linií, které vzhle-
dem k poškozením a deformacím kresby v rozích co nejlépe odpovídaly pro-
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dloužení sekcí mapového rámu. Číslování bodů odpovídá pořadí, ve kterém
byly odsunuty - pravý horní, levý dolní, pravý dolní a levý horní roh.
Transformační klíče byly ukládány jako afinní se souřadnicovými rozdíly dy

a dx, které nepřesáhly hodnotu 20 m. Název klíče odpovídá nomenklatuře
ML. Samotná transformace byla ovšem volena jako nereziduální projektivní.
Transformované mapové listy a protokoly jsou k dispozici na přiloženém
DVD.

4.1.1 Charakteristika přesnosti

Pro každý ML byla vyhodnocena přesnost lokalizace jednotlivých ML podle
kritéria střední souřadnicové chyby mxy. Střední souřadnicová chyba byla
vypočtena podle následujících vzorců

mxy =

√

(m2x + m2y)

2
mx =

√

√

√

√

n
∑

i=1

d2xi

n
my =

√

√

√

√

n
∑

i=1

d2yi

n
(1)

Kde dx a dy jsou souřadnicové rozdíly a n je počet identických bodů na ML.
Dále byla pro každý ML určena průměrná polohová odchylka dp

dp =

n
∑

i=1

dpi

n
dpi

=
√

d2xi
+ d2yi

(2)

Kde dx a dy jsou souřadnicové rozdíly a n je počet identických bodů na ML.
Přehled ML s jejich charakteristikou přesnosti je zobrazen na obr. 4. Z ob-
rázku je patrné, že střední souřadnicové chyby jsou pro jednotlivé ML různé.
Přesnost transformace byla ovlivněna kvalitou kresby v rozích.

4.2 Sekundární transformace

Druhým krokem bylo vyrovnání kresby na sekcích ML. Na každé sekci bylo
odsunuto 15− 20 identických bodů podle hustoty liniových prvků (komuni-
kace, vodní toky a katastrální hranice). Jako identické prvky byly vybrány
body, kde liniové prvky protínaly mapový rám. Tam, kde liniový prvek nebyl
dokreslen až k rámu ML, bylo provedeno doplnění jeho průběhu až k rámu.
Číslování bodů bylo použito podle [10]. Číslování bodů je zpřehledněno na
obrázcích, které jsou k dispozici v příloze. Kartometrickou digitalizací byly
odsunuty tři seznamy souřadnic, které do transformace vstupují jako výchozí
a dva seznamy souřadnic vstupující do transformace jako cílové. Výchozí se-
znamy souřadnic byly pojmenovány podle toho, na které sekci dané body
leží:
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Obrázek 4: přesnost lokalizace pro jednotlivé ML

• body ležící na pravých a horních sekcích

• body ležící na levých a dolních sekcích

• rohy ML

Jako cílové seznamy souřadnic byly použity rohy ML odsunuté z kladu sekcí
ML II. vojenského mapování v S-JTSK a pojmenované jako cílové rohy.
Druhý seznam tvoří průměry ze souřadnic vytvořených z bodů ležících na
horních a dolních sekcích (resp. pravých a levých sekcích).

Před vlastní transformací byla provedena charakteristika přesnosti vyrov-
nání kresby na sekcích. Bylo určeno mx a my, podle vzorce (1), kde za dy

a dx byly dosazeny souřadnicové rozdíly cílových a výchozích bodů. Body,
které nesplňovaly podmínku

mmax = 3mx nebo mmax = 3my

byly vyloučeny a do transformace nevstupovaly.
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Z celkového počtu 844 bodů (včetně bodů na sekcích, které byly pře-
vzaté3) bylo vyloučeno 29 bodů, což je 3.44%. Poté bylo přistoupeno k trans-
formaci jednotlivých ML. Kresba byla vyrovnána pomocí Jungovy nerezidu-
ální transformace. Transformační klíče byly ukládány jako afinní s názvem
příslušné nomenklatury ML.

Po transformaci došlo k ořezání a vymaskování ML. Styk 4 ML (O 14 II,
O 14 III, O 15 II a O 15 III) s vyrovnanou kresbou je ukázán na obr.5. Vy-
rovnané, ořezané a vymaskované ML a protokoly jsou na přiloženém DVD.

