
Západočeská univerzita v Plzni 
Fakulta aplikovaných věd 

Katedra matematiky 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalizace rukopisných Müllerových 
map Litoměřického a Rakovnického 

kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stanislav Müller Plzeň 2008 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

PROHLÁŠENÍ 
 
Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci zpracovanou na závěr studia na 
Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. 
 
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím odborné 
literatury a pramenů, jejichž úplný seznam je její součástí. 
 
 
 
V Plzni dne 28.5.2008      

  .............................................. 

 podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Poděkování 
 

Děkuji doc. Ing. Václavu Čadovi CSc. za odborné vedení mé bakalářské práce. Dále pak 
firmě GEPRO s. r. o. za zapůjčení programu Kokeš.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Abstrakt 
Lokalizace rastrové podoby rukopisných Müllerových map Litoměřického a Rakovnického 
kraje do S-JTSK. Kartometrické zhodnocení kvality rukopisných map na vybraných prvcích 
polohopisu.  
 
Abstract 
Lokalization of the raster form of manuscript Müller maps of the regions of Litoměřice and 
Rakovník. Cartometric quality of manuscript maps on selected elements of map planimetry. 
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Úvod 
Müllerova mapa Čech je jednou z nejpodrobnějších starých map na území Čech. Pro vznik 
této mapy bylo využito rukopisných map krajů, jako původníchmapových děl.  
 Jednou z hlavních otázek, kterou si můžeme položit při pohledu na tuto mapu je, 
jakým způsobem, s jakou přesností a na jakých kartografických základech byla mapa 
vyhotovena.  Pakliže bylo využito původních rukopisných map krajů, musíme prioritně hledat 
odpovědi na tyto otázky pro  rukopisné mapy krajů, a tam nalezneme odpověď i pro 
Müllerovu  mapu Čech. 
 V dnešní době je trendem zveřejňování historických mapových děl na internetových 
mapových serverech, a to především jako rastrový ekvivalent mapy lokalizovaný v S-JTSK. 
Chceme-li provést lokalizaci starých map, u kterých neznáme kartografické základy 
(kartografické zobrazení, parametry referenční plochy) a které nebyly vytvořeny na 
geodetických základech (bodové pole), může být pro lokalizaci využito polohopisného obsahu 
těchto map. 
  

Cílem předložené bakalářské práce je provést lokalizaci Müllerových rukopisných 
map Litoměřického a Rakovnického kraje na základě zobrazených sídel. Následně pak 
zhodnotit přesnost provedené lokalizace na vybraných kategoriích prvků polohopisu a na 
geografické síti mapových listů. Cílem je také nalézt optimální metodu transformace, při  
zachování maximální možné grafické věrnosti obsahu mapy.     
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1. Historický vývoj Müllerovy mapy Čech 

1.1. Jan Kryštof Müller [1] 
Jan Kryštof Müller se narodil 15. března 1673 v Norimberku. Již od mládí projevoval velké 
schopnosti a nadání v oblasti věd. Po ukončení humanistických studií na v Norimberku se 
začal věnovat studiu matematicko-hvězdářských věd a rýsování u místního rytce a hvězdáře 
Eimmerta, u kterého získal výborné vzdělání nejen v oblasti hvězdářství. 
 Ve věku 23 let vstoupil do rakousko-uherské armády, kde byl přidělen 
k astronomickému pozorování. V tyto práce Müller prováděl znamenitě. Důvěru nadřízených 
si získal především určováním zeměpisné polohy vybraných důležitých míst v Uhrách. Müller 
prováděl pro rakousko-uherskou armádu mnoho různých mapovacích a geodetických prací 
(mapování toku Dunaje, projektování a provádění opevnění, atd.). Ve věku 25 let již Müller 
vedl velkou skupinu inženýrů, která prováděla vyšetřovací práce za účelem vypracování mapy 
všech uherských území. Mapa Uherského království, kterou dokončil v roce 1705, sloužila 
později i jako podklad pro plánování tažení proti Turkům. 
 V roce 1708 byl na základě císařského patentu Müller pověřen mapováním území 
Moravy. Toto mapování trvalo až do roku 1713. Hotovou mapu Moravy předložil Müller 
císaři Karlu VI. v roce 1716.  
 V průběhu mapování Moravy byl Müller pověřen také mapováním Čech. Toto 
mapování začal roku 1712 a skončil 1720.  
 Roku 1720 podal Müller žádost o povolení mapování území Slezska. K tomuto 
mapování ale již bohužel nemohl přistoupit, protože náhle podlehl nemocem způsobených 
jeho vypjatým povolání.  
 Jan Kryštof Müller zemřel ve Vídni dne 21. června 1721 na následky kloubního 
revmatismu.  
 

1.2. Müllerovo mapování Čech [1] 
Tyto práce zahájil J.C. Müller roku 1712 na základě císařského patentu císaře Karla VI. a na 
základě rozkazu z toho patentu vyplývajícího. Toto mapování trvalo 8 let, tedy až do roku 
1720.  

Výlohy na pořízení mapy byly vyčísleny na 2500 zlatých, které měly být poskytnuty 
z výnosů z mýtného. Po dokončení prací však byly skutečné výdaje vyčísleny na 3240 
zlatých. 

Müller prováděl mapování po jednotlivých krajích, jejichž sestavením pak sestavil 
celou mapu Českého království. Mapování bylo započato v tehdejším Bechyňském kraji, 
který byl ze všech českých krajů největší. Po ukončení prací v tomto kraji se Müller přesunul 
do kraje Prácheňského (1713), následně pak do sousedícího kraje Plzeňského. Roku 1714 
začal Müller s mapováním kraje Chebského. Po celou dobu se musel vypořádávat s neochotou 
a hlavně s nedůvěrou velkostatků a statků těchto krajů ve spolehlivost jeho měření. Tyto 
statky mu odepíraly vydání soupisů přidružených míst a tím velmi komplikovaly až 
znemožňovaly jeho práci. Ve výsledku statky vydaly seznamy přidružených míst až po 
pohrožení peněžními pokutami.  

Mezi tím obdržel Müller od nadřízených důtku, jelikož nepodal informace o průběhu 
mapovacích prací, přestože byl z vojenského rozpočtu podporován vysokou částkou 900 
zlatých. Tuto důtku Müller odmítl. 

Roku 1715, již během mapovacích prací v Čechách, byl Müller válečnou radou tázán, 
zda-li by byl schopen provést měření Slezského vévodství.  

Roku 1716 Müller dokončil mapy Žateckého a Chebského kraje a při jejich zasílání do 
Vídně připojil informaci, že plánuje dokončení mapovacích prací v Čechách ještě v témže 
roce, tedy v roce 1716. Roku 1717 předložil válečné radě mapu Čáslavského a Kouřimského 
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kraje. V listopadu roku 1717 hlásil, že je již s mapovacími pracemi v Čechách hotov. Zbývalo 
mu pouze na základě naměřených dat vytvořit mapy zbylých krajů. 

Roku 1718 zaslal Müller do Vídně mapy Boleslavského a Berounského kraje. Kdy 
dokončil mapy kraje Litoměřického a Rakovnického se ale nepodařilo zjistit. Vzhledem 
k postupu mapování, ale předpokládám, že byly dokončeny právě kolem roku 1718.  

 

1.3. Revize správnosti map [1] 
Po odeslání každé mapy kraje do Vídně (ať už válečné radě, či císaři), byly náčrty map 
předloženy krajským hejtmanům k revizi. Při této revizi byly posuzovány krajskými revizory 
jak vzdálenosti jednotlivých míst, tak jejich správné označení. Revize však nebyla vždy 
prováděna s náležitou péčí odpovídající mapovému dílu takové důležitosti, což se Müllera 
velmi dotýkalo. Hlavním problémem krajských revizorů byla především neznalost 
zeměměřičství a zavádění pouze svých mínění. Díky tomu vznikaly v mapách hrubé chyby.  
 

1.4. Tvorba ryté podoby Müllerovy mapy Čech [1]   
Tato podoba mapy byla požadována Zemskými stavy. Rytá podoba mapy byla základem tisku 
mapy. Podklad pro vytvoření rytiny byl vytvořen sestavením všech rukopisných map českých 
krajů.  
 Smlouva o vytvoření mědirytiny byla uzavřena na základě veřejného konkurzu 
s ryteckým mistrem Michalem Kaufferem z Augsburku. Smlouva byla uzavřena roku 1718.  
 Obsahem smlouvy bylo vytvoření ryté podoby Müllerovy mapy Čech s tím, že mapu 
bude tvořit celkem 25 samostatných listů a doba dokončení je maximálně 3 roky.  
 Měděné desky si musel Kauffner sám obstarat. Výzdobu mapy pak na Kauffnerovy 
náklady provedl, podle kreseb Václava Vavřince Reinera, umělec Jan Daniel Herz.  
 Rytina byla hotova roku 1720. Celková cena na její výrobu se vyšplhala na 2500 
zlatých, tj. 100 zlatých za jeden mapový list.  
 

1.5. Další vývoj mapy [6] 
Pro vojenské a jiné potřeby byl později formát Müllerovy mapy Čech shledán příliš velkým a 
pro manipulaci nevhodným. Vzhledem k tomu, že k úpravám a zmenšení Müllerovy mapy 
docházelo až po smrti Müllera, ujal se těchto prací Müllerův nástupce Johan Wolfgang 
Wieland. Ten upravil mapu tak, že zabírala 4/7 své původní velikosti.  
 Na ryteckých prácích se nové podoby mapy opět spolupracoval rytec Michal Kauffner. 
Výzdobu mapy provedl rytec Hieronymus Sperling.  

Mapa byla později dále kopírována. Za jednou z nejzdařilejších kopií je považována 
kopie Jana Condeta. Jedná se o kolorovanou rytinu. Tato byla publikována kolem roku 1744 v 
amsterodamském nakladatelství Jana Convense a Petra Mortiera.  
 Další kopie pořídil například Johan Jakob Lidl (1740). Mapa byla také součástí atlasu 
Atlas regni Bohemiae vydaného Homannovými dědici v Norimberku (1776). 
 

1.6. Současnost mapy 
Mědirytinové desky 25 mapových listů byly uloženy v Národním technickém muzeu v Praze. 
Kopie mapy jednotlivých krajů jsou vystaveny v prostorách Senátu ČR a Müllerova mapa 
Čech je umístěna v kanceláři prezidenta ČR. Současná cena mapy se pohybuje kolem 200 000 
Kč. 
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2. Rukopisné Müllerovy mapy Litoměřického a 
Rakovnického kraje  

2.1. Rukopisná Müllerova mapa Litoměřického kraje 
Mapu sestavil J. C. Müller kolem roku 1718 při mapování v Čechách. Mapa zobrazuje 
především sídla v Čechách, která jsou doplněno o přibližnou říční síť, mosty a dopravní 
infrastrukturu (hlavní trasy mezi největšími městy, poštovní trasy). Dále se zde také vyskytují 
mlýny, poutní místa (kaple, osamocené kostely) a kulturně zajímavá místa (zámky, kláštery). 
Vzhledem k tomu, že severní Čechy byly vždy proslaveny důlní činností, především v oblasti 
Krušných hor, můžeme zde najít mapové znaky pro doly a důlní činnost. V mapě jsou 
zakresleny taktéž rozsáhlé a středně velké lesy. List Litoměřického kraje obsahuje také 
některá německá pohraniční sídla a město Drážďany. Mapový list jako celek obsahuje přes 
1100 bodových mapových znaků (do tohoto čísla nebyly započítány znaky pro mosty) 
rozdělených podle kreslícího klíče do 14-ti kategorií (ves s kostelem, ves bez kostela, mlýn, 
atd. viz. příloha 10).  

Kompozice mapy je velmi sympatická a zdařilá. Autor se držel svých standardních 
technik tvorby. Název mapy je umístěn v levém horním rohu, což se slučuje i s dnešní 
technikou kompozice tématických map. Mapa obsahuje dvě grafická měřítka. Jedno označené 
jako „Milliar“, tj. mílové, druhé označené jako „Horae“, tj. hodinové. V kompozici nechybí 
ani v pravém spodním rohu nádherně vykreslená směrová růžice se šestnácti směrovými trny, 
obsahující ve svém středu ukazatel směru magnetické deklinace. Jedinou výhradou ke složení 
kompozice mapy je nepřítomnost legendy, která by objasnila význam některých mapových 
znaků. 

Mapa dále obsahuje gografickou síť zakreslenou na rámu mapového listu pomocí 
grafického rozdělení souřadnic po 1 minutě. Číselnou hodnotou je pak označena každá pátá 
minuta geografické sítě. Toto nám v případě potřeby dovoluje sestrojit nad listem 
geografickou síť s požadovanou podrobností (minimální interval poledníků a rovnoběžek je 1 
minuta). Při bližším zkoumání se nabízí otázka, zda-li byl sestrojen jako první rám 
s geografickými souřadnicemi, nebo kresba sídel. Obr. č. 2.1 by mohl podpořit myšlenku, že 
jako první vznikla kresba sídel a teprve potom rám geografických souřadnic. 
 

 
Obr.  2.1. Žatec  zdroj: rukopisná Müllerova mapa Litoměřického kraje 

Na výše uvedeném obrázku (obr. 2.1.) je vidět, že rám souřadnic je evidentně 
překreslen přes kresbu sídel (konkrétně město Žatec) a ne naopak, jak by se dalo 
předpokládat. Toto by mohlo být předmětem dalšího zkoumání. Toto zkoumání ale není 
předmětem bakalářské práce a nebude zde dále rozvíjeno.  
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Dalším hodnocením mapy je hodnocení správnosti polohopisného obsahu. Toto 
porovnání bylo provedeno porovnáním s databází sídel České republiky, konkrétně 
s upravenou databází Českého statistického úřadu. Výsledky porovnání jsou obsaženy níže. 

Má-li být zhodnocena čitelnost mapy, hodilo by se říci, že v porovnání s ostatními 
mapovými díly své doby patří do skupiny map, které může používat i naprostý laik. Mapové 
znaky pro sídla jsou voleny tak, aby z nich na první pohled byla vidět velikost, povaha, 
popřípadě i důležitost zobrazovaného sídla. Další znaky, jako například říční síť, jsou vhodně 
odstupňovány podle velikosti toku, mosty na řekách jsou kresleny také intuitivně, stejně jako 
zbylé znaky. V mapě můžeme najít kromě polohopisné složky také složku výškopisnou. 
Vzhledem k tomu, že v době vzniku mapového listu byly techniky znázornění výškopisu, jako 
například Lehmanovy šrafy, stínování nebo vrstevnice prakticky neznámé nebo nepoužívané, 
je tato složka znázorněna v té době nejpoužívanější metodou a to „Kopečkovou metodou“ 
(někdy též „perspektivní zakreslení hor“). Co se průkaznosti metody týká, jedná se o metodu 
přibližnou, tzn. že kresba je omezena pouze na nákresy kopců a vrcholů bez dalších 
výškových údajů a kót. Porovnávat výšku vrcholů můžeme tedy pouze jen opticky. Autor 
mapy se snažil při použití metody zachovat alespoň přibližný tvar každého výraznějšího 
vrcholu, což nám může pomoci při orientaci v mapě. Důkazem může být oblast Českého 
Středohoří nebo Krušných hor. Při pohledu na tuto oblast nalezneme jednu zvláštnost a to, že 
Milešovka (832 m n.m., nejvyšší vrchol Českého Středohoří) je opticky menší než její soused  
Kletečná (706 m n.m.) viz. obr.2.2. 

 

 
 

Obr.  2.2.  Kletečná vs. Milešovka; zdroj rukopisná Müllerova mapa Litoměřického kraje 
 

Jedná se pravděpodobně o omyl autora při kresbě výškopisu. Hodnocení výškopisné 
složky je tedy kladné. Hlavní zásluhu na tomto úsudku má to, že se nejedná o mapu určenou 
pro výškopisné rozbory nebo analýzy terénu. Kopečková metoda je pro účel mapy postačující 
a jiný způsob zobrazení by si vyžádal i jiné matematické (zobrazení aj.) a geodetické základy 
(výšková síť). Tím by se pravděpodobně výrazně snížila čitelnost celého mapového listu. 

Mimo polohopisné a výškopisné složky obsahuje mapový list také složku popisnou. 
Jedná se převážně o názvy sídel (každý znak sídla je popsán vlastním názvem, což 
představuje kolem 1 tis. názvů sídel). V popisné složce můžeme také najít názvy sousedních 
krajů, některých pohoří, horských pásem, hradů, zámků a klášterů. Po shrnutí všech aspektů 
můžeme říci, že popisná složka je postačující, i když by mohla být doplněna o některé názvy 
horopisu (např. Krušné hory) a vodopisu. Otázkou zůstává, jak by se tyto změny projevily 
v čitelnosti mapy. Je podstatné zmínit skutečnost, že mapa vznikla za státního zřízení 
Rakouska-Uherska, tj. v době, kdy v českých zemích byla úředním jazykem němčina a tvorbu 
mapy zadal rakousko-uherský panovník. Všechny popisky a názvy jsou tedy psány 
v němčině. Místy se v názvech objevují i náznaky české diakritiky, převážně v polabské 
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oblasti, případně se můžeme setkat s doplněním českého názvu sídla k názvu v němčině. 
Tento doplněk má zpravidla následující tvar: „Německý název_B._Český název“.    

Kvalita technického provedení mapy je, jak již bylo zmíněno výše, velmi dobrá. 
Vzhledem k faktu, že se jedná o ručně tvořenou mapu, mohla by být očekávána nízká kvalita 
kresby způsobená například přepisy, přetahy atd. Ale již při prvním pohledu je patrné, že 
mapa byla tvořena s rozmyslem a péčí. Nápisy ani popisy se v žádné oblasti nepřekrývají, 
kupodivu ani v místech s velkou hustotou osídlení, mapové znaky jsou až na menší výjimky 
způsobené nedostatkem místa pro kresbu, velikostně stejné, tj. autor se drží konvence svého 
díla. V některých případech vyřešil problém s možným překrytí jednotlivých znaků jako na 
níže zobrazeném obrázku (obr. 2.3.), kde je vidět obrácený bodový znak „ves s kostelem“, 
který by v normální poloze výrazně zasahoval do liniového znaku řeky. Ve výškopisu není 
znatelná žádná úprava, viditelné  překreslení původní kresby či retušování. Vše je kresleno 
hladce a čistě. Technické provedení mapy je vzhledem k jejímu druhu a účelu výborné. 

 
Obr.  2. 3. Kostel vs.  řeka 

Jedním z důležitých faktorů u tak vzácné mapy jako je tato, je i stupeň jejího 
poškození. Mapa není nijak vážně poškozená, neobsahuje žádné rozsáhlé trhliny, deformace a 
jiné znehodnocující prvky. Jediným výrazným poškozením je hnědá skvrna 
v severovýchodním rohu listu o velikosti přibližně 6 x 6 cm. Při bližším zkoumání je možné 
najít ještě několik miniaturních skvrn podobného charakteru.   
 

2.2. Rukopisná Müllerova mapa Rakovnického kraje 
Tato mapa vznikla kolem roku 1715. Vytvořil ji také vojenský kartograf a inženýr Jan 

Kryštof Müller. Stejně jako výše zmiňovaná mapa Litoměřického kraje vznikla na základě 
císařského patentu rakouskouherského panovníka, který si přál zmapování celého zájmového 
území rakouskouherské monarchie. 

