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„Někteří zeměpisci o Čechách napsali, 
že mají kruhovitý tvar. Když Philippus Cluverius 
popsal Evropu jako sličnou královnu, 
učinil z Čech její pupek.“

Poděkování patří především našim milým kolegům a přátelům Magdaleně Čtrnáctové,  
Magdě Fišerové, Otovi Chmelíkovi, Heleně Klímové, Pavle Kocourkové, Richardovi Mahelovi, 
Veronice Maxové, Přemyslu Krejčeříkovi, Jiřímu Křížovi, Adéle Růžičkové, Romanovi Strakovi, 
Pavlu Škáchovi, Danielu Štaudovi, Štěpánovi Urbánkovi za ochotu, cenné rady  
a podporu při vzniku naší práce.

Zároveň bychom chtěli poděkovat kolegům z Krkonošského muzea ve Vrchlabí,  
Moravského zemského archivu v Brně, Národního památkového ústavu,  
Státního oblastního archivu v Litoměřicích, Státního oblastního archivu v Plzni,  
Státního oblastního archivu v Třeboni a firmě Skloart.  

B O H U S L A V  B A L B Í N ,  katolický kněz, pedagog, 
historik a spisovatel (1621‒1688)
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PŘEDMLUVA
České země byly po staletí považovány za země uprostřed Evropy. Střed Evropy, 
střední Evropa, je i v současnosti pojmem, vnímaným z mnoha úhlů pohle-
du, geografi ckého, geopolitického, ale také mentálního obrazu jejích obyvatel. 
Vnitrozemská poloha českých zemí ve střední Evropě, „v srdci Evropy“, do jisté 
míry předurčovala následné geopolitické procesy a nebyla vždy tak výhodnou, 
jak by zdálo. Odsouvala české země, relativně vzdálené od západoevropských 
politických, hospodářských i kulturních center a chráněné pohraničními horami ‒ 
často jen pomyslnou zárukou jejich bezpečnosti ‒ v některých dobách do posta-
vení jakési vnitřní semiperiférie Evropy.

Přesto byly české země mnohdy významnou křižovatkou kulturních vlivů, 
politických zájmů a střetů, citlivým jazýčkem na vahách mezinárodní stability 
a střed Evropy prostorem, kde se střetával západ s východem. Jejich kontak-
ty a interakci, přátelskou i poznamenanou signály ochlazení a nebezpečí, lze 
v mnoha případech charakterizovat jako vzdálenou blízkost či naopak, jako blíz-
kou vzdálenost.

Převážně hornaté území českých zemí s menšími úrodnými nížinami, protka-
né řekami, zachytili v minulosti autoři zeměpisných, historických a vlastivědných 
pojednání, obrazových i kartografi ckých děl. Znali řeky jako cesty, zdroje vody 
a obživy. Znali velká pohraniční horstva, pomyslný věnec, obklopující Čechy, 
ale i vnitrozemská pohoří, která od středověku patřila k významným oblastem 
s nalezišti a těžbou nerostných surovin. Rybníky, zakládané především v 16. sto-
letí, představovaly zdroj čilého obchodu rybami. Hospodářství spolu s rozvojem 
suchozemské a vodní dopravy se tak staly jedním z významných aspektů pře-
shraničních kontaktů českých zemí.

Kulturní niveau českých zemí po staletí nepochybně čerpalo ze zahraničních 
vlivů; nelze opomenout italské, německé nebo francouzské inspirace na panov-
nickém dvoře, šlechtických rezidencích i ve městech. České země pak proslavil 
např. významný architekt Jan Blažej Santini-Aichel, proslulý stavbami ve stylu 
barokní gotiky.

Kontakty českých zemí s evropskými zeměmi, hospodářské i kulturní, doku-
mentují kromě jiných archiválií početné mapy a plány, uložené v řadě paměťo-
vých institucí. Tvoří jedinečnou součást evropského kulturního dědictví. Z fondů 
a sbírek Národního archivu v Praze je představuje výstava „České země upro-
střed Evropy na mapách a plánech Národního archivu.“

E VA  S E M O T A N O VÁ



Kašperskohorský důlní revír na Šumavě.
Národní archiv, Staré montanum, kart. 261.
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ÚVOD

Krajinu člověk vnímá především jako divák, ale zároveň do ní aktivně vstupuje 
a utváří ji k obrazu svému. Využívá přitom všechny dostupné smyslové vjemy, 
zejména ty vizuální. Zároveň je při jejím zkoumání limitován svými pocity a nála-
dami, vědomě či nevědomě vnášenými do lidských výtvorů a zejména do oblasti 
uměleckých děl.

Estetické cítění člověka je do určité míry individuální a svébytné a spolu-
vytváří jeho náhled na sledovaný zájmový objekt, včetně uměleckého uchopení. 
Přitom krajinu si člověk osvojuje nejen v její přírodní podstatě, kterou je obklo-
pen, ale i v sociální rovině, kterou může za určitých pravidel (podmínek) přizpů-
sobit vlastní představivosti. Lidé většinou rádi vnášejí do obrazů to, co by chtěli 
vidět v čiré skutečnosti.

 České země se v období raného novověku začlenily do systému stavovských 
zemí habsburské podunajské monarchie, soudržného zpočátku především oso-
bou panovníka a jeho nejužšího dvora, což se postupem doby rychle změnilo. 
Během období novověku prošly země Koruny České také územními změnami 
a především zcizením obojí Lužice, Kladska a Dolního Slezska ze svazku zemí 
Koruny české. Také však došlo k mnohým změnám v každodenním životě oby-
vatel v kultuře, architektuře, urbanismu, v ekonomice i vědě. Během dlouhého 
období novověku byly nastoleny principy a základy moderního státu, s osvícen-
skými principy fungování státní správy, evidence obyvatelstva, sociální péče 
a částečné náboženské tolerance. Změny však probíhaly postupně a pozvolna. 
Byly provázeny i proměnou kulturní krajiny, v níž hlavní slovo získalo hospo-
daření s půdou, v několika formách a intenzitách. Prosadilo se dosídlování po-
hraničních oblastí, spojené s těžbou dřeva, kutání ušlechtilých rud a s rozvojem 
sklářství a textilní manufakturní výroby. Především české sklářství získalo světo-
vou proslulost (český křišťál a křídové sklo). Ve vnitrozemí se pak změny dotkly 
zemědělské činnosti, zejména jeho intenzifi kací, mnohdy na úkor stávajícího 
vodního hospodářství (např. na Pardubicku). 

Dobové změny a vlivy jsou dodnes v krajině patrné a dotvářejí pestrou mo-
zaiku podoby České republiky, tolik charakteristické zvlněným terénem s hustou 
dopravní (silniční) sítí lemovanou četnými alejemi, dochovaným barokním opev-
něním měst, hospodářskými objekty a dvory zasazenými v krajině, poutními 
kostely a kláštery na návrších i drobnými, méně nápadnými architektonickými 
památkami ve volné (přírodní) krajině.

„Každý s nás, když vidí obrazy, 
bezděčně si vzpomene na všechny věci, 
které ovlivňují to, co máme nebo nemáme rádi.“
S I R  E R N S T  H A N S  J O S E P H  G O M B R I C H  ( 1 9 0 9 – 2 0 0 1 ) ,  britský teoretik a historik umění
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Co nás s Evropou spojuje i rozděluje?

L E S Y A R C H I T E K T U R AH R A N I C E M O N T A N A
Ř E K Y 

A  V O D N Í 
D Í L A

D O P R A V A

Co Evropě přinášíme?
S A N T I N I -
A I C H E L L Á Z E Ň S T V Í

S T A R O -
- K L A D R U B S K Ý 

K Ů Ň

D Í L A
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ZAMĚŘENÍ 
A ORGANIZACE 
VÝSTAVY
Výstava nabízí návštěvníkům několik možností, jak se můžou dostat k základ-
ním informacím o významných souborech map a plánů dokumentujících kar-
tografi ckou i architektonickou tvorbu období 17. až počátku 19. století, doplně-
né zápůjčkou trojrozměrných předmětů z jiných paměťových institucí. Národní 
archiv má jeden z nejrozsáhlejších archivních souborů historických rukopisných 
map v České republice. Zahrnuje zejména jedinečné předměty, které byly vy-
tvořeny v rámci činnosti českých a moravských zemských a dvorských institucí 
a jejich institucionálních předchůdců. Součástí kartografi cké sbírky jsou cenné 
mapové tisky, atlasy a nástěnné mapy z 16. až 19. století. Četné mapy zachycu-
jí lesy, řeky a rybníky, stavbu silnic a vedení zemské nebo státní hranice a její 
případné korekce, nebo byly vyhotoveny v průběhu vybraných sporných řízení. 
Mimořádný význam mají důlní kresby datované od počátku 17. století a vytváře-
né prakticky do současnosti. Proto může být tento soubor chápán jako základní 
penzum pro studium kartografi ckých dokumentů období 16. až 20. století a zá-
roveň jako zdroj historického poznání (vzhledem k jeho enormnímu vědeckému 
přínosu) k projektové a plánové dokumentaci tehdejších dvorských a zemských 
úřadů. V neposlední řadě leccos napoví i o činnosti jednotlivých architektů a sta-
vitelů. Archivní soubor tak může směle konkurovat podobně koncipovaným čes-
kým a evropským souborům dvorské a zemské provenience. Nedílnou součástí 
výstavy jsou i fotografi cké dokumenty, představující konkrétní místa a vybrané 
objekty v různých časových etapách jejich vývoje.

Tematicky se výstavní projekt zaměřuje na dva základní okruhy. První před-
stavuje didakticky pojaté vazby, které nás někdy vydělují a jindy spojují s Evro-
pou, jíž jsme součástí. Každé z vybraných témat (hranice, lesy, montana – 
nerostné bohatství, řeky a vodní díla, doprava, architektura a urbanismus) 
poukazuje na vazby s některou sousedící evropskou zemí, ale zároveň mají pře-
sah do širšího evropského prostoru. I takové je dědictví tolik vzpomínané a občas 
i trochu zatracované Habsburské podunajské monarchie, promítnuté do aktuální 
i nedávné současnosti. Informace obsažené v kartografi ckých archiváliích jsou 
ideálním prostředkem pro vyjádření a pochopení takových vzájemných vazeb. 

„Cesty k pokladům jsou často 
podivuhodné a zdlouhavé, stejně tak za jejich 
řešením může být detektivní příběh.“
Autor neznámý
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Pomiňme v této souvislosti fakt, že to občas můžou být i prostředky vedoucí k je-
jich možnému odcizení navzájem, k potencionálním vzájemným sporům a do-
konce i teoreticky k válečným konfl iktům. Zaměřme se spíše na to, že mapová 
díla vznikala především proto, aby se podobným konfl iktům předcházelo, nebo 
aby se na jejich základě vzniklé spory urovnaly.

Druhý okruh výstavy naopak prezentuje to, co české země ve svém vývoji 
a Česká republika v současnosti přinesly a přinášejí Evropě a v jaké se tak děje 
podobě a formě. Není samozřejmě reálné prostorově představit vše, co by bylo 
možné považovat za evropské či světové kulturní dědictví, tudíž bylo nutné pro 
stěžejní část výstavy sáhnout pouze k vybranému reprezentativnímu „vzorku“. 
Staly se jimi po zásluze národní hřebčín Kladruby nad Labem s chovnou sta-
nicí koní (běloušů) českého plemene starokladrubských koní, dále je to lázeň-
ství, které si vydobylo uznání a získalo světový věhlas i za oceánem a konečně 
ojedinělý stavební sloh „barokní gotika“, nedílně spjatý s působením geniálního 
architekta té doby Jana Blažeje Santini-Aichla.

Autoři výstavy si jsou vědomi skutečnosti, že každé z výše vytyčených témat 
lze podpořit poměrně značným množstvím svědečných kartografi ckých doku-
mentů, nicméně k tomu je nutné poznamenat, že výstava je podle autorského 
klíče zaměřena převážně na dostupné mapy a plány ze sbírek Národního archi-
vu, čemuž byl podřízen i výběr takových dokumentů.
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KRAJINA A ČLOVĚK

Smysly dokáží lidem zprostředkovat skutečný obraz světa na základě trans-
formace přijatých vjemů. Světlo, dotyk a rovnováha jsou důmyslně zapojeny 
do smyslového vnímání prostorových obrazů světa. Ostatní senzorické vjemy 
a podněty nemají tak zásadní význam pro modelaci zemského povrchu v lidské 
mysli, i když modelace probíhala a probíhá i bez člověka, např. vulkanickou čin-
ností nebo erozí. Tak, jako lidské oko je oknem do naší duše, je tomu i s krajinou 
s tím rozdílem, že není oknem do duše každého jednotlivce, ale celé lidské spo-
lečnosti. Charakter krajiny je podmíněn nejen souhrou přírodních podmínek, ale 
z velké části, zvláště v evropském prostoru, otiskem stop civilizačního kulturního 
vývoje. To znamená, že každá vývojová etapa zanechává v krajině své otisky 
v podobě způsobu jejího uspořádání, ve formách tehdejšího hospodaření, v na-
kládání se zdroji, ale také v podobě a funkcích lidských staveb a sídel. V krajině 
však nejsou zastoupeny jen stopy hmotné, ale také nehmotné, totiž otisky naší 
duše, které dávají krajině přidanou hodnotu ‒ myšlenkový obsah.

Krajina má rozměr přírodní krásy, někdy i krásy antropogenetické, a součas-
ně rozměr duchovní, který je jistě z hlediska vnímání krajiny jako celku neopomi-
nutelný. Příroda, krása a krajina mají velký vliv na život a jednání jedince i celé 
společnosti. Vtištění obrazu krajiny v době mládí jakožto obrazu krajiny domova, 
se často stává vzorcem chování vůči krajině i v další generaci.

Kolorovaná kresba z roku 1715 zachycující území mezi Kralickým Sněžníkem, 
Orlickými horami a Hanušovickou vrchovinou. Výrazným bodem je město Králíky 
s poutní cestou ke klášteru Hora Matky Boží, jenž byl dokončen těsně před vzni-
kem kresby. Neznámý autor dále schematicky zachytil a číselně zpřehlednil řadu 
okolních obcí – Dolní Hedeč a Horní Hedeč, Prostřední Lipka, Horní a Dolní 
Lipka, Horní a Dolní Boříkovice, Mladkov, Lichkov, Heřmanice a Morava. Na mapě 
jsou červeným bodem vyznačena místa poštovních úřadů.

„S krajinami je to jako s lidmi, 
nikdy je úplně nepoznáme. Každý člověk 
a každá krajina mohou za určitých okolností 
projít všemi fázemi, od té nejubožejší ošklivosti 
až po tu nejvznešenější krásu.“
C H R I S T I A N  M O R G E N S T E R N  ( 1 8 7 1 – 1 9 1 4 ) , německý básník, novinář a překladatel

Nosič záznamu: papír, 1 list, látka 
záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 930 x 530 mm,
jazyk: německý, měřítko: měřítko 
neuvedeno, autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 470, sign. A/II/3.
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Vyobrazení mariánského poutního 
místa Hora Matky Boží s kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie, které se 
nachází nad městem Králíky nedaleko 
státní hranice s Polskem. K poutnímu 

areálu vede alej se vstupním portálem 
na jihovýchodním konci města.

Detail kresby renesančního zámku 
v jihovýchodním rohu náměstí se 

sousedícím kostelem sv. Michaela 
Archanděla. Budova pivovaru 

s barokním štítem v průčelí 
a hospodářský dvůr.
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ZOBRAZENÍ KRAJINY

Díky starým mapovým a ikonografi ckým pramenům se můžeme přesvědčit, že 
jimi přinášené obrazy nejenže zaznamenávají fyzický stav tehdejší krajiny a pří-
rody, ale odráží i společenské a estetické cítění dané doby. Snaha po zjedno-
dušení a zpřesnění zobrazení nás často nutí klást větší důraz na práci s vlastní 
imaginací, na schopnost nejen vytvářet a formulovat abstrakci, ale také ji umět 
správně vyhodnotit, interpretovat. Problematickou otázkou výzkumu však čas-
to dodnes zůstává výklad písemných pramenů, neboť skutečnost, že se jedná 
o rukopisné materiály psané ve staré němčině, často komplikuje schopnost jejich 
jednoznačné interpretace a vytváří někdy umělou jazykovou bariéru i tam, kde 
jinak k výzkumu přistupuje zkušený badatel. Při využití nejen kartografi ckých 
a obrazových pramenů, ale i avizovaných písemných dokumentů, lze vyčíst nej-
různější údaje týkající se všeobecného i konkrétního využívání krajiny, jako jsou 
uspořádání luk, pastvin, chmelnic, vinic, zahrad, sadů, humen, lesů či volné zele-
ně, ale i rozsah a podoba cestní sítě, údaje o místním obyvatelstvu, rozvoj urba-
nismu a či zapojení architektury do rozvoje zkoumané lokality. Dále to mohou být 
údaje o skladbě lesa, typu mokřadů a pramenišť, řek, potoků, kanálů, mlýnských 
náhonů, výskytu rybníků a jezer. Často lze identifi kovat i části komponované 
krajiny, jako jsou charakter parků či druh zahrad, velikost a druh alejí lemujících 
cestní síť, případně mnohdy významné solitérní stromy. Stejně tak lze rozpoznat 
strukturu a umístění lidských sídel v krajině, jejich vznik, podíl dřevěných, ka-
menných a cihelných staveb, tvar návsí, rozmístění mlýnů, hamrů, mostů apod., 
rozmístění sakrálních objektů a monumentů v krajině, ale i doklady drobné 
architektury. Dále je možné určit a defi novat historický vývoj jednotlivých staveb, 
a to včetně rozmístění archeologických památek. Sekundárně je možné posoudit 
prostupnost krajiny pro obyvatele na základě analýzy cestní sítě, v závislosti na 
schématu krajiny, členitosti a struktury krajinné mozaiky.

Je důležité dále připomenout, že krajinu lze rekonstruovat pomocí dalšího 
svědečného materiálu, než jsou výše zmiňované mapy. Konkrétně se jedná 
o obrazy, veduty a fotografi e, ale mohou sem patřit s trochou benevolence i lite-
rární díla, na základě kterých nelze sice přesně měřit krajinné změny a funkce, 

„Krajinář maluje klidně, protože 
krajina ležící před ním se nemůže podívat, 
je-li si na obraze podobná.“
R A M Ó N  G Ó M E Z  D E  L A  S E R N A  ( 1 8 8 8 – 1 9 6 3 ) ,  španělský právník, spisovatel a novinář
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Nosič záznamu: malba na plátně, látka záznamu: železogalový 
inkoust, pigmenty, rozměr: 1100 x 1010 mm, jazyk: český, 
měřítko: měřítko neuvedeno, autor: [Samuel Globic z Bučína].
Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 460, sign. A/VIII/2.
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ale zvláště v kombinaci s ostatními historickými prameny mohou velmi pěkně 
dokreslit celkovou situaci a atmosféru sledované krajiny a doby. Co se týče foto-
grafi í, jsou samy velmi cenným a přesným dokumentačním materiálem, zakot-
veným v čase.

Kolorovaná kresba panství Pardubice z let [1637–1657] s vyobrazením měst 
Hradec Králové, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Přelouč a Chrudim. Bílou barvou 
jsou na mapě vyznačeny vodní toky a plochy rybníků pardubického panství. 
Horní část obrazu doplňují tři veduty umístěné mezi znaky Rakouska a Čech. 
Jedná se o pohledy na oboru Kladruby nad Labem, zámek Pardubice a hrad 
Kunětická hora. Autorem mapy je pravděpodobně zemský měřič Samuel Globic 
z Bučína(1).

1 Samuel Globic z Bučína (1618–1693), zemský měřič, kartograf, radní na Starém Městě praž-
ském, nobilitovaný měšťan, autor map a plánů.

Město Pardubice se systémem obranného opevnění zámku.

             
Rybníky v okolí Lázní Bohdaneč.

Kladrubská obora se stájemi.
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FUSS, František Antonín – George Konrad WALTHER. 
Versuch Einer Topographischen Beschreibung Des 
Riesengebirges, Mit Physikalischen Anmerkungen; 
Der Böhmischen Gesellschaft Der Wissenschaften 
Gewidmet. Dresden: In der Waltherischen 
Hofbuchhandlung, 1788.
Knihovna Národního archivu, Knih. A, I V 220.
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„Když dvě věci jakékoli sobě protikladné, totiž jedna 
pěkná a druhá škaredá, vedle sebe postavené jsou. 
Tu se hned patrněji škaredá od pěkné rozeznati může, 
proto vypsavše napřed o jistých zemských mírách, 
které se v království tomto užívati má, 
proti tomu vidělo se mi za dobré.“
Š I M O N  P O D O L S K Ý  Z  P O D O L Í  ( 1 5 6 1 – 1 6 1 7 ) ,  český malíř a zemský měřič 

KARTOGRAFICKÉ 
INSTRUMENTY 
(POMŮCKY) 
A TVORBA MAP

Kartograf prostřednictvím svých vnitřních smyslů vnímá svou vlastní pozici při 
zakreslování obrazu krajiny. Smysl pro gravitaci mu umožňuje stabilizovat zrak 
vzhledem k vertikále obrazu. Vizuální prostor malíře je navíc určen vším, co je 
patrné ve svislé poloze. Vzpřímené stromy a patrové domy, horizontálně vníma-
né vodní hladiny a úrovně obrazu jsou jedním z ukazatelů kartografovy práce 
v terénu. Autor mapy nemůže vidět žádné jiné směry a úhly lépe a přesněji než 
ty, které sám vidí v reálné skutečnosti. Přitom nezachycuje krajinu v bodech, ale 
pouze intuitivně v určitých rovinách a obrysech, a odhaduje vzdálenosti mezi jed-
notlivými zakreslovanými objekty. Pomůckou při zakreslování v období 16. stole-
tí jim mohla být příručka Albrechta Dürera (1471–1528) o perspektivní projek-
ci „Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, in Linien, 
Ebenen und gantzen corporen“, která vyšla poprvé tiskem v roce 1525. Přinesla 
na svou dobu nové technologické postupy při přenášení obrazu na plátno nebo 
papír.(2) Způsob zachycení prostoru a problémových oblastí podtrhuje kontrast 
dvou rozdílných přístupů k dané problematice.

2 LEIDEL Gerhard, Von der gemalten Landschaft zum vermessenen Land, Mnichov 2006, 
s. 170–177. 

Zemský měřič při práci v terénu 
v roce 1771.
Národní archiv, Ředitelství císařských 
soukromých a rodinných statků Vídeň, 
inv. č. 2779.
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Jednou z příčin bylo použití nových pomůcek a přístrojů k měření, tzv. geo-
metrických instrumentů. Pro měření byl využíván měřický stůl, který byl poprvé 
připomínán s osobou Jana Richtera (1537–1616), zvaného též Praetorius „men-
sula Praetoriana“(3). Jeho sepsaná díla přinášejí mj. návod na vyměřování pro-
storu a výpočet vzdáleností jednotlivých míst. První popis a vyobrazení můžeme 
najít v díle jeho žáka Daniela Schwentnera (1585–1636). Pro praktickou výuku 
měření se stůl stal velmi rychle standardním zařízením, včetně dalších nástro-

jů a přístrojů. Jeho používání se rozšířilo po celé 
Evropě. Práce s měřickým stolem přinesla zcela 
nové možnosti a lepší kvalitu práce při zaměřování 
v terénu. Zobrazení pomůcek k měření přitom bylo 
v některých případech nedílnou součástí mapové-
ho zobrazení jako doprovodný motiv parerg a mě-
řítek. Výběr map a plánů tak přibližuje v časovém 
průřezu pohled do vybavení dílen soudobých kar-
tografů a zeměměřičů.

Pro orientaci a určování magnetických azimu-
tů byl v Evropě již od počátku 13. století využíván 
kompas. Zprvu v námořní navigaci a postupně také 
jako součást výbavy zeměměřiče. Výšky nepří-
stupných objektů byly zaměřovány tzv. Jakubovou 
holí (také „Jakobovou“), známou již v antice, která 
sloužila pro určení úhlové vzdálenosti mezi dvěma 
objekty. Jednalo se o pravítko s úhlovou stupnicí, 

3  VETTER Quido, Dějiny matematických věd v českých zemích od založení univerzity v roce 
1348 až do roku 1620. In: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky. [Sv.] 4. 1. vyd. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1958, s. 89.

Mědirytina erbovního znamení 
zemského měřiče a geometra 
Šimona Podolského z Podolí.
Národní archiv, Sbírka grafi ckých 
listů, kreseb a maleb, Praha, 
inv. č. 113, sign. I A 116.

První list příručky o vyměřování 
„Knížka o měrách zemských…“ 
od zemského měřiče Šimona 
Podolského z Podolí.
Národní archiv, Stará manipulace, 
sign. L 42/1, kart. 1411.

Kompas se stupňovým 
dělením kruhu.
DUŠÁTKO, Drahomír a Josef 
MAREK. Historické měřické 
postupy při tvorbě nejstarších 
samostatných map Čech, 
Moravy a Slezska. 
https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/
articles/mericske_postupy.pdf
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opatřené kolmým posuvným ramenem. V Evropě se Jakubova hůl používala od 
poloviny 14. století.