Obrázek 5: styk ML

4.2.1 Charakteristika přesnosti

Pro každý ML byla opět určena střední souřadnicová chyba mxy, která udává
přesnost vyrovnání kresby na sekcích. Bylo vypočteno mx, my, mxy ze vzorců
(1) a dp ze vzorce (2). ML, které vstoupily do sekundární transformace jsou
zpřehledněny na obr 6. Na obrázku je také uveden počet vyloučených bodů
pro jednotlivé ML.

3Při transformaci převzatých ML nebyly odsunuty nové seznamy souřadnic, ale byly

použity již vytvořené seznamy doplněné body na stykových a dosud neodsunutých sekcích.
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Obrázek 6: přesnost vyrovnání kresby pro jednotlivé ML po vyloučení odlehlých

pozorování

Dále byl vytvořen histogram četností4 pro souřadnicové rozdíly dy a dx pro
jednotlivé mapové listy a pro celé transformované území (viz obr.7). Grafy
jsou k dispozici na přiloženém DVD. Z histogramů je patrné, že souřadnicové

Obrázek 7: histogram četností pro testované území

4histogramy četnosti byly vytvořeny v programu Statistika
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Obrázek 8: histogram četností pro ML O 13 VIII

rozdíly mají normální rozdělení. Není tomu tak pro všechny ML, zvlášť pro
ML, které nejsou korektně transformovány. Tzn., že do vyrovnávací trans-
formace nevstupují všechny sekce. Tuto situaci ilustruje např. ML O 13 VIII
(viz obr.8), který je v sekundární transformaci připojen jen jednou sekcí a
do transformace vstupuje pouze 10 bodů.
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5 Prvky vodních děl na topografických
mapách

Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly, které spolu úzce souvisí. V
první části je uveden postup identifikace prvků na vodních dílech. Druhá část
se věnuje hodnocení polohové a geometrické přesnosti.

5.1 Identifikace prvků vodních děl

V této části kapitoly byla provedena identifikace některých prvků na vodních
dílech pro Müllerovy mapy a II. vojenské mapování. Částečná identifikace
prvků byla nutná hlavně u map II. vojenského mapování, kde identifikace
prvků byla ztížena vyblednutím kresby místy až na barvu podkladu.

Pro Müllerovy mapy byly určeny čtyři kategorie objektů. Nutno pozna-
menat, že zobrazení vodopisu je velmi stručné a schématické. Názvy vodních
ploch jsou uvedeny pouze pro velké a významné vodní prvky. Z bodových
prvků jsou zobrazeny pouze přechody přes vodní toky.

Prvky vodních děl II. vojenského mapování lze také jako u Müllerovy
mapy rozdělit do čtyř kategorií. Na rozdíl od map Müllerových je na mapách
II. vojenského mapování velká škála prvků vodních děl. Tyto prvky také
dělíme na plošné, liniové, bodové a názvy. Do plošných prvků řadíme rybníky
a jezera. Liniové prvky jsou přítoky, napájecí stoky a řeky. Bodové prvky na
vodních dílech tvoří především příslušenství jako jsou hamry, vodní mlýny,
jezy a přechody přes toky. Více o objektech na vodních dílech viz [10].

5.2 Hodnocení polohové a geometrické přesnosti
prvků Müllerových map a map II. vojenského ma-
pování

Tato část kapitoly je věnována porovnání polohové a geometrické přesnosti
prvků na Müllerových mapách, mapách II. vojenského mapování a ortofo-
tografického zobrazení ČR5. Prvky na mapách můžeme dělit do tří skupin,
na prvky bodové (body bodových polí, kóty, atd.), liniové (vodní toky, cesty,
atd.) a plošné (vodní plochy, areály sídel, atd.). Na prvky liniové a plošné se

5Ortofota jsou z jara roku 2004
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můžeme dívat jako na prvky složené z elementárních linií, kdy každá elemen-
tární linie je spojnicí dvou bodů [12].