Obsah mapy je také zaměřen především na urbanizační složku, tj. na osídlení a sídelní 
členění podle velikosti a důležitosti sídla. Samozřejmostí je doplnění dalších důležitých 
aspektů a mapových znaků důležitých pro účel mapy.  

Při pohledu do mapy můžeme nalézt všechny základní mapové složky. Tedy složku 
polohopisnou, výškopisnou a popisnou. Složka polohopisná obsahuje převážně zakreslení 
polohy sídel (8 jednotek sídelního členění). Dále pak polohu osamocených zámků, hradů a 
kostelů (kaplí), polohu mostů, ovčinců, hostinců a stanic pošty, zřícenin hradů a mlýnů (viz 
příloha 10: Mapové znaky). Celý list obsahuje v součtu přes 1070 konvenčních bodových 
mapových znaků (vyjma mostů). Jednou ze zvláštností z této složky mapy je zachycení 
dnešního hlavního města Prahy a jejích dnes již z velké části neexistujících opevnění (viz.obr. 
2.4.). Další ze zajímavostí je zakreslení letohrádku Hvězda s přilehlou oborou (viz. obr. 2.5.)  
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Obr.  2. 4. a 2. 5. Praha a Letohrádek Hvězda 

 
Z liniových polohopisných mapových znaků zde nalezneme především říční síť, 

členěnou zejména podle velikosti toku (potok, říčka, řeka), tehdy nejdůležitější silnice a cesty 
mezi velkými městy, které jsou bohužel zakresleny spíše jen jako rovné spojnice těchto měst 
bez dalších výpovědních prvků. Poslední, ale jednou z nejvýznamnějších obsažených 
liniových mapových znaků je znak pro hranici kraje. 

Dále zde můžeme najít znaky plošné, jako například lesy, mokřady (bažiny), vodní 
plochy a vinice. Zhodnotíme-li polohopisnou složku, můžeme říci, že obsahuje a vhodně 
znázorňuje všechny parametry, které jsou důležité pro naplnění účelu mapy.  

Výškopisná složka je omezena pouze na znázornění kopečkovou metodou 
(perspektivní zakreslení hor). Autor dodržoval stejné zásady pro tvorbu výškopisu jako u 
mapy Litoměřického kraje. Nejvýraznější geomorfologické vlastnosti terénu jsou zakresleny 
v mapě přibližně tak, jak vypadají ve skutečnosti. Pro účel mapy je tato metoda výškopisu 
dostatečná. 

Obsah popisné složky je identický s obsahem popisné složky mapy Litoměřického 
kraje. Obsahuje tedy popisy sídel v němčině (výjimečně název doplněn o český ekvivalent, 
název je pak ve formátu zmíněném v předešlé kapitole). Nalezneme zde názvy sousedních 
krajů, některých vodních toků (Ohře = Ogre, Šárka = Sharka, atd.), názvy zámků, kaplí, hradů 
a zřícenin hradů. Její obsah je také pěkně propracovaný, co se úpravy a umístění nápisů týká. 
Nedochází zde k žádným překrytím popisných textů nebo výrazným odskokům popisných 
textů od znaku, ke kterému se vztahují. Popisná složka je tedy zpracovaná srozumitelně a 
graficky precizně. 

Co se obsahu mapy týká, je vidět, že je velmi pestrý a propracovaný. Obsah týkající se 
polohy a počtu znázorněných sídel byl porovnán s upravenou databází sídel Českého 
statistického úřadu. Toto srovnání je obsaženo níže. Porovnat další obsah mapy je vzhledem 
ke stáří mapy, proběhnuvším historickým událostem (např. průmyslová revoluce na přelomu 
18. a 19. století), ale také vzhledem k povaze některých prvků,  nemožné. 

Podíváme-li se na kompozici mapy, vidíme jasné rysy díla J. K. Müllera. Název mapy,  
potřebný latinský popis kraje a jméno autora je obsaženo v levém horním rohu. Na stejném 
místě, pod výše zmíněnými údaji, je vytvořena legenda. Obsahuje celkem 10 mapových znaků 
(9 bodových znaků, 1 plošný) s latinskými popisky. Jedná se o výběr znaků, který je však 
volen tak, aby objasnil ty nejsložitější znaky, eventuálně naznačil význam ostatních 
odvozených znaků. Pod legendou se nachází dvě grafická měřítka opatřená textem „Scala 

duorum Milliarium Bohemicorum feu quatuor Horarum“ , tj. v přibližném překladu Měřítko 
české míle a  „čtvrthodinové“ měřítko. V kompozici mapy chybí jeden důležitý prvek a to 



 17 

směrová růžice, která byla vynechána pravděpodobně z důvodu nedostatku prostoru na 
okrajích mapového listu. Na okraji rámu mapového listu je zakreslena geografická síť. 
Základní jednotkou dělení geografické sítě je 1 minuta. Každá desátá minuta je označena svou 
příslušnou číselnou hodnotou. Celé stupně jsou pak označeny příslušnými římskými číslicemi. 

Čitelnost mapy může být považována stejně jako v předchozím případě za výbornou. 
Mapa je na první pohled srozumitelná, s jasným (intuitivním) významem mapových znaků, 
její jazyk je jednoduchý a srozumitelný jak laické veřejnosti tak i lidem, kteří by mapu viděli 
poprvé. Všechny tři složky mapy (polohopis, výškopis, popis) jsou dobře zpracovány a 
vykresleny. 

  

2.3. Porovnání rukopisné mapy Litoměřického a Rakovnického 
kraje 
Obsah obou map je podrobně popsán výše. Na první pohled se může zdát, že jejich obsah je 
naprosto totožný. Po porovnání obsahu týkajícího se urbanizačních dat, tj. zakreslených sídel 
a jejich znaků je zřejmé, že právě tento obsah obou map je totožný a nenalezneme v něm 
žádné výraznější rozdíly. Obsahy mapových listů jsou shodné, co se použitých mapových 
znaků týká, tak i použitých technik zakreslení a stylu popisu. Rozdílnost mapových listů 
nastává při pohledu na doplňkové mapové znaky, tj. znaky týkající se ostatních prvků 
polohopisu (mlýny, poštovny, atd.). V tomto ohledu se jejich obsah mírně rozchází. Zatímco 
v mapě Litoměřického kraje nalezneme mapové znaky pro doly, v listu Rakovnického kraje 
se tento znak vůbec nevyskytuje. Na druhou stranu v Rakovnickém kraji nalezneme mapové 
znaky pro větrný mlýn, močál, vinice, nebo označení měst s poštovní stanicí symbolem 
poštovní trubky. Tyto znaky se v listu Litoměřického kraje nevyskytují. Dokonce se může 
zdát, že Rakovnický kraj je ohledně tohoto obsahu více propracovaný. Při prvním 
pohledovém porovnání obou krajů se kraj Rakovnický jeví více obsahově bohatší a s lépe 
propracovaným stylem kresby. Dalším výrazným rozdílem jsou prvky v kompozici map. I 
když se jedná o skoro totožná mapová díla pocházející od stejného autora, porovnáme-li je, 
zjistíme následující rozdíly. Rakovnický kraj, oproti kraji Litoměřickému, neobsahuje 
směrovou růžici a údaje o magnetické deklinaci, má bohatší „tyrážní“ údaje a  obsahuje 
alespoň základní legendu. Je těžké najít nějaký prvek, ve kterém by mapa Litoměřického kraje 
předčila mapu kraje Rakovnického. Jedinou věcí je obsahová přehlednost (způsobená spíše 
nižším stupněm osídlení, než záměrem autora) a také věrohodné zakreslení výškopisu pomocí 
kopečkové metody, které je v mapě Litoměřického kraje velmi povedené i co se umělecké a 
estetické stránky mapy týká. 
 

2.4. Vědecká hodnota a využitelnost rukopisných map 
Obě mapy zobrazují stav osídlení v době svého vzniku, tj. k roku 1720. Mohou nám tedy 
pomoci udělat si představu o úrovni tehdejšího osídlení a jeho rozložení. Také o tehdejší 
důležitosti jednotlivých sídel nejen co se mocenských poměrů týká, ale např. i důležitosti 
náboženství v jednotlivých oblastech (vyplývá z počtu vesnic s kostelem na zadaném území). 
Také můžeme čerpat informace o počtu a poloze vodních ploch a dalších prvků.  

Vědecká hodnota jako taková je tedy velmi vysoká. Stačí přihlédnou ke stáří map 
(skoro 300 let) a jejich obsahové kvalitě, která je na svou dobu neobvyklá. Jedná se o první 
mapové dílo tohoto rozsahu a obsahové podrobnosti, které vzniklo na území Čech. U map 
sice nebyly prokázány žádné geodetické a kartografické základy v podobě zaměření 
geografických souřadnic velkých sídel nebo sídel vybraných na základě jiných vlastností než 
je jejich velikost. Přesto svou polohovou a geografickou přesností zaujmou i v současnosti, 
což jim výrazně přidává na významu a řadí toto mapové dílo na špičku kartografických děl 
své doby. Jediným konkurentem tohoto mapového díla by mohla být Voghtova mapa Čech, 
která vznikla o několik let dříve. 
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2.5. Srovnání s jinými mapovými díly 
V české historii není žádné mapové dílo z této doby, které by se zabývalo českými zeměmi, 
resp. kraji, v takovém stupni podrobnosti jako tyto rukopisné mapy. Nejblíže má k této formě 
snad jen výše zmíněná Voghtova mapa Čech, která vyšla v roce 1712 ([7]). Zabývá se ovšem 
oblastí kompletních Českých zemí narozdíl od zde hodnocených map Müllerových. Tento 
fakt má tedy za následek menší podrobnost Voghtovy mapy (i přes obsah 3110 jmenných 
lokalit, který je ovšem rozprostřen na území celých Čech. Složíme-li všechny rukopisné 
Müllerovy mapy českých krajů do jediné mapy, dosáhneme několikanásobně vyšší hodnoty, 
co se počtu zobrazených sídel týká. Polohopisná složka Müllerových map je oproti mapě 
Voghtově podrobnější. Jednou z jasných výhod Voghtovy mapy je ovšem zobrazení 
komunikační sítě (hlavně císařských silnic), jelikož tato složka je v Müllerových mapách silně 
potlačena. I proto je Voghtova mapa považována za „první silniční mapu Čech“. Obsah 
jednotlivých složek mapy je ovšem skoro totožný. Obě mapy obsahují polohopis (sídla, 
vodstvo, cesty, další prvky polohopisu), výškopis (horopis) a popis. Co se ale dělení těchto 
složek týká, má převahu Voghtova mapa obsahující 24 smluvených bodových mapových 
znaků (oproti 18-ti bodovým znakům u zde porovnávaných rukopisných Müllerových map). 

Při pohlednu na grafickou výzdobu srovnávaných map je v tomto ohledu bohatší 
Voghtova mapa. Je po okrajích bohatě zdobena, například obrazy českého lva, personifikací 
pramenů českých řek (postavy vylévající vodu z amfor) a množstvím dalších alegorií. 
Müllerovy mapy výzdobu prakticky postrádají a nabydou jí až při tvorbě ryté Müllerovy 
mapy Čech po roce 1720 složené z obsahu všech rukopisných mapových listů. 

Dále můžeme zhodnotit kvalitu kartografického provedení. Po důkladném zkoumání 
můžeme říci, že obě kartografická díla jsou na stejné úrovni kvality provedení, hlavně co 
v oblasti kartografické kresby. I přes tuto skutečnost může být zastáván názor, že větší 
kartografickou kvalitu mají  právě Müllerovy mapy, hlavně z důvodu nezahrnutí, pro význam 
mapy zbytečných, alegorických kreseb a soustředění se více na správnost kompozice mapy a  
obsahu.  

Závěrem můžeme říci, že obě mapy mají své výhody a nevýhody. Voghtova mapa je 
obsáhlejší, co se týká členění ostatních prvků polohopisu (sklárny, biskupství, stříbrné a zlaté 
doly, aj.) nebo komunikační sítě. Müllerovy mapy jsou obsáhlejší v počtu, tj, podrobnosti 
zobrazených sídel. Tato výhoda je jasná již z tématu mapy, které je zaměřeno především na 
osídlení jednotlivých krajů. 
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3. Porovnání sídel v Litoměřickém a Rakovnickém kraji na 
počátku 18. století a v současnosti 

3.1. Výchozí databáze pro porovnání současných sídel a sídel 
z počátku 18.století [8] 

3.1.1. Data tvořící databázi sídel 
Zde uvedená data související s tvorbou DBS jsou pouze základní a slouží pouze pro okrajové 
uvedení do problematiky tvorby databáze sídel. Bližší informace týkající se tohoto tématu 
popisuje Pavla Králíčková ve své bakalářské práci Lokalizace rukopisných Müllerových map 
Berounského a Prácheňského kraje [8], ze které je také výše zmíněný text citován. Pro další 
informace o DBS si dovoluji odkázat na tuto práci.  
 

Základní databázi sídel tvoří celkem šest souborů. Jsou to tyto: 
• OBCE.dbf, tedy DB definičních bodů obcí. 
• KU.dbf, tedy DB definičních bodů KÚ. 
• MCAST.dbf, tedy DB definičních bodů MO/MČ. 
• COBE.dbf, tedy DB definičních bodů částí obcí evidenčních. 
• COB.dbf, tedy DB definičních bodů částí obcí. 
• ZSJ.dbf, tedy DB definičních bodů ZSJ. 

3.1.2. Vznik upravené databáze sídel (DBS) 
Úprava, tedy překontrolování polohy všech bodů a jejich zpřesnění, byla nutná, jelikož 
přesnost bodů se pohybovala v řádech 100 metrů, což je pro použití v přesné transformaci 
nepřijatelné.  
 Práce na opravě DB sídel byly prováděny v programu Kokeš. Oprava databáze byla 
pojata jako studentský projekt, na kterém se podílelo celkem 5 studentů. Jako vstupní soubor 
byl použit soubor .stx z příslušné vrstvy, kterou daný student zpracovával. Každý záznam v 
tomto souboru měl čtyři atributy, které byly importovány z původní DB sídel. Těmito atributy 
byly: 

• Kód bodu (v programu Kokeš odpovídající s číslu bodu). 
• Souřadnice Y. 
• Souřadnice X. 
• Název bodu (v programu Kokeš odpovídající s kódu bodu). 

Jako podklad byla použita Základní mapa České republiky 1:10 000 v rastrové 
podobě.  

Práce na opravě DB sídel by se dala shrnout do dvou operací prováděných nad 
vstupními daty. Jednak se jednalo o zpřesňování polohy definičních bodů sídel, jednak o 
odstranění bodů, které se nedají označit jako sídla. 
  

3.2. Litoměřický kraj v historických hranicích z let 1714 - 1731 

3.2.1. Geografický popis prostoru Litoměřického kraje  
Rukopisná mapa Litoměřického kraje zobrazuje území, které je dnes součástí převážně 
Ústeckého kraje, částečně pak  kraje Libereckého. Jedná se o tyto okresy: Teplice, Litoměřice, 
Ústí nad Labem, Děčín. Mapa zasahuje také do části okresů Louny, Žatec, Most a Česká Lípa. 
Původní Litoměřický kraj se rozléhal přibližně na zeměpisných souřadnicích 50° 25‘ až 51° 
00‘ s.š. a 13° 35‘ až 14° 38‘ v.d. (v souřadnicovém systému WGS) a zabíral plochu asi 3245 
km2 lesů, luk a dalších ploch. Jižní hranice kraje je dána tokem řek Labe a Ohře, východní a 
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západní část hranice pravděpodobně tvoří hranice jednotlivých panství a severní hranice je 
pak jasně určena masivem Krušných hor. Tato severní hranice byla navíc vždy hranicí 
českých království a po připojení Čech k rakouskouherské monarchii byla  i hranicí 
monarchie samotné.  

 
Obr.  3.1. Litoměřický kraj; Zdroj: výstup programu Kokeš 

  

3.2.2. Osídlení kraje 
Osídlení kraje bylo vždy velmi rozmanité. Kraj by se dal rozdělit na 2 rozdílné oblasti:  

 
1. Oblast pohraničí a Krušných hor, později známé jako Sudety (zahrnuje okresy 

Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Česká Lípa atd.).  
2. Oblast Polabské nížiny, zahrnující např. okres Mělník, Louny, část okresu 

Litoměřice, atd. 
Ad 1.  Tato oblast byla vždy méně obydlená, vzhledem k horskému terénu, nedostatku 
obživy v oblasti a dalším sociálně zaměřeným tématům. Byla zde nízká produktivita 
zemědělství a rostlinné výroby, avšak oblast byla proslavena množstvím hlubinných dolů na 
stříbro a jiné kovy a nerosty. Masivní nárůst osídlení celé oblasti proběhl hlavně během 19. 
století, kdy v Čechách naplno propukla průmyslová revoluce a s tím související těžba černého 
a hnědého uhlí v této oblasti. Během několika let se tato neproduktivní oblast stala pro svou 
obrovskou zásobu ložisek uhlí jedním z největších center průmyslu v Čechách. Podíváme-li 
se na složení obyvatel, vidíme, že vzhledem k tomu, že se zde povětšinou střetávaly již od 
ranného Středověku dvě rozdílené kultury Slovanů a Germánů, později českých a německých 
obyvatel, vznikly zde různé druhy vesnic a zvyků. Nebylo žádnou zvláštností, pokud 
v nějakém městě či vesnici žili jak čeští, tak němečtí obyvatelé.  

 
Ad. 2. Toto oblast je pravým opakem oblasti předchozí. Od oblasti Sudet je oddělena 
masivem Českého středohoří, které jako by oddělilo onen průmyslový „boom“ od klasického 
zemědělství. V oblasti Polabské nížiny se od počátku osídlení rozvíjí právě zemědělství a 



 21 

s ním spojené obory. Najdeme zde obory jako vinařství, pěstování chmele a obilnin a mnoho 
dalších. Oblast byla vždy hojně osídlená, jelikož se zde nachází úrodná půda a vodní toky, což 
jsou pro osídlení důležité aspekty.  

Obě oblasti byly vždy důležitou součástí všech monarchií pro své ať už nerostné nebo 
zemědělské bohatství. 

3.2.3. Porovnání sídel na počátku 18. století a v současnosti 
Pro porovnání byla vybrána rukopisná Müllerova mapa Litoměřického kraje. Toto probíhalo 
ve 3 fázích: 

 
1. Klasifikace sídel podle jejich urbanistické důležitosti a vytvoření jejich 

strukturního seznamu souřadnic, 
2. porovnání s upravenou databází sídel ČR (DBS), 
3. vyhodnocení porovnání. 

 
Ad. 1. Tato klasifikace byla základem i pro další práci s mapou, speciálně pro lokalizaci 
všech sídel. V programu Kokeš byl vždy vytvořen seznam souřadnic pro každý druh sídla. 
Celkem tedy bylo pro tyto účely vytvořeno 8 seznamů souřadnic (viz přiložené soubory na 
CD) se zaměřením na: 

• Vsi bez kostela, 
• vsi s kostelem, 
• vsi s panskými sídly, 
• vsi s panskými sídly a s kostely, 
• městečka s trhy, 
• neopevněná města, 
• opevněná města. 