Poměrně dlouhé období probíhalo určování délek tím nejjednodušším způso-
bem, a to krokováním. Pro jeho další zpřesnění se přistupovalo ke změření délky 
odpovídající 10 krokům a její desetina pak byla stanovena délkou individuálního 
kroku. Relativní přesnost byla zvýšena na úroveň 1:50 až 1:100. Využíván byl jak 
krok lidský, tak i koňský; pro jejich načítání byly vyhotoveny k tomu určené me-
chanické pomůcky. Měření vzdáleností probíhalo také prostřednictvím registrace 
odečtů počtu otoček kola, jehož obvod byl znám. Odměřená vzdálenost pak byla 
násobkem obvodu kola a součtu jeho otoček. Kolo pro odměřování vzdáleností 
mohlo být ruční i vozové. Pro měření orientovaných vzdáleností se s výhodou 
používala kombinace počítače otoček kol (hodometru) cestovního kočáru a kom-
pasu. V rovinném terénu se často používal hrubý odhad vzdálenosti, zvláště 
pak při zakreslování situačních prvků krajiny „od oka – á la vue“. Vzdálenosti 
a průběh hranic území byly určovány trigonometricky prostřednictvím svislých 
a vodorovných úhlů měřených kvadrantem, drženým v ruce nebo umístěným na 
trojnožce.

Již v roce 1416 byla na Karlově univerzitě určena zeměpisná šířka velkým 
kovovým kvadrantem. Pro tvorbu map zemí však byla nezbytná znalost astro-
nomických souřadnic (φ – zeměpisné šířky, λ – zeměpisné délky) charakteris-
tických bodů, umožňujících v přijatém měřítku konstrukci průběhu řek, horstev, 
hranic, průběh komunikací a lokalizaci sídel. Přitom až do 18. století neexistoval 
přesný chronometr nutný pro spolehlivé určování zeměpisné délky.

Ke konci 16. století došlo k dalšímu rozvoji astronomických metod určování 
zeměpisných souřadnic, a to jak na souši, tak na moři, ve spojení s rozvojem 
trigonometrie, s novými možnostmi měření úhlů a přístrojové techniky. Pro kon-
strukci přehledných map středoevropského prostoru byly využívány především 

Kompas se stupňovým 
dělením kruhu.
DUŠÁTKO, Drahomír a Josef MAREK. 
Historické měřické postupy při tvorbě 
nejstarších samostatných map Čech, 
Moravy a Slezska. 
https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/
articles/mericske_postupy.pdf

Výřez z mapy z roku 1742 
s vyobrazením důlního měřického 

přístroje Schinzeug (česky 
„šincojg“), předchůdce současné 

totální stanice. 
Byly používány výhradně v Německu 

a Rakousko-Uhersku na měření 
polygonů v dolech. Pro měření musely 

být vždy minimálně dva kusy spojeny 
provázkem.

Národní archiv, Sbírka montánních 
map a plánů, Pd 85.

Výřez mapy z roku 1604 
s vyobrazením měřítka.
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astronomické souřadnice tehdy významných sídel. V českých zemích jich bylo 
asi 100 a byly využívány soukromými tvůrci map jako konstrukční podklad.

O měřických přístrojích, které používali měřiči v 17. století, je dochová-
na zpráva v inventáři pozůstalosti královského inženýra Antonína Čečelického 
z Rosenwaldu(4). Jsou zde uvedeny mj. pera, velké okrouhlé mosazné astrolabi-
um, mosazný glóbus, provazec, měděný kvadrant, kružítka, mosazná scala (mě-
řítko), kompas, měděný poloviční kvadrant, deklinatorium, stativ, vodováha atd. 
Všechny tyto předměty v současnosti můžeme vidět ve sbírkách paměťových 
institucí, ale zároveň jsou zachyceny přímo na kartografi ckých dokumentech, 
což jen dokládá jejich pravidelné užívání.

Vedle astronomických instrumentů se souběžně vyvíjely i přístroje pro vy-
měřování zemského povrchu. K nejznámějším z nich patří teodolit – geodetická 
pomůcka k měření vodorovných a svislých úhlů. Je sestavena z jednoduchých 
pomůcek: z geometrického čtverce a měřických astrolábů, půlkruhového a kru-
hového. Teodolit popsal poprvé roku 1571 Leonard Digges (1515–1559): jednalo 
se o vodorovný kruh dělený na 360° a svislý půlkruh. K zacílení teodolitu sloužilo 
záměrné pravítko (alhidáda), od poloviny 18. století byl nahrazen dalekohledem. 
K odečítání úhlů se používaly dělené kovové kruhy, později skleněné. Součástí 
přístrojů se stal i kompas, který umožňoval nejen měření magnetických azimutů, 
ale i měření magnetické deklinace.

Univerzálním přístrojem byla již dříve jmenovaná Jakubova hůl, jednoduchá 
pomůcka z 13. století, jejíž činnost byla založena na podobnosti trojúhelníků. 
Běžně se používala v geodetickém měření i v námořní navigaci. Jejím nástupcem 
se stal v 18. století zrcadlový sextant, který primárně používali námořníci k určení 
zeměpisné šířky na moři. Zeměměřiči považovali kapesní sextant za elementární 

pomůcku pro měření svislých a vodorovných úhlů během trigonometrických mě-
ření. Bez něho by žádný zeměměřič nevyrazil do žádného terénu.

Mezi výjimečné přístroje patřily astroláby původně astronomické, později od-
vozeniny pro geodetická a navigační měření. Jedním z nich byl námořní astroláb 
určený k měření výškových úhlů. Podle masivní konstrukce bylo zřejmé, že byl 
sestrojen k měření na rozbouřeném moři a v silném větru. Námořní astroláb popr-
vé použili portugalští mořeplavci na konci 15. století. Sloužil k určení zeměpisné 

4  AHMP, f. Sbírka rukopisů, Kniha inventářů, 1687–1702, sign. 1179, fol. 380.

Ruční kolo – hodometr – 
na měření vzdáleností mělo 
připojeno kompas pro orientování 
změřených vzdáleností.
DUŠÁTKO, Drahomír a Josef MAREK. 
Historické měřické postupy při tvorbě 
nejstarších samostatných map Čech, 
Moravy a Slezska.
https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/
articles/mericske_postupy.pdf 

Měřický stolek s průzorem 
a technická výbava topografa 
pro mapování v terénu.
Národní archiv, Ředitelství císařských 
soukromých a rodinných statků Vídeň, 
inv. č. 2779.
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šířky lodi na moři měřením výšky poledního slunce nebo meridiánovým měřením 
výšky hvězdy známé deklinace spolu s využitím astronomických tabulek.

Pokusem o sjednocení partikulárních měr v českých zemích byly terezián-
ské patenty z let 1756 a 1764, které zaváděly vídeňské (dolnorakouské) míry 
pro celou monarchii ve všech oborech. Bylo totiž důležité, aby míry byly stabil-
ní a současně platily univerzálně. Na patenty navazoval sáh, který byl ofi ciální 
délkovou mírou. Správcem míry byl Josef Franz, člen jezuitského řádu. Jaký byl 
tedy poměr mezi těmito jednotkami? Základní délkovou jednotkou dvanáctkové 
soustavy byl sáh (1,896 m), který měl šest stop, přičemž stopa byla ekvivalen-
tem 12 palců, palec pak evivalentem 12 čárek. 4 000 sáhů pak tvořilo délku 
1 vídeňské míle (7586 m). Tato měrová soustava sehrála důležitou roli v kata-
strálním mapování. Z požadavku zobrazit 40 sáhů v terénu jako jeden palec 
(26,34 mm) vyplývalo na mapě měřítko 1:2 880, což je dodnes známý a užívaný 
údaj. Uvedené rakouské míry ofi ciálně platily v letech 1764–1876.

Počátky českého zeměměřičství lze doložit již ve 14. století, nicméně první 
konkrétní jména dokládají archivní prameny až z 16. století. Jednalo se o Jana 
z Jelče a Matouše Ornyse z Lindperka. První kniha o hranicích a hraničních 
sporech pochází z pera vrchního písaře a místosudího zemského soudu Jakuba 
Menšíka z Menštejna, zejména z jeho zkušeností při řešení sporů na zemském 
soudě. „Mezník nebo hraničník je dřevo neb kámen, ve kterém je znamení mez-
ní, kde se grunty jednoho souseda od druhého dělí.“(5)

Zemští měřiči měli v působnosti úřední vyměřování a mapování při různých 
změnách pozemkového či deskového majetku, ve sporech o zemské i jiné hrani-
ce, při fortifi kačních pracích, vyměřování lesních komplexů, vodních toků a jejich 
splavňování, ale i silničních a pochodových map apod.

V roce 1617 sepsal zemský měřič Šimon Podolský z Podolí první známou 
příručku o vyměřování nazvanou „Knížka o měrách zemských …“ se sezna-
mem měr, kterých se má v království používat, a s popisem používání provazců, 
kvadrantu a buzoly.(6)

Také Jan Ámos Komenský přispěl k šíření informací o vyměřování a mapové 
tvorbě ve svých spisech „Labyrint světa a ráj srdce“ (1623, tiskem 1631), „Orbis 
pictus“ a v rukopisu „Geometrie“, kde ji defi nuje jako vědu o správném měření.

5  Kniha o hranicích a hraničních sporech pochází z pera vrchního písaře a místosudího zem-
ského soudu Jakuba Menšíka z Menštejna.
6  PODOLSKÝ Z PODOLÍ, Šimon. Knížka o měrách zemských. Praha: Jiří Černoch, [1683]. 26 s.

První konstrukce teodolitu z roku 
1570 pro měření vodorovných 
a svislých úhlů.
DUŠÁTKO, Drahomír a Josef MAREK. 
Historické měřické postupy při tvorbě 
nejstarších samostatných map Čech, 
Moravy a Slezska.
https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/
articles/mericske_postupy.pdf

Jakubova hůl s posuvnými rameny
DUŠÁTKO, Drahomír a Josef MAREK. 
Historické měřické postupy při tvorbě 
nejstarších samostatných map Čech, 
Moravy a Slezska.
https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/
articles/mericske_postupy.pdf

Měřítka používaná v hornictví v roce 
1775 od hormistra Bonifáce Mitise.

Národní archiv, Staré montanum, 
kart. 1236.
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Rozdělil ji na geometrii teoretickou a praktickou neboli geodezii, která „učí, jak 
přesně měřit prostory a vzdálenosti.“ Další rozsáhlou českou učebnici sestavil 
přísežný zemský mlynář a geometr Václav Josef Veselý v roce 1734, s názvem 
„Gruntovní počátek matematického umění geometria practica, trigonometrie pla-
na …“(7).

Postupně byly zavedeny grafi cké a topografi cké metody mapování v teré-
nu a současně s tím i odpovídající technika měření, včetně pomůcek, jakými 
byly topografi cký stolek, poté průzor a nakonec eklimetr s příslušnou optikou. 
Rozsáhlejší použití topografi cké metody v českých zemích spojujeme především 
s Müllerovým mapováním Čech (1720) a Moravy (1716).(8)

Významnějšího tempa rozvoje dosáhly odborné zeměměřičství a kartografi e 
po založení Stavovské inženýrské školy v roce 1717, za jejíhož zakladatele lze 
považovat vojenského inženýra Christiana Josefa Willenbergera (1676–1731). 
Na něj odborně i metodicky navazovaly další významné osobnosti oboru, jakými 
byli např. prof. Ferdinand Schor (1686–1767) a František Antonín Linhart Herget 
(1741–1800), kteří ve svých přednáškách představili aplikaci upřesněných me-
tod zaměřování krajiny a objektů v ní stojících. Absolventi zmíněného ústavu 
mohli využít své znalosti při realizaci velkých měřických projektů tehdejší doby, 
mezi které patřil Josefi nský katastr, stabilní katastr a navazující Františkovo 
a III. vojenské mapování. Významné vědecké objevy a inovace 19. století zasáh-
ly i obory kartografi e, zeměměřictví a geodézie. Jednou ze slibných technických 
novinek bylo využití fotografi e pro topografi cké práce, která svým způsobem 
předznamenala další směřování jak geodézie, tak i kartografi e.

Vedle klasických zeměměřičů a inženýrů existovala skupina specializovaných 
měřičů, kterými byli důlní měřiči. Jejich práce byla v mnoha ohledech podobná 
jako u klasických, včetně používání stejných měřících přístrojů a technik, odlišo-
vali se pouze používáním odlišných měřících jednotek.

Autoři plánů získali k dispozici celou řadu nosičů záznamů. Jejich kvali-
ta odpovídala buď méně hodnotné místní produkci, nebo kvalitnějšímu zahra-
ničnímu dovozu. Často se používal holandský papír, protože byl nejkvalitnější 

7  VESELÝ, Václav Josef. Gruntowní počátek mathematického umění. Geometria practica, 
Trigonometria plana Stereometria. Praha: Matěj Adam Höger, 1734. 625 s.
8  ŠIMÁK, Bohuslav. Dějiny kartografi e se zřetelem k nejstaršímu záznamu o Čechách. Praha: 
[Vojenský zeměpisný ústav], 1950. 16 nečíslovaných stran.; ŠIMEK, Alois. Z dějin měřictví, ze-
měměřictví a geodetických strojů. Brno: Donátův fond, 1949. 224 s.

Měřické práce v terénu 
za použití latí, měřického 
provazu a úhloměru.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
nezprac.

Astroláb ještě středověké 
konstrukce.
DUŠÁTKO, Drahomír a Josef MAREK. 
Historické měřické postupy při tvorbě 
nejstarších samostatných map Čech, 
Moravy a Slezska.
https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/articles/
mericske_postupy.pdf
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a zejména se jednalo o trvanlivější materiál. Především papírna Honig a Zoon(9)

měla v tomto ohledu celosvětovou proslulost, takže její papíry najdeme po celé 
Evropě. Její produkty jsou většinou vybaveny průsvitkou C&I Honig na jednom 
půlarchu a na druhém písmeny IV. U ostatních průsvitek zůstává identifi kace kon-
krétní papírny značně problematickou, s ohledem na obecně používané značky, 
případně v důsledku špatné čitelnosti kvůli degradaci papíru či jeho opotřebení. 
Pokud jde o velikost papírové podložky, tak ta bývala výrazně odlišná. Používaly 
se především největší formáty – royal, medián, imperial či olifant. 

9  [Dějiny papírnictví]. Honig (& Zoon), J. [online]. Zaandijk, 2015 [cit. 2021-11-12]. Dostupné z: 
http://zaansepapiergeschiedenis.nl/historie/familiebedrijven/honig-zoon-j/

Výřez mapy z roku 1604 
s vyobrazením měřického stolu.

KLAUSER, Ondřej Bernard. 
Ausführliche Beschreibung 
Der Landmaß Des 
Königreichs Böhaimb, Wie 
Solche in dieses Königreich 
erstlich eingeführet, nachmals 
gebraucht und verändert 
worden: Endlich auch, wie 
sie anjetzo gebraucht werde? 
Sulzbach 1705.
Knihovna Národního archivu, 
Knih. A, I V 438.
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V Evropě lze identifikovat celou řadu hodnot, jevů, tendencí a věcí, které vždy 
zůstanou pro integrující se Evropany přesto symbolem určité odlišnosti, výjimeč-
nosti, případně svébytnosti. Vzhledem k tomu, že Evropu tvoří velké množství 
národů a národností, disponuje také velkým množstvím dorozumívacích jazyků, 
různorodostí mentalit, kultur, území, národních i zemských dějin a především 
pestrostí národních tradic. Je běžné a bylo tomu tak i v minulosti, že v jedné 
zemi žije více národů pospolu. Tyto výše vypsané jevy tvoří specifikum každého 
národa, jehož vnějším znakem je dorozumívací jazyk, podléhající neustálému 
vývoji v čase.

O samotné národní mentalitě se dá říci mnohé. Pro naše účely postačí jen 
tolik, že se jedná o vzorce chování podmíněné historickým vývojem národa v zá-
vislosti na územním a kulturním vývoji v čase. Například se někdy tvrdí, že lidé 
na severu Evropy jsou typicky introvertní a klidnějších povah, zatímco lidé na jihu 
Evropy jsou spíše extrovertní a temperamentní, že pro Němce je typická preciz-
nost a dochvilnost, naopak jižním národům se přisuzuje spíše bezprostřednost, 
liberálnost, ale i určitá ležérnost, že protestantské národy jsou ekonomicky aktiv-
nější a jejich země tudíž bohatší, než-li katolické atd. V tomto směru je rozhodu-
jící kulturní a historická tradice.

Tradice můžeme chápat i přeneseně, v podstatě jako sdílení poznání, schop-
ností a také mravů v rámci působení kulturního okruhu nebo konkrétního národa. 
„Nemateriální kulturní dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společen-
stvími a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na 
jejich interakci s přírodou a na jejich historii, dává jim pocit identity a kontinuity, 
podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti.“(10)

V neposlední řadě odrážejí historii každého národa, resp. společenství, i pod-
mínky jeho vývoje, které na něm zpravidla zanechávají následky a formují tak 
jeho podobu i rozvoj, přičemž jsou však tímto společenstvím formovány, z čehož 
plyne, že historické události mohou ovlivnit a zpravidla také ovlivňují vztah jed-
noho národa k jinému a naopak.  

10  Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví byla přijata na 32. zasedání Gene- 
rální konference UNESCO dne 17. října 2003 v Paříži a vstoupila v platnost k 20. dubnu 2006.

„Co Evropany spojuje, je důležitější 
než to, co je rozděluje.“
N E Z N Á M Ý  A U T O R



Základní hraniční kámen na Hrčavě.
Obec Hrčava se nachází v okrese 
Frýdek-Místek v Moravskoslezském 
kraji. Leží na hranici se Slovenskem, 
v místě, kde se stýkají hranice Čech, 
Polska a Slovenska. Hrčava tak má 
díky své poloze nejvýchodněji umístěné 
centrum obce v Česku. Kromě toho je 
jedinou obcí v rámci Jablunkovského 
mezihoří, které na Jablunkovsko 
zasahuje malým cípem ze Slovenska.
Národní archiv, Ministerstvo vnitra I. – 
fotografi e, Praha.
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„Obraz krajiny protíná 
všechny politické a národní hranice, 
překračuje omezení jazyka a kultury.“
C H A R L I E  W A I T E  ( * 1 9 4 9 ) ,  anglický krajinářský fotograf

HRANICE SPOJUJÍCÍ 
I ROZDĚLUJÍCÍ

Fenomén hranic a ohraničení provází člověka po celý jeho život, od momentu 
narození až do jeho skonu. Nemusí se však jednat vždy o hranice limitující jeho 
vlastní bytí. Kupříkladu společenství vytvářená jedinci byla a vždy budou vyme-
zována směsicí společných idejí a zájmů, mezi které patří také ovládání pro-
storu v krajině. Taková hranice pak odděluje dotčené entity fyzického světa, ale 
také prvky hmotné a nehmotné. Vymezuje se tak určité teritorium se specifi ckým 
charakterem a vlastnostmi. Musíme si odsouhlasit nebo určit hranici, abychom 
se stali sousedy, hraniční čáru mezi dvěma či více osobami či společenstvími 
a dvěma či více, po dohodě či jednostranně, vymezenými prostory. Kolem stano-
vené hranice se záhy vytváří pohraniční území, zóna prostupu. Vzniklou hranici 
lze překračovat, ale pouze za určitých podmínek, jen někde a pouze v určenou 
dobu. Téma hranice jako dělicí čáry fyzického i duchovního prostoru je bezbřehé, 
pokud uvážíme, co nám o ní může být sděleno či napovězeno z pramenů. Přitom 
variabilitu jejího popisu dokládá celá škála archivních dokumentů, včetně těch 
z terénních průzkumů, ale i výsledky po uplatnění mnoha jiných metod spja-
tých s bádáním, např. při využití orální historie. Původní podobu vedené hranice 
tvořily mezníky vysekané do přírodních materiálů, propojené pomyslnou čárou. 
Později význam hranice přešel přímo na samotnou hraniční linii (čáru), později 
pak i na hraniční pomezí, tj. krajinu v nejbližším jejím okolí.

I v 17. až 19. století, tak jako předtím i poté, existoval bezpočet politických 
a zemských hranic mezi jednotlivými státy a zeměmi, hranic správních jednotek 
států, síť vlastnických hranic vymezených panství a pozemků, hranic dosahů 
nastavených právních systémů, fyzických ohraničení sídel z obranných důvodů, 
hranic přírodních území a biotopů, symbolických i fyzicky vyznačených hranic 

Drei Wappen – Tři znaky. 
Vyznačení česko-německé hranice 
znaky českého království, bavorského 
kurfi řství a vévodství Horní Falce 
na památku hraniční smlouvy mezi 
královnou Marií Terezií a bavorským 
kurfi řtem Maxmiliánem III. Josefem 
z Wittelsbachu (1727–1777) 
z 3. března 1764.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 394, sign. D/II/12.
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mezi světem živých a mrtvých, společenských hranic oddělujících různé sociální 
vrstvy a také bezpočet hranic kolem dalších množin a podmnožin složitě struktu-
rované lidské společnosti.

Hranice byly a jsou nedílnou součástí vývoje a fungování lidské společnos-
ti. Uvědomění si jejich prolínání a překrývání napříč staletími otevírá filozofické 
úvahy o trvání či pomíjivosti lidského jednání, skutečném obsahu zájmů, cílů 
a tužeb, o míře oprávněnosti záboru cizích území, diskusi o relativitě pojmů „trva-
lý“ a „stabilní“, „definitivní“ či „neměnný“, zejména v souvislosti s nástupem no-
vých ideologií 19. století a následně nastolených totalit. Je však zřejmé, že hrani-
ce znamenaly a stále znamenají respektovanou územně správní entitu, nesoucí 
společensky významnou a civilizačně závaznou hodnotu, spojenou s historic-
kým vývojem vymezené lokality, a spjatou s vědomím ochrany a bezpečnosti.

Základním předpokladem předcházení hraničních sporů je přesné vyměření 
hranic, tedy vyznačení území každého státu. Problematika vytyčování hranic při-
tom byla významnou součástí mezinárodních jednání, tím spíše, když jeho reali-
zaci či úpravě předcházela jednání mezistátních odborných i vládních komisí, za 
účasti geodetů, kartografů a někdy i zástupců armády a dotčených panství nebo 
obcí. Musíme mít na paměti, že se jedná o jeden ze základních pilířů státnosti 
a v případě národních států též národní identity. Hranice však nesmějí tvořit ne-
prodyšnou bariéru, podílet se na izolaci, ale naopak by měly zůstat spojnicí mezi 
zeměmi, měly by umožňovat vzájemný ekonomický, sociální a kulturní kontakt. 
Jedním z novodobých a současných fenoménů je právě příhraniční styk a vzá-
jemná spolupráce při vzniku mezinárodních mikroregionů, které obnovují tradiční 
vazby mezi jednotlivými státy a jejich národy.

Současné hranice České republiky mají z hlediska historického vývoje své 
opodstatnění, i když bychom mohli některých územních ztrát v minulosti upřímně 
litovat (kupříkladu Dolního Slezska, Kladska nebo obojí Lužice). V evropském 
měřítku patří hranice nyní českých zemí (předtím zemí Koruny české) mezi jed-
ny z nejstarších a současně nejstabilnějších. Z archivních dokumentů, včetně 
těch kartografických vyplývá, že jsme schopni hranice se sousedními zeměmi 
podrobně lokalizovat a porovnávat v čase v souvislosti s územními změnami. 
Jedná se přitom o entitu s proměnlivou hodnotou, která se v průběhu vývoje vy-
měřování logicky měnila. Pozůstatky historického vyznačení hranic jsou přitom 
dosud v krajině patrné.

Ve střední Evropě se změny na hranicích projevovaly v historické době v ně-
kolika časově prostorových etapách. Zatímco v prvním období (Sámovy říše, 
Velké Moravy a prvních Přemyslovců na českém trůně) nebyly hranice přes-
ně ukotvené, v následujícím období (po uzákonění svazku zemí Koruny čes-
ké a v době začlenění českých zemí do habsburského soustátí) se postupně 
hraniční linie konsolidovala, aby nakonec došlo vznikem nástupnických států 
Rakousko-Uherska z větší části k její kodifi kaci do současné podoby, s občasný-
mi příhraničními korekcemi.

České království, propojené od 16. století osobou panovníka a jeho dvora 
s Arciknížectvím rakouským, sousedilo na jihozápadě s Vévodstvím bavorským 
a Horní Falcí a na severozápadě s vévodstvím saským, které později získalo 
na úkor zemí Koruny české Horní i Dolní Lužici (1635). Bavorská hranice tvo-
řila ve středověku a ještě v raném novověku vnější hranici Římské říše národa 
německého a vždy se těšila zvláštní pozornosti nejen bavorských úředníků. 
Severní hranice chránila království před Braniborskem-Pruskem, které se 
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v 18. století stalo pruským královstvím a později rozšířilo svou hranici směrem 
do Kladska a Slezska. Do počátku 19. století mělo České království také hranice 
s Bayreuthem (Horní Franky), který se následně včlenil do Bavorského králov-
ství. Jak zmiňuje jeden z anonymních autorů, věnující se výpisu pramenů k ději-
nám hraničních sporů mezi Českým královstvím a Bavorským vévodstvím, spory 
trvaly několik pokolení a měly svůj původ již od husitských válek.

 Poté, co byl v roce 1415 upálen mistr Jan Hus v Kostnici, došlo na konci vlá-
dy krále Václava IV. (1361–1419) v Čechách ke vzpouře, která trvala až do smrti 
jeho bratra uherského krále a císaře Zikmunda Lucemburského (1368–1437). 
V průběhu této doby byly Země Koruny české zcela rozchváceny. Této situace 
využili také obyvatelé Bavorska a Horní Falce k posunutí svých hranic do nitra 
sousedících Čech, a to o značný kus.

Zemské sněmy se v českých zemích zabývaly v otázce příhraničního soužití 
především spory se sousedním Bavorskem, Saskem a Falcí, v menší míře se 
týkaly spory hranice slezské a moravské. České pohraniční území, opírající se 
o přirozené reliéfy Šumavy, Českého lesa a Krušných hor, z velké části zalesně-
né, tvořilo přírodní hraniční bariéru proti nepřátelům. Zároveň ale bránilo většímu 
rozvoji obchodních vztahů, které mimo jiné významně doplňovaly příjmy králov-
ské komory. Součástí správy hranic byla také údržba historických silnic a pře-
chodů přes hranice, stejně tak vypořádání se s mýtným provozem. S posledně 
jmenovaným souvisí užívání správných měr – délky a váhy.

