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stará mapa

Pamäťové médium

letecká snímka (1935-)

záznam zo satelitu (1972-)



Najstaršia mapa na svete

Pavlovská mapa (25 000 p.n.l.)



Najstaršia mapa na svete

okolie nálezu kla
údolie rieky Dyje, obec Pavlov, ČR

(1962)
kel cca 37,5 cm dlhý, 1:20 000



Staré a súčasné mapy

stará mapa ako WMS - 2.VM HM, súčasnosť - hranice obcí a zastavaného územia



Spracovanie starej mapy

1. Dostupnosť starej mapy
2. Polohové priradenie starých máp –

geometrická transformácia
3. Výpočet reálnej chyby polohového 

priradenia mapy pre posúdenie 
skutočnej zmeny v území



Kúpa starej mapy



Návšteva archívu/knižnice



Staré mapy – fotografia veľkých formátov

Senec 1769 (OSZK Budapest) Senec 1880 (AMV Bratislava)



Senec XVII-22-ae - 1894 (GKÚ Bratislava)

Staré mapy – sken veľkých formátov



- VKM,
- ZB GIS (WMS),
- vlastné zamerané

súradnice, ...

Súčasné mapy



ZB GIS alebo inú (WMS)

Súčasné mapy



- súradnicový systém
- referenčná plocha (guľa, elipsoid)
- počiatok súradníc na referenčnej ploche 
(nultý poludník)
- kartografické zobrazenie (prevod súradníc z 
referenčnej plochy do roviny mapy)

Ak nevieme ...
- polohové priradenie – nie triviálna záležitosť
- potrebujeme zberať identické (vlícovacie) body
- súradnice známe na starej mape a v 
definovanom súradnicovom systéme

Čo vieme o starej mape?



1. Polohové priradenie starých máp

lokálny súradnicový systém
obrazový súradnicový systém

i

j

0,0

X

Y

geodetický súradnicový systém
(napr. S-JTSK, S-42, UTM, ...)

- výber súradnicového systému výslednej mapy
- výber typu geometrickej transformácie

transformácia
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1. Geometrická transformácia

X = f (i,j) Y = f (i,j)

Typy transformácie a počet vlícovacích bodov 
(VB):

- helmertova transformácia – otočenie, posun, 
zmena mierky – 2 VB –mapa bez deformácie 
papiera

- afinná transformácia – 3 VB
- projektívna transformácia – 4 VB
- polynómická transformácia – 3 a viac VB



- identifikácia bodov na starej mape a priradenie ich súradníc v 
definovanom súradnicovom systéme

1. transformácia mapy k mape – rohy mapového rámu (známe súradnice)
- súradnicovú sieť v mapovom obraze
- spravidla iné body netreba

2. Zber vlícovacích bodov



2. Výber vlícovacích bodov

stará mapa súčasnosť

- ak nepoznáme rohy rámu - body samotnej kresby/obrazu
- nutná dobrá identifikácia objektov
- trvalé objekty 
- menej vhodné – vodstvo, les, ... môžu meniť svoj tvar a polohu
- kľúčové rovnomerné rozloženie v priestore, po celom obraze



3. Prevzorkovanie (resampling) obrazu

Vstupný obraz

Výstupný obraz

- prevzorkovanie najbližšieho suseda – 1 prvok

- bilineárna interpolácia – 4 prvky

- kubická (bikubická) konvolúcia – 16 prvkov



4. Kontrola polohového priradenia

- miera presnosti – stredná (kvadratická) chyba

- charakterizuje jedným číslom celý súbor chýb

- podľa m hodnotíme zmeny v území
len ak rozdiel zákresu 2 prvkov > m
ak rozdiel < m→ prvok sa nezmenil, identický
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- kontrolné body
- reprezentatívna vzorka min. 30 bodov

4. Kontrola polohového priradenia



Interpretácia, analýza a využitie starých 
máp

- Vizuálna analýza objektov na
- Presné zhodnotenie objektov v príslušnom roku
- Mapovanie zmien územia
- Analýza z hľadiska mapového jazyka (mapové

znaky, vyjadrovacie prostriedky, kompozícia, 
estetika)

- Využitie v iných vedných disciplínach



Interpretácia – vizuálna analýza obsahu
okolie starých meandrov rieky Čierna voda pri obci Senec



opis prvkov na starých mapách (rovnaký rok)

GOTTHGOTTHÁÁRDI, S. (1769)RDI, S. (1769)
SzencSzenc

LIBAI, J., S. (1769)LIBAI, J., S. (1769)
Mappa territorii SzemptziensisMappa territorii Szemptziensis

Interpretácia – vizuálna analýza obsahu



Interpretácia – vizuálna analýza obsahu

rekonštrukcia rozsahu železničnej siete SR



• Východzí stav – najmladšia mapa 

• Staršie časové rady vytvárame:

- Retrospektívnou analýzou ↓
- Aktualizáciou ↑ VKM 2014

↓
ZM 10  (WMS) 1990

↓
TM 10  (WMS) 1960

↓
Katastrálna mapa 1894

↓
2. vojenské mapovanie (WMS) 1819

↓
Stará mapa – Libai 1769 a)

↓
Stará mapa – Gotthárdi 1769 b)

Obr.: Princíp retrospektívnej analýzy a aktualizácie, Zdroj: Feranec (2004)

Rekonštrukcia,  mapovanie a zmeny krajiny



Mapovanie vinohradov

Tab.  Rozloha a úroda viniča

Rok 1960 1990 2005

Rozloha viníc [ha] 68,55 66,25 31,43

Počet krov viniča 765 tis. 221 tis. 105 tis.

Úroda hrozna [t] 896 662 314

Vyrobené víno [hl] 6269 4637 2200



Zmeny krajinnej pokrývky



1. Interpretácia – vizuálna analýza obsahuRekonštrukcia vlastníckych práv



Veľkomierkové mapovanie obce



Rekonštrukcia 
krajinnej pokrývky 

územia
z máp stredných 

mierok

3. VM RU (1882)



Zmeny krajinnej 
pokrývky územia

3. VM RU (1882) a 
súčasnosť



Opis z hľadiska mapového jazyka (mapy/atlasu)



Opis z hľadiska 
mapového jazyka

Kogutowicsov Atlas 
uhorských dejín (1913)



Analýza mapových znakov na príklade 
Korabinského Atlasu uhorských stolíc (1804)



Vytvorenie listokladu máp
Korabinského Atlasu uhorských stolíc (1804)



Porovnanie mapových znakov novších a 
starých máp



Izočiary polohových chýb starej mapy



Ďakujeme Vám za pozornos ť

a archívom a múzeám za 
zapoži čanie starých máp

kozuch@fns.uniba.sk
benova@fns.uniba.sk