 
V seznamech souřadnic má každý bod obsaženy následující informace: 

„CisloBodu_SouradniceY_SouradniceX_VyskaZ_KodBodu“ 

 
Vysvětlení informací o bodu: 

• CisloBodu:  obsahuje číslo bodu převzaté z databáze sídel ČR (viz výše) 
• SouradniceY: souřadnice Y odsunutého bodu z rastru 
• SouradniceX: souřadnice X odsunutého bodu z rastru 
• VyskaZ: nabývá hodnot 1 nebo 0 v závislosti na poloze v bodu a to: 

1….bod se nachází mimo kraj, na který je list mapy zaměřen; 
0…bod se nachází v kraji, na který je list zaměřen 

• KodBodu: Název sídla přepsaný z rukopisné mapy  
 

Ad.2. Princip tvorby používané databáze sídel ČR je popsán výše, nebudu jej zde tedy více 
rozebírat. Samotné porovnání proběhlo v programu Kokeš v aplikaci Porovnání seznamu 

souřadnic. Zde bylo možné podle výše zmíněné informace VyskaZ určit počet sídel náležících 
Litoměřickému kraji. Tyto výsledky jsou obsaženy v tabulce (tab. 3.1.) u následujícího bodu 
(Ad. 3.). Takto byly získány informace o počtu sídel v Litoměřickém kraji na počátku 18. 
století. 

Počet sídel, který náleží do tehdejšího Litoměřického kraje dnes, nebylo možné 
rozložit do stejných typů souborů jako u bodů odsunutých z analyzované mapy. Vinu na 
tomto faktu mají převážně vlastnosti použité databáze pro porovnání, která nemá zahrnuto 
v atributech dělení podle výše zmíněných aspektů a pravidel. Počet dnešních sídel náležících 
k tehdejšímu Litoměřickému kraji byl zjištěn těmito kroky (všechny kroky byly provedeny 
v programu Kokeš firmy GEPRO s.r.o):  
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a) Digitalizace hranice kraje. 
b) Transformace vytvořeného výkresu pomocí TPS transformace na body 

z databáze sídel.  
c) Výběr bodů (identifikace sídel) obsažených uvnitř takto vytvořeného 

polygonu. 
d) Vyhodnocení. 

 
Počet zaniklých obcí byl určen při přiřazování čísel z databáze sídel. Počet nově 

vzniklých sídel pak z rozdílu v počtu zaniklých obcí a rozdílu dnešních a původních sídel.   
Ad. 3. V tomto kroku byly vyhodnoceny výsledky obou kroků 1. a 2. a náležitě zapsány výše 
do tabulky 3.1. Z této tabulky je jasně vidět kolik sídel kraj obsahoval dříve a kolik by jich 
obsahoval dnes, kdyby byla jeho existence zachována. Je také jasně patrný rozdíl v počtu 
nově vzniklých sídel a sídel zaniklých. Může se zdát, že čísla popisující tyto počty jsou 
poněkud zkreslená. Vezmeme-li ale v úvahu poměrně velké stáří mapy, proběhnuvší 
„průmyslovou revoluci“ a další faktory mající původ v dějinách (války, migrace 
obyvatelstva), jsou tato čísla přijatelná. Dále si ale musíme uvědomit fakt, že řada obcí 
nezanikla fyzicky, ale byla pouze sloučena s jinými obcemi, čímž vznikly např. nové městské 
čtvrti.  

 

3.3. Rakovnický kraj v historických hranicích z let 1714 - 1731 

3.3.1. Geografický popis prostoru Rakovnického kraje 
Müllerova rukopisná mapa Rakovnického kraje nám ukazuje velikost a tvar tohoto dnes již, 
jako správní jednotky, neexistujícího území. Kraj se rozléhal na zeměpisných souřadnicích 
49° 55´ až 50° 25´ s. š. a 13° 35´ až 14° 38´ v. d. (souřadnicový systém WGS) a zabíral 
celkovou plochu 2767 km2.  Jak napovídá obrázek 3.2, kraj by dnes zahrnul území bývalého 
okresu Kladno, také části okresu Litoměřice, Louny, Praha – západ, Hlavní město Praha, 
Beroun, Plzeň – sever a převážnou část okresu Rakovník. Hranici kraje tvoří rozmanité 
terénní prvky, většinou však vodní toky. Na severu je hranice tvořena tokem řeky Ohře a 
tokem řeky Labe na úseku od Litoměřic až k městu Mělník k soutoku Labe s Vltavou. Zde 

Tab 3.1. Počet sídel v Litoměřickém kraji 

  
druh sídla 

počet sídel 
historického kraje  

počet sídel na mapovém 
listě 

Poznámka 

vsi bez kostela  705 838 

do statistiky nebyla 
zahrnuta sídla 

nacházející se na území 
dnešní SRN 

vsi s kostelem 75 89   

vsi s panskými 
sídly 

38 41   

vsi s panskými 
sídly a kostely 

14 14   

městečka s trhy 24 28   

neopevněná 
města 

6 12   

opevněná města 6 7   
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. 
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Celkem sídel 868 1029   

d
n
e

s
 

Celkem sídel 925 Nově vzniklá sídla Zaniklá sídla 

  rozdíl 57 233 176 
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začíná pomyslná „východní“ hranice tvořená řekou Vltavou. Hranice ze směru toku Vltavy 
výrazně odbočí pouze u města Prahy, kde je vedena po západní části, dnes již neexistujícího, 
městského opevnění. Jižní část hranice pak prochází  skrze berounsko - rakovnické polesí 
(oblast křivoklátska), část po řece Berounce, dále pak po řece Střele až do Manětína.  Severo-
západní část hranice není tvořena žádným tokem ani jinými geograficky významnými prvky. 
Pravděpodobně je vedena po hranicích tehdejších panství.  Kraj zahrnuje povětšinou rovinaté 
území a hlavním zájmovým oborem zde bylo zemědělství. 

 
Obr.  3.2. Rakovnický kraj;Zdroj: výstup programu Kokeš  

3.3.2. Osídlení kraje  
Vzhledem k poloze kraje v centru Čech byl kraj vždy hustě osídlen. Po hranicích kraje 
protéká několik velkých toků (Labe, Vltava), jejichž povodí bylo vždy hojně osídleno. Oblast 
by bylo možné opět rozdělit na 2 oblasti. Dalo by se říci, že tyto oblasti vzniknou, rozpůlíme-
li kraj pomyslným podélným řezem (ze západu na východ). Severní oblast je spíše stará 
krajina, rovinatá, hojně obydlená a vhodná k zemědělství. Z těchto důvodů byla vždy hojně 
osídlená. Tato část kraje je zahrnuta v, i dnes zemědělsky velmi významném, území Polabské 
nížiny.   

Jižní oblast je taktéž stará krajina, ale vhledem k většímu působení erozních činitelů, 
hlavně potoků a malých říček, je více členitá, plná malých i velkých údolí. Najdeme zde 
převážně lesnatý porost (Křivoklátsko, Plzeň-sever a povodí Střely), který místy střídají 
menší zemědělské plochy. Stejně jako u oblasti předchozí, i zde se nachází velké množství 
sídel, převážně pak vsí.  

V souhrnu lze tedy říci, že Rakovnický kraj byl a je jedním z významných 
zemědělských oblastí. Pro svou geografickou polohu a přírodní zdroje byl vždy velmi silně 
osídlenou oblastí, která těsně sousedila s centrem českých zemí, tj. s Prahou.  
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3.3.3. Porovnání sídel na počátku 18. století a v současnosti 
Pro porovnání sídel byla vybrána rukopisná Müllerova mapa Rakovnického kraje a upravená 
databáze sídel České republiky. Stejně jako v kapitole 3.2.3 probíhalo porovnání vývoje sídel 
ve třech fázích: 

1. Digitalizace sídel podle jejich urbanistické důležitosti, 
2. porovnání s upravenou databází sídel ČR, 
3. vyhodnocení porovnání. 

Pro všechny 3 fáze byl použit stejný postup detailně popsaný v kapitole 3.2.3 týkající se 
kraje Litoměřického (postup a princip digitalizace, styl zápisu odsunutých bodů z rastru do 
seznamu souřadnic, atd. ). Použité postupy zde pouze naznačím (více v kapitole 3.2.3). Tedy:  
Ad 1. Byly vytvořeny seznamy souřadnic příslušných druhů sídel odsunutých z rastrové 
podoby Müllerovy mapy.   
Ad 2. Soubory byly porovnány s databází sídel ČR, která je více popsána v kapitole 3.1. a 
výsledky byly vyhodnoceny. Počet sídel v Rakovnickém kraji na počátku 18. století byl určen 
ze pomocí seznamů souřadnic vytvořených v kroku jedna. Počet sídel, které by náležely 
Rakovnickému kraji dnes, byl určen digitalizací a transformací hranice kraje z rukopisné 
Müllerovy mapy do současného stavu. Následně pak byla vybrána sídla z databáze sídel 
uvnitř transformované linie a porovnána se stavem na počátku 18. století.  
Ad 3. Bylo provedeno vyhodnocení výsledků, tj. zapsání celkových počtů obcí dnes a na 
počátku 18. století, výpočet počtu nově vzniklých obcí, počtu zaniklých obcí a rozdíl těchto 
hodnot. Výsledky týkající se Rakovnického kraje jsou uvedeny v tabulce (tab. 3.2). Více viz. 
kapitola 3.2.2. Porovnání sídel na počátku 18. století a v současnosti.  

Podíváme-li se blíže na tabulku 3. 2, můžeme zhodnotit vývoj osídlení v kraji. Je jasně 
vidět, že v porovnání s krajem Litoměřickým došlo v kraji Rakovnickém k mnohem menšímu 
zániku sídel, ale také k jejich menšímu vzniku. I když počet zaniklých obcí je celkem vysoký, 
musíme si opět uvědomit, že některá sídla nezanikla fyzicky, ale byla pouze pohlcena sídly 
většími a důležitějšími. Počet nově vzniklých sídel je také značný, až možná překvapující.  

 

Tab. 3.2 Počet sídel v Rakovnickém kraji 

  
druh sídla 

počet sídel 
historického kraje  

počet sídel na 
mapovém listě 

Poznámka 

vsi bez 
kostela  

395 664   

vsi s 
kostelem 

81 103   

vsi s 
panskými 

sídly 
37 54   

vsi s 
panskými 

sídly a 
kostely 

8 9   

městečka s 
trhy 

13 33   

neopevněná 
města 

1 2   

opevněná 
města 

5 14   
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celkem 540 879   
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celkem 628 Nově vzniklá sídla Zaniklá sídla 

  rozdíl 88 130 42 
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3.4. Zhodnocení  
Oba dva kraje, jak Litoměřický, tak Rakovnický, prošly od dob vzniku Müllerových 
rukopisných map značnou proměnou. Pomineme-li skutečnost, že již tyto kraje jako správní 
jednotky dnes neexistují, můžeme pozorovat značný nárůst nových sídel. Celkem se jedná o 
363 nových sídel, což je 1 až 2 sídla za rok od vzniku map. Tento fakt mohl být způsoben 
migrací obyvatelstva z různých sociálních důvodů (zaměstnání, vyšší životní standart, …). 
Vzhledem k dřívější povaze krajů (významné hospodářské oblasti) můžeme tuto hypotézu 
předpokládat. Došlo ale také k celkem mohutnému zániku obcí, především co se 
Litoměřického kraje týká. Zde má hlavní důvod zániku obcí paradoxně souvislost 
s hospodářským rozvojem oblasti, především pak rušením sídel kvůli důlní činnosti. S počtem 
zaniklých osad také souvisí rušení sídel na hřebenech Krušných hor.  

V Rakovnickém kraji nemá poměr zaniklých a nově vzniklých sídel takovou velikost 
jako v kraji Litoměřickém. Jedná se totiž o sídelně stabilní oblast, kde zánik obcí byl většinou 
způsoben jejich spojením s větší blízkou obcí, jak je již zmíněno výše. Vznik nových obcí je 
úměrný zániku obcí a velikosti území, na kterém se kraj nachází.  
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4. Analýza přesnosti zobrazení sídel na rukopisných 
Müllerových mapách Litoměřického a Rakovnického kraje 

4.1. Nastínění analýzy 
V této kapitole provedu pouze nastínění způsobu analýzy rukopisných Müllerových map. 
Bližší rozbor je obsažen dále. 

Hlavním úkolem této práce bylo nalezení optimální lokalizace jednotlivých listů 
rukopisných Müllerových map do závazného referenčního systému JTSK. Můžeme tedy říci, 
že hledáme takovou lokalizaci mapového listu, aby poloha zobrazených prvků na mapě a ve 
skutečnosti měla minimální polohovou odchylku.  

∆p = √(∆X
2
 + ∆Y

2
) 

Kde : 
∆X = XDS - XTrMm tj. rozdíl X-sové souřadnice bodu z použité databáze sídel a transformované 

souřadnice X bodu odsunutého z rastrové podoby rukopisné Müllerovy 
mapy 

∆Y = YDS - YTrMm tj. rozdíl Y-sové souřadnice bodu z použité databáze sídel a transformované 
souřadnice Y bodu odsunutého z rastrové podoby rukopisné Müllerovy 
mapy 

∆p velikost polohové odchylky  
 

Pro lokalizaci map do S-JTSK byla z prvků polohopisu map vybrána složka 
zobrazující a popisující sídla na území listů rukopisných map. Hlavní důvod tohoto výběru je 
majoritní zastoupení této složky v mapě a přetrvání velkého počtu bodů polohopisu do 
současnosti, což nám dovoluje mapu lokalizovat v S-JTSK s maximálním možným počtem 
identických bodů.  

Prvním problémem řešeným v této analýze je problém přesnosti zobrazení 
jednotlivých druhů sídel v rukopisné mapě. Pokud by byl některý druh sídel byl zakreslen 
s výrazně vyšší přesností než ostatní, bylo by nutné v dalších postupech lokalizace tuto 
skutečnost uvažovat. Tento problém byl vyřešen postupem popsaným níže v kapitole 4.3. 

Rozbor přesnosti jednotlivých druhů sídel. Tato analýza prokázala, že všechna sídla jsou 
v obou rukopisných mapách zakresleny se srovnatelnou přesností.  

Všechna sídla byla sloučena do jednoho souboru a byla provedena další analýza, která 
měla za úkol na základě sloučeného souboru sídel lokalizovat podkladové mapy v      S-JTSK. 
Toto je blíže popsáno v kapitole 4.4. Lokalizace map pomocí jednoho souboru dat. 
Výsledkem této analýzy je lokalizace a s ní spojený transformační klíč, který ovšem 
nepovoloval použití nereziduální transformace.   

Pro použití nereziduální transformace pro lokalizaci rukopisných map byla zvolena 
tvorba transformačního klíče pomocí metod shlukové analýzy. Při této analýze bylo zjištěno, 
že sídla zobrazená na rukopisných mapách je možné rozdělit do několika oblastí 
charakteristických směrem a velikostí polohové odchylky. Toto rozdělení je popsáno 
v kapitole 4.5. Lokalizace map s využitím statistických metod. 

Při volbě transformačního klíče pro lokalizaci map s použitím nereziduální 
transformace docházelo k problémům spočívajícím především ve výběru vhodných bodů pro 
lokalizaci tak, aby nedocházelo ke vzniku netransformovatelných oblastí při lokalizaci 
rastrových ekvivalentů rukopisných map. Proto byl postup lokalizace popisovaný v kapitole 
4.5. modifikován tak, aby se zjednodušil postup výběru bodů i lokalizace samotná. Toto je 
popsáno v kapitole 4.6. Lokalizace map výběrem reprezentantů shluků. Tento postup byl 
shledán jako nejsnazší a nejpřesnější. Navíc povoluje použití nereziduální transformace bez 
dalších úprav bodů transformačních klíčů použitých pro lokalizaci map.  
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4.2. Digitalizace jednotlivých listů Müllerových rukopisných map 
Princip digitalizace rastrových ekvivalentů rukopisných map je popsán v kapitole 3.2.3 a zde 
budou tyto informace doplněny o další, důležité pro samotnou analýzu. Odsunutím souřadnic 
X a Y jednotlivých sídel z rastru rukopisných Müllerových map byly vytvořeny seznamy 
souřadnic, tj. 7 takto zaměřených seznamů souřadnic. Podle polohopisného obsahu 
rukopisných map jednotlivých krajů byly tyto základní soubory dále doplněny o další 
doplňkové seznamy souřadnic obsahující body polohopisu (poštovny, ovčárny, atd.). Počet 
příslušných seznamů souřadnic závisel na polohopisné bohatosti  rukopisné mapy. Každému 
bodu ze seznamu souřadnic odsunutých bodů byl přidán název sídla uvedený v rukopisné 
mapě, číslo uvedené u sídla v databázi sídel ČR a další prvky blíže popsané v předešlé 
kapitole. Pokud se sídlo v databázi nevyskytovalo, musely být prověřeny následující aspekty:  

1) Jedná se o chybu v databázi. 
2) Sídlo v průběhu času zaniklo. 

 
První situace se nevyskytovala příliš často. Spíše výjimečně. Naskýtá se otázka, jak 

takovouto chybu nalézt a odstranit. Obojí se může zdát složité, ale ve skutečnosti jde o 
jednoduchou úlohu. Zjištění, zda-li se jedná o chybu v databázi, bylo provedeno pomocí 
porovnání s podrobnou turistickou mapou oblasti (vydavatelství KČT, vychází z vojenských 
topografických map ČR 1: 50 000), která obsahuje i nejmenší sídla i samoty. Jestliže se 
hledané sídlo vyskytovalo jak v této  turistické mapě, tak v rukopisné Müllerově mapě, ale 
nebylo uvedeno v DBS, neuvedení tohoto sídla v DBS bylo považováno za hrubou chybu 
v databázi (DBS). Tato chyba musela být odstraněna. Odstranění této chyby se provedlo 
vytvořením nového bodu v databázi sídel, přiřazením čísla bodu v DBS a následným 
přiřazením tohoto čísla k bodu odsunutému z rastrového ekvivalentu rukopisné mapy.  

Pokud se sídlo nevyskytovalo v topografické mapě (viz. výše), bylo automaticky 
považováno za zaniklé. Pak nastala situace druhá. Pokud k tomuto došlo, bylo sídlu 
v seznamu souřadnic přiřazeno číslo tak, aby se maximálně odlišovalo od čísla bodu 
z databáze sídel. Optimálním řešením se stalo číslo mající podobu 1000XXXX, kde XXXX je 
pořadí přidělení čísla bodů, což pro oblast map Litoměřického a Rakovnického kraje bylo 
zvoleno v intervalu 0500 a výš. Jak je zmíněno výše v kapitole 3.2.3, využívá se tohoto 
způsobu číslování také pro zjištění počtu zaniklých sídel v jednotlivých krajích, tedy pro 
porovnání sídel se skutečným stavem. 
Jedním z velmi těžkých úkolů se stalo nalézt český ekvivalent k názvu sídla v rukopisné mapě 
tak, aby došlo ke správnému přiřazení čísla bodu z databáze sídel do vznikajícího seznamu 
souřadnic. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že v databázi sídel jsou pouze názvy současné, 
tedy české a fakt, že v rukopisné mapě nalezneme pouze názvy německé, mnohdy minimálně 
se podobající názvům českým, bylo potřeba nalézt nějaký způsob jak české názvy sídel 
správně přiřadit k názvům německým. Jednou možností řešení se opět jeví porovnání 
s nějakou přesnou mapou. Pro tento účel byly použity tyto mapy:  
 

1) Turistická mapa KČT 1: 50 000,   
2) rastrová podoba map 2. Vojenského mapování. 

