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1. ÚVOD

Nezpracovaný kartografický materiál je součástí sbírek mnoha paměťových institucí v České
republice. I v současné době stále ještě probíhá proces jeho popisu a digitalizace, tak aby
mohlo dojít  k lepšímu zpřístupnění  mapových sbírek a fondů obsahujících mapy a další
kartografické materiály odborné i laické veřejnosti. Specifičnosti a různorodost tohoto druhu
dokumentů však vyžaduje řídit se při jejich zpracování množstvím doporučení, které kladou
vysoké nároky na katalogizátory i pracovníky zapojené do procesu digitalizace a následného
nakládání  se  získanými  daty a digitalizáty.  Tato metodika,  zabývající  se  aspekty celého
procesu  zpracování  a  digitalizace  kartografických  dokumentů,  proto  nabízí  doposud
chybějící,  komplexní  pohled  na  celou  problematiku  nakládání  s  mapami  v  paměťových
institucích. Metodika vznikla v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace – Moravská zemská knihovna v Brně.

1. 1. Cíle metodiky

Předkládaná  metodika  nabízí  paměťovým  institucím  doporučený  postup  pro  nakládání
s kartografickými dokumenty. Tento druh dokumentů představuje specifickou část materiálu
ve  fondech  paměťových  institucí  a  zvlášť  kvůli  potřebě  efektivnějšího  zpřístupnění
prostřednictvím prostorového vyhledávání vyžaduje zvláštní přístup při popisování a procesu
digitalizace.  Poznatky  a  doporučené  postupy  vycházejí  ze  zkušeností  získaných  během
v minulosti řešených projektů, kdy byly vyvinuty a v praxi otestovány online nástroje určené
ke zrychlení  a standardizaci  odborného popisu těchto dokumentů.  Jednalo se o projekty
VISK Staré mapy online a TEMAP, během kterých byly navíc připraveny i metodiky poprvé
konkrétně  upravující  jednotlivé  aspekty  práce  v  této  specifické  oblasti.  Zvláště  dřívější
doporučení v oblasti digitalizace a s tím spojené uchovávání získaných dat však v poslední
době  díky  rychle  se  vyvíjejícím  informačním  technologiím  i  novým  standardizačním
postupům přestávají být aktuální a vyžadují doplnění. Je třeba zohlednit i vývoj standardů
IIIF pro zpřístupnění dokumentů v digitálních knihovnách.

Metodika si klade za cíl aktualizovat a komplexně popsat celý proces současného nakládání
s  mapami  a  dalšími  kartografickými  dokumenty  od  zefektivnění  popisu  s  využitím
dostupných katalogizačních nástrojů, přes proces digitalizace a tvorby standardizovaných
metadat,  doporučení  v  oblasti  dlouhodobého  uchovávání  dat  až  po  možnosti  a  úskalí
provázející  online  zpřístupňování  kartografických dokumentů  směrem k veřejnosti.  Cílem
tohoto textu je pomoci  paměťovým institucím s efektivnějším zpracováním a kvalitnějším
zpřístupněním kartografických dokumentů veřejnosti. 



1. 2. Srovnání novosti postupů

V českých knihovnách vychází  dosavadní  katalogizační  postupy ze závazných materiálů
vytvořených  v  minulých  letech  Národní  knihovnou  ČR.1 Na  mezinárodní  katalogizační
pravidla RDA, která byla v Česku zavedena v roce 2015, reagovala v oblasti kartografických
dokumentů především metodika vytvořená ředitelkou mapové sbírky PřF UK Evou Novotnou
v  rámci  projektu  TEMAP.2 Během  tohoto  projektu  vznikla  i  doporučení  pro  katalogizaci
starých map3 a mapových děl.4 V praxi je možné opírat se rovněž o zahraniční literaturu5

reflektující  změny  navázané  na  přijetí  RDA  pravidel,  avšak  v  oblasti  kartografických
materiálů přesto stále neexistuje jejich  závazná česká interpretace.  Pracovníci  domácích
archivů řídící se doplněným vydáním Základních pravidel pro zpracování archiválií  z roku
2015,6 mohou nově využít i doporučení z metodiky vytvořené v roce 2020 kolektivem pod
vedení Evy Chodějovské,7 která vedle Základních pravidel vychází  rovněž ze Základního
materiálu  k  tvorbě  metodik  zpracování  archivních  souborů  z  roku  2016  a  popisuje
zpracování  map  při  využití  systémů  ELZA  a  BACH  ProArchiv.  V  případě  muzejních  a
galerijních sbírek se o sjednocení postupů při jejich zpracování snažil metodický pokyn č. 53
vydaný ministerstvem kultury v roce 2001.8 

Předkládaná  metodika  se  snaží  zajistit  takový  popis  a  digitalizaci  map,  které  zajistí
integrovatelnost údajů získávaných v knihovních a archivních systémech. Shrnuje předchozí
poznatky a zvlášť v případě klíčových údajů potřebných k popisu map přidává na základě
katalogizační praxe návody na využití online nástrojů určených k zefektivnění procesu jejich
zpracování. 

V oblasti  digitalizace map bývá dosud užívána metodika vytvořená v roce 2011 v rámci
projektu  Staré  mapy  online  v  Moravské  zemské  knihovně.9 Problematikou  digitalizace
archivních  fondů  se  zabývala  rovněž  metodika  vytvořená  v  roce  2015  za  spolupráce

1 ANDRESOVÁ,  Ivana.  Katalogizace  kartografických  dokumentů:  příručka  pro  katalogizátora  s
příklady ve formátu UNIMARC a MARC 21. Praha: Národní knihovna České republiky, 2005.  ISBN
80-7050-467-6, s. 85. Srovn.: ANDRESOVÁ, Ivana. Bibliografický popis kartografických dokumentů
podle pravidel RDA. 2016. [online], [cit 2020-06-18]. Dostupné z:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda  
2 NOVOTNÁ, Eva.  Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA
[online].  Praha:  Univerzita  Karlova,  Přírodovědecká  fakulta,  2014  [cit.  2020-04-07].  Dostupné  z:
https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/def-met-rda-new-2014-1.pdf
3 NOVOTNÁ, Eva.  Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisů
podle RDA v MARC21 [online]. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014 [cit. 2020-04-
07]. Dostupné z:   http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_metod_RDA_old.pdf
4 STACHOŇ, Zdeněk, KOZEL, Jiří a RUSSNÁK, Jan. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro
indexy  mapových  děl [online].  Brno:  Masarykova  univerzita,  2014  [cit.  2020-04-07].  Dostupné  z:
https://mapy.geogr.muni.cz/img/Metodika_Indexy.pdf
5 ANDREW, Paige  G.  a  LAARSGARD,  Mary.  RDA and Cartographic  Resources,  Chicago:  ALA
Editions, 2015. ISBN 978-0-8389-1131-0.
6 WANNER, Michal a kol.  Základní pravidla pro zpracování archiválií. Druhé, doplněné a rozšířené
vydání. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2015. 378 s. ISBN 978-80-86466-78-1.
7 CHODĚJOVSKÁ a kol. Metodický pokyn č. 2/2020 pro evidenci a zpřístupňování map v archivech
České  republiky.  Praha:  Archivní  správa  Ministerstva  vnitra,  2020  [cit.  2020-04-19].  Dostupné z:
https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 
8 Metodický pokyn je závazný pro muzea, galerie a obdobné instituce, zřizované přímo ministerstvem
kultury.  Viz  JIRÁSEK,  Pavel.  Metodický  pokyn  k  zajišťování  správy,  evidence  a  ochrany  sbírek
muzejní  povahy  v  muzeích  a  galeriích  zřizovaných  Českou  republikou  nebo  územními
samosprávnými celky (kraji, obcemi). Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2001. 

https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D
https://mapy.geogr.muni.cz/img/Metodika_Indexy.pdf
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_metod_RDA_old.pdf
https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/def-met-rda-new-2014-1.pdf
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda


Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze.10 Doporučení z těchto prací však
již  kvůli  standardizačním  posunům  a  rychlému  rozvoji  informačních  technologií  vyžadují
revizi. Mimo posunu v oblasti standardů pro katalogizaci a digitalizaci je třeba zohlednit  i
vznik  nových  standardů  IIIF  pro  zpřístupnění  dokumentů  v  digitálních  knihovnách.
Aktualizovat je třeba i doporučení vztahující se k zpřístupňování digitalizátů a možnostem
uchovávání vytvořených dat. 

Srovnání se zahraničními postupy je vždy uvedeno v rámci každé dílčí kapitoly ke každému
aspektu zvlášť. V kapitole zabývající se popisem se odkazuje i na mezinárodní pravidla a
standardy.  V  rámci  digitalizace  jsou  zmíněny  doporučení  a  postupy  vycházející  ze
zahraničních projektů. Kapitola zpřístupnění kartografických dokumentů obsahuje příklady
zahraničních  virtuálních  sbírek  i  inspirativní  přístupy  při  prezentování  mapových  děl  v
zahraničních paměťových institucích.

Tato  metodika  shrnuje  a  aktualizuje  doposud  představená  doporučení  v  oblastech
katalogizace a digitalizace kartografických dokumentů a přidává rovněž návody k využití
volně dostupných nástrojů určených k zefektivnění zpracování a prezentace map. 

1. 3. Popis uplatnění metodiky

Množství  paměťových  institucí  ve  svých  sbírkách  stále  uchovává  mapy,  kterým  dosud
nebyly  vytvořeny  evidenční  záznamy,  nebyl  dokončen  proces  jejich  digitalizace  nebo
nedošlo ke zveřejnění jejich digitalizátů. V některých případech byly vytvořeny digitalizáty
map, kterým však schází potřebné záznamy. Podstatnou část z nich představují mapové
listy vzniklé na základě mapování v 19. a 20. století.   

Předkládaná  metodika  je  primárně  určena  katalogizátorům,  kurátorům  a  správcům
mapových  sbírek  v  paměťových  institucích,  kde  dochází  k  sestavování  záznamů dosud
nezpracovaného  kartografického  materiálu.  Využijí  ji  nejen  zaměstnanci  knihoven,  ale  i
pracovníci  v  archivech,  muzeích  ale  i  další  odborníci.  Cílovou  skupinou  jsou  tedy
zaměstnanci  paměťových  institucí  zabývající  se  správou,  popisem  a  digitalizací
kartografických dokumentů.

9 ŽABIČKA, Petr.  Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů
pro  paměťové  instituce.  [online].  Brno:  Moravská  zemská  knihovna,  2011.  Dostupné  z:
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf
10 DVOŘÁK, Tomáš et al. Metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě.
Praha: Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, 2015. Dostupné také z:
https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/05/metodika2015.pdf 

https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/05/metodika2015.pdf
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf


2. DEFINICE POJMŮ

2. 1. Popis a digitalizace

-  Bibliografický  záznam představuje  soubor  metodicky  jednotně  vyhotovených  údajů
o celém dokumentu.

- Digitalizace je proces převodu informace do digitálního, strojově čitelného formátu

- Digitální objekt lze definovat jako objekt složený z řady posloupností bitů. Může se jednat
o objekt vytvořený digitalizací nebo dokument, který již jako digitální objekt přímo vznikl -
“born digital”.

- Dlouhodobé uchovávání představuje dlouhotrvající udržování informací a dokladů o jejich
hodnověrnosti v podobě, která je určené skupině srozumitelná sama o sobě.

-  Dokument je každý hmotný nebo digitální nosič zaznamenávající informace v písemné,
obrazové, zvukové nebo elektronické podobě.

- Doporučený záznam je minimální záznam doplněný o některé další atributy.

-  Kartografický  dokument  též  kartografický  materiál  představuje  jakékoli  zobrazení
zemského povrchu nebo jiného nebeského tělesa. Zpravidla se jedná o mapu, atlas, glób,
letecký či družicový snímek, kartogram apod.11 V rámci pravidel RDA je termín kartografický
dokument nahrazen termínem kartografický zdroj.  

- Katalogizace je odborná činnost řídící se stanovenými pravidly při zachování přesnosti a
jednotnosti při které dochází k vytváření katalogizačních či bibliografických záznamů.12

-  Katalogizační  záznam je  speciální  druh  bibliografického  záznamu  doplněný  o  údaje
popisující exempláře a lokaci vztahující se k paměťové instituci, která dokument uchovává.

- Metadata jsou data popisující a dokumentující popisovaný objekt. Informují o datech nebo
datových  sadách,  okolnostech  pořízení  digitalizátu  a  jeho  parametrech.  Lze  je  rozdělit
na popisná, strukturální a administrativní. 

- Minimální záznam pro Souborný katalog ČR je bibliografický záznam obsahující minimum
údajů, které umožní základní identifikaci dokumentu a jeho vyhledání. 

-  Prostorové nebo  geografické  vyhledávání  umožňuje  procházet  lokalizovaná  data
prostřednictvím  podkladové  mapy.  Představuje  alternativu  ke  klasickému  katalogovému
vyhledávání s pomocí názvu, autorů či klíčových slov atp. 

11 KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Praha: ExLibris -
NK  ČR  2012.  [online],  [cit  2020-08-16].  Dostupné  z:
http://aleph.nkp.cz/publ/ktd/00000/09/000000992.htm 
12 DILHOFOVÁ,  Adéla,  Monika  KRATOCHVÍLOVÁ  a  Jan  LIDMILA.  Příručka  pro  knihovníky
veřejných knihoven. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2013. s. 26. ISBN 978-80-7051-199-2.

http://aleph.nkp.cz/publ/ktd/00000/09/000000992.htm


2. 2. Kartografie

-  Atlas  představuje  uspořádaný  soubor  map zpracovaný  koncepčně  jako  jednotné  dílo.
Rozdělujeme je na tzv. atlasy sběratelské či sbírkové (něm.  Sammelatlas, ang.  composite
atlas), které představují soubory map nejrůznější povahy, zpravidla jednotně adjustované,
vytvořené  na  zakázku  objednavatelem  dle  stanovených  kritérií.  Druhou  skupinu  atlasů
představují  tzv.  atlasy  vydavatelské,  které  zahrnují  systematicky  uspořádané  a  jednotně
graficky  provedené  soubory  map vztahující  se  k  tematické  oblasti,  které  jsou  vydávány
v podobě  knih  nebo  jednotlivých  listů  vkládaných  do  obalů.  Vydavatelské  atlasy  bývají
opatřeny titulním listem a zpravidla obsahují  i doprovodný text a rejstříky, což je odlišuje
od souborů map.

- Klad mapových listů též mapový index je způsob rozdělení a uspořádání mapového díla
a prostorového umístění jeho jednotlivých mapových listů. V případech, kdy je mapové dílo
sestaveno  ve  vícero  měřítkových  řadách,  bývá  klad  menších  měřítek  pro  podrobnější
mapové dílo dále členěn, z čehož pak vychází i označení jednotlivých mapových listů.13 

Obr 1. Ukázka kladu mapových listů pro listy topografických sekcí 1:25 000 generální 1:200 000 a

speciální mapy 1:75 000 vycházejících z třetího vojenského mapování14

- Název mapy je údaj stručně a jasně charakterizující území zobrazené na dané mapě.

- Nomenklatura je číselné, abecední nebo kombinované označení mapového listu v rámci
kladu mapových listů. Často se využívalo značení dle sloupců a řádku nebo geografických
souřadnic.

13 V  případě  běžně  využívaných  kladů  pokrývajících  území  ČR  viz  STACHOŇ,  Zdeněk,  Milan
KONEČNÝ  a  Jiří  KOZEL.  Specializovaná  mapa  s  odborným  obsahem  -  Klady  listů  vybraných
mapových děl na území ČR. 2015. Dostupné také z: 
 https://mapy.geogr.muni.cz/data/Klady_GU_MU(s1).pdf
 a https://mapy.geogr.muni.cz/data/Klady_GU_MU(s2).pdf 
14 Vojenský  zeměpisný  ústav  a  Rakousko-Uhersko.  Přehled  listů  mapy  generální  1:200  000,
speciální 1:75 000 a původního topografického vyměřování (topogr. sekcí) 1:25 000 . 1924. s. [1a].
Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:75c37343-3bc1-44ab-8098-7b3334a5806f 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:75c37343-3bc1-44ab-8098-7b3334a5806f
https://mapy.geogr.muni.cz/data/Klady_GU_MU(s2).pdf
https://mapy.geogr.muni.cz/data/Klady_GU_MU(s1).pdf


Obr 2. Ukázka umístění názvu a nomenklatury v rámci horní poloviny mapového listu 

- Mapa je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles nebo
jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických
zobrazení)  ukazující  prostřednictvím metod  kartografického  znázorňování  polohu,  stav  a
vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů.

-  Mapové dílo je soubor velkého množství mapových listů souvisle pokrývajících území,
jehož zobrazení není v daném měřítku realizovatelné na jednom mapovém listu. Všechny
listy mapového díla mají zpravidla jednotné kartografické zobrazení, měřítko, znakový klíč,
klad  a  označení  mapových  listů.  Německé  prostředí  používá  pro  mapové  dílo  termín
Kartenwerk, angličtina Map series.15

-  Mapové  pole  představuje  plochu  mapy  vymezenou  mapovým  rámem.  Obsahuje
souřadnicovou síť a je vyplněno mapovým obsahem. Mapové pole může někdy obsahovat
vícero map či mapových výřezů a výjimečně může mapový obsah zasahovat i mimo mapový
rám.16

15 I odborná literatura někdy termíny mapové dílo a mapová série zaměňuje. Viz ANDREW, Paige G.
Cataloging sheet  maps:  the basics.  New York:  Haworth  Infomartion Press,  c2003.  s.  118.  Srov.:
MONMONIER, Mark S.  Proč mapy lžou. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-238-6, s. s.
136-137.
16 ČAPEK,  Richard,  Miroslav  MIKŠOVSKÝ  a  Ludvík  MUCHA.  Geografická  kartografie:
[vysokoškolská  učebnice  pro  studenty  přírodovědecké  fakulty  UK  skupiny  studijních  oborů  13  -
Geografické vědy a studenty studijního oboru 76-12-8 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů -
zeměpis]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 146. ISBN 80-04-25153-6.



Obr 3. Ukázka s vyznačenými mapovými údaji v rámci mapového listu.

- Mapové zobrazení nebo též kartografická projekce je způsob, kterým je zemský povrch
z trojrozměrného zakřivení povrchu referenčního elipsoidu nebo koule převeden do roviny.

Obr 4. Mercatorovo zobrazení          Obr. 5 Cassini-Soldnerovo zobrazení

-  Mapový list představuje samostatnou jednotku zařazenou do souvislého mapového díla
v rámci  kladu mapových listů. Dle  počtu mapových listů,  na kterých je  mapa zachycena
bývají rozlišovány samostatné mapy, mapová díla a atlasy. 

-  Mapový  rám vymezující  mapové  pole  je  tvořen  vnitřní  a  jednou  nebo  více  vnějšími
rámovými čarami. V mapovém rámu bývají uvedeny rámové údaje - např. vyznačení čar
souřadnicových sítí, údaje o souřadnicích rohů mapy, označení sousedních mapových listů
a jiné.

- Měřítko je základní matematický prvek mapy udávající poměr mezi zmenšeným mapovým
obrazem a skutečností.



3. POPIS KARTOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ

Popis kartografických dokumentů je prvním krokem v procesu jejich zpracování. Obecně se
informace o dokumentech převádí do záznamů tak, aby bylo možné je lépe spravovat a dále
zprostředkovat uživatelům. V případě knihoven se jedná o proces katalogizace,  kdy jsou
vytvářené  záznamy  stejně  jako  v  případě  dalších  zdrojů  součástí  knihovních  katalogů.
Katalogizační  záznamy  sestavované  v  jednotlivých  institucích  pak  vedle  informací
o samotném dokumentu zaznamenávají také údaje popisující jeho umístění v dané sbírce.
Archivní  terminologie  rozlišuje  v  rámci  zpracování  archivního  materiálu  procesy  jeho
pořádání, inventarizace a katalogizace. Při pořádání dochází k základnímu systematickému
třídění archiválií v rámci fondu. Po uspořádání se pak přistupuje k inventarizaci, respektive
katalogizaci fondů a vytváření jejich inventářů či archivních katalogů. Rozdíl je v hloubce
popisu,  neboť  inventář  slouží  pouze jako evidenční  pomůcka tvořící  soupis  inventárních
jednotek  doplněný  o  základní  informace  o  fondu  a  jeho  původci.  Katalog  umožňuje
kvalitnější zpřístupnění daného fondu badatelům a obsahuje proto podrobnější popis fondu
navíc  doplněný  o  jmenné  a  věcné  rejstříky.17 Základní  jednotkou  popisu  v  archivních
systémech  je  jednotlivost,  jejíž  další  dělení  by  narušilo  integritu  takového  dokumentu.
V případě kartografického materiálu představuje konkrétní mapu, sekci mapového díla nebo
atlas.18 V  muzeích  a  galeriích  situaci  komplikuje  nestandardizovaný  a  tudíž  nejednotný
přístup k tomuto druhu dokumentů. Některé instituce přistupují  k mapám jako k ostatním
muzejním předmětům a využívají pro jejich popis muzejní systémy, zatímco jinde jsou tyto
dokumenty popisovány prostřednictvím pravidel a systémů knihovních.

V  knihovnictví  a  informačních  vědách  bývají  metadata  obecně  charakterizována  jako
strukturované  informace  popisující  informační  zdroje,  usnadňující  jejich  vyhledávání  a
využívání. Zpravidla bývají dělena na metadata popisná, administrativní a strukturální. V této
kapitole  je  diskutována  problematika  popisných  metadat,  další  typy  metadat  jsou  pak
podrobněji probrány v kapitole 4. Digitalizace kartografických dokumentů. Popisná metadata
obsahují informace o vlastnostech a obsahu zdrojových dokumentů. Bývají označována také
jako  metadata  deskriptivní  nebo  bibliografická.  Obvykle  jde  o  informace  ukládané
do evidenčních databází paměťových institucí, v případě knihoven do knihovních katalogů.
Odtud jsou pak přebírány do dalších  systémů,  ať  už se jedná o specializované portály,
agregační databáze (souborné katalogy apod.) nebo digitální  knihovny a repozitáře v pří-
padech, kdy dochází i k digitalizaci primárních dokumentů.
  
Klíčové  údaje  potřebné  pro  vlastní  popis  daného  zdroje  představují  údaje  o  názvu
dokumentu,  o  autorovi  a  odpovědnosti,  nakladatelské  údaje,  datum  vydání  a  fyzické
rozměry. Cenné jsou i údaje věcného popisu, u map zejména časové období, ke kterému se
mapa  vztahuje  (zejména  pokud  se  liší  od  doby  vydání  dokumentu)  nebo  relevantní
předmětová hesla, vycházející z vhodného hesláře (např. ze Souboru národních autorit NK
ČR19). Pro efektivnější vyhledávání kartografických dokumentů je však navíc mezi tyto údaje

17 ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Archivnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6511-6,
s. 105-106. Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128576 
18 CHODĚJOVSKÁ, Eva a kol.  Metodický pokyn č. 2/2020 pro evidenci  a zpřístupňování map v
archivech České republiky. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra, 2020 [cit. 2020-08-19], s. 3.
19 BALÍKOVÁ,  Marie.  Národní  autority  ČR:  Soubor  základních  formálních  deskriptorů.  Praha:
Národní knihovna ČR 2007-2020. [online],  [2020-08-01].  Dostupné z: https://autority.nkp.cz/vecne-
autority/soubor-formalnich-deskriptoru-1/soubor-zakladnich-formalnich-deskriptoru/

https://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-formalnich-deskriptoru-1/soubor-zakladnich-formalnich-deskriptoru/
https://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-formalnich-deskriptoru-1/soubor-zakladnich-formalnich-deskriptoru/
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128576


potřeba zahrnout  také měřítko mapy,  údaje o souřadnicích vymezujících mapové pole a
název zachyceného území nejlépe vycházejícího z rejstříku geografických autorit Národní
knihovny20 nebo jiné ověřené databáze geografických autorit.

