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Abstrakt 

Bakalá�ská práce se zam��uje na zpracování mapové a plánové dokumentace 

pro zámek a panství Rájec nad Svitavou. Popisuje historický vývoj zámku a jeho okolí. 

Obsahuje fotografie zachycující historický a sou�asný stav zámku a významných objekt�, 

které jsou sou�ástí m�sta Rájec. Hlavní podkladové materiály tvo�í povinné otisky map 

stabilního katastru, katastrální mapy reambulované z roku 1875 a státní mapa odvozená 

(SMO-5). Zpracované materiály byly publikovány pomocí webové mapové aplikace. 

Klí�ová slova: zámek Rájec, císa�ské povinné otisky, státní mapa odvozená, 

georeferencování, vektorizace, webová mapová aplikace.

Abstract 

This bachelor thesis is focused on the processing of mapping and planning documentation 

for chateau and manor Rájec. It describes the historical development of the chateau and its 

neighborhood. It is included photographs showing the historical and current status of the 

chateau and important objects that are part of the city Rájec. The main materials are 

formed of the imperial obligatory imprints, discarded cadastral maps and state map derived 

(SMO-5). Processed materials have been published by web mapping applications. 

Keywords: chateau Rájec, imperial obligatory imprints, state maps derived, georeferencing, 

vectorization, web mapping application.
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1 Úvod  

Tato bakalá�ská práce vznikla v rámci projektu NAKI – Program aplikovaného 

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, který z�izuje Ministerstvo kultury �eské 

republiky. Zámek Rájec nad Svitavou spadá do kategorie s názvem: „Historický 

fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, pé�e 

a ochrana v kontextu základních typ� pam��ových institucí“ s kódem projektu 

DF13P01OVV007. 

  

Zám�rem této práce je získání mapových a plánových podklad� týkající se zámku 

a panství Rájec nad Svitavou, díky kterým se pomocí webové aplikace p�iblíží jejich 

historický vývoj. Jsou to hlavn� mapy a plány objekt� v dané oblasti a dobové fotografie 

v porovnání s aktuálními. Hlavní mapové podklady tvo�í císa�ské povinné otisky map 

stabilního katastru, katastrální mapa reambulovaná z roku 1875, první vydání státní mapy 

odvozené SMO-5 a další mapy a plány zájmového území. Materiály byly dále 

georeferencovány, zájmové �ásti území zvektorizovány a nakonec prezentovány pomocí 

webové mapové služby. 

Zpracování tématu bylo rozd�leno na n�kolik následujících �ástí. �ást Rešerše 

je zam��ena na nalezené bakalá�ské a diplomové práce, které byly také napsány v rámci 

projektu NAKI. Dále pak práce, které se týkají daného zájmového území zámku a panství 

Rájec. V následující �ásti je p�edstaven zámek Rájec, jeho historie a vývoj objektu. 

Dále pak m�sto Rájec nad Svitavou a jeho další významné budovy. Ve t�etí �ásti jsou 

uvedeny informace o mapových a plánových podkladech. Uvádí se v ní, jak tyto podklady 

vznikaly a co obsahují, odkud byly �erpány a jaká instituce byla kontaktována pro jejich 

získání. V další �ásti jsou teoreticky popsané transformace, které byly použity 

p�i georeferencování.  Dále je popsán samotný postup celého zpracování dat. To znamená 

o�ezání, georeferencování, vektorizace, vytvo�ení bezešvé mapy v programu ArcGIS 10.2.  

V poslední �ásti je popsaná vizualizace hotových dat na webové mapové aplikaci. Popisuje 

tedy nahrání vektorových a rastrových soubor� na webový server.  
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2 Rešerše 

Historický vývoj území se dá zaznamenat r�znými zp�soby. Jeden z nich je sepsání 

odborných publikací v tišt�né podob� s využitím sb�ru r�zných typ� map, plán�, fotografií 

a dalších analogových podklad�. Druhá možnost je vytvo�it ze stejných podklad� publikaci 

digitálního formátu, která se dá nahrát na webové servery jako mapová aplikace 

p�ibližující vývoj daného území. Tato bakalá�ská práce je zam��ena práv� tímto sm�rem. 

Z knižních vydání týkajících se zámku Rájec a území, které k n�mu pat�ilo, bych ráda 

uvedla p�edevším Zámek Rájec nad Svitavou od Michala Kone�ného, který se zam��il 

p�edevším na sou�asný stav zámku, ale i jeho historický vývoj �i jednu ze starších 

publikací Rájec nad Svitavou: Státní zámek a okolí od Václava Richtera a Ta�ány 

Kubátové. Dále mi byly velmi nápomocny diplomové práce od Martiny Hebelkové – 

Salmové - Reifferscheidtové na Rájecku �i Komunální heraldika m�st a obcí bývalého 

okresu Blansko k roku 2010 od Terezy Sk�epkové. 

V rámci projektu NAKI bylo již také vypracováno mnoho bakalá�ských i diplomových 

prací, které se liší hlavn� zadaným územím a r�zným množstvím získaných podklad�. 

Za všechny bych cht�la zmínit zpracování od Moniky Hartmanové, Zámek Hrádek 

u Nechanic – zpracování mapové a plánové dokumentace, která vznikla pod vedením 

paní Ing. R�ženy Zimové, Ph.D. nebo bakalá�skou práci Petra Floriana, Zámek Duchcov – 

zpracování mapové a plánové dokumentace, která vznikla pod vedením 

Doc. Ing. Ji�ího Cajthamla, Ph.D. na fakult� geomatiky na �VUT v Praze.  