 
Využití mapy KČT 1:50 000 se ukázalo být vhodné pro území převážně severních 

Čech. Byla porovnávána geometrická poloha a název sídla v mapě a v mapě podkladové. Po 
vyhodnocení této polohy a názvu bylo bodu přiřazeno číslo z databáze sídel odpovídající 
názvu z mapy použité pro srovnání. Jedná se o velmi pracnou a zdlouhavou metodu, která je 
ovšem spolehlivá. Vzhledem k podrobnosti (1) je totiž možné porovnávat polohu i těch 
nejmenších sídel. Za hlavní nevýhodu pak můžeme považovat velkou možnost omylu 
v porovnání fonetiky českého a německého názvu sídla (např. Malißchen = Malíč, Leitmeritz 
= Litoměřice). 
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Mapové listy 2. vojenského mapování je možné nalézt na internetovém mapovém 
serveru www.mapy.cz. Technika porovnání pomocí této mapy byla použita pro obě 
analyzované rukopisné mapy. Hlavními výhodami jsou opět možnost porovnání geometrické 
polohy a názvu sídla. Zde, na rozdíl od mapy z bodu 1, je možné porovnávat názvy sídel 
uvedených v německém jazyce, čímž se eliminuje možnost omylu při porovnání názvů. I když 
se názvy neshodují vždy stoprocentně, jedná se většinou o rozdíly v jednom nebo ve dvou 
znacích německého názvu, které jsou způsobeny časovým odstupem vzniku rukopisných map 
od map použitých pro porovnání. Další výhodou použití této mapy pro porovnání 
s rukopisnou mapou je bezesporu zobrazení vedle německého názvu také názvu českého, což 
výrazně usnadňuje hledání požadovaného čísla sídla v databázi sídel. 

Jednou z velmi užitečných pomůcek prověření nebo zjištění českého názvu sídla v 
rukopisné mapě se ukázala internetová databáze Státního oblastního archivu Litoměřice 
(SOA) Lexikon obcí severních a severozápadních Čech. Byla provozována na internetové 
adrese http://83.69.38.226/slovnik/slovnik.php, kde je ovšem momentálně mimo provoz nebo 
byla přesunuta jinam. Bližší informace o této databázi můžete nalézt na internetové adrese 
SOA Litoměřice http://www.soalitomerice.cz/feat/lexiconobci.php. Rád bych však zmínil, že 
databáze obsahuje nejen český a německý název kraje, ale i mimo jiné příslušnost farní a 
panskou včetně dalších atributů. Hlavní výhodou této databáze je tedy možnost nalezení a 
selekce názvu podle zadaných atributů a vysoký počet bodů uložených v této databázi 
uložených. Za nevýhodu by mohlo být považováno nemožnost zjištění polohy sídla v mapě, 
tj. ověření výsledku hledání na jiném výstupu než jen textovém. Tento problém je ale 
eliminován možností vyhledávat a zobrazovat velké množství atributů, které nám o hledaném 
sídle sdělí dostatečné množství informací. 

Oblast digitalizace rukopisných map zahrnovala také další část, a to digitalizaci 
liniových mapových znaků a geografické sítě. Tato digitalizace, stejně jako většina výše 
zmíněných prací, byla provedena v programu Kokeš. Z liniových znaků byly digitalizovány 
hranice kraje, velké řeky a silnice. Využití této digitalizace je pro analýzu přesnosti 
minimální. Byla ale využita pro porovnání společných oblastí obou krajů zobrazených na 
rukopisných mapách. Společnými oblastmi jsou rozuměny společné nebo překrytové prvky 
polohopisu.  

Vzhledem k tomu, že síť geografických souřadnic není v rukopisných mapách 
zakreslena přímo a je omezena pouze na stupnice na okrajích jednotlivých mapových listů, 
digitalizace těchto souřadnic byla provedena kresbou spojnic stupnic na protějších okrajích 
mapových listů, tedy spojením identických hodnot na stupnici geografické sítě po 
pravidelných intervalech. Vzhledem k rozdílu velikosti základních jednotek stupnic na horním 
(dolním) a levém (pravém) okraji mapových listů, vznikla nad mapami pravidelná 
obdélníková síť.  
Zhodnocení digitalizace a prezentace výsledků je uvedeno níže (kapitola 4.2.1 a 4.2.2). 
 

4.2.1. Digitalizace rukopisné Müllerovy mapy Litoměřického kraje 
Digitalizace této mapy proběhla bez větších potíží. Během digitalizace byly kromě sedmi 
závazných seznamů souřadnic zahrnujících typy sídel vytvořeny také další seznamy 
souřadnic. A to tyto čtyři: 

a. Hrady, zříceniny hradů Soubor obsahuje kartometricky digitalizované 
souřadnice zřícenin hradů a zobrazených v mapě a jejich německého jména. V příloze 
označen jako SSMuller_hrady. 

b. Mlýny  Soubor obsahuje kartometricky digitalizované souřadnice mlýnů 
zobrazených v mapě včetně jejich německého popisku (např. Papiermühl). V příloze 
označen jako SSMuller_Mlyny. 

c. Osamocené kostely a kaple Soubor obsahuje kartometricky digitalizované 
souřadnice kostelů a kaplí, které přímo nepřipadají k blízké obci včetně jména kaple 
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nebo kostela (pokud je k dispozici). V příloze označen jako 
SSMuller_OsamocenéKostelyAKaple.  

d. Hostince Soubor obsahuje kartometricky digitalizované souřadnice osamocených 
hostinců, případně, pokud je k dispozici,  i jejich popis. V příloze označen jako 
SSMuller_Restaurace. 
 
Dále byla provedena kartometrická digitalizace výše zmíněné sítě geografických 

souřadnic na rámu mapových listů. Velikost intervalu jednotlivých linií byla vzata podle stylu 
popisu z rukopisné mapy, tj. 5 stupňových minut jak pro zeměpisnou šířku, tak zeměpisnou 
délku. 
Z liniových znaků byly dále digitalizovány tyto:  

a. říční síť (hlavní toky) 
b. silnice 
c. hranice kraje 

Výslednou digitalizaci linií zobrazuje Příloha č.2.     

4.2.2. Digitalizace rukopisné Müllerovy mapy Rakovnického kraje 
Digitalizace této mapy také proběhla bez větších potíží. Základ digitalizačních výsledků opět 
tvoří 7 základních seznamů souřadnic obsahově popsaných v kapitole 3.2.3 obsahujících 
digitalizaci polohy jednotlivých sídel na rastrovém ekvivalentu rukopisné mapy. Tyto byly 
doplněny o dalších pět seznamů souřadnic. Jedná se o seznamy souřadnic obsahující tyto 
prvky: 

a. Hrady a zámky Soubor obsahuje kartometricky určené souřadnice osamocených 
zámků mající vlastní jméno rozdílné od jména nejbližšího sídla. 
Dále pak souřadnice zřícenin hradů. V příloze je tento soubor 
označen jako SSMuller_RAK_HradyAZamky 

b. Hostince Soubor obsahuje kartometricky určené  souřadnice hostinců a 
jejich popisy z mapy. V příloze je tento soubor označen jako 
SSMuller_RAK_hostince. 

c. Sídla s poštovnou Soubor obsahuje kartometricky určené souřadnice sídel 
označených znakem pro poštovnu. Tato sídla jsou obsažena i 
v základních seznamech souřadnic. Znak poštovny vykreslený u 
sídla zvyšuje důležitost sídla, neboť skrze tato sídla vedou i 
důležité silnice a cesty. V příloze je tento seznam souřadnic 
označen SSMuller_RAK_posta. 

d. Mlýny Soubor obsahuje kartometricky určené souřadnice mlýnů 
vyznačených v rukopisné mapě a jejich popisky v mapě 
uvedené. V příloze je tento označen SSMuller_RAK_mlyny. 

e. Osamocené kostely a kaple Soubor obsahuje kartometricky určené souřadnice 
osamocených kostelů a kaplí zobrazených v rukopisné mapě. 
V příloze je tento soubor označen 
SSMuller_RAK_osamoceneKaple. 

Můžeme říci, že tyto seznamy pouze dokreslují obsah mapy a jejich porovnání se 
současným stavem by bylo značně komplikované a v některých případech (např. u hostinců), 
nemožné. 

Stejně jako u mapy Litoměřického kraje, byla i u mapy kraje Rakovnického provedena 
digitalizace sítě geografických souřadnic zobrazených na okrajích mapového listu, což mělo 
za následek vznik obdélníkové geografické sítě o intervalu 10´ pro poledníky i pro 
rovnoběžky.  

Dále byla provedena digitalizace liniových znaků zobrazených v rukopisné mapě. Byly 
tedy digitalizovány: 

a. Silnice 
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b. Hranice kraje 
c. Významné říční toky (Vltava, Berounka, Labe) 

Výsledky digitalizace liniových znaků jsou zobrazeny v příloze č.3. 
 

4.3. Rozbor přesnosti jednotlivých druhů sídel 

4.3.1 Metodika rozboru přesnosti druhů sídel 
Jak bylo řečeno v kapitole 4.2, byl řešen základní problém, a to, zda-li přesnost zakreslení 
sídla v mapě je přímo závislá na důležitosti, a nebo můžeme říci, typu sídla. Do analýzy bylo 
vstupováno s předpokladem, že opevněná města (neboli města královská) budou zakresleny 
mnohem přesněji než například obyčejné vsi. 

V tomto rozboru přesnosti bylo využito výše zmíněných seznamů souřadnic 
vytvořených při digitalizaci rukopisných map. Tyto seznamy souřadnic byly po jednom 
lokalizovány pomocí afinní transformace v programu Kokeš do výše zmiňované databáze 
sídel (dále pouze DBS). Transformační klíč lokalizace pro každý soubor byl zjištěn 
porovnáním náležitého seznamu souřadnic, vzniklého digitalizací rukopisné mapy, se 
seznamem DBS, a to opět v programu Kokeš. Dále byly vypočítány souřadnicové diference 
lokalizovaných bodů od bodů DBS. Po analýze těchto diferencí jsme došli k názoru, že 
kvalitu provedení lokalizace mohou výrazně ovlivňovat systematické a hrubé chyby 
v zakreslení sídel v rukopisné mapě. Snažili jsme se tedy o odstranění těchto chyb. 
Identifikovat tyto chyby bylo poměrně jednoduché. Postup byl následující:  

1) Výpočet směrodatné odchylky jednotlivých diferencí souřadnic,  
2) hodnoty, které přesáhly 2,5 - násobek této směrodatné odchylky, byly 

vyloučeny jako hrubé chyby z transformačního klíče afinní transformace 
použité pro lokalizaci. 

Důležitým faktorem pro odstranění bodů z transformačního klíče je volba násobku 
směrodatné odchylky. V našem případě proběhla tato volba za pomoci podmínky pro 
procentuální maximum odstraněných bodů. Tato podmínka byla v našem případě 5 až 6 
procent z celkového počtu bodů v seznamu souřadnic. Konečná volba požadovaného násobku 
směrodatné odchylky probíhala empiricky.   

Při bližším zkoumání ale zjistíme, že výše uvedený postup odstranění chybných bodů 
není zcela korektní, vzhledem k tomu, že pokud vyloučíme jeden bod (jednu souřadnicovou 
diferenci), změní se i směrodatná odchylka zbylých diferencí. Tudíž je potřeba vyloučit vždy 
jen jeden bod, který nejvíce přesahuje námi určený 2,5-násobek směrodatné odchylky a 
směrodatnou odchylku určit znovu. Ještě je důležité doplnit skutečnost, že je nutné testovat 
odděleně diference ve směru osy Y i ve směru X. Pokud tyto kroky provedeme, po n 
opakovních dostaneme čísla bodů DBS, jejichž souřadnicové diference splňují námi 
předepsanou podmínku, tj. jsou menší než 2,5-násobek jejich směrodatné odchylky (platí pro 
diference Y i X). Pokud by se měl tento postup provádět manuálně, nastává velká časová 
náročnost výpočtu (největší seznam souřadnic obsahuje přes 700 bodů). Pro určení správných 
bodů byl zvolen automatizovaný způsob výpočtu. V programu MATLAB byl navržen a 
optimalizován program, který všechny výše zmíněné výpočty provede. Výstupem programu 
je výpis čísel bodů nevhodných a bodů optimálních pro použití v transformačním klíči. Bližší 
popis programu je možné nalézt v  kapitole 4.9. Program pro odstranění chybných bodů 
z transformačního klíče a jeho zdrojový kód je obsažen v digitální příloze BP.  

Výstupem programu je tedy výpis čísel bodů nevhodných pro transformační klíč 
lokalizace. Všechny tyto body ,musely být překontrolovány. Způsob kontroly byl následující:  

1) Kontrola umístění bodu v DBS. 
2) Kontrola správnosti přiřazení čísla bodu z DBS k bodu odsunutému 

z rukopisné mapy. 
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Dále jsou možné 3 scénáře: 
1) Bod je v pořádku jak v DBS, tak mezi odsunutými body, 
2) bod je špatně umístěn v DBS (špatné umístění definičního bodu sídla), 
3) odsunutému bodu je špatně přiřazeno číslo bodu z DBS. 

K těmto scénářům jsou možné tato řešení: 
Ad 1. Bod bude odstraněn z bodů transformačního klíče pro testovaný seznam souřadnic. 
Ad 2. Poloha bodu bude upravena v DBS. Pokud nastane tento scénář, je nutné opakovat celý 

výpočet vhodných a nevhodných bodů pro transformační klíč od úplného počátku. 
Důvodem pro kompletní opakování výpočtu je především určení nového 
transformačního klíče,  jelikož pokud změníme souřadnice bodů v DBS, vyjde výsledný 
transformační klíč jiný, než původní, což může vést jak k neznatelným, tak i k velmi 
výrazným změnám mezi původními a novými polohovými diferencemi lokalizovaných 
bodů.  

Ad 3. Číslo bodu bude v seznamu souřadnic opraveno. Tento scénář je většinou způsoben 
nepozorností nebo únavou při tvorbě seznamu souřadnic sídel (z rukopisné mapy). 
Pokud tento krok provedeme, musíme opět od samého počátku opakovat celý výpočet, 
jelikož změnou čísla bodu dojde opěk k modifikaci transformačního klíče  a tedy i 
změně velikosti jednotlivých polohových diferencí. 

 
Scénáře 2 a 3 jsou málo časté. Chyby, které je způsobují, nemají velkou četnost, 

jelikož, jak již bylo řečeno výše, se jedná o chyby způsobené lidským faktorem (únava, 
nepozornost atd.) Jejich opravu výrazně urychlilo vytvoření a použití výše zmíněného 
programu.  

Provedeme-li tedy shrnutí postupu, můžeme říci, že výsledný postup analýzy polohové 
přesnosti jednotlivých druhů sídel měl tyto fáze: 

1) Určení násobku směrodatné odchylky (empiricky). 
2) Cyklický výpočet směrodatné odchylky jednotlivých diferencí Y spojený s 

eliminací bodů pro výpočet směrodatné odchylky. 
3) Cyklický výpočet směrodatné odchylky jednotlivých diferencí X spojený s 

eliminací bodů pro výpočet směrodatné odchylky. 
4) Kontrola polohy nevhodných bodů (Především v DBS). 
5) Oprava chybných bodů (je-li potřeba). 
6) Kompletní opakování výpočtu (byl-li proveden bod 5). 
7) Opakování postupu, tj. bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6 (je-li potřeba). 
8) Odstranění nevhodných bodů z transformačního klíče => modifikace 

původního transformačního klíče, tj. tvorba nového transformačního klíče a 
tím provedení lokalizace jednotlivých druhů sídel. 

 
Postup je celkem časově náročný. Principy tohoto postupu jsou zachovány v postupu 

použitém při lokalizaci map pomocí jednoho souboru dat, jež je popsána v kapitole 4.4. 
 

4.3.2. Rozbor přesnosti typů sídel zobrazených na rukopisné Müllerově 
mapě Litoměřického kraje 
Lokalizace mapy proběhla podle postupů popsaných výše. Pro vyhodnocení výsledků byla 
nejdůležitějším faktorem hodnota střední souřadnicové odchylky a střední polohové odchylky 
afinní transformace použité pro lokalizaci. Tyto jsou shrnuty v tabulce tab. 4.1. Tabulka 4.1 
také obsahuje počty jednotlivých bodů (počet sídel) v transformovaných seznamech 
souřadnic. Dále pak obsahuje počet a procentuální zastoupení vynechaných bodů. 

Na základě výsledků z tabulky č. 4.1., konkrétně na základě velikosti střední polohové 
a souřadnicové odchylky provedené afinní transformace, bylo přistoupeno na metodu 
Lokalizace sídel pomocí jednoho souboru dat. Tento krok může být proveden, jelikož 
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velikosti středních souřadnicových odchylek se liší maximálně v hodnotách ± 150 m. Tím 
bylo prokázáno, že poloha všech sídel byla zakreslena se stejnou přesností a nezávisle na typu 
sídla. Vyskytují se zde ovšem i extrémy, které zvolené meze překračují. Jedná se o seznam 
Opevněná města (maximální velikost odchylek) a seznam Neopevněná města (minimální 
velikost odchylek). Tyto extrémy mohou být způsobeny relativně malým počtem bodů 
vstupujících do transformace a v případě seznamu Opevněná města i chybným zakreslením do 
rukopisné mapy.   
 
Tab. 4.1. Výsledky rozboru přesnosti zobrazení typů sídel mapy Litoměřického kraje 

4.3.3. Rozbor přesnosti typů sídel zobrazených na rukopisné Müllerově 
mapě Rakovnického kraje 
Tab. 4. 2. Výsledky rozboru přesnosti zobrazení typů sídel mapy Rakovnického kraje 

 
 Rozbor přesnosti proběhl podle postupů popsaných výše. Pro lokalizaci bylo použito celkem 
7 seznamů souřadnic o celkovém počtu 823 identických bodů. Výsledky lokalizace popisují 
střední souřadnicové a polohové odchylky afinní transformace použité pro provedení 
lokalizace. Podle jejich velikosti bylo rozhodováno, zda lokalizovat sídla v závislosti na jejich 

                                                
1 Nejsou zde započítána sídla zobrazená na mapovém listu mimo území ČR. Tato sídla tvoří zanedbatelnou část 
obsahu.   

Litoměřický 
kraj       

Seznam 
souřadnic 

Celkový 
počet sídel 

na 
mapovém 

listě 
1
 

Počet 
vyloučených 

sídel 

Počet 
vyloučených 

sídel [%] 

Sídla využitá 
pro lokalizaci 

mapového 
listu 

Střední 
souřadnicová 

chyba [m] 

Střední 
polohová 
chyba [m] 

Vsi bez kostela 654 38 5,8 616 990 1400 

Vsi  s kostelem 74 3 4 71 950 1340 

Vsi se zámky 40 3 7,5 37 970 1380 

Vsi se zámky a 
kostely 14 0 0 14 1050 1480 

města s trhy 26 1 3,8 25 880 1240 

neopevněná 
města 12 0 0 12 580 810 

opevněná města 7 0 0 7 1130 1600 

Celkem bodů 827 45  5,44 782     

Rakovnický kraj 
 

    

Seznam 
souřadnic 

Celkový 
počet sídel 

na 
mapovém 

listě 

Počet 
vyloučených 

sídel 

Počet 
vyloučených 

sídel [%] 

Sídla využitá 
pro lokalizaci 

mapového 
listu 

Střední 
souřadnicová 

chyba [m] 

Střední 
polohová 
chyba [m] 

Vsi bez 
kostela 614 41 6,7 573 590 830 
Vsi s 

kostelem 101 3 2,9 98 600 840 

Vsi se zámky 52 3 5,7 49 660 930 
Vsi se zámky 

a kostely 9 0 0 9 470 660 

města s trhy 31 0 0 31 610 870 
neopevněná 

města 2 0 0 2 0 0 
opevněná 

města 14 0 0 14 740 1050 

celkem 823 47   776     
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typu, nebo naopak použít pro lokalizaci všechny body sídel společně. Výsledky lokalizace 
(transformace seznamu souřadnic podle typu sídel) jsou shrnuty v tabulce 4.2. 