Díky dodnes dochovaným a z části prezentovaným kartografi ckým dokumen-
tům, se můžeme přenést do historického období existence Českého království 
jako součásti Habsburské podunajské monarchie a seznámit se s jeho prosto-
rem a ohraničením, i když většina jeho tehdejšího obyvatelstva takovou příle-
žitost k fyzickému poznání prostoru nikdy neměla. Hranice pro ně znamenala 
nepředstavitelnou a nedosažitelnou vzdálenost a současně symboliku něčeho 
neznámého a v zásadě cizího, co jim může přinést dobro i zlo, aniž by však mohli 
ovlivnit jedno nebo druhé.

Allgemeine Zollordnung nebst den 
Zolltariff en für die böhmischen, 
galizischen und österreichischen 
Erbländer, mit Ausschiefsung der 
österreichischen Vorländer und 
Tyrol. Wien 1788.
Knihovna Národního archivu, Knih. A, 
III V 80.

Lokalizace prezentovaných map. 
(vyznačeny stejnou číslovkou, jakou je sestaveno pořadí map)
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Mapa chebsko-bayreutské hranice 
z roku 1550.1

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 660 x 314 mm, 
jazyk: německý, měřítko: měřítko 
neuvedeno, průsvitka: erb, 
autor: [Pankrác Engelhart].
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 435, sign. D/III/11. Cheb.

Kolorovaná rukopisná mapa zachycující území mezi Chebem a Wunsiedlem je 
složená ze dvou nestejně velkých, k sobě slepených, ručně vyrobených papírů 
opatřených vodoznakem. Orientace mapy je směrem na jih, jak bylo v té době běž-

né.  Mapa spojuje nejvzdálenější body v délce cca 26 km a zná-
zorňuje dva správní obvody a několik hraničních obcí. Autor 
zaznamenal vzhled krajiny pomocí obrazové roviny. Z hlediska 
reliéfu zachytil především významné zemské vyvýšeniny, a sice 
pahorky s objekty v podobě hradů, pevností a zámků. Pozorovateli 
se nabízí otevřená krajina proti jihu, uzavřená kopcem Kohlberg 
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Brond, Wȍlsau.        

nad městem Arzberg a na pravé straně zalesněným kopcem s hradem, dnes zří-
ceninou Weissenstein. Převážně listnaté lesy jsou zakresleny zeleně, nejčastěji 
ve skupinách. Výrazným prvkem na mapě jsou vodní toky, vyznačené světlou 
modří, tvořící hlavní osu od západu k východu. Největší z nich je řeka Ohře při-
tékající z německé oblasti, ke které se připojují na pravé straně dva toky – řeka 
Röslau a Výhledský potok. Na řece Röslau je na mapě zachycen jediný most ve 
městě Marktredwitz. Každé vyobrazení lokality je individuální, a proto se nelze ří-
dit zachycenou podobou a velikostí: nejedná se o její skutečný vzhled. U větších 
měst je situace jiná. Církevní místa a panská sídla jsou na rozdíl od ostatních 
identifi kovatelná díky vyčnívajícím věžím. V neposlední řadě jsou zde patrné dvě 
načrtnuté silnice končící na jedné straně v lesních partiích. Správní členění je patr-
né díky informacím u každé lokality. Vedle majetku měst Chebu a Marktredwitz 
zde nalezneme vyznačen i majetek chebských křížovníků, kláštera Waldsassen 
a chebské farnosti. Zajímavostí je malá enkláva chebského majetku na hohenzo-
llernském panství (obce Manzenberg, Pfaff enreuth a Reutlas), nad kterou Cheb 
držel vlastnická práva. Jinou zajímavostí je zakreslený zámek Weissenstein, kte-
rý byl ve skutečnosti již zcela zničen, a po roce 1412 se o něm neobjevují žádné 
zmínky v písemných pramenech.(11)

Vzhledem k formě zachycení krajiny chybí mapě měřítko. Mapa byla pravdě-
podobně v minulosti hojně užívána, proto se dochovala jen její mladší kopie.

11  BRANDT, Bernhard, ed. Kartographische Denkmäler der Sudetenländer. IX., Egerisch-
Bayreuthische Grenzkarten aus dem 16. Jahrhundert. Prag: Kommission Verlag K. André, 1932. 9 s.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka 
záznamu: železogalový inkoust, akvarel, 
rozměr: 1200 x 430 mm, jazyk: německý, 
latinský, měřítko: měřítko neuvedeno, 
autoři: Melchior Jöstel, Mathias Öder.
Dresden, Sächsisches Staatsarchiv, 
Hauptstaatsarchiv Dresden, 12884, 
Karten und Risse, Signatur/Inventar-Nr.: 
Makro 04986 & (Schr 001, F 013, Nr 001).

Mapa hranic Čech a Míšeňského 
markrabství z roku 1604.2 

Jedná se o kolorovaný rukopisný nákres sporného lesního úseku, zvaného „Dva 
válečné kousky“, nárokovaného Českým královstvím v rámci podunajské mo-
narchie a Míšeňským markrabstvím. Sporná část území nese označení „Hrnčíř“ 
(Töpfer) a „Rybář“ (Fischer) a její hranice je vyznačena dvěma čárami. Stříbrná 
linie na červeném podkladu vyznačuje hranici podle mínění císařských komisařů. 
Naopak jako správnou hranici vyznačili saští komisaři zlatou linii na černém pod-
kladu. V horní části nákresu jsou zachycena saská města Rechenberg a Frauen-
stein a v dolní části je rozptýlená zástavba české obce Moldava. Na plánu je 
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uvedeno astronomické měřítko, podle kterého byly sporné části zakresleny 
do mapy. Součástí jsou i obrazové prvky soudobé geodetické práce – měřítko 
s posuvným jazýčkem a měřící stůl s vybavením. V dolní pravé části nákresu 
se nachází věnování wittenberskému knězi Lieblerovi Fautorimu: „Reverendo 
domino M. Lieblero Fautori et amico suo perdilecto mittit et dat hanc tabulam 
M. Grosser Wittenbergae Fac. Phil. adi P: S. fascis des. 1604“.
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Detail obce Česká Kubička.   

3 

Úvodní strana diáře pro vyměřování
česko-bavorských hranic z roku 1706.
Národní archiv, Hraniční spisy, kart. 9.

Popis vyměřování hranice mezi 
Českým královstvím a Bavorským 
knížectvím v pohraniční části 
Klatovska. 
Národní archiv, Hraniční spisy, kart. 32.

Mapa hranic mezi Českým královstvím 
a Bavorským vévodstvím v okolí bývalé 
obce Česká Kubička z roku 1769, 
od zemského měřiče Jana Josefa 
Kolbeho (1724–1804).

Jedná se o kolorovanou kresbu podlepenou plátnem, složenou z jediného listu 
ručně vyrobeného papíru a na levé straně opatřeného vodoznakem. Orientace 
mapy je severozápadní, jak je patrné na směrové růžici, a doplněná grafi ckým 
měřítkem v českých sázích, resp. v pražských loktech. Na mapě jsou přitištěny 
pečeti obou komisařů: hraběte Františka Věžníka(12) za rakouskou stranu a ba-
rona Johanna Adama von Ickstatt(13) za bavorskou stranu. Jsou ve velmi špat-
ném fyzickém stavu. Podpisy komisařů doplňuje formulace o schválení při-
jatého řešení, včetně data 1769, kdy byl akt dokončen. V této souvislosti lze 
říci, že se mapa nepředstavuje jen jako jednoduchý strohý kartografi cký do-
kument, ale nese v sobě i prvky právního aktu. Rukopisná mapa zachycuje 
v ozdobném modro-zlatém rámu území katastru bývalé obce Česká Kubička 
(Plassendorf) až k Čertovu mlýnu, kde se stýkají majetky hraběte Stadiona(14)

(Kout na Šumavě), České komory a bavorského města Furth im Wald. Jádrem 
sporu se stal v tomto případě úsek meandrujícího potoka, který v průběhu let mi-
groval a vytvářel ostrůvky. Výrazným prvkem na mapě je barevné odlišení území 
české strany (červeně) a sousední Bavorské (zeleně) a také použití ozdobného 
písma v nadpisu mapy. Pozorovateli se zde nabízí otevřená krajina v okolí obce 
Česká Kubička, ohraničená lesními partiemi jak na české, tak na bavorské stra-
ně. Přímo do obrazu vložil autor mapy legendu, v podobě ozdobné kartuše.

12 František Xaver hrabě Věžník z Věžník (1711–1789), český politik a právník ze starobylého 
šlechtického rodu. Řadu let zastával nejvyšší úřady ve správě Českého království a patřil ke 
strůjcům tereziánských a josefi nských reforem.
13 Johann Adam Freiherr von Ickstatt (1702–1776), německý pedagog a ředitel univerzity 
v Ingolstadtu. Nejvýznamnější ústavní a diplomatický poradce, bavorského kurfi řta Maxmiliána 
III. Josefa Karla, kterého mj. doprovázel na královskou korunovaci do Prahy v roce 1741. Byl 
hlavním zastáncem osvícenství v Bavorsku.
14 Jedná se buď o Bedřicha Jindřicha ze Stadionu (1691–1768) nebo Hugo Jana Filipa ze 
Stadionu (1720–1785).
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: železogalový inkoust, akvarel, 
rozměr: 545 x 450 mm, jazyk: německý, měřítko: 118 mm ≈ 20 českých sáhů, 
průsvitka: A: erb s kosmým břevnem, B: jméno I.Honig & Zoon,
autor: Jan Josef Kolbe.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 378, sign. D/I/16.
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4 Mapa hranic mezi Českým královstvím 
a Pasovským biskupstvím z 18. století.

Jedná se o kolorovanou kresbu s vyznačením hranic zemí nad Enží, Pasovským 
biskupstvím a panstvími knížat Eggenberků v Českém Krumlově a Vimperku, 
včetně včleněného majetku cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě a premon-
strátského kláštera ve Schläglu (Drkolná). Červená čára na mapě znázorňuje 
hranice mezi panstvími s označením jednotlivých přechodů přes Šumavu. Žlutá 
čára vyznačuje vše, co patřilo k českokrumlovskému panství a k výše uvedeným 
klášterním majetkům, naopak zelená čára vyznačuje vimperské panství. Hnědě 
zabarvené čáry představují stezky a cesty, modré čáry pak řeky a potoky. U hra-
nic s premonstrátským klášterem, stojícím v hornorakouském městě Schlägl, 
v oblasti Mühlviertel (Mlýnská čtvrť) na pomezí rakousko-české hranice (5, 6) 

a Pasovským biskupstvím (7, 8), jsou vyznačena dvě sporná 
místa, o kterých se jednalo na českém místodržitelství.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 

akvarel, rozměr: 950 x 620 mm, 
jazyk: německý, měřítko: 1 česká míle, 

průsvitka: neidentifi kovaná (? písmena BC),
autor: neznámý.

Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 491, sign. D/VII/2a.

Rožmberk nad Vltavou.

Klášter Schlägl.
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Vimperk.  
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5 Mapa pohraničních lesů statku 
Grafenried sousedících 
s koutským panstvím z roku 1766 
od přísežného měřiče Kučery.

Jedná se o kolorovanou kresbu s vyznačením česko-falcké zemské hranice (A), 
Černého potoka (Schwarzbach), stékajícího do Staré a Nové Huti (B) a cesty 
vedoucí od Mýtnice do Lučiny (Grafenried), která přiléhala k hranici mezi drmoul-
ským lesem a lučinským pozemkem s malým lesem. Dále mapa znázorňuje 
falckou ves Dolní Lučina, která patřila od roku 1764 k trhanovskému panství 
(D, E, F, G, H). Smlouvou z 3. března 1764 o defi nitivním určení česko-bavorské 
hranice mezi českou královnou Marií Terezií a bavorským kurfi řtem Maxmiliá-
nem III. Josefem připadla obec Ober Grafenried k Českému království, spolu 
s okolními osadami Lískovec, Pila a Úpor. Po krátké držbě známým sklářským 
rodem Gerlů v letech 1637–1667, vlastnili statek v letech 1667–1753 Wernerové, 
po nich pak v letech 1753–1801 Müllerové z Althammerthalu a Frohnhofenu.

                               

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 470 x 370 mm, 
jazyk: německý, měřítko: měřítko 
neuvedeno, autor: přísežný měřič 
Kučera.
SOA Plzeň, pob. Klatovy, 
Schönbornové, koutská větev, VS Kout 
na Šumavě, inv. č. 7527 M 145.

Směrová ružice. 
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6 Mapa sporných hraničních lesních 
pozemků na Šumavě z roku 1767 
od Johanna Georga Planskera.

Jedná se o rukopisnou kolorovanou mapu sporných hraničních pozemků mezi 
Wolfsteinským a Jannlesbrunským panstvím, náležejícím k Pasovskému bis-
kupství a českokrumlovským panstvím. Mapa je opatřena dvojím měřítkem (pa-
sovským a českým). Na levé straně je zakreslena část tzv. „Zlaté stezky,“ která 
procházela městem Vimperk. Středem území protéká Studená Vltava. Panství 
Wolfstein bylo manstvím Koruny české v říšských zemích v letech 1460–1717. 
Žlutě je vyznačeno sporné území o rozloze 2 463 ¼ strichů nebo 2 220 206 ½ 
pasovských čtverečných sáhů a proti tomu níže stejně velká rozloha.
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Hraniční sloupy se znaky.       
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: 
železogalový inkoust, akvarel, rozměr: 1090 x 560 mm, 
jazyk: německý, autor: Johann George Plansker.
SOA Třeboň, pob. Český Krumlov, VS Český Krumlov, 
sign. 13 L.
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7 Landek a okolí – Kladsko z roku 1615.

Jedná se o rukopisnou mapu Landeku a okolí orientovanou severovýchodním 
směrem. Na spodním okraji mapy je neoznačená řeka Bělá (Biała Ladecka), 
která se vlévá do Nisy. Jak vysvětluje legenda mapy, jsou zde vyznačeny ná-
zvy obcí a s tím související majetkové poměry vsi Rayersdorff en (Radochów), 
Schönaw (Orłowiec) příslušející Bernardu Panwizovi, vesničky Voigtsdorff  
(Wöjtówka), vsi Dolní Talhaimb (Leśna a Zdroj), vsi Heydelberg (Wrzosówka), 
Horní Tailhamb s lázněmi (Leśna a Zdroj), vsi se starým zámkem Karpenstein 
(Karpno), vsí Olbersdorf (Stojków) a Bielndorff  (Biela), Neu- a Altgersdorff  (Nowa 
a Stary Gieroltów) a Gonterssdorff  (Drogoslaw). Výjimečné postavení má upro-
střed mapy město Landeck (Lądek Zdrój), které bylo správním centrem oblasti 
a je zde zakresleno se svou největší dominantou, farním kostelem zasvěceným 
Narození Panny Marie. Do roku 1740 byla celá tato oblast součástí zemí Koruny 
české (Kladska a Dolního Slezska), poté až do roku 1945 součástí Slezska pod 
pruskou a později německou nadvládou, po druhé světové válce připadla Polsku. 
Na horním okraji mapy jsou vyznačeny Rychlebské hory (Góry Złote).

   

Město Landek.

Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu:
železogalový inkoust, rozměr: 415 x 305 mm,

jazyk: německý, měřítko: měřítko neuvedeno, 
průsvitka: neidentifi kovaná, autor: neznámý.

Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 879, sign. F/IV/19.
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8 Hraniční mapa Strážnice–Skalice 
z roku 1676.

Mapa dokumentuje vytyčování a ověřování moravskoslovenské hranice v druhé 
polovině 17. století. Zobrazuje zemskou hranici se všemi topografi ckými podrob-
nostmi, s vyznačením vedení hranice obou sporných stran, včetně hraničních 
mezníků. Protokol je psán latinsky, ale lokální popis německy s českými místními 
ekvivalenty. Zajímavým může být srovnání tehdejší situace Strážnice a okolí se 
současným stavem krajiny.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 570 x 810 mm, 
jazyk: německý, český, latinský, 
měřítko: 188 mm ≈ 4 miliare comune, 
průsvitka: dvouhlavý orel, 
autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 1715, sign. B/XIX/8.

Město Strážnice.   
     

Vinohrady u zemské silnice 
z Čech na Slovensko. 
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LESY

Hustý les býval od středověku chápán také jako hraniční linie, jako rozmezí 
dvou světů. Kraj lesa vytvářel pomyslnou hranici mezi krajinou obdělávanou, 
přehlednou a krajinou nepřehlednou, necivilizovanou. Podle možností předsta-
voval také hranici mezi správními celky (kraji či zeměmi), zejména v horských 
oblastech, kde neproniknutelný hvozd pomáhal hájit zemskou hranici.

Les plnil v české krajině řadu funkcí, z nichž nejdůležitější byla funkce hos-
podářská, neboť ze dřeva se stavělo a dřevem se topilo. Z toho důvodu byly 
lesní porosty v krajině udržovány, čímž se staly relativně stabilními. I když mohl 
být stav jednotlivých lesních porostů neutěšený, plocha určená lesu se ve sle-
dovaném období pravděpodobně měnila jen velmi málo. Hospodářská funkce 
lesa významně ovlivnila další charakteristiky: například druhovou skladbu lesa, 
jeho stáří a hustotu porostu. Kromě hospodářské funkce mohl les plnit i některé 
další role: mohl sloužit jako přirozená bariéra či hranice, mohl být místem zábavy 
a odpočinku, mohl ale být také místem bezpodmínečného útočiště v neklidných 
dobách.

Již na prvních kartografi ckých dílech, znázorňujících území Čech, Moravy 
a Slezska, je význačným prvkem právě les. V krajině les představoval stabil-
ní prvek stejně jako vodní toky (vodní plochy), významné či výrazné vertikální 
terénní rozdíly (skály, kopce nebo dokonce celá pohoří), příp. velká města (sídel-
ní celky). V podmínkách našeho státu jsou lesy odedávna spojovány s hraniční-
mi hvozdy, ale také s rozsáhlými plochami, které nebylo možné nebo výhodné 
intenzivně zemědělsky využívat.

V porovnání s dnešním uspořádáním krajiny, v níž pozorujeme oddělování 
lesů od otevřené zemědělské krajiny, byla v minulosti hranice mezi lesy, poli 
a pastvinami plynulá, často málo zřetelná a v mnoha případech mobilní a ne-
stálá. Pro tehdejší obyvatele vesnic i měst by asi bylo obtížné defi novat, kde 

Postava lesníka s kulovnicí a psem.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 821, sign. F/II/22.

LESYPostava lesníka s kulovnicí a psem.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 

„Do lesa jdu, 
abych ztratil mysl 
a našel svou duši.“
J O H N  M U I R  ( 1 8 3 8 – 1 9 1 4 ) , americký fi lozof, botanik a zoolog

Lesní partie. 
Národní archiv, Klub 
československých turistů, 
sign. T0113.
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začíná les a kde naopak končí. Zda byly plochy porostlé stromy a keři a jejich 
okolí chápány jako, nebo jen jako součást otevřených polí? Byla místa využíva-
ná pastevci dobytka, lesem, pastvinou, nebo prostorem společného využívání? 
Mohl být tehdy oddělen les od pole, když docházelo ke střídavému využívá-
ní orby a lesního porostu? U společně sdílených ploch vesnickou komunitou 
bylo nakonec důležitější vymezení intenzivně využívaných částí (zahrady, pole) 
od těch ostatních (pastviny, občiny).

První mapy, na nichž jsou zakresleny menší územní celky, se nám dochovaly 
z poloviny 16. století. Starší mapy menších území, na kterých je zachycen les, 
vznikaly z nejrůznějších důvodů: jako podklad pro kupní smlouvu, dědictví, pře-
vody majetku i majetkové spory, ale také jako součást dokladů pro důlní, hutní, či 
podobné aktivity, pro které byl dostatek dříví v blízkém okolí zcela zásadní. V na-
šich archivech registrujeme větší množství kartografi ckých děl se zakreslením 
lesů až od 17. století. Starší mapy menších celků (mapy panství, lesních celků 
a jejich částí), ale dokonce i velmi malých sporných území, nám v tomto ohledu 
poskytují informace nejrůznějšího druhu.

Ochranu lesa defi novala řada nařízení jednotlivých majitelů panství a měst-
ských rad. První z nich byla ustanovena na českém území od 16. století. Později 
se objevují lesní řády (Waldordnung), které měly zajistit využívání lesních porostů 
především pro rozvíjející se hospodářskou výrobu – doly, hamry apod. Zvýšená 
spotřeba dřeva však způsobila zhoršování stavu lesa, jeho drancování a lokální 
nedostatek dřeva. Citelně se projevil především v montánních lesích, kde bylo 
možné získat zdarma nebo za nízký poplatek velké množství dřeva. Ke sjednání 
nápravy v podobě vydávání obecných předpisů o lesích pro jednotlivé korunní 
země, došlo až za vlády české a uherské královny Marie Terezie (1717–1780) 
v roce 1754. 

Lokalizace prezentovaných map. 
(vyznačeny stejnou číslovkou, jakou je sestaveno pořadí map)
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V době, kdy se začalo formovat lesní hospodářství, tj. hospodaření v lese 
v současném pojetí, začal být les posuzován především v ekonomických souvis-
lostech jako zdroj suroviny, která měla zásadní význam jako surovina průmyslová. 
Snížil se podíl palivového dříví a stoupl podíl dříví užitkového. Snah o zajištění 
dostatku dřeva pro rychle se rozvíjející společenskou spotřebu můžeme datovat 
do poloviny 18. až začátku 19. století, i když počátky lze doložit už mnohem dříve.

Lesy v podobě čtyř Národních parků, nacházející se na našem území, nás 
svým způsobem spojují s okolními evropskými státy. Jedná se o velkoploš-
ná, zvláště chráněná území na obou stranách státních hranic, která můžeme 
z části doložit i na archiváliích, náležejících do Sbírky map a plánů Národního 
archivu a Moravského zemského archivu v Brně a Státního oblastního archivu 
v Litoměřicích.

SACHTLEBEN, Johann Heinrich. 
Die Holzersparungskunst bey zehn 
verschiedenen Feuerarten nach eignen 
Erfahrungen und Bauvorrichtungen 
vorgetragen mit XIV. Kupfern. Quedlinburg: 
Selbstverlag, 1790.
Knihovna Národního archivu, Knih. C, IV G 32.
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1 Mapa Trutnovských lesů z roku 1668 
od zemského měřiče 
Samuela Globice z Bučína.

Krkonošský národní park je chráněné území nalézající se 
v severní části České republiky. Z velké části leží v severozá-
padní části okresu Trutnov, ale zasahuje také do okresů Semily 

a Jablonec nad Nisou. Severní hranice parku je totožná se státní 
hranicí, která ho současně odděluje od polského Krkonošského ná-

rodního parku (Karkonoski Park Narodowy). Krkonošský národní park byl vyhlá-
šen na základě zákona č. 40/1956 Sb. v roce 1963 a jeho rozloha v současné 
době činí 363,27 km2. Karkonoski Park Narodowy je národní park v Krkonoších 
v jihozápadním Polsku u hranice s Českem, která ho z jihu odděluje od stejno-
jmenného českého Krkonošského národního parku. Park leží v Dolnoslezském 
vojvodství. Park byl založen roku 1959 a chrání území o rozloze 59,51 km2. Roku 
1992 se Karkonoski Park Narodowy společně se sousedním Krkonošským ná-
rodním parkem stal součástí biosférické rezervace Krkonoše v rámci programu 
UNESCO „Člověk a biosféra“.

Roku 1636 dostal císařský plukovník Jan Jakub de Waggi za svou účast ve váleč-
ných taženích do dědičného držení panství Maršov s obcemi Albeřice, Žďár (dnes 
Horní a Dolní Žďár)(15) a Lysečiny (německy Kolbendorf) s podmínkou, že bude 
dodržovat císařská vlastnická práva v okolních Trutnovských horách. V roce 1668 
došlo ke sporu v souvislosti s porušením tohoto nařízení a do Krkonoš byl vyslán 
komorník zemských desk a s ním zemský měřič Samuel Globic z Bučína. Výsledky 
této cesty se dochovaly v podrobné zprávě v české i německé jazykové mutaci, 
podepsané oběma úředníky a opatřené pečetěmi. Součástí zprávy jsou i podrob-
né výslechy přizvaných svědků, kteří měli podat přesnou informaci o mezních ka-
menech a hraniční čáře mezi panstvím barona de Waggi a císařskými rezervními 
lesy. Jako počáteční kontrolní místo byly vybrány Janské Lázně, odkud se 15. září 
1668 vydala komise po hranicích císařských lesů. Postupně prošla Černou horu, 
prameny řeky Úpy, Sněžku, Horní Malou Úpu, Albeřice a vrátila se zpět do Lázní. 
Jednání skončilo slibem poslušnosti císařskému fořtmistrovi. Spisy nás informují 
též o 74 dobře vystavěných boudách, které stály rozptýleny po horách a také 
o klauzách, které sloužily ke splavňování dříví pro kutnohorské doly.

15 Obec Žďár je oddělená enkláva mezi Trutnovem a Dvorem Králové, jež byla i v časech krá-
lovské držby. O jejím odprodeji z královské držby se uvažovalo již na přelomu 16. a 17. století 
a není tedy divu, že byla k Maršovu přidána (nebyly zde žádné doly ani rozsáhlejší lesy, byla to 
převážně zemědělská obec).