Při  bibliografickém  zpracování  kartografických  dokumentů  je  třeba  zohlednit  i  současný
technologický  vývoj  a  tím  i  změnu způsobu  práce  uživatelů.  V  minulosti  byly  pro  práci
s databází  popisných  metadat  klíčové rejstříky a  vyhledávání  bylo  postaveno  především
na přesné  shodě  výrazů  v  určitých  polích.  V  současnosti  začínají  dominovat  systémy
založené  na  fulltextovém  prohledávání  metadatových  záznamů  a  jejich  dodatečnému
filtrování.  Díky  tomu  se  jednak  dokumenty  stávají  snadněji  dohledatelné  i  skrze  údaje
zapsané například v poznámkových polích, na druhou stranu roste význam údajů, pomocí
kterých se při vyhledávání  nejčastěji  filtruje, tj.  těch, ze kterých se tvoří  tzv. fasety.  Tyto
údaje musí být v metadatovém záznamu uváděny ve shodné podobě, v ideálním případě
s uvedením jednoznačného  identifikátoru  (čísla  národní  autority  apod.).  Obdobné nároky
musí být  kladeny i  na časové údaje (jednotlivé roky nebo intervaly let),  které musejí  být
strojově přenositelné na časovou osu.   

Využívání množství rozličných popisných systémů snižuje interoperabilitu,  tedy schopnost
bezproblémově  sdílet  data  mezi  jednotlivými  informačními  systémy.  V  současnosti  se
pro výměnu metadat používá převážně formát XML. Základním schématem pro výměnu a
sdílení informací patří Dublin Core, prostřednictvím jehož elementů a rozšiřujících termínů je
možné zachytit klíčové údaje potřebné pro vyhledávání a prezentaci map. Dublin Core sám
však  obvykle  není  nativním  systémem  pro  ukládání  popisných  metadat.  V  knihovních
systémech je obvykle využíván formát MARC, v systému digitální knihovny Kramerius je to
pak schéma MODS. Oba tyto formáty jsou podporovány Knihovnou amerického Kongresu,
která  také  vyvíjí  nástroje  pro  automatizovaný  vzájemný  převod  mezi  nimi21.  O  zajištění
interoperability  mezi  autoritními  bázemi  knihoven,  archivů  a  muzeí  se  v  minulosti  snažil
projekt  INTERPI22.  Protože  se  nepodařilo  v  praxi  využít  jeho  plného  potenciálu,
doporučujeme alespoň v metadatových záznamech používat tam, kde je to možné, nejen
termíny, ale i jejich identifikátory z báze národních autorit nebo z jiných řízených slovníků,
resp. ontologií. 

3. 1. Katalogizace map v knihovnách

Největší české knihovny a další instituce vlastnící významné mapové sbírky jako Univerzita
Karlova, Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, Masarykova univerzita,
Vědecká knihovna v Olomouci nebo Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR
používají  při  katalogizaci  knihovní  systém  Aleph  pracující  s  bibliografickým  formátem,
MARC21. Tento i všechny ostatní u nás používané knihovní systémy sice splňují základní
požadavky  na  knihovní  software,  jejich  podpora  pro  práci  s  kartografickými  údaji  je

20 AUT - Soubor geografických autorit  NK ČR.  Praha: 2014 Ex Libris, NK ČR 2014. [online],  [cit
2020-08-18]. Dostupné z : http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=auvg   
21 Metadata  Object  Description  Schema  (MODS).  [online],  [cit  2020-08-16].  Dostupné  z:
https://www.loc.gov/standards/mods/mods-conversions.html 
22 Interpi. [online], [cit 2020-08-16]. Dostupné z: http://www.interpi.cz/projekt/int.uv/uvod 

http://www.interpi.cz/projekt/int.uv/uvod
https://www.loc.gov/standards/mods/mods-conversions.html
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=auvg


limitovaná možností  uložení  potřebných údajů.  Nenabízejí  totiž  žádné podpůrné nástroje
k jejich tvorbě. Proto vznikly nástroje popsané v následujících kapitolách. 

Při  zpracování  mapových  sbírek  mohou  knihovny  využít  toho,  že  řada  významných
mapových sbírek byla již zčásti nebo plně bibliograficky zpracována a proto je možné řadu
záznamů  stáhnout  prostřednictvím  protokolu  Z39.5023.  Bibliografické  záznamy
bohemikálních kartografických dokumentů a mezi nimi i záznamy o více než 40 000 mapách
obsahuje například databáze Geobibline,24 velké množství katalogizačních záznamů map
obsahuje  také  Souborný  katalog  ČR.  Při  přebírání  katalogizačních  záznamů z  databází
jiných knihoven je však nutné mít na paměti, že veškeré bibliografické záznamy vytvořené
do  roku  2015  se  řídily  katalogizačními  pravidly  AACR2  a  teprve  v  roce  2015  došlo
k přechodu na současná pravidla RDA. Starší záznamy je proto nutné po stažení upravit.
Při zpracování  kartografických  dokumentů  se  katalogizátoři  mohou  řídit  materiálem
vytvořeným  v  roce  2016  Národní  knihovnou  ČR.25 Komplexnější  pohled  a  katalogizační
návod  pro  zpracování  tohoto  druhu  dokumentů  jim  pak  nabízí  certifikovaná  metodika
vytvořená v roce 2014 ředitelkou mapové sbírky PřF UK, Evou Novotnou.26 

Na rozdíl od předchozích pravidel AACR2 se pravidla RDA obecně snaží odstranit těžko
srozumitelné informace a zjednodušit  tak uživatelům identifikaci  dokumentu. Při vytváření
bibliografických záznamů se proto již nepoužívají zkratky a nedochází k převádění číslovek
na číslice. Údaje se zaznamenávají tak, jak jsou uvedeny na prameni popisu, kterým je nyní
celá kartografická jednotka-samostatná mapa, ale např. také její obal, tedy krabice, pouzdro,
rám  nebo  stojan  globusu.  Informace  lze  získávat  i  z  dalších  doprovodných  materiálů,
z brožur, letáků nebo z literatury. Informace doplněné katalogizátorem, které nejsou součástí
hlavního  zdroje,  se  uvádějí  v  hranatých  závorkách.27 V  rámci  RDA  pravidel  je  termín
kartografický dokument nahrazen termínem kartografický zdroj. Speciální přístup vyžadují
při katalogizaci staré mapy, tedy dokumenty vydané před rokem 1850.28 V případě těchto
dokumentů  lze  vycházet  z  další  metodiky  Evy  Novotné  z  roku  2014.29 Specifický  druh
kartografických dokumentů jsou z pohledu knihovního popisu rovněž atlasy představující
rozsáhlé soubory dílčích map. Při zpracování sběratelských atlasů se nabízí jednotlivé mapy
v rámci katalogizačního záznamu rozepsat jako přívazky, k čemuž slouží v rámci záznamu
pole  501.30 Vydavatelské  atlasy  pak  lze  obdobně  jako  periodika  popsat  prostřednictvím

23 Knihovny.cz.  Materiály a nástroje pro knihovny.  Moravská zemská knihovna 2015-2020 [online],
[cit 2020-09-01]. Dostupné z:
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/materialy-a-nastroje-pro-knihovny#z39-50 
24 Geografická  bibliografie  ČR  online.  2008-2020. [online],  [cit  2020-06-16].  Dostupné  z:
https://geobibline.cz/cs/node/5 
25 ANDRESOVÁ, Ivana. Bibliografický popis kartografických dokumentů podle pravidel RDA. 2016.
[online], [cit 2020-06-18]. Dostupné z:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda  
26 NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA
[online].  Praha:  Univerzita  Karlova,  Přírodovědecká  fakulta,  2014  [cit.  2020-04-07].  Dostupné  z:
https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/def-met-rda-new-2014-1.pdf
27 ANDREW, Paige G. a LAARSGARD, Mary.  RDA and Cartographic Resources,  Chicago: ALA
Editions, 2015. ISBN 978-0-8389-1131-0, s. 31-33.
28 ANDREW, Paige G.  Cataloging sheet maps: the basics. New York: Haworth Information Press,
c2003. s. 193. 
29 NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisů
podle RDA v MARC21 [online]. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014 [cit. 2020-04-
07]. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_metod_RDA_old.pdf  

http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_metod_RDA_old.pdf
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analytického rozpisu. Tento přístup zajišťuje jednoznačné propojení geometadat nezbytných
pro lokalizaci konkrétních map, čímž je zajištěna jejich následná vyhledatelnost.   

3. 2. Matematické údaje

Matematické údaje představují specifické informace definující kartografické dokumenty. Tyto
údaje jsou ve formátu MARC21 zapisovány v poli 255 a v kódované strojově rozpoznatelné
podobě v poli  034.  Povinnost  zaznamenat matematické údaje na dvou místech každého
bibliografického záznamu pak může při ručním doplňování těchto dat zvyšovat riziko tvorby
chyb. Ačkoliv pole 255 může obsahovat až devět podpolí, nejdůležitější a běžně používané
jsou především první tři z nich, tedy $a Údaj o měřítku, $b Údaj o kartografickém zobrazení
a $c Údaj o souřadnicích. Po přechodu na pravidla RDA v roce 2015 nedošlo při zápisu
těchto údajů k podstatným změnám. Nejvýraznější odlišností od pravidel AACR2 je doplnění
některých výrazů v případě měřítka a nepoužívání zkratek a hranatých závorek.31 

3. 2. 1. Lokalizace map a nástroje BoundingBox a Georeferencer 

Mapové  pole  ohraničené  mapovým  rámem  zachycuje  vlastní  obsah  mapy.  Zeměpisné
souřadnice, které toto pole vymezují, jsou jedním ze základních konstrukčních prvků mapy a
tedy i povinným údajem při vytváření bibliografických záznamů kartografických dokumentů.
Při katalogizaci je třeba postupně zaznamenat nejzápadnější, nejvýchodnější, nejsevernější,
a  nejjižnější  bod ohraničující  oblast,  kterou mapa pokrývá.32 Katalogizátor  zaznamenává
hodnoty do polí 034 $d, $e, $f a $g a 255 $c. V podpoli 255 $c se doporučuje zapisovat
souřadnice v decimálním, mezinárodně srozumitelném formátu.33

Souřadnice  vymezující  mapové  pole  jsou  klíčovým  údajem  potřebným  pro  následné
dohledávání  map  s  využitím  prostorového  vyhledávání.  V  případě,  že  tyto  údaje  mapa
neobsahuje, lze pro jejich rychlé určení využít volně dostupný nástroj BoundingBox.34 Tento
nástroj vytvořila MZK v roce 2008 a jeho zdokonalená verze je nyní provozována nezávisle
na knihovně. Při práci s nástrojem katalogizátorovi stačí jen kurzorem vymezit mapové pole
zpracovávaného  dokumentu  na  podkladové  mapě  a  nástroj  již  automaticky  generuje
hodnoty hraničních souřadnic. V rámci formátu MARC nabízí BoundingBox údaje potřebné
k vyplnění podpolí 034 $d, $e, $f a $g a podpole 255 $c, přičemž získaná data je následně
možné přímo vložit do rozpracovaného bibliografického záznamu. Kromě formátů určených
pro knihovní systémy Aleph a KP-SYS podporuje nástroj více něž desítku dalších formátů,
například  Dublin  Core,  FGDC,  ISO 19139  nebo formát  požadovaný  Základními  pravidly

30 Příklad  záznamu  takto  popsaného  atlasu  viz  https://vufind.mzk.cz/Record/MZK03-
001039081/Details#tabnav 
31 ANDREW, Paige G. a LAARSGARD, Mary.  RDA and Cartographic Resources.  Chicago: ALA
Editions, 2015. ISBN 978-0-8389-1131-0, s. 55-56
32 ANDREW, Paige G.  Cataloging sheet maps: the basics. New York: Haworth Information Press,
c2003. s. 97
33 Tento způsob byl doporučen pracovní skupinou pro zpracování speciálních dokumentů v Národní
knihovně  v  roce  2015.  Viz  ANDRESOVÁ,  Ivana. Bibliografický  popis  kartografických  dokumentů
podle pravidel RDA. 2016. [online], [cit 2020-06-18]. Dostupné z:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda  
34 Klokan Technologies. BoundingBox. [online], [cit 2020-05-18]. Dostupné z:
https://boundingbox.klokantech.com/

https://boundingbox.klokantech.com/
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda


pro zpracování archiválií. Kromě obyčejného rovnoběžníkového rámečku schopného otáčení
a  posouvání,  nástroj  umožňuje  i  vymezení  mapového  pole  s  pomocí  mnohoúhelníku
vytvořeného na podkladové mapě s pomocí zanesení vícero hraničních bodů. Vedle čtyř
základních souřadnic vymezujících danou oblast severojižně orientovaným obdélníkem jsou
v takovém případě zaznamenávány i hodnoty se souřadnicemi všech ostatních vyznačených
bodů, které se v MARC21 zanáší do polí 034 $t a $s a 255 $f. 

Obr. 6. Nástroj BoundingBox. Po vyznačení plochy v mapovém poli dojde v levém dolním rohu

obrazovky k vygenerování zeměpisných souřadnic v požadovaném formátu.  

Údaje o souřadnicích mapových polí lze získat i prostřednictvím umísťování map, které bývá
označováno jako tzv. georeferencování. Tento přesnější, avšak časově náročnější způsob
lze  využít  v  případě  již  digitalizovaných  dokumentů.  České  paměťové  instituce
pro lokalizování kartografického materiálu ze svých sbírek používají nástroj Georeferencer,
který  je  pro  ně  dostupný  prostřednictvím  portálu  staremapy.cz.  Tento  online  nástroj
umožňuje  umísťovat  digitalizované  staré  mapy  na  současnou  mapu  a  opatřovat  je  tak
zeměpisnými  souřadnicemi,  přičemž  je  v  tomto  procesu  využíváno  zapojené  veřejnosti.
První  verze tohoto nástroje byla v Moravské zemské knihovně vyvinuta v rámci projektu
Staré mapy online v roce 2010. V rámci crowdsourcingu uživatelé portálu staremapy.cz35

intuitivně propojují  shodné body naskenovaných historických map se současnou mapou,
přičemž  výsledek  se  zpřesňuje  se  zadáním  většího  množství  propojených  bodů.
Po vytvoření  nejméně pěti  těchto bodů a ořezu mapového pole je daná mapa umístěna
v prostoru  a  prostřednictvím  vytvořeného  API36 je  o  ní  možné  získat  přesná  geodata.
Nevýhodou  celého  procesu  je  jeho  časová  náročnost  a  nutnost  kontroly  výsledků
zpracovaných dobrovolníky.

Při  zjišťování  výše uvedených kartografických údajů je  třeba mít  na zřeteli  způsob jejich
využití.  Ačkoli  je  z  historických  důvodů  katalogizačními  pravidly  vyžadován  dvojí  zápis
kartografických údajů, stačilo by ve skutečnosti tyto údaje uvádět v záznamu jen jedenkrát,
v poli 034 a pro zobrazení uživateli generovat jejich vhodnou podobu strojově. Realita je ale

35 https://staremapy.cz/ 
36 https://app.swaggerhub.com/apis-docs/OldMapsOnline/OldMapsOnline/1.0#/ 
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taková, že toto knihovní  systémy nedokáží  a pokud vůbec tyto údaje uživateli  zobrazují,
využívají  k  tomu  obsah  pole  255.  Ten  se  pak  používá  pro  geografickou  indexaci
kartografického dokumentu, pokud ji daný knihovní systém podporuje. Příkladem takového
řešení  může být  online  katalog  MZK VuFind.  Ani  ten  ale  pro  účely  indexace  nevyužívá
eventuálního zápisu souřadnic polygonu a pracuje s jednoduchým obdélníkem orientovaným
podle světových stran. Obdobně je na tom systém digitální knihovny Kramerius, který navíc
jak pro zobrazení uživateli,  tak i pro indexaci využívá obsah pole 255 z toho důvodu, že
MARCové  záznamy  z  knihovního  systému  jsou  pro  použití  v  Krameriu  konvertovány
do formátu MODS. Ten již umožňuje zápis souřadnic jen na jedno místo záznamu a jako
zdrojové pole pro konverze z MARC do MODS bylo zde (možná ne nejvhodněji) zvoleno
pole 255, které se využívá jak pro zobrazení, tak pro geografickou indexaci.

Co se týče zobrazování těchto údajů uživatelům, je třeba mít na paměti, že pro uživatele
bude  srozumitelný  zejména údaj  o  měřítku  mapy,  zatímco uvedení  souřadnic  v  textové
podobě většině uživatelů nic neřekne, protože si je nedokáží v hlavě promítnout na mapu
světa. Při prezentaci těchto údajů je tak vždy lepší volit  možnost zobrazit tyto údaje jako
obdélník nebo jiný polygon na podkladové mapě.

3. 2. 2. Výpočet měřítka 

Měřítko  na  mapách  představuje  vzdálenost  znázorněnou  na  zdrojovém  dokumentu
ve srovnání  se  skutečnou  vzdáleností  na  zemském  povrchu.37 Jedná  se  o  základní
matematický prvek každého kartografického díla, který se však na mapách může objevovat
v různých podobách. Na některých dokumentech je možné se setkat se slovně vyjádřeným
měřítkem, jinde s grafickým či kombinovaným měřítkem a především u starých map tento
údaj není často zaznamenán vůbec.38

Povinností  knihovníka  katalogizujícího  kartografický  dokument  je  uvést  hodnotu  měřítka
na příslušných místech záznamu, v polích 034 a 25539 ať je na dokumentu zaznamenáno
v číselné, slovní nebo grafické podobě a rovněž v případech, že je již tento údaj součástí
hlavního názvu nebo další názvové informace. Dle pravidel RDA se i v případě, že bylo
měřítko katalogizátorem vypočítáno či převedeno, nepoužívají hranaté závorky a zkratka ca
se nahrazuje  slovem  přibližně40.  V  případě,  že  údaj  o  měřítku  nelze  určit  ani  vypočítat,
zapisuje  se  spojení  Měřítko  neuvedeno.  V  oblasti  matematických  údajů  se  doporučuje
uvádět pouze měřítko hlavní mapy a nezohledňovat mapové výřezy a doplňkové vedlejší
mapy. 

Katalogizátor může chybějící údaj o měřítku vypočítat nebo převést s pomocí převodních
tabulek nebo metrologických slovníků.41 Potřeba rychlého určení měřítka v případech, kdy

37 ANDREW, Paige G. a LAARSGARD, Mary.  RDA and Cartographic Resources.  Chicago: ALA
Editions, 2015. ISBN 978-0-8389-1131-0, s. 17.
38 ANDREW, Paige G.  Cataloging sheet maps: the basics. New York: Haworth Information Press,
c2003. s. 80.
39 V poli  255 se zapíše slovo Měřítko a za něj číselné vyjádření mapového měřítka,  (např.  255
$aMěřítko 1:10 000); v poli 034 $b se pak zapíše pouze číselná hodnota cm na mapě (např. 1:10 000
= 034 $b10 000)
40 To má bohužel negativní vliv na srozumitelnost záznamu v jiném než českém jazyce.
41 Viz CHVOJKA, Miloš a SKÁLA, Jiří.  Malý slovník jednotek měření. Praha: Mladá fronta, 1982.
Srovn.:  HOFMANN,  Gustav.  Metrologická  příručka  pro  Čechy,  Moravu  a  Slezsko  do  zavedení
metrické  soustavy. Plzeň:  Státní  oblastní  archiv,  1984.  HLAVÁČEK  Ivan  a  kol.  Vademecum



tento  údaj  na  mapě  buď  není  zapsán  vůbec  nebo  je  vyjádřen  pouze  graficky,  vedl
pracovníky MZK k vyvinutí jednoduché aplikace Kalkulátor měřítka,42 jejíž první verze byla
vytvořena v roce 2018.

Dominantním prvkem tohoto volně přístupného nástroje je podkladová mapa, přičemž lze
volit mezi mapou světa OpenStreetMap, Základní mapou ČR 1:10 000 a Ortofotomapou ČR.
V pravé části  obrazovky  uživatel  najde  pomocnou lištu,  kde je  vlastní  převodník  a  pole
pro výpočet. V případech, kdy katalogizovaná mapa měřítko neobsahuje, je třeba nejprve
zpracovávanou  mapu  změřit  a  vzdálenost  dvou  zvolených  bodů  zapsat  v  milimetrech
do určeného  pole.  Ve  druhém  kroku  katalogizátor  kurzorem  označí  dva  identické  body
na současné podkladové mapě. Poté automaticky dojde k vypočtení  měřítka staré mapy
ve formátu  1:M.43 Pro  přesnější  hodnotu  měřítka  se  u  starých  map  doporučuje  provést
výpočet vícekrát a výsledek zprůměrovat.  

Obr. 7. Nástroj Kalkulátor měřítka

Nástroj  lze  využít  i  pro  převod  grafických  měřítek  využívaných  na  starých  mapách.
Katalogizátor  nejprve v prvním poli  vybere  soustavu jednotek  využitou  na staré mapě a
následně  ve  druhém  poli  zvolí  použitou  délkovou  jednotku.  Změřenou  délku  grafického
měřítka zapíše v milimetrech do třetího pole a po zápisu počtu jednotek grafického měřítka
do posledního,  čtvrtého pole dojde k vypočtení  měřítka katalogizované mapy ve formátu
1:M.  Aplikace prozatím44 podporuje délkové jednotky používané ve střední Evropě od 18.
století, které se na starých mapách české provenience vyskytují nejčastěji.

pomocných  věd  historických.  Praha  2002.  HÚŠČAVA,  Alexander,  Poľnohospodárske  miery  na
Slovensku. Bratislava 1972. 
42 Aplikace Kalkulátor měřítka je online dostupná z https://mapy.mzk.cz/scale-calculator/ 
43 M označuje tzv. měřítkové číslo, které udává kolik jednotek délky ve skutečnosti odpovídá jedné
jednotce délky na mapě. Viz Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí. VÚGTK 2005-2020. [online], [cit 2020-
05-18]. Dostupné z: https://www.vugtk.cz/slovnik/2510_scale-number 
44 MZK  může  na  požádání  doplnit  do  aplikace  další  délkové  jednotky-návrhy  lze  podávat
prostřednictvím stránky https://github.com/moravianlibrary/scale-calculator/issues 
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Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  údaj  o  měřítku  mapy  je  srozumitelný  pro  většinu  běžných
uživatelů. Využívá se však i při vyhledávání map. Jedná se totiž o důležitý údaj pro kvalitní
řazení výsledků vyhledávání, protože naznačuje, která z map pokrývajících určitou oblast je
podrobnější.  Tímto  způsobem  pracuje  s  údajem  o  měřítku  mapy  například  vyhledávač
digitalizovaných map oldmapsonline.org45.  