Zhodnotíme-li výsledky lokalizace, můžeme říci, že velikosti středních polohových a 
souřadnicových odchylek jsou takřka totožné. U seznamu souřadnic Neopevněná města se 
vyskytuje u obou hodnot sledovaných středních odchylek hodnota 0, což je způsobeno 
nízkým počtem bodů vstupující do transformace (pouhé 2 body).  

Druhým extrémem je (stejně jako v případě mapy kraje Litoměřického) seznam 
souřadnic Opevněná města. Velikost hodnocených středních odchylek tohoto souboru ale není 
tak výrazný jako v kraji Litoměřickém.  

Vzhledem k velikosti středních odchylek podle typu sídel, jenž se liší v mezích 
přibližně ±150 m, můžeme říci, že je možné pro lokalizaci sídel na rukopisné mapě použít  
jednotnou lokalizaci map bez ohledu na typ sídla, tj. použít lokalizaci, do které vstoupí 
všechny body seznamů souřadnic použitých pro rozbor přesnosti sídel sloučené v jednom 
seznamu souřadnic. 
 

4.4. Lokalizace pomocí jednoho souboru dat 

4.4.1. Metodika lokalizace  
Jak již bylo popsáno v kapitole 4.3, na základě zjištěné přesnosti jednotlivých složek (typů 
sídel) mapy, bylo přistoupeno na lokalizaci pomocí jednoho souboru dat. Tímto je myšlena 
lokalizace všech složek, neboli všech sídel získaných při digitalizaci, uvažujeme-li, že mají 
stejnou přesnost zobrazení. Tento fakt můžeme předpokládat u obou hodnocených 
rukopisných map. 

Jak již bylo řečeno, mapy byly lokalizovány jako celek. Při jejich lokalizaci bylo 
postupováno následujícími kroky: 

1) Spojení všech seznamů souřadnic vzniklých při digitalizaci. 
2) Tvorba přibližného transformačního klíče pro afinní transformaci. 
3) Odstranění systematických a hrubých chyb při zakreslování sídel. 
4) Tvorba zpřesněného transformačního klíče. 

 
Ad 1)  Spojení seznamů souřadnic proběhlo v programu Kokeš. Vytvořit seznam souřadnic 
z více seznamů souřadnic nám zde dovoluje funkce SS ze seznamů, která spojí námi vybrané 
seznamy souřadnic do jednoho nově vytvořeného seznamu. Pokud jsou seznamy souřadnic 
v textové podobě (*.stx, *.txt, …) můžeme použít pracnější metodu kopírování a vkládání 
jednotlivých seznamů do námi vytvořeného textového souboru. Tento pak lze jednoduše 
upravit tak, aby byl ve formátu podporovaném programem Kokeš (často stačí pouze přepsat 
koncovku *.txt na *.stx a program si již potřebné konverze provede sám). Způsob kopírování 
a vkládání je vhodný, pouze pracujeme-li s malými soubory dat. Pro velké soubory dat je 
kvůli jednoduchosti obsluhy doporučována výše popsaná funkce programu Kokeš.  
Ad 2)  Tvorba přibližného transformačního klíče proběhla také v programu Kokeš. Vstupními 
body do tohoto transformačního klíče byly všechny body seznamu souřadnic vytvořeného o 
krok výše. Vytvoření přibližného transformačního klíče a následná transformace jsou důležité 
pro následující krok 3, tedy odstranění systematických a hrubých chyb v zakreslení. 
Ad 3)  Pro odstranění chyb v zakreslení sídel v rukopisných mapách byl použit seznam 
souřadnic bodů vytvořený v kroku jedna, transformovaný podle klíče transformace získaného 
v kroku dva. Byly počítány diference mezi body DBS a bodů seznamu. Tyto pak byly 
vstupními hodnotami do programu vytvořeného v programu MATLAB (funkce blíže popsána 
v kapitole 4.9. Program pro odstranění chybných bodů z transformačního klíče). Po použití 
programu proběhla kontrola bodů, u kterých je předpokládána hrubá nebo systematická chyba 
v zakreslení sídla do rukopisné mapy. U bodů byly překontrolovány především poloha 
v DBS, poloha a číslo bodu v rukopisné mapě, viz kapitola 4.3. bod Ad 1, 2, 3. Po kontrole 
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dostaneme čísla a souřadnice bodů, které nejsou vhodné pro použití v transformačním klíči, 
tedy pro lokalizaci map.  
Ad 4) Tento klíč se liší od klíče z kroku jedna v počtu použitých bodů. V tomto novém 
transformačním klíči se nevyskytují body vybrané programem v kroku tři, což nám pomůže 
náležitě zpřesnit výsledky. Výběr nevhodných bodů pro lokalizaci můžeme provést těmito 
způsoby: 

a) Přímým odebrání bodů ze seznamu souřadnic, následný výpočet nového 
transformačního klíče 

b) Úpravou transformačního klíče z kroku dva (nutné po odebrání bodů klíč znovu 
uložit, aby se zachovali změny) 

 
Oba dva způsoby odebrání bodů nevhodných bodů pro lokalizaci z transformačního 

klíče se dají snadno provést v programu Kokeš.  Pro oba kraje byl použit postup z bodu a), 
jelikož se jevil jako výhodnější s tím, že nevhodné body již nebudou více použity. Pro 
přehlednost je však doporučována metoda z bodu b), zvláště pokud chceme mít při editaci 
klíče přehled o bodech, které byly vynechány (program Kokeš tyto body z klíče neodstraní, 
pouze jim přiřadí tribut „nepoužívat v transformačním klíči“).  
 Je nutné zmínit, že oba postupy jsou velmi časově náročné, jelikož všechny práce musí 
být prováděny manuálně a je obtížné aplikovat na tyto postupy nějaký automatizovaný 
systém. Byl proveden pokus o automatizaci v programu popsaném v kapitole 4.9. Program 

pro odstranění chybných bodů z transformačního klíče. Bohužel docházelo k problémům a 
složitosti převodů z výstupu  popisovaného programu do formátu požadovaného programem 
Kokeš. 
 

4.4.2. Lokalizace rukopisné Müllerovy mapy Litoměřického kraje pomocí 
jednoho souboru dat 
Tato lokalizace byla provedena podle postupů popsaných výše. Její výsledky jsou shrnuty 
v následující tabulce (Tab. 4.3.).  
 

   Tab. 4.3. Výsledky lokalizace pomocí jednoho souboru dat pro Litoměřický kraj 

Litoměřický kraj 

   Seznam souřadnic 
Počet vyloučených 

sídel 

Počet sídel 
využitých pro 

lokalizaci 
mapového listu  

Střední 
souřadnicová 

chyba [m] 

Střední 
polohová 
chyba [m] 

Vsi bez kostela 39 615 

Vsi s kostelem 3 71 

Vsi se zámky 2 38 

Vsi se zámky a kostely 1 13 

Města s trhy 1 25 

Neopevněná města 1 11 

Opevněná města 1 6 

Celkem 48 779 

994,94 1407,06 

  
Zhodnotíme-li výsledky zobrazené v tabulce 4.3, můžeme říci, že výsledky jsou spíše 

nevyhovující, jelikož velikost střední souřadnicové odchylky blízká 1 km, představuje pro nás 
ne příliš akceptovatelnou hodnotu. Ovšem vzhledem k výsledkům z předchozí kapitoly byly 
tyto hodnoty předvídány. Počet vyloučených bodů je také odpovídající předešlým výsledků. 
Tato skutečnost potvrzuje, že všechna sídla zobrazená v rukopisné mapě mají stejnou 
přesnost zobrazení.    
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4.4.3. Lokalizace rukopisné Müllerovy mapy Rakovnického kraje pomocí 
jednoho souboru dat 
 
Tab. 4.4. Výsledky lokalizace pomocí jednoho souboru dat pro Rakovnický kraj 

 
Metodika postupu lokalizace je totožná s metodikou popsanou kapitole 4.4.1, tedy 

totožná s lokalizací rukopisné Müllerovy mapy Litoměřického kraje. Výsledky lokalizace jsou 
uvedeny v tabulce 4.4.  

Zhodnotíme-li výsledky lokalizace, můžeme říci, že střední souřadnicová odchylka 
blízká 0,5 km je akceptovatelný výsledkem. Stejně tak i výsledek střední polohové odchylky, 
který je blízký 0,8 km je výsledek uspokojivý. Tyto výsledky, stejně jako výsledky lokalizace 
mapy Litoměřického kraje, byly předvídány na základě výsledků z lokalizace rukopisných 
map popsané v kapitole 4.3.3. 

Největší vliv na hodnotu výše zmíněných středních odchylek má samozřejmě soubor 
zahrnující největší počet bodů, tj. seznam souřadnic Vsi bez kostela. Na lokalizaci sídel 
jedním souborem dat  mají také vliv extrémy chyb zjištěné v kapitole 4.3.3., tj. v největší míře 
chyba seznamu souřadnic Opevněná města. 

 

4.5. Lokalizace map s využitím statistických metod  

4.5.1. Metodika lokalizace map s využitím statistické metody shlukové 
analýzy 
Hlavním úkolem této lokalizace je určení bodů vhodných pro použití v transformačním klíči o 
takových vlastnostech, které povolují použití nereziduálních transformací. Tyto transformace 
měly být použity především pro lokalizaci rastrových ekvivalentů rukopisných Müllerových 
map krajů. Při pokusech o použití nereziduálních transformací na rastrové ekvivalenty 
rukopisných map docházelo k selhání transformace v důsledku výrazného rozdílu směru 
vektorů polohové odchylky identických bodů transformovaného rastru. Aplikací statistických 
metod shlukové analýzy měly být body, jejichž směr polohové odchylky se nejvíce odlišuje 
od směru vektorů odchylek ostatních okolních bodů, nalezeny a následně odstraněny 
z transformačního klíče. 
Princip metody je tedy následující:  
 

1) Výpočet souřadnicových odchylek transformovaných bodů a bodů DBS. 
2) Výpočet euklidovských vzdáleností jednotlivých bodů. 
3) Definování propojení a vztahů mezi objekty (body). 
4) Tvorba dendrogramu a určení počtu shluků. 
5) Rozdělení bodů do shluků. 

Rakovnický kraj     

Seznam souřadnic 
počet vyloučených 

sídel 

počet sídel 
vhodných pro 

lokalizaci 
mapového listu 

Střední 
souřadnicová 

chyba [m] 

Střední 
polohová 
chyba [m] 

Vsi bez kostela 37 577 

Vsi s kostelem 7 94 

Vsi se zámky 5 47 

Vsi se zámky a kostely 0 9 

Města s trhy 1 30 

Neopevněná města 0 2 

Opevněná města 3 11 

Celkem 53 770 

587,72 831,17 
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6) Výpočet transformačního klíče. 
Všechny výpočty byly prováděny v programu MATLAB a potřebné příkazy jsou 

uvedeny u každého kroku zvlášť. 
Ad 1) Tato lokalizace navazuje na metody  popsané v kapitole 4.4 Lokalizace map pomocí 

jednoho souboru dat. Polohové odchylky byly tedy počítány na základě právě této lokalizace. 
Do programu MATLAB byly vloženy načtením matice odchylek ve směru osy Y a osy X do 
proměnné prom1. Tato matice byla sestavena v programu Microsoft Office Excel.  
Ad 2)  Této krok byl proveden pomocí příkazu prom2= pdist(prom1,'euclid'). Prováděcí 
funkce pdist vypočítává vzdálenosti mezi všemi páry objektů v datové sadě. V našem případě 
se tedy jedná o vzdálenosti euklidovské a datovou sadu představuje proměnná prom1. Místo 
parametru euclid, určující požadavek výpočtu euklidovské vzdálenosti, můžeme použít i jiné 
druhy vzdáleností, např. Chebychevovu, Minkowskiho  nebo mahalanobisovu vzdálenost. Pro 
použitý výpočet bylo pro svou jednoduchost ponecháno základní vzdálenosti, tedy parametr 
euclid (euklidovská vzdálenost). 
Ad 3) Tento krok provádí příkaz prom3=linkage(prom2,'ward'). Tato funkce přebírá 
hodnoty vzdáleností vypočtených funkcí pdist a spojuje body, které k sobě nejblíže do 
binárního shluku (ten tvoří alespoň 2 body). Tato funkce dále spojuje tyto nově vytvořené 
shluky do dalších, větších shluků. Toto probíhá, dokud všechny shluky nejsou spojeny do 
hierarchického stromu. Pokud se blíže podíváme na příkaz linkage, vidíme zde parametr 
ward. Tento definuje matematickou definici metody způsobu propojování shluků. Wardovo 
propojování (Ward’s linkage) používá metodu nejmenších čtverců. Ve funkci může být 
nahrazeno například parametrem centroid nebo median. Více je možné nalézt v nápovědě 
programu MATLAB.  
Ad 4) Na základě vzhledu dendrogramu je možné určit počet druhů shluků, které je vhodné 
pro datový soubor vytvořit, tak aby byla zachována přesnost výpočtu a zároveň i přehlednost 
v mapě. Dendrogram je grafické zobrazení výše popsaného hierarchického stromu 
vytvořeného funkcí linkage v předchozím kroku (krok 3). Příklad dendrogramu je uveden na 
obrázku (obr. 4.1.).  

 
Obr. 4.1. Dendrogram; zdroj: Výstup programu MATLAB 

   
Každý shluk je charakterizován směrem a velikostí diference polohové chyby. 

Z dendrogramu se odvozuje počet typů shluků vhodných pro výpočet tak, že vezmeme 
největší svislý skok a rozdělíme jej vodorovnou sečnou. Počet svislých skoků, které touto 
sečnou rozdělíme určuje nejvhodnější počet shluků (u dendrogramu na obr. 4.1. by byl tento 
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počet dva). Počet shluků ale může být zvolen i nezávislým určením (například na základě 
předem daného požadavku). Dendrogram vytvoříme jednoduchým příkazem 
dendrogram(prom3).  

Ad 5) Rozdělení bodů do shluků se provádí příkazem rozdeleni = 

cluster(prom3,'maxclust',3), kde parametr 3 označuje počet druhů shluků, které mají být 
vytvořeny (budou vytvořeny 3 druhy shluků). Parametr prom3 označuje výstupní hodnoty 
z funkce linkage (více v Ad 3) ). Posledním parametrem je parametr maxclust, který označuje 
volený počet druhů shluků zadaný manuálně. Součástí tohoto parametru je i výše popsaný 
parametr 3. Na výstupu funkce dostaneme jednosloupcovou matici. Hodnoty v ní obsažené 
označují číslo druhu shluku, ke kterému náleží hodnota na stejném řádku vstupní matice 
odchylek.  

 
Obr. 4.2. Příklad rozdělení hodnot metodou shlukové analýzy. Zdroj Matlab 

 
Ad 6) Výpočet transformačního klíče probíhal převážně v programu Kokeš. Nejdříve však 
bylo nutné vytvořit seznam souřadnic bodů tak, aby bylo možné v programu Kokeš zobrazit 
jednotlivé shluky. Tento problém lze řešit například tak, že vezmeme souřadnice bodů DBS, 
ze kterých byly počítány odchylky pro výpočet shluků a k nim v programu MS Office 
přiřadíme výstup z kroku 5 (výstupní matici funkce cluster). Po uložení takto vytvořeného 
seznamu ve formátu TXT můžeme po přepsání koncovky .TXT na .STX zobrazit tato data 
v programu Kokeš. Vizualizace shluků se provede pomocí funkce Označení bodů, která nám 
dovoluje podle souřadnice Z, kde nyní máme uloženo číslo druhu shluku, obarvit značku 
jednotlivých bodů právě podle hodnoty souřadnice Z. Porovnáním seznamu souřadnic DBS se 
seznamem souřadnic bodů odsunutých z rastrového ekvivalentu rukopisné mapy byl určen 
transformační klíč, který byl dále aplikován pro použití nereziduálních transformací.  
 

4.5.2. Úpravy výpočtu 
V průběhu výpočetních prací bylo odhaleno několik zásadních problému. Jedním z nich, a asi 
nejzásadnějším, bylo koncové rozdělení shluků. Problém výpočtu popsaného výše spočívá 
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v tom, že pokud počítáme euklidovské vzdálenosti mezi jednotlivými body, není ve výpočtu 
zahrnuta i poloha bodu.  

Proto jako vstupní hodnota do výpočtu byla zvolena matice o tvaru (názvy sloupců): 
 Odchyky Y (dy) Odchylky X(dx) Souřadnice Y Souřadnice X 

Při výpočtu však stále docházelo k rozdělení spíše než podle hodnot odchylek Y a X 
na rozdělení podle polohy, tj. podle souřadnic Y a X. Proto byl zaveden váhový koeficient A 
pro polohové odchylky . Základ konstanty byl volen jako aritmetický průměr vzdálenosti v 
kilometrech nejvzdálenějších bodů DBS identických s rukopisnou mapou jak ve směru 
svislém, tak ve směru vodorovném. Tento byl následně zaokrouhlen na celé kilometry. 
S tímto základem bylo dále experimentováno. K základu konstanty byly přičítány a odečítány 
celé hodnoty (nejčastěji 10 km) tak, aby rozdělení bodů do shluků bylo co možná nejvíce 
v závislosti na poloze a zároveň na velikosti polohových odchylek. Rozdílnost v rozdělení při 
použití různých konstant jsou dobře vidět, při porovnání Obr 4.3  a Obr. 4.4.  