Fotografi e vrcholu Sněžky 
s horskou boudou a kaplí.
Soukromá sbírka.

Obří důl.

Výřez z mapy kraje od Trutnova 
ke Krkonoším z roku [1568].
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 1440, sign. B/VIII/6.

Klauzy, vodní nádrže 
na splavování dřeva.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 820 x 1005 mm,
jazyk: německý, měřítko: 190 mm ≈ 
120 zemských provazců, 
autor: Samuel Globic z Bučína.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 700, sign. E/V/22.

Výřez z mapy Krkonoš z roku [1669].
Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 1572, sign. B/XII/25.

Kolorovaná kresba zachycuje v jednoduchém černém rámu území poblíž 
Pece pod Sněžkou, kde se střetávaly nemovité majetky barona Jana Jakuba 
De Waggi, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna (1654–1708), hraběte Kryštofa 
Leopolda Schaff gotsche (1623–1703) a hraběte Pavla z Morzinu (1615–1688) 
s císařskými statky. Jádrem sporu se staly dva úseky červeně označené hranice, 
na západní straně u obce Nová ves (dnes Černý Důl) a na východě u Maršova. 
Výrazným prvkem na mapě je barevné ztvárnění jednotlivých kopců a údolí, které 

doplňuje řada potoků vtékajících do řeky Úpy. Pozorovateli se zde představuje 
otevřená horská krajina v okolí Pece pod Sněžkou. Mezi úpatím Sněžky a Pecí 
pod Sněžkou Globic zachytil podobu Obřího dolu, včetně Úpské jámy, tvořící 
horní zakončení dolu. Levý horní okraj obrazu autor mapy vyplnil legendou v po-
době jednoduchého numerického a alfabetického seznamu.



Mapa šumavských lesů z roku 1772 
od stavebního rady a inženýra 
Castula Riedla.(16)

Národní park Šumava je největší ze čtyř národních parků České 
republiky. Status parku upravuje zákon z roku 1992 o ochra-
ně přírody a krajiny. Účelem jeho vzniku byla ochrana pestré 

mozaiky unikátních rozsáhlých rašelinišť, smrkových i bukových 
pralesů, horských luk, nespoutaných řek a ledovcových jezer. Jako 

jeden z největších souvislých lesních komplexů ve střední Evropě je nazýván 
„zeleným srdcem Evropy“ a Šumava bývá často označována i jako „zelená stře-
cha Evropy“. Nationalpark Bayerischer Wald (Národní park Bavorský les) spo-
lečně s Národním parkem Šumava, se kterým sousedí na severu a východě, 
tvoří jeden z největších bilaterálních národních parků Střední Evropy. Národní 
park Šumava byl vyhlášen v roce 1970 a od svého rozšíření v roce 1997 má 
rozlohu 242,50 km2.

Jedná se o kolorovanou kresbu složenou z více listů ručního papíru se směro-
vou růžicí a grafi ckým měřítkem. Mapa zachycuje v jednoduchém černém rámu 
trojmezí mezi Českým královstvím na západě, Bavorským vévodstvím na jihu 
a Pasovským biskupstvím (knížectvím) na severovýchodě. Za povšimnutí sto-
jí pozvolné svažování české strany horského hřebenu oproti prudkým svahům 
na bavorské straně. Členění krajiny je zachyceno jemným šrafováním. V po-
předí mapy, vlevo dole, je zakreslen nejvyšší vrchol dnešního Národního parku 
Bavorský les Großer Rachel (Roklan)(17) s vyobrazením horské chaty, od kte-
ré směřuje hřeben hor do úseku Plattenberg (Blatný vrch), Spizberg (Špičník) 
a Lusenberg (Luzný). Od západu po severovýchod je vyznačena zemská hrani-
ce červenou barvou s očíslovanými hlavními hraničními kameny s čísly 1 až 10, 
modrými průběžnými kameny s čísly 1 až 35 s vytesaným křížem po jedné stra-

ně, žlutými kameny s čísly 1 až 7 s vytesanými 
kříži po obou stranách. V okolí Železné Rudy je 
žlutou barvou zakreslena Zlatá stezka, která se 
na území Bavorského vévodství dostává na no-
vou a starou silnici. Lesy na českém území jsou 
zaznamenány červenou barvou a na německé 
straně barvou zelenou. Na mapě jsou dále 
popsány některé slatě, jako např. Hraniční slať, 
Malá slať a řada dalších, spolu s vodními toky 
směřujícími na bavorské území Klein Regen Fluss 
(Malá Řezná). V lokalitě Biskupské slatě prame-
ní jedna z větví Grosser Schwarz Bach (Černý 
potok).

16 Castulus Riedl (1701–1783), německý topograf a karto-
graf. 
17 Roklan (německy Großer Rachel, česky někdy také 
jako Hora nad Roklí nebo Rokelská hora) je druhá nejvyšší 
hora Šumavy a Bavorského lesa (1453 m).
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2 

Zápis z deníku měření 
Zlaté stezky.
Národní archiv, 
Staré české místodržitelství, 
sign. 1737/VII/d/48.
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                                             Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 640 x 990 mm,
jazyk: německý, měřítko: 205 mm ≈ 
10000 [míra neuvedena], průsvitka: 
neidentifi kována, autor: Castulus Riedl.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 390, sign. D/II/1.

Široká (dnes Malá slať) a Dlouhá slať              
Hora Lusen (1373 m. n. m.). (dnes Vrchová 
slať) na česko-bavorských hranicích.  
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3 Kolorovaná mapa řeky Kamenice 
po soutok s Labem ve Hřensku 
z roku 1737 ke sporu o plavení dříví.

Hlavním předmětem ochrany v Národním parku České Švý-
carsko jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný bio-

top. Národní park byl vyhlášen v roce 2000 a jeho rozloha činí 
79,23 km². Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická brána, která 

se stala symbolem parku. Má status národní přírodní památky a jedná se o nej-
větší pískovcovou skalní bránu v Evropě. České Švýcarsko se nachází v okrese 
Děčín, mezi obcemi Hřensko, Chřibská a vesnicí Brtníky. Zaujímá oblast při stát-
ní hranici s Německem, která ho odděluje od národního parku Saské Švýcarsko. 

↓ Lesní partie nad řekou Kamenicí.
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Nationalpark Sächsische Schweiz (Národní park Saské Švýcarsko) je němec-
ký národní park, nacházející se ve stejnojmenné oblasti. Je rozdělen do dvou 
částí, jedna z nich bezprostředně sousedí s národním parkem České Švýcarsko 
za českou státní hranicí. Saský park byl vyhlášen v roce 1990 a celkově zaujímá 
plochu 93 km².

Mapa s orientací k jihu zobrazuje tok řeky Kamenice od soutoku s Chřibskou 
Kamenicí po soutok s Labem ve Hřensku, nejníže položené obci v České repub-
lice při severní zemské hranici s Německem. Zobrazena jsou tři panství (Česká 
Kamenice, Bynovec a Děčín) na území Čech, zcela vpravo pak na levém břehu 
Labe území saského kurfi řtství. Řeka protéká hustě zalesněným územím, kte-
ré autor ztvárnil jako obraz lesa se stromy a pařezy. Vodoteče jsou zobrazeny 
modrou barvou a šipkou ve směru toku. Mapa obsahuje vyobrazení důležitých 
objektů, jakými jsou mosty, mlýn, domy a celnice ve vsi Hřensko či údolí s tzv. 
smyky, jimiž bylo k řece dopravováno dřevo. Objekty jsou identifi kovány v legen-
dě o 27 bodech. Kupř. pod číslem 25 je vyobrazeno místo, kde se splavené dříví 
vázalo do vorů, které následně 
pluly po Labi do Saska. Jedenáct 
míst pro skladování dřeva urče-
ných pro českokamenickou vrch-
nost se nacházelo při soutoku 
Kamenice a Labe pod č. 24. Bod 
16 zobrazuje zábranu, která zne-
možňovala plout lososům dále 
proti proudu. Losos se narodí ve 
sladkých vodách, odplave dospět 
do Severního moře, aby se vrátil 
do své domovské vody a tam se 
vytřel. Tyto ryby jsou i díky pře-
shraniční spolupráci do řeky od 
90. let 20. století opět vysazo-
vány. Mapa byla pořízena v ně-
kolika exemplářích jako podklad 
pro řešení sporu ve věci plavení 
dříví mezi majiteli dvou panství. 
Již v roce 1623 byla uzavřena 
smlouva, dle které mělo panství 
Česká Kamenice získat přístup 
k řece Kamenici pro plavení vy-
těženého dříví, neboť území, kte-
rým řeka na svém dolním toku až 
po soutok Labe protékala, tvořilo 
součást panství Bynovec. V letech 1713 a 1714 si spor o plavení dříví vyžá-
dal nově defi nované řešení mezi českokamenickými Kinskými a bynoveckými 
Clary-Aldringeny. Již k tomuto sporu byla vyhotovena mapa (1713), která zjevně 
posloužila jako podklad pro mapu z roku 1737. Konfl ikt v záležitostech plavení 
dřeva mezi oběma panstvími byl vyřešen v polovině 18. století.

Nosič záznamu: papír, 1 list,
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 782 x 388 mm, 
jazyk: německý, měřítko: neuvedeno, 
autor: neuveden.
Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 
pobočka Děčín, Velkostatek Česká 
Kamenice, mapy a plány, poř. č. 13.

Soutok Kamenice s Labem.
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4 Mapa Znojemska z 18. století.

Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním 
parkem a zároveň svou rozlohou nejmenším národním parkem 

v České republice. Byl vyhlášen v roce 1991 nařízením vlády
v nejcennějších oblastech bývalé CHKO Podyjí a zaujímá plochu 

63 km2. Park je z 84 % zalesněn. V jeho listnatých lesích se vyskytují mnohé 
vzácné dřeviny a hlavně endemický jeřáb Muk hardeggský. Park se rozkládá po-
dél řeky Dyje, protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi 
obcí Vranov nad Dyjí a městem Znojmem. Na jihovýchodním okraji národního 
parku se na spojnici obcí Znojmo – Hnanice nalézá unikátní pásmo stepních 
vřesovištních lad. Říční údolí Dyje tvoří soutěsku, která má kaňonovitý charak-
ter. Dyje zde vytváří mnoho meandrů lemovaných skalními útvary a kamennými 
moři. Na dolnorakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal (Národní 
park Thayatal), který vznikl v roce 2000 a dosahuje rozlohy 13,30 km².

Jedná se o panoramatickou kolorovanou kresbu okolí města Znojma s řekou 
Dyjí. Kresba zachycuje průběh toku řeky Dyje hlubokou soutěskou (kaňonem) 
od obce Hnanice po premonstrátský klášter ve Znojmě, která zde zároveň opou-
ští Národní park Podyjí. Dyje zde vytváří unikátní říční fenomén s mnohými me-
andry, hluboce zaříznutými do údolí, s nejrůznějšími skalními útvary. Na pravé 
straně obrazu posléze přechází do stále mělčího údolí polní venkovské krajiny. 
Na řece jsou zachyceny jezy a splavy, při kterých se nacházely dnes již zaniklé 
vodní mlýny a hamry. Přímo pod městem Znojmem je krytý dřevěný most s pi-
lířem uprostřed řečiště. Vedle městských dominant – radniční věže a kostela 
sv. Mikuláše – jsou na levé straně od města výraznými prvky klášter křížovníků 
s blízkým kostelem sv. Antonína Paduánského a na pravé straně měšťanský 
špitál s kostelem sv. Alžběty a premonstrátský klášter v Louce.

Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu:
železogalový inkoust, akvarel, 
rozměr: 495 x 315 mm, jazyk: německý, 
měřítko: měřítko neuvedeno, autor: neznámý.
Moravský zemský archiv v Brně, D 22 ‒ Sbírka 
map a plánů, sign. 1377.

↓ Tok řeky Dyje.
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↓ Město Znojmo a okolí.↓ Tok řeky Dyje.
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MONTANA – 
NEROSTNÉ BOHATSTVÍ

Dobývání nerostných surovin z přírodních zdrojů je jedním z odvětví lidské čin-
nosti, jež čerpá zdroje pocházející z prostředí neživé přírody. Rudní i nerudní 
suroviny jsou těženy povrchově, například v lomech, rýhách, ve vodních sedi-
mentech, nebo dolováním hlubinně v šachtách, štolách a dobývkách. Dobývání 
surovin je přímo spjaté s jejich následnou úpravou – drcením vytěžené suroviny 
následované často soustavou velmi sofi stikovaných postupů vedoucích až k zís-
kání dané užitkové složky, za vzniku co nejnižších ztrát.

Česká republika má významné bohatství v oblasti nerostných surovin a zá-
roveň má dlouholetou historickou tradici v jejich těžbě. Mezi nejstarší těžené 
nerostné suroviny na území dnešních Čech, Moravy a Slezska patří stříbro, 
zlato a cín. Hornictví jako průmyslové odvětví mělo vždy významné postavení 
ve všech historických etapách vývoje našeho státu. Bohatství ložisek vzácných 
kovů vyneslo Čechám mimořádné postavení mezi evropskými státy.(18) Především 
zlato a stříbro ve středověku určovaly hospodářský a politický význam jednot-
livých států a mocenské ambice jejich panovníků. Zejména za Přemyslovců 
a Lucemburků byl kladen důraz na těžbu surovin. Zisk z drahých kovů byl využit 
na upevnění mocenských pozic, stabilizaci veřejných fi nancí i expanzi.

Historie českého hornictví je velmi bohatá, sahá k počátkům vzniku českých 
zemí a za tuto dlouhou dobu zažilo hornictví léta bohatá i chudá. Léta bohatá 

18 Minerály a rudy pocházející z České republiky se v dnešní době nacházejí ve světových 
mineralogických sbírkách, které byly po řadu let budovány světskými a církevními osobami 
a institucemi. Mineralogické sbírky se tak staly unikátními archivy předmětů, které mj. dokumen-
tují mineralogické poměry a nerostné bohatství českého státu. V 18. století se dochovaly zprávy 
o zasílání souborů nerostů, rud a minerálů z českých montánních lokalit do zahraničí. Kabinety 
přírodnin tak byly obohacené českými nerosty např. u arcivévody Karla Alexandra Lotrinského 
(1712–1780), v Miláně, Pavii, Kolíně nad Rýnem, ve Florencii u arcivévody Petra Leopolda I. 
(1747–1792), atd. Speciálně byly v roce 1781 také vybrány vzorky minerálů a vzácných neros-
tů pro ředitele Královského kabinetu přírodnin a botanické zahrady v Paříži hraběte Georgese 
Louise Leclerca de Buff on (1707–1788). NA, Staré montanum (dále jen MM), kart. 25, č. 75; kart. 
27, č. 83; kart. 28, č. 74; kart. 42, č. 170; kart. 47, č. 411.

Jezuitská kolej v Kutné Hoře. 
Kutná Hora je symbolem rudného 
dolování, o nějž se opírala 
mezinárodní síla stříbrného českého 
tzv. Pražského groše a politický vliv 
Českého království. Právě zde byla 
aplikována mincovní reforma krále 
Václava II a jeho Horní zákoník. 
Jedná se o barokní stavbu z let 
1667–1750, postavenou podle návrhu 
významného italského, v Praze 
působícího architekta Giovanniho 
Domenica Orsiho (1634–1679).
Národní archiv, Chalupníček Miroslav, 
inv. č. 94, sign. 9/13.

„Hory jsou tiší mistři 
a dělají mlčenlivé studenty.“
JO H A N N  W O L F G A N G  G O E T H E  ( 1 7 4 9 – 1 8 3 2 ) ,  německý básník, prozaik, dramatik a politik 

Postava hormistra na mapě 
Jílového z roku 1737.
Národní archiv, Sbírka montánních 
map a plánů, nezprac.
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byla spjata s rozšiřováním těžby, zvyšováním produkce, léta chudá se zavíráním 
dolů a s útlumem těžby.

České země od počátku svých dějin zaujímaly výsadní postavení co do množ-
ství rudných ložisek a výší produkce kovů ve střední Evropě. Od středověku 
se staly skutečnými pojmy důlní revíry v Jihlavě, Jílovém u Prahy, Kutné Hoře, 
Jáchymově, Horním Slavkově, ve Zlatých Horách a na dalších místech, a to jak 
pro mimořádná kvantum vyrobených kovů, tak jako zkušební střediska báňské-
ho strojnictví a hutních technologií i právní úpravy rudného dolování. Především 
Kutná Hora se těšila výsadnímu postavení královského horního města. Kdy se na 
Kutnohorsku začalo těžit, nelze přesně zjistit, nicméně první zmínky lze datovat 
do vlády krále Přemysla Otakara II. (1233–1278). V roce 1318 získalo město od 
krále Jana Lucemburského první výsady. Bohatství těchto dolů a intenzivní roz-
voj dobývání rudy vyvolaly změny nejen hospodářské, ale i technologické, právní 
a společenské. Nejbohatší doly byly vyhloubeny na území současného města, 
a to koncem 13. a začátkem 14. století. O politickém významu města svědčí již 
volba polského knížete Vladislava II. Jagellonského (1456–1516) za českého krá-
le, která se konala roku 1471 ve Vlašském dvoře. 

V neklidných válečných dobách 15. století byla důlní činnost v  zemích Koruny 
české oslabena. Od 16. století postupně s rozvojem nových hospodářských od-
větví význam dolování narůstal. Vedle těžby zlata a stříbra získával významnější 
úlohu také cín, který se těžil v Krušnohoří a okolí Horního Slavkova.

Od konce 18. století si postupně vydobyl dominantní postavení revír Příbram 
s hutním závodem a přinejmenším na desetiletí se stal jedním z hlavních evrop-
ských producentů stříbra a olova. V 16. století byl po krátké období velmi vý-
znamným hornickým centrem Jáchymov, zprvu jako zdroj stříbra, později kobaltu 
a arsenu. V 19. století zde byl těžen uran na uranové barvy, později radium jako 
investiční prvek a od poloviny 20. století pak uran jako strategická surovina.

Na základě tehdy platného horního regálu patřily nerostné suroviny k majet-
kům českého krále. Pouze on disponoval právem k těžbě. Horní právo bylo tedy 
jedním z nejdůležitějších zdrojů královských příjmů období vrcholného středově-
ku. Zisky ze stříbrného dolování tvořily podstatnou část státních příjmů. V průbě-
hu dalšího politického a ekonomického rozvoje se k těžbě dostávali stále častěji 
šlechtičtí majitelé, kteří provozovali těžbu ve vlastní režii. Ius Regale Montanorum 
(Královské horní právo) z roku 1300 patřilo po právní stránce mezi nejlepší normy 
českého i evropského středověkého horního práva. Zákoník byl díky své dokona-
losti přeložen do mnoha jazyků a byl aplikován nejen v českých zemích, ale také 
v rakouském vévodství a dalších zemích. Nezbytné úpravy při zpracování stříbr-
ných rud si vynutily změny v celém hornictví. V 16. století došlo k omezení právní 
relevance zákoníku, zejména v souvislosti s vydáním Jáchymovského řádu.

Přesto si v několika revírech nadále udržel svou platnost, byl několikrát re-
formován a v praxi některých horních úřadů se používal až do 19. století. S ním 
spojená důlní činnost výrazně ovlivňovala podobu krajiny jak pod povrchem, tak 
v souvislosti s povrchovými úpravami. K jejich zpodobnění bylo zapotřebí přes-
ných a podrobných map, zachycujících směry štol a polohy šachet, na kterých 
se podíleli významní důlní měřiči získávající své znalosti zpravidla v zahrani-
čí (Německo, Uhry). Rozvíjející se těžba stříbra a zlata iniciovala vznik řady 
hornických center, z nichž některé dosáhly evropského věhlasu.

Průsvitka.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr: 
616 x 567 mm, jazyk: německý, 
měřítko: 124 mm ≈ 10 
dolnorakouských láter, 
průsvitka: A: šesticípá hvězda, 
B: půlměsíc.
Národní archiv, Sbírka map 
a plánů, nezprac.

Vlašský dvůr v Kutné Hoře, 1787.
Jedná se o rukopisný plán přízemí Vlašského dvora v Kutné Hoře z roku 1787, 
zachycující jednotlivé místnosti, v kterých probíhal již ve středověku celý proces 
zpracování surového stříbra až po výslednou ražbu mincí. Autory plánu jsou sta-
vitel Wentzl Kursek a důlní měřič Johann Christian Fischer. Vlašský dvůr, někdy 
nazývaný Kutnohorská mincovna, je dodnes stojící zeměpanský hrádek v Kutné 
Hoře, v sousedství kostela svatého Jakuba. Jádro tvoří bývalý královský palác
s mincovnou, založený před rokem 1300 králem Václavem II. (1271–1305), poz-
ději několikrát přestavěný. Razily se zde stříbrné mince (Pražské groše a to-
lary). Objekt byl dostavěn kolem roku 1400 z iniciativy krále Václava IV. Další 
úpravy byly provedeny v 90. letech 15. století nařízením krále Vladislava II. 
Jagellonského, kdy byl z jižní strany přistavěn dům mincmistra.
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Od 17. století téměř ve všech starých důlních revírech došlo k útlumu dolování, 
který mnohdy předznamenal ukončení těžby, přes všechny pokusy o její obnovu 
a státem organizovaný průzkum, který si kladl za cíl odkrytí nových ložisek. 

Po rozsáhlé těžbě prakticky po celém území dnešní České republiky 
v 14. a 16. století nebyla ještě doba technicky a ekonomicky připravena na 
nezbytný postup dolování do větších hloubek nepostižených starší těžbou. 
V 18. a zejména 19. století však postupně sehrál dominantní roli zesilující rozvoj 
uhelného hornictví. Jeho rozmach a navazující celkový technický rozvoj změnil 
celou hospodářskou základnu a tím i báňskou strukturu v českých zemích.

Důlní prostředky
V minulosti zůstávaly hornické míry i přes neustálé snahy o unifi kaci dlouho ne-
jednotné. Stejně tak názvy měr měly nestejnou formu. V nejstarší době to byly 
především české míry – sáhy, které postupně doplňovalo v pohraničních 
oblastech Severozápadních Čech také německé freiberské látro. Se vznikem já-
chymovského báňského řádu roku 1548 se rozšířilo i do vnitrozemí. Teprve 
v 18. století bylo postupně vytlačováno uherským sáhem v souvislosti s faktem, 
že Banská Štiavnica se stala centrem hornictví v Rakousko-Uhersku a byla zde 
navíc zřízena prestižní hornická akademie.(19) V roce 1763 byl za prvního pro-
fesora na katedře chemie, mineralogie a metalurgie jmenován světoznámý ra-
kouský botanik a chemik Nikolaus Joseph von Jacquin (1727–1817). Měřičská 
práce byla vždy nedílnou součástí báňské činnosti. Řada zdejších studentů našla 
uplatnění v českých i rakouských-uherských revírech,(20) což dokládají jejich kar-
tografi cká díla, mj. také v Národním archivu.

S těžbou nerostných surovin přímo souvisela celá řada dopravních, přeprav-
ních a podpůrných prostředků. Vedle četných jednoduchých nádob (kbelík, koš, 
měch, necky) pro přenášení materiálu v šachtách, to byly také různé druhy vozů, 
koleček apod. Jejich užití záviselo na pracovních podmínkách v dole: zda se těži-
lo v úzkých nebo prostornějších chodbách. Jejich velikost a objem nebyl stabilní 
a existovala celá řada variant, které se lišily i navzájem v rámci jednoho revíru. 

19 https://www.archiv.sachsen.de/die-professionalisierung-der-bergbeamten-4983.html
Původní záměr bylo zřízení studia horních věd v Praze. Za tímto účelem byla ustanovena 
Katedra teoretického studia horních věd a horního práva pod vedením registrátora úřadu nej-
vyššího mincmistra a hormistra v Praze Tadeáše Peithnera. Nicméně pozdější vývoj nasměroval 
studium do Banské Štiavnice. NA, MM, 1762, kart. 22, č. 53, 57.
20 Podle císařského nařízení měli být do nejvyššího horních úřadů jmenování pouze studenti 
hornické akademie. NA, MM, 1779, inv. č. 821, kart. 42.

Kutnohorská huť na zpracování 
stříbra.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
nezprac.

Pamětní medaile z vyobrazením 
zaměřovacích prací.
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Praktický výkres studenta Báňské akademie Louise d‘ Erlacha(21) v Banské Štiavnici  
se zobrazením řešení cvičné úlohy. Národní archiv, Sbírka map a plánů, nezprac.            

Praktický výkres posluchače Báňské akademie v Banské Štiavnici Johanna Leona  
von Herchenrötter.(22) Národní archiv, Sbírka map a plánů, nezprac. 

21 Louis d‘ Erlach (Alois von Erlach) – vrchní horní rada v Aussee v Tyrolsku. V roce 1782 byl 
posluchačem Báňské akademie v Banské Štiavnici.
22 Johanna Leona von Herchenrötter pocházel z Uherska. V roce 1783 byl posluchačem 
Báňské akademie v Banské Štiavnici.
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Přesnost objemu nakonec vždy závisela na skutečném množství materiálu, 
nikoli na možné velikosti přepravního prostředku.

V 18. století horní úřad rozhodl o jejich unifi kaci a vyžádal si z každého re-
víru jejich přesný popis s nákresem užívaných důlních prostředků. Dochovaný 
soubor tak představuje ojedinělý informační pramen o měření a užitých mírách 
v českých zemích, obrázky zároveň dokumentují kresličskou úroveň hormistrů 
a jejich pomocníků.

Lokalizace prezentovaných map (značeno číslovkou podle řazení map).

Hornický kahan a mlátek.

 Důlní vozík, 1775.

Putna, 1775.

Ukázky nářadí používaného při těžbě, 1775. 
Národní archiv, f. Staré montanum Praha 1500–1793 (1825), 
kart. 1236.