Podklady byly zpracovány v programu ArcGIS od spole�nosti ESRI. K problematice 

zpracování starších mapových d�l bych odkázala na publikaci 

od Doc. Ing. Ji�ího Cajthamla, Ph.D. – Analýza starých map v digitálním prost�edí 

na p�íkladu Müllerových map �ech a Moravy.  
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3 Zájmové území 

Zámek Rájec je umíst�n do malebné krajiny Jihomoravského kraje asi šest kilometr�

severn� od m�sta Blanska. Toto panské sídlo, pon�kud skryté na návrší, v bezprost�ední 

blízkosti soum�stí Rájec-Jest�ebí, p�estavuje krásnou ukázku slohu Ludvíka XVI., 

tedy pozdní baroko a raný klasicismus z doby 2. poloviny 18. století. [1] 

Zámecký objekt, p�ilehlý park a budovy bývalého velkostatku se nachází 

v katastrálním území Rájec nad Svitavou. Celkové zájmové území, ale zahrnuje 

i vzdálen�jší místa bývalého panství. Proto bylo rozší�eno na další katastrální území 

a to Ráje�ko a Spešov. [2] 

Obce, které spadaly do rájeckého panství: �eškovice, Dolní Lhota, 

Doubravice nad Svitavou, Drnovice, Holešín, Holštýn, Jedovnice, Karolín, Kotvrdovice, 

Kuni�ky, Lipovec, N�m�ice, Ostrov u Macochy, Petrovice, Ráje�ko, Senetá�ov, Sloup, 

Šoš�vka, T�chov, Vav�inec,  Vilémovice, Vyso�any, Ž�ár, ale i �ást panství blanenského, 

který si Salmové odkoupili v roce 1766 od Karla Gellhorna. [9], [6] 

Obrázek 1 - Vý�ez Základní mapy �R 1: 50 000 s lokalitou zámku Rájec,  [2] 
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3.1 Historie a vývoj zámku 

Ve st�edov�ku se na území rájeckého panství nacházely dv� gotické tvrze, 

které byly poni�eny b�hem válek mezi markrabaty Joštem a jeho bratrem Prokopem 

na konci 14. století, dále b�hem roku 1431 p�i nájezdu husitských vojsk a nakonec roku 

1446, kdy se už o nich v dobových kronikách píše jako o opušt�ných a zpustlých. 

Po ukon�ení t�chto spor� Rájec m�nil �asto majitele. Až v roce 1464 se dostal 

do vlastnictví pán� Drnovských z Drnovic. Ti obnovili jednu ze zni�ených tvrzí, 

kterou za vlády Bernarda Drnovského v roce 1570 úpln� p�estav�li na renesan�ní 

zámek. O druhé severn�ji položené tvrzi se dochoval pouze místní název Na hradisku. 

V této dob� byl zámek �ty�k�ídlý a m�l dv� patra s pravoúhlým arkádovým 

nádvo�ím a v�ž nad hlavním vchodem. Kolem n�j bylo postaveno p�edzám�í 

a hospodá�ské budovy, které jsou z v�tší �ásti dodnes zachované. V písemnostech 

se dále uvádí, že u zámku byla zahrada s bludišt�m a sala terrena (zahradní sál) 

kruhového p�dorysu. Tuto podobu zámku p�ibližuje obraz sv. Floriána, který je 

umíst�ný v kostele Všech svatých v Rájci.  

Obrázek 2 – Renesan�ní podoba p�vodního zámku z kostela všech Svatých v Rájci  [1] 
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Rod Drnovských v roce 1618 vymírá po me�i a poslední p�edstavitelka rodu 

Johanna Drnovská se vdala za štýrského hrab�te Georga Ehrenreicha z Roggendorfu. 

Po její smrti v roce 1667 p�echází celé panství do vlastnictví Roggendorf�. V roce 1757 

renesan�ní zámek Drnovských kompletn� vyho�el.  

V roce 1763 panství koupil Antonín Karel ze Salm-Reiffercheidtu (1720-1769) 

jako p�íbuzný bývalých majitel� za 360 000 zlatých. Antonín Karel zastával velmi 

významné posty a za své služby monarchii obdržel �etná vyznamenání v�etn� �ádu 

zlatého rouna. Tento velmi podnikavý muž v panství vid�l velký potenciál, 

proto se rozhodl postavit zámek nový.  

Ten byl vybudován podle plán� víde	ského architekta Isidora Marcela Amanda 

Canevaleho (1730 - 1786) a to ve stylu rokokového klasicismu, který je spojením 

pozdního baroka a raného klasicismu. 

 Stavba, na kterou byl použit materiál ze zámku vyho�elého, byla zahájena v roce 

1764 a celý zámek v�etn� hospodá�ských budov byl dokon�en už v roce 1769. Antonín 

Karel ten samý rok umírá, proto se o dostavbu postaral jeho syn Karel Josef (1750 -

 1838). Výsledkem byla trojk�ídlá dvoupatrová budova s mansardovou st�echou. Hlavní 

sál prostupuje ob�ma patry a kolem ní jsou obytné a reprezenta�ní prostory. K�ídla 

budovy ohrani�ují �estné nádvo�í. 

Obrázek 3 – Vyobrazení zámku z roku kolem 1850 od Jacoba Alta  [4] 
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O nejv�tší rozmach panství se postaral Hugo František Salm (1776 – 1836). Tento 

p�edstavitel rodu Salm� byl vynálezce v oblasti chemie a fyziky, podnikatelem 

v železá�ství a cukrovarnictví a zakladatelem n�kdejšího Františkova muzea v Brn�

a Spole�nosti pro povznesení orby a hospodá�ství.  

Za jeho vlády byla sou�ástí panství šamotová továrna, záme�nická a kovotepecká 

dílna, pálenice ve vesnici Jedovka, pokusná chemická stanice v Ráje�ku, mlýn 

a elektrárna v Blansku, pila Šoš�vka, vápencové lomy ve Spešov� a Lažánkách, skalní 

mlýn v Dolní Lhot� a hlavn� železárny Blansko a hn�douhelné doly v Kyjov�.  

                                     
Obrázek 4 - Hugo František Salm, [5]      Obrázek 5 – Erb rodiny Salm�, [5] 

Knížecí rodin� Salm� pat�ilo rájecké panství až do roku 1945. V tomto roce p�ešel 

do vlastnictví státu v rámci vyhlášení Benešových dekret�. 

Jako jeden z mála zámk� u nás, byl již v roce 1949 zp�ístupn�n ve�ejnosti. 

Nejvýrazn�jší úpravou po zkonfiskování bylo vytvo�ení zahrady ve francouzském stylu 

v prostoru �estného nádvo�í. 