 
Obr. 4.3.  Rozdělení bodů do shluků, konstanta A = 70; Zdroj Matlab 

    

 
Obr. 4.4. Rozdělení bodů do shluků, konstanta A = 90; Zdroj Matlab 

Výběr vhodné konstanty je velmi subjektivní krok. Každému se může zdát vhodné jiné 
rozdělení. Pro mapu Litoměřického kraje byla zvolena hodnota konstanty A = 75. Pro mapu 
kraje Rakovnického pak konstanta A = 120.  
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4.5.4. Lokalizace rukopisné Müllerovy mapy Litoměřického kraje na 
základě shlukové analýzy 
Tato metoda lokalizace nám dovolila zachovat 448 z původních 779 bodů. Střední polohová 
odchylka je rovna 1220 m a střední souřadnicová hodnota transformovaných bodů je rovna 
870 m. Tyto výsledky výrazně předčily výsledky z lokalizace pomocí jednoho souboru dat, 
čímž naplnily očekávání. Bližší výsledky, jako například zobrazení rozložení shluků nebo 
zobrazení polohových odchylek je možné nalézt v Příloze č.4 a č.5. Dále je uveden příklad 
podoby shluků před odstraněním nevhodných bodů (obr. 4.5), který je výsledkem programu 
Matlab.  

 
Obrázek 4. 5. Výstupní grafické zobrazení vypočtených shluků pro mapu Litoměřického kraje. Zdroj 

MATLAB 
  

4.5.5. Lokalizace rukopisné Müllerovy mapy Rakovnického kraje na 
základě shlukové analýzy 
Lokalizace této mapy proběhla za pomoci stejné metody jako mapa kraje Litoměřického. 
Z původních 770 bodů zůstalo v transformačním klíči použitém pro lokalizaci zachováno 483 
bodů. Vzhledem k tomu, že metoda lokalizace kraje Rakovnického pomocí jednoho souboru 
dat vyšla lépe než lokalizace použitá pro kraj Litoměřický, byly stejné výsledky očekávány i 
zde. Tato skutečnost se nakonec potvrdila. Střední polohová odchylka lokalizovaných bodů 
vyšla rovna 810 m a střední souřadnicová odchylka vyšla rovna  570 m. Tyto výsledky sice 
výrazně překračují dosaženou přesnost lokalizace mapy kraje Litoměřického, rozdíl oproti 
přesnosti dosažené při lokalizaci Rakovnického kraje při použití předešlé metody je 
minimální. Zobrazení výsledků je provedeno v Příloze č. 6. a 7. Dále je uveden výstup 
podoby shluků z programu MATLAB pro Rakovnický kraj (obr. 4.6). 
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Obr. 4. 6. Výstupní grafické zobrazení vypočtených shluků pro mapu Rakovnického kraje.  Zdroj 
MATLAB 
 

4.6. Lokalizace map výběrem reprezentantů shluků 

4.6.1. Metodika lokalizace 
Tato metoda úzce souvisí s metodou popsanou v kapitole 4.5 (Lokalizace map s využitím 
statistických metod). Bylo zde také využito výstupů shluků bodů o stejných vlastnostech. 
Stejně jako v předchozí kapitole byly pro výpočet převzaty body použité k lokalizaci pomocí 
jednoho souboru dat (kapitola 4.4.), tj. body zbavené systematických chyb.  
 Postup probíhal následujícími kroky: 

1) Vytvoření shluků bodů o stejných vlastnostech pomocí metody shlukové analýzy 
2)  Analýza jednotlivých shluků 
3) Výběr bodů vhodných pro lokalizaci 
4) Vytvoření transformačního klíče pro lokalizaci a následná transformace (TPS, 

Jungova dotransformace) 
Dále budou jednotlivé kroky blíže popsány. 

 
Ad 1) Postup vytvoření shluků bodů o stejných vlastnostech je identický s postupem 
popsaným v kapitole 4.5.1. Metodika lokalizace map s využitím statistické metody shlukové 

analýzy. Tedy převzetí bodů použitých pro lokalizaci pomocí jednoho souboru dat, výpočet 
polohových odchylek, zavedení konstant a výpočet shluků bodů v programu MATLAB. 
Ad 2) Analýza shluků spočívala v rozdělení jednotlivých shluků do samostatných seznamů 
souřadnic. Toto bylo provedeno v programu Kokeš selekcí bodů z výstupu rozdělení bodů do 
shluků (viz  krok 1). Dále pak bylo nutné vypočítat počet bodů, kterým bude každý shluk 
zastoupen v transformačním klíči. Základní úvahou bylo, že transformační klíč bude 
obsahovat 10 procent z celkového počtu bodů. Experimentálně bylo počítáno i s hodnotou 20 
procent z celkového počtu bodů.  
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Ad 3)  Pro každý jednotlivý shluk byly určeny hodnoty polohových odchylek jednotlivých 
bodů. Následně byl vypočten průměr těchto hodnot a to jak pro odchylky ve směru osy Y, tak 
ve směru osy X. V každém shluku byl podle jeho velikosti vybrán odpovídající počet bodů 
tak, aby polohové odchylky vybraných bodů byly pokud možno co nejbližší výše 
vypočtenému průměru polohových odchylek. Byly tedy vybrány body s polohovou odchylkou 
ve směru osy Y blízké vypočtenému průměru v této ose. Poté byly stejným způsobem 
vybrány body ve směru osy X. Do transformačního klíče byly vybrány body, které byly co 
nejbližší průměru polohových odchylek obou souřadnicových os. 
Ad 4) Po provedení výběru bodů reprezentující každý shluk a uložení těchto bodů do 
seznamů souřadnic byly všechny body spojeny do jednoho seznamu souřadnic (provedeno 
v programu Kokeš- Seznam -> SS ze seznamů). Následným porovnáním toho nově vzniklého 
seznamu souřadnic reprezentantů s DBS byl vypočten (opět v programu Kokeš) transformační 
klíč a transformační rovnice pro afinní transformaci kombinovanou s nereziduální 
transformací (TPS, Jung). Tyto hodnoty byly využity pro konečnou lokalizaci map. Výsledky 
tohoto kroku jsou zhodnoceny níže (kapitola 4.6.2. a 4.6.3.).     
 

4.6.2. Lokalizace rukopisné Müllerovy mapy Litoměřického kraje 
metodou výběru reprezentantů shluků  
Pro mapu Litoměřického kraje bylo zvoleno, jako základ transformačního klíče pro lokalizaci 
sídel, 10 procent bodů, jak již bylo řečeno výše, převzatých z metody lokalizace pomocí 
jednoho souboru dat a upravených pomocí shlukové analýzy. Do výpočtu vstupovalo celkem 
689 bodů, vybráno bylo tedy 68 bodů (10 procent) a 117 bodů (přibližně 20 procent). 
Výsledné střední polohové a souřadnicové odchylky nebyly ve výsledku příliš uspokojivé. 
Došlo sice k mírném zlepšení v porovnání s metodou popsanou v kapitole 4.5, tento rozdíl ale 
není příliš výrazný. Pro větší názornost jsou v příloze č. 8 zobrazeny polohové odchylky 
(výstup z programu Kokeš) po lokalizaci sídel pomocí vypočteného transformačního klíče, 
použití TPS transformace a 20 procent bodů. 

Porovnáme-li výsledky lokalizace s počtem 10 a 20 procent bodů, můžeme říci, že tyto 
lokalizace jsou stejně přesné 2. Jedinou výhodou lokalizace s počtem 20 procent bodů je, při 
použití nereziduální transformace, větší počet identických bodů a tím lepší přiřazení rastru 
rukopisné mapy v okolí identických  bodů (body DBS).    
 Hlavní výhodou této metody oproti metodě předchozí je jednoduchý výběr bodů. 
Vzhledem k malému počtu bodů nedocházelo k vzniku netransformovatelných oblastí rastru 
jako v případě předchozí metody. Tím se urychlila tvorba transformačního klíče.  

4.6.3. Lokalizace rukopisné Müllerovy mapy Rakovnického kraje pomocí 
metody reprezentantů shluků  
Stejně jako v případě mapy kraje Litoměřického bylo počítáno s hodnotou 10 procent 
z celkového počtu bodů a následně experimentálně s hodnotou 20 procent bodů. Pokud 
porovnáme výsledky při použití různého počtu identických bodů, můžeme říci, že obě 
lokalizace mají stejnou přesnost, jelikož rozdíl mezi střední polohovou a souřadnicovou 
odchylkou použité transformace je minimální (30 metrů stř. pol. odchylka; 20 metrů stř. souř. 
odchylka). Výhodou transformace s počtem 20 procent bodů je opět v možnosti lepšího 
umístění na identické body (body DBS).  
 Výsledky, v podobě zobrazení grafických odchylek (TPS transformace, 20 procent 
bodů), jsou uvedeny v příloze č.9.  

                                                
2 Kriteriem přesnosti je velikost střední polohové a stření souřadnicové odchylky. V tomto případě jsou rozdíly 
ve velikosti těchto chyb náležící jednotlivým lokalizacím minimální. 
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 Výhodami použití metody pro mapu Rakovnického kraje se ukázala, stejně jako v 
předchozím případě, relativní rychlost tvorby transformačního klíče při zachování přesnosti 
lokalizace. 

4.7. Přehled přesností jednotlivých typů lokalizací 
Jak je popsáno výše, pro každou lokalizaci byl vytvořen transformační klíč, který nám dovolil 
lokalizaci mapových listů rukopisných map. Tato kapitola obsahuje přehled přesnosti těchto 
lokalizací při aplikování těchto transformačních klíčů a použití pouze afinní transformace, 
nebo afinní transformace kombinované s příslušnou nereziduální transformací (TPS, Jungova 
dotransformace). Přesnost lokalizace je určena střední polohovou odchylkou všech vstupních 
bodů, tedy i bodů, které nejsou obsaženy v transformačním klíči použitém pro lokalizaci. 
Všechny hodnoty jsou uvedeny níže v tabulce (Tab. 4.5). 
 
Tab.  4. 5. 
Přehled kvality lokalizací při použití afinní transformace a nereziduálních transformací  

kraj 

Rakovnický Litoměřický 

Velikost střední polohové odchylky [m] 
3
 Velikost střední polohové odchylky [m] 

4
 

Transformační 
klíč lokalizace 

Afinní 
transf. 

TPS 
Jungova 

dotransformace 
Afinní 
transf. 

TPS 
Jungova 

dotransformace 

Pomocí 
jednoho 

souboru dat 
730 1170 1680 1310 1350 1840 

Pomocí 
shlukové 
analýzy 

820 770 830 1330 890 1190 

Pomocí 
reprezentantů 

shluků 
830 690 710 1340 750 850 

  
Pokud zhodnotíme použití jednotlivých transformačních klíčů pro použití v různých typech 
transformace, jeví se jako nejlepší řešení lokalizace pomocí reprezentantů shluků 
kombinované s TPS transformací, a to pro rukopisné mapy obou krajů (viz tab. 4.5).  

4.8. Určení měřítka mapových listů 
Pro určení měřítka mapového listu je potřeba znát rozměry původního mapového listu a 
rozměry mapového listu po provedené lokalizaci. Tyto rozměry byly zjištěny z literatury 
Rukopisné mapy J. C. Müllera[2]. Problémem je ale dvojí přepočet měřítka mapy. Vzhledem 
k tomu, že velikost rastrové podoby rukopisné mapy je rozdílná oproti skutečné velikosti 
mapy. Vzhledem k tomu, že z literatury [2] jsou známy základní rozměry mapových listů 
rukopisných map (celkové rozměry mapového listu, rozměry uvnitř kresby mapového listu) 
byly tyto rozměry použity jako referenční vzdálenosti pro určení měřítka mapové listu. Pro 
výpočet byl tedy uplatněn následující postup: 

1) Určení referenčních linií na rastrovém ekvivalentu rukopisné mapy pro určení měřítka 
mapového listu (podle [2]). 

2) Lokalizace mapového listu. 
3) Určení skutečných velikostí referenčních linií. 

                                                
3 V případě TPS a Jungovy nereziduální transformace byla střední polohová chyba počítána pouze pro body, 
které nebyly obsaženy v transformačním klíči. Důvodem tohoto omezení je nulová polohová odchylka bodů, 
které jsou obsaženy v transformačním klíči.  
4 Viz poznámka 3. 
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4) Určení měřítka mapového listu porovnáním a průměrem poměrů referenčních linií 
z bodů 2 a 3.  
Tento způsob výpočtu byl použit pro oba mapové listy. Výsledky určení měřítka mapy 

Litoměřického kraje jsou uvedeny v tabulce 4.6. Výsledky výpočtu měřítka mapy 
Rakovnického kraje jsou uvedena v tabulce 4.7. 

 
Tab. 4. 6 Výpočet měřítka rukopisné Müllerovy mapy Litoměřického kraje 
Litoměřický kraj    

Označení referenční 
vzdálenosti

5
 

Velikost strany S-JTSK 
[mm] (A) 

velikost strany 
mapového listu 

ve 
skutečnosti[mm] 

(B) 

poměr stran 
A / B 

délka listu 1 92080650 919 100196,57 

délka listu 2 90960380 919 98977,56 

délka listu 3 91920380 919 100022,18 

šířka listu 1 85022840 862 98634,38 

šířka listu 2 86018980 862 99790,00 

šířka listu 3 87203630 862 101164,30 

Dolní okraj kresby 88489670 881 100442,30 

Horní okraj kresby 90030880 893 100818,45 

Levý okraj kresby 84765130 835 101515,12 

Pravý okraj kresby 82544430 834 98974,14 

konečný průměr stran 100054   

 
Výsledné měřítko rukopisné Müllerovy mapy Litoměřického kraje je tedy 1: 100050.  

 
Tab. 4.7. Výpočet měřítka rukopisné Müllerovy mapy Rakovnického kraje 
Rakovnický kraj    

označení referenční 
vzdálenosti

6
 

Velikost strany S-JTSK 
[mm] (A) 

velikost strany 
mapového listu 
ve skutečnosti 

[mm] (B) 

poměr stran 
A / B 

délka listu 1 94870390 904 104945,12 

délka listu 2 94808620 904 104876,79 

délka listu 3 95828550 904 106005,03 

šířka listu 1 74583800 701 106396,29 

šířka listu 2 73975110 701 105527,97 

šířka listu 3 74701690 701 106564,46 

Dolní okraj kresby 93181610 872 106859,64 

Horní okraj kresby 92387280 874 105706,27 

Levý okraj kresby 71626810 667 107386,52 

Pravý okraj kresby 71735980 669 107228,67 

konečné měřítko 106149   

 
Výsledné měřítko rukopisné Müllerovy mapy Rakovnického kraje je 1: 106150. 

4.9. Program pro odstranění chybných bodů z transformačního 
klíče 

4.9.1. Důvod tvorby programu 
Po prvních pokusných transformacích pro lokalizaci map popsaných v kapitole 4.3. a 
některých nesrovnalostech v poloze některých sídel objevených při digitalizaci rukopisných  

                                                
5 Označení stran mapového listu je závislé na označení stran mapového listu z [2]. 
6 Označení stran mapového listu je závislé na označení stran mapového listu z [2]. 
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map jsme došli k závěru, že tato chybná sídla je potřeba vyloučit z dalších výpočetních a 
lokalizačních prací. Vzhledem k tomu, že počet těchto sídel je pro každou rukopisnou mapu 
různý, bylo nutné navrhnout nějaký automatizovaný postup. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
matematicko-statistickou analýzu, byl jako nejvhodnější klient pro tuto automatizaci vybrán 
program MATLAB, který dovoluje jak práci se statistickými daty, tak matematické a hlavně 
programovací funkce.  

4.9.2. Popis programu 
Program se skládá ze dvou prováděcích cyklů, které procházejí jednotlivé polohové odchylky 
(dY, dX) a výstupu programu, který vypisuje koncové matice a hodnoty. 
 Vstupními hodnotami do programu jsou tedy matice A a B, kde A je dvousloupcová 
matice obsahující hodnoty jednotlivých polohových rozdílů dY, dX a slouží k výpočtu 
směrodatné odchylky. Matice B pak obsahuje čísla a souřadnice YX jednotlivých bodů, 
s jejichž polohovými odchylkami se pracuje.  
 Dále pak program obsahuje několik výpočetních proměnných, které jsou blíže 
popsány v komentářích zdrojového kódu.  

Výstupními hodnotami jsou: 
1)  MaticeSpravnychBodu (matice D), 
2) MaticeVyrazenychBodu (matice C),  
3) PocetBoduCelkem (hodnotu určuje počet řádků vstupní matice A),  
4) pocetVyrazenychbodu (tuto hodnotu určuje proměnná g),  
5) spravnychBodu (určuje počet řádků matice D)  
6) ProcentaVyrazenychBodu vyjadřuje počet vyřazených bodů z výpočtu v procentech 
 
Následující schéma nastiňuje princip průběhu programu: 
 

 
 
Principem programu je vyhledávání největší polohové odchylky v daném souboru dat, 

následné porovnání s normovanou směrodatnou odchylkou vypočtenou ze všech dat 
v souboru (tj. směrodatná odchylka je ještě násobena konstantou N 7. Poté následuje:   

                                                
7 Správně by konstanta N měla být nazvána koeficientem spolehlivosti k. 

Vstup (A, 
B) 

For-cyklus 
pro dY 

For-cyklus  
pro dX 

Výstup 

Výpočet 
směrodatné 
odchylky S 

Výpočet 

proměnné 

Norma 

(násobek S) 

Porovnání 
velikosti 
odchylky 
s proměnno
u Norma  

Norma <polohová 

odchylka 

Vyloučení příslušného 
bodu Norma > polohová odchylka 

Konec cyklu 

Stejný postup jako u  
for-cyklu pro dY 
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a) Vyloučení bodu a opakování výpočtu dokud polohová odchylka nebude menší než  
normovaná směrodatná odchylka. Tedy (v programu): 

Norma < a, kde a je maximální polohová 
odchylka a Norma je normovaná 
směrodatná odchylka 

b) Výpis hodnot a ukončení programu, pokud Norma > a (eventuálně pokračování 
následujícím cyklem). 
Volba hodnoty výše zmíněné konstanty N se odvíjí od normálního rozdělení hodnot 

v souboru dat. Naším předpokladem bylo, že chybných bodů je přibližně 5 procent 
z celkového počtu. V programu je tedy pevně dána hodnota konstanty N = 2,5. Tato hodnota 
nejlépe odpovídala našim požadavkům a byla zjištěna experimentálně. 

Jak je popsáno ve výše uvedeném schématu, for-cykly procházející odchylky dY a dX 
jsou totožné cykly procházející pouze hodnoty v jiných sloupcích matice A.  
 Jméno programu je Vyrovnani. Jedná se čistě o pracovní název, pod kterým byly 
prováděny všechny úpravy a testování. Jméno souboru obsahující zdrojový kód je  vyrovani.m 
a lze jej nalézt na digitální příloze k BP. Program lze spustit pouze programu MATLAB nebo 
v aplikacích podporujících soubory typu m-file, které jsou ovšem výhradní doménou právě 
programu MATLAB. Příkaz na spuštění programu je příkaz vyrovnani(A,B). Vstupní matice 
A a B jsou popsány výše. Na digitální příloze jsou k souboru se zdrojovým kódem přiložena 
vzorová data.  

4.9.3. Návrhy na další úpravy 
K programu by bylo vhodné doplnit jednoduché grafické uživatelské rozhraní (dále jen GUI), 
což by velmi zpříjemnilo používání programu. Toto GUI by mělo obsahovat například 
možnost volit při každém spuštění programu hodnotu různých konstant, především pak 
hodnotu konstanty N. Bylo by také vhodné doplnit vykreslení normálního rozdělení vstupních 
hodnot před samotným během programu a tím usnadnit volbu konstanty N.    