8 mm velký agregát zlata 
zarůstající do křemene ze Šlojířské žíly, 
důl Pepř, Jílové u Prahy
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Abbildung und Beschreibung derer sämtlichen Berg-Wercks-Beamten 
und Bedienten nach ihrem gewöhnlichen Rang und Ordnung im behörigen 
Berg-Habit. Nürnberg 1721.
Knihovna Národního archivu, Knih. VZS, H 14 přív.1.

Putna, 1775.
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1 Kolorovaná mapa Zlatých hor 
z roku 1769 od horního mistra 
Antona Habtmana.

Zlaté Hory 
Zlaté Hory se pod svým původním názvem Zuckmantel (počeš-
těně Cukmantl) připomínají v papežském dopisu českému králi 
Václavu I. (1205–1253) ze dne 27. dubna 1224. Od roku 1306 
jsou již uváděny jako horní město. Rudné bohatství Jeseníků 
bylo známé již v době bronzové, do které se datují počátky rýžo-
vání zlata v této oblasti. Rozsáhlejší rýžovnické sejpy najdeme 
nejen v okolí Zlatých Hor, ale také podél břehů řek Moravice, 
Zlaté, Černé a Bílé Opavy a Černého potoka. Je pravděpodobné, že už v raně 
středověké době se na území pozdějších Čech, Moravy a Slezska, zvláště v obdo-
bí rozmachu Velkomoravské říše, rýžovalo zlato, a to i v této horské oblasti. Byla to 
také jedna z příčin častých územních sporů mezi českými a polskými panovníky. 
Územní spory vyvrcholily v roce 1222, kdy moravský markrabě Vladislav Jindřich 
(1160/1165–1222), bratr českého krále Přemysla Otakara I. (1155/1167–1230) 
přičlenil Zlatohorsko k Moravě a tedy k zemím Koruny české. Nejstarší zmínka 
o hornictví na Zlatohorsku pochází z roku 1263. Zlaté Hory a okolní statky byly 
od 15. století do roku 1810 majetkem Vratislavského biskupství.

Střediskem nejstaršího hlubinného dobývání byla Příčná hora a na jejím západ-
ním svahu stará dědičná Hackelberská štola (délky přes 800 m). Staří havíři těžili 
toto sekundárně uložené zlato převážně z mělkých jam. Tomuto způsobu těžby se 
říkalo “měkké dolování”. V druhé polovině 16. století se důlní činnost přenesla do 
jihovýchodní a jihozápadní oblasti Příčné hory. Nálezy v této části lokality znovu 
oživily hornické podnikání, které se plynule rozvíjelo až do třicetileté války, která 
způsobila úpadek a odchod části horníků ze zlatohorské oblasti. Důvodem stagna-
ce byly přítoky důlních vod, které nestačily dědičné štoly odvádět. Proto důlní pod-
nikatelé přistoupili k odvodňování dolů pomocí čerpadel poháněných soustavou 
míhadel a vodního kola, na druhé straně Příčné hory u Černé Opavy.

V roce 1755 převzal zlatohorské doly do správy vratislavský biskup Filip 
Gotthard Schaff gotsch (1716–1795), který pro neúspěch těžbu ukončil v roce 
1787 a předal doly zemské správě. Ta je pak uzavřela a nepomohla ani pozdější 
snaha o jejich znovuotevření v polovině 19. století.

Šachta a štola 
Panny Marie Pomocné.                                  

Systém odvodňování dolu.

Areál poutního kostela 
Panny Marie Pomocné.     
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Mapa zachycuje mj. poutní místo zvané Maria Hilf (Panna Maria Pomocná). Jedná 
se o místo, které má spojitost s třicetiletou válkou a vazby na válečné útrapy, které 
pronikly až do slezských hor. Žena místního řezníka Anna Tannheiserová, která 
tehdy byla v požehnaném stavu, našla bezpečné místo na hoře zvané Boží dar. 
Na přímluvu Panny Marie zde dne 18. července porodila syna Martina, s nímž se 
zakrátko vrátila domů. Na místě pak rodina nechala pověsit obraz Bohorodičky. 
Místo začalo přitahovat poutníky, a tak zde byla později vystavěna kaple. Plán 
představuje původní podobu kaple s nedalekou grottou, zahradou i opodál stojící 
posvátnou studánkou, která měla mít léčivé účinky. Výraznými prvky na mapě 
jsou lesní průseky vykácených stromů a řada pinek a šachet. S úspěchem byl na 
místě využit systém odvodňování pomocí sacích trubek a vodního kola.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr:
665 x 524 mm, jazyk: německý, 
měřítko: 190 mm ≈ 140 uherských 
láter, průsvitka: A: erb s korunou 
a lilií, B: J F [Prinke], autor: 
Anton Habtman.
Národní archiv, Sbírka montánních 
map a plánů, inv. č. 213, 
sign. AD/17/VII.
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2 Důlní mapa z vyměřování cínových 
dolů a dolových měr podle 
jáchymovského horního řádu 
v Hřebečné u Abertam 
v Krušných horách z roku 1562.

Hřebečná
„Hengst angangen“ – tímto stručným zázna-
mem jáchymovského pastora a kroniká-
ře Johanna Mathesia (1504–1565) z roku 
1545, začíná známá historie Hřebečné 
a zdejšího cínového ložiska, posléze jed-
noho z největších v Krušných horách. 
Převládá názor, že se záznam vztahuje 
k založení hlavních dolů na Hřebečné – 
dolu Rote Grube na tzv. Přední Hřebečné 
(Vorder Hengst), ale vyloučen není ani 
Behrův důl na Zadní Hřebečné (Hinter 
Hengst), který později proslul pod jménem 
důl sv. Mauritia. Množství vytěženého cínu 
sice na počátku 17. století v porovnání 
s předchozími desetiletími klesalo, přesto 

však bylo stále rentabilní. Ještě kolem roku 
1610 dosahovala produkce cínu až 40 tun za jediný rok, avšak na počátku třiceti-
leté války produkce pravděpodobně klesla pod 10 tun za kalendářní rok.

Důlní mapa z vyměřování cínových 
dolů a dolových měr podle 
jáchymovského horního řádu 
v Hřebečné u Abertam v Krušných 
horách z roku 1562.
Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 612 x 310 mm,
jazyk: německý, měřítko: měřítko 
neuvedeno, průsvitka: erb, 
autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka montánních 
map a plánů, sign. 1562/MM/1.

Horníci v dole. 

Trejv.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 423 x 326 mm,
jazyk: německý, měřítko: 
[102 mm ≈ 12 láter], průsvitka: erb, 
autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka montánních 
map a plánů, sign. 1562/MM/1.

Dokument patří mezi nejstarší dochované důlní mapy pro oblast současné České 
republiky. V tomto období máme doloženy těžební práce na dole Rote Grube, 
mimo jiné v důsledku vleklého soudního sporu mezi těžaři na Pachmannově žíle 
a žíle Tří králů s jejich sousedy na dole Rote Grube. Toto dokládají dvě kolorova-
né kresby dolu Rote Grube. Vedle štol a rudních poloh je na kresbách zachyceno 
technické vybavení důlního díla a způsob dopravy materiálu na povrch pomocí 
řady rumpálů a trejvů na koňský pohon.



3 Kolorovaná kresba 
Kašperských Hor z roku 1650.

Kašperské Hory
Na Šumavě a v jejím podhůří máme doloženy tři zlatonosné oblasti. Nejbohatší 
na rudu a hornicky nejvíce otevřenou je střední těžební oblast, která postupu-
je od Stach přes Kašperské Hory směrem na Hartmanice. Hornickou činnost 
v Kašperských Horách lze datovat již do konce 13. století. Za vlády lucembur-
ských panovníků došlo k výraznému rozvoji dolování: v té době bylo v provozu 
kolem 300 až 350 stoup a mlýnů. Rozvoj těžby byl podmíněn udělením řady 
privilegií, včetně privilegia znaku, které městu vydal a zaručil císař Maxmilián II. 
Habsburský (1527–1576) v Bratislavě dne 4. října 1572. Stejně tak město využí-
valo obchodních výhod ze svého umístění na Zlaté stezce. K vlastnímu dolování 
se dochovaly účty a výkazy o odvodech kašperskohorského zlata do pražské 
mincovny. V 17. století postihl město úpadek, který byl znásoben dopady třice-
tileté války. Řada dochovaných žádostí adresovaných České komoře vypovídá 
o těžkostech s obnovením těžby a odvodech daní, především v důsledku zchud-
nutí města a hornického těžařstva. Jedna z nich, z roku 1650, popisuje klesající 
výtěžnost z dolů v letech 1641–1645.

Součástí dochovaných montánních spisů je i mapa kašperskohorského revíru, 
která přehledně zachycuje štoly, šachty a mlýny v údolí Zlatého potoka. Na ma-
pě je výrazným grafi ckým prvkem zmíněný Zlatý potok, tekoucí od města smě-
rem k říčce Losenici. Na jeho toku jsou zobrazeny dva mlýny a při soutoku 
s Losenicí ještě technické zařízení na drcení rudy, tzv. puchverk. Na horním 
okraji je schematicky zachyceno město s nejvýraznější budovou, kterou je kostel 
sv. Markéty s původní věží. Nejstarší doly byly založeny patrně na území města. 
Dodnes jsou v okolí Kašperských Hor patrná tři pásma pozůstatků hornických 
prací, probíhající přibližně v západovýchodním směru. Místy byly raženy též níz-
ké štoly po svahu směrem dolů do údolí Zlatého potoka. K nejdůležitějším patřila 
dědičná štola Jan, která měla odvodnit staré doly Třešni, Nebespán, Barboru, 
štolu sv. Václava a Masné krámy.

Nosič záznamu: papír, 1 list,
látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr:
435 x 575 mm, jazyk: německý, 
měřítko: měřítko neuvedeno, 
průsvitka: A: zkřížená kladívka, 
B: písmeno W, autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka montánních 
map a plánů, sign. MM6/299/2/1.

Drtírna rudy.   

Město Kašperské Hory.



75M O N T A N A  –  N E R O S T N É  B O H A T S T V Í  | 



76 |   M O N T A N A  –  N E R O S T N É  B O H A T S T V Í

4 Kolorovaný plán rozšíření stavby 
rybníku Mrhal v Rudolfově z roku 1773 
od důlního měřiče G. Dietricha.

Rudolfov na Českobudějovicku
První nepřímá zpráva o dolování pochází 
z roku 1385, kdy český král Václav IV. po-
volil Václavu Klaricovi a jeho spolutěžařům 
prodávat po dva roky všechno stříbro a rudy, 
vytěžené z dolu Monstrance u Vesce, neda-

leko Rudolfova. Další indicie máme až od počátku 16. století. Důležitá změna 
nastala dne 30. prosince 1585, neboť tehdy město Rudolfov získalo statut horní-
ho města a do obce byly z Českých Budějovic translokovány královské báňské 
úřady. 

Na Budějovicku máme doloženu významnou důlní činnost, ale jen několik 
lokalit vyvíjelo dlouhodobější aktivity a mělo významnější hospodářskou váhu. 
Jednalo se např. o doly Boží vůle, Abraham, Tři králové a Orel. Protože byla 
těžba v prvním období na Budějovicku poměrně rozsáhlá, projevoval jak český 
král, tak Královská komora o důlní podnikání značný zájem. Těžaři byli osvo-
bozeni od placení desátků a král udělil těžařům navíc fi skální podporu. Zdejší 
dolování značně omezovalo pronikání velkého množství důlních vod a naopak 
nedostatek vody na pohon vodotěžných strojů. V průběhu 16. až 18. století 
zaznamenáváme konjunkturální i úpadková období hornické činnosti. Rozho-
dující význam mělo udržení provozu základního vybavení dolů, což se v mnoha 
případech nestalo, řada důlních děl zanikla a nebyla již nikdy obnovena, a to na-
vzdory pravidelným kontrolám ze strany těžařských i správních komisí a odbor-
níků v oboru za účelem podání zprávy o stavu dolování v revíru a možnostech 
případného rozšíření těžby. V roce 1756 přijel na inspekci báňský rada Antonín 
Lemberger, v roce 1765 si doly prohlédl hrabě Prosper Antonín hrabě Berchtold 
(1720–1807) společně s dolnouherským stavitelem vodotěžných strojů a exper-
tem Karlem Josefem Höllem (1713–1783)(23) a v roce 1767 správce vrchního  
báňského úřadu Josef Alex de Adda. S každou snahou o obnovu těžby ve sta-
rých dolech vyšla najevo známá „rudolfovská bolest“, totiž nákladný provoz ply-
noucí z nedostatku povrchové vody, potřebné k čerpání důlních vod z rozsáhlých 
podzemních prostor propojených šachtami. Postupný úpadek těchto lokalit tak 
byl nezadržitelný.

23 Josef Karel Höll byl významným stavitele důlních vodočerpacích a dopravních strojů. Své 
zkušenosti získal od svého otce strojního mistra Matěje Kornela Hölla, který svými zdokonalený-
mi zařízeními zachránil banskoštiavnické dolování. Josef Karel byl v roce 1756 jmenován vrch-
ních strojním mistrem s platem 572 zlatých ročně. Nejvyznamnějším jehodílem bylo vynalezení 
vodostoupacího čerpacího stroje.

Profi l hráze rybníka.                                     



77M O N T A N A  –  N E R O S T N É  B O H A T S T V Í  | 

Pro správné fungování důlních děl bylo zapotřebí zajistit dostatečný vodní zdroj. 
Voda byla nezbytnou součástí pohonu důlních zařízení, především vodotěžních 
kol a vodních kol hamrů a drtíren rudy. V souvislosti s rekonstrukcí nejstarší 
a nejhlubší rudolfovské šachty Třešeň, byla doporučena terénní úprava rybníků 
nacházejících se nad ní, především rybníku Mrhal. Plán představuje rozšíření 
plochy rybníku díky navýšení hráze. V řezu hráze je přitom patrné členění jed-
notlivých částí, včetně kamenné zdi na vnitřní straně hráze a odtokového kanálu. 
Úprava přitom vyžadovala souhlas majitelů okolních pozemků – vedení měs-
ta Českých Budějovic a vlastníků z rodu Schwarzenberků. Budováním vodních 
náhonů navýšením hráze rybníka a stavbou těžního stroje s dvojzvratným ko-
lem, se mělo zajistit dostatečné čerpání vody ze zatopeného dolu. Realizované 
opatření se však brzy ukázalo být nedostatečným a bylo zapotřebí jej doplnit 
koňským žentourem.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 577 x 462 mm,
jazyk: německý, měřítko: 90 mm ≈ 
30 láter, průsvitka: A: Honig&Zoon, 
erb s břevnem a klenotem lilií, B: IV., 
autor: G. Dietrich.
Národní archiv, Sbírka montánních
map a plánů, inv. č. 480, sign. AF/4/I.
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5 Důlní mapa jílovského zlatorudného 
revíru z roku 1737.

Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, tisk, rozměr: 2287 x 1014 mm, jazyk: německý, měřítko:
154 mm ≈ 70 vídeňských sáhů, průsvitka: dvouhlavý orel, autor:
Johann Christian Fischer.
Národní archiv, Sbírka montánních map a plánů, nezprac.

              
Profi l dolu.

78

Práce v dole.
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Jílové u Prahy 
Jílové patří k jednomu z nejstarších horních měst na našem území. Už 
v prehistorické době se zde rýžovalo zlato. Hlubinné dolování zde probíhalo již 
od 13. století, v polovině 14. století zde dosáhly doly hloubek až okolo 200 m pod 
povrchem na zdejší nejvydatnější žíle Šlojíř. Kolem roku 1350 povýšil český král 
Karel IV. Lucemburský Jílové na královské zlatohorní město. O významu zdejší 
těžby svědčí i skutečnost, že v domě Mince sídlil královský urbéř, který dohlí-
žel na těžbu. Rozsáhlou těžbu dokládají také archivní prameny horního sou-
du v Jihlavě i rozsah starých dobývek zjištěných při obnově dolů ve 20. století. 
Technické obtíže spojené s postupem do větších hloubek a čerpání vody vedlo 
k úpadku dolování v 2. polovině 14. století. Husitské války v 15. století pouze 
dokonaly dílo zkázy. Od konce 15. století vzrůstal zájem o zdejší dolování, kte-
rý přetrval po celé 16. století. Poté nastal postupný úpadek. Přes pokusy důlní 
správy obnovit původní činnost, nedosáhla těžba z jílovských dolů nikdy tako-
vé úrovně, jako ve 14. století. V době obnovy báňského podnikání v 18. století 
vznikla celá řada montánních map zejména z tehdy těženého Kocourkovského 
pásma, z nichž část máme v současnosti k dispozici.

Na Kocourském pásmu nedaleko Jílového u Prahy se 
už ve středověku dobývalo zlato. Jednou z lokalit byl důl 
sv. Anna, později přejmenovaný na důl Sancta Maria de 
Victoria (Marie Vítězná). Není bez zajímavosti, že v roce 
1710 získal propůjčku pro svou osobu a další těžaře 
snad nejznámější sochař českého baroka Petr Brandl 
(1668–1735). Na dole Marie Vítězná pokračovalo dolová-
ní i po rozpadu Brandlova těžařstva v roce 1727. Za 17 let 
se zde vydobylo zlato v hodnotě kolem 32 000 zlatých. Například v roce 1727 
byl získán vzorek, který obsahoval zlato v hodnotě 50 dukátů. Od roku 1731 se 
účastnilo dolování na Marii Vítězné také město Jílové.

Rukopisná, bohatě zdobená kolorovaná mapa hluboké dědičné štoly Karla VI. 
a štoly Marie Vítězné z roku 1737 v Jílovém u Prahy od důlního měřiče a hormis-
tra Johanna Christiana Fischera, je ukázkou vysoce odborné technické doved-
nosti a zároveň představuje neobyčejnou výtvarnou hodnotu, z hlediska umělec-
kého zpracování tehdejších důlních map. Mapa je rozdělena na tři horizontální 
části. Zatímco horní a střední část mapy zachycuje podobu krajiny v perspek-
tivě a současně profi l dolu, spodní část tvoří tři obrazová a čtyři textová pole. 
Při práci na obrazech využil autor malířskou techniku, kterou kombinoval s tis-
kem. Původní kresbu fantastické krajiny doplnil vystřiženými postavami horníků 
v dole, které částečně koloroval.

              
Profi l dolu.

Kristus na kříži.
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ŘEKY A VODNÍ DÍLA
Voda byla, je a bude navždy nedílnou součástí života každého tvora na Zemi, 
člověka nevyjímaje. Do okolí vodních zdrojů se vždy soustředil život a zazna-
menaná historie dokládá, že řada jinak důležitých míst bez vody zanikla. Už ve 
starověku vznikala velká architektonická díla spjatá s vodní přepravou. Na čes-
kém území byla největším takovým dílem ve středověku realizace tzv. velkého 
rybníka, v současnosti Máchova jezera, založeného císařem a králem Karlem IV. 
Významnými prvky budované vodní sítě byly v následujícím období rozsáhlé 
rybniční soustavy rožmberské v Jižních Čechách a pernštejnské v Pardubickém 
kraji. Vodní toky byly po staletí aktivně využívány a zajištění jejich udržitelnosti 
a splavnosti bylo v minulosti vnímáno jako jedna ze základních podmínek pře-
pravy nákladů i osob.

První zprávy o lodní dopravě v českých zemích pocházejí z 16. století, nic-
méně už dávno předtím sloužily hlavní toky v Čechách – Labe a Vltava, pro 
převážení materiálu a potravin. Vedle splavování dřeva z pohraničních horských 
oblastí to byla především sůl, která se převážela z rakouských zemí povozy do 
Českých Budějovic, kde byl zřízen solný úřad a hlavní skladiště soli. Odtud se 
nejdříve na vorech a později také na lodích odvážela po Vltavě do Prahy i dál. 
Sůl byla považována za jeden z nejdůležitějších obchodních artiklů a její dopra-
va představovala jednu z priorit v činnosti obchodníků a loďařů. Vltava a Labe 
se staly hlavními tepnami lodní dopravy u nás. To bylo dáno nejen jejich délkou 
toku, velikostí, či splavností, ale také strategickým významem, neboť členily kra-
jinu na větší celky. Ostatní české toky nedosahovaly takové důležitosti, aby se 
uvažovalo o jejich systematickém splavnění. Pro zachování správného a stálého 
chodu lodní dopravy bylo důležité udržet splavnost řeky za každou cenu. Tomu 
bylo třeba podřídit úpravu toku, např. odstraněním náletových porostů podél 
břehů, velkých balvanů a skalisek v řečišti, nebo realizací vhodných propustí na 
jezech. Splavnost řeky ale závisela především na přírodních podmínkách, které 
nebylo snadné regulovat.

První úpravy na Vltavě máme doloženy již v 16. století. Jednalo se o úpra-
vy toku mezi obcemi České Budějovice a Kamýk nad Vltavou. V tomto úse-
ku se začalo s plavbou lodí tehdy střední velikosti, a proto splavňovací práce 
spočívaly hlavně v odstraňování překážejících balvanů, těžbě vzniklých nánosů 

Svatojánské proudy na Vltavě. 
Svatojánskými proudy byly 
označovány peřeje řeky Vltavy 
v úseku mezi Štěchovicemi a Slapy, 
kde řeka protékala hlubokým 
skalnatým údolím. Název byl odvozen 
od barokní sochy Jana Nepomuckého, 
považovaného tehdy za ochránce 
před vodními živly a s vodou spojeným 
nebezpečím. Od roku 1943 je území 
zatopené vodní nádrží Slapy.
Národní archiv, Chalupníček Miroslav, 
inv. č. 5343, sign. 511/11.

Postava voraře, výřez z mapy.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
N 159.

„V životě člověka je jeho čas jen okamžik. 
Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, 
a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry.“
M A R C U S  A U R E L I U S ,  císař římské říše (121–180)
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v plavební dráze či úpravě břehů. Jejich iniciátorem byl v tomto případě solní 
úředník Johann Wuchter z Gmündenu, který provedl revizi vodního toku řeky 
Vltavy. V pozdějším období lodní doprava na Vltavě postupně ustávala, až 
v 17. století prakticky zcela ustoupila jiným formám dopravy. 

V roce 1711 získal inženýr a stavitel Lothar Vogemont desetileté privilegium 
na splavnost řek v Čechách, včetně možného propojení řek Labe, Dunaje a Odry. 
Součástí plánovaného projektu bylo i nasazení technických zařízení, zlepšují-
cích průtok a splavnost řek. Privilegium bylo platné pro České království, včetně 
Moravského markrabství a knížectví Horního a Dolního Slezska. Vogemont mohl 
pro svůj záměr využít služeb všech dostupných světských i církevních vrchnos-
tí, magistrátů, jakož i lidí všech sociálních stavů. Naplněním privilegia měla být 
zajištěna splavnost českých řek, u Vltavy od Rožmberka do Mělníka, u Labe od 
Hradce Králové až k saským hranicím, u Odry od Moravské Ostravy do Hlohova, 
u řeky Moravy dvě míle před Olomoucí až k řece Dunaji, u Dyje od Horních 
Věstonic do Rabensburgu a u řeky Svratky od lesa pod Brnem až k Horním 
Věstonicím. Ale i další řeky v Čechách (Berounka, Ohře, Sázava) a na Moravě 
(Opavice, Olše, Nisa) sloužily ke splavňování dřeva „fl össbar“ a bylo zapotřebí 
jejich řečiště pravidelně čistit a upravovat. 

Další úpravy řeky Vltavy byly prováděny v roce 1727 pod vedením místo-
sudího a rady komerčního kolegia Viléma Matyáše z Glauchova. Členy k tomu 
určené komise byli profesor Jan Ferdinand Schor a adjunkt císařské inženýr-
ské akademie ve Vídni Franz Besold, který získal své zkušenosti z vyměřování 
v Milánském vévodství.(24) Vyslaná komise započala svou činnost dne 24. dub-

24 Svědectví o studiu, podepsané italským kartografem a inženýrem Leanderem Anguissolou 
(1653–1720) a italským astronomem a matematikem Giovanni Jacopem de Marinoni (1676–1755), 

Kolorovaná kresba dopravy soli 
po vodě na vorech z roku 1772
od Daniela Beddeuse.
Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 536 x 370 mm,
jazyk: německý, měřítko: 
139 mm ≈ 6 sáhů, průsvitka: erb 
s korunou a lilií, jméno C.&I. Honig.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
N 159.
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na 1727 za Újezdskou branou v Praze a postupovala proti proudu Vltavy smě-
rem k Českým Budějovicím. Během tohoto postupu regulovala podobu břehů, 
iniciovala odstraňování velkých sklanatých bloků a kamenů v řečišti nebo v jeho 
blízkosti. V některých případech se jednalo o kamenné bloky velikosti 30 x 3 lok-
tů. V úseku u obce Trnovan, na panství Josefa Běšína z Běšin a také za jeho 
fi nančního přispění, byl nově postaven jez s propustí, který měl být modelovým 
příkladem výstavby vodního díla na celé řece Vltavě.  

V příslušném popisu z roku 1821 se uvádí, že šířka Vltavy dosahovala 
15 až 20 sáhů (28,447–37,93 m), zatímco hloubka během letních měsíců pouhých 
15 až 36 palců (0,395–0,948 m). Tam, kde byly přirozené ostrovy, jezy a přírodní 
peřeje, dosahovala hloubka Vltavy pouze 2 až 3 palců (0,053–0,079 m). Na tom 
také záviselo využití lodní dopravy a její možné tonáže, v souvislosti s ponorem 
konkrétního plavidla.

