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Historické mapy. Čechy.  
 

Mezi nejzajímavější a nejvyhledávanější předměty v muzejních expozicích a na 

výstavách patří bezesporu staré mapy, díky nimž, a zejména díky jejich typické a naprosto 

svébytné formě zkratky, se nám často poštěstí, uspořádat si nezřídka kdy nepřehledné a 

složité události, procesy a kontexty do jasných a srozumitelných dějinných, zeměpisných, 

časových nebo kulturních souvislostí. Přitom téměř vždy se ale také nezapomeneme obdivně 

zamyslet nad géniem tvůrců těchto map, kteří byli s minimem technického vybavení schopni 

prozkoumat, zaměřit a zobrazit rozmanitá území, a to bez rozdílu, jednalo li se o metropole na 

živých obchodních cestách nebo o ta nejodlehlejší místa zemských provincií. Staré mapy - jak 

rukopisné, tak i tištěné - mají navíc, prakticky vždy a bez výjimky, také mimořádně vysokou 

estetickou úroveň, pro kterou je můžeme vnímat jako obraz nejen vědeckého, ale také 

uměleckého a výtvarného názoru a projevu doby jejich vzniku v různých oblastech kulturního 

světa. 

Premiérová výstava „Historické mapy. Čechy“ ze sbírek Regionálního muzea 

v Českém Krumlově, obohacená o zápůjčky ze soukromých sbírek, představila v hlavní letní 

sezóně od června do září 2008  kmenový mapový soubor bohemik ze 16. – 19. století, který 

byl od roku 2006 systematicky doplňován formou nákupů.  

K výstavě jsme připravili doprovodný program. Nad rámec tématických přednášek si 

mohli žáci a studenti škol z Českého Krumlova a okolí sami vyzkoušet principy konstrukce a 

zakreslování v mapové síti pomocí nejjednodušších technických pomůcek, které používali 

kartografové před několika staletími 

 

Přehled základních děl české kartografie od 16. do konce 19. století. 

 

Typická silueta Čech, srdce Evropy, vroubeného ze všech stran horami, s nejdelšími 

řekami Vltavou a Labem a s městem Prahou se objevovala již na prvních středověkých 

mapách evropského kontinentu nebo německého zeměpisného prostoru  (al-Idrisí 1154, 

Herefrodská mapa 1290, Mikuláš Kusánský 1450, Erhard Etzlaub 1501, Martin 

Waldseemüller 1513). 

Jako tvůrce první samostatné mapy Čech vstoupil do dějin naší národní kartografie 

mladoboleslavský lékař Mikuláš Klaudyán, který nechal svoji mapu v roce 1518 vytisknout 

formou kolorovaného dřevorytu v norimberské dílně Hieronyma Höltzela. Vyobrazení země, 

s opačnou orientací světových stran než je dnes obvyklé, obsahuje 280 sídlištních značek a 

názvů v českém jazyce, schématicky je znázorněn reliéf krajiny s horami a řekami. Na 

Klaudyánově mapě je přehledně zachycena i síť hlavních zemských silnic a stezek. Přestože 

je dnes znám pouze jediný originální exemplář (SOA Litoměřice, biskupská knihovna), 

rozšířila se tato mapa záhy po celé Evropě, a to v mnoha vydáních a jazykových mutacích 

populárně naučné „Kosmografie“ basilejského kartografa Sebastiana Münstera. 

V roce 1568 byla vydána mapa nová, oválného tvaru s heraldickou výzdobou (Čechy, 

Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice), luteránským teologem Johannem Crigingerem 

z Jáchymova. Na mapě je vykresleno 224 měst, městeček a vesnic, 59 hradů, kromě nich též i 

7 významných klášterů. Do dnešní doby se zachovaly pouze dva neúplné výtisky – 

v Salzburgu a v knihovně Strahovského kláštera, mapa však byla hojně využívána jako 

předloha v dílech nejvýznamnějších vydavatelů „zlatého věku zeměpisných atlasů“ (Gerard 

de Jode, Abraham Ortelius, Gerhard Mercator, Henricus Janssonius). 