Obrázek 6 - Letecký snímek zachycující sou�asný stav �estného nádvo�í, [12] 
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V sou�asnosti je zámek stále p�ístupný ve�ejnosti. Prohlédnout si je možné p�ízemí, 

první patro zámku a zámeckou kapli. Dále je voln� p�ístupný anglický park, 

který byl vysázen již roku 1767 a do dnešní podoby rozší�en v roce 1830 na p�íkaz 

hrab�te Huga. V parku lze nalézt r�zné druhy vzácných d�evin a jiných rostlin. 

Dále tu jsou t�i rybní�ky stále napájené p�vodním samospádovým vodovodem. 

 Po roce 1990 byl otev�en restitu�ní spor o navrácení majetku zp�t do vlastnictví 

rodu Salm�. V sou�asnosti zámek pat�í stále státu a je to národní kulturní památka. [1], 

[3], [4], [5], [6] 
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3.2 M�sto Rájec-Jest�ebí 

Území Jihomoravského regionu je známé �astými archeologickými nálezy z r�zných 

období prav�ku a rájecké panství není výjimkou. Sv�d�í o tom nálezy kamenných nástroj�, 

žárové popelnicové hroby v sousedním m�stu Bo�itov, a v neposlední �ad� nalezení 

bronzového pokladu v samotném Rájci v roce 1904.  

To, že tu lidé žijí už od pradávna je nejspíše zp�sobeno dobrou geografickou polohou 

m�sta, která je dána soutokem dvou �ek – Svitavy a Býkovky v jednom z údolí, které leží 

na rozhraní �eskomoravské a Drahanské vrchoviny. N�kdy ozna�ované také jako Severní 

brána Moravského krasu. N�které kroniky nazna�ují, že podél �eky Svitavy vedla jedna 

z obchodních cest na území �ech a Moravy. U takových cest bylo pot�ebné zajistit 

bezpe�nost procházejících karavan, proto byly podél takových cest stav�ny strážné hrady. 

Na území Rájce to byly dokonce hrady dva, jak jsem uvád�la již v p�edešlé kapitole.  

Název m�sta byl vytvo�en nejspíš zkomolením slova ráj. M�žeme také nalézt r�zné 

odchylky v názvu, nap�íklad Raicz, Rajecz, Rejc a další. 

Nejstarší záznamy o Rájci jsou zaznamenány v soupisech majetk� rod�, které panství 

vlastnily. To znamená v záznamech o bitvách, listinách šlechtických rod� nebo zemských 

deskách. První doložený písemný záznam o Rájci nad Svitavou je v listin� olomouckého 

biskupa Jind�icha Zdíka z roku 1131. Ví se z ní, že Rájec pat�il mezi statky olomouckého 

biskupství. Jak už bylo �e�eno, panství m�nilo �asto vlastníky. Z t�ch nejznám�jších bych 

ješt� jmenovala pány z Kunštátu a z Lomnice. Posledním majitelem p�ed pány z Drnovic 

byl biskup Pavel z Mil�ína.  

Dne 2. �ervence 1913 byl Rájec oficiáln� prohlášen za m�stys. 

Dále pak 12. �ervna 1960 bylo odhlasováno spojení obcí Rájec a Jest�ebí v jeden celek. 

Další m�stské �ásti jsou Holešín a Karolín. [7], [8], [9], [10] 

3.3 Historické budovy v Rájci 

3.3.1 Pivovar 

První zmínka o pivovaru je již z 12. století v zemských deskách. Ve velkém 

se tu pivo za�alo va�it, až když panství vlastnili páni z Drnovic. Pivovar m�l i vlastní 

chmelnici, která je zaznamenána dokonce i na povinných císa�ských otiscích. Velká 

modernizace pivovaru prob�hla v letech 1894 – 1898. V roce 1924 prodal rod Salm�

pivovar akciové spole�nosti Moravia-pivovary a sladovny Brno.  
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V roce 1945 byl pivovar sv��en pod státní správu a nakonec v roce 1974 nadobro 

uzav�en a rozprodán. [10] 

Obrázek 7 – Knížecí pivovar Rájec, [13] 

3.3.2 Kostel všech svatých 

Kostel stojí na míst� kaple z 13. století. Byl postaven Janem Kristianem 

Roggendorfem v roce 1699 nad rodinnou hrobkou. Originální náhrobky jsou dnes 

vystavené v zámecké kapli. [8], [10] 

3.3.3 Lihovar 

Zakladatelem lihovaru byl hrab� Demblin spole�n� s kn�žnou Eliškou Salm 

Reifferscheid. Budovy lihovaru leží blízko železni�ní stanice. V roce 1883 byl odprodán 

firm� a. s. František Xaver Brosche a syn. Po nich p�evzala za�ízení firma Jihomoravská 

Fruta a po nich podnik Chema. [10] 
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4 Mapové a plánové podklady 

Sb�r podkladových materiál� je jednou z nedílných �ástí zpracování. Za vhodný 

podklad m�žeme považovat r�zná státní mapová díla pocházející z r�zných �asových 

období, dále pak mapy ze soukromých zdroj� (nap�. mapy ze soukromých sbírek 

šlechtických rod�), historické a aktuální fotografie, ale i obrazy a pohlednice.  

Jako první byly získány mapy Císa�ských povinných otisk� map stabilního 

katastru, Katastrální mapa reambulovaná z roku 1875 a první vydání Státní mapy odvozené 

SMO-5. Tyto podklady byly získány objednávkou na e-shopu �ÚZK.  