Dominantním artiklem přepravy na vorech a lodích bylo, kromě soli, především 
obilí, stavební materiál a další kupecké zboží. Vor (plť, pramen, Floss, Prahm) 
bylo plavidlo obvykle sestavené z klád (kulatiny), které byly dopraveny na tzv. 
svaziště. Délka jednoho vltavského voru dosahovala až 130 m a obsahovala 
okolo 120–140 m3 dřeva. Jihočeské vory sloužily především jako zásobárna pali-
vového a stavebního dřeva pro Prahu. Pro přepravu zboží se naopak hodily lodě. 

Vltavské lodě (vyráběné v Českých Budějovicích v loděnici rodiny Lanna), 
které vyplouvaly z Českých Budějovic do Prahy a v některých případech až 
k soutoku Labe a Vltavy, měly obvykle délku 14 až 16 sáhů (26,551–30,344 m) 
při šířce 2 až 2,5 sáhu (3,793–4,741 m) a hloubce ponoru 2 až 3 stop 
(0,632–0,948 m). Cesta po proudu řeky trvala většinou 3 dny a cesta zpět proti 
proudu 5 dní. Veškerá doprava se na českých řekách musela řídit instrukcemi 
vydanými Ředitelstvím vodních cest.

V první polovině 17. století se rozhodl strahovský opat Kryšpín Fuk (1585–1653) 
splavnit vybrané úseky Vltavy, především již zmíněné Svatojánské proudy. Císař 
a král Ferdinand III. (1608–1657) jeho návrh přijal a vyčlenil pro tento účel částku 
3 000 zlatých. Další úpravy se prováděly v 18. století, z nichž některé zachycuje 
i ukázka mapy, v tomto případě výřez splavnění řeky mezi obcemi Štěchovice 
a Třebenice. V rámci úprav mělo dojít ke zlepšení plavebních podmínek, 
především k odstranění kamenů a k prolomení některých jezů tak, aby nepřeká-
žely plavbě vorů a nákladních lodí.

Další výrazné změny zaznamenáváme na přelomu 19. a 20. století, souvise-
jící s úpravou břehů a výstavbou nábřeží ve městech.

z roku 1719 přiložil František Besold i ke své žádosti o přidělení místa. Moravský zemský archiv 
v Brně, A8 Zemská registratura, sign. L 7 Zemští zeměměřiči, kart. 622, fol. 550. 

Ukázka skladiště lodí. 
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
nezprac.

BOESEN, Jobst. Jobst Bösens ... 
Anleitung zum Wasser-Bau, oder 
kurzer Unterricht fü r Landleute, … 
Göttingen 1769.
Knihovna Národního archivu, 
Knih. C, IV G 70.
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Výřez z mapy splavnění řeky Vltavy 
v úseku mezi Štěchovicemi 
a Třebenicemi z roku 1770 
od inženýrů Mathiase Mráze 
a Floriana Schindlera.

Autorovi výřezu mapy se podařilo zachytit celkovou situaci v daném úseku, 
včetně detailů, které se objevují až při detailnějším pohledu. Příkladem mohou 
být dva zachycené sloupy na levém břehu řeky. Jeden z nich byl postaven za 
přispění opata strahovského kláštera Kryšpína Fuka, v souvislosti s ukončením 
splavňovacích prací v roce 1643 na skále Sedlo. „Jednalo se o pískovec ukon-
čený železným císařským orlem, který stál na barokní vytesané hlavici, předsta-
vující zpěněné vlny Vltavy.“ Na druhém sloupu byla v roce 1722 umístěna socha 
sv. Jana, podle kterého byla tato část toku pojmenována. V současnosti jsou 
tyto památky na jiném místě z důvodu výstavby Slapské přehrady, a to v obci 
Třebenice.

Řečiště Vltavy s kameny 
a potahovou stezkou.
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Nosič záznamu: papír, 2 listy, látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr: 1433 x 517 mm, jazyk: německý, 
měřítko: 402 mm ≈ 2 000 sáhů, průsvitka: [W], autoři: 
Mathias Mráz, Florian Schindler.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, F/9/10.



86 |   Ř E K Y  A  V O D N Í  D Í L A

Zobrazení tažení lodě proti proudu 
v propusti z roku 1779.

Koňský a volský potah 
při tažení lodi proti 
proudu.

Přírodní podmínky říční dopravy umožňovaly již od středověku úspěšné splouvá-
ní Vltavy a části Labe. Tažení lodí proti proudu se uskutečňovalo buď za pomoci 
zvířat, nebo silou námezdných dělníků. V průběhu let se postupně podél řeky vy-
tvořila tzv. Potahová stezka. Vystavěna byla v letech 1545–1550 za pomoci oby-
vatel obcí, ležících podél Vltavy. Současně s její výstavbou došlo k realizaci prv-
ních větších splavňovacích prací na Vltavě. Název Potahová stezka byl odvozen 

od zápřahu koní, využívaných jako tažná zvířata lodí proti proudu ve směru do 
Českých Budějovic. Ne vždy však postačoval pouze koňský potah. Čas od času 
bylo nutné zapřáhnout i jiná domácí zvířata.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: železogalový 
inkoust, rozměr: 481 x 371 mm, jazyk: německý, 
měřítko: měřítko neuvedeno, průsvitka: koruna 
a písmena MVTR, autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, F/221.
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Splavnění Vltavy v Českých Budějovicích 
od Jeana-Baptista Brequina de Demenge 
(1712–1785) z roku 1772.

Profi l zpevnění břehů. 

Splavňovací práce na Vltavě probíhaly 
v několika etapách od roku 1547, kdy se 
v úseku pod Českými Budějovicemi začalo 
s plavbou lodí střední velikosti. Spočívaly 
především v odstraňování balvanů, těžbě 
nánosů v plavební dráze a v úpravě břehů. 
Celý tok Vltavy byl využíván také pro voro-
plavbu. Splavňovací práce v 18. století řídil 
významný lotrinský inženýr a stavitel Jean-
Baptista Brequin de Demenge. V rámci 
těchto prací byly všechny jezy v Podskalí 
nedaleko zámku Orlík protrhány a umož-
něna tak plavba prakticky volnou řekou. 
Nad Podskalím zůstaly jen původní uzaví-
ratelné propusti. Kromě Vltavy se zabýval 
také regulací dalších řek podunajské mo-
narchie – Moravy, Drávy nebo Dunaje.

Úpravy toku řeky Vltavy u mlýna 
v Českých Budějovicích.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr: 424 x 352 mm, jazyk: německý, 
francouzský, zobrazení: profi l, půdorys, měřítko: 80 mm ≈ 
3 toises, průsvitka: erb s korunou a lilií, autor: Jean-Baptista 
Brequina de Demenge.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 675, sign. E/III/14.
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Nosič záznamu: papír, 3 listy, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
tuš, akvarel, rozměr: 1924 x 434 mm,
jazyk: německý, měřítko: 162 mm ≈ 
130 českých zemských provazců, 
průsvitka: A: erb s břevnem, B: IV, 
autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
F 15.

jazyk: německý, měřítko: 162 mm ≈ 
130 českých zemských provazců, 
průsvitka: A: erb s břevnem, B: IV, 
autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
F 15.

Splavňování řeky Malše a jejích přítoků 
na mapě z 18. století.

Zaniklý nádržní rybník (klauza) 
na Pohořském potoce.
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Řeka Malše pramení pod jménem Maltsch v Rakousku, na severovýchodním 
úbočí hory Viehberg u obce Sandl. V úseku asi 22 km kopíruje státní hranici 
a u Dolního Dvořiště defi nitivně vstupuje na území současného Česka. Malše 
ústí do řeky Vltavy v centru Českých Budějovic. Plán představuje tok Pohořského 
a Černého potoka, pramenícího v Novohradských horách, až po jejich soutok 
a spojení s Malší, a pokračování toku řeky Malše až do Českých Budějovic. 
Trasa toku řek a potoků byla rozdělena do 23 částí, aby bylo možné podrobněji 
dokumentovat jejich splavnost a další možné úpravy související se splavňová-
ním dříví z Novohradských hor do Prahy.

Malše byla vedena jako řeka pro plavení polen „schwemmbar“ z panství 
Kaplice hraběte Buquoye. Jeho splavňovaní umožňovala soustava nádržních 
rybníků (klauz), které byly pravidelně vypuštěny v době splavování.

Město Kaplice a soutok Malše s Černou.    

rybníků (klauz), které byly pravidelně vypuštěny v době splavování.
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Návrh propojení řek Vltavy a Dunaje 
pomocí vodních kanálů z roku 1776.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
tuš, akvarel, rozměr: 697 x 495 mm,
jazyk: německý, zobrazení: půdorys, 
měřítko: 86 mm ≈ 2 míle, 
průsvitka: A: C.&I. Honig, B: IV, 
autor: vrchní leutnant de Langer.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
nezprac.

Území jižních Čech je z hlediska dochovaného fondu technických památek jed-
noznačným reprezentantem i svědkem vývoje evropské architektury, stavitelství, 
rozvoje kartografi e a jejích zobrazovacích metod. Zároveň je toto dochované 
technické dědictví neoddělitelně spjato s evropskou fi lozofi í rozvoje, která před-
znamenala příchod technické revoluce v 19. století.

Vedle budování rybničních soustav to byla snaha propojit toky Dunaje a Vltavy 
prostřednictvím vodních kanálů. Myšlenka propojení Dunaje a Vltavy byla disku-
tována již v časech panování císaře a krále Karla IV. Tehdy vznikla celá řada 
návrhů, z větší části nerealizovaných, až teprve tzv. Schwarzenberský plavební 
kanál poprvé překonal rozvodí a propojil povodí Vltavy s povodím Dunaje. K jed-
nomu z nerealizovaných projektů patřil také návrh vojenského inženýra Langera 
z roku 1776. Na rozdíl od všech ostatních Langer uvažoval o propojení řeky 
Malše s Dunajem v oblasti rakouské obce Windhaagu.
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Spojovací kanál mezi řekami 
Malší a Dunajem u Windhaagu.  
   

Průsvitka.
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DOPRAVA

Tak jako hranice vymezuje území každého státu, tak tvoří silnice páteř dopravní-
ho spojení uvnitř státu i se sousedními zeměmi. Až na několik výjimek v podobě 
splavných řek, se jednalo do konce 19. století o hlavní tepny v osobní a nákladní 
dopravě. Jejich vznik a pozvolný rozvoj byl podmíněn řadou faktorů. Vedle fi -
nančních otázek to byly především přírodní poměry, omezující průchody širokým 
a hustým pohraničním hvozdem. V období raného středověku byly vydržovány 
staré zemské stezky, které sloužily jako hlavní obchodní trasy. České země se 
zdánlivě měly stát, vzhledem ke své poloze ve střední Evropě, křižovatkou vý-
znamných obchodních cest. Ve skutečnosti lze mluvit o kontinentálním význa-
mu pouze u Jantarové stezky, vedoucí od Baltského k Jaderskému moři. Tato 
procházela Moravou podél řeky Odry, dále Moravskou branou a následně podél 
řeky Moravy k Vídni. Základní síť cest v zemích Koruny české byla od 14. století 
víceméně neměnná až do konce 18. století.

Vedle mírové funkce cest, jako spojnic pro dopravu zboží, služeb (kam pat-
ří i pošta) a osob, bylo strategické jejich využití k vojenským účelům. Zejména 
přesuny vojsk, výzbroje, výstroje a výstavba obranných zařízení (Terst) byly 
chápány jako nutný prostředek k zajištění bezpečnosti monarchie. Zároveň se 
objevoval i názor, že čím horší silnice, tím těžší je obsazení země cizími vojsky.

Snaha o podchycení silniční sítě se poprvé zaznamenává v souvislosti s pa-
tentem z 27. února 1737, který stanovil čtyři hlavní zemské cesty (Landstrassen, 
Hauptstrassen, Staatstrassen): Pražská (Lipsko–Praha), vídeňská (Praha–
Vídeň), norimberská-říšská (Praha–Plzeň–Norimberk) a linecká (Praha–České 
Budějovice–Linec). Vzhledem k tomu, že Kladsko bylo až do 40. let 18. sto-
letí součástí zemí Koruny české, je třeba ještě uvést silnici zajišťující spojení 
mezi Prahou a metropolí Slezska–Vratislaví (Praha–Nehvizdy–Nymburk–Nový 
Bydžov–Hradec Králové–Náchod–Broumov–Vratislav).

Tato síť se o několik let později (1751–1756) rozrostla o další, tzv. povinné silnice 
(Vídeňská, Žitavská, Jiřetínská, Trutnovská, Norimberská, Bayreuthská, Linecká, 

Barokní kaplička stojící 
podél mlatové cesty. 
Národní archiv, Chalupníček 
Miroslav, ak. arch.

„Je-li cesta daleká, poznáš sílu koně. 
Trvá-li něco moc dlouho, poznáš srdce člověka.“
Čínské přísloví

Uniforma vrchního dvorského 
poštmistra. 1793.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
S 32.
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Drážďanská, Bavorská, Lipská, Rybářská a dalších 10 méně významných).(25) 

 Tento rozsah tvoří základ současné sítě státních silnic v Čechách. Od druhé 
poloviny 18. století dochází k výrazné proměně, a to v souvislosti s novou výstav-
bou, jejíž patronaci převzal stát.

Rozvoj silniční sítě byl doprovázen rozšířenou nabídkou dopravy zboží, nejen 
lokálního, ale i zámořského. Rakouská monarchie měla k dispozici jen omezený 
prostor pobřeží a pouze se dvěma většími přístavy – Fiume (Rijeka) a Triest 
(Terst). K zajištění pravidelné a bezpečné distribuce zboží vycházely příslušné 
patenty a nařízení, které osvobozovaly řadu produktů od mýta a cla, aby bylo 
možné je bez omezení dovážet nebo odvážet do zmíněných přístavů. V rámci 
zvýšené ochrany byly tyto balíky, sudy a truhly v místě nákladu zapečetěny cel-
ním úřadem a takto dovezeny na místo překladu. Z českých zemí bylo tímto způ-
sobem vyvezeno v roce 1728 především plátno, sklenice, cín, příze a punčochy. 
Naopak, z přístavních artiklů byly od cla osvobozeny např. bavlna, vlna, káva, 
italské sýry, šafrán, kakao, vanilka, olivy, mandle, rozinky, rýže atd. Velice cen-
ným artiklem byl také dovoz čerstvých mořských plodů (ryby, měkkýši a korýši), 
které byly dostupné ovšem pouze vyšší společnosti.(26)

Cílem obchodu byly i takové komodity, jako jsou semena a exotické rostliny 
z Asie, Afriky či Ameriky. Na jejich dovozu se podílela celá řada rakouských a ně-
meckých obchodníků (Johann Carl Corthum ze Zerbstu(27)), kteří je nakupovali pře-
devším z belgických a holandských zahradnictví (Jacobus Gans z Haarlemu(28), 

Paul a Simon Moerbeek z Haarlemu(29)). Tyto rostliny a semena skončily v zámec-
kých parcích a zahradách významných šlechtických rodů (Chotkové, Salmové, 
Lichtenštejnové, Rohanové).

Inspirace k výstavbě nových moderních silnic pochází z Francie, kde se poprvé 
začaly stavět umělé zpevněné silnice s náspem, opěrnými zdmi a odvodňovacími 
příkopy, kterým se říkalo chaussée,(30) a jejíž pozůstatky můžeme ještě dnes spatřit 
v krajině. Jejich hlavní výhoda spočívala v tom, že byly sjízdné v každém ročním ob-
dobí a vedly mnohem přímočařeji. Mnohé silnice byly lemovány alejemi stromů(31), 

které dnes patří mezi ceněné prvky krajinářství a přírodní biodiverzity.

25 Povinnými silnicemi byly královskými patenty označeny hlavní dopravní tahy (Haupt nebo 
Zwangstrassen), na rozdíl od vedlejších (Nebenstrassen).
26 V roce 1726 nabízel Charles Latham pražskému místodržitelství dovoz mořských plodů 
z Portugalska, Francie a Velké Británie. Mezi nimi se nacházely mj. anglické ústřice (5 zlatých/ 
100 ks), mořské mušle (1 zlatý/100 ks), treska obecná (45 krejcarů/34 ks), treska jednoskvrnitá  
(17 krejcarů/12 ks), platýz (17 krejcarů/12 ks), nakládaný jeseter (30 krejcarů/30 ks), zavařený 
kaviár (1 zlatý 30 krejcarů/1 ks), anglické šproty (1 zlatý/1 ks), mořský humr nebo krab (5 zla-
tých/1 ks) atd. NA, Staré české místodržitelství, kart. 316, sign. 1726/I/d.
27 Johann Carl Corthum (1740–1815), německý zahradník a pěstitel. V roce 1762 se usadil 
v Zerbstu a založil zde významnou lesní školu. Zároveň přispěl ke zlepšení vinařství v Německu.
28 Jacobus Gans (1737–1802?), holandský květinář a projektant zahrad z Haalermu a Hillego- 
mu. Dochovaly se jeho tištěné katalogy amerických stromů „Catalogue de divers Abres Americains 
et d´Autres plantes etrangeres“.
29 Paul a Simon Moerbeek, holandští zahradníci a květináři.
30 Od roku 1752 začala v Českých zemích nová perioda ve vývoji silnic, která představovala 
nový systematický způsob stavby a přestavby silnic na tzv. Commercialstrassen. Na jejich údržbě 
se v první etapě podílely soukromí pachtyři. Později tuto povinnost převzalo silniční ředitelství. 
NA, SMP, inv. č. 432, sing. D/III/8, František Roubík, Ke vzniku první generální mapy silnic, pošt 
a mýt v Čechách z roku 1787 (strojopis).
31 Především díky rozhodnutí arcivévodkyně Marie Terezie vznikly v českém prostředí řady 
alejí. Povinnosti sázet stromy u nových císařských silnic byly vedeny především z důvodů hospo-
dářských, orientačních a bezpečnostních. Měly chránit cestující a tažná zvířata před slunečním 

Reskript císaře Karla VI. k dopravě 
zboží z rakouských přístavů Terstu 
a Rijeky.
Národní archiv, Sbírka Ústředního 
zemědělsko-lesnického archivu, 
Patenty 1725–1730, inv. č. 8, rkp. 14.
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Roku 1793 bylo započato s postupným přebíráním důležitých silnic do stát-
ní správy a jejich novou výstavbu mělo na starosti Ředitelství pro stavbu silnic 
(Landeswegdirection). Byly stanoveny instrukce, technické a finanční předpisy 
pro jejich stavbu a udržování.

žárem a pochodující vojska před spatřením, a zároveň je zásobovat ovocem. Tento typ ovocných 
stromořadí, dnes, bohužel, mizejících, nás z Evropy také vyděluje (v dobrém slova smyslu).

Mapa státních silnic v Čechách 
podle stavu z roku 1792.
Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr:  
361 x 258 mm, jazyk: německý, 
měřítko: 55 mm ≈ 8 českých 
mílí, průsvitka: erb s korunou 
a lilií, autor: Joseph Born.
Národní archiv, Sbírka map 
a plánů, inv. č. 1703,  
sign. B/XVIII/21.

Instrukzion für die kaiserlich-königliche 
Landesweeg-direkzion im Königliche 
Böhmen. Prag 1794.
Knihovna Národního archivu, Knih. A,  
III V 9 / III V 45 / III V 45a / III V 45b.
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Podrobná pohraniční a celní mapa 
z roku 1676.

Rukopisná kolorovaná mapa Čech byla zhotovena písařem celního úřadu v Praze 
Janem Stichem na základě jeho vlastních autentických zážitků, získaných bě-
hem úředních (služebních) cest. Písmo provedené černým železo-duběnkovým 
inkoustem je v současné době na hranici čitelnosti. Orientace mapy je severní, 
jak je patrné na směrové růžici umístněné uprostřed v blízkosti Prahy. Celá mapa 
je při okrajích ohraničena černou tištěnou páskou s květinovým motivem, do-
plněnou geografi ckými souřadnicemi. V pravém dolním rohu je umístěn v ozdob-
né kartuši popis mapy a legenda. Mapa složená z více listů ručního papíru z roku 
1676 zachycuje území Čech, kam autor zajížděl na revizi pohraničních celních 
orgánů. Vedle sídel hlavních celních úřadů jsou na mapě vyznačeny jednotlivé 
místní celní služebny a na hranicích i výběrčí celních lístků. 

Celek je dále doplněn silniční a říční sítí s výraznými krajinnými prvky, jako 
jsou vrcholy Říp, Bezděz, Kunětická hora, Radyně nebo rybníky Čeperka, 
Rožmberk a Jordán. Zřetelným písmem jsou vyznačena místa, kde byl Stich 
ubytován a odkud podnikal své cesty k hranicím: Cheb, Přísečnice, Chomutov, 
Jablonné v Podještědí, Trutnov, Vysoké Mýto, Německý Brod, České Budějovice, 
Prachatice a Tachov. Pro zjednodušení využil autor na mapě značkových razí-
tek pro zobrazení lesů, hor a jednotlivých lokalit. Zásadním smyslem mapy bylo 
detailní zachycení komunikační sítě v pohraničním území celé země, které bylo 
doposud v kartografi i zcela opomíjeno a které dokázal grafi cky překonat až Jan 
Kryštof Müller (1673–1721) na své mapě Čech z roku 1720.

Říp.    

Sněžka. 
Bezděz.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr: 1310 x 1150 mm, jazyk: německý, 
měřítko: měřítko neuvedeno, autor: Jan Stich.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 883, sign. A/VII/4.
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Mapa silniční sítě jižních Čech 
a Horních Rakous od Českých 
Budějovic po Linec, s rozlišením silnic 
pro obchodní přepravu zboží.
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Ze zatím neznámého podnětu vznikla někdy v 17. století, snad po vydání císař-
ského mandátu z roku 1652 o povinné dopravě zboží přes rakouský Freistadt, 
zajímavá rukopisná kolorovaná mapa. Zachycuje rozsáhlé území jižních Čech 
a části Horního Rakouska až k řece Dunaji, včetně měst Pasova a Lince. Vedle 
výrazného ztvárnění řeky Dunaje se čtyřmi mosty a jedním plavidlem, jsou na 
mapě patrné lesní partie Šumavy a Waldviertelu. Střed mapy zaujímá Freistadt 
(Cáhlov), od středověku důležité centrum obchodu a překladiště soli vyvážené 
také do Čech. V levém dolním rohu se nachází legenda s výkladem ke třem 
variantám přeshraničních cest. Po šedivě vyznačených silnicích se měl dopra-
vovat veškerý sortiment obchodního zboží kromě potravin. Červeně označené 
cesty mapa znázorňuje jako pravé silnice, sloužící k přepravě domácích potra-

vin v Horním Rakousku. Naopak, 
černé silnice byly pro dálkovou 
dopravu zakázány. Mapa regist-
ruje veškerá dopravní spojení na 
sever od Dunaje směrem k hrani-
cím a dále do Českých Budějovic, 
Třeboně a směrem přes Zwettl na 
Moravu.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, akvarel, 
rozměr: 770 x 440 mm, jazyk: německý, 
měřítko: měřítko neuvedeno, průsvitka: 
neidentifi kovaná v kruhu, autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 948, 
sign. F/V/24.

Město Linec s mostem přes Dunaj.

Friestadt (Cáhlov).
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Mapa Terstu a okolí z konce 18. století.

Terst (Trieste, Triest) býval nejdůležitějším přístavem Rakousko-uherské monar-
chie, což mu vtisklo středoevropský a zároveň mnohonárodnostní ráz. Žily zde 
vedle sebe komunity mnoha národů i náboženství. Město si do konce 18. století 
uhájilo v rámci soustátí vnitřní autonomii. K rozvoji města došlo zejména poté, 
kdy jej císař Karel VI. (1685–1740) v roce 1719 prohlásil svobodným přístavem. 
Obchodovalo se tu se zbožím z Ameriky a z Indie. Město sloužilo jako tranzitní 
přístav pro vývoz rakousko-uherské produkce a dovoz, především exotického 
zboží. Zároveň patřilo k týlovým základnám rakouského námořnictva k ochra-
ně zájmů monarchie v oblasti Jaderského moře. Na mapě jsou patrné prvky 
pevnostního charakteru města: fortifi kace, zahrnující středověký hrad s bastio-
ny a městské opevnění. Okolí přístavu doplňují charakteristické pobřežní partie 
s vinicemi.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: akvarel, tuš, 
železogalový inkoust, rozměr: 
1418 x 919 mm, jazyk: německý, 
měřítko: 229 mm ≈ 2 000 vídeňských 
sáhů, průsvitka: A: erb s korunou 
a lilií, jméno C. & I. Honig, B: IV, 
autor: August Pokorni.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
nezprac.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: tuš, 
rozměr: 484 x 320 (462 x 302) mm, jazyk: německý, 
měřítko: měřítko neuvedeno, průsvitka: A: znak 
s korunou uvnitř věž s bránou a písmenem K, 
B: IDF, autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 3803, 
sign. L/XXI/3.
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Situační plán česko-saské hranice 
u Přísečnice v souvislosti s odebráním 
zboží saskými úředníky z roku 1769, 
od důlního měřiče 
Josefa Büttnera v Jáchymově.

Fenomén pašování zboží byl častým prohřeškem především v horských, těž-
ko dostupných oblastech. Týkalo se to zejména lesních partií Šumavy, Krkonoš 
a Krušných hor. Právě posledně jmenované hory se staly v roce 1769 svědkem 
výjimečné události, která přímo nemá souvislost s pašováním, týká se však pře-
pravy zboží a ve svém výsledku vedla k přepadení za bílého dne. Podstatou spo-
ru se stala přeprava zboží ze Saska do Čech mezi obcemi Vejprty a Kovářská. 
Dne 19. července 1769 převáželi čeští bankální úředníci 28 zapečetěných zási-
lek zboží, když náhle, těsně před obcí České Hamry, byli přepadeni saskými cel-
níky, zboží jim bylo násilně odebráno a celníky odvezeno do Oberwiesenthalu. 
Výraznými prvky na mapě jsou vedle skupiny lidí také státní znaky Saska 
a Rakouska, vlevo dole pak český lev. Horní polovinu vyplňuje ozdobná parerga 
obsahující popis celé události od důlního měřiče Josefa Büttnera.