Zde budou rozebírány pouze prvky plošné. Pro hodnocení plošných ob-
jektů bude použita průměrná plošná diference dP , vypočtená ze vzorce

dP =

n
∑

i=1

dPi

n
(3)

kde

dPi
=

Pi − Pti

Pi

(4)

je plošná diference jednotlivých objektů. Pt je plocha objektu na topografické
mapě (Müllerova mapa, mapy II. vojenského mapování), P je plocha objektu
na mapě velkého měřítka (ortofotomapa) a n je počet testovaných objektů.
Toto kritérium hodnotí pouze geometrickou přesnost plošného objektu, pro-
tože jsou porovnávány plošné objekty rozdílných topografických objektů [12].

5.2.1 Müllerova mapa

Na Müllerových mapách byla identifikace prvků na vodních dílech jednodu-
chá. Müller zakresloval tyto prvky velmi jednoduše až schématicky.

Po zvektorizování vodních ploch bylo přistoupeno k vizuálnímu porovnání
s prvky získanými z vektorizace II. vojenského mapování a z ortofotografic-
kého zobrazení ČR. Prvky na Müllerově mapě jsou posunuty na sever až
severo-východ vzhledem k poloze vybraných prvků získaných vektorizací or-
tofota. Ale vzhledem k tomu, že tímto směrem je posunuté celé testované
území, tak důvod tohoto jevu může být ve způsobu lokalizace Müllerových
map. Více o způsobu lokalizace viz [9].
Tvar vodních ploch převážně neodpovídá tvarům na mapách II. vojenského
mapování a ortofotu. Tento fakt stěžuje identifikaci vodních ploch podle je-
jich tvaru, jelikož názvy se na Müllerově mapě vyskytují jen u významných
prvků.

5.2.2 II. vojenské mapování

Identifikace vodních toků a ploch na mapách II. vojenského mapování je
velmi obtížná. Při vzniku byly tyto prvky kolorovány modrou barvou, ale
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postupem času barva vybledla, místy až na barvu podkladu. Pokud nebyla
vodní plocha (rybník) pojmenována, tak byla identifikace možná jen podle
zakreslené hráze.

Byl vytvořen soupis vodních ploch, ve které je zaznamenán název vodní
plochy a její výměra vzhledem k mapě II. vojenského mapování a ortofotu
6. Pro lepší orientaci byl vytvořen číselník (pro případ kdy se z jedné vodní
plochy stalo několik nebo obráceně). Příkladem vodního prvku, který změnil
plochu viditelně, je největší český rybník Rožmberk. Ten se rozdělil oproti
zobrazení na mapě II. vojenského mapování na Rožmberk a několik dalších
rybníků (viz obr. 9). Kdybychom poukazovali pouze příslušnost plochy k ná-

Obrázek 9: Zákres rybníku Rožmberk na mapě II. vojenského mapování (červená

barva) a na ortofotu (fialová barva)

zvu, tak při porovnání by nám plocha na ortofotu vyšla poloviční oproti ploše
na mapě II. vojenského mapování.

6Plocha vodní hladiny byla určena pomocí viditelné břehové čáry a může se odlišovat

od plochy určené rybáři. Názvy vodních ploch na ortofotu byly určeny pomocí webového

serveru Třeboňsko v mapách
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Pro každý prvek (vodní plochu) byla určena dPi
podle vzorce (4). Prvky,

které doznaly velkých změn od doby jejich zaměření pro topografickou mapu
můžeme vytipovat pomocí dPi

, které je výrazně odlišné od dP . Pokud je dP

výrazně odlišná od nulové hodnoty, pak je prostor zatížen vlivem systematic-
kých chyb. Pro testované území vyšlo dP = -0.476, což je 47%. Po vyloučení
9 objektů z 51 původních bylo dP = -0.23. Z toho můžeme usuzovat, že
Třeboňsko je oblast, která doznala značných změn od dob tvorby map II.
vojenského mapování.

Pokud se vodní plocha oproti II. vojenskému mapování rozpadla na něko-
lik dalších ploch, tak do výpočtu dPi

vstupoval jejich součet. Vodní plochou,
která doznala velkých změn v průběhu let oproti topografické mapě je rybník
Oborský (dříve Jezera, dPi

= -2.31), rybník Kukla (Kukla Teich, dPi
= -2.56)

a rybník Planinský (Planina Teich, dPi
= -2.20). Ze znaménka je patrné, že

změna plochy je záporná a vodní plocha byla zmenšena.