1. P�ehled mapových list� císa�ských povinných otisk� z roku 1826 
název k.ú. �íslo ML název k.ú. �íslo ML 

Jest�ebí 
1081-1-001

Rájec 

2538-1-001

1081-1-002 2538-1-002

Karolín 
1159-1-001 2538-1-003

1159-1-002 2538-1-004

Ráje�ko 

2541-1-001

Spešov 

2821-1-001

2541-1-002 2821-1-002

2541-1-003 2821-1-003

2. P�ehled mapových list� katastrální mapy z roku 1875 
název k.ú. �íslo ML název k.ú. �íslo ML 

Jest�ebí 

1081-1-001

Ráje�ko 

2541-1-001

1081-1-002 2541-1-002

1081-1-003 2541-1-003

Rájec 

2538-1-001

Spešov 

2821-1-001

2538-1-002 2821-1-002

2538-1-003 2821-1-003

2538-1-004 2821-1-004

2538-1-005 2821-1-005

2821-1-006

3. P�ehled mapových list� SMO-5 
oblast mapový list rok vydání

BOSK67 Boskovice 6-7 1951 

BOSK68 Boskovice 6-8 1953 

BOSK69 Boskovice 6-9 1953 

BOSK77 Boskovice 7-7 1951 

BOSK78 Boskovice 7-8 1951 

BOSK79 Boskovice 7-9 1952 
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4. P�ehled map z Moravského zemského archívu 

název rok inventární �íslo

Generální mapa panství Rájec a Blansko 1828 3156 

P�ehledná mapa panství Rájec  1807 - 1812 3393 

Plán zámku v Rájci 1897 3302 

Mapa dvora Rájec 1856 3449 

P�ehledná mapa panství 1910 3433 

Lesní hospodá�ské mapy polesí Rájec 1904 - 1905 3215 

Porostní mapa polesí Rájec 1922 3200 

Porostní mapa polesí Rájec 1899 3478 

4.1 Císa�ské povinné otisky map stabilního katastru 

Mapy stabilního katastru vznikaly na p�íkaz císa�e Františka I. v roce 1817 

patentem o pozemkové dani a vym��ení p�dy. Shodnost vyhotovení map zajištovala 

m��ická instrukce z roku 1824. Dokon�ení mapování probíhalo mezi lety 1826 – 1843 

na území �ech a lety 1824 – 1836 na území Moravy a Slezska.  

Mapování bylo provád�no metodou m��ického stolu. Matematický základ tvo�í 

Cassini – Soldnerovo transverzální válcové zobrazení ekvidistantní v kartografických 

polednících na Zachov� elipsoidu. Osa X je obrazem základního zem�pisného poledníku 

a osa Y je obrazem kartografického poledníku. Kv�li velikosti území Rakouska-Uherska 

bylo nutné použít více sou�adnicových soustav, aby se zmenšilo výsledné zkreslení. 

Celkem bylo na území monarchie 9 soustav. Na území �ech byla používána soustava 

s po�átkem sou�adnicových os v Gusterbergu. Na Morav� a ve Slezsku to byla 

sou�adnicová soustava svatošt�pánská s po�áte�ním bodem ve Vídni. Výsledné mapy jsou 

v m��ítku 1: 2880. V intravilánu byly mapy v m��ítku 1: 1440 a 1: 720. Katastrální území 

byla zam��ována samostatn� na vlastní mapový list. U velkých katastrálních území, 

které se nevešly na jeden mapový list, byly vyhotovované ostr�vkovité mapy, 

ke kterým se následn�  ud�lal p�ehled pro dané území. Centrální archiv pozemkového 

katastru se nacházel ve Vídni. Do n�j se posílaly kolorované a adjustované kopie 

mapových list� k archivaci. [14] 
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Obrázek 8 – Ukázka povinných císa�ských otisk�, [zdroj:�ÚZK] 

4.2 Katastrální mapa reambulovaná z roku 1875 

Katastrální mapa reambulovaná vznikla z d�vodu na�ízení provedení reambulace 

stabilního katastru v roce 1869. Grafický podklad tvo�ily litografické otisky originálních 

map stabilního katastru a indika�ních skic. Zm�ny se do mapy vyzna�ovaly �erven�. 

Neplatná kresba se škrtala dv�ma �árkami kolmými ke staré hranici. Stejn� se škrtla 

i neplatná parcelní �ísla a pomístní názvy. Jelikož byly povoleny mén� p�esné metody, 

a tím pádem v�tší mezní odchylky, došlo ke zhoršení kvality map. [14] 

Obrázek 9 – Ukázka vy�azené katastrální mapy, [zdroj:�ÚZK] 
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4.3 První vydání státní mapy odvozené 1: 5 000 

Státní mapa odvozená 1: 5000 se vydává od roku 1950 v sou�adnicovém systému 

jednotné trigonometrické sít� katastrální v K�ovákov� zobrazení. Jak je uvedeno v jejím 

názvu,  je odvozená z r�zných map – polohopis je p�evzatý z katastrálních map, výškopis 

z map topografických v systému S-1952 a ze sekcí III. vojenského mapování. Mapa 

obsahuje sídla, komunikace, vodstvo, lesy, správní hranice, zna�ky druh� pozemk�, místní 

a pomístní názvy, vrstevnice, výškové kóty a mimorámové údaje. Ty dále obsahují použité 

sou�adnicové systémy, m��ítko mapy, ozna�ení mapového listu a tiráž.  

Do roku 1990 byly tyto mapy ur�eny pouze pro pot�ebu státní správy. První vydání 

mapových list� je uloženo v Úst�edním archivu zem�m��ictví a katastru. [17] 

Obrázek 10 – Ukázka státní mapy odvozené SMO-5, [zdroj: �ÚZK] 

4.4 Ostatní podklady 

Další zdroj podkladových materiál� m�že být databázový systém CastIS, který je 

pod správou Národního památkového ústavu. „CastIS je systém databází pro evidenci 

a správu mobiliárních fond� památkových objekt�, muzeí, galerií, církevních objekt�, 

sbírek a depozitá��.“, [15]. Z tohoto zdroje byly použity hlavn� historické fotografie 
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zámku. Další fotografie byly nalezeny na webových stránkách Fotohistorie a Castles.cz. 

[16], [4] 

V MZA byly nafoceny mapy z fondu F86. Jsou to p�dorysy zámku p�ízemí, 

prvního a druhého podlaží z roku 1897 a mapa dvora Rájec z roku 1856. Dále je 

to porostní mapa polesí  Rájec z roku 1922 v m��ítku 1: 15 000, na které je barevn�

vyzna�ené složení les� a jejich stá�í. A jako poslední P�ehledná mapa panství z roku 1910 

v m��ítku 1: 20 160 s vyzna�enými hranicemi vesnic a m�st.  