3. 3. Katalogizace mapových děl a nástroj Mapseries

3. 3. 1. Mapová díla

Tento  speciální  druh  kartografických  dokumentů  bývá  charakterizován  jako  soubor  map
zpravidla  vydávaný  s  jednotným  měřítkem,  systémem  značení  a  zobrazením,  který  je
v kladu  mapových  listů  uspořádán  dle  jednotné  koncepce.  Skupinu  listů  mapového  díla
z pohledu katalogizátora zpravidla  spojují  i  další  jednotící  prvky,  jako například společný
název, vydavatel, shodný formát a další znaky. Všechny mapové listy vybraného díla lze
teoreticky spojit  v jednu obrovskou mapu, avšak každý z dílčích listů zároveň představuje
samostatný a  kompletní  kartografický  dokument.46 Přesto pro svůj  charakter  představuje
z hlediska popisu hlavní  zdroj  informací  nejen samotný list,  ale navíc i  soubor map jako
celek.47 Mnohočetné listy mapových děl, nejčastěji topografických a tematických map, tvoří
značnou část  z objemu mnoha mapových sbírek a proto je  dokončení  jejich  evidence a
zpracování velmi důležitý proces. 

Ke  katalogizaci  mapových  děl  se  zpravidla  přistupuje  jedním  ze  tří  způsobů.  Buď  se
jednotlivé listy i mapové indexy v katalogu evidují  jako zcela samostatné jednotky a není
brán ohled na jejich provázanost. Druhou možností je zpracování všech mapových listů jako
součást jednoho celku, kdy je ve výsledku v katalogu celé mapové dílo zaznamenáno pouze
jedním katalogizačním záznamem. Třetí možností je kombinovat výše zmíněné postupy a
vytvářet jednotlivým mapovým listům i jejich indexům samostatné záznamy, které jsou však
v  rámci  katalogu  vzájemně  provázány.  V  knihovních  systémech  je  toho  dosaženo
prostřednictvím edic  (pole  490 a  830).  V údajích  o edici  je  zaznamenán název daného
mapového díla, které zastřešuje všechny dílčí mapové listy. Výhodou tohoto přístupu je, že
umožňuje zohlednit měnící se autory i samotný název série v rámci jednoho mapového díla.
Záznamy  všech  mapových  listů  pak  navíc  mohou  obsahovat  údaje  o  souřadnicích
vymezujících jejich mapová pole. Proto je následně možné lokalizované dílčí listy vyhledávat
s pomocí prostorového vyhledávání.  

45 https://www.oldmapsonline.org/ 
46 ANDREW, Paige G and LARSGAARD, Mary Lynette. Maps and Related Cartographic Materials:
Cataloging, Classification, and Bibliographic Control. Haworth Information Press, 1999. ISBN 0-7890-
0778-9, s. 66-67.
47 Tamtéž, s. 73.
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Obr. 8. Klad mapových listů Speciální mapy třetího vojenského mapování

3. 3. 2. Nástroj Mapseries

Problematice  mapových  děl  a  jejich  popisu  se věnoval  kolektiv  z  Geografického  ústavu
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který v roce 2014 vytvořil metodiku zabývající
se  tvorbou  jejich  metadat.48 Za  spolupráce  Geografického  ústavu  MUNI  s  Moravskou
zemskou knihovnou byla v roce 2014 v rámci projektu TEMAP vyvinuta první verze nástroje
Mapseries  určeného  ke  zrychlení  procesu  katalogizace  mapových  děl.  Po  dokončení
projektu je nástroj dále využíván při probíhajícím zpracování mapových sbírek obou institucí,
načež byl na základě zjištěných poznatků v roce 2017 rozšířen a došlo též k přebudování
jeho vnitřní struktury. 

Nástroj Mapseries usnadňuje katalogizaci mapových děl v případě, kdy jsou mapové listy
zpracovávány  jako  samostatné  záznamy.  Zjednodušeně  nástroj  obsahuje  katalogizační
šablony s  předpřipravenými  bibliografickými  záznamy,  které  při  katalogizaci  stačí  doplnit
o klíčové  údaje  vztahující  se  ke  konkrétnímu  mapovému  listu.  Tyto  šablony  obsahují
metadatové záznamy s proměnnými hodnotami, jež lze snadno vybrat dle vlastností daného
mapového díla a listu. 

Pro zrychlení a ulehčení časově náročného procesu vytváření mnoha stovek bibliografických
záznamů jednotlivých listů rozsáhlých mapových děl jsou v šablonách vzájemně propojeny
proměnné  vlastnosti,  mezi  nimiž  existuje  závislost.  Typickým  příkladem  je  vydavatelská
korporace z pole 110, jejíž volba ovlivňuje údaj o místu a jazyce vydání v poli  008, údaj

48 STACHOŇ, Zdeněk, KOZEL, Jiří a RUSSNÁK, Jan.  Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat
pro indexy mapových děl [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2014 [cit. 2020-04-07]. Dostupné z:
https://mapy.geogr.muni.cz/img/Metodika_Indexy.pdf
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o odpovědnosti  v  poli  245,  údaje  o  nakladateli  v  poli  264  a  případně  také  údaje
o bibliografickém předchůdci v poli 710. Dalším příkladem opakující se vlastnosti může být i
datum vydání, které se v záznamu objevuje nejen v poli 008, ale též v poli 264 a patří též
do polí 490 a 830, kde jsou zaznamenány údaje o edicích. Je žádoucí, aby tyto opakující se
či  provázané  údaje  stačilo  při  vyplňování  šablony  vybrat  či  zaznamenat  pouze  jednou.
Samotné klady mapových listů byly  doposud připravovány ve spolupráci  s Geografickým
ústavem MUNI podle potřeb a katalogizačních priorit obou institucí. V nástroji je nyní (2020)
k dispozici připraveno třicet šablon pro doposud zpracovávaná mapová díla49, avšak proces
přípravy nových šablon je otevřený, nové šablony může připravovat prostřednictvím serveru
github kdokoli.50 

Každý  klad  mapových  listů  připravený  ve  formátu  Shapefile51 je  složený  z  polygonů
odpovídajícím jednotlivým mapovým listům. Část dat vztahující se k celému mapovému dílu
je navíc součástí propojené tabulky určené k ukládání hodnot jejich proměnlivých vlastností.
Klady  mapových  listů  jsou  převáděny  do  souřadného  systému  EPSG:4326  a  vstupní
geodata  jsou  z  formátu  Shapefile  konvertována52 do  formátu  GeoJSON  a  skrz
administrátorské rozhraní následně vkládána přímo do nástroje. Šablony v datovém formátu
JSON  obsahují  proměnné,  které  v  metadatovém  zápisu  tvoří  objekty  s  definovatelnými
atributy. Atributy specifikují způsob, kterým bude daná proměnná v katalogizačním zápise
nahrazena  konkrétní  hodnotou.  Hodnoty  některých  proměnlivých  vlastností  jsou  kvůli
většímu  množství  eventuálních  variant  vedeny  v  propojené  tabulce  a  v  šabloně  na  ně
odkazuje atribut attr. 

49 Z mapových děl odvozených z třetího vojenského mapování se jedná o Speciální mapu 1:75 000,
Geologickou speciální mapu 1:75 000, Generální mapu 1:200 000, Přehlednou mapu střední Evropy
1:750 000, Topografickou mapu 1:25 000, mapy Slowakei 1:75 000, Ungarn 1:75 000, Deutsche
Heereskarte  1:200  000  a  Befestigungskarte  Tschechoslowakei  1:25  000.  Připraveny  jsou  také
šablony  pro  Státní  mapu  ČSR 1:50  000,  Prozatímní  topografickou  mapu  1:10  000  a  Definitivní
vojenskou mapu 1:20 000. Z poválečných mapových děl lze využít šablony pro mapy 1:25 000, 1:50
000 a 1:200 000 v Souřadnicovém systému S-42 a Základní mapy v měřítcích 1:10 000, 1:25 000,
1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000. Z vojenských mapování prováděných před a během druhé světové
války  německou  armádou  jsou  navíc  zpracovány  například  Deutsche  Heereskarte  1:300  000,
Deutsche Heereskarte. Protektorat 1:50 000 nebo Karte von Frankreich 1:25 000.
50 https://github.com/moravianlibrary/mapseries-data Bližší  informace  lze  nalézt  na  adrese
https://github.com/moravianlibrary/mapseries-data/wiki 
51 Shapefile (*.shp) je datový formát určený k ukládání vektorových prostorových dat pro geografické
informační systémy-specifikace viz https://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf.
52 Ke konverzi těchto dat slouží volně dostupný nástroj Ogre dostupný z https://ogre.adc4gis.com/
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Obr. 9. Ukázka části šablony 

Již  existující  šablony  jsou  průběžně  doplňovány  o  údaje  z  dalších  vydání,  především
o variantní vydavatele, názvy listu a s tím spojené údaje o geografických identitách. Pokud
tedy ve zvolené šabloně chybí potřebné údaje, např. variantní název mapového listu nebo
jeho vydavatel, je možné kód šablony53 nebo odpovídajícího souboru ve formátu GeoJSON54

editovat přímo na serveru github a požádat správce o potvrzení provedených změn (pull
request).  V  případě,  že  nástroj  Mapseries  neobsahuje  celou  vyžadovanou  šablonu  s
mapovým  dílem,  je  možné  potřebný  shapefile  vytvořit  (např.  prostřednictvím  aplikace
ArcGIS, QGIS, apod.),  vložit  jej  do githubu a opět  skrze pull  request zažádat  správce o
potvrzení  změn  nebo  se  s  žádostí  o  vložení  obrátit  na  správce  nástroje  přímo
prostřednictvím dotazu.55 

53 https://github.com/moravianlibrary/mapseries-data/tree/master/geojson 
54 https://github.com/moravianlibrary/mapseries-data/tree/master/template 
55 https://github.com/moravianlibrary/mapseries-data/issues 
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Obr. 10. Ukázka dat definující jeden z polygonů, který je součástí geojsonu

3. 3. 3. Používání nástroje

Před zahájením katalogizace se obecně doporučuje dokument zběžně prohlédnout a určit
o listy,  kterého mapového díla  se jedná.  V praxi  běžně dochází  k  tomu,  že  mapový list
neobsahuje  některé klíčové údaje  nezbytné pro jeho popis  (například údaj  o autorovi  či
o roku vydání).  Pro  správné  zařazení  dokumentu  se  proto  katalogizátor  často  potřebuje
s daným dílem alespoň krátce seznámit, přičemž potřebný čas a míra vynaloženého úsilí
jsou podmíněny jeho zkušenostmi.  Katalogizátorovi  při prvním kontaktu s mapovými listy
velmi  usnadní  pozdější  práci,  když  je  nejprve  roztřídí  a  seřadí  ideálně  podle  jejich
nomenklatury související s rozmístěním listů v rámci kladu. Tento krok pomůže při dohledání



případných již dříve zpracovaných listů téhož mapového díla, respektive zamezí případnému
nežádoucímu vytváření duplicitních záznamů.56

Katalogizační vrstva nástroje Mapseries57 prozatím podporující formát MARC 21 představuje
prostředí  k  vytváření  samotných  bibliografických  záznamů.  Dominantním  prvkem  je
podkladová mapa, na které se zobrazují jednotlivé klady doposud zpracovaných mapových
děl. K jejich výběru je určena pomocná lišta v pravé části obrazovky, kde katalogizátor zvolí
šablonu  mapového  díla  dle  nabízeného  seznamu.  Po  označení  konkrétní  šablony  se
na podkladové  mapě  zobrazí  odpovídající  klad  mapových  listů.  Kliknutím  na  jedno
z mapových  polí  odpovídající  danému  listu  se  toto  pole  v  rámci  kladu  zvýrazní  a
katalogizátorovi  se otevře samotná šablona.  Místa v záznamu, která je možno v nástroji
editovat,  jsou zvýrazněna. Jedná se o pole, kde je podle údajů z právě zpracovávaného
dokumentu možné buď vybrat jednu z nabízených možností (pole 041, 110, 245, 500) nebo
je  lze  ručně  vyplnit  (pole  008,  250  a  300).  Následně  se  celý  takto  připravený  záznam
zkopíruje  do  schránky  a  vloží  do  katalogizačního  systému.  V  případě  Alephu  je  nutné
pro přenos šablony využít program AlephClipboard58, který zajistí automatickou změnu typu
dat ve schránce Windows tak, aby je Aleph akceptoval jako MARC záznam. 

Obr. 11. Ukázka otevřené šablony s rozpracovaným záznamem pro list O51 Prag

Využití  nástroje Mapseries, kromě urychlení  celého procesu, zaručuje standardizaci nově
vytvářených  záznamů,  což  přispívá k následné  lepší  dohledatelnosti  takto  zpracovaných
map.  Při  přepracování  nástroje  v  roce  2017  došlo  k  vytvoření  prezentační  vrstvy,  jež
pro komplexnější  zobrazení  mapových  děl  rovněž  využívá  rozdělení  mapového  kladu
na jednotlivé mapové listy.  Prozatím jsou zde obsažena data z vybraných mapových děl
uložených v Moravské zemské knihovně, přičemž jde především o díla vzniklá na základě
třetího vojenského  mapování,  německých vojenských mapování  z  období  druhé světové
války nebo meziválečných československých mapování.

56 Příklady listů identifikovaných mapových děl lze viz CHODĚJOVSKÁ, Eva a kol. Metodický pokyn
č. 2/2020 pro evidenci a zpřístupňování map v archivech České republiky.  Praha: Archivní správa
Ministerstva vnitra, 2020 [cit. 2020-04-19], s. 56-81.
57 Dostupná z adresy https://mapseries.mzk.cz/catalog/ 
58 Tato aplikace byla v MZK vytvořena v roce 2015 a je volně k dispozici na
https://github.com/moravianlibrary/AlephClipboard.
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3. 4. Zpracování map v archivních systémech 

Kartografické  dokumenty,  a  především  vzácné  rukopisné  mapy,  jsou  vedle  knihoven  a
univerzitních  sbírek součástí  i  mnoha souborů uchovávaných v archivech.  Míra  a forma
jejich  zpřístupnění  je  různá.  České  archivy  využívají  při  evidenci  archiválií  především
systémy BACH ProArchiv a ELZA. Zpracování map a plánů v archivech se od poloviny roku
2020 řídí  Metodickým pokynem č. 2/2020 pro evidenci a zpřístupňování map v archivech
České republiky vypracovaný kolektivem vedeným Evou Chodějovskou, který konkretizuje a
aktualizuje Základní pravidla pro zpracování archiválií.59 

Obr. 12. Doplňování geografických souřadnic v systému ELZA

V případě víceúrovňového popisu archivních materiálů se v souladu se Základními pravidly
hierarchicky  postupuje  od  nejvyšší  úrovně,  kterou  představují  archivní  soubory  (fondy,
sbírky), přes nižší celky jako jsou složky nebo série, až k jednotlivostem a k jejich částem.

59 CHODĚJOVSKÁ,  Eva  a  kol.  Metodický  pokyn  č.  2/2020  pro  evidenci  a  zpřístupňování  map
v archivech  České  republiky.  Praha:  Archivní  správa  Ministerstva  vnitra,  2020  [cit.  2020-04-19].
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 
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Podrobnost  popisu  přitom závisí  na  dané úrovni  a  druhu archivní  pomůcky,  přičemž se
nedoporučuje dublovat informace zaznamenané ve vyšších úrovních.60

Uvedený metodický pokyn zavádí vedle inventarizace a katalogizace (jako doporučené míry
podrobnosti popisu) jako základní úroveň minimální popis, který rovněž garantuje možnost
moderního zpřístupnění map napříč archivními soubory jedné instituce i mezi institucemi a
aplikaci  časoprostorového  vyhledávání.  Archiváře  zavazuje  zaznamenávat  hodnoty
o měřítcích i zeměpisných souřadnicích na všech úrovních popisu. Hodnoty souřadnic čtyř
okrajů mapy by se měly standardizovaně zapisovat ve strojově čitelném formátu. Stejně tak
údaj  o  měřítku  mapy,  který  se  v  originálním  znění,  tak  jak  je  zapsán  na  dokumentu,
zaznamenává do pole s Veřejnou poznámkou a do pole Měřítko se vyplní ve formátu 1:M.61

Pro  zaznamenání  těchto  klíčových  matematických  údajů  je  doporučeno  využít  již  výše
představené online nástroje BoundingBox a Kalkulátor měřítka.

Metodický pokyn obsahuje řadu konkrétních příkladů zejména pro identifikaci a následnou
katalogizaci mapových děl. Stanovuje jejich terminologii (vybírá z více možných, správných
variant,  které by však způsobily  vznik duplicit  a multiplicit),  a to jak v oblasti  názvu,  tak
původců.62 Připravuje tak spolehlivé podklady pro aplikaci nástroje Mapseries.

3. 5. Zpracování map v muzeích a galeriích

Vedle knihoven a archivů jsou kartografická díla uložena i v mnoha muzejních a galerijních
sbírkách. Tyto instituce pak k těmto dokumentům často přistupují jako k dalším sbírkovým
předmětům a zpravidla je popisují ve vlastních evidenčních systémech. Mezi nejrozšířenější
patří  systémy  Demus,  BACH  ProMuzeum,  Museion  nebo  například  Evidenční  systém
sbírkových předmětů.  Od roku 2002 domácí  paměťové instituce vlastnící  muzejní  sbírky
posílají  data  o  svých kolekcích a  vytvářených  záznamech do Centrální  evidence  sbírek
muzejní povahy a od roku 2016 k tomu využívají systém CES on-line.63 V létě roku 2021 má
dojít k nasazení nového informačního systému ELVIS vznikajícího v rámci projektu Národní
platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend.64 

60 WANNER, Michal a kol. Základní pravidla pro zpracování archiválií. Druhé, doplněné a rozšířené
vydání. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2015. 378 s. ISBN 978-80-86466-78-1, s.
40-41.
61 Tamtéž, s. 64-65.
62 CHODĚJOVSKÁ, Eva a kol.  Metodický pokyn č. 2/2020 pro evidenci  a zpřístupňování map v
archivech České republiky. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra, 2020, s. 56-81, a srov. také
níže.
63 CES on-line, Centrální evidence sbírek muzejní povahy. [online]. [cit 2020-06-08]. Dostupné z:
http://www.cesonline.cz 
64 Národní  platforma  pro  elektronickou  správu  a  evidenci  muzejních  sbírek  a  agend  –  ELVIS.
[online],  [cit  2020-08-05].  Dostupné  z:  https://www.mkcr.cz/narodni-platforma-pro-elektronickou-
spravu-a-evidenci-muzejnich-sbirek-a-agend-elvis-2027.html 
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Obr. 13. Záznam s mapou v systému Demus

V některých muzejních evidenčních systémech přizpůsobených požadavkům muzeí a galerií
jsou obsaženy také speciální  oborové moduly,  které umožňují  zaznamenávat  například i
údaje o zachycených lokalitách. Systém Demus lze použít k zápisu přesných pozic s pomocí
GPS souřadnic  v  několika  souřadnicových  systémech.  Některé  moduly  umožňují  vyplnit
zeměpisnou šířku a délku pouze pro jeden bod, tedy pro střed dokumentu, zatímco v jiných
(např. v archeologickém) je možné zadat neomezený počet bodů a vytvořit  tak libovolný
polygon vymezující danou oblast. Systém ProMuseum od firmy BACH pak obsahuje přímo
modul určený pro evidenci Map a plánů.

Mnohé  z  dalších  využívaných  evidenčních  systémů  však  zvláštní  formáty  záznamu
pro specifické typy například kartografických dokumentů neobsahují. Mapy, plány ale i další
materiály  jsou v nich  proto popisovány v obecných modulech podle  stejných základních
atributů  jako  zbytek  celé  sbírky.  Příkladem  tohoto  přístupu  může  být  například  systém
CastIS65 používaný  pro  základní  a  průběžnou  evidenci  mobiliárních  a  knihovních  fondů
na objektech ve správě Národního památkového ústavu. Záznam s mapou zde tak obsahuje
podrobný uměleckohistorický popis, informace o provenienci i době vzniku díla, avšak nelze
jej rozšířit o klíčové matematické údaje charakterizující tento kartografický dokument.    

65 CastIS verze 2011, Základní a průběžná evidence, Uživatelská příručka programu . [online]. [cit
2020-06-08]. Dostupné z: http://www.castis.cz/download/CastIS_2011_SR.pdf
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Obr. 14. Záznam s mapou v evidenčním systému CastIS

Vzhledem  k  tomu,  že  muzejní  systémy  jsou  zaměřeny  primárně  na  evidenci  fyzických
artefaktů,  doporučujeme pro  tento  typ  dokumentů  využívat  spíše knihovní  systém,  který
většina  muzeí  provozuje  pro  potřeby  své  knihovny,  případně  mimo  evidenční  záznamy
v muzejním systému vést ještě doplňující bibliografické informace v systému knihovním.



4. DIGITALIZACE KARTOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ

Digitalizace je po vyhotovení katalogizačních, resp. evidenčních záznamů, dalším důležitým
krokem  procesu  zpracování  a  zpřístupnění  kartografických  dokumentů  v  paměťových
institucích.  Během  ní  dochází  k  převodu  analogových  dokumentů  do  digitální  podoby.
Motivací k digitalizaci může být několik rozdílných potřeb, které je třeba zohlednit. Jednak to
může  být  snaha  zpřístupnit  tyto  dokumenty  veřejnosti,  jednak  potřeba  minimalizovat
manipulaci  s originály,  případně jen záměr pořízení dokumentačních snímků jednotlivých
dokumentů, v některých případech ale i snaha o záchranu informačního obsahu dokumentů
ve velmi špatném fyzickém stavu. Vzhledem k tomu, že většinou se jedná o kombinaci více
faktorů,  je  vhodné  při  digitalizaci  postupovat  tak,  aby  byl  výsledný  digitalizát  využitelný
pro všechny uvedené účely. To samozřejmě má vliv jak na výběr dokumentů k digitalizaci,
tak  na  volbu  vhodné  digitalizační  technologie  a  souvisejících  procesů.  Vzhledem
k průběžnému poklesu cen datových úložišť může být například vhodné skenovat i zadní,
(převážně)  prázdnou  stranu  jednostranných  mapových  listů.  V  případě  větších  sbírek
mladších dokumentů  může dojít  k  rozhodnutí  digitalizovat  jen  ty  dokumenty,  které  ještě
nikdo  nedigitalizoval.  Rozhodnutí  o  výběrové  digitalizaci  může  naopak  znamenat,  že
nedojde k významnému snížení manipulace s digitalizovanými mapami, pokud jsou uloženy
společně s těmi nedigitalizovanými. 

Vedle  výběru  dokumentů  určených  k  digitalizaci  je  nutné  správně  nastavit  parametry
digitalizace  (mimo jiné  volbu  skeneru,  rozlišení,  barevnost  atd.),  které  ovlivňují  výsledek
celého digitalizačního procesu. Nedílnou součástí těchto příprav je i ekonomické hledisko.
Je třeba zvážit, zda má smysl pořizovat vlastní digitalizační zařízení a digitalizovat vlastními
silami, nebo je vhodnější celý proces svěřit specializovanému dodavateli či spolupracující
instituci. Toto platí zejména v případě map, které vyžadují skenování na velkoformátových
skenerech,  které se nevyplatí  pořizovat  pro digitalizaci  menších sbírek, při  vhodné volbě
zařízení se ale mohou uplatnit i při skenování jiných dokumentů, například svázaných novin
nebo velkoformátových monografií.