Na obr. 10a je ukázáno několik vodních ploch vyskytujících se na mapě
II. vojenského mapování, které už na orotofotu zobrazeny nejsou. Naopak na
obr. 10b je zobrazena vodní nádrž Cep, která vznikla až ve 20. století jako
pískovna a na mapě II. vojenského mapování se nevyskytuje.

(a) Vodní plochy topografické mapy nee-

xistující na ortofotu

(b) Nově vzniklá vodní plocha vzhledem k

II. voj. mapování

Obrázek 10: Ukázka zákresu vodních prvků
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6 ZÁVĚR

6 Závěr

V této bakalářské práci bylo představeno Třeboňsko, jak po stránce geogra-
fické, tak i historické. Toto území bylo po celá staletí měněno zásahy člověka.
Pro určení rozsahu těchto změn bylo použito dvou topografických historic-
kých map a ortofota z roku 2004. Jako topografické mapy byly použity mapy
vytvořené Müllerem a mapy II. vojenského mapování.

Mapy II. vojenského mapování byly nejprve lokalizovány na klad S-JTSK
(primární transformace) s následným vyrovnáním kresby na sekcích (sekun-
dární transformace). Tento postup byl časově velmi náročný, proto bylo při-
stoupeno k transformaci pouze map II. vojenského mapování. Mapami I. a
III. vojenského mapování spolu s mapami z regionálních archivů bych se ráda
zabývala v diplomové práci.

Na vyrovnaných ML byly zvektorizovány prvky vodních děl a určena je-
jich plocha a zaznamenána do databáze. Prvky byly zvektorizovány také na
Müllerově mapě a ortofotu. Na mapách II. vojenského mapování byla identi-
fikace prvků vodních děl znesnadněna vyblednutím barev. Identifikace prvků
na ortofotu byla komplikovaná skutečností, že snímky byly pořizovány na
jaře a vše bylo „zelenéÿ.
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Příloha 1

22737/79

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15.lis-

topadu 1979 o zřízení chráněné krajinné ob-

lasti „Třeboňskoÿ

Ministerstvo kultury ČSR v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a
orgány a po projednání s Jihočeským krajským národním výborem stanoví
podle § 8 odst. 2 a § 9 zákona č. 40/1956 Sb. , o státní ochraně přírody:

§ 1 - Vymezení a poslání oblasti

1) Území vymezené v tomto výnosu se prohlašuje za chráněnou krajinnou
oblast „Třeboňskoÿ (dále jen oblast).

2) Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích
typických znaků i přírodních zdrojů, vytváření vyváženého životního
prostředí a podpora optimálního rozvoje zemědělské, lesnické, rybářské
a těžební činnosti s cílem hospodárného využívání přírodních zdrojů.
Prioritní význam mají zejména zdroje podzemních vod. K typickým
znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních
toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo,
rozložení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu
k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, kulturní a historické
stavby a místní zástavba lidového rázu.

3) Oblast se hospodářsky využívá tak, aby byl vytvořen a zachován opti-
mální systém využívání krajiny a přírodních zdrojů, vycházející z vě-
deckých poznatků ekologie v souladu s posláním oblasti.

§ 2 - Podmínky ochrany

1) Oblast je chráněna podle zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně pří-
rody; zákazy uvedené v § 11 odst. 1 tohoto zákona se omezují podle
§ 11 odst. 2 téhož zákona takto:



a) Vodní a lesní hospodářství a zemědělství, průmysl, těžba nerost-
ných surovin, doprava, výstavba a rekreace se provádějí v souladu
s posláním oblasti; za tím účelem jsou pořizovány, zpracovávány,
projednávány a revidovány územně plánovací podklady a územně
plánovací dokumentace a vydávána územní rozhodnutí v dohodě
s ministerstvem kultury.

b) Součinnost s ministerstvem kultury je nutná také při ložiskovém
geologickém průzkumu a hydrologickém průzkumu, nebo při ja-
kýchkoliv těžebních záměrech, při projednávání a schvalování pří-
pravné a projektové dokumentace báňských děl a staveb, průmys-
lových, inženýrských, vodohospodářských, dopravních, zeměděl-
ských, lázeňských, bytových a občanských staveb, včetně objektů
sloužících k rekreaci, sportu a turistice.