Aktuální vektorová data území byla stažena z Ve�ejného dálkového p�ístupu z dat 

registru územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN. Data aktuální ke dni 

30. 4. 2016 byla stažena ve vým�nném formátu a v programu ArcGIS exportována 

a uložena jako jedna z vektorových vrstev. [18] 



�VUT v Praze, Fakulta stavební   - 21 - 
Zámek Rájec – Zpracování mapové a plánové dokumentace

5 Zpracování podklad�

Nejd�ležit�jší �ást práce bylo zpracování použitelných dat. To bylo provád�no 

z v�tší �ásti v programu ArcGIS 10.2.2 od spole�nosti ESRI. Pot�ebné úpravy fotografií 

nebo pospojování p�dorys� bylo provedeno v programu Photoshop CC 2015. Postup 

zpracování je popsán v následujících podkapitolách.  

5.1 Nastavení prost�edí ArcGIS 

P�ed za�átkem úprav rastr� bylo nutné upravit nastavení výchozího okna 

(Data frame). Byl nastaven sou�adnicový systém jednotné trigonometrické sít� katastrální, 

který v programu ArcGIS najdeme pod kódem EPSG 5514 – S-JTSK Krovak East North. 

Pro správné zobrazení barev rastr� byly p�es nabídku Customize – Arcmap Option – Raster 

– Raster Layer nastaveny výchozí hodnoty (viz. obrázek 11).   

Obrázek 11 – Ukázka vypln�ní výchozího okna v Data Frame Properties, [zdroj: Autor] 
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Obrázek 12 – Ukázka vypln�ní hodnot v ArcMap Options, [zdroj: Autor] 

5.2 Úprava rastr�

Rastry byly na�teny p�es funkci Add Data. Pro rychlejší práci s rastry bylo použito 

pyramidování. To znamená, že se data rozd�lí na menší rozlišení (nap�. rastr 5000 x 4000 

je uložen na rozlišení 2500 x 2000). 

5.2.1 O�ezání rastr�

Na�tený rastr mapy obsahuje mapový list i s jeho popisovou �ástí (legenda, 

m��ítko, tiráž..). Pro další práci s rastrem bylo tuto �ást pot�eba odstranit. To bylo 

provád�no funkcí Clip.  
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Obrázek 13 – Ukázka funkce Clip v tabulce Image Analysis, [zdroj: Autor] 

Nejd�íve byl však vytvo�en nový soubor typu Shapefile p�es záložku Catalog, 

kde v již p�ipravené složce zvolím možnost New – Shapefile. Pro v�tší p�ehlednost byly 

voleny jména shapefil� stejné jako byly názvy o�ezávaného rastu.  

Poté byla zapnuta funkce Editor pro daný shapefile a obkreslením hranice kresby 

byl vytvo�en polygon. Ten bylo nutné pokaždé uložit klávesou F2 (Finish Sketch) 

a ukon�ením editace – Save Edit (Stop Edits). Poté byl v záložce Windows vybrán nástroj 

Image Analyst. Byl ozna�en vytvo�ený polygon a p�íslušný rastr a funkcí Clip byl 

proveden o�ez rastru. Takto o�íznutý rastr bylo pot�eba pokaždé ješt� uložit ve formátu 

PNG.  
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Tímto postupem byly upraveny všechny mapové listy povinných císa�ských otisk�, 

reambulované katastrální mapy i SMO-5. O�ezány byly i p�dorysy zámku.

Obrázek 14 – Ukázka o�ezání mapového listu císa�ských otisk�, [zdroj: Autor] 

5.2.2 Georeferencování  

Po o�ezání všech dat bylo p�istoupeno ke georeferencování. Jde o  postup, 

kdy se rastr�m p�i�azují rovinné sou�adnice, v tomto p�ípad� sou�adnice 

v systému JTSK. Podkladovou vrstvu tvo�ila data z Ve�ejného dálkového p�ístupu – 

RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) z geoportálu �ÚZK. Na tyto 

data byly georeferencovány mapy povinných císa�ských otisk�, reambulované mapy 

katastrální a ostatní získané mapové podklady. Katastrální území Ráje�ko bylo 

pro neúplnost kresby georeferencováno na nejnov�jší mapu SMO-5. Dále mapy první 

SMO-5 byly georeferencovány na klad mapových list� SM-5.  

5.2.2.1 Postup georeferencování 

V první �ad� bylo nutné vyhledat vhodné identické body jak v podkladu, 

tak na samotném rastru. Jednalo se hlavn� o rozcestí zachovaných komunikací, rohy budov 

a parcel, které se prokazateln� nezm�nily a rohy mapových list�. Po vyhledání t�chto bod�

bylo p�istoupeno k samotnému georeferencování.  
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Obrázek 15 – Zapnutí lišty Georeferencing, [zdroj: Autor] 

Po zapnutí nástroje Georeferencing byl tla�ítkem Add Control Points vybrán první 

bod na rastru a následn� se mu p�i�adil bod na podkladové map�. To bylo provedeno 

pro všechny identické body. Podle po�tu bod� p�ibývají transformace vyšších �ád�

(popsány v samostatné kapitole). Po vybrání všech možných identických bod� bylo 

zkontrolováno lícování obrys� �ar s podkladovou mapou a p�ekryty nebo mezery 

mezi jednotlivými mapovými listy. Poté se uložily sou�adnice bod� transformace 

do textového souboru formátu TXT a v záložce Georeferencing se zvolila možnost Update 

Georeferencing. Tím se uložil p�etransformovaný rastr.  

Použitý druh transformace záležel hlavn� na mí�e deformace originál� mapových 

list�. Nej�ast�ji jsem používala metodu spline. Zvolila ji z d�vodu dobré návaznosti 

mapových list� u map povinných císa�ských otisk� a katastrální mapy reambulované. 