Součástí  digitalizace  však  není  jen  samotný  převod  dokumentu  do  digitální  podoby,
nesmíme  zapomínat  na  nezbytné  úpravy  digitalizátu  samotného,  doplnění  metadat  a
zajištění  dlouhodobě  spolehlivého  uložení  výsledných  digitálních  objektů,  které  je  třeba
mimo archivaci i co nejefektivněji zprostředkovat veřejnosti. To se samozřejmě týká nejen
digitalizace v knihovnách, ale i v archivech či muzeích.

Digitalizace v knihovnách se řídí především standardy a doporučeními Národní  knihovny
ČR.  Ty jsou v současnosti  umístěny na serveru  standardy.ndk.cz,  ale jejich umístění  se
pravděpodobně v blízké budoucnosti změní.66 Pro digitalizaci kartografických dokumentů je
nejdůležitější aktuální verze Definice metadatových formátů pro digitalizaci monografických
dokumentů67 a na něj navazující Pravidla pro popis monografií68.

66 Dočasně jsou umístěny na webu https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace.
67 KOČIŠOVÁ,  Pavlína  et  al.  Definice  metadatových  formátů  pro  digitalizaci  monografických
dokumentů (monografií, kartografických dokumentů, hudebnin). Verze 1.4 [online]. [cit 2020-09-08].
Dostupné z: https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/DMFmonograf_14_final.pdf 
68 KOČIŠOVÁ, Pavlína,  BEŇÁČKOVÁ, Miroslava et al.  Pravidla pro popis monografií.  Verze 2.2
[online],  [cit.  2020-08-20].  Dostupné  z:  https://old.ndk.cz/standardy-
digitalizace/pppmono2.2.verze4.pdf 
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Proces  digitalizace  samozřejmě  usnadňuje  vhodný  software.  Ten  jednak  zajistí  tvorbu
konzistentních metadat  odpovídajících  standardům a jednak  umožní  sledování  průchodu
dokumentu digitalizační linkou a omezuje tak hladký průběh digitalizace. Národní knihovna
ČR a Moravská zemská knihovna v Brně využívají pro tyto účely proprietární digitalizační
linku  vyvinutou  v  rámci  projektu  Vytvoření  Národní  digitální  knihovny.69 Řada  dalších
knihoven pak využívá volně dostupný systém ProARC, který vyvíjí Knihovna Akademie věd
a který také splňuje  standardy a doporučení  specifikované pro  digitalizaci  v  knihovnách
Národní knihovnou ČR.

Alespoň částečný přehled s informacemi o postupující digitalizaci českých mapových sbírek
obsahuje online Databáze digitalizovaných mapových sbírek České republiky spravovaná
Mapovou sbírkou PřF UK.70

 

4. 1. Příprava digitalizačního procesu

Kartografické  dokumenty  jsou  součástí  sbírek  paměťových  institucí  často  v  podobě
neroztřízeného materiálu rozptýleného v rámci fondu. Z důvodu specifického formátu bývají
sice uloženy i společně, ale bez jakékoli vnitřní logiky. Před zahájením digitalizace je nejprve
potřeba stanovit  priority závisející  na možnostech a úkolech konkrétní instituce. Je velmi
vhodné nejprve vytvořit  spolehlivou  elektronickou databázi  všech dokumentů,  používající
jednoznačné  identifikátory  jednotlivých  map.  Pokud  je  to  možné,  doporučujeme  označit
každý samostatný dokument čárovým kódem, který je uložen i v databázi, což velmi usnadní
následný proces digitalizace. Tento kód by měl později tvořit i kořen názvu odpovídajících
digitalizátů,  což  nejlépe  předejde  chybám  a  ztrátám  v  průběhu  procesu,  kdy  dokument
prochází digitalizační linkou.

Popis celé sbírky umožní vytvořit si představu o jejím rozsahu, usnadní identifikaci duplikátů
a  unikátů  ve  sbírce,  přinese  informace  o  stavu  jednotlivých  dokumentů  a  kompletnosti
mapových děl a často i přesné informace o skutečném rozsahu celé sbírky, které umožní
upřesnit  náklady  digitalizace.  Výběr  dokumentů  k  digitalizaci  by  měl  zároveň  přinést
souhrnné informace o fyzickém rozměru předloh určených k digitalizaci, které budou důležité
pro  volbu  digitalizační  technologie  a  přípravu  zadání  případné  veřejné  zakázky
na digitalizaci.  

Pokud prostředky, kapacity nebo jiné důvody nedovolují digitalizovat postupně celou sbírku,
je třeba připravit postup, podle kterého jsou dokumenty přednostně vybrány. Hledí se přitom
hlavně na jejich  obsah a unikátnost.  Upřednostňovat  by se měly rukopisné mapy ať  už
domácí provenience nebo ty zachycující české území. Při výběru je však třeba zohledňovat
také stáří, fyzický stav a formát daných dokumentů, neboť špatný stav nebo fyzický formát
mohou  proces  digitalizace  významně  ovlivnit.  V  případě,  kdy  instituce  vlastní  vícero
exemplářů téhož dokumentu, doporučujeme k digitalizaci vybrat ten v nejlepším fyzickém
stavu.

69 Národní digitální knihovna [online]. [cit 2020-06-08]. Dostupné z:  http://www.osf-mvcr.cz/narodni-
digitalni-knihovna
70 Databáze digitalizovaných mapových sbírek České republiky [online]. [cit 2020-06-08]. Dostupné
z: http://dms.euweb.cz/databaze.php
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Digitalizační  proces je třeba provádět v kvalitě,  která pokud možno zamezí potřebě jeho
opakování. Obvykle nejvyšší nároky na kvalitu digitalizace vycházejí z požadavků na přetisk
dané  mapy  v  původní  velikosti  nebo  v  podobě  zvětšeniny,  případně  při  využití  mapy
pro kartografické  účely.  Naopak  při  zobrazení  na  webu  není  možné  zajistit  dokonalou
barevnou věrnost mimo jiné proto, že většina displejů běžných uživatelů není zkalibrována a
věrnost  barevného podání  tak nelze zajistit.  Praxe však ukazuje,  že v případě extrémně
vysokých  požadavků  na  věrnost  některého  konkrétního  digitalizátu  je  často  vhodnější
provést jeho digitalizaci pro daný účel znovu, protože několikaletý odstup od doby pořízení
digitalizátu  s  sebou  obvykle  přináší  i  vyšší  nároky na kvalitu  digitalizace,  které  původní
digitalizát již nemusí splňovat.

Duplicitní  digitalizaci  se  v  rámci  v  domácích  paměťových  institucích  snaží  předcházet
Registr digitalizace, který aktuálně obsahuje záznamy více než 36 000 již zdigitalizovaných
kartografických dokumentů.71 Jsou zde evidovány i dokumenty jejichž digitalizace se plánuje
nebo  právě  probíhá  a  tento  národní  registr  tak  umožňuje  sdílet  a  kontrolovat  výsledky
digitalizačních  procesů  v  rámci  jednotlivých  institucí.  Starší  mapy však neobsahují  číslo
České  národní  bibliografie  (čČNB),  které  slouží  jako  jedinečný  identifikátor  dokumentu
na úrovni  titulu  (vydání).  Zvlášť  v  případě starých map je  proto  navíc  užitečné vyhledat
případné odkazy na digitalizáty ve specializovaných databázích. Na druhou stranu zejména
v  případě  starých  map  (mapy  vydané  cca  do  19.  století)  nemusí  být  bez  podrobného
srovnání dvou map jisté, zda se opravdu jedná o identické vydání. Z tohoto důvodu je často
efektivnější  mapu  zdigitalizovat,  i  když  v  jiné  instituci  již  existuje  podobný  digitalizát.
Digitalizáty  různých exemplářů umožňují  následné porovnání  v  analytických programech,
kdy je možné odhalit například fakt, že šlo o tisk sice ze stejné, ale upravené tiskové desky,
aniž by to bylo deklarováno v popisu mapy, dále práci s mapami ve vrstvách apod.

71 Registr  digitalizace:  evidence  dokumentů  digitalizovaných  v  ČR  [online].  [cit  2020-06-08].
Dostupné z: http://registrdigitalizace.cz 
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Obr. 15. Záznam s mapovým listem digitalizovaným v Mapové sbírce PřF UK evidovaným v Registru
digitalizace

4. 2. Skenování

Po výběru dokumentů přichází  na řadu stanovení  parametrů skenování.  Především kvůli
formátu dokumentu je předně třeba vybrat nejlépe odpovídající digitalizační zařízení. Pokud
je to možné, doporučuje se v případě rozměrnějších map využít  velkoformátové skenery
stolní nebo průtahové tak, aby se předešlo pozdějšímu spojování dílčích skenů. Nevýhodou
průtahových skenerů je riziko, že při kontaktním skenování může dojít k poškození vzácných
originálů. Dokumenty lze alespoň z části chránit využitím průhledných ochranných fólií, které
však  nepřispívají  kvalitě  skenování.  Tento  způsob  skenování  je  omezen  na  volné  listy,
protože průtahové skenery nejsou běžně schopné zpracovat dokumenty s tloušťkou přes 15
mm, např. historické atlasy nebo mapy podlepené dřevem či tlustým kartonem. Průtahový
skener přesto může být vhodným nástrojem pro skenování map z toho důvodu, že je rychlý
a má relativně nízké pořizovací  náklady.  Jako nejideálnější  se jeví velkoformátové shora
snímající stolní skenery s lineárním snímačem vybavené skleněnou deskou s regulovatelnou
mírou přítlaku schopné v kuse skenovat předlohy alespoň do formátu A0. Lineární snímač
pohybující se těsně nad mapou navíc minimalizuje riziko zkreslení digitální kopie mapy. Ty
pak  nejen  v  případě  kartometrického  skenování  mohou  sloužit  i  pro  potřeby  digitální
kartografie. Výhodou některých velkoformátových skenerů je přítomnost knižní kolébky. Ta
umožní na daném zařízení snadno skenovat i vázané předlohy, například atlasů. Při výběru
skeneru je vhodné se zaměřit i na to, jak je na daném skeneru řešeno podepření hřbetu
svazku,  protože  to  může  mít  výrazný  vliv  na  rovinnost  snímané  předlohy.  Přílohy
kartografických dokumentů jako brožury a jiný doplňkový materiál v dobrém fyzickém stavu



lze naopak snadno skenovat i s pomocí běžného zdola snímajícího stolního skeneru s přít-
lačným víkem nebo s pomocí běžných knižních skenerů. V následující části  Problematika
velkých obrazových souborů a spojování skenů velkoformátových map jsou popsány možné
postupy pro případy, kdy neexistuje alternativa a příliš rozměrný dokument je přesto nutné
digitalizovat po částech.   

Základním parametrem při  skenování  je rozlišení,  obvykle zaznamenávané jako údaj dpi
(dots  per  inch).  Rozlišení  udává,  kolik  obrazových  bodů  (pixelů)  digitálního  dokumentu
vznikne naskenováním délky jednoho palce, tedy 2,54 cm originálního dokumentu. Většina
stávajících  metodik  doporučuje  obrazové  materiály  a  také  historické  mapy  skenovat
minimálně  v  rozlišení  400  dpi.  Optimální  a  doporučené  rozlišení  je  však  dnes  již  kvůli
nárokům na kvalitu výsledných digitalizátů spíše 600 dpi a ve speciálních případech může
být ještě vyšší. Při použití vyššího rozlišení však roste i velikost takto vytvořených dat, což
neúměrným způsobem zvyšuje nároky na jejich dlouhodobé uchovávání. Je proto vhodné
volit vždy takové rozlišení, při kterém už nedochází k rozeznatelné ztrátě informační hodnoty
dokumentu.72 Určitým měřítkem zde může být růst velikosti  obrazového souboru po jeho
kompresi do formátu JPEG 2000, kdy hledáme takové rozlišení, při kterém už významně
neroste velikost komprimovaného souboru, i když se stále zvětšuje jeho rozlišení. Aby navíc
nedocházelo  k  interferenci  mezi  nastaveným  rozlišením  skeneru  a  rastrem  obrázku  a
k následnému  vzniku  nežádoucího  jevu  -  moiré,  je  třeba  skenovat  v  rozlišení  alespoň
dvojnásobně vyšším, než je frekvence původního rastru.73

Doporučujeme i  u jednobarevných map používat  24bitovou barevnou hloubku a barevný
prostor sRGB.74 Skener musí být pravidelně barevně kalibrován a musí být k dispozici jeho
ICC  profil,  bez  nějž  není  možné  zajistit  barevnou  věrnost  digitalizovaných  dokumentů.
Rozměrovou kalibraci skenovacího zařízení je vhodné provádět s přihlédnutím k metodice
ČÚZK  z  roku  2004,  nejlépe  použít  k  digitalizaci  přímo  skener  kalibrovaný  podle  této
metodiky  pracovníky  ČÚZK.75 Snímání  shora  je  navíc  výrazně  ovlivněno  i  osvětlením
místnosti, takže je potřebné dbát na pokud možno stálé světelné podmínky. Doporučujeme
umístit  skener  do místnosti  vymalované  tmavou barvou a  co nejvíce  snížit  vliv  vnějších
světelných zdrojů,  zejména vhodným zatemněním eliminovat  rozdílné světelné podmínky
v průběhu  dne.  Jak  již  bylo  zmíněno,  díky  dostupnosti  datových  úložišť  je  i  v  případě
kartografických  dokumentů  efektivní  skenovat  prázdné  zadní  strany  dokumentů.  Tento

72 The Library of Congress. Guidelines for Electronic Preservation of Visual Materials  [online]. [cit
2020-08-01]. Dostupné z: https://www.loc.gov/preservation/resources/rt/guide/guid_dig.html#dig9 
Srovn.: The Library of Congress. Guidelines for Electronic Preservation of Visual Materials. Appendix
B. Decision Tree Diagrams [online]. [cit 2020-08-01]. Dostupné z:
 https://www.loc.gov/preservation/resources/rt/guide/guid_b.html 
73 REILLY, James M. a FREY, Franziska.  Recommendations for the Evaluation of Digital Images
Produced from Photographic,  Microphotographic,  and Various Paper Formats [online].  Rochester,
New York: Image Permanence Institute, 1996 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z:
https://memory.loc.gov/ammem/Ipireprt.pdf. Srovn.: WAYNE, Fulton. Scanning Images in magazines /
books / newspapers [online]. [cit 2020-09-01]. Dostupné z: https://www.scantips.com/basics6c.html
74 The  Library  of  Congress.  Technical  Standards  for  Digital  Conversion  of  Text  and  Graphic
Materials [online].  [cit  2020-06-08].  Dostupné  z:
https://memory.loc.gov/ammem/about/techStandards.pdf.  Srovn.:  DORMOLEN,  Hans  van.
Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines, Version 2.0. In: Archiving Conference. [online]. 2019
[cit. 2020-08-21]. ISSN 2168-3204. Dostupné z: https://doi.org/10.2352/issn.2168-3204.2019.1.0.3
75 ČÚZK.  Pokyny  č.  32  pro  skenování  katastrálních  map  a  grafických  operátů  dřívějších
pozemkových evidencí. Praha 2004. Dostupné z:  https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-
opatreni/Pokyny-CUZK-31-42/Pokyny_32.aspx 
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postup však doporučujeme především v případě starých map nebo atlasů. Při skenování
např.  mapových  listů  z  druhé  poloviny  20.  století  objevujících  se ve  sbírkách  v  mnoha
exemplářích doporučujeme i nadále skenovat pouze lícovou stranu obsahující vlastní mapu.
Rubovou stranu takovýchto dokumentů doporučujeme skenovat pouze v případech, že je
také potištěna nebo obsahuje jiné důležité rukopisné informace, např. důležitý doprovodný
text nebo zmínky o provenienci dokumentu. Dokumenty navíc doporučujeme skenovat tak,
aby už na nich pokud možno nebylo potřeba provádět další úpravy, např. měnit otáčením
jejich orientaci apod. 

Po vytvoření digitálního obrazu je dále třeba provést jeho ořez. U mapových listů se oříznutí
provádí cca 1 mm vně okraje papíru, tak aby digitalizát zachycoval celý dokument. Získaná
data je třeba ukládat v bezztrátovém formátu, nejlépe v souladu s doporučením Národní
knihovny  pro  digitalizaci  v  rámci  NDK.76 Doporučeno  je  naskenovat  dokumenty
do bezeztrátového formátu TIFF a po ořezu a dalších potřebných úpravách (spojování více
skenů) je převést do archivní a druhé zpřístupňující kopie77 formátu JPEG 2000 v souladu
s doporučením NDK,78 nebo vytvořit bezeztrátovou kopii odpovídající specifikaci pro archivní
kopii ale s 12 vrstvami kvality. Takto vytvořený soubor je vhodný pro případy, kdy neexistuje
samostatný systém pro dlouhodobé uchování digitálních dat a daný obrazový soubor má
sloužit jak pro zpřístupnění, tak pro archivaci. 

4. 3. Velké obrazové soubory a spojování skenů velkoformátových map

Pokud  jsou při  digitalizaci  velkoformátových  map využity  skenery,  které  jsou  menší  než
zpracovaný  dokument,  je  třeba  vytvořené  dílčí  skeny  před  jejich  dalším využitím  spojit.
V současné  době  existuje  vícero  softwarů  schopných  přinejmenším  poloautomaticky
překrývající  se  digitální  obrazy  spojovat,  avšak  zejména  u  velkoformátových  map
naskenovaných  ve  vysokém  rozlišení  vyvstávají  problémy  spojené  s  velkým  objemem

zpracovávaných  dat. Digitalizáty  rozměrných  kartografických  dokumentů  totiž  představují
velké  datové  soubory,  jejichž  automatické  spojování  lze  jen  obtížně  realizovat
prostřednictvím dostupných softwarů pro spojování obrazu. 

Program Adobe Photoshop  nabízí  pro  automatické spojování  obrazu funkci  Photomerge
primárně  určenou  pro  sestavování  panoramatických  snímků.79 Po  volbě  funkce
prostřednictvím nabídky Soubor > Automaticky > Photomerge, označení zdrojových souborů
určených k sešití a vybrání rozložení, Photoshop automaticky vytvoří ze zdrojových skenů
jeden obraz tvořený více vrstvami a přidá podle potřeby masky vrstev tak, aby v místech
překryvu  zpracovávaných  skenů  došlo  k  optimálnímu  prolnutí.  Masky  vrstev  je  možné
upravovat a libovolně je možné i automaticky vyplňovat průhledné oblasti při okrajích nově
vytvořeného  obrazu.  Tento  způsob  lze  doporučit  jako  optimální  u  digitalizátů  běžných
velikostí,  avšak  chyby  nastávají  při  aplikaci  na  velké  soubory.  V  případě  souborů  TIFF

76 Národní digitální knihovna. Standardy pro obrazová data. Národní knihovna ČR 2017. [online]. [cit
2020-08-01]. Dotupné z: https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/standardy-pro-obrazova-data 
77 První zpřístupňující kopie není vhodná protože má příliš velký kompresní poměr a na obrázku jsou
pak viditelné artefakty.
78 Národní digitální knihovna. Standardy pro obrazová data. Národní knihovna ČR 2017. [online]. [cit
2020-08-01]. Dotupné z: https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/standardy-pro-obrazova-data 
79 Adobe. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků. [online], [cit. 2020-06-01]. Dostupné z:
https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/using/create-panoramic-images-photomerge.html 

https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/using/create-panoramic-images-photomerge.html
https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/standardy-pro-obrazova-data
https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/standardy-pro-obrazova-data


podporuje Photoshop práci s daty o maximální  velikosti  4 GB. Při práci s poslední  verzí
Photoshopu je doporučeno pracovat s počítačem s minimální pamětí 8 GB RAM, přičemž
ve výchozím  nastavení  Photoshop  využívá  70%  dostupné  paměti.80 Výkon  softwaru  je
možné vylepšit vypnutím všech ostatních souběžných procesů a zvýšením množství paměti
RAM, která je programu přidělena. Lze doporučit i spojování dílčích skenů do větších celků
postupně,  tak  aby  nedocházelo  k  přetěžování  softwaru.  I  přesto  je  spojování  velkých
obrazových  souborů  s  pomocí  Photoshopu  časově  náročný  proces  a  často  dochází
k softwarovým  chybám  a  k  neočekávaným  pádům  celé  aplikace.  Vedle  Photoshopu  lze
pro spojování dílčích skenů doporučit i využití programů Hugin panorama photo stitcher81,
nip282 nebo funkce Panoráma v rámci programu Zoner Photo Studio X83.  

V  případech,  kdy  spojení  velkých  obrazových  souborů  nezvládne  automatická  funkce
Photomerge v rámci Photoshopu, lze pro vytvoření zceleného obrazu využít rovněž software
PTGui  primárně  určený  k  sešívání  panoramatických  snímků.84 PTGui  podporuje  dialekt
BigTIFF a je proto schopen pracovat  i  se soubory většími  než 4 GB. Při  intuitivní  práci
s programem prostřednictvím projektového  asistenta  je  nejprve  nutné  nahrát  dostatečně
se překrývající zdrojové snímky, načež následuje jejich automatické zarovnání, optimalizace,
vytvoření shodných kontrolních bodů a výběr vhodné projekce, expozice a barev. Náhled
výsledného  snímku je  možné otevřít  v  editoru  panoramatu,  kde je  možné obraz a  jeho
projekci  dále  upravovat.  Zlepšení  výsledku  napomáhá  především  skrývání,  respektive
odkrývání  jednotlivých  vrstev  pomocí  masek  a  práce  s  kontrolními  body,  jež  je
v problematických místech švů možné dle potřeby manuálně editovat.  Výhodou PTGui je
schopnost pracovat s velkými obrazovými soubory, avšak program nedosahuje dostatečné
přesnosti při automatickém spojování. I v tomto případě se navíc jedná o zdlouhavý proces
běžně vyžadující přidělení velké množství operační paměti, často zabírající desítky minut.

80 Adobe. Optimize Photoshop performance [online], [cit. 2020-08-01]. Dostupné z:
https://helpx.adobe.com/ca/photoshop/kb/optimize-photoshop-cc-performance.html 
81 Hugin - Panorama photo stitcher. [online], [cit. 2020-08-01]. Dostupné z:
 http://hugin.sourceforge.net/download/
82 Open source software nip2 lze stáhnout přes https://github.com/libvips/nip2 
83 Panoráma. Online nápověda Zoner Photo Studia X. [online], [cit. 2020-08-01]. Dostupné z:
 https://manual.zoner.com/cs/panorama-52dd9a2/ 
84 PTGui.  Create  high  quality  panoramas. [online],  [cit.  2020-06-01].  Dostupné  z:
https://www.ptgui.com/ 
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Obr. 16. Doplňování shodných kontrolních bodů do překrývajících se částí právě
spojovaných skenů prostřednictvím programu PTGui

Pokud  špatný  stav  nebo  extrémní  velikost  dokumentu  neumožňuje  mapu  naskenovat
běžným skenerem ani po částech, lze digitalizaci provést i s využitím digitálního fotoaparátu,
resp.  digitální  stěny  umístěné  na  stativu.  Snímané  dokumenty  je  však  třeba  připevnit
na zakřivenou  stěnu  nebo  rám  a  fotoaparát  umístit  na  stativ  tak,  aby  se  při  snímání
zachovala konstantní vzdálenost  od dokumentu a nedocházelo k nežádoucímu zkreslení.
Tento  postup  při  využití  motorizovaného  stativu  GigaPan  a  specializovaného  softwaru
pro sešívání  dílčích snímků GigaPan Stitch85 byl  v  letech 2013 až 2016 úspěšně použit
v Archives and Records Council  Wales v rámci projektu Cynefin.86 Alternativně je možné
snímací zařízení umístit na konstrukci která umožňuje jeho pohyb ve dvou osách a pohybuje
se  v  konstantní  vzdálenosti  od  snímané  předlohy.  Tímto  způsobem  bývají  snímány  i
nástěnné fresky nebo rozměrné obrazy v galeriích.