Dále by bylo vhodné implementovat program tak, aby pracoval na libovolném 
počítači, tj. i na počítači, který nemá nainstalován program MATLAB. Vhodná by byla 
například implementace v jazyce Java nebo Basic.   

 

 

4.9.4. Příklad výstupu  
 
vyhozenyBodPriX = 
 
       13452 

 
vyhozenyBodPriX = 
 
        4177 

 
vyhozenyBodPriX = 
 
   970 
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MaticeSpravnychBodu = 
 
                       379                    778255                    996340 
                       949                    748215                    992712 
                       962                 735419.83                 994282.48 
                      1102                 745296.95                 992039.01 
                      1108                 751740.65                 992511.93 
                      1109                 750399.17                 992228.48 
                      2327                  731190.5                  958750.4 
                      2329                 736356.62                 957608.95 
                      4161                 739384.52                 982871.29 
                      4376                 757721.77                 975647.76 
                      4387                 756062.69                 976618.17 
                      5361                 750389.38                 990558.97 
                      6005                 754800.82                 965699.82 
                      6434                  755632.8                 999925.22 
                      6436                 743238.11                 993785.37 
                      6756                 751125.58                 988834.82 
                      6769                 738832.58                 996830.85 
                      6882                 779345.59                1006327.87 
                      7723                 785706.07                  976858.8 
                      8438                 736262.06                1007897.82 
                      8444                 732073.67                 998884.39 
                      8478                 752898.07                  990459.1 
                      8481                 750208.46                 984463.91 
                      8488                 769363.05                 993267.18 
                      8491                 760816.37                 998290.44 
                      9502                 735237.77                 971688.85 
                      9647                    778274                    996990 
                      9763                 754948.75                 982125.69 
                      9767                 753885.96                 976888.87 
                      9782                 728260.76                 974756.14 
                     10364                 774423.59                 985575.58 
                     10509                 762354.96                 986498.85 
                     10707                 720824.42                 975065.42 
                     13386                 767557.66                 980303.72 
                     15729                    781408                    990641 
                     15738                 772244.35                 972089.96 
                     15757                 777225.64                 980857.04 

 
MaticeVyrazenychBodu = 
 
                       970                    738603                    999542 
                      4177                 770006.76                 988360.48 
                     13452                 727132.25                 993398.35 

 
PocetBoduCelkem = 
 
    40 
 
pocetVyrazenychbodu = 
 
     3 

 
spravnychBodu = 
 
    37 
 
ProcentaVyrazenychBodu = 
 
                       7.5 
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5. Přesnost zobrazení dalších prvků polohopisu 

5.1. Hodnocené prvky polohopisu 
V předchozích kapitolách byla popisována analýza přesnosti sídel zobrazených na 
rukopisných Müllerových mapách Rakovnického a Litoměřického kraje. Při této analýze bylo 
dosaženo vhodné lokalizace těchto map. Tato lokalizace, konkrétně lokalizace pomocí 
reprezentantů shluků při zachování dvaceti procent bodů, sloužila pro lokalizaci a 
transformování výkresu vybraných liniových znaků z obou krajů. Tyto znaky jsou zobrazeny 
v příloze bakalářské práce č. 2 a č. 3.  
 Dále byly digitalizovány ostatní prvky polohopisu obou map, které obsahují například 
osamocené kaple a kostely, hrady, mlýny nebo hostince. Vzhledem k tomu, že tyto prvky 
polohopisu nejsou obsaženy v žádné veřejně dostupné databázi, nebude s nimi dále 
pracováno. 

Přesnost bodových znaků zobrazených v rukopisných mapách, konkrétně pak 
bodových znaků jednotlivých sídel je popsána výše. Co se další přesnosti zobrazení těchto 
bodů týká, je vhodné porovnat přesnost zobrazení bodů identických pro obě rukopisné mapy. 
Tedy bodové znaky sídel, které jsou společné pro obě rukopisné mapy.  
 Majoritně hodnocenými prvky polohopisu budou liniové prvky, především pak linie 
řek. Dále bude hodnocena přesnost návaznosti liniových prvků, které jsou společné pro obě 
rukopisné mapy. Tedy návaznost hranic krajů, silnic, atd. 

5.2. Přesnost zobrazení liniových prvků  
Jak již bylo řečeno výše, byla pro lokalizaci výkresu digitalizovaných liniových prvků 
vytvořeného v programu Kokeš použita metoda lokalizace pomocí reprezentantů jednotlivých 
shluků. Tato byla dále zkombinována s nereziduální transformací TPS transformace. Celková 
odchylka, tedy střední souřadnicová odchylka této transformace, je 910 m pro kraj 
Litoměřický a 500 m pro kraj Rakovnický. Hlavním porovnávacím kritériem přesnosti u 
těchto znaků byla zvolena průměrná odlehlost linií a střední odlehlost [9] po provedené 
lokalizaci. 

5.2.1. Polohová přesnost říčních toků 
Jako podklad pro posouzení přesnosti posloužila vektorizovaná podoba ZM 1:10 000.  Jak 
bylo zmíněno výše, posouzení přesnosti proběhlo pomocí výpočtu střední odlehlosti linií a 
průměrné odlehlosti linií.  
 V Litoměřickém kraji byla posuzována přesnost řek, které byly zobrazeny dvoučarově. 
Tento parametr splňují pouze řeky Labe a Ohře. Tyto řeky tvoří zároveň velkou část jižní 
hranice Litoměřického kraje. Analyzovaná říční síť je zobrazena na obr. 5.1. 
  Při pohledu na obr. 5.1. vidíme, že tyto řeky jsou po lokalizaci přibližně jak 
geometricky, tak polohově odpovídající jejich současnému stavu. Ohbí řek, jak Labe, tak 
Ohře jsou patrné i na rukopisné mapě. Maximální odchylka koryta řeky Labe byla vypočtena 
na 1,3 km. V případě Ohře pak tato odchylka dosáhla hodnoty 0,8 km. Můžeme tedy říci, že 
říční síť v této rukopisné mapě je zakreslena přesně, a to v rámci možností 18. století. Po 
analýze přesnosti pomocí průměrné odlehlosti linií byly zjištěny hodnoty uvedené v tabulce 
tab. 5.3. Tyto hodnoty nám ukazují, že řeky v rukopisné mapě Litoměřického kraje jsou 
zakresleny přibližně se stejnou přesností.   
 V Rakovnickém kraji je říční síť rozsáhlejší než v kraji Litoměřickém (vzhledem 
k počtu velkých řek). Zde jsou zakresleny řeky Labe, Vltava, Ohře a Berounka. Tyto řeky 
byly také použity pro analýzu přesnosti zobrazení liniových prvků. Zobrazení lokalizovaných 
řek z rukopisné mapy do současného stavu je zobrazeno na obrázku 5.2. Stejně jako u řek 
v mapě Litoměřického kraje je zřejmé, že Müller zachoval při tvorbě map velmi dobře tvary 
koryt řek. Maximální hodnota vzdálenosti mezi korytem řeky současného stavu a 
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lokalizovaného koryta řeky z Müllerovy mapy je v případě Ohře 1,4 km, v případě Berounky 
1,8 km. Dále pak v případě Labe je tato odchylka 1,3 km a v případě Ohře 0,7 km. Můžeme 
říci, že rukopisná Müllerova mapa Rakovnického kraje zobrazuje věrně tvar i polohu říční sítě 
v této lokalitě. Výsledky analýzy pomocí odlehlostí linií jsou uvedeny v tabulce 5.4. Stejně 
jako u kraje Litoměřického, i zde jsou výsledky přesnosti jednotlivých řek prakticky totožné a 
na základě jejich výsledků můžeme říci, že všechny řeky jsou v mapě zakresleny se stejnou 
přesností.    
Pro každou hodnocenou řeku byla provedena výše zmíněná analýza odlehlosti linií. Při této 
analýze byly porovnávány hodnoty dílčích odlehlostí linií s k-násobkem střední odlehlosti od 
průměrné odlehlosti linií. Hodnoty odlehlostí byly analyzovány, tj. byly selekcí podle níže 
uvedených podmínek odstraněny odlehlosti, které překračují velikost op ± 2modl. Tím byly 
odstraněny systematické chyby a mohla být spočtena výsledná odlehlost linie. Tyto výsledky 
jsou obsaženy v tabulce 5.3. (Litoměřický kraj) a 5.4.(Rakovnický kraj). Za systematickou 
chybu v zákresu bylo považováno, pokud velikost dílčí odlehlosti byla větší než hodnota      
2-násobku střední odlehlosti. 

 Výsledkem rozboru poměru velikostí dílčích odlehlostí a střední odlehlosti je tabulka 
5.1 (Litoměřický kraj) a 5.2.(Rakovnický kraj) ukazující, kolik procent dílčích odlehlostí 
odpovídá pro k-násobek střední odlehlosti pro analyzované řeky. Parametr k byl volen 1 a 2. 
Na základě tohoto rozboru můžeme říci, že pokud: 

1) Většina (tedy alespoň 85 %) splňuje podmínku oi ≤ op ± modl (
8) můžeme říci, 

že linie je zakreslena v mapě velmi přesně a je zachována jak její geometrie, 
tak její poloha. 

2)  Většina (tedy alespoň 85 %) splňuje podmínku oi ≤ op ± 2modl můžeme říci, že 
v mapě je přibližně zachována jak geometrie linie, tak její poloha. Přesnost 
zákresu tedy není příliš vysoká a styl zákresu se blíží spíše k schématickému 
zákresu linie. 

3) Většina (tedy alespoň 85 %) splňuje podmínku oi ≥ op ± 2modl jedná se pouze 
schématický zákres linie. 

 
Tab. 5.1. Výsledky analýzy po odstranění systematických chyb 

Litoměřický kraj    

Procenta oi splňující podmínku 
Řeka 

oi ≤ op ± modl [%] oi ≤ op ± 2modl [%] oi ≥ op ± 2kmodl [%] 

Výsledná 
přesnost linie 

Labe 68 100 0 
přibližný 
zákres 

Ohře 66 100 0 
přibližný 
zákres 

 
 
Tab. 5.2. Výsledky analýzy odlehlosti po odstranění systematických chyb 
Rakovnický kraj 

Procenta oi splňující podmínku 
Řeka 

oi ≤ op ± modl [%] oi ≤ op ± 2modl [%] oi ≥ op ± 2kmodl [%] 

Výsledná přesnost 
linie 

Labe 54 92 8 přibližný zákres 

Vltava 50 75 25 
Přibližný až 
schématický 

zákres 

Ohře 58 95 5 přibližný zákres 

Berounka 60 97 3 přibližný zákres 

 

                                                
8 oi je dílčí odlehlost, modl je střední odlehlost, op je průměrná odlehlost linie 
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Obr. 5.1. Říční síť Litoměřického kraje; zdroj: výstup z programu Kokeš, databáze ArcČR 

 

 
Obr. 5. 1. Říční síť Rakovnického kraje; zdroj: výstup z programu Kokeš, databáze ArcČR 
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Tab. 5.3. Odlehlost linií řek v Litoměřickém kraji 

Litoměřický kraj   

Řeka 

Průměrná 
odlehlost od 

referenční linie 
řeky [m] 9 

Střední odlehlosti linie 
[m] 

Délka zobrazeného 
koryta [km] 10 

Labe -69 311 145,3 

Ohře -34 235 58,3 

 
 
Tab. 5.4. Odlehlost linií řek v Rakovnickém kraji 

Rakovnický kraj   

Řeka 
Průměrná odlehlost 
od referenční linie 

řeky [m]11 

Střední odlehlosti linie 
[m] 

Délka zobrazeného 
koryta na mapovém 

listu[km] 

Labe -76 237 58,5 

Vltava 34 142 74,9 

Ohře 34 270 84,3 

Berounka -20 303 100,2 

 
 

Porovnáme-li zobrazení řek v rukopisné mapě Litoměřického a Rakovnického kraje na 
základě analýzy odlehlostí linií, můžeme říci, že přes větší přesnost lokalizace Rakovnického 
kraje, jsou řeky v rukopisné mapě Litoměřického kraje zobrazeny se stejnou přesností jako 
v mapě kraje Rakovnického. Nejpřesněji zobrazenou řekou na obou rukopisných mapách 
s přihlédnutím k velikosti průměrné odlehlosti i střední odlehlosti je řeka Ohře.  

5.2.2. Polohová přesnost komunikační sítě 
V obou rukopisných Müllerových mapách krajů jsou tyto cesty zobrazeny pouze jako 
spojnice nejdůležitějších sídel. V těchto sídlech se nacházely jak důležité císařské nebo 
církevní instituce, tak i poštovní stanice. Vzhledem k tomu, že většina těchto cest již dnes, po 
skoro třech stech letech, nemá takovou důležitost, je jejich vyhledání a porovnání 
s rukopisnými mapami velmi obtížné a ve většině případů téměř nemožné. Přes tento fakt je 
možné najít úseky cest, které výrazně připomínají dnešní podobu silnic (především pak silnic 
I. třídy). Na mapě Litoměřického kraje se jedná například o úsek silnice Lovosice – Ústí nad 
Labem nebo Litoměřice – Úštěk . V mapě Rakovnického kraje by jsme tuto podobnost nalezli 
například u silnice Velvary – Louny. Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že většina těchto 
komunikací v rukopisné mapě má dnes (i přes stejná počáteční a koncová sídla) výrazně jiný 
průběh nebo průběh komunikací sleduje jen v malých úsecích.  
 

5.3. Polohová přesnost bodových prvků 
Cílem této kapitoly by měl být závěr, zda-li jsou bodové znaky sídel zobrazených na 
rukopisných mapách výrazně přesnější, jedná-li se o sídla zobrazená uvnitř hranice kraje, 
kterým se rukopisná mapa zabývá, nebo zda-li jsou všechna sídla na mapovém listě rukopisné 
mapy zakresleny se stejnou přesností, tj. sídla uvnitř hranic kraje mají stejnou přesnost 
zobrazení jako sídla mimo tyto hranice.  

                                                
9 Kladná (záporná) hodnota průměrné odlehlosti určuje náchylnost k posunutí posuzované linie napravo (nalevo) 
od linie referenční. 
10 V případě Labe nebyla počítána odlehlost linií za hranicemi ČR. Délka Labe uvedená v tabulce je délka i za 
hranicemi ČR. 
11 Viz poznámka 9. 
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5.3.1. Polohová přesnost sídel uvnitř hranic kraje 
Sídla zobrazená uvnitř hranice kraje byly selektovány v programu Kokeš. Na jejich lokalizaci 
byla použita metoda reprezentantů shluků. Následně pak byla určena průměrná polohová 
odchylka p, která také charakterizuje přesnost lokalizace těchto sídel. Porovnání přesnosti 
bylo provedeno pro obě rukopisné mapy. 
 V případě kraje Rakovnického obsahuje kraj celkem 540 sídel z toho 399 sídel 
existuje i dnes. Jejich průměrná polohová odchylka byla určena jako průměr všech 
polohových odchylek z programu Kokeš. Tedy p = 590 m. Dále byla určena průměrná střední 
polohová odchylka q = 420 m. 
 Litoměřický kraj obsahuje celkem 870 sídel a z toho 557 existuje i dnes. Jejich 
průměrná polohová odchylka po lokalizaci je p = 680 m a průměrná střední polohová 
odchylka q = 480 m. 
 Je vidět, že sídla zobrazená v kraji Rakovnickém jsou přesněji zobrazena a 
lokalizována než sídla kraje Litoměřického. 

5.3.2. Polohová přesnost sídel mimo hranice kraje 
Stejně jako sídla uvnitř hranic kraje byla selektována i sídla mimo tyto hranice. Tato selekce 
proběhal v programu Kokeš a pro jejich lokalizaci byla stejně jako v předchozím případě 
použita lokalizace pomocí reprezentantů shluků zkombinována s TPS transformací. Porovnání 
přesnosti bylo provedeno pro obě rukopisné mapy. 
 Na mapovém listu Rakovnického kraje mimo hranice kraje je zobrazeno celkem  339 
sídel. Z tohoto počtu jich dnes existuje 306. Pro tato existující sídla byla určena průměrná 
polohová odchylka p a průměrná střední polohová odchylka q. Tyto odchylky mají hodnoty p 
= 660 m a q = 470 m.  
 List kraje Litoměřického zobrazuje mimo hranice kraje celkem 159 sídel (mimo sídla 
na německé straně českoněmeckého pohraničí). Z tohoto počtu dnes existuje 122. Pro tato 
sídla byla opět určena průměrná polohová a průměrná střední polohová odchylka p a q. Jejich 
hodnoty jsou p = 660 m a q = 470 m.   

5.3.3. Zhodnocení 
Porovnáme-li zjištěné průměrné odchylky p a q v závislosti na kraji, je vidět, že sídla uvnitř 
hranice kraje Rakovnického mají vyšší přesnost než sídla mimo hranice tohoto kraje a celkově 
mají vyšší přesnost zobrazení než sídla kraje Litoměřického.  
 Porovnáme-li přesnost sídel zobrazených na listu kraje Litoměřického, dojdeme 
k závěru, že sídla uvnitř i vně hranice kraje mají přibližně stejnou přesnost zobrazení. 

5.4. Porovnání přesnosti zobrazení na společných oblastech map  
Vzhledem k faktu, že Litoměřický a Rakovnický kraj byly kraje sousední, je kresba 
polohopisného obsahu na mapách duplicitně. Na obou mapách je duplicitní polohopis  asi na 
1/6 mapového listu. Dále je zobrazen duplicitní zákres map v různých vrstvách (hranice krajů, 
řeky, silnice, sídla společná pro oba kraje). Kromě bodových a liniových znaků je zde také 
zobrazena duplicitně  síť geografických souřadnic. Pro určení přesnosti liniových prvků byla 
použita analýza odlehlosti linií. Přesnost zobrazení sídel, tedy bodových znaků, společných 
pro oba kraje je určena průměrnou polohovou odchylkou těchto bodů.  
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5.4.1. Duplicitní zákres říční sítě  

 
Obr. 5.3.  Duplicitní zákres říční sítě; zdroj: výstup z programu Kokeš, databáze ArcČR 

 
Jak je vidět na obrázku 5.3, řekami společnými pro obě rukopisné mapy jsou řeky 

Labe a Ohře. Jejich překryv kresby je na celé délce toku maximální. Ovšem jsou zde vidět i 
výjimky, kdy rozdíl vzdálenosti linií řek je až 1,2 km ve skutečnosti. Porovnání zákresu 
těchto řek se správnou polohou těchto toků je popsán výše. Vzhledem k tomu, že tyto řeky 
tvoří i 90 procent  společné hranice krajů, dovolil bych si hodnocení přesnosti pomocí analýzy 
odlehlosti linií odkázat na hodnocení odlehlosti hranic krajů (kapitola 5.4.3.).  