U klad� mapových list� SMO-5 jsem použila transformace projektivní. U zbytku map jsem 

použila transformace polynomické 1. až 3. stupn� podle míry deformace mapy.  
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5. Transformace mapových list� císa�ských otisk�
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6. Transformace mapových list� katastrální mapy 1875 
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7. Transformace list� SMO-5 
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5.2.2.2 Nejpoužívan�jší druhy transformací v rovin�

Afinní transformace 

 Pat�í mezi nejpoužívan�jší transformace u obrazových dat, kde byl originál zatížen 

výraznou srážkou, mající r�znou hodnotu v r�zných sm�rech. Aplikuje se hlavn� tam, 

kde se transformuje na 3 identické body, na nich pak dochází k jejich ztotožn�ní. 

Nej�ast�jší užití je v trojúhelníkových sítích. Afinní transformace zajiš�uje posunutí, 

rotaci, zm�nu m��ítka ve všech sm�rech sou�adnicových os a zkosení obrazu. Základní 

rovnice mají 6 neznámých, proto je nutné zjistit sou�adnice minimáln� t�í bod�, 

u kterých jsou známy sou�adnice v obou soustavách. [14] 

  

Transforma�ní rovnice:  

  �
= �� ���(��)� − �� ��	(��)� + 
�  

�
= �� ��	(��)� + �� ���(��)� + �� , [14]. 

Projektivní transformace 

Projektivní transformace, n�kdy nazývána také kolineární, se používá hlavn�

u �ty�úhelníkových sítí. Dochází pak ke ztotožn�ní 4 identických bod�, které jsou 

minimálním po�tem, pokud chci tuto transformaci použít. Do transforma�ních rovnic 

vstupuje tedy 8 neznámých. Nej�ast�jší použití je ve fotogrammetrii u metody st�edového 

promítání u snímkových sou�adnic. Projektivní transformace nezachovává konformitu 

p�ímek, ale zachová dvojpom�r v rámci �ty� bod�, které leží na shodné p�ímce.  [14] 

Transforma�ní rovnice:  

  ����
�����������

����������
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����������
� [14].�
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Polynomické transformace 2. a 3. stupn�

Polynomické transformace se �adí ke složitým nelineárním transformacím, 

které vychází z polynom� 1. stupn� (to je již zmi	ovaná afinní transformace) až do n-tého 

stupn�. Nej�ast�ji se používají transformace 2. a 3. stupn�. Transformace není konformní, 

a tak se obrazy p�ímek m�ní na k�ivky. Díky t�mto vlastnostem se používají u dat, 

kde se p�edpokládá nízká p�esnost nebo zna�ná deformace obrazu. Minimální po�et 

identických sou�adnic dostáváme ze vztahu n2+3n+2, kde n je stupe	 polynomu. Z tohoto 

vztahu tedy vychází, že pro transformaci 2. stupn� je minimální po�et 6 a pro transformaci 

3. stupn� 10 identických bod�. [14] 

Transforma�ní rovnice polynomu 2. stupn�: 

  �
= ��2 + ��2 + ��� +  � + !� + ", 
�
= #�2 + $�2 + ��� + %� + &� + '. [14] 

Transforma�ní rovnice polynomu 3. stupn�: 

�
= ��3 + ��3 + ��2� +  ��2 + !�2 + "�2 + #�� + $� + �� + %, 
�
= &�3 + '�3 + ��2� + 	��2 + ��2 + (�2 + )�� + *� + �� + �. [14] 

Spline transformace 

 Spline transformace je založena na metodách lokálních transformací. To znamená, 

že každý bod obrazu je p�epo�ítáván v závislosti na jeho okolí. Pat�í mezi nereziduální 

transformace, takže na identických bodech nevznikají žádné odchylky, protože se tyto 

body pln� ztotožní. Minimální po�et identických bod� je 10. Pozornost se u této metody 

zam��uje zvlášt� na jejich rozmíst�ní, protože m�že docházet k velkému zkreslení 

v �ástech, kde jsou tyto body blízko u sebe.  

5.2.3 Vytvo�ení bezešvé mapy  

Každý mapový list byl zpracován samostatn�, proto byly mapové listy p�íslušného 

katastrálního území spojeny v bezešvou mapu. Pro její vytvo�ení byla nejd�íve založena 

nová geodatabáze p�es záložku Catalog. V p�íslušné složce byla zvolena možnost New – 

File Geodatabase. Dále p�es Import - Import Raster Datasets – New Raster Catalog – 

Load Raster Datasets byly zvoleny rastry, ze kterých se území skládá a jejich na�tení 

do databáze. Na záv�r byly rastry dopln�ny o vodoznak p�íslušné instituce. 
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5.3 Vektorizace 

Vektorizace je metoda, kterou získáváme vektorová data nad rastrovým podkladem. 

Vektory jsou realizovány pomocí polygon�, linií a bod�. Vektorizaci je možné provést 

t�emi zp�soby a to ru�ní, poloautomatickou a automatickou. K vektorizaci byly vybrány 

mapy císa�ských povinných otisk�, katastrální mapy z roku 1875, první vydání státní mapy 

SMO-5 a p�dorysy zámku. Tyto mapy byly vektorizovány ru�n�. Byla vytvo�ena i bodová 

vrstva panství, vrstva fotografií a hranic. Do p�edem p�ipravené databáze NAKI-Rajec, 

kterou tvo�í t�ídy prvk�, byla provád�na vlastní vektorizace.  

Postup byl takový, že po zapnutí funkce Editor – Start Editing – Create Features

byl zvolen druh prvku, který chci editovat. V záložce Contruction Tools byl vybrán typ 

kresby. Je možné vybírat z možností Polygon, Rectangle, Ellipse a dalších.  

P�i vektorizaci bylo výhodné mít zapnutou funkci Snapping. Ta totiž zajiš�uje 

p�ichytávání nové kresby k již existující. Velmi šikovná je též funkce Trace. Ta umož	uje 

sledování již existující kresby a je výhodná nap�íklad u vektorizace silnic, kde je hodn�

lomových bod�. Po uzav�ení každé kresby je nutné ukon�ení její editace klávesou F2 

Finish Sketch a uložení Save Edit, Stop Edits.  

Po zvektorizování daného území byla provedena oprava chybné topologie.  

Správnost topologie je d�ležitá z hlediska dalších pracovních úkon� nad vektorovými daty. 