4. 4. Metadata

Naskenované dokumenty je v průběhu digitalizačního procesu nezbytné opatřit  metadaty.
Nejdůležitější z nich, popisná metadata, byla diskutována v kapitole 3. Popis kartografických
dokumentů. Při digitalizaci již tato metadata obvykle v nějaké podobě existují a pokud jsou
dostatečně  kvalitní,  stačí  je  automatizovaně  zkonvertovat  do  požadovaného  formátu.
V případě  knihoven,  využívajících  systém  Kramerius  je  to  formát  MODS,  konvertovaný
z formátu MARC. Formát MODS je navíc využíván i  pro popis  dalších částí  dokumentu,
např. příloh, svazků, kapitol nebo jednotlivých stran. Tyto nižší úrovně popisu však obvykle
v katalozích knihoven nemají protějšek a musejí být vytvářeny ručně v digitalizační lince.

85 GigaPan Stitch [online], [cit. 2020-09-01]. Dostupné z:
http://www.gigapan.com/cms/support/download-gigapan-stitch 
86 Cynefin project – National Library of Wales – repairing and digitising the country’s  tithe maps
[online], [cit. 2020-09-01]. Dostupné z:
https://advisor.museumsandheritage.com/features/cynefin-project-national-library-wales-repairing-
digitising-countrys-tithe-maps/ 
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Dalším důležitým typem metadat jsou metadata strukturální. Ta obsahují informace o vnitřní
struktuře  a  organizaci  digitálního  objektu,  jehož  jednotlivé  části  propojují  s  příslušnými
metadaty. Strukturální metadata typicky nesou informaci o pořadí stran, jejich číslování a
případně typu strany. Doporučeným formátem je v tomto případě v souladu, s již zmíněnými
standardy  Národní  digitální  knihovny,  formát  METS.  Za  zmínku  stojí,  že  jedním
z podporovaných  typů  stran  může  být  i  mapa.  Je  tak  možné  například  označit,  které
ze snímků stránek atlasu jsou ve skutečnosti mapy nebo odlišit  lícovou a rubovou stranu
mapy vytištěné na volném listě. 

Administrativní a technická metadata obsahují informace o původu a historii digitalizovaných
souborů  a  umožňují  tak  lepší  správu  daných  digitálních  objektů.  Jedná  se  zejména
o informace o vzniku digitálních souborů, o všech úpravách, kterými tyto soubory prošly a
o jejich  technických  vlastnostech  (formát  a  jeho  verze,  v  případě  obrazových  souborů
rozměry a rozlišení apod.). V prostředí knihoven se v souladu se standardy NDK pro uložení
administrativních  metadat  používá  formát  PREMIS  a  pro  uložení  technických  parametrů
obrazových dat formát MIX. 

Administrativní  a  technická  metadata  spolu  s  archivačními  či  ochrannými  metadaty
představují nezbytné informace potřebné pro následnou ochranu a dlouhodobou archivaci
vytvářených  digitálních  dokumentů.87 Doporučuje  se  je  vytvářet  především  v  případě
digitalizace rozsáhlejších nebo vzácných sbírek. Výhodou jsou i v tomto případě systémy,
které tvorbu obou zmíněných druhů metadat zajišťují automaticky.

4. 5. OCR 

Optické rozpoznávání znaků představuje proces, v jehož rámci je rastrový digitální obraz
obsahující tištěný nebo rukopisný text s pomocí softwarové aplikace automaticky převáděn
do textové podoby. Součástí tohoto procesu může, ale nemusí být, i lidská kontrola a opravy
chyb  v  převedeném  textu.  Vzniklé  texty,  i  když  mohou  v  závislosti  na  kvalitě  předlohy
obsahovat řadu chyb, lze později využít pro plnotextovou indexaci dokumentů a zvýšit tak
výrazně  úspěšnost  vyhledávání.  Součástí  digitalizačních  standardů  Národní  digitální
knihovny je i povinné vytvoření souboru s výsledkem OCR ve formátu ALTO88. Specifikem
map je z hlediska OCR fakt, že většina textových informací je obsažena uvnitř mapového
pole a jednotlivá slova jsou podkreslena jinou grafikou, nejsou orientována stejným směrem,
mohou být vysázena na křivce, jednotlivé znaky mohou být od sebe značně vzdáleny apod.
Důsledkem je to, že pokus o OCR mapového pole obvykle končí neúspěchem. Přesto má
OCR  u  map  smysl,  protože  mohou  obsahovat  doprovodné  texty,  legendu  a  další
prohledávatelné informace buď přímo na mapovém listě, na jeho rubové straně nebo jako
součást  příloh.  Pokud  však  není  standardní  cestou  možné  z  mapového  listu  získat
smysluplný textový přepis, je možné k digitalizované mapě připojit prázdný validní soubor
ALTO, což umožní  vytvářet  plnohodnotné  datové balíčky odpovídající  standardům NDK.
Kvalitnější  textový  přepis  může  být  zajištěn  později,  buď  manuálně,  nebo  opětovným

87 DAPPERT, Angela, Rebecca Squire GUENTHER a Sébastien PEYRARD.  Digital  preservation
metadata for practitioners: implementing PREMIS. [Cham: Springer, [2016]. ISBN 978-3-319-43761-3.
88 The Library of Congress. Alto: Technical Metadata for Layout and Text Objects. [online]. [cit. 2020-
07-05]. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/alto/
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provedením  OCR  s  několikaletým  odstupem,  s  využitím  nových  softwarových  nástrojů,
využívajících  například  metody  strojového  učení.  Obdobná  situace  je  i  v  případě
rozpoznávání textů na velmi starých nebo rukopisných mapách. Moravská zemská knihovna
v současnosti spolupracuje v rámci projektu PERO89 s Vysokým učením technickým v Brně
na  vývoji  systému,  který  by  měl  řešit  problematiku  rozpoznávání  rukopisných  a  starých
tištěných písem. Ani ten však není specializován na vyhledávání textů přímo v mapovém
poli. 
Manuální přepis textových informací obsažených v mapovém poli je podmnožinou obecnější
úlohy anotování části digitálního obrazu. Tuto činnost však nemá vzhledem k ceně lidské
práce smysl provádět plošně, je to vhodné zejména tam, kde je cílem například vybudování
databáze  toponym  určitého  území.  Jedním  z  nástrojů,  které  takový  přepis  umožňují  je
například již zmíněný Georeferencer, který obsahuje tuto funkcionalitu pod volbou “Přepiš”.
Touto cestou je možné získat informaci nejen text jednotlivých toponym, ale i jejich umístění
na mapě a v případě georeferencované mapy tedy i  přibližné umístění  útvaru pojmeno-
vaného na mapě daným toponymem.  

89 Projekt PERO. [online], [2020-08-01]. Dostupné z: https://pero.fit.vutbr.cz/ 
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5. DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ DAT

S  efektivním  procesem  digitalizace  je  nutné  spojit  i  následnou  dlouhodobou  ochranu
vytvářených dat.  Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů zahrnuje opatření  zajišťující
použitelnost těchto dat ve vzdálenější budoucnosti navzdory neustálému vývoji technologií,
a tedy i zastarávání datových formátů. Zajištění dlouhodobé ochrany lze tak rozdělit na dvě
části: na bitovou a logickou ochranu. 

Bitovou  ochranou  rozumíme opatření  vedoucí  k  uchování  samotných  digitálních  objektů
ve stavu,  ve  kterém byly  vytvořeny  a  uloženy.  Jedná  se  tedy  v  první  řadě  o  důsledné
zálohování, tj. replikaci dat na různé druhy médií a vytváření vícenásobných kopií. Přitom je
nutné zachovat si přehled o tom, kde je který digitální objekt replikován, že jsou replikovány
všechny digitální  objekty,  že se jednotlivé jejich kopie shodují  a tedy že nebyly  do zálo-
hovaných  dokumentů  během  replikací  vneseny  chyby.  Doporučuje  se  proto  vytvářet
kontrolní součty jednotlivých souborů a spolehlivě evidovat všechny manipulace s daty. Je
také  vhodné  mít  alespoň  jednu  z  kopií  umístěnou  v  geograficky  vzdálené  lokalitě  jako
ochranu před požárem, lokálním konfliktem nebo přírodní katastrofou. Bitovou ochranu dat
doporučuje  využívat  mimo  jiné  i  metodika  vytvořená  Národním  archivem  a  Státním
oblastním archivem v Praze.90

 
Logická  ochrana  digitálních  dat  se  pak  primárně  zaměřuje  na  uchování  vlastního
informačního obsahu.  Cílem tohoto přístupu je  zajistit  schopnost  migrovat  data do nově
využívaných formátů tak, aby byla zachována jejich integrita a zajištěna srozumitelnost a
použitelnost digitálních dokumentů i v budoucnu. Tento způsob doporučuje využít Metodika
logické ochrany digitálních dat z roku 2018, která předkládá postupy pro uchovávání dat
především knihovních sbírek s pomocí volně dostupného softwarového řešení  ARCLib.91

Základní mezinárodní normou obecně definující libovolný digitální archiv, jeho terminologii a
funkcionalitu je ISO standard pro Otevřený archivační informační systém (ČSN ISO 14721). 

Při budování digitálního archivu je třeba zohlednit a vymezit účel a funkci datového úložiště,
stanovit jeho velikost kvůli předpokládanému množství ukládaných dat a naplánovat i jeho
provoz a technické zabezpečení. Záleží také, zda instituce vytváří vlastní archivační systém,
využívá již hotový open source nebo zakoupený produkt. Obecně popsaný postup ochrany
dat se pak při popisu konkrétních aplikací liší kvůli rozdílnostem v jednotlivých softwarových
řešeních.  Efektivnost  archivace  digitálních  dat  v  paměťových  institucích  pochopitelně
zvyšuje,  pokud  je  tento  proces  součástí  priorit  dané  organizace.  Z  hlediska  ochrany
digitalizovaných kartografických dokumentů je proto nejvhodnější, když se veškeré aktivity
digitalizací počínaje a zpřístupněním a archivací konče stanou součástí běžných procesů
digitalizace, ochrany a zpřístupnění.

90 DVOŘÁK, Tomáš et al. Metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě.
Praha: Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, 2015. Dostupné také z: https://www.nacr.cz/wp-
content/uploads/2019/05/metodika2015.pdf 
91 HUTAŘ, Jan et al. Metodika logické ochrany digitálních dat. 2018. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z:
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-371612
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6. ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ 

Jedním z  hlavních  důvodů  pro  digitalizaci  sbírek  a  fondů  paměťových institucí  je  právě
poptávka  po  efektivnějším  zpřístupnění  kulturního  dědictví.  Přiblížení  kartografických
dokumentů  široké  laické  i  odborné  veřejnosti  je  proto  posledním  krokem  v  procesu
zpracování map, kterému je věnována tato metodika. 

Specifikem  kartografických  dokumentů  z  hlediska  jejich  zpřístupnění  je  to,  že  se  jedná
z významné části o samostatné jednostranně potištěné listy, které mohou být prezentovány i
izolovaně,  zejména  pokud  je  přítomna  informace  o  tom,  jaké  území  je  na  daném  listě
zobrazeno.  Online  prezentace  takových  map  je  pak  jednodušší  než  v  případě
vícestránkových monografií nebo periodik. Pokud se naopak jedná o mapové dílo vytištěné
na více listech, je žádoucí zobrazit jednotlivé mapové listy v takovém vzájemném rozložení,
které  odpovídá  kladu  listů  daného  mapového  díla.  To  je  navíc  komplikováno  tím,  že
jednotlivé  mapové listy  se  mohou navzájem překrývat  přinejmenším svými  okraji  nebo  i
částmi mapového pole. Zejména u starších mapových děl navíc na sebe tato mapová pole
nemusejí  přesně  navazovat.  Dalším  specifikem  pak  mohou  být  například  důlní  mapy,
v jejichž případě je třeba zobrazit více vrstev map na témže území, případně více vydání
téhož mapového listu, kde se jedná o vrstvy časové. 

Dalším  specifikem  kartografických  dokumentů  je  to,  že  se  obvykle  jedná  o  dokumenty
větších rozměrů, často s vysokou mírou detailů, a proto jsou obvykle skenovány s vyšším
rozlišením,  než  je  nutné  například  u  tištěných  knih.  Nekomprimovaná  velikost  jednoho
obrazového souboru tak může snadno přesáhnout 1 GB (velikost plnobarevného formátu A0
naskenovaného na 600 dpi přesahuje 1,6 GB). I když se vhodnou kompresí může velikost
souboru určeného pro zpřístupnění  zmenšit  cca na desetinu  původní  velikosti,  pořád se
jedná o relativně velké objemy dat, které je nutno přenášet do koncových zařízení uživatelů,
v dnešní době často bezdrátově. Pokud by uživatel potřeboval studovat více map současně,
jeho počítač nebo mobilní zařízení by svým výkonem nemuselo stačit.

Řešením tohoto problému je zpřístupnění obrazových dokumentů pomocí dlaždic, na které
je obrazový soubor rozřezaný. Dlaždice velikosti 256x256 pixelů jsou vytvořeny v několika
rozlišeních počínaje náhledovou velikostí až po plné rozlišení dokumentu. Výhodou tohoto
řešení je to, že do počítače uživatele se stahují jen ty části zobrazovaného souboru, které
jsou v danou chvíli zobrazeny na displeji  uživatele. Zároveň je možné jednotlivé dlaždice
ukládat  do  cache  na  serveru  nebo  na  počítači  uživatele  a  výrazně  tak  zrychlit  odezvu
prohlížeče.  V  minulosti  se  u  nás  pro  rozdělení  obrázku do dlaždic  prosadilo  především
proprietární řešení Zoomify, které bylo v minulosti technicky nejpřijatelnější.92 Zoomify však
nemá veřejnou specifikaci a proto v některých případech dochází k chybám při zobrazování
z důvodu nejednotného řešení zaokrouhlování  při  výpočtu počtu vrstev dlaždic.  Výhodou
Zoomify je to, že je možné v něm prezentované mapy rozřezat pomocí aplikace na jednotlivé
dlaždice již na straně serveru a pak soubory obsahující dlaždice přímo zveřejnit na webu.
K prohlížení  pak  stačí  jednoduchá  volně  dostupná  javascriptová  prohlížečka  na  bázi

92 ŽABIČKA, Petr. Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů
pro paměťové instituce. [online]. Brno: Moravská zemská knihovna, 2011, s. 22 - 24. Dostupné z:
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf

http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf


OpenLayers93 a na straně serveru není potřeba instalovat žádnou speciální aplikaci.  Toto
řešení je však vhodné jen pro menší uzavřené mapové sbírky, protože každá naskenovaná
mapa se zde rozpadne na stovky malých souborů a s rostoucím množstvím map začíná být
jejich správa velmi komplikovaná.

Řešením tohoto  problému jsou  tzv.  image  servery  -  softwarové  aplikace,  které  generují
dlaždice  na vyžádání  z  obrazových souborů.  Vzhledem k tomu,  že  pro zobrazení  mapy
na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu je potřeba větší množství dlaždic, potřebuje
image server načítat data ze zdrojového souboru efektivně, tj. číst z disku jen ty jeho části,
které jsou nezbytné pro vytvoření dlaždice a zbytek přeskočit. Jedním z takto koncipovaných
formátů je JPEG 2000 pro zpřístupnění dle specifikace Národní digitální knihovny, zmíněný
v kapitole 4. 2. Skenování. 

Velký  počet  malých  souborů  přenášených  přes  internet  má  ještě  jednu  nevýhodu:
při přenosu  prostřednictvím  protokolu  http  je  nutné,  aby  prohlížeč  navázal  pro  každou
dlaždici  či  jiný  soubor  samostatné  spojení.  Přestože  je  navázání  spojení  velmi  rychlé,
při desítkách souborů už může být  znatelné.  Doporučujeme proto  zpřístupňovat  veškerý
digitalizovaný  obsah  prostřednictvím  zabezpečeného  protokolu  https,  v  jehož  rámci  je
možné zapnout přenosový protokol HTTP/294 nebo HTTP/395.  

6.1. IIIF

Nedostatky Zoomify a jiných obdobných standardů se pokouší vyřešit konsorcium velkých
univerzit,  knihoven,  muzeí  a dalších institucí,  zabývajících se problematikou zpřístupnění
kulturního  dědictví.  Cílem  iniciativy  je  zpřístupnění  digitalizovaného  kulturního  dědictví
vědcům, badatelům i dalším zájemcům jednotným automatizovaně využitelným způsobem.
V roce 2011 tak byl koncipován International Image Interoperability Framework96  jako sada
standardizovaných  rozhraní  pro  zpřístupnění  obrazových  dokumentů  a  odpovídajících
metadat. V roce 2012 byla představena první verze specifikace pro zpřístupnění obrázků
(Image API)97,  následovaná v roce 2014 verzí  2 a v roce 2020 verzí  3. Tuto specifikaci
implementuje  řada  softwarových  nástrojů,98 jak  image  serverů,  tak  prohlížeček.  V  době
vzniku této metodiky ještě není ve většině z nich k dispozici podpora verze 3, postačující je
proto využití aplikací podporujících verzi 2. 

Standard IIIF Image API  verze 2 podporuje  i  systém Kramerius,  pokud je  součástí  jeho
instalace  image server  IIPImage.  IIPImage je  specifický  tím,  že  podporuje  zároveň více

93 Tento způsob využívá  např.  web  Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a
Slezska. [online], Ústí nad Labem: Laboratoř geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzity J.
E. Purkyně, 2001-2017, [cit. 2020-08-01]. Dostupné z: http://oldmaps.geolab.cz/ 
94 Ústřední knihovnická rada ČR.Webové stránky knihoven - přechod na protokol HTTPS. [online],
[cit. 2020-09-05]. Dostupné z:
https://u-k-r.webnode.cz/_files/200000242-df52fe04d6/https_Doporuceni_UKR_2017.docx
95 Protokol HTTP/3 byl v době vzniku tohoto dokumentu v experimentálním stádiu.
96 International  Image  Interoperability  Framework.  [online],  [cit.  2020-09-01].  Dostupné  z:
https://iiif.io/  
97 For  Implementers  -  International  Image Interoperability  Framework.  [online],  [cit.  2020-09-01].
Dostupné z: https://iiif.io/technical-details/
98 Apps & Demos. [online], [cit. 2020-09-01]. Dostupné z: https://iiif.io/apps-demos/
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standardů  poskytování  obrazů  (vedle  IIIF  i  Zoomify,  DeepZoom  a  nejstarší  IIP).
Vsoučasnosti  mezi  instalacemi  Krameria  převažuje  používání  Zoomify,  ale  funkcionalita
výřezu obrázku je v Krameriu od počátku postavena na využití IIIF Image API a například
server  digitalniknihovna.cz,  založený  na  prohlížečce  OpenLayers,  již  využívá
pro zobrazování obrázků z jednotlivých Krameriů také IIIF Image API, pokud je k dispozici.
Pracuje přitom s dlaždicemi velikosti 256x256 pixelů podobně jako Zoomify. Specifikem IIIF
Image API je však to, že se jedná v podstatě jen o odkaz (URL), v němž je zakódován
požadavek  na  specifickou  část  obrázku  ve  specifickém  zvětšení,  otočení  a  barevnosti.
Zkušenosti  z  nasazení  systému  Kramerius  nad  mapovou  sbírkou  Moravské  zemské
knihovny  v  Brně  ukazují,  že  systém  Kramerius  je  schopen  bez  problémů  zpřístupňovat
digitalizované kartografické dokumenty.  Pokud se jedná o dokumenty volně dostupné,  je
možné je s využitím protokolu IIIF zobrazovat i v rámci jiných webových prezentací nebo
prohlížeček.  Tímto způsobem jsou například mapy z Krameria MZK používány na webu
staremapy.cz.

Rodina protokolů IIIF však nezahrnuje jen Image API. Dalším důležitým standardem je IIIF
Presentation API, které umožňuje sdílet mezi různými systémy standardizovaným způsobem
základní  popisná a  administrativní  metadata.  Ta jsou obsažena v tzv.  manifestu,  což  je
soubor ve formátu json, který je pak možné použít například v prohlížečkách IIIF dokumentů
(Mirador99, Universal Viewer100 apod.). Podrobně se problematikou implementace IIIF zabývá
metodika, vytvořená v roce 2020 Moravskou zemskou knihovnou v Brně.101

V  rámci  konsorcia  IIIF  existuje  i  řada  pracovních  skupin,  z  nichž  jedna  je  zaměřena
specificky na kartografické dokumenty.102

6.2. Metadata a vyhledávání

Online  publikování  naskenovaných  map  coby  obrázků  je  jen  prvním  krokem  jejich
zpřístupnění. K naskenované mapě je uživateli nutné poskytnout kontext. Je proto vhodné,
aby  pro  každou  mapu  existovala  statická,  nebo  raději  automaticky  generovaná  webová
stránka,  obsahující  alespoň  základní  informace  o  mapě  a  odkazy  na  další  obrazové
dokumenty (rubová strana listu, přílohy,  sousedící listy mapového díla apod.),  případně i
další informace - například odkaz na sbírku, jíž je mapa součástí, odkaz do katalogu, odkazy
na možnost stažení celé mapy případně na další  služby (odkaz na IIIF manifest,  sdílení
v sociálních sítích, objednání mapy ke studiu, vytištění kopie mapy apod.). Stránky by měly
být pro uživatele srozumitelné a zároveň optimalizované pro webové vyhledávače (Google,
Seznam apod.) a URL každé stránky by mělo být v rámci možností neměnné, aby se na ně
dalo spolehlivě odkazovat z jiných webů (například z Wikipedie). 