Pila v Českých Hamrech.Pila v Českých Hamrech.

Znak Rakouské 
monarchie. 
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: 
železogalový inkoust, akvarel, rozměr: 701 x 373 mm, 
jazyk: německý, zobrazení: pohled, měřítko:
127 mm ≈ 60 vídeňských loktů, průsvitka: A: erb 
s korunou a lilií, jméno C. & I. Honig, B: C. & I. Honig, 
autor: Josef Büttner.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, D 34.

Znak Saského knížectví.

Přepadení na cestě ze Saska.
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Mapa česko-slovenského pomezí 
u obce Strání z roku 1783.

Jedná se o rukopisnou kolorovanou mapu, která zachycuje oblast zemské hra-
nice mezi Moravou a Slovenskem. Jedná se konkrétně o úsek silnice od osady 
Strání (součást obce Strání), jejíž vznik je spojen se sklárnami, až k Moravské 
Lieskové u Nového Mesta nad Váhom. Písmo je provedeno černým železo-
-duběnkovým inkoustem. Orientace mapy není uvedena, ale podle dispozice 
je patrné, že jih je orientován na horní okraj. Mapové dílo je ohraničeno dvo-
jitou černou linkou. Popis je umístěn v pravém dolním rohu v ozdobné kartuši. 
Mapu tvoří jeden list ručního papíru z roku 1783. Její vznik souvisel se stávajícím 
systémem komunikací, které byly nepravidelně sjízdné, podle místních přírod-
ních podmínek. Vedle hlavní silnice podél potoka Klanečnice registruje mapa 
provizorní přechody přes horské svahy označené místními názvy Těžký vrch 
a Mandlová. Oblast těsně u hranic je označovaná jako Šance, kde zřejmě dříve 
existovalo nějaké opevnění nebo val. 

Česko-moravská hranice 
mezi Strání a Moravské Lieskové.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu:
železogalový inkoust, akvarel, rozměr: 464 x 324 mm,
jazyk: německý, měřítko: 77 mm ≈ 500 moravských 
sáhů, průsvitka: erb s korunou a lilií, autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, B 85.
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Plán celního úřadu v městě 
Bielsko-Biała z roku 1784.

Clo a ungelt
Na území českého státu byla od nejstarších dob uzlovým bodem dálkového 
obchodu Praha a v ní stará celnice v Týnském dvoře, podle poplatku tam vybí-
raného zvaná Ungelt. Do Prahy se vozila například sůl, drahé látky, koření apod. 
Z Čech pak vyváželi obchodníci kožešiny, slad, chmel a med. Vstup na území 
Čech byl zajištěn zemskými branami přes průseky v pohraničních hvozdech, 
které střežily pomezní hrady. Panovník pověřoval výběrem poplatků spojených 
s obchodem zvláštní úředníky – celníky. Vedle povinnosti výběru cla měli zajiš-
tovat ochranu hranic. Hustota sítě celnic a výběrčích stanic na hranicích nebyla 
stejná. Větší důraz byl kladen na hranici s německými zeměmi, menší na hra-
nici uvnitř soustátí: česko-moravské, česko-rakouské, moravsko-uherské a mo-
ravsko-rakouské. Pravidla a postupy pro průchod zboží byly vydávány formou 
celních řádů a sazebníků. Jeden z prvních celních řádů a sazebníků pro země 
Koruny české byl vydán v roce 1751. Jednotný celní řád pro české, alpské a pol-
ské země (země ne uherské) nabyl platnosti v roce 1775 a upravoval výběry cel 
a ochranu území.

V tomto ohledu je třeba odlišovat mýto, clo a ungelt, neboť mají odlišný vý-
znam. Zatímco mýto byla fi nanční náhrada za užívání silnic, mostů, přívozů a vy-
bírala jej místní vrchnost na stanovených místech při průchodu jejím územím, 
clo byla veřejná daň, kterou vybíral panovník za dovezené zboží při překročení 
hranice jím spravovaného území. Ungelt byl povinný poplatek neboli clo ze zbo-
ží, které bylo dovezeno do města za účelem jeho prodeje a rovněž označoval 
i místo (celnici), kde se tento poplatek vybíral.

Skladiště zboží.
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Během 1. dělení Polska v roce 1772 Habsburská monarchie anektovala jiho-
západní část Malopolské provincie. Jednalo se o území, které se v minulosti 
konstituovalo na historicko-právních základech jako Halič. Tato začleněná část 
Haliče dostala status Království Haličsko-Vladiměřského. Město Bielsko-Biała 
přitom stálo na hranicích mezi Haličí a Slezskem, proto zde stával také celní 
úřad, v blízkosti řeky Bělá, na hlavní silnici směřující do Krakova. Plán ukazuje, 
jak objekt úřadu vypadal, včetně jeho vnitřního členění. Zatímco levá část patřila 
úřadu slezskému (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6), pravá strana náležela haličskému (č. 8, 9, 
10, 11). Stejné členění bylo i v prvním patře, které sloužilo především jako byty. 
Společným prostorem byla místnost č. 7, kde se nacházela solnice.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 663 x 467 mm,
jazyk: německý, měřítko: 100 mm ≈ 
10 rakouských sáhů, průsvitka: A: erb 
s korunou a lilií, jméno C. & I. Honig, 
B: IV, autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
nezprac.
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Poštovní trasy z města Plzně 
zachycené na mapě z roku 1785.

110

Pošta
Vedle pravidelného spojení, zajišťujícího přepravu zboží a osob, sloužily stezky 
a silnice též jako nástroj k přenosu informací a myšlenek. 

K nejvýznamnějším institucionálním prostředníkům šíření informací patři-
la poštovní služba. Už v raném středověku obstarávali přepravu formani, ob-
chodníci, kurýři či příležitostní poslové. Státní správa, pozemková vrchnost 
a církevní správa si na své náklady vydržovala vlastní řádné posly (Botten). 
Posel byl vybaven nepromokavou brašnou, kde uschovával doručované písem-
nosti a také potvrzení pána či instituce, které složil přísahu. Myšlenka státní 
pošty byla známa již od konce 15. století, ale až zásluhou rodů 
Thurn-Taxisů a Paarů v 18. století dochází k intenzivnímu budo-
vání poštovního spojení v rakouské monarchii, zajišťující ved-
le diplomatických a vojenských potřeb panovníka také poštovní 
služby rozvíjejícímu se evropskému obchodu, manufakturní výro-
bě i zámořským objevům. Jedním z důvodů bylo omezení konku-
rence soukromých poslů, kvůli kterým poštmistři přicházeli o zis-
ky. V tomto ohledu to byl zejména Poselský řád královny Marie 
Terezie z roku 1750, která se snažila konkurenci poslů omezit.(32)

Poštovní služby a poštmistři se těšili všeobecné vážnosti a nesmě-
li být zatěžováni dalšími břemeny: ubytováním vojska, organizací 
stráží, exekucí na koně atd. V polovině 18. století došlo k udělení 
dědičných poštovních privilegií a poštovní stanice přecházely na 
další členy rodiny.

Titul poštmistra (Postmeister) byl od počátku vyhrazen pouze 
správcům pražského hlavního poštovního úřadu, kdežto jim pod-
řízení správcové venkovských poštovních stanic se nazývali poš-
tovní pomocníci, opatrovníci pošty, správci pošty (Postknecht, 
Postferwezer, Postverwalter). Správce hlavního poštovního úřadu měl význam-
né postavení a tomu odpovídalo také jeho fi nanční ohodnocení.

Poštu tvořila síť stanic, která přispěla k rychlejšímu doručování zpráv. Posel 
mohl přesedlat na čerstvé koně, kteří zde byli k dispozici. Velký důraz byl kla-
den na poštovní spojení, jak ve vnitrozemí, tak se zahraničím. Řádná pošta se 
zpravidla vypravovala dvakrát týdně, podle dané situace. Poštmistři museli za-
městnávat písaře a další poštovní personál pro údržbu například stájí a kočárů. 
O jízdní poště se dá hovořit až v době, kdy byly zavedeny poštovní vozy diligen-
ce, z nichž první jezdil mezi Vídní a Řeznem.

Nejdůležitějším poštovním spojem kromě vídeňského, byla říšská silnice 
přes Plzeň do Norimberku a Řezna (Praha–Chrustenice–Zdice–Cerhovice– 
Rokycany–Plzeň–Stod–Horšovský Týn–Klenčí). Podle Františka Roubíka se ke 
zřízení trati vázal císařský mandát z 19. prosince 1533, v němž král oznámil, 
že zřídil v příležitostných místech svou poštu a vyzývá všechny, aby královskou 
poštu podporovali a byli jí služebníky při najímání koní.

32 Poselský řád, Sbírka ÚZLA, inv. č., 11.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 

akvarel, rozměr: 443 x 377 mm,
jazyk: německý, měřítko: měřítko 

neuvedeno, průsvitka: znak s korunou 
(nečitelný), autor: neznámý.

Národní archiv, Presidium českého 
gubernia 1782–1787, sign. P 2–5, 

kart. 35.

Poštovní dopravní uzel Plzeň. 
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Plzeň byla významným poštovním uzlem mezi Prahou a říšskými městy. Zároveň 
se zde propojovaly další poštovní trasy od Vídně a Chebu. Plán souvisí s nově 
navrženým poštovním spojením s Horažďovicemi přes Zavlekov, Klatovy a Přeš-
tice do Plzně, přičemž do Zavlekova měl být přesunut poštmistr ze Zelené Hory, 
kudy procházela původní trasa z Vídně. Nově měl být obsazen poštmistrovský 
úřad v Klatovech a v Přešticích, zatímně však mohla zůstat jako správkyně Marie 
Anna Halinová. Na plánu jsou vyznačeny konkrétní přepravní dny z počáteční 
stanice do stanice cílové. Z Prahy přicházela pošta ve čtvrtek kolem 5 hodin ráno 
a v neděli ve 12 hodin. Opačným směrem odcházela pošta ve středu a v sobotu 
v 16 hodin. Přepravní doba trvala tedy přibližně 17 hodin. Gubernium se obávalo 
výrazného zpožďování služby, protože podle informací zůstávala ležet na plzeň-
ském krajském úřadě velká řada neodvezených zásilek.

Doručování pošty 
z Prahy do Plzně a zpět.
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Úspěch doručování pošty závisel na spolehlivosti, rychlosti a rozšiřování poš-
tovních služeb. Jejich kvalitu však ovlivňovaly přírodní podmínky, technický stav 
komunikací a v neposlední řadě bezpečnost cestování, nejistá především ve vá-
lečném období a samozřejmě technický vývoj samotných vozidel. Neuspokojivý 
stav dopravních vozidel byl jedném z důvodů, proč muži cestovali výhradně koň-
mo nebo pěšky, dámy pak v nosítkách a na neodpružených vozech s nezavěše-
nou kabinou jen v krajním případě.

Kvalita silnic a mostů a náklady na jejich udržování se stávaly terčem stíž-
ností zemské správy a obchodníků. Záviselo tedy na dané vrchnosti, přes jejíž 
pozemky komunikace vedla, jak se starala o sjízdnost silnice. Vedle veřejných 
cest určených pro dopravu existovaly cesty postranní, regionální, jejichž kvalita 
byla pochopitelně nízká. Celá řada nařízení ale přísně trestala používání zaká-
zaných stezek a pašování zboží přes hranice. V druhé polovině 18. století došlo 
k výstavbě nových spojení, která rozšířila dopravu do odlehlejších částí země 
a také zvýšila pohodlí cestujících.

Vedle poslů se k doručování většího množství zásilek využívala poštovní dopra-
va, která se vždy odvíjela od účelu a vlastností převáženého předmětu. Poštovní 
vozy přitom představovaly celou plejádu zařízení od jednoduchého s otevřenou 
korbou, přes bezpečnostní až po ty nejhonosnější, později sloužící k přepravě 
osob. K nejznámějším vozům patřil c.k. poštovní dostavník, který převážel poštu 
především po hlavních poštovních tratích. Jeho řízením byl vedle kočího pověřen 
ještě postilion v rakouské poštovní uniformě, který troubil vždy při příjezdu do měs-
ta tak, aby obyvatelé byli informováni o jejich příjezdu. Na přelomu 17. a 18. sto- 
letí se v přepravě uplatňovaly nové typy vozů, které předznamenávaly bouřlivý 
rozvoj kočárové dopravy, neboť kočár se stal doplňkem a nejen jím, každé šlech-
tické společnosti. Vedle čtyřkolových se objevily i lehčí dvoukolové. Vše rovněž 
souviselo se zlepšením jízdních vlastností dopravních prostředků, s rozvojem do-
pravy a se zkvalitněním silničního spojení.

Lehký poštovní vůz z roku 1809.
Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 382 x 250 mm, 
jazyk: německý, měřítko: 120 mm ≈ 6  
[míra neuvedena], průsvitka: 
heraldický lev v oválném kruhu se 
svazkem sedmi šipek a kloboukem 
nabodnutým na kopí, s písmeny 
Vryheit, opisem Pro Patria Eiusque 
Libertate, korunou a stromem 
v klenotu,(33) autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
S 40/1.

33 Toto je symbol sjednocených nizo-
zemských republik (1581–1795), který se 
používá jako vodoznak v letech 1654 až 
1720. Motto obklopující lva zní: „Pro Patria 
Eiusque Libertate“ (Pro zemi a svobodu), 
banner pod ním nese nizozemské slovo 
Vryheid „svoboda.“

Průsvitka.
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Poštovní vůz z roku 1802.
Nosič záznamu: papír, 1 list, 

látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 350 x 230 mm,

jazyk: německý, měřítko: 131 mm ≈ 5 
[míra neuvedena], průsvitka: C. & I. 

Honig, autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map 

a plánů, S 49.

Mince z období 18. až 19. století.
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ARCHITEKTURA 
A URBANISMUS

Architektura se nesmazatelně zapsala do paměti české krajiny a její vlivy, pře-
vzaty z oblastí, které se staly kolébkou nových stavebních slohů, ze západní 
a jižní Evropy (Itálie), jsou patrné dodnes. V průběhu 17. a části 18. století se 
z post renesanční Itálie rozšířil další nový a svébytný kulturní sloh. Stal se uni-
verzálním a sjednocujícím činitelem v rámci Evropy a teprve mnohem později byl 
přiléhavě nazván barokem, i když návaznosti na renesanci dlouho přetrvávaly.(34)

Baroko je přitom pojem vyjadřující něco nepravidelného, bizarního, a nerovného. 
Mnohý architekt a stavitel té doby hodlal napodobit italské a francouzské vzory, 
kostely a zámky vybudované či přestavěné v barokním slohu. Platilo to i v pří-
padě Rakouské monarchie a její tehdejší architektury. Zámky, kostely, či veřejné 
budovy nebyly navrhovány pouze jako funkční stavby, ale měly účinkovat i jako 
fantastický svět, jako divadelní kulisy a v neposlední řadě i jako znaky slávy 
a moci stavebníka či Boha „Ad maiorem Dei Gloriam“, „Ecclesia Triumphans“.

Česká krajina zůstává dodnes ve své podstatě krajinou barokní. Po dobu 
17. a 18. století vzniklo nespočetné množství kostelů, zámků, paláců, domů 
a dvorů i drobných objektů kapliček a božích muk, lemujících cesty a horizonty 
vyskytující se nad nimi. Podobu dnešní, pohledově otevřené, krajiny vytvářelo 
barokní stavitelství v takové míře, jako žádná jiná historická kulturní epocha.

Mezi první výrazné a nejstarší zachované barokní objekty v pražském pro-
středí patří kostel Panny Marie Vítězné v malostranské Karmelitské ulici a jeho 
protipól, Matyášova brána Pražského hradu. Se jmény Giovanni Maria Filippi
(1565–1630) a Giacomo de Vaccani se dostávají do českého prostředí výrazné 
stopy římského barokního vlivu. České stavovské povstání, které následovalo 
konečné vítězství Habsburků v tomto konfl iktu a silové prosazení jimi podporo-
vané rekatolizace, to vše spolu s několika vlnami třicetiletého válečného kon-
fl iktu citelně poznamenalo české prostředí. Jediným povoleným náboženstvím 
se stalo římskokatolické vyznání. Zatímco desítky tisíc obyvatel a často i celé 

34 Stejně tak dnes se objevují podobné názory, které pokazují na geografi cký záběr secese 
nebo tzv. International Stylu, res. funkcionalismu.

Nové Dvory na Kutnohorsku.
Městys Nové Dvory leží čtyři 
kilometry severovýchodně od centra 
města Kutná Hora. Původně se 
jednalo o majetek sedleckého kláštera, 
který v 16. století společně s celým 
žehušickým panstvím a řadou obcí 
patřících městu Kolín, získal Karel 
starší ze Žerotína (1509–1562). Nové 
Dvory se tak staly centrem nově 
vzniklého panství. Z jeho synů převzal 
panství Nové Dvory Kašpar Melichar 
ze Žerotína (1559–1628) a nechal 
zde vybudovat čtyřkřídlý renesanční 
zámek, který je v přestavěné podobě 
dochován dodnes.
Národní archiv, Chalupníček Miroslav, 
inv. č. 950, sign. 212/4.

„Matkou umění je architektura. 
Bez vlastní architektury 
naše civilizace nemá duši.“
F R A N K  L L O Y D  W R I G H T  ( 1 8 6 7 – 1 9 5 9 ) ,  americký architekt

Dřevěná konstrukce hrázděného 
domu jáchymovské huti z roku 
1804 (výřez).
Národní archiv, Sbírka montánních 
map a plánů, nezprac.
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rodiny odcházely do exilu, vstoupily do země významné misionářské řády v čele 
s Jezuity a s nimi nové šlechtické rody.

V souvislosti s válečnými konfl ikty třicetileté války a následujících let bylo za-
potřebí zabezpečit ochranu pražských měst, ale i rozsáhlejšího prostoru české-
ho království a jeho významných bodů. Barokní opevnění v 17. století obklopilo 
Prahu v podobě pětibokých bastionů jako pevný celek, podle plánů vojenského 
inženýra Giovanni Battisti Pieroniho (1586–1654) a za spolupráce generála hra-
běte Francisco Conte de Wijmes.

Mezi staviteli najdeme významné postavy architektury, stavitelství a zeměmě-
řičství, jako např. Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferovi, Bartolomea Scotti, 
Bernhardta Andrease Klausera a další. Výrazně se pozměnila také podoba praž-
ského Vyšehradu jako pevnostní citadely. V 18. století docházelo k nové vlně 
opevňovacích prací a ke vzniku nových pevností, což bylo i reakcí na územní 
změny po ztrátě části Slezska a Kladska, ale i na nové vojenské prostředky. 
Projekt pevnostního města Plesu, v současnosti Josefova,(35) vypracoval fran-
couzský vojenský inženýr v habsburských službách Claude Benoît Duhamel de 
Querlonde (1721–1808), který patřil k významným představitelům francouzské 
inženýrské školy. Změny se dotkly dalších velkých měst – Chebu, Hradce Králové 
a Olomouce. Ve stejné době vznikla vedle Josefova také pevnost Terezín (zal. 
1780), podle projektu hraběte Pellegriniho.

Po uzavření Vestfálského míru a ukončení více jak tři desítky let trvající války 
nastalo v Čechách období stavební konjunktury. Ta jenom upevnila postavení 
italského stavebního monopolu a navázala na jeho roli z konce předcházejícího 

35 Na výstavbu pevnosti bylo mj. použito 20.000 sáhů dřeva z trutnovských rezervních lesů, 
které byly splavněny po Labi. NA, MM, 1782, kart. 48, č. 126;1783, kart. 51, č. 224, 231, 259.

Systémy barokních opevnění 
pevnostních staveb.
Datace: [18. stol.], nosič záznamu: 
papír, 1 list, látka záznamu:
železogalový inkoust, akvarel, 
rozměr: 556 x 441 mm, jazyk: 
německý, měřítko: měřítko 
neuvedeno, autor: Christoph Hübner.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
nezprac.

V souvislosti s válečnými konfl ikty třicetileté války a následujících let bylo za-
potřebí zabezpečit ochranu pražských měst, ale i rozsáhlejšího prostoru české-
ho království a jeho významných bodů. Barokní opevnění v 17. století obklopilo 
Prahu v podobě pětibokých bastionů jako pevný celek, podle plánů vojenského 
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století. Stavitelské rodiny Luragů, Carloneů, Scottiů, Orsiů, Palliardů a řada 
dalších, postupně v českém prostředí zdomácněly a sdružovaly se v prosperují-
cích stavebních společnostech, jež byly schopny přijímat a plnit kompletní staveb-
ní zakázky od návrhu až po dokončení stavby. Tito stavitelé a řemeslníci byli usa-
zeni zejména na Malé Straně pod Pražským hradem, ale svou kapli Nanebevzetí 
Panny Marie si zbudovali na druhém břehu Vltavy u Klementina. Vedle vlastních 
projektů, pod kterými byli podepsáni představitelé těchto společností, se jednalo 
o komplexní řemeslnickou realizaci všech zednických, kamenických, štukatér-
ských a dalších souvisejících prací. První realizací stavební skupiny stavitele 
Carla Luraga (1615–1684) se stala modernizace staroměstského kostela sv. 
Salvátora a dále výstavba rozsáhlého areálu Klementina, hlavního sídla tehdejší 
protireformace v Čechách. K nově nastupující generaci stavitelů v poslední čtvr-
tině 17. století náležel francouzský stavitel Jean Baptiste Mathey (1630–1696). 
Své výjimečné schopnosti vtiskl do staveb pražského Arcibiskupského paláce na 
Hradčanském náměstí, kostela sv. Františka u kláštera Křižovníků s červenou 
hvězdou, ale i do reprezentativních staveb, jakými jsou pražský Toskánský pa-
lác, letohrádek Troja či Jízdárna Pražského hradu. Mathey se spolu s bavor-
ským stavitelem Kryštofem Dientzenhoferem (1655–1722) řadí k prvním, kteří 
prolomili staleté monopolní postavení Italů v Praze a přispěli k výraznému roz-
šíření stavební invence. S Dientzenhoferem je spojena realizace dvou význam-
ných pražských kostelů, jednak jezuitského sv. Mikuláše na Malé Straně, jednak 
benediktinského sv. Markéty na Břevnově. Vídeň se v této době stává po Římu 
a Paříži dalším kulturním a stavebním centrem Evropy, staví se však i v Čechách 
a zejména v Praze. Nová generace vzdělaných šlechtických kavalírů si z Vídně 

Opevnění Vyšehradu 
a detail tzv. Leopoldovy brány.
Národní archiv, Stará manipulace, 
sign. F/110/3/4, kart. 768.

Panny Marie si zbudovali na druhém břehu Vltavy u Klementina. Vedle vlastních 
projektů, pod kterými byli podepsáni představitelé těchto společností, se jednalo 
o komplexní řemeslnickou realizaci všech zednických, kamenických, štukatér-
ských a dalších souvisejících prací. První realizací stavební skupiny stavitele 
Carla Luraga 
Salvátora a dále výstavba rozsáhlého areálu Klementina, hlavního sídla tehdejší 
protireformace v Čechách. K nově nastupující generaci stavitelů v poslední čtvr-
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přivezla proslulé architekty pro nové zakázky v Čechách a na Moravě. O tom, 
že si mohli dovolit mnohé, svědčí například Domenico Martinelli (1650–1718), 
architekt, který působil nejprve na Moravě, kde vybudoval zámky v Buchlovicích 
a v Uherském Brodě, později však vytvořil projekty pražských paláců pro tamější 
Šternberky a Kolowraty.

Dalším byl Martinelliho současník Carlo Fontana (1638–1714), který pro-
jektoval Martinický palác. Mimořádně cennou a zajímavou stavbu zanechal 
na Moravě v podobě zámeckého areálu ve Vranově nad Dyjí císařský stavitel 
Johann Bernard Fischer z Erlachu (1656–1723), jenž také realizoval projekt 
Clam-Gallasova paláce v Praze.

 Talent a píle se promítly také do osudu a díla Kiliána Ignáce Dientzenhofera 
(1679–1751), původně zedníka, který se po vyškolení v rodinném podniku a poz-
ději ve Vídni u dvorního architekta Johanna Lucase Hildebrandta (1668–1745) 
zařadil mezi čelné představitele evropského pozdního baroka. Po smrti své-
ho otce začal naplno uplatňovat svůj osobitý pohled na církevní architekturu. 
Exemplární ukázkou jeho profesionality jsou kostely sv. Mikuláše v Praze na 
Starém Městě, jenž tvoří protipól gotického charakteru Staroměstského náměstí, 
a na Malé Straně, kde dotvořil otcovo dílo připojením trojlistového závěru a pře-
devším velkolepé kopule, doplněné štíhlou zvonicí. Bylo by možné uvést řadu 
dalších jmen.

Všichni společně a přitom každý osobitým způsobem vytvářeli po několik 
desetiletí novou vizuální podobu českých a moravských měst. Zcela specifi ckým 
architektem byl Jan Blažej Santini-Aichel, který ve svých dílech důsledně praco-
val se symbolikou (Žďár nad Sázavou a okolí) a využíval nejen typické prostředky 
barokního tvarosloví, ale též nové ve stylu tzv. barokní gotiky – Sedlec u Kutné 
Hory.(36) Naopak, barokní klasicismusa empír se v české architektuře prosazoval 
jen pozvolna a nikdy nedosáhly takového uplatnění, jako předcházející slohy 
baroka nebo rokoka.(37) Zásluhou ústředních stavebních kanceláří ve Vídni se 
snaha o racionalizaci stavební činnosti projevila na jedné straně modernizací 
bydlení, na straně druhé unifi kací slohových prvků a typizací téměř všech druhů 
staveb. Urbanismus v klasicistním pojetí reprezentují například lázeňská města 
(typicky Františkovy Lázně, Mariánské Lázně nebo Teplice) a pevnostní města, 
především Josefov a Terezín, jejichž výstavbu schválil císař Josef II. v roce 1780.