Kontrola byla provedena automaticky podle nastavených parametr� v rámci jedné 

geodatabáze. Nastavené parametry byly p�ekrývání jednotlivých polygon� z r�zných 

vrstev Must Not Overlap With a v rámci jedné vrstvy Must Not Overlap, které vznikly 

nep�esnou vektorizací, nap�íklad vynechání vrcholu. Výsledek topologie je vyzna�en 

�ervenou barvou na vektorové map�. Chyby byly opraveny a kontrola topologie 

se pro jistotu zopakovala.  

Vektorov� byly zakresleny i hranice katastrálních území stabilního katastru, hranice 

katastrálního území panství, hranice národní kulturní památky a hranice panství. 
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Obrázek 16 – Ukázka hotové vektorizace zájmového území, [zdroj: �ÚZK, Autor] 

5.4 RÚIAN 

Jak už bylo �e�eno, data RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) 

byla stažena z Ve�ejného dálkového p�ístupu, který spravuje �ÚZK. Tyto data jsou 

ke stažení ve vým�nném formátu XML. Proto je nutné jejich p�evedení do formátu, který 

podporuje ArcGIS. To bylo provedeno pomocí nadstavby ArcGIS - VFR import. Nakonec 

jsem provedla export parcel a budov do p�ipravené vrstvy v_KM_2015.  
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5.5 Bodová vrstva 

Na základ� p�ehledné mapy panství získané z MZA, diplomové práce Terezy 

Sk�epkové [9], a dalších podklad� byla vytvo�ena bodová vrstva všech d�ležitých míst, 

které se poda�ilo zjistit. Pat�í tam významné historické a pr�myslové budovy, dvory, 

rybníky, revíry, obce.  Tyto objekty byly zaneseny do p�ipravené geodatabáze bodových 

vrstev. K objekt�m bylo dopln�no co nejvíce nalezených informací. Jako podkladová mapa 

pro p�esné umíst�ní bod� byla použita Základní mapa 1: 10 000, p�ehledná mapa panství 

1: 20 160 a mapa dvora Rájec.  

                

Obrázek 17– P�ipravené bodové vrstvy v geodatabázi, [zdroj: Autor] 
                                  

5.6 Vkládání fotografií 

Jako poslední byly p�idané historické a aktuální fotografie Rájce. Všechny 

fotografie byly umíst�ny do jedné složky s názvem Foto pod jménem, které uvádí název 

objektu, rok jejího po�ízení, popis fotografie, zdroj, pop�ípad� inventární �íslo. Fotografie 

byly lokalizované pomocí modulu ArcPhoto. T�ída fotografií byla vytvo�ena tla�ítkem 

Show Arcphoto Locations. V atributové tabulce bylo p�idáno pole orientace a soubor. 

Do t�chto polí byly zkopírovány hodnoty polí Gps_Image_Capture_Direction

a Source_Image_File_Name. Do t�ídy foto byly zkopírovány prvky t�ídy Arcphoto Quick 

View. Nakonec se doplnily další atributy jako název, zdroj, popis, zda se jedná 

o historickou �i aktuální fotografii a datum po�ízení. 
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6 Webová mapová aplikace 

V první �ad� byly upravené mapové výstupy nahrány na fakultní FTP server 

gis.fsv.cvut.cz/arcgis, ze které byly dále zp�ístupn�ny na webovou mapovou aplikaci.  

To bylo provedeno p�es program ArcGIS p�es nabídku File – Share As – Service – 

Publish A Service, kam byl dopln�n server a název služby, na který byla data publikována.  

Obrázek 18 – P�ipojení na fakultní server, [zdroj: Autor] 

Obrázek 19 – Volba serveru a vypln�ní názvu publikované služby, [zdroj: Autor] 
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Dále byla zvolena složka, do které byla data nahrána a uložena. Pak byla otev�ena 

nabídka Service Editor – Analyze a provedla se analýza dat, z d�vodu kontroly chyb, 

které by zamezily publikaci (je nutné opravit hlavn� chybové hlášky ERRORS).  

Obrázek 20 – Okno Service Editor, [zdroj: Autor] 

Obrázek 21 – P�íklad chybového okna po analýze dat ur�ených k publikaci, [zdroj: Autor] 

V p�ípad�, že chci, aby byly data p�ístupné i WMS službou, musím ji zaškrtnout 

v nabídce Capabilities. U rastrových dat m�žu ovlivnit m��ítko dlaždic rastrových dat tak, 

že  v nabídce Caching zaškrtnu možnost Using Tiles From A Cache. Nakonec se provedla 

samotná publikace – Publish.  

Takto zve�ejn�né data byly p�ipojeny do webové aplikace. Podkladovou mapu tvo�í 

Základní mapa 1: 10 000 p�ipojená jako WMS služba p�es odkaz 
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http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx z webu �ÚZK. U bodových 

prvk� vztažených k fotografiím byla vytvo�ena vyskakovací okna.  

Webová stránka výsledné webové aplikace je http://gis.fsv.cvut.cz/zamky/webapp/rajec. 
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7 Záv�r 

Cílem této bakalá�ské práce bylo nashromáždit vhodný materiál týkající se zámku 

Rájec nad Svitavou a jeho okolí. Dále byla prostudována literatura týkající se zámku 

a sepsána rešerše. 

 Jelikož všechny mapové a plánové podklady, které jsem získala, jsou v digitální 

podob� (rastry) prob�hlo jejich zpracování v programu ArcGIS 10.2.2. Postup zpracování 

byl následující. Jako první jsem provedla o�ezání nepot�ebných �ástí mapového rámu. 

Poté jsem rastry  sou�adnicov� umístila – georeferencovala do sou�adnicového systému 

jednotné trigonometrické sít� katastrální. Mapové listy, tvo�ící jedno katastrální území, 

jsem pospojovala v bezešvou mapu pomocí funkce Raster Catalog. U map povinných 

císa�ských otisk�, katastrální mapy z roku 1875 a mapy SMO-5 jsem vytvo�ila vektorovou 

kresbu. Ta zahrnuje zámek, �ást m�sta Rájec-Jest�ebí (hlavn� �ást Rájec) a p�ilehlá pole, 

louky a lesy. Jako poslední jsem georeferencovala vybrané mapy z Moravského zemského 

archívu. Nakonec jsem vytvo�ila webovou mapovou aplikaci. Do ní jsem nahrála hotové 

bezešvé mapy, vektorovou kresbu a p�es funkci vyskakovacích oken jsem doplnila 

fotografie, které porovnávají historický a sou�asný stav objekt�.  