99 Mirador. [online], [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: https://projectmirador.org/ 
100 Universal viewer. [online], [cit. 2020-08-01]. Dostupné z: https://universalviewer.io/  
101 Metodika implementace IIIF v českých digitálních knihovnách: Se zvláštním zřetelem na systém
digitální knihovny Kramerius. Brno: Moravská zemská knihovna 2020.
102 IIIF  Maps  Community  Group  Charter  draft. [online],  [cit.  2020-08-01].  Dostupné  z:
https://docs.google.com/document/d/1XgdGNRQd7HOl7eHAwaedosBZo8kn9DnMkRK7dghZ6ZA/edit
# 

https://docs.google.com/document/d/1XgdGNRQd7HOl7eHAwaedosBZo8kn9DnMkRK7dghZ6ZA/edit
https://docs.google.com/document/d/1XgdGNRQd7HOl7eHAwaedosBZo8kn9DnMkRK7dghZ6ZA/edit
https://universalviewer.io/
https://projectmirador.org/


Výše uvedeným způsobem je zajištěno, že pokud se uživatel na danou stránku s mapou
odkudkoli z internetu dostane, bude mít k této mapě zároveň k dispozici všechny relevantní
informace. K nalezení digitalizované mapy může vést řada cest. Jednou z nich je katalog
instituce,  spravující  danou sbírku. Ten je,  zejména pokud existuje v podobě elektronické
databáze, možné doplnit  o odkazy na jednotlivé dokumenty.  Nevýhodou tohoto řešení je
fakt, že tyto katalogy obvykle nejsou indexovatelné webové vyhledávače a pokud uživatel
neví,  že  daný dokument  existuje,  resp.  kde má daný dokument  hledat,  tak jej  nenajde.
Částečnou pomocí zde může být existence mapy daného webu, tj. souboru sitemap.xml103,
tedy souboru obsahujícího odkazy na všechny důležité  stránky na daném serveru právě
pro potřeby automatizovaných vyhledávačů. 

Uživatel, který narazí na databázi jejíž obsah nezná, má ztíženou pozici i tím, že nemusí
vědět, jakou podobu mají metadatové záznamy, které potřebuje vyhledat. Z toho důvodu
začíná v posledních letech dominovat procesu vyhledávání možnost vyhledat nejprve vše a
poté  výsledek  vyhledávání  zužovat  pomocí  vhodných  filtrů.  Ty  dostávají  ve  výsledcích
vyhledávání  obvykle  podobu  faset,  v  jejichž  rámci  jsou  podle  četnosti  řazena
nejzastoupenější  hesla,  v  případě  období  vzniku  dokumentu  nebo  období,  kterého  se
dokument  týká,  může jít  o  nějakou  formu časové osy.  Pokud je  tato  filtrace podepřena
možností plnotextového vyhledávání v celém záznamu (třeba s využitím nástrojů typu Solr
nebo ElasticSearch), je možno řadit výsledky vyhledávání podle relevance, což podstatně
zvyšuje uživatelskou přívětivost.

Jak bylo uvedeno v kapitolách 2. Definice pojmů a 3. 2. Matematické údaje, specifikem map
je  jejich  umístitelnost  na  zemský  povrch.  V  dalším  textu  proto  pomíjíme  mapy  oblohy,
jednotlivých nebeských těles, mapy fantaskních světů apod. Pro prostorové vyhledávání je
nezbytné poskytnout uživateli mapu podkladovou světa nebo relevantního území, na které
vyznačí oblast svého zájmu. Nejjednodušší a pro většinu případů i zcela postačující je, když
uživatel  prohledávanou  oblast  stanovuje  jako  viditelnou  část  výřezu  podkladové  mapy.
Uživatelsky  náročnější  je  pak  možnost,  že  uživatel  na  dané  podkladové  mapě nakreslí
obdélník nebo jiný útvar. Systém u jednotlivých map většinou indexuje hraniční souřadnice
vymezující  mapové pole a vyhledané mapy se pak řadí podle toho, jak jejich souřadnice
odpovídají uživatelem zadanému území. 

Z  u  nás  používaných  systémů  a  mapových  sbírek  je  geografické  hledání  podporováno
v systému  digitální  knihovny  Kramerius104 (digitalniknihovna.cz)  a  knihovním  katalogu
VUFind105 (vufind.mzk.cz).  V  obou  případech  je  vyhledávání  postaveno  na  indexačním
systému Solr. Z online domácích mapových sbírek mají nějakou formu prostorového hledání

103 Sitemaps.org [online], [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: https://www.sitemaps.org/
104 Digitální knihovna [online], [cit. 2020-09-05]. Dostupné z: https://www.digitalniknihovna.cz/ 
105 Vufind. [online], [cit. 2020-09-05]. Dostupné z: https://vufind.mzk.cz/ 
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implementovánu  také mapová  sbírka  MZK106,  sbírka  PřF  MU107,  virtuální  sbírka  Chartae
Antiquae108 nebo sbírka PřF UK.109 

Obr. 17. Geografické vyhledávání v rámci Digitální knihovny Moravské zemské knihovny

Ze  zahraničních  virtuálních  sbírek  stojí  za  zmínku  především  Mapová  sbírka  Davida
Rumseyho,110 sbírka map Skotské národní knihovny111 nebo kolekce Norman B. Leventhal
Map & Education  Center.112 Mapová sbírka Davida Rumseyho  využívá pro geografickou
indexaci stejnou technologii113 jako vyhledávač OldMapsOnline, specializovaný na indexaci
online mapových sbírek.114 Ten je otevřený všem sbírkám starých map z celého světa a jeho
přínos pro uživatele je velmi významný, protože zde může najednou prohledávat  desítky
velkých mapových sbírek z celého světa, včetně téměř všech významných digitalizovaných
sbírek  českých  knihoven  a  některých  archivů  a  muzeí.  Vzhledem  k  tomu,  že  je  tento
vyhledávač  mezinárodně  známý,  přivádí  zapojeným  institucím  významnou  část  návštěv
jejich online mapových sbírek. 

106 Mollova mapová sbírka [online], [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: https://  mapy.mzk.cz    
107 Mapová sbírka Geografického ústavu PřF MU [online], [cit. 2020-08-04]. Dostupné z:
https://mapy.geogr.muni.cz/ 
108 Virtuální mapová sbírka Chartae antiquae vznikla za spolupráce VÚGTK s Historickým ústavem
Akademie věd České republiky. Obsahuje digitalizáty více než 40 000 map a dalších kartografických
materiálů z více než 20 českých paměťových institucí. Vzácné jsou především online zpřístupněné
rukopisné mapy a množství plánů z domácích archivů a muzeí. Viz Virtuální mapová sbírka. [online],
[cit. 2020-06-01]. Dostupné z: http://www.chartae-antiquae.cz/cs/
109 Mapová sbírka PříF UK. [online], [cit. 2020-09-04]. Dostupné z: http://www.mapovasbirka.cz/ 
110 David Rumsey Map Collection. [online], [cit. 2020-06-01]. Dostupné z:
https://www.davidrumsey.com/home 
111 National Library of Scotland. [online], [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://maps.nls.uk/ 
112 Norman B. Leventhal Map & Education Center, [cit. 2020-06-01]. Dostupné z:
 https://collections.leventhalmap.org/collections 
113 Geographical Searching with MapRank Search. [online], [cit. 2020-06-01]. Dostupné z:
https://rumsey.mapranksearch.com/ Srov.:  MapRank Search  [online], [cit. 2020-08-05]. Dostupné z:
https://www.mapranksearch.com/ 
114 Old maps online. [online], [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: https://www.oldmapsonline.org/ 
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Obr. 18. Vyhledávač historických map Oldmapsonline.org využívající systém MapRank Search
postavený na principu prostorového vyhledávání 

Pro všechny výše uvedené systémy je společné to, že fungují jen v případě, že součástí
metadat  je  alespoň  základní  informace  o  geografickém  umístění  mapy  -  tzn.  údaje
o souřadnicích  vymezujících  mapové  pole.  Pokud  tyto  informace  chybí,  je  možné  je
pro volně  publikované  mapy  (tj.  mapy  bez  autorskoprávní  ochrany)  získat  dodatečně
prostřednictvím  portálu  staremapy.cz  již  zmíněného  v  kapitole  3.2.1.  Lokalizace  map  a
nástroje BoundingBox a Georeferencer, který provozuje Moravská zemská knihovna.  

Správce  digitalizované  sbírky  musí  MZK  buď  poskytnout  tabulku  se  seznamem odkazů
na jednotlivé mapy, nebo se domluvit na jiné formě předání těchto informací. Pokud se jedná
o mapy  publikované  v  systému  Kramerius,  MZK  si  může  potřebná  metadata  stáhnout
prostřednictvím API Krameria. Po zpracování map dobrovolníky je možné doplnit získaná
geografická metadata zpět do popisných záznamů a mapy tak geograficky zaindexovat.

Zpracování digitalizovaných map na serveru staremapy.cz má ale i další přínos. Mapy jsou
georeferencováním  na  zemský  povrch  umístěny  přesně  a  prostřednictvím  nástroje
Georeferencer  je  s  nimi  možné  i  dále  pracovat,  je  možné  je  i  navzájem  porovnávat  a
překrývat. 

6. 3. Zpřístupnění mapových děl

Specifičnost  mapových  děl  se  podepisuje  i  na  možnostech  zpřístupnění  tohoto  typu
kartografického  dokumentu.  Jelikož  dílčí  sekce  mapového  díla  dohromady  představují
vlastně  jednu  mapu zachycující  rozsáhlejší  území,  nabízí  se  pro  prezentaci  tohoto  typu
dokumentu scelování mapových polí jednotlivých listů.



S  prezentací  mapových  děl  formou  bezešvé  mapy  přišla  například  firma  Arcanum
spolupracující  s  maďarskými,  rakouskými  a  chorvatskými  archivy  na  projektu  Mapire.115

Ve výsledku jsou pak na online přístupném mapovém portálu prezentovány vrstvy složené
z navazujících  mapových  listů  mapových  děl  především  z  území  bývalé  habsburské
monarchie.  Podobným  způsobem  přistupuje  k  prezentaci  mapových  děl  vzniklých
na základě mapování  v 19.  a 20.  století  i  Skotská národní  knihovna116 nebo v domácím
prostředí tvůrci Virtuální mapové sbírky Chartae-antiquae117, kde jsou jednotlivá mapová díla
také předkládána vcelku jako georeferencované a scelené mapové vrstvy. Tento přístup je
problematický  v  případech,  kdy  jednotlivé  mapové  listy  vycházely  opakovaně  v  různých
letech v nových vydáních tak, jak byly postupně aktualizovány.

Základem  úspěšného  zpracování  mapového  díla,  často  dochovaného  ve  fondech  jedné
instituce jako torzo,  je  jeho správná identifikace.  Pro určení  nejčastějších  mapových děl
slouží  jako  názorná  pomůcka  již  zmíněný  Metodický  pokyn  č.  2/2020  pro  evidenci  a
zpřístupňování map v archivech České republiky, respektive jeho Příloha 2: Mapová díla.118 

Z badatelského hlediska je při zpřístupňování mapového díla vhodné zachovat vedle jedné
scelené vrstvy i pohled na celé jeho jednotlivé listy, organizované podle příslušného kladu
mapových  listů.  V  rámci  prezentační  vrstvy  nástroje  Mapseries119 mohou  uživatelé
hierarchicky  tímto  způsobem  procházet  jednotlivá  mapová  díla  a  prohlížet  dílčí  listy
v různých vydáních. Z úvodní strany, kde se nacházejí náhledy s vybranými listy a názvy
mapových děl, je uživatel po zvolení mapového díla směřován k podkladové moderní mapě
se zvýrazněným kladem daného díla. Po označení požadovaného mapového listu jsou mu
následně nabídnuta chronologicky řazená vydání  daného listu.  Při  prohlížení jednotlivých
vydání je možné se s pomocí odkazů dostat jak do knihovního katalogu, tak k digitalizátu
umístěného v digitální knihovně. 

 

115 Mapire: Historical Maps online [online], [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: https://mapire.eu/en/ 
116 National Library of Scotland [online]. 2018, [cit. 2019-04-18]. Dostupné z:
https://www.nls.uk  /
117 Virtuální mapová sbírka. Mapové sady. [online], 2016. [cit 2020-08-18]. Dostupné z:
http://chartae-antiquae.cz/cs/mapsets/ 
118 CHODĚJOVSKÁ, Eva a kol.  Metodický pokyn č.  2/2020 pro evidenci  a zpřístupňování map
v archivech České republiky. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra, 2020 [cit. 2020-04-19], s. 56-
81.
119 Mapseries. Mapová díla online. Moravská zemská knihovna v Brně 2018. [online], [cit. 2020-04-
18]. Dostupné z: https://mapseries.mzk.cz/ 

https://mapseries.mzk.cz/
http://chartae-antiquae.cz/cs/mapsets/
https://maps.nls.uk/os/
https://www.nls.uk/
https://mapire.eu/en/


Obr. 19. Náhled s mapovým listem v prezentační vrstvě Mapseries.

Předpokládáme, že stávající podoba prezentace mapových děl se bude dále vyvíjet tak, aby
bylo možno prezentovat mapové dílo volitelně jako jednotlivé listy i  jako souvislou vrstvu
platnou ke zvolenému roku. S žádostí o doplnění listů mapových děl do aplikace je možné
se  obrátit  na  MZK prostřednictvím dotazu na  githubu.120 Zajímavým impulsem pro  další
rozvoj prezentačního rozhraní je pak problematika důlních map, které přidávají celé úloze
další rozměr (a to doslova).

120 https://github.com/moravianlibrary/mapseries/issues 
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7. ZÁVĚR

Při procesu zpracování kartografických dokumentů v paměťových institucích je primárním
motivem  snaha  o  efektivní  zpřístupnění  těchto  materiálů  veřejnosti.  Pro  vyhledávání
lokalizovaných kartografických dokumentů v databázích i ve virtuálních mapových sbírkách
se osvědčilo tzv. prostorové či geografické vyhledávání. Velkou výhodou oproti klasickému
vyhledávání prostřednictvím katalogu je skutečnost, že uživatel dokáže najít i mapy, o jejichž
existenci nevěděl, neznal jejich autora, název ani rok vydání.

V prvním  kroku  je  třeba  tyto  dokumenty  zaevidovat  a  odborně  popsat.  Pracovníci
jednotlivých institucí se přitom drží závazných pravidel a musí se přizpůsobovat využívaným
systémům. Je třeba zaznamenat především klíčové údaje základním způsobem popisující
daný dokument, tedy jeho název, autora, datum vydání, fyzické rozměry, údaje o nakladateli
a relevantní předmětová hesla z autoritní databáze. Aby bylo možné mapy lokalizovat, je
třeba  je  navíc  opatřit  i  matematickými  údaji,  tedy  údajem  o  měřítku  a  souřadnicích.
Pracovníci  paměťových  institucí  mohou  při  získávání  těchto  dat  využít  online  nástroje
popsané v této metodice.

Následný proces digitalizace je třeba přizpůsobit zpracovávaným dokumentům a možnostem
dané  instituce.  Metodika  předkládá  doporučení  napomáhající  digitalizačnímu  procesu
přípravou dokumentů i vhodným nastavením parametrů skenování. Rozveden je rovněž sběr
metadat,  dlouhodobé  uchovávání  vytvářených  dat  i  problematika  spojování  velkých
obrazových souborů vznikajících zejména během digitalizace velkoformátových map.    

V  poslední  části  jsou  uvedena  doporučení  napomáhající  zpřístupnění  kartografických
dokumentů  veřejnosti  prostřednictvím virtuálních  mapových  sbírek,  a  to  nejen  v případě
atlasů  a  map  na  jednom  listu,  ale  i  pro  komplikovanější  prezentaci  listů  rozsáhlých
mapových děl. Specifičnost kartografických dokumentů nahrává jejich lokalizování a indexo-
vatelnosti právě s pomocí prostorového vyhledávání. Díky mezinárodní srozumitelnosti se
online  sbírky  kartografických  dokumentů  mohou  snadno  propojovat  a  sloužit  široké
veřejnosti k lepšímu poznání naší historie.  



8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AACR2 - Anglo-American Cataloguing Rules 2 

API - Application Programming Interface

ARL - Advanced Rapid Library

čČNB - Číslo České národní bibliografie

ČSN - Česká soustava norem

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální

DPI - Dots per inch

FGDC - Federal Geographic Data Committee

GB - Gigabajt

GPS - Global Positioning System

ICC - International Color Consortium

IIF - Internet Imaging Protocol

IIIF - International Image Interoperability Framework

ISO - International Organization for Standardization

JPEG 2000 - Joint Photographic Experts Group 2000

JSON - JavaScript Object Notation

MARC 21 - MAchine-Readable Cataloging 21 

METS - Metadata Encoding & Transmission Standard

MODS - Metadata Object Description Schema

MUNI - Masarykova univerzita

MZK - Moravská zemská knihovna

NDK - Národní digitální knihovna

OAIS - Open Archival Information System

OCR - Optical character recognition

PNG - Portable Network Graphics



PREMIS - Preservation Metadata Implementation Strategies

PřF UK - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

RAM - Random Access Memory

RDA - Resource Description and Access

sRGB - standard Red Green Blue

TEMAP - Technologie pro pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro 
ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví

TIFF - Tag Image File Format

UNIMARC - Universal MARC

VÚGTK -  Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

XML - Extensible Markup Language



9. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

9. 1. Literatura

ANDRESOVÁ, Ivana. Katalogizace kartografických dokumentů: příručka pro katalogizátora
s příklady ve formátu UNIMARC a MARC 21.  Praha: Národní knihovna České republiky,
2005.  ISBN 80-7050-467-6.

ANDREW,  Paige  G  and  LARSGAARD,  Mary  Lynette.  Maps  and  Related  Cartographic
Materials:  Cataloging,  Classification,  and  Bibliographic  Control.  New  York:  Haworth
Information Press, 1999. ISBN 0-7890-0778-9.

ANDREW, Paige G. a LAARSGARD, Mary.  RDA and Cartographic Resources.  Chicago:
ALA Editions, 2015. ISBN 978-0-8389-1131-0.

ANDREW, Paige G.  Cataloging sheet maps:  the basics.  New York:  Haworth Information
Press, c2003. ISBN 978-0789014832.

ANTOŠ, Filip. Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace 
na internetu. Praha, 2006. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta
stavební. Katedra mapování a kartografie. Dostupné z: 
http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2006_DP_Antos_Problematika_skenovani_historickych_ma
p_a_jejich_nasledne_prezentace_na_internetu.pdf    

BALÍKOVÁ, Marie et al. Interoperabilita v paměťových institucích INTERPI. Praha: Národní
knihovna České republiky, 2015 [cit. 2020-08-20]. Dostupné z:
http://www.interpi.cz/download/INTERPI-monografie-cze.pdf 

BOGUSZAK, František a CÍSAŘ, Jan.  Vývoj mapového zobrazení území Československé
socialistické republiky. 3. díl, Mapování a měření českých zemí od poloviny 18. století do
počátku 20. století. Praha: Ústř. správa geodézie a kartografie, 1961.

BRŮHA,  Lukáš.  Certifikovaná  metodika  pro  tvorbu  metadat  kartografických  dokumentů
[online]. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014 [cit. 2020-04-07]. Dostupné
z:   https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/metodika-bruha.pdf

ČAPEK,  Richard,  Miroslav  MIKŠOVSKÝ  a  Ludvík  MUCHA.  Geografická  kartografie:
[vysokoškolská učebnice pro studenty přírodovědecké fakulty UK skupiny studijních oborů
13  -  Geografické  vědy  a  studenty  studijního  oboru  76-12-8  Učitelství  všeobecně
vzdělávacích předmětů - zeměpis]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN
80-04-25153-6.

DAPPERT,  Angela,  Rebecca  Squire  GUENTHER  a  Sébastien  PEYRARD.  Digital
preservation  metadata  for  practitioners:  implementing  PREMIS.  [Cham: Springer,  [2016].
ISBN 978-3-319-43761-3. 

Digitální knihovna [online], [cit. 2020-09-05]. Dostupné z: https://www.digitalniknihovna.cz/ 

http://www.digitalniknihovna.cz/
https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/metodika-bruha.pdf
http://www.interpi.cz/download/INTERPI-monografie-cze.pdf
http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2006_DP_Antos_Problematika_skenovani_historickych_map_a_jejich_nasledne_prezentace_na_internetu.pdf
http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2006_DP_Antos_Problematika_skenovani_historickych_map_a_jejich_nasledne_prezentace_na_internetu.pdf


DILHOFOVÁ, Adéla, Monika KRATOCHVÍLOVÁ a Jan LIDMILA.  Příručka pro knihovníky
veřejných knihoven. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2013. s. 26. ISBN 978-80-
7051-199-2.

DORMOLEN, Hans van. Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines, Version 2.0. In: 
Archiving Conference. [online]. 2019 [cit. 2020-08-21]. ISSN 2168-3204. Dostupné z: 
https://doi.org/10.2352/issn.2168-3204.2019.1.0.3

DVOŘÁK, Tomáš et al.  Metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií  v digitální
podobě.  Praha:  Národní  archiv,  Státní  oblastní  archiv,  2015.  Dostupné  také  z:
https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/05/metodika2015.pdf 

HÁJKOVÁ, Zuzana a HÁJEK, Pavel. Metodika zpracování knihovních fondů a sbírek. Praha:
Národní památkový ústav, 2014. ISBN 978-80-7480-004-7. 

HAMETOVÁ,  Alijonov  Michaela  a  NOVOTNÁ,  Eva.  Novinky  v  geografické bibliografii  Čr
online – Geobibline a spolupráce s analytickou databází ANL. ProInflow [online]. 2019, roč.
11, č. 1 [cit. 2020-04-21]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: 
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-4 

HLAVÁČEK Ivan a kol. Vademecum pomocných věd historických. Praha 2002.

HOFMANN,  Gustav.  Metrologická  příručka  pro  Čechy,  Moravu  a  Slezsko  do  zavedení
metrické soustavy. Plzeň: Státní oblastní archiv, 1984.

HRUŠKA, Zdeněk a kol.  Strategie digitalizace v Moravské zemské knihovně v Brně. Brno:
Moravská zemská knihovna, 2017.

HÚŠČAVA, Alexander, Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava 1972. 

HUTAŘ,  Jan  et  al.  Metodika  logické  ochrany  digitálních  dat.  2018.  [cit.  2020-04-19].
Dostupné z: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-371612

CHODĚJOVSKÁ, Eva a kol. Metodický pokyn č. 2/2020 pro evidenci a zpřístupňování map
v archivech České republiky. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra, 2020 [cit. 2020-04-
19]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 

CHVOJKA, Miloš a SKÁLA, Jiří. Malý slovník jednotek měření. Praha: Mladá fronta, 1982. 