Za autora třetí mapy Čech je považován Pavel Aretin z Ehrenfeldu, rodák z Uherského 

Brodu, který také v letech 1609 – 1611 působil jako sekretář Petra Voka z Rožmberka na 

Třeboni. Místopisnou bohatost mapy dokládá rejstřík, který obsahuje1157 lokalit, zároveň 

tato mapa poprvé znázorňuje správní rozdělení země na 15 krajů a dvě významné obchodní 



stezky – Zlatou, vedoucí přes Prachatice, a Novou přes Český Krumlov. Aretinovo pojetí se 

objevuje v mapě Petra Kaeria a Joanna Jannssonia, vydané roku 1620 v Amsterdamu, Johna 

Speeda, vydané 1626 v Londýně, či Sansona d´Abeville, vydané 1654 v Paříži. 

V roce 1712 vyšla ve Frankfurtu nad Mohanem a v Lipsku kniha „Das jetz-lebende 

Königreich Böhmen in seinen historisch- und  geographischen Beschreibung vorgestellt“, 

jejíž přílohou byla rozměrná (853x656mm) a podrobná mapa Čech Johanna Georga (Mořice) 

Vogta, kněze cisterciáckého kláštera v Plasech. Její tiskové desky byly zhotovené 

norimberským rytcem Johannem Leonardem Blanckem. 

Zřetelný pokrok v přesnosti kartografického zobrazení na počátku 18. století, které si 

vyžádalo zejména berní a vojenské využívání map, dokládá Mapa Čech Jana Kryštofa 

Müllera z roku 1720, řadící se plným právem k nejvýznamnějším evropským dílům svého 

druhu, a to nejen svými fascinujícími rozměry (25 sekcí, celkově 240x282cm), popisnou 

detailností (celkem 12 495 lokalit s obsáhlou legendou se 48 značkami - sídla, vodstvo, 

komunikace, mlýny, vinice, doly, hutě, sklárny, poštovní stanice), ale také honosnou 

dekorativní výzdobou, autorem jejíž předlohy byl významný barokní malíř Václav Vavřinec 

Rainer. Mapu vyryl do měděných desek augšpurský rytec Michael Kauffer, dekorativní 

obrazy Daniel Herz. Pro svůj příliš velký formát byla Müllerova mapa ne zcela praktická 

k běžnému užívání, což v roce 1726 vedlo k vydání její zmenšené varianty (144,5x168cm) 

Johannem Wolfgangem Wielandem. Obě tato díla se stala nevyčerpatelnou inspirací a 

předlohou pro mapovou produkci vydavatelů v celé Evropě prakticky až do samotného závěru 

18. století  (Johann B. Homann, Matthaeus Seuter, Tobias Lotter, Antonio Zatta, Didier de 

Vaugondy, Franz Johann von Reilly). 

V roce 1764 navrhl polní maršál Daun Marii Teresii, aby se přistoupilo k novému 

kartografickému zaměření pohraničních zemí monarchie, především území Čech, a to výlučně 

pro vojenské účely. Za základ této vojenské revize, tzv. prvního, josefského, vojenského 

mapování byla vzata Müllerova mapa, mechanicky zvětšená do měřítka 1:28 000, do níž pak 

důstojníci bez doplňujícího triangulačního měření zakreslovali bodle busoly silnice, vodstvo, 

terén, mosty apod. V roce 1769 byla podle těchto záznamů zhotovena redukovaná speciální 

mapa Čech v měřítku 1:110 772 o 273 sekcích, ovšem jen rukopisná, uchovávaná jako přísně 

střežené vojenské tajemství. 

V roce 1777 byly dvorským dekretem vydány pokyny pro zhotovení speciální úřední 

mapy silnic, jež měla obsahovat také data o stavebním materiálu v jejich blízkosti, lomech na 

kámen a štěrkovnách. První rukopisná mapa silnic od F.L. Hergeta vznikla v roce 1787. 

Patentem z roku 1785 se rozhodl císař Josef II. řešit zdanění dominikální i rustikální půdy na 

základě proměření daněných pozemků. Měření probíhala v letech 1785-1786 a po dalším 

zpracování vstoupil tzv. josefský katastr v platnost roku 1789. 

Roku 1817 vydal císař František I. patent o pozemkové dani a vyměření půdy, tedy o 

ustanovení stabilního katastru, který předpokládal kartografické pojednání všech pozemků. 

Stabilní katastr měl sloužit nejen veřejné správě, ale také účelům vědeckým a technickým. 