2) Jen se souhlasem orgánu státní ochrany přírody mohou příslušné orgány
a organizace vydat potřebná rozhodnutí nebo učinit opatření, jde-li o:

a) novostavby, změny a odstraňování staveb, jejich udržování a zemní
práce, pokud podléhají povolení nebo ohlášení 2) , dále o odstra-
ňování staveb památkově chráněných nebo na kterých je památ-
kový zájem, s výjimkou staveb navržených k platné územně plá-
novací dokumentaci potřebného stupně, dále s výjimkou staveb-
ních úprav a udržovacích prací uvnitř staveb a vnějších stavebních
úprav a udržovacích prací, jimiž se nezmění povrchová úprava a
vzhled stavby, velikost a členění oken a dveří a další charakteris-
tické znaky staveb,

b) archeologické výkopy,

c) umísťování tábořišť, zřizování stanových rekreačních táborů, au-
tocampingů a jiných rekreačních nebo sportovních zařízení a po-
řádání sportovních akcí,

d) umísťování skládek a deponování odpadků mimo již dříve k tomu
určených míst, nebo o zavážení lomů či pískoven,

e) umísťování informačních, reklamních a jiných podobných zařízení

3) Jen po projednání s orgány státní ochrany přírody mohou příslušné
orgány a organizace vydat potřebná rozhodnutí nebo učinit opatření,
jde-li o:

a) užívání lesních nebo zemědělských pozemků k jiným účelům,



b) změnu hranic lesního půdního fondu a zemědělského půdního fondu,
odnímání pozemků lesnímu půdnímu fondu nebo zemědělskému
půdnímu fondu a zalesňování pozemků vyňatých ze zemědělského
půdního fondu.

4) V intravilánech obcí je souhlas podle odst. 2 písm. a) nutný jen k od-
stranění staveb a stavbám, přesahujícím dvě nadzemní podlaží a ke
stavebním pracem, kterými se mění vnější vzhled objektů se zachova-
nými znaky lidové architektury a objektů historických.

5) Lesní hospodářské plány a projekty pozemkových úprav musí být vy-
pracovány v součinnosti s orgánem státní ochrany přírody.

§ 3 - Ochranné pásmo

V obcích (osadách), jejichž intravilánem prochází hranice oblasti, tvoří jejich
intravilán ochranné pásmo, na které se ve věcech územního plánování hledí,
jakoby leželo v oblasti, a to s výjimkou měst Veselí nad Lužnicí a Kardašova
Řečice.

§ 4 - Výkon státní ochrany přírody v oblasti

a) Výkon státní ochrany přírody v oblasti přísluší Jihočeskému krajskému
národnímu výboru, který v dohodě s ministerstvem kultury učiní or-
ganizační opatření k zajištění odborné správy oblasti a v dohodě s ním
vydá statut oblasti.

b) Řízení a dozor ve věcech státní ochrany přírody vykonává na území
oblasti ministerstvo kultury.

Vymezení hranice chráněné krajinné oblasti „Třeboň-

skoÿ

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko je na severu ohraničena silnicí II. tř. ve-
doucí z Veselí nad Lužnicí do Kardašovy Řečice. Odtud pokračuje JV směrem
po silnici I. tř. na Jindřichův Hradec, u kóty 462 odbočuje na silnici II. tř.
prochází obcemi Mnich a Ratiboř a stáčí se k jihu na Roseč, Hatín, Plavsko a
Stráž nad Nežárkou. Ze Stráže nad Nežárkou pokračuje po silnici II. tř. k jihu
na Pístinu, ale u kóty 459 přechází na hlavní spojovací cestu, po které vede do