JAGOŠ,  Jan  et  al.  Vývoj  využívání  informačních  technologií  při  správě  sbírek  v  České
republice. Brno: CITeM-Metodické Centrum-Moravské zemské muzeum, 2018 [cit. 2020-06-
20]. Dostupné z: 
http://www.citem.cz/citem/wpress/wp-
content/uploads/2019/02/Clanek_CITeM_2018_12_18_FINAL.pdf   

JIRÁSEK, Pavel. Metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní
povahy  v  muzeích  a  galeriích  zřizovaných  Českou  republikou  nebo  územními
samosprávnými  celky  (kraji,  obcemi).  Praha:  Ministerstvo  kultury  České  republiky  2001.
Dostupné z: https://www.mkcr.cz/metodicky-pokyn-k-zajistovani-spravy-evidence-a-ochrany-
sbirek-muzejni-povahy-v-muzeich-a-galeriich-zrizovanych-cr-nebo-uzemnimi-
samospravnymi-celky-633.html

https://www.mkcr.cz/metodicky-pokyn-k-zajistovani-spravy-evidence-a-ochrany-sbirek-muzejni-povahy-v-muzeich-a-galeriich-zrizovanych-cr-nebo-uzemnimi-samospravnymi-celky-633.html
https://www.mkcr.cz/metodicky-pokyn-k-zajistovani-spravy-evidence-a-ochrany-sbirek-muzejni-povahy-v-muzeich-a-galeriich-zrizovanych-cr-nebo-uzemnimi-samospravnymi-celky-633.html
https://www.mkcr.cz/metodicky-pokyn-k-zajistovani-spravy-evidence-a-ochrany-sbirek-muzejni-povahy-v-muzeich-a-galeriich-zrizovanych-cr-nebo-uzemnimi-samospravnymi-celky-633.html
http://www.citem.cz/citem/wpress/wp-content/uploads/2019/02/Clanek_CITeM_2018_12_18_FINAL.pdf
http://www.citem.cz/citem/wpress/wp-content/uploads/2019/02/Clanek_CITeM_2018_12_18_FINAL.pdf
https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-371612
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-4
https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/05/metodika2015.pdf
https://doi.org/10.2352/issn.2168-3204.2019.1.0.3
https://www.ingentaconnect.com/content/ist/ac;jsessionid=2njfyew5sxt1e.x-ic-live-03
https://www.ingentaconnect.com/content/ist/ac;jsessionid=2njfyew5sxt1e.x-ic-live-03


KAVANOVÁ,  Olga.  Nové  geografické  rozhraní  MapRank  Search  v  geografické  databázi
GEOBIBLINE.  Ikaros [online].  2017,  roč.  21,  č.  6  [cit.  2020-04-21].  ISSN  1212-5075.
Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18068 

KOČIŠOVÁ, Pavlína et al.  Definice metadatových formátů pro digitalizaci  monografických
dokumentů (monografií, kartografických dokumentů, hudebnin). Verze 1.4 [online]. [cit 2020-
09-08]. Dostupné z: https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/DMFmonograf_14_final.pdf 

KOČIŠOVÁ, Pavlína, BEŇÁČKOVÁ, Miroslava et al.  Pravidla pro popis monografií. Verze
2.2 [online], [cit. 2020-08-20]. Dostupné z: 
https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/pppmono2.2.verze4.pdf 

MIKLOŠÍK, František. Státní mapová díla České republiky, Brno, 1997.

NOVOTNÁ, Eva.  Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle
RDA  [online].  Praha:  Univerzita  Karlova,  Přírodovědecká  fakulta,  2014  [cit.  2020-04-07].
Dostupné z:   https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/def-met-rda-new-2014-1.pdf

NOVOTNÁ, Eva.  Certifikovaná metodika  pro  katalogizaci  starých kartografických tisků a
rukopisů podle RDA v MARC21 [online]. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta,
2014  [cit.  2020-04-07].  Dostupné  z:
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_metod_RDA_old.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování: vybrané problémy první české katalogizace. 
Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 2014, roč. 17, ISSN 0139-9810.

PARKER,  Velma.  Cataloguing  Map  Series  and  Serials.  Cataloging  &  Classification
Quarterly.  1999,  Vol.  1-2,  issue  1-2,  p.  65-101.  ISSN  0163-9374.  Dostupné  z:
10.1300/J104v27n01_04.

REILLY,  James  M.  a  FREY,  Franziska.  Recommendations  for  the  Evaluation  of  Digital
Images  Produced  from  Photographic,  Microphotographic,  and  Various  Paper  Formats
[online].  Rochester,  New  York:  Image  Permanence  Institute,  1996  [cit.  2020-07-20].
Dostupné z: https://memory.loc.gov/ammem/Ipireprt.pdf 

RUSSNÁK,  STACHOŃ.  Mapové  indexy  pro  potřeby  katalogizace  mapových  děl.  In:
Knihovna plus  2016/02.  Dostupné z:  https://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2016-02/historie-a-
soucasnost/mapove-indexy-pro-potreby-katalogizace-mapovych-del 

STACHOŇ, Zdeněk a KONEČNÝ, Milan.  Certifikovaná metodika pro katalogizaci  objektů
zobrazených  na  kartografických  dílech  [online].  Brno:  Masarykova  univerzita,  2014  [cit.
2020-04-07]. Dostupné z:   https://mapy.geogr.muni.cz/img/MetodikaObjekty.pdf

STACHOŇ,  Zdeněk,  KOZEL,  Jiří  a  RUSSNÁK,  Jan. Certifikovaná  metodika  pro  tvorbu

metadat pro indexy mapových děl [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2014 [cit. 2020-04-
07]. Dostupné z:   https://mapy.geogr.muni.cz/img/Metodika_Indexy.pdf

ŠIMEČEK, Jan.  Porovnání katalogizačních informačních systémů Clavius a Tritius [online].
České Budějovice, 2014. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

https://mapy.geogr.muni.cz/img/Metodika_Indexy.pdf
https://mapy.geogr.muni.cz/img/MetodikaObjekty.pdf
https://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2016-02/historie-a-soucasnost/mapove-indexy-pro-potreby-katalogizace-mapovych-del
https://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/2016-02/historie-a-soucasnost/mapove-indexy-pro-potreby-katalogizace-mapovych-del
https://memory.loc.gov/ammem/Ipireprt.pdf
https://doi.org/10.1300/J104v27n01_04
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_metod_RDA_old.pdf
https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/def-met-rda-new-2014-1.pdf
https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/pppmono2.2.verze4.pdf
https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/DMFmonograf_14_final.pdf
http://ikaros.cz/node/18068


Ekonomická  fakulta.  Katedra  aplikované  matematiky  a  informatiky.  Dostupné  z:
https://theses.cz/id/nm1wqy/Bakalarska_prace-Jan_imeek-E11413.pdf

ŠTOURAČOVÁ, Jiřina.  Archivnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-
6511-6. Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128576 

TALICH,  Milan  a  ANTOŠ,  Filip.  Metody  a  postupy  digitalizace  a  zpřístupnění  starých
kartografických  děl.  In:  Inforum 2011 :  17.  konference  o  profesionálních  informačních
zdrojích. Praha, 2011. Dostupné z: https://www.inforum.cz/pdf/2011/talich-milan.pdf  

WANNER,  Michal  a  kol.  Základní  pravidla  pro  zpracování  archiválií. Druhé,  doplněné  a
rozšířené vydání.  Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2015. 378 s. ISBN
978-80-86466-78-1.

ŽABIČKA, Petr a PACEK, Miloš. Cataloguing and Presentation Tools for Old Maps and Map
Series.  In:  e-Perimetron,  Vol.  14,  No.  4,  2019,  p.  [203-214].  Dostupné  z:   http://www.e-
perimetron.org/Vol_14_4/Zabicka_Pacek.pdf

ŽABIČKA,  Petr.  Metodika  pro  on-line  zpřístupňování  starých  map  a  dalších  grafických
dokumentů  pro  paměťové  instituce.  [online].  Brno:  Moravská  zemská  knihovna,  2011.
Dostupné z:

http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.
pdf

9. 2. Internetové odkazy

Adobe. Optimize Photoshop performance [online], [cit. 2020-08-01]. Dostupné z:
https://helpx.adobe.com/ca/photoshop/kb/optimize-photoshop-cc-performance.html 

Adobe. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků. [online], [cit. 2020-06-01]. Dostupné z:
https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/using/create-panoramic-images-photomerge.html 

ANDRESOVÁ, Ivana. Bibliografický popis kartografických dokumentů podle pravidel RDA.
2016. [online],  [cit  2020-06-18].  Dostupné  z:  https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-
cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda  

AGSL Geodex Web Map [online], [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://webgis.uwm.edu/agsl/geodex-web-map/

AUT - Soubor geografických autorit NK ČR. Praha: 2014 Ex Libris, NK ČR 2014. [online], [cit
2020-08-18]. Dostupné z:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=auvg   

BALÍKOVÁ, Marie.  Národní autority ČR: Soubor základních formálních deskriptorů.  Praha:
Národní  knihovna  ČR  2007-2020.  [online],  [2020-08-01].  Dostupné  z:
https://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-formalnich-deskriptoru-1/soubor-zakladnich-
formalnich-deskriptoru/

Cynefin project – National Library of Wales – repairing and digitising the country’s tithe maps
[online], [cit. 2020-09-01]. Dostupné z:

https://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-formalnich-deskriptoru-1/soubor-zakladnich-formalnich-deskriptoru/
https://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-formalnich-deskriptoru-1/soubor-zakladnich-formalnich-deskriptoru/
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=auvg
https://webgis.uwm.edu/agsl/geodex-web-map/
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/using/create-panoramic-images-photomerge.html
https://helpx.adobe.com/ca/photoshop/kb/optimize-photoshop-cc-performance.html
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf
http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starych_map__1.pdf
http://www.e-perimetron.org/Vol_14_4/Zabicka_Pacek.pdf
http://www.e-perimetron.org/Vol_14_4/Zabicka_Pacek.pdf
https://www.inforum.cz/pdf/2011/talich-milan.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128576
https://theses.cz/id/nm1wqy/Bakalarska_prace-Jan_imeek-E11413.pdf


https://advisor.museumsandheritage.com/features/cynefin-project-national-library-wales-
repairing-digitising-countrys-tithe-maps/ 

ČÚZK.  Pokyny  č.  32  pro  skenování  katastrálních  map  a  grafických  operátů  dřívějších
pozemkových  evidencí.  Praha  2004.  Dostupné  z:  https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-
predpisy-a-opatreni/Pokyny-CUZK-31-42/Pokyny_32.aspx 

Databáze  digitalizovaných  mapových  sbírek  České  republiky  [online].  [cit  2020-06-08].
Dostupné z: http://dms.euweb.cz/databaze.php

David Rumsey Map Collection. [online], [cit. 2020-06-01]. Dostupné z:
https://www.davidrumsey.com/home 

Europeana Collections [online], [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: 
https://www.europeana.eu/portal/cs

GigaPan Stitch [online], [cit. 2020-09-01]. Dostupné z:
http://www.gigapan.com/cms/support/download-gigapan-stitch 

Geografická bibliografie ČR online. 2008-2020. [online], [cit 2020-06-16]. Dostupné z: 
https://geobibline.cz/cs/node/5 

Hugin - Panorama photo stitcher. [online], [cit. 2020-08-01]. Dostupné z:
http://hugin.sourceforge.net/download/

International Image Interoperability Framework. [online], [cit. 2020-09-01]. Dostupné z: 
https://iiif.io/

Interpi. [online], [cit 2020-08-16]. Dostupné z: http://www.interpi.cz/projekt/int.uv/uvod 

Klokan Technologies. BoundingBox. [online], [cit 2020-05-18]. Dostupné z: 
https://boundingbox.klokantech.com/

Knihovny.cz. Materiály a nástroje pro knihovny. Moravská zemská knihovna 2015-2020 
[online], [cit 2020-09-01]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/materialy-a-
nastroje-pro-knihovny#z39-50 

KTD  -  Česká  terminologická  databáze  knihovnictví  a  informační  vědy  (TDKIV).  Praha:
ExLibris - NK ČR 2012. [online], [cit 2020-08-16]. Dostupné z:
http://aleph.nkp.cz/publ/ktd/00000/09/000000992.htm 

MapRank Search [online], [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: https://www.mapranksearch.com/ 

Mapire: Historical Maps online [online], [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: http://mapire.eu

Mapová sbírka Geografického ústavu PřF MU [online], [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: 
https://mapy.geogr.muni.cz 

Mapová sbírka PříF UK. [online], [cit. 2020-09-04]. Dostupné z: http://www.mapovasbirka.cz/

Mapseries. Mapová díla online. Moravská zemská knihovna v Brně 2018. [online], [cit. 2020-
04-18]. Dostupné z: https://mapseries.mzk.cz 

https://mapseries.mzk.cz/
http://www.mapovasbirka.cz/
https://mapy.geogr.muni.cz/klady/
http://mapire.eu/
https://www.mapranksearch.com/
http://aleph.nkp.cz/publ/ktd/00000/09/000000992.htm
https://boundingbox.klokantech.com/
http://www.interpi.cz/projekt/int.uv/uvod
https://iiif.io/
http://hugin.sourceforge.net/download/
https://geobibline.cz/cs/node/5
http://www.gigapan.com/cms/support/download-gigapan-stitch
https://www.europeana.eu/portal/cs
https://www.davidrumsey.com/home
http://dms.euweb.cz/databaze.php
https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Pokyny-CUZK-31-42/Pokyny_32.aspx
https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Pokyny-CUZK-31-42/Pokyny_32.aspx
https://advisor.museumsandheritage.com/features/cynefin-project-national-library-wales-repairing-digitising-countrys-tithe-maps/
https://advisor.museumsandheritage.com/features/cynefin-project-national-library-wales-repairing-digitising-countrys-tithe-maps/


Mapster [online], [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: http://igrek.amzp.pl/

Metadata Object Description Schema (MODS). [online], [cit 2020-08-16]. Dostupné z: 
https://www.loc.gov/standards/mods/mods-conversions.html 

Ministerstvo vnitra České republiky. Archivní pomůcky [online], [cit. 2020-06-18]. Dostupné 
z: https://www.mvcr.cz/clanek/archivni-pomucky.aspx 

Mirador. [online], [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: https://projectmirador.org/ 

Mollova mapová sbírka [online], [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: https://mapy.mzk.cz    

Národní  digitální  knihovna [online].  [cit  2020-06-08].  Dostupné  z:  http://www.osf-
mvcr.cz/narodni-digitalni-knihovna

Národní digitální knihovna. Standardy pro obrazová data. Národní knihovna ČR 2017. 
[online]. [cit 2020-08-01]. Dotupné z: https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/standardy-pro-
obrazova-data 

Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend – ELVIS. 
[online], [cit 2020-08-05]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/narodni-platforma-pro-
elektronickou-spravu-a-evidenci-muzejnich-sbirek-a-agend-elvis-2027.html 

National Library of Scotland. [online], [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://maps.nls.uk/ 

Norman B. Leventhal Map & Education Center, [cit. 2020-06-01]. Dostupné z:
https://collections.leventhalmap.org/collections 

Old maps online. [online], [cit. 2020-08-04]. Dostupné z: https://www.oldmapsonline.org/

Panoráma. Online nápověda Zoner Photo Studia X. [online], [cit. 2020-08-01]. Dostupné z:
https://manual.zoner.com/cs/panorama-52dd9a2/

Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska. [online], Ústí nad 
Labem: Laboratoř geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, 2001-
2017, [cit. 2020-08-01]. Dostupné z: http://oldmaps.geolab.cz/ 

Polona. [online], [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://polona.pl/

PTGui.  Create  high  quality  panoramas. [online],  [cit.  2020-06-01].  Dostupné  z:
https://www.ptgui.com/ 

Registr  digitalizace:  evidence dokumentů digitalizovaných v ČR  [online].  [cit  2020-06-08].
Dostupné z: http://registrdigitalizace.cz 

Sitemaps.org. [online], [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: https://www.sitemaps.org/

STACHOŇ,  Zdeněk,  Milan  KONEČNÝ a  Jiří  KOZEL.  Specializovaná  mapa s  odborným
obsahem -  Klady  listů  vybraných  mapových  děl  na území  ČR.  2015.  Dostupné  také z:
https://mapy.geogr.muni.cz/data/Klady_GU_MU(s1).pdf a
https://mapy.geogr.muni.cz/data/Klady_GU_MU(s2).pdf 

https://mapy.geogr.muni.cz/data/Klady_GU_MU(s2).pdf
https://mapy.geogr.muni.cz/data/Klady_GU_MU(s1).pdf
https://www.sitemaps.org/
http://registrdigitalizace.cz/
https://www.ptgui.com/
https://polona.pl/
http://oldmaps.geolab.cz/
http://www.ujep.cz/
https://manual.zoner.com/cs/panorama-52dd9a2/
https://manual.zoner.com/cs/obsah-napovedy-fd181f1/
https://www.oldmapsonline.org/
https://collections.leventhalmap.org/collections
https://maps.nls.uk/
https://www.mkcr.cz/narodni-platforma-pro-elektronickou-spravu-a-evidenci-muzejnich-sbirek-a-agend-elvis-2027.html
https://www.mkcr.cz/narodni-platforma-pro-elektronickou-spravu-a-evidenci-muzejnich-sbirek-a-agend-elvis-2027.html
https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/standardy-pro-obrazova-data
https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/standardy-pro-obrazova-data
http://www.osf-mvcr.cz/narodni-digitalni-knihovna
http://www.osf-mvcr.cz/narodni-digitalni-knihovna
https://mapy.mzk.cz/
https://projectmirador.org/
https://www.mvcr.cz/clanek/archivni-pomucky.aspx
https://www.loc.gov/standards/mods/mods-conversions.html
http://igrek.amzp.pl/


Terminologická  komise  Českého  úřadu  zeměměřického  a  katastrálního.  Terminologický
slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí. VÚGTK 2005 - 2020. [online], [cit 2020-05-18].
Dostupné z: https://www.vugtk.cz/slovnik/

The Library of Congress. Guidelines for Electronic Preservation of Visual Materials [online]. 
[cit 2020-08-01]. Dostupné z: 
https://www.loc.gov/preservation/resources/rt/guide/guid_dig.html#dig9 

The  Library  of  Congress.  Guidelines  for  Electronic  Preservation  of  Visual  Materials.
Appendix B. Decision Tree Diagrams  [online]. [cit 2020-08-01]. Dostupné z:
 https://www.loc.gov/preservation/resources/rt/guide/guid_b.html

The Library of Congress. Marc [online]. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: 
http://www.loc.gov/marc/

The Library of Congress. Technical Standards for Digital Conversion of Text and Graphic 
Materials [online]. [cit 2020-06-08]. Dostupné z: 
https://memory.loc.gov/ammem/about/techStandards.pdf

The University of California. Index maps [online], [cit 2020-08-18]. Dostupné z: 
https://www.lib.berkeley.edu/EART/ams.html 

Universal viewer. [online], [cit. 2020-08-01]. Dostupné z: https://universalviewer.io/  

Ústřední  knihovnická  rada  ČR.Webové  stránky  knihoven  -  přechod  na  protokol  HTTPS.
[online], [cit. 2020-09-05]. Dostupné z:
https://u-k-r.webnode.cz/_files/200000242-df52fe04d6/https_Doporuceni_UKR_2017.docx

Vademecum Ústředního archiv zeměměřictví a katastru [online], [cit. 2020-04-18]. Dostupné 
z:   http://uazk.cuzk.cz/vademecum/

Virtuální mapová sbírka [online], [cit 2020-04-18]. Dostupné z: http://chartae-antiquae.cz/cs

Vufind. [online], [cit. 2020-09-05]. Dostupné z: https://vufind.mzk.cz/ 

Vývoj využívání informačních technologií při správě sbírek v České republice [online]. [cit 
2020-06-08]. Dostupné z: http://www.citem.cz/citem/wpress/wp-
content/uploads/2019/02/Clanek_CITeM_2018_12_18_FINAL.pdf

WAYNE, Fulton. Scanning Images in magazines / books / newspapers [online]. [cit 2020-09-
01]. Dostupné z: https://www.scantips.com/basics6c.html

World digital Library [online], [cit 2020-08-05]. Dostupné z:
https://www.wdl.org/en/search/?item_type=map#48

https://www.scantips.com/basics6c.html
http://www.citem.cz/citem/wpress/wp-content/uploads/2019/02/Clanek_CITeM_2018_12_18_FINAL.pdf
http://www.citem.cz/citem/wpress/wp-content/uploads/2019/02/Clanek_CITeM_2018_12_18_FINAL.pdf
https://vufind.mzk.cz/
http://chartae-antiquae.cz/cs
http://uazk.cuzk.cz/vademecum/
https://u-k-r.webnode.cz/_files/200000242-df52fe04d6/https_Doporuceni_UKR_2017.docx
https://universalviewer.io/
https://www.lib.berkeley.edu/EART/ams.html
https://memory.loc.gov/ammem/about/techStandards.pdf
https://memory.loc.gov/ammem/about/techStandards.pdf
https://memory.loc.gov/ammem/about/techStandards.pdf
http://www.loc.gov/marc/
https://www.loc.gov/preservation/resources/rt/guide/guid_b.html
https://www.vugtk.cz/slovnik/2510_scale-number


9. 3. Normy

ČSN ISO 14721 (319620).  Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru -
Otevřený archivační  informační  systém -  Referenční  model.  Praha:  Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

ISO 2709:2008. Information and documentation — Format for information exchange. Praha:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2008.