Mapová aplikace je p�ístupná z adresy http://gis.fsv.cvut.cz/zamky/webapp/rajec.  

P�i zpracování bakalá�ské práce pro m� bylo �asov� nejnáro�n�jší získat použitelná 

data. N�kolikrát jsem navštívila Moravský zemský archív v Brn� a m�sto Rájec-Jest�ebí, 

kde jsem po�ídila fotografie zámku a n�kterých historických budov. Další komplikací 

p�i zpracování dat byly požadavky na opera�ní systém, který je pot�ebný k provozu 

programu ArcGIS. To se projevovalo hlavn� p�i používání funkce georeferencování. �ást 

georeferencování byla také náro�ná z d�vodu špatných návazností jednotlivých mapových 

list� a dohledávání identických bod� v extravilánu. P�esto bych práci v programu ArcGIS 

hodnotila kladn�.  Hlavn� intuitivní ovládání funkcí editování vrstev k vektorizaci 

zájmového území.  

Ze zpracovaných dat by bylo možné ud�lat analýzu využití pozemk� z let 1826, 

1875, 1951 a 2016 a výsledky pak porovnat. Pro takovou analýzu by bylo vhodné 

zvektorizovat i zbytek území panství. Do budoucna by mohlo být zajímavé ud�lat 

nap�íklad 3D model zámku a jeho blízkého okolí.  
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P�ílohy

Fotografie porovnávající historický a sou�asný stav objekt�

Obr. 1a: Zámek Rájec - P�ední pr��elí s �estným nádvo�ím, 1919, zdroj: fotohistorie.cz 

Obr. 1b: Zámek Rájec - P�ední pr��elí s �estným nádvo�ím, 2016, zdroj: autor 
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Obr. 2a: Rájec_1951_Levé k�ídlo zámku_NPU_i.�.N050158 

Obr. 2b: Rájec_2016_Levé k�ídlo zámku_autor 
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Obr. 3a: Rájec_1951_Pravé k�ídlo zámku_NPU_i.�.N050157 

Obr. 3b: Rájec_2016_Pravé k�ídlo zámku_autor 
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Obr. 4a: Zámek Rájec - Zahradní pr��elí osov� od západu, 1951, zdroj: NPU- i.�.N050159 

Obr. 4b: Zámek Rájec - Zahradní pr��elí osov� od západu, 2016, zdroj: autor 
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Obr. 5a: Zámek Rájec- letecký snímek zámku, 1922, zdroj: NPU - i.�.N125685 

Obr. 5b: Zámek Rájec - letecký snímek zámku, 2013, zdroj: flyfoto.cz 
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Obr. 6a: Rájec – Pivovar, 19xx, zdroj: kopecek.cz 

Obr. 6b: Rájec – Pivovar, 2016, zdroj: autor 
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Obr. 7a: Rájec - Kostel Všech svatých, 1956, zdroj: fotohistorie.cz 

Obr. 7b: Rájec - Kostel Všech svatých, 2016, zdroj: autor 



1:10 000

Vektorová kresba povinných císa�ských otisk� z roku 1826

Typy ploch
budovy_CO

druh, typ

budova, ve�ejná (významná)

budova, zd�ná (nespalná)

budova, hospodá�ská (spalná)

komunikace_CO

druh, typ

komunikace, silnice vedlejší

komunikace, silnice hlavní

komunikace, kamenný most

komunikace, d�ev�ný most

komunikace, cesta

zahrady_CO

druh, typ

louka v parku, <Null>

zahrada, <Null>

okrasná zahrada, <Null>

anglický park, <Null>

plochy_CO

druh, typ

ve�ejná plocha, <Null>

nádvo�í, <Null>

pole, <Null>

pastvina, <Null>

louka, <Null>

les, <Null>

h�bitov, <Null>

vodstvo_CO

druh, typ

vodní plocha, �eka

vodní plocha, <Null>
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Vektorová kresba katastrální mapy z roku 1875

Typy ploch

budovy_KM_V

druh, typ

budova, ve�ejná (významná)

budova, zd�ná (nespalná)

budova, hospodá�ská (spalná)

komunikace_KM_V

druh, typ

komunikace, železnice

komunikace, silnice vedlejší

komunikace, silnice hlavní

komunikace, kamenný most

komunikace, d�ev�ný most

komunikace, cesta

zahrady_KM_V

druh, typ

louka v parku, <Null>

zahrada, <Null>

okrasná zahrada, <Null>

anglický park, <Null>

plochy_KM_V

druh, typ

ve�ejná plocha, <Null>

nádvo�í, <Null>

pole, <Null>

pastvina, <Null>

louka, <Null>

les, <Null>

h�bitov, <Null>

vodstvo_KM_V

druh, typ

vodní plocha, �eka

vodní plocha, <Null>
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Vektorová kresba SMO5 z roku 1951

Typy ploch

budovy_SMO

druh, typ

budova, významná

budova, ostatní

zahrady_SMO

druh, typ

louka v parku, <Null>

zahrada, <Null>

okrasná zahrada, <Null>

anglický park, <Null>

plochy_SMO

druh, typ

neplodná p�da, <Null>

trvalý travní porost, <Null>

ostatní plocha, <Null>

orná p�da, <Null>

nadvo�í, <Null>

lesní pozemek, <Null>

komunikace_SMO

druh, typ

komunikace, cesta

komunikace, silnice

komunikace, železnice

vodstvo_SMO

druh, typ

vodní plocha, �eka

vodní plocha, <Null>
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Vektorová kresba RÚIAN z roku 2016

Typy ploch

budovy_KN

parcely_KN

DruhPozemk

zastav�ná plocha a nádvo�í

orná p�da

zahrada

ovocný sad

travní porost

lesní pozemek

ostatní plocha

vodní plocha