5.4.2. Duplicitní zákres komunikační sítě  
Na obr. 5.4 je vidět vybrané císařské silnice z rukopisných Müllerových map 

Litoměřického a Rakovnického kraje (viz. legenda). Obě mapy mají společnou pouze jednu 
silnici. Po lokalizaci obou rukopisných map došlo k překrytí částí této silnice, jež je zobrazen 
na obr. 5.4. Maximální rozdíl mezi těmito silnicemi je 1,8 km ve skutečnosti, ale průměrná 
odchylka těchto hodnot je 0,3 km. Po analýze odlehlosti linií byly zjištěny hodnoty průměrné 
odlehlosti  a střední odlehlosti linií těchto dvou silnic. Jako referenční linie pro analýzu byla 
vzhledem k vyšší přesnosti lokalizace mapy vzata linie silnice z mapy Rakovnického kraje. 
Výsledky analýzy jsou následující: 

1) Střední odlehlost modl = 470 m  
2) Průměrná odlehlost op = - 47 m  

5.4.3. Duplicitní zákres hranic krajů 
Vzhledem k tomu, že společnou hranici krajů tvoří z 90 procent řeky Labe a Ohře, je obraz 
těchto hranic skoro totožný s obrazem překrytí řek (obr. 5.3.). Zobrazení těchto hranic je 
provedeno na obr. 5.5. (viz níže). Jelikož chyby těchto hranic jsou totožné s chybami řek, 
odkazuji tímto na kapitolu 5.3.1. Duplicitní zákres říční sítě, kde jsou potřebné údaje 
uvedeny. Na přesnost hranic byla aplikována analýza odlehlosti linií. Jako referenční linie 
byla v tomto případě použita linie lokalizované hranice Rakovnického kraje (z důvodu větší 
přesnosti lokalizace této rukopisné mapy). Výsledky analýzy odlehlosti po odstranění 
systematických chyb jsou následující: 

1) Střední odlehlost modl = 209 m, 
2) průměrná odlehlost op = 43 m. 
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Obr. 5. 4. Duplicitní zákres silnic; zdroj: výstup programu Kokeš 

 
 

 
Obr. 5. 5.  Duplicitní zákres hranic krajů; zdroj: výstup programu Kokeš 

    

5.4.4. Analýza sídel společných pro obě rukopisné mapy  
Tato analýza probíhala na principu porovnání polohy lokalizovaných sídel společných pro obě 
rukopisné mapy. Výběr sídel byl proveden porovnáním seznamů lokalizovaných sídel 
vzniklých při lokalizaci pomocí reprezentantů shluků. Tímto porovnáním byla vybrána sídla 
společná pro obě rukopisné mapy. Celkem bylo vybráno 157 sídel. Pro tato sídla byly určeny 
polohové odchylky. Z těchto odchylek byla následně určena průměrná polohová odchylka p. 
Tato odchylka má hodnotu p = 616 m. Zobrazení polohových odchylek těchto sídel je 
zobrazeno na obrázku níže (obr .  5.6.). 
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Obr. 5. 6. Zobrazení polohových odchylek sídel společných pro obě podkladové mapy 

5.4.5. Překrytí a návaznost zobrazené zeměpisné sítě 
Posledním hodnoceným parametrem mapy je zobrazená zeměpisná síť. V každém kraji byl 
použit jiný interval zobrazené sítě poledníků a rovnoběžek, což výrazně napomáhá v přiřazení 
jednotlivých zeměpisných souřadnic ke kraji odkud byly vzaty a k orientaci v obrázku 5.7, 
kde jsou tyto sítě zobrazeny. Při pohledu na návaznost sítě je zřejmé, že přesnost této sítě není 
nejlepší. Velikost odchylek jak zeměpisné délky, tak zeměpisné šířky, se konstantně zvětšuje 
se vzdáleností od levého okraje mapových listů. Sítě zeměpisných souřadnic jsou oproti sobě 
stočeny o 1,65 grádu, tj. přibližně 1° 30‘. Navíc byla v mapách objevena hrubá chyba 
v popisu poledníků, kdy jeden z poledníků byl na mapě Litoměřického kraje označen 
hodnotou 36° , zatímco na mapě Rakovnického kraje byl označen hodnotou 37°.  

 
Obr. 5.6. Zobrazení návaznosti sítě zeměpisných souřadnic jednotlivých krajů; zdroj: Výstup z programu 

Kokeš 
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5.5. Určení počátku geografické sítě zobrazené v rukopisných 
mapách 

5.5.1. Princip určení 
V předchozích kapitolách byla zmíněna síť geografických souřadnic. Při jejím bližším 
zkoumání je zřejmé, že počátek soustavy geografických poledníků není totožný s počátečním 
„Ferrským“ poledníkem, ani s počátkem v  Greenwichském poledníku. Ovšem při porovnání 
těchto počátečních poledníků s přibližným počátkem použitým v rukopisných mapách jsme 
došli k závěru, že bližším z těchto dvou počátků je poledník „Ferrský“.  
 Samotný postup a všechny výpočetní kroky probíhaly v programu Kokeš. Prvním 
krokem postupu bylo vygenerování průsečíků geografické sítě souřadnicového systému WGS 
a určení těchto průsečíků v systému S-JTSK. Průsečíky byly počítány po 1 minutě a to jak pro 
zeměpisnou šířku, tak pro zeměpisnou délku. Za pomoc při tomto kroku bych chtěl poděkovat 
Ing. Janu Ježkovi, který tento krok provedl a poskytl nám potřebné výsledky.  
 Druhým krokem byla digitalizace geografické sítě zobrazené na rukopisné mapě. Pro 
určení počátku byla vybrána rukopisná mapa Litoměřického kraje. Zde je nejmenším 
intervalem sítě 1 minuta.  
 Po digitalizaci sítě byly vytvořeny průsečíky jednotlivých poledníků a rovnoběžek 
geografické sítě a tyto byly  transformovány do S-JTSK  lokalizací pomocí  reprezentantů 
shluků (při zachování 20 procent bodů) a TPS transformace.  
 Aby bylo možné vztáhnout geografickou síť z rukopisné mapy k ferrskému poledníku, 
bylo nutné k zeměpisné délce bodů určených ve WGS přičíst rozdíl zeměpisné délky mezi 
greenwichským a ferrským poledníkem. Tento rozdíl má velikost 17°40´.  
 Následně proběhlo přečíslování lokalizovaných průsečíků tak, aby bylo možné počítat 
souřadnicové diference mezi odpovídajícími si lokalizovanými průsečíky a průsečíky sítě 
WGS.  Z těchto diferencí byly zjištěny velikosti průměrné odchylky dx a dy v S-JTSK. 
Transformací  byly tyto veličiny určeny ve WGS a určena jejich velikost v obloukové míře. 
Tímto bylo určení počátku dokončeno. 
 

5.5.2. Výsledky 
Výše popsaným postupem byly zjištěny hodnoty posunu geografické sítě použité Müllerem 
od ferrského poledníku zobrazené na rukopisné Müllerově mapě Litoměřického kraje. Pro 
výpočet bylo použito celkem 1912 bodů. Tento počet by mohl být ještě navýšen, kdyby byla 
do výpočtu zahrnuta i rukopisná mapa kraje Rakovnického.  
 Výsledná průměrná odchylka dx = 62166 m a průměrná odchylka dy = -323505,4 m (v 
S-JTSK). Na základě těchto výsledků můžeme říci, že počátek Müllerovy geografické sítě je 
posunut od Ferra o 5° 33‘ na západ a od rovníku o 0° 32‘ na sever. Jako počáteční poledník 
může být považován poledník 23° 12‘ z.d.(WGS) a hlavní kružnici celé soustavy tvoří 
rovnoběžka 0° 32‘ s.š. (WGS).  
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Závěr 
Rozborem přesnosti jednotlivých polohopisných prvků obsahu mapy bylo dokázáno, že 
všechna zobrazená sídla mají přibližně stejnou přesnost zákresu v rukopisných mapách. Tímto 
rozborem  bylo  také zjištěno, že sídla zobrazená na rukopisné Müllerově mapě Rakovnického 
kraje mají větší přesnost zákresu než sídla zobrazené na mapě kraje Litoměřického. 
 Na základě těchto zjištění byla data sloučena do jednotlivých oblastí a rozdělena na 
data náležející mapě Rakovnického kraje a data náležející mapě kraje Litoměřického. Po 
provedení lokalizace map byla určena přesnost této lokalizace, která se ukázala být postačující 
pokud transformační klíč použitý pro lokalizaci nebudeme aplikovat na nereziduální 
transformaci rastrového ekvivalentu lokalizovaných map.  

Na těchto datech byla provedena shluková analýza. Tímto bylo zjištěno, že 
lokalizovaná sídla mají ve vybraných místech podobnou polohovou odchylku a vzhledem k  
velikosti a směru této odchylky a poloze sídla byla lokalizovaná sídla rozdělena do několika 
shluků, které se staly základem lokalizace. Z těchto shluků bodů byl vypočten transformační 
klíč pro afinní transformaci, kterou byla provedena lokalizace map.  

Dále byla zkoumána možnost  aplikace nereziduální transformace pro lokalizaci  
rastrových ekvivalentů rukopisných map. Tato aplikace, při použití transformačního klíče 
sestaveného pro předchozí lokalizace (jeden soubor dat, shluková analýza) nebyla možná 
v důsledku vzniku velkého počtu netransformovatelných oblastí rastru. Bylo tedy nutné určit 
body vhodné pro lokalizaci tak, aby nedocházelo k vzniku těchto oblastí. Tyto body byly 
vybrány jako reprezentanti jednotlivých shluků shlukové analýzy s úvahou, že bude 
zachováno 20 procent z celkového množství bodů sídel rozdělených do shluků. Na základě 
takto vybraných bodů sídel byl vytvořen transformační klíč pro lokalizaci rastrových 
ekvivalentů rukopisných map, který dovoluje na tyto rastry použít nereziduální transformaci a 
tím i velmi přesnou lokalizaci těchto rastrů.  

Následně pak na základě této lokalizace byl proveden výpočet měřítka mapových listů 
rukopisných map. Kde: 

1) Rukopisná Müllerova mapa Litoměřického kraje má měřítko 1: 100050. 
2)  Rukopisná Müllerova mapa Rakovnického kraje má měřítko 1: 106150. 

  
 Optimálním způsobem lokalizace byla   lokalizace  výběre bodů  reprezentantů 
jednotlivých shluků, získaných na základě  shlukové analýzy. Tento způsob lokalizace byl 
vybrán na základě rozboru přesnosti jednotlivých metod a testované hodnoty střední polohové 
odchylky všech bodů po provedené lokalizaci. 
 Dále byl také proveden rozbor ostatních prvků polohopisu, ve kterém byla hodnocena 
přesnost především liniových prvků mapy. Tento rozbor ukázal, že liniové prvky řek jsou 
v mapě zobrazeny s nepříliš velkou spolehlivostí. V některých případech se hodnocená linie 
blížila svými  vlastnostmi spíše k schematickému zákresu. Ve většině případů však byla 
zachována přibližná geometrická i polohová přesnost hodnocených prvků. 
 V dalším kroku byl proveden test zobrazení prvků v oblastech společných pro 
sousední mapové listy, který ukázal, že přesnost zákresu hodnocených společných prvků není 
výrazně větší ani menší než přesnost rukopisných map. 
 Posledním cílem práce bylo určit počáteční poledník a rovnoběžku Müllerem použité 
geografické sítě. Výsledné hodnoty jsou  23° 12‘ z.d.(WGS) a 0° 32‘ s.š. (WGS). 

 Práci by bylo dále vhodné rozšířit o podrobnější zkoumání použité geografické sítě, 
ostatních liniových a plošných znaků. Dalším rozšířením by mohlo být porovnání zjištěné 
přesnosti lokalizace s lokalizací ostatních rukopisných Müllerových map.  
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Seznam zkratek a pojmů 
TPS Thin Plate Spline, Kubická interpolace 

rozkladem na slabé proužky 
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 
S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  
DBS Upravená databáze sídel 
DB Databáze 
KÚ Katastrální území 
MO Městský obvod 
MČ Městská část 
ZSJ Základní sídelní jednotka 
WGS World Geodetic System – souřadnicový systém 

používaný technologií GPS 
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Příloha 1  

Struktura CD přiloženého k bakalářské práci 
 1PrvkyNaMapach 
 LitomerickyKraj 
  Sidla   .SS soubory sídel zobrazených na rukopisné 
     Müllerově mapě Berounského kraje v místní 
     souřadnicové soustavě rastru rozdělené podle typů 
     sídel, ale také v jednom souboru 
  OstatniPrvky  .SS soubory dalších prvků polohopisu zobrazených 
     na rukopisné Müllerově mapě Berounského kraje 
 RakovnickyKraj 
  Sidla   .SS soubory sídel zobrazených na rukopisné 
     Müllerově mapě Prácheňského kraje v místní 
     souřadnicové soustavě rastru rozdělené podle typů 
     sídel, ale také v jednom souboru 
  OstatniPrvky  .SS soubory dalších prvků polohopisu zobrazených 
     na rukopisné Müllerově mapě Prácheňského kraje 
2Lokalizace 
 1RozborPresnostiSidel 
  LitomerickyKraj 
   KliceAProtokoly transformační klíče a protokoly lokalizace podle 
     typů sídel 
   Vystup  .stx soubory jednotlivých typů sídel lokalizované 
     v S_JTSK 
   Porovnani Porovnání lokalizovaných bodů s identickými body 
     DB sídel 
  RakovnickyKraj 
   KliceAProtokoly transformační klíče a protokoly lokalizace podle 
     typů sídel 
   Vystup  .stx soubory jednotlivých typů sídel lokalizované 
     v S_JTSK 
   Porovnani Porovnání lokalizovaných bodů s identickými body 
     DB sídel 
 2JakoJedenSouborDat 
  LitomerickyKraj 
   SSMuller_LTM_JedenSouborDat.stx souřadnice bodů lokalizovaných v          

S-JTSK 
     podle lokalizace v jednom souboru 
   LTM_vyrazeneBody.stx body odstraněné jako hrubé hrubé chyby 
   LTM_jedenSouborDat.txt transformační klíč lokalizace v jednom souboru 
    LTM_ jedenSouborDat _prot.txt transformační protokol lokalizace 

v jednom souboru 
   PorvnananiJedenSouborDat.xls 
     porovnání bodů lokalizovaných v jednom souboru 
     s identickými body DB sídel 
  RakovnickyKraj 
   SSMuller_RAK_JedenSouborDat.stx souřadnice bodů lokalizovaných v          

S-JTSK 
     podle lokalizace v jednom souboru 
   RAK_vyrazeneBody.stx body odstraněné jako hrubé hrubé chyby 
   RAK_jedenSouborDat.txt transformační klíč lokalizace v jednom souboru 
   RAK_ jedenSouborDat _prot.txt transformační protokol lokalizace 

v jednom souboru 
   PorvnananiJedenSouborDat.xls 
     porovnání bodů lokalizovaných v jednom souboru 
     s identickými body DB sídel 
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 3ShlukovaAnalyza 
  LitomerickyKraj 
   SSMuller_LTM_SAdTPS.stx  sobor bodů lokalizovaných v S-JTSK 
     po shlukové analýze pomocí afinní transformace 
     a TPS dotransformace 
   ShlukyShlukovaAnalyza.stx 
     soubor bodů s přiřazenými čísly shluků  
    
   ShlukovaAnalyzaTransformacniKlic.txt 
     transformační klíč lokalizace po shlukové analýze 
   ShlukovaAnalyzaTransformacniKlic _prot.txt 
     transformační protokol lokalizace po shlukové 
     analýze 
  RakovnickyKraj 
   SSMuller_LTM_SAdTPS.stx  sobor bodů lokalizovaných v S-JTSK 
     po shlukové analýze pomocí afinní transformace 
     a TPS dotransformace 
   ShlukyShlukovaAnalyza.stx 
     soubor bodů s přiřazenými čísly shluků  
    
   ShlukovaAnalyzaTransformacniKlic.txt 
     transformační klíč lokalizace po shlukové analýze 
   ShlukovaAnalyzaTransformacniKlic _prot.txt 
     transformační protokol lokalizace po shlukové 
     analýze 
 
 4VyberReprezentantů12 
  LitomerickyKraj 
   LTM_VyberReprezentantu_DBS.stx 
     soubor bodů označených za reprezentanty s čísly 
     shluků v místní souřadnicové soustavě rastru 
   VyberRepre20.txt transformační klíč lokalizace po výběru 
    
   VyberRepre20_prot.txt transformační protokol lokalizace po výběru 
     Reprezentantů 
   LTM_shluky.vyk Hranice Shluků 
 
   
  RakovnickyKraj 
   RAK_VyberReprezentantu_DBS.stx 
     soubor bodů označených za reprezentanty s čísly 
     shluků v místní souřadnicové soustavě rastru 
   VyberRepre20.txt transformační klíč lokalizace po výběru 
    
   VyberRepre20_prot.txt transformační protokol lokalizace po výběru 
     Reprezentantů 
   RAK_shluky.vyk Hranice Shluků 
 
 
  
 5Přesnost sídel 
  LitomerickyKraj 
   LTM_reprezentanti_TPS.stx 

soubor bodů lokalizovaných v S-JTSK po výběru 
reprezentantů pomocí TPS transformace 

   Priloha8_OdchylkyGr_LTM_VybRepre20TPS.tif grafické zobrazení 
polohových odchylek lokalizovaných sídel 

      
   

                                                
12 20 procent bodů 
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  RakovnickyKraj 
   RAK_reprezentanti_TPS.stx 
     soubor bodů lokalizovaných v S-JTSK po výběru 
     reprezentantů pomocí TPS transformace 
   Priloha9_OdchylkyGr_RAK_VybRepre20TPS.tif grafické zobrazení 

polohových odchylek lokalizovaných sídel 
 
  DuplicitniSidla 
   LTMsidlaSpolecnaSRAK.stx soubor duplicitních bodů z Müllerovy mapy 
     Litoměřického kraje 
   RAKsidlaSpolecnaSLTM.stx soubor duplicitních bodů z Müllerovy mapy 
     Rakovnického kraje 
   odchylkyGrSidla.png Grafické zobrazení polohových odchylek mezi 

společnými sídly 
  
 6PresnostOstatnichPrvkuPolohopisu 
  LitomerickyKraj 
   RekyLTM.bmp Zobrazení lokalizovaných řek na podkladu databáze 

ESRI500v2 
      
   rekyVypocetLTM.vyk výpočetní výkres použitý pro určení ploch a délek 

odlehlých linií v Müllerově mapě Litoměřického 
kraje 

      
   reky.xls  Soubor použitý pro výpočet dílčích odlehlostí linií 

řek  
      
  RakovnickyKraj 
   Reky.bmp Zobrazení lokalizovaných řek na podkladu databáze ESRI500v2 
      
   vypocetReky.vyk výpočetní výkres použitý pro určení ploch a délek 

odlehlých linií v Müllerově mapě Litoměřického 
kraje 

      
   rekyVypocet.xls Soubor použitý pro výpočet dílčích odlehlostí linií 

řek  
 
  
 
7ProgramNaOdstraneniHrubychChyb 
  vyrovnani.m zdrojový kód programu 
  VzorovaData.mat vzorová data pro ukázku funkcí programu 
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Příloha 10-A  Bodové mapové znaky rukopisných Müllerových map 
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Příloha 10-B Liniové a plošné mapové znaky rukopisných Müllerových 
map 

 
Pozn.: LTM = mapa Litoměřického kraje 
            RAK = mapa Rakovnického kraje 
 
 
 
 
 
 