V letech 1821-1842 byla položena nová trigonometrická katastrální síť se středy soustav na 

věži Dómu sv. Štěpána ve Vídni a vrchu Gusterberg v Horních Rakousích. Mapy 

katastrálních obcí zobrazovaly pozemky s čísly parcel, zástavbu, hřbitovy, komunikační síť, 

vodní toky, loky pastviny, zahrady. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo zaměřeno 12 

696 katastrálních obcí na 49 967 mapových listech o rozměru 66x53cm. 

Již v době napoleonských válek se ukázalo, že první vojenské mapování neodpovídalo 

soudobým požadavkům na přesnost a spolehlivost státního mapového díla. Z jednotlivých 

sekcí josefského mapování nebylo ani možno například sestavit jednotnou mapu rakouské 

monarchie. Roku 1806 byla z rozhodnutí císaře Františka I. zahájena astronomická a 

geodetická měření s cílem vybudovat pevnou trigonometrickou síť. Podkladem druhého 

vojenského mapování se stal zjednodušený obsah map stabilního katastru v měřítku 1:28 000. 

Území Čech bylo zobrazeno na 267 rukopisných kolorovaných sekcích Militär-

Aufnahmssektionen von Böhmen z let 1842-1852. Z těchto sekcí byla odvozena speciální 



mapa 1:144 000 jako první, před veřejností neutajované dílo rakouské státní kartografické 

tvorby, vydané v letech 1847-1860. 

V roce 1819 vydal na žádost Královské české společnosti nauk Martin Alois David, 

astronom a od roku 1799 ředitel hvězdárny v pražském Klementinu, podle vlastních 

astronomických zaměření husté sítě pozemních bodů novou přehlednou mapu Čech. Přesto to 

však byla stále ještě Müllerova mapa z roku 1720, která sloužila až do druhé poloviny 19. 

století za základ nevojenské kartografie Čech. Ze zahraničních firem publikoval české mapy 

Walch v Augsburgu v letech 1798-1830, podobně jako výmarský Kartografický ústav v letech 

1799-1869. Ve Vídni to byl Umělecko-průmyslový comptoir (1802) a Tranquillo Mollo 

(1804, 1809, 1831), po nichž se stala hlavním vydavatelem i českých map firma Artaria 

(1835-1867). Čechám se věnovala i proslulá mapová oficína Justus Perthes v německém 

městě Gotha. Z českých nakladatelství se mapové produkci věnovali Franza, Raffelsperger, 

Berra, Merklas (autor prvního českého zeměpisného atlasu a glóbu), Hinckmann (autor 

prvního průmyslového atlasu Čech), Rainold, Kořistka (jako první využíval vrstevnicového 

systému na českých mapách), Medau, Erben, Loth (autor první závěsné školní mapy Čech), 

Tempský, dlouhou řadu českých map, kreslených převážně kartografem J.E.Wagnerem 

vydala firma Fr. Kytky. Tyto mapy však již nepřinesly výrazná topografická zpřesnění, jejich 

účel byl směřován především pro využívání ve správě, v dopravě a obchodu, v poštovnictví, 

ve školství a turistice. 

Další nedostatky soudobých mapových děl se zřetelně projevily v průběhu bojů, ale 

zejména v rámci masově užívaného dělostřelectví během prusko-rakouské války. Přesné 

topografické mapy byly zároveň stále více žádané ve správním a hospodářském životě 

monarchie – zejména při stavbě silnic a železnic, splavňování vodních toků, melioračních 

pracích, v hornictví, při povrchové těžbě apod. Z tohoto důvodu rozhodlo rakouské 

ministerstvo války v roce 1868 uskutečnit nové, tzv. třetí vojenské mapování, jehož 

výsledkem byla generální mapa 1:200 000 a přehledná mapa střední Evropy 1:750 000, obě 

tištěné jednobarevnou heliogravurou a později doplněné zeleným přítiskem. Po rozpadu 

Rakouska-Uherska převzal mapy třetího vojenského mapování československý stát a provedl 

nezbytné úpravy, především doplnění změněného obsahu a počeštění názvosloví.  

 

Historik a kurátor sbírek Mgr. Ivan Slavík se zasloužil v uplynulých letech o výrazné 

obohacení muzejní podsbírky map a v roce 2008 z ní připravil reprezentativní výstavu. 



 

Abraham Ortelius, 1570. 

 

Výuková hodina kartografie se studenty Gymnázia. 



 

 

 
Mapa Čech Jana Kryštofa Müllera, 1726. 