10. Přílohy

10. 1. Příklady popisu map v knihovním katalogu

10. 1. 1. Samostatná mapa v knihovním katalogu

JANKA, Jaromír. Přehledná mapa Čech a Moravy. 1:1 000 000. Praha: vydal Edv. Fastr, 
[mezi 1939 a 1945]. Dostupné také z: 
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:2f1edc54-e7c4-42e3-bad8-179fe1e17a70 

001 001567830
003 CZ BrMZK
005 20170914081130.0
007 aj|canzn
008 170310q19391945xr |||||||a|||r|||||czeod

034 1
|a a  |b 1000000  |d E0121802  |e E0185739  |f N0505642  |g N0483457 [klíčové 
matematické údaje]

040 |a BOA001  |b cze  |e rda  
043 |a e-xr---  
072 7 |a 913(437)  |x Geografie Česka a Slovenska, reálie, cestování  |2 Konspekt  |9 7  
072 7 |a 912  |x Mapy. Atlasy. Glóby  |2 Konspekt  |9 7  
080 |a 913(437.3)  |2 MRF  
080 |a (084.3)  |2 MRF  
100 1 |a Janka, Jaromír,  |d 1908-1976  |7 jk01050967  |4 ctg  
245 1 0 |a Přehledná mapa Čech a Moravy /  |c navrhl a zpracoval J. Janka a K. Kuchař  
255 |a Měřítko 1:1 000 000  |c (E 12°18'02"--E 18°57'39"/N 50°56'42"--N 48°34'57")  
264 1 |a Praha :  |b vydal Edv. Fastr,  |c [mezi 1939 a 1945]  
264 3 |a Praha :  |b Průmyslová tiskárna  
300 |a 1 mapa :  |b barevná ;  |c 26 x 48 cm, na listu 32 x 53 cm  
336 |a kartografický obraz  |b cri  |2 rdacontent  
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia  
338 |a list  |b nb  |2 rdacarrier  
500 |a Původně přeloženo na 1/4  |5 CZ-BrMZK  
651 7 |a Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)  |7 ge137396  |2 czenas  
655 7 |a mapy  |7 fd132800  |2 czenas  
655 4 |a obecně zeměpisné mapy  
700 1 |a Kuchař, Karel,  |d 1906-1975  |7 jk01070727  |4 ctg  
710 2 |a Edvard Fastr (nakladatelství)  |4 pbl  
710 2 |a Průmyslová tiskárna v Praze  |7 kn20100205001  |4 prt  

856 4 1
|u http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:2f1edc54-e7c4-42e3-bad8-179fe1e17a70  |
y Digitalizovaný dokument  

910 |a BOA001  |b Mpa-1382.341  

10. 1. 2. List mapového díla v knihovním katalogu

Německo. Sillein: Q50. Berlin: Reichsamt für Landesaufnahme, 1936. Dostupné také z: 
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:57529050-1e26-11e9-9634-005056827e52 
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001 001663328
003 CZ BrMZK
005 20190109175647.0
007 aj|canzn
008 190109s1936 gw a 0| ger d
034 1 |a a  |b 300000  |d E0182000  |e E0202000  |f N0500000  |g N0490000  
040 |a BOA001  |b cze  |e rda  
041 0 |a ger  |a slo  |a pol  |a cze  
043 |a e-xo---  |a e-pl---  |a e-xr---  
072 7 |a 623  |x Vojenská technika  |2 Konspekt  |9 19  
072 7 |a 912  |x Mapy. Atlasy. Glóby  |2 Konspekt  |9 7  
080 |a 623.64  |2 MRF  
080 |a 913(437.6)  |2 MRF  
080 |a 913(438)  |2 MRF  
080 |a 913(437.3)  |2 MRF  
080 |a (084.3)528.42  |2 MRF  
080 |a (084.3)355/359  |2 MRF  
110 1 |a Německo.  |b Reichsamt für Landesaufnahme  |7 ko2015890165  |4 ctg  |4 pbl  
245 1 0 |a Sillein.  |p Q50 /  |c [Reichsamt für Landesaufnahme]  
246 3 0 |a Q50  
250 |a Sonderausgabe!  
255 |a Měřítko 1:300 000  |c (E 18°20'00"--E 20°20'00"/N 50°00'00"--N 49°00'00")  
264 1 |a [Berlin] :  |b [Reichsamt für Landesaufnahme],  |c 1936  
300 |a 1 mapa :  |b barevná ;  |c 37 x 49 cm, na listu 55 x 73 cm  
336 |a kartografický obraz  |b cri  |2 rdacontent  
337 |a bez média  |b n  |2 rdamedia  
338 |a list  |b nb  |2 rdacarrier  

490 1
|a [Deutsche Heereskarte 1:300 000] ;  |v Q50, 1936       [Název mapového díla a 
označení listu]

490 1 |a Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 ;  |v Q50, 1936  
500 |a Pětibarevný otisk  
500 |a Další údaje o vydání: 10.36 ; Nadelabweichung für Mitte 1936  
500 |a Uživatelské určení: Nur für den Dienstgebrauch!  
562 |a Původně přeloženo na 1/4  |b 1. exemplář  |5 CZ-BrMZK  
500 |a Dostupné též v digitální podobě v aplikaci Kramerius  
650 7 |a vojenská topografie  |7 ph316247  |2 czenas  
651 7 |a Žilina (Slovensko : oblast)  |7 ge131618  |2 czenas  
655 7 |a topografické mapy  |7 fd809173  |2 czenas  
655 7 |a vojenské mapy  |7 fd133817  |2 czenas  
830 0 |a Deutsche Heereskarte 1:300 000 ;  |v Q50, 1936  
830 0 |a Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 ;  |v Q50, 1936  

856 4 1
|u http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:57529050-1e26-11e9-9634-005056827e52  |
y Digitalizovaný dokument  |x NDK  

910 |a BOA001  |b Mpa-0961.641,Q50-36  

10. 1. 3. Atlas v knihovním katalogu

KVĚT, Radan. Atlas starých stezek a cest na území České republiky. Brno: Soliton.cz, 2017.
ISBN 978-80-87621-08-0. Dostupné také z: 
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:4995ce60-2eba-11e9-b81e-005056827e52 

001 nkc20102154722
003 CZ PrNK

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:4995ce60-2eba-11e9-b81e-005056827e52


005 20180806111607.0
007 ta
008 110114s2011 xr abc e f 001 0 cze d
015 |a cnb002154722  
020 |a 978-80-254-8927-7  |q (brož.)  
035 |a (OCoLC)730406435  
040 |a PNA001  |b cze  |d ABA001  
043 |a e-xr---  
072 7 |a 625  |x Pozemní komunikace. Železniční stavitelství  |2 Konspekt  |9 19  
080 |a 625.711.4/.7  |2 MRF  
080 |a 625.711.4/.7(091)  |2 MRF  
080 |a 913:94  |2 MRF  
080 |a (437.3)  |2 MRF  
080 |a (084.41)  |2 MRF  
100 1 |a Květ, Radan,  |d 1928-  |7 jk01071203  |4 aut  
245 1 0 |a Atlas starých stezek a cest na území České republiky /  |c Radan Květ  
260 |a Brno :  |b Studio VIDI,  |c 2011  
300 |a 229 s. :  |b barev. il., mapy, 1 portrét ;  |c 30 cm +  |e 1 mapa (1 l. ; 30 x 58 cm) 
504 |a Obsahuje bibliografii a rejstřík  
650 0 7 |a stezky  |7 ph116284  |z Česko  |2 czenas  
650 0 7 |a stezky  |7 ph116284  |x dějiny  |2 czenas  
650 0 7 |a stibologie  |7 ph174595  |2 czenas  
650 0 7 |a historická geografie  |7 ph120715  |2 czenas  
650 0 9 |a trails  |z Czechia  |2 eczenas  
650 0 9 |a trails  |x history  |2 eczenas  
650 0 9 |a stibology  |2 eczenas  
650 0 9 |a historical geography  |2 eczenas  
655 7 |a atlasy  |7 fd131835  |2 czenas  
655 9 |a atlases  |2 eczenas  
910 2 |a BOA001  |b 4-1268.867

10. 1. 4. Sběratelský atlas v knihovním katalogu (jednotlivé mapy jako přívazky)

[Atlas von 149 Charten des Klost. Stiffts. Neureichs 1794]. 1. Měřítka různá. [Nová Říše: 
s.n., mezi 1701 a 1794].

001 mzk03001039081
003 CZ BrMZK
005 20110519080908.0
007 ad|cazzn
008 061003q17011794xx e || ger d
040 |a BOA001  |b cze  
072 7 |a 912:904  |x Staré mapy  |2 Konspekt  |9 7  
080 |a (084.3)  |2 MRF  

245 0 0
|a [Atlas von 149 Charten des Klost. Stiffts. Neureichs 1794]  |h [kartografický dokument].  |
n 1  

255 |a Měřítka různá  
260 |a [Nová Říše :  |b s.n.,  |c mezi 1701 a 1794]  

300
|a [1], [65] listů :  |b mědirytiny, ručně kolorované, podlepené papírem nebo plátnem ;  |c 52,5 
x 63,5 cm  

500 |a Sběratelský atlas, mapy a veduty podlepeny plátnem nebo papírem  
500 |a V úvodu připojen rukopisný seznam map z roku 1820, doplněný údaji z revize v roce 1851  



501

|a Obsahuje: Přívazek 1, Mappa Totius Mundi / Guillaume Delisle. -- Přívazek 2, 
Planisphaerum Caeleste / Georg Christoph Eimmert. -- Přívazek 3, Systema Solare Et 
Planetarium / Johann Baptist Homann. -- Přívazek 4, Germania / Guillaume Delisle. -- 
Přívazek 5, Mappa Geographica exhibens Postas omnes tam vehiculares quam veredarias 
Totius Germaniæ / Tobias Conrad Lotter. -- Přívazek 6, Hydrographica Germaniae Delineatio 
qua celebriorum Germaniae Fluvior Scaturigines, cursus et Ostia Oculis proponuntur / 
Matthäus Seutter. -- Přívazek 7, Potentia Archiducum Austriae / Tobias Conrad Lotter. -- 
Přívazek 8, S. R. I. Circvlvs Avstriacvs / Tobias Mayer. -- Přívazek 9, Archiducatus Austriae 
Superioris in suas Quadrantes Ditiones exacte divisi accuratißima Tabula / Georg Matthaeus 
Visscher. -- Přívazek 10, Archiducatus Austriae Inferioris In omnes suas Quadrantes Ditiones 
divisi. Nova et exacta Tabula è conatibus. --  

501

|a Přívazek 11, Das Inn Viertel in dem Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns / Tobias 
Conrad Lotter. -- Přívazek 12, Stiria Ducatus / Tobias Conrad Lotter. -- Přívazek 13, Carinthia 
Ducatus / Tobias Conrad Lotter. -- Přívazek 14, Exactissima ducatus Carniolæ Vinidorum 
Marchiä et Histriæ delineatio / Tobias Conrad Lotter. -- Přívazek 15, Tirolis Comitatus / Tobias
Conrad Lotter. -- Přívazek 16, Comitatus Goritiae et Gradiscae / Rudolf Coronini. -- Přívazek 
17, Der Strudl an der Donau / Tobias Conrad Lotter. -- Přívazek 18, Typus Choro-
Topographicus Caesareae Sedis Et Totius Germaniae Celeberrimae Urbis Viennae 
Austriacae / Seutter, Matthäus. -- Přívazek 19, Novissima delineatio Marchionatus Burgoviae /
Jacques de Michal. -- Přívazek 20, Pragae Metropolis regni Bohemiae cum adjacentibus terris
accurata descriptio geographica / Matthäus Seutter. --  

501

|a Přívazek 21, Die Gegend um Prag, oder der alte Prager Kreys, nebst den angrenzenden 
Landschafften des Rakonizer, Boleslawer u. Kaurzimer Cr. / Johann Baptist Homann. -- 
Přívazek 22, Repraesentatio Geographica circvli Egerani, nec non Elbogensis, in quo simul 
viae Egeranae in Thermas Carolinas distincta delineatio conspicitur. -- Přívazek 23, Regni 
Bohemiae Circulus Satecensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 24, Regni Bohemiae 
Circulus Litomericensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 25, Regni Bohemiae Circulus 
Boleslaviensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 26, Regni Bohemiae Circulus 
Reginohradecensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 27, Regni Bohemiae Circulus 
Kaurzimensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 28, Regni Bohemiae Circulus 
Chrudimensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 29, Regni Bohemiae Circulus 
Rakonicensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 30, Regni Bohemiae Circulus 
Beraunensis / Johann Christoph Müller. --  

501

|a Přívazek 31, Regni Bohemiae Circulus Pilsnensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 
32, Regni Bohemiae Circulus Prachinensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 33, Regni 
Bohemiae Circulus Czaslaviensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 34, Regni Bohemiae 
Circulus Bechinensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 35, [Marchionatus Moraviae 
Circulus Olumucensis] / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 36, Marchionatûs Moraviae 
Circulus Olumucensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 37, Marchionatus Moraviae 
Circulus Preroviensis / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 38, [Marchionatus Moraviae 
Circulus Preroviensis] / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 39, [Marchionatus Moraviae 
Circulus Brunnensis] / Johann Christoph Müller. -- Přívazek 40, Marchionatûs Moraviae 
Circulus Hradistiensis / Johann Christoph Müller. --  

501

|a Přívazek 41, Marchionatus Moraviae Circuli Znoymensis et Iglaviensis / Johann Christoph 
Müller. -- Přívazek 42, Nova Mappa Geographica Totius Ducatus Silesiae / Tobias Conrad 
Lotter. -- Přívazek 43, Nova et accurata Geographica Delineatio Ducatus Teschenensis in 
Silesia Superiore / Jonas Nigrin. -- Přívazek 44, Circulus Bavaricus oder Geographische 
Grundlegung des Bairischen Craisses / Tobias Conrad Lotter. -- Přívazek 45, Palatinat. 
Superior sive Bavariae, Germanice Die Obere Pfaltz / Matthäus Seutter. -- Přívazek 46, 
Bavariae Pars Inferior / Matthäus Seutter. -- Přívazek 47, Accurata Delineatio Episcopat. 
Frisingensis / Matthäus Seutter. -- Přívazek 48, S. R. I. Principat. et Archiepiscopatus 
Salisburgensis / Tobias Conrad Lotter. -- Přívazek 49, Circulus Suevicus in quo Ducatus 
Wirtenbergensis / Tobias Conrad Lotter. -- Přívazek 50, [Ducatus Wurtenbergici] / Johannes 
Mejer. --  

501 |a Přívazek 51, Ducatus Wurtenbergici / Johannes Mejer. -- Přívazek 52, Nova et 
accuratißima Ducatus Wurtenbergici / Tobias Conrad Lotter. -- Přívazek 53, Marchionatus 
Onoldini / Tobias Conrad Lotter. -- Přívazek 54, Circulus Franconicus / Tobias Conrad Lotter. 
-- Přívazek 55, Ducatus Franciae Orientalis / Johann Baptist Homann. -- Přívazek 56, Tabula 
Geographica Novissima Principalis Episcopatûs Bambergensis / Tobias Conrad Lotter. -- 



Přívazek 57, Tabulae Principatus Brandenburgico-Culmbacensis sive Baruthini Pars 
Superior / Tobias Conrad Lotter. -- Přívazek 58, Principatus Isenacensis / Johann Baptist 
Homann. -- Přívazek 59, Windsheim. -- Přívazek 60, Synopsis Circuli Rhenani Inferioris, Sive 
Electorum Rheni / Tobias Conrad Lotter. --  

501

|a Přívazek 61, Cursus Rheni a Basilea usque ad Archi-Episcopatum Coloniensem / Matthäus
Seutter. -- Přívazek 62, [Cursus Rheni a Basilea usque ad Archi-Episcopatum Coloniensem] / 
Matthäus Seutter. -- Přívazek 63, [Cursus Rheni a Basilea usque ad Archi-Episcopatum 
Coloniensem] / Matthäus Seutter. -- Přívazek 64, Abbildung der Weit-Berühmten 
Keyserlichen- Frey- Reychs- Wahl- und Handel- Stat Franckfurt am Mayn mit ihrem Gebiet / 
Nicolaes Visscher. -- Přívazek 65, Tetrarchiae Antverpiensis pars meridionalis / Nicolaus 
Visscher. --  

561 |a Provenience: Canonicae Neoreisch  
561 |a Provenience: [razítko] Knihovna Canonie v Nové Říši  
563 |a Původní kožená vazba s rámcem  

590
|a Listy číslovány perem, chybí list číslo 5, 11, 23, 44, číslování listu 60 duplicitní. List číslo 11 
chyběl roku 1820 a listy 5,23 a 44 při revizi 1851  

655 7 |a historické mapy  |7 fd186723  |2 czenas  
903 |a RP  
910 |a BOA001  |b ST5-0259.432,1 

Mapa jako přívazek:

001 mzk03001078211
003 CZ BrMZK
005 20101104132817.0
007 aj|ca|||
008 100202s1775 gw i||||||g|||r|0|||latod
034 0 |a a  |d W0180000  |e E0180000  |f N0900000  |g S0900000  
040 |a BOA001  |b cze  
043 |a n------  |a s------  |a f------  |a e------  |a a------  |a u-at---  |2 czenas  
072 7 |a 912:904  |x Staré mapy  |2 Konspekt  |9 7  
080 |a (084.3)  |2 MRF  
080 |a (4)  |2 MRF  
080 |a (5)  |2 MRF  
080 |a (6)  |2 MRF  
080 |a (7+8)  |2 MRF  
080 |a (94)  |2 MRF  
100 1 |a Delisle, Guillaume,  |d 1675-1726  |7 xx0083271  |4 aut  

245 1 0

|a Mappa Totius Mundi  |h [kartografický dokument] :  |b Adornata iuxta observationes Dnn. 
Academiae Regalis Scientiarum et nonnullorum aliorum secundum annotationes 
recentissimas /  |c Per G. de Isle Geographum Parisiis. Prostat nunc in Officina Tobiae 
Conradi Lotter Geogr. et Chalcogr.  

255 |a Měřítko neuvedeno  |c (018°00´00" z.d.--018°00´00" v.d./090°00´00" s.š.--090°00´00" j.š.)  

260
|a Aug. Vind. :  |b Prostat nunc in Officina Tobiae Conradi Lotter Geogr. et Chalcogr.,  |
c [1775]  

300
|a 1 mapa :  |b mědirytina, podlepená plátnem, ručně kolorovaná ;  |c 45 x 59 cm na listu 52 x 
61 cm  

500
|a Mapa polokoulí doplněná mapami pólů, nahoře uprostřed názvová kartuš s figurální 
alegorickou výzdobou (alegorie světadílů)  

501 |a Přívazek 1 k dílu [Atlas von 149 Charten des Klost. Stiffts. Neureichs 1794]  
510 3 |a IKAR  
561 |a Provenience: Canoniae Neoreich.  
561 |a Provenience: [razítko] Knihovna Canonie v Nové Říši  
590 |a Chybí pravý okraj mapy  
655 7 |a historické mapy  |7 fd186723  |2 czenas  



651 7 |a Amerika  |7 ge129120  |2 czenas  
651 7 |a Afrika  |7 ge137148  |2 czenas  
651 7 |a Evropa  |7 ge137210  |2 czenas  
651 7 |a Asie  |7 ge131486  |2 czenas  
651 7 |a Austrálie  |7 ge128695  |2 czenas  
700 1 |a Lotter, Tobias Conrad,  |d 1717-1777  |7 jx20050202002  |4 pbl  
903 |a RP  
910 |a BOA001  |b ST5-0259.432,1,přív.1  

10. 2. Příklady prvků popisu pro listy vybraných mapových děl 
v archivních systémech

10. 2. 1. Topografická sekce III. vojenského mapování 1:25 000

Úroveň popisu – Jednotlivost
Obsah, regest – Topografická sekce mapy třetího vojenského mapování, list 4158/1
Datace vzniku jednotky popisu – 1934
Název autorského díla – Topografické sekce třetího vojenského mapování 1:25 000
Existence kopií jednotky popisu – Digitalizováno, digitální kopie uložena v MZK v Brně
Odkazy na příbuzné dokumenty – http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:eb03dab3-031f-
4edc-b808-2fe68add890d?page=uuid:9e926b63-8244-47c6-b239-430a10b972ac 
Díl, část, pořadí – 4158/1
Rozměry, hmotnost, velikost, množství – Rozsah: 1 mapový list ; Rozměr listu: 640 x 850 mm
Měřítko – 1:25 000

Souřadnice – (E 16°50'00'' – E 17°05'00'' / N 49°45'00'' - N 49°37'30'') 
Druh mapy – Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu – Tisk (barevný), Papír
Původci mapy – Vojenský zeměpisný ústav v Praze [kartograf, vydavatel]
Místo vzniku jednotky popisu – Praha
Geografické entity – Olomouc (oblast, severozápadní)

10. 2. 2. Speciální mapa III. vojenského mapování 1:75 000

Úroveň popisu – Jednotlivost
Obsah, regest – Speciální mapa třetího vojenského mapování1:75 000, list 4258 Vyznačené opravy 
z let 1913 a 1924.
Datace vzniku jednotky popisu – 1924
Název autorského díla – Speciální mapa třetího vojenského mapování 1:75 000
Existence kopií jednotky popisu – Digitalizováno, digitální kopie uložena v MZK v Brně
Odkazy na příbuzné dokumenty – http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:261467c3-0718-
4b0f-aa27-99b188876cd4?page=uuid:d0b2537a-f6c4-4af7-b2b7-ce838f6dfb8c 
Díl, část, pořadí – 4258 ; 8-XVI
Rozměry, hmotnost, velikost, množství – Rozsah: 1 mapový list ; Rozměr listu: 460 x 580 mm
Měřítko – 1:75 000

Souřadnice – (E 16°50'00"--E 17°20'00"/N 49°30'00"--N 49°15'00'') 
Druh mapy – Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu – Tisk (černobílý), Papír

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:261467c3-0718-4b0f-aa27-99b188876cd4?page=uuid:d0b2537a-f6c4-4af7-b2b7-ce838f6dfb8c
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:261467c3-0718-4b0f-aa27-99b188876cd4?page=uuid:d0b2537a-f6c4-4af7-b2b7-ce838f6dfb8c
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:eb03dab3-031f-4edc-b808-2fe68add890d?page=uuid:9e926b63-8244-47c6-b239-430a10b972ac
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:eb03dab3-031f-4edc-b808-2fe68add890d?page=uuid:9e926b63-8244-47c6-b239-430a10b972ac


Původci mapy – Vojenský zeměpisný ústav v Praze [kartograf, vydavatel]
Místo vzniku jednotky popisu – Praha
Geografické entity – Olomouc (oblast, severozápadní)

10. 2. 3. Generální mapa III. vojenského mapování 1:200 000

Úroveň popisu – Jednotlivost
Obsah, regest – Generální mapa třetího vojenského mapování 1:200 000, list 35°50°. Vyznačené 
opravy z roku 1924.
Datace vzniku jednotky popisu – 1924
Název autorského díla – Generální mapa třetího vojenského mapování 1:200 000
Existence kopií jednotky popisu – Digitalizováno, digitální kopie uložena v MZK v Brně
Odkazy na příbuzné dokumenty – http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:e51ffb6d-2be0-
42a4-93e6-0f6d50781e09?page=uuid:07dc8ed1-2b49-4d65-b1ab-fab5ee32992a 
Díl, část, pořadí – 35°50°
Rozměry, hmotnost, velikost, množství – Rozsah: 1 mapový list ; Rozměr listu: 640 x 440 mm
Měřítko – 1:200 000
Souřadnice – (E 16°50'00"--E 17°50'00"/N 50°30'00"--N 49°30'00") 
Druh mapy – Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu – Tisk (barevný), Papír
Původci mapy – Vojenský zeměpisný ústav v Praze [kartograf, vydavatel]
Místo vzniku jednotky popisu – Praha
Geografické entity – Olomouc (oblast)

10. 2. 4. Topografická mapa 1:25 000

Úroveň popisu – Jednotlivost
Obsah, regest – Topografická mapa 1:25 000 v systému S-1952, M-33-101-C-b
Datace vzniku jednotky popisu – 1954
Název autorského díla – Topografická mapa 1:25 000 v systému S-1952
Existence kopií jednotky popisu – Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK
Odkazy na příbuzné dokumenty – https://geoportal.cuzk.cz/
(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?
mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_25-R&menu=2908 
Díl, část, pořadí – M-33-101-C-b
Rozměry, hmotnost, velikost, množství – Rozsah: 1 mapový list ; Rozměr listu: ? x ? mm
Měřítko – 1:25 000
Souřadnice – ?
Druh mapy – Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu – Tisk (barevný), Papír
Původci mapy – Materna, Z. [kartograf] ; Kunc, L. [kreslič] ; Kášová, V. [kreslič] ; Československá 
armáda. Generální štáb [kartograf, vydavatel]
 
Místo vzniku jednotky popisu – Praha
 
Geografické entity – Vodňany (oblast)

https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_25-R&menu=2908
https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_25-R&menu=2908
https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_25-R&menu=2908
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:e51ffb6d-2be0-42a4-93e6-0f6d50781e09?page=uuid:07dc8ed1-2b49-4d65-b1ab-fab5ee32992a
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:e51ffb6d-2be0-42a4-93e6-0f6d50781e09?page=uuid:07dc8ed1-2b49-4d65-b1ab-fab5ee32992a


10. 2. 5. Státní mapa odvozená 1:5 000

Úroveň popisu – Jednotlivost
Obsah, regest – Státní mapa odvozená 1:5 000, list Praha 5-4
Datace vzniku jednotky popisu – 1967
Název autorského díla – Státní mapa odvozená 1:5 000
Existence kopií jednotky popisu – Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK
Odkazy na příbuzné dokumenty – https://geoportal.cuzk.cz/
(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?
mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-SMO5_S52-R&menu=29051
Díl, část, pořadí – Praha 5-4
Rozměry, hmotnost, velikost, množství – Rozsah: 1 mapový list ; Rozměr listu: ? x ? mm
Měřítko – 1:5 000
Souřadnice – ?
Druh mapy – Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu – Tisk (barevný), Papír
Původci mapy – Kartografický a reprodukční ústav v Praze [kartograf, tiskař] Ústřední správa 
geodézie a kartografie [vydavatel]
Místo vzniku jednotky popisu – Praha
 
Geografické entity – Záběhlice (katastrální území) ; Michle (katastrální území) ; Hostivař (katastrální 
území) ; Chodov (katastrální území) ; Kunratice (katastrální území)
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