Bažantice a Libořez. Na S okraji obce Libořezy odbočuje po hlavní spojovací
cestě k východu pod kótu 550, přechází na lesní cestu, obchází po ní z jihu
Smírčí vrch a pokračuje k V do místa vzdáleného cca 200 m od státní hranice,
kde se lesní cesta obrací prudce k S. Zde přetíná hranice oblasti nejkratším
směrem Novomlýnský potok a přechází na státní hranici s Rakouskem. Po
státní hranici pak pokračuje k jihu až do místa poblíž osady Krabonoš, kde
od státní hranice odbočuje směrem k Z polní cesta. Hranice oblasti pokra-
čuje po této cestě přes obec Krabonoš a odtud po silnici III. tř. do Nové
Vsi nad Lužnicí, Záblatí, Žofiny Hutě, Hranic a Jakule, přechází na silnici
II. tř. a vede po ní k SSZ do Jiříkova údolí, Šalmanovic a Lipnice. Prochází
obcí Lipnice a na jejím konci přechází na polní a pak lesní cestu, vedoucí SZ
směrem do Kojákovic, prochází obcí Kojákovice a na jejím Z konci odbočuje
k SSZ polní a lesní cestou vedoucí ke kótě 480 na silnici II. tř. z Mladošovic
do Domanína. Po této silnici pokračuje necelý 1 km k SV a zde odbočuje
na hlavní spojovací cestu k SZ, přechází na lesní cestu a podél jižního břehu
Spolského rybníka vede do Spolí, odkud pokračuje po hlavní spojovací cestě
k Z, vede po ní cca 1 km a na křižovatce hlavních spojovacích cest odbočuje
k S do Vranína, vede cca 100 m po silnici I. tř. k V a odbočuje opět na hlavní
spojovací cestu k severu do Dunajovic. Z Dunajovic pokračuje hranice ob-
lasti po hlavní spojovací cestě k SZ přes Sádek do Hor. Slověnic a dále k S
přes Dvořiště do Smržova. Ze Smržova vede po hlavní spojovací cestě jižně
od rybníka Vydymač k Z až SZ, na okraji lesa přechází na lesní cestu a po-
kračuje po ní mezi rybníky Krčín a Ptačí blato až na silnici III. tř. z Lomnice
nad Lužnicí do Ševětína. Po této silnici vede cca 1 km k Z a zde přechází na
hranici okresů Jindřichův Hradec a České Budějovice. Hranici okresů sleduje
až k polní cestě z Mazelova do Lhoty, přechází na tuto cestu a po ní vede až
do obce Lhota. Dále prochází obcí Lhota a pokračuje po silnici II. tř. k SZ
do Bošilce a přes obec Bošilec dále k SZ, překračuje železniční těleso a u kóty
431 přechází na silnici I. tř. z Českých Budějovic do Veselí nad Lužnicí. Po
této silnici vede k SV až do Veselí nad Lužnicí, kde se hranice oblasti uzavírá.

Celková rozloha chráněné krajinné oblasti Třeboňsko je cca 700 km2.



Příloha 2

Třeboňsko vzhledem ke kladu map II. vojenského mapování



Příloha 3

Mapový list po primární transformaci vzhledem ke kladu ML



Příloha 4

Afinní transformační klíč



Příloha 5

Číslování bodů ve výchozím seznamu souřadnic

Číslování cílových rohů



Příloha 6

Transformační klíč pro vyrovnání kresby na sekci ML O 13 VIII



Příloha 8

Rybníky, které doznaly velkých změn na ortofotu oproti zobrazení

na mapách II. vojenského mapování

II. vojenské mapování - modrá barva, ortofoto - červená barva

Oborský rybník



rybník Kukla

Planinský rybník



Příloha 9

Struktura přiloženého DVD

• ML II. vojenského mapování

• Primární transformace

– tranformační klíče

– soubory *.roh

– protokoly

– charakteristika přesnosti primární transformace

• Sekundární transformace

– tranformační klíče

– soubory *.roh a *.msk

– výchozí seznam souřadnic

– cílový seznam souřadnic

– protokoly pro všechny body

– protokoly po vyloučení odlehlých bodů

– charakteristika přesnosti sekundární transformace

• Výkresy

– ortofoto

– II vojenske

– muller

– sekce II voj mapovani Cechy

– trebonsko

• Statistika

• Text BP

• Databáze rybníků