Hlavním ideovým i organizačně správním centrem českého a moravského 
klasicismu se stala Vídeň, odkud do Čech přicházeli rakouští architekti a kde se 
před založením pražského Polytechnického institutu (Královského českého sta-
vovského technického učiliště) v roce 1806 školili čeští architekti. Mezi mnohými 
klasicistními architekty, kteří u nás působili na konci 18. století a v první polovině 
19. století (např. Antonín Haff enecker, Jindřich Koch, Jindřich Hausknecht 
a Peter Nobile), zaujímá nejpřednější místo Jiří Fischer (1768–1828), jenž díky 
svému postavení profesora pražského Polytechnického institutu a zemského 
stavebního ředitele zásadním způsobem ovlivňoval soudobou stavební činnost. 

K jeho nejvýznamnější přestavbě patřila například přestavba kláštera Hybernů 
v Praze na celnici na pomezí klasicistního a empírového slohu, kterému soužila 
jako předloha Stará mincovna Heinricha Gentze (1766–1811) v Berlíně, nebo 

36 Chrám Nanebevzetí v Sedlci u Kutné Hory je příkladem jedné z prvních památkových obnov 
na našem území.
37 Tzv. barokní klasicismus probíhal zhruba v letech 1680 až 1730 a s druhou etapou zhruba 
v letech 1780 až 1820 (s větví empír).
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přestavba kostela sv. Kříže v Praze, v ulici Na Příkopě. V této době vznikla rov-
něž koncepce jedné z nejčistších a nejkrásnějších staveb českého palladián-
ského klasicismu – empíru, zámek Kačina u Nových Dvorů od Christiana 
Friedricha Schurichta (1753–1832). K dalším upraveným zámeckým objek-
tům patřil zámek v Boskovicích od Josefa Esche (1784–1854), přestavěný ze 
starého dominikánského kláštera, dále zámek Kynžvart od Petera von Nobile 
(1774–1854) nebo zámek v Nových Hradech (v okrese České Budějovice)
od Franze z Werschafeldu.

Spolu s architekturou vycházející z klasicistních forem, projektovali někteří 
architekti (např. Jiří Fischer, Jan Filip Jöndl a Bernhard Grueber) i stavby inspi-
rované středověkými, převážně gotickými formami a vzory, které se začaly hojně 
uplatňovat hlavně v sakrální architektuře, ale i v architektuře veřejných budov, 
obytných domů, hradů a zámků. Můžeme zmínit například minaret v zámeckém 
parku v Lednici od Josefa Hardtmutha (1758–1816), čínský pavilón v zámeckém 
parku ve Vlašimi, Královský letohrádek v Praze-Bubenči od Jiřího Fischera 
(1768–1828) a Jana Filipa Jöndla 1782–1866), dostavbu Staroměstské radnice 
v Praze od Petera Nobile a Wilhelma Sprengera (1798–1854) a našli bychom 
jistě další.

GOLDMANN, Nicolaus. Nicolai 
Goldmanns Vollständige Anweisung
zu der Civil Bau-Kunst. Leipzig 1708.
Knihovna Národního archivu, 
Knih. A, III V 86.
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Plán Toskánského paláce v Praze.

Autorem Toskánského paláce v Praze je Jan Baptista Mathey (1630–1696). 
Jedná se o rozměrnou barokní stavbu palácového typu, stojící dodnes na zá-
padní straně Hradčanského náměstí. Objekt má celkem čtyři křídla s obdélníko-
vým dvorem uprostřed a dvěma kašnami ve stavebních nikách. Bohaté průčelí 
paláce zdobí dva toskánské erby a sochařská výzdoba, kterou tvoří alegorie 
Sedmera svobodných umění od Jana Brokoff a (1652–1718). Stavbu paláce za-
hájil hrabě Michael Osvald Thun-Hohenstein (1631–1694) před rokem 1690, nic-
méně jeho dokončení se již nedožil. V roce 1718 nedostavěnou budovu hrabat 
Thunů odkoupila Anna Marie Františka, princezna Sasko-Lauenburská, hraběn-
ka z Neuburgu a velkovévodkyně Toskánská (1673–1741), která stavbu posléze 
dokončila. V současnosti budovu využívá Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky.

Erb Toskánských vévodů v průčelí paláce. 

Vstupní portál do paláce 
s balustrádou a sloupy s korintskými 
hlavicemi.
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Datace: [19. stol.], nosič záznamu: papír, 2 listy, 
látka záznamu: železogalový inkoust, akvarel, rozměr: 
820 x 426 mm, jazyk: německý, český, měřítko: 
244 mm ≈ 10 dolnorakouských sáhů, autor: neznámý.
Národní archiv, Ředitelství císařských soukromých 
a rodinných statků Praha (ŘSRF/P), inv. č. 0745-2.
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Plány průčelí, portiku a věže kostela 
svatého Ignáce z Loyoly v Praze 
z konce 17. století.

Raně barokní trojlodní baziliku v letech 1665–1678 postavil architekt Carlo 
Lurago (1615–1684) podle vzoru mateřského jezuitského chrámu Il Gesù v Římě. 
Dokončil ji stavitel Martin Reiner (1627?–1680) jako baziliku s úzkými bočními 
kaplemi, vzájemně propojenými průchody, s trojbokým tympanonem v průčelí 
a s hranolovou věží završenou bání nad východním závěrem. Mohutné západní 
průčelí nese na vrcholu sochu sv. Ignáce se svatozáří a se zlacenými iniciálami 
AMDG na hrudi („Ad maiorem Dei gloriam“, heslo jezuitského řádu). V tympano-
nu je uveden latinský nápis s chronogramem a letopočtem 1671. Schodiště a ka-
menný portikus s osmi sochami jezuitských světců kolem Krista Spasitele, z dílny 
sochaře a řezbáře Matěje Václava Jäckela (1655–1738), byly přistavěny až roku 
1699 podle projektu Pavla Ignáce Bayera (1656–1733)(38), stejně jako věž.

38 Pavel Ignác Bayer (1656–1733), český barokní architekt a stavitel německého původu 
v období vrcholného baroka. Vyučil se roku 1679 na Starém Městě pražském u Francesca 
Luraga. Projektoval zejména stavby či jejich úpravy pro jezuity v Praze na Starém i na Novém 
Městě, v Hradci Králové, v Luži a na Svaté Hoře u Příbrami. Dále pracoval pro benediktiny 
v Břevnově a v Broumově a pro cisterciáky v Sedlci u Kutné Hory. Jako pevnostní architekt navrhl 
fortifi kaci města Chebu. Stavěl také měšťanské domy. Mezi jeho návrhy je i projekt malostran-
ského lazaretu [1700–1723], na který měl být dovezen kámen z vrchu Kalich nad obcí Třebušín.

Návrh úpravy vstupního portálu 
kostela sv. Ignáce na Karlově 

náměstí v Praze.
Datace: [1699], nosič záznamu: 

papír, 1 list, látka záznamu:
železogalový inkoust, akvarel, 

rozměr: 489 x 884 mm, jazyk: 
německý, měřítko: měřítko 

neuvedeno, autor: Pavel Ignác Bayer.
Národní archiv, Stará manipulace, 

sign. J 20, kart. 1001.
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Plány nerealizovaného návrhu 
jezuitské rezidence a kaple 
sv. Leopolda ve Staré Boleslavi 
z roku 1672 od Govanniho 
Domenica Orsiho.

Nosič záznamu: papír, 2 listy, 
látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr: 
315 x 375 mm, 290 x 367 mm, 
jazyk: německý, latinský, 
měřítko: 125 mm ≈ 50 pražských 
loktů, 100 mm ≈ 40 pražských loktů, 
průsvitka: A: dvouhlavý orel se 
srdečním štítkem a písmenem „B“, 
B: erb s korunou, autor: Giovanni 
Domenico Orsi.
Národní archiv, Jesuitika, 
sign. XXVII, kart. 74.
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Jedná se o kolorovaný nerealizovaný návrh jezuitské rezidence s kaplí 
sv. Leopolda ve Staré Boleslavi od raně barokního architekta a stavitele 
Govanniho Domenica Orsiho (1634–1679), který působil od poloviny 17. století 
v českých zemích. Angažoval se hlavně pro Jezuity, ale i další církevní řády. 
V roce 1666 se stal vrchním pevnostním stavitelem v Čechách, roku 1678 pev-
nostním stavitelem v Chebu. Inspiroval se hlavně vídeňskou architekturou, jeho 
stavby se vyznačují monumentalitou a důmyslným uskupením hmot. Spolu 
s Carlem Luragem (1615–1684) a Francescem Carattim (1620–1677) se zaslou-
žil o zformování českého baroka.
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Plán areálu Klementina 
od Carla Luraga z roku 1650.
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Stavební celek navrhl a v letech 1654–1669 začal budovat Carlo Lurago, kte-
rého pro zaneprázdnění vystřídal jeho synovec Francesco Anselmo Lurago 
(1634–1693). Ve stavbě poté pokračoval Giovanni Domenico Orsi. Tehdy byla 
vybudována v raně barokním slohu západní část koleje, tvořená čtyřmi křídly. 
Západní křídlo zasahující do Křižovnické ulice mělo průčelí zdobené pilastry 
a štukovou výzdobou. Druhá etapa výstavby areálu probíhala v letech 1709–1726. 
Mezi architekty a staviteli objektu se uvádějí Pavel Ignác Bayer (tiskárna), 
František Maxmilián Kaňka (1674–1766) a Kilián Ignác Dientzenhofer (východní 
křídlo, kostel sv. Salvátor, Astronomická věž, Zrcadlová kaple (autor těchto pro-
jektů sice není bezpečně znám, ale byl jím z největší pravděpodobností právě 
Dientzenhofer) a Giovanni Antonio Lurago (1653–1727).

Datace: 1650, nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový inkoust, akvarel, 
rozměr: 587 x 413 mm, jazyk: italský, měřítko: 102 mm ≈ 60, 
průsvitka: písmeno „M“ v kruhu, autor: [Carlo Lurago].
Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 2910, sign. F/XV/14.

Vlašská kaple Nanebevzetí 
Panny Marie.



128 |  A R C H I T E K T U R A  A  U R B A N I S M U S

Návrh přestavby kostela 
sv. Vavřince na pražském Petříně 
na hvězdárnu z roku 1807.

Ve třicátých letech 18. století v souvislosti s výstavbou výklenkových poutních 
kaplí Křížové cesty přestala původní románská stavba na Petříně postačovat. 
Patrně proto došlo v letech 1740–1742 k přestavbě objektu ve stylu pozdní-
ho dynamického baroka zásluhou architekta Michaela Ignáce Palliardiho star-
šího (1702–1751), snad dle upravených plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera 
(1689–1751). V tomto však dosud nepanuje shoda: za tvůrce barokní přestav-
by totiž bývá označován též známější Ignác Jan Nepomuk Palliardi mladší 
(1744–1810), a to kolem roku 1770. O kostel se poté zavázalo pečovat tzv. 

Průsvitka.
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Nosič záznamu: papír, 2 listy, 
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 795 x 613 mm, 
779 x 594 mm, jazyk: německý, 
měřítko: 133 m ≈ 5 vídeňských sáhů, 
průsvitka: A: heraldický lev v oválném 
kruhu se svazkem sedmi šipek 
a kloboukem nabodnutým na kopí, 
s písmeny „Vryheit“, opisem „Pro Patre 
Eiusque Libertate“, korunou a stromem 
v klenotu, B: C. & I. Honig, 
autor: Ignác Alois Palliardi.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 1916, sign. C/XVI/5.

Bratrstvo pražských kuchařů. Prezentovaný návrh přestavby kostela na hvězdár-
nu patří k těm nerealizovaným, protože zamýšlená stavba hvězdárny se přesu-
nula na jiné místo. Přesto můžeme návrh chápat jako dobový exemplární pokus 
adaptovat původně církevní budovu k jinému účelu. Není jistě bez zajímavosti, 
že autorem plánu byl další člen této stavitelské rodiny, a sice Ignác Alois Palliardi 
(1765–1806).

Průsvitka.
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Plán fasády Staroměstské radnice, 
[1832]. Pietro Nobile.

Petr Nobile (1774–1854) vypracoval pouze návrh fasády Staroměstské radnice. 
Půdorysy pocházejí od J. Schöbela. Řez zobrazuje dvě nová podlaží i způsob, 
jakým měla být klenba na fasádě krytá ornamentálním předělem okna. Projekt 
se však nesetkal s pochopením a nebyl proto realizován. O naprostém fi asku 
projektu se Nobile zmínil svému bratrovi dne 25. března 1843 a také o tom, že 
spor mezi zastánci a odpůrci fasády rozhodl nakonec jeho žák Ludwig Förster.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: tuš, rozměr: 
520 x 611 mm, jazyk: německý, 
měřítko: 175 mm ≈ 10 vídeňských 
sáhů, průsvitka: C. & I. Honig, 
autor: Pietro Nobile.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 961, sign. F/VI/10.
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Přestavba Koňské brány, 
průčelí s dórskými sloupy, 1828.

Brána byla původně vybudována jako součást pražského městského opevnění, 
a to již ve druhé polovině 14. století. Při bráně byla umístěna celnice, kde se 
vybíralo clo z potravin dovážených do města. Brána neměla padací most a byla 
obklopena řadou zahrad a sadů. V letech 1831–1836 bránu v empírovém slohu 
přestavěl Pietro Nobile ve spolupráci se stavebním inženýrem Josefem Pachlem 
(1800–1853). Ve stejném stylu, ale ve větším měřítku (s celkem pěti arkádovými 
poli místo pražských tří) vystavěl Nobile v letech 1821–1824 též hradní bránu 
Burgtor ve vídeňském Hofburgu.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: tuš, 
akvarel, rozměr: 966 x 482 mm, jazyk: německý, 
měřítko: 26 mm ≈ 10 vídeňských sáhů, 
průsvitka: C. & I. Honig, autor: Pietro Nobile.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 60, 
sign. A/III/20/3.

↓ Vstup do brány s ozdobným vlysem a nápisem.
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Půdorys zámecké zahrady 
v Ostrově nad Ohří.

Zahradní architektura
Po skončení třicetileté války docházelo ve střední Evropě k postupné obno-
vě válkou poničených měst, klášterů a zámků. Součástí projektů obnovy byly 
i nově budované zahrady, jež ve svých konceptech spojovaly tradici italských 
i zaalpských zahradních prvků z doby kolem roku 1600. Konkrétně se jedna-
lo například o zámeckou zahradu v Holešově, kde nalézáme jasnou inspiraci 
v kompozičním řešení pozdně manýristické zahrady Vily Lante (Bagnaia) nebo 
o vybudování zahrad kroměřížské zámecké rezidence biskupa hraběte Karla II. 
z Liechtenstein-Castelcornu (1624–1695). Jedna byla umístěna těsně pod zám-
kem (tzv. Podzámecká zahrada), druhá byla založena vně města (tzv. Libosad, 
neboli Květná zahrada), navržená Philiberto Luchesem (1607–1666) a dokon-
čena později Giovanni Pietro Tencallou (1629–1702). Užité zahradní prvky lze 
odvodit z římských zahrad vzniklých kolem roku 1600 (Villa Medici, Villa Doria-
Pamphili). Na straně druhé, v celkové koncepci nacházíme též inspiraci v císař-
ské zahradě Neugebäude. I přesto lze tuto kroměřížskou zahradu považovat 
za originální architektonický výtvor, který sice využívá zavedených modelových 
řešení, ale převádí je do nové, raně barokní podoby.

Později byly zahradní úpravy ovlivněny především rozsáhlým dílem francouz-
ského zahradního architekta Andrého Le Nôtre (1613–1700), který je autorem 
kompozičního řešení zahrad obklopujících palác Versailles. V průběhu 1. polo-
viny 18. století se stala francouzská zahradní architektura pro celou Evropu 

Datace: 1799, nosič záznamu: papír, 
1 list, látka záznamu: železogalový 

inkoust, akvarel, rozměr:
872 x 589 mm, jazyk: německý, 

měřítko: 79 mm ≈ 50 dolnorakouských 
sáhů, průsvitka: C. & I. Honig, 
autor: inženýr Andreas Wiehl.

Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 642, sign. E/II/2.

Ostrov nad Ohří – knížecí zahradní 
pavilon.
Národní archiv, Rodinný archiv 
Toskánských Habsburků, fotografi e.
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Zámeckou zahradu v Ostrově nad Ohří založil po roce 1625 tehdejší majitel 
ostrovského panství Julius Jindřich, vévoda Sasko-Lauenburský (1586–1665). 
V její úpravě se střetly prvky renesančních, manýristických a raně barokních ital-
ských zahrad, s hojným využitím vodního prvku v podobě vodotrysků a vodních 
ploch s bohatou sochařskou výzdobou. V letech 1665–1689 pokračovaly práce 
na stávajících úpravách, tentokrát již v souladu s barokní koncepcí reprezentativ-
ní zámecké zahrady. Třetí etapou proměn v letech 1690–1715, kdy byl majitelem 
ostrovského panství Ludvík Vilém, markrabě Bádenský (1655–1707), dosáhla 
barokní výstavba zámecké zahrady svého vrcholu. Jednalo se vůbec o jednu 
z prvních realizací francouzských principů zahradní tvorby podle Le Nôtrovy ško-
ly, uskutečněnou v Čechách. Čtvrtá etapa, datovaná od konce 18. století, byla 
fází pozvolné přeměny formální zahrady v přírodně krajinářský park. Většina sta-
veb v parku byla tehdy odstraněna, vodní partie byly zcela opuštěny a umělecká 
výzdoba byla buď odprodána, nebo zničena. Současná podoba dochovaného 
parku odráží stav přibližně druhé poloviny 19. století.

Bludiště se systémem fontán. 

Divadlo obklopené smrkovým lesem.
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významným vzorem i módním projevem. Projekty velkých rezidenčních zahrad 
byly proto objednávány často u francouzských zahradních architektů. Nepřekvapí 
proto, že řada z nich působila na významných evropských dvorech. Svůj archi-
tektonický otisk zanechali také v českých zemích. Velkorysý projekt, který odrá-
žel zahraniční vliv francouzské architektury, která do našich zemí pronikla z ně-
meckých zemí, představoval monumentální zámecký komplex v Ostrově nad 
Ohří se svými zahradami, v kterém se snoubí prvky manýrismu a raného baroka. 
Podobný vliv a inspiraci pozorujeme u dalšího architektonického skvostu, zámku 
v pražské Troji, který dokládá čilý kulturní styk s italským prostředím i přenesení 
prvků vrcholného baroka do českého prostředí. Vliv italské zahradní architektury 
lze doložit i u dalších objektů, například v případě zámků v Jaroměřicích nad 
Rokytnou, v Miloticích, Dobříši nebo v Buchlovicích, stejně jako v konceptu praž-
ské Vrtbovské zahrady nebo na podobě zahrad pod Pražským hradem. Právě 
podstatná část této krajiny formované člověkem s jasným účelovým určením vy-
soce uměleckými prostředky byla koncipována tak, že vznikl tzv. ferme ornée 
(= krásný statek), s využitím principů užívaných Le Nôtrem.

Zahrady, které vznikaly v Evropě ve druhé čtvrtině 18. století, bývají označo-
vány jako zahrady rokokové. To však neznamená, že by upadl koncept barok-
ního řešení velkých zahradních ploch. V mnoha případech není navíc snadné 
jednoznačně rozlišit nebo didakticky vymezit umělecký sloh, neboť mohly být 
záměrně kombinovány. Často pouze tušíme, který z nich měl zahradě vizuálně 
dominovat, neboť do koncipování zahrad nezřídka vstupoval také čirý prakticis-
mus. V průběhu 19. století vznikla řada rozsáh-
lých romantismem poznamenaných parků, a to 
v rámci celé Evropy. V českých zemích jsou ta-
kovou úpravou poznamenány lednický zámecký 
park a celý Lednicko-valtický areál, nebo kraji-
nářský park pod zámkem v Průhonicích, který 
patří k příkladům využití barev zeleně a jejich 
valérů pro dosahování vizuálních iluzí o pro-
storu a byl vnímán jako brána mnoha cizokraj-
ných botanických taxonů do Evropy. Postupem 
doby byly rušeny a opět obnovovány koncepční 
úpravy zahrad, až došlo k jistému názorovému 
i uměleckému vyčerpání, v podstatě k úpadku 
tvorby, který spočíval hlavně ve výrazném zjedno-
dušování a přehlížení výrazných prvků. S určitý-
mi výjimkami trvá tento stav i v současnosti.

Datace: [1800], nosič záznamu: pergamen, 
1 list, látka záznamu: tuš, akvarel, rozměr:
713 x 464 mm, jazyk: německý, měřítko:
měřítko neuvedeno, autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka grafi ckých listů, 
kreseb a maleb, 16.–20. století, inv. č. 648.

Voliéra.
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Perspektiva zámecké zahrady 
v Ostrově nad Ohří.

Ptačí voliéra.Ptačí voliéra.



Plán byl vytvořen na základě tzv. translokačního reskriptu císaře Karla VI., který 
určoval bezpečnou vzdálenost židovských domů od křesťanského kostela a cest, 
kudy procházela náboženská procesí.

Detail zámecké francouzské barokní zahrady, založené ve svahu a skládající 
se ze čtyř teras, oddělených systémem schodišť a vodními prvky v podobě čtyř 
fontán. Atraktivitu této barokní zahradě dodaly partery, které do ní vnesly přede-
vším barevnost a zdobnost. V tomto případě se jednalo o tzv. parterre de broderie, 
připomínající výšivku, jejíž liniové tvary byly tvořeny nízkými buxusovými plůtky. 
Znázorňovaly formy listů, květů, volut a kartuší. Vzniklé plochy byly následně 
vyplněny různými materiály, které nahrazovaly pestrobarevnost květin, jako např. 
různobarevnými písky, štěrkem, bílou křídou, černým uhelným prachem, drcený-
mi cihlami apod. Ornament byl však patrný pouze z vyvýšených míst.
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Kolorovaný situační plán obce 
Dlouhá Lhota na Příbramsku 
z roku 1727 od autora s iniciálami M. E.

Nosič záznamu: papír, 1 list,
látka záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 460 x 340 mm, 
jazyk: německý, měřítko: 98 mm ≈ 
10 vídeňských provazců, 
průsvitka: písmeno Z.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 1115, sign. F/XI/12.
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Plán kláštera Cyriaků s kostelem 
sv. Kříže Většího na Starém Městě 
z roku 1781 od Františka Antonína 
Linharta Hergeta a Benedikta Horlinga.

Klášter Cyriaků s kostelem sv. Kříže Většího byl založen králem Přemyslem 
Otakarem II. v roce 1256 na okraji tehdejšího Židovského města v Praze. V roce 
1783 byl klášter zrušen a majetek rozprodán. Postupné chátrání přivedlo měst-
skou radu k rozhodnutí celý areál zbourat. Na jeho místě byla postavena v roce 
1890 škola.

Duchovním otcem dochovaného plánu byl zemský stavební ředitel, archi-
tekt a profesor na polytechnice František Antonín Leonard Herget (1741–1800). 
Profesor Herget sepsal legendu k objektům, ale jejich samotné zaměření přene-
chal svému žákovi Benediktu Horlingovi. Jednalo se o vojáka studujícího v Praze 
fi lozofi ckou fakultu (obor inženýrství). Svým podpisem profesor potvrdil, že vše 
na plánu bylo zakresleno s jeho vědomím a pod jeho vedením.
Plán zachycuje půdorys přízemní části areálu s výraznými prvky zahradní 
architektury. Vedle rajského dvora s centrální budovou Božího hrobu, je na plá-
nu zachycena menší proboštská zahrada uzavřená zábradlím a velká ovocná 
a kuchyňská zahrada.

Proboštská zahrada. Fenomén zbožnosti, nedílně spjatý s barokem, se pro-
mítal nejen do kompozice a výzdoby monumentálních chrámů, ale i do podo-
by zahrad, budovaných od 17. století v těsné blízkosti šlechtických a církevních 
staveb. Nejinak tomu bylo i v případě avizované proboštské zahrady. Barokní 
zahrady totiž neměly být jen příjemným místem pro odpočinek, ale měly sloužit 
též k duchovní exaltaci, neboť zahrada svou vizualizací měla naplňovat víru, od-
rážet podobu nebeského ráje a tím se stát ideálním, přímo harmonickým místem 
k pozemskému životu. Proboštská zahrada je na plánu rozdělena pomyslným 
křížem na čtyři obdélníkové plochy, přičemž v jejím středu, jak bylo tehdy obvyk-
lé, se nacházela buď studna, nebo kašna.

Klášterní zahrady byly členěny do několika funkčních celků. Samostatnou entitu 
často představovala zahrada léčivých rostlin, zelinářská zahrada či ovocný sad, 
někdy i vinice či chmelnice. Nosič záznamu: papír, 8 listů, látka 

záznamu: železogalový inkoust, 
akvarel, rozměr: 230 x 370 mm, 
jazyk: německý, měřítko: 108 mm ≈ 
15 vídeňských sáhů, vazba: lepenka, 
hřbet zdoben vlnovkami a ornamenty, 
průsvitka: A: erb s poštovní trubkou, 
jméno C. & I. Honig, iniciály „IV“; B: 
královská koruna a iniciály „MVRT“, 
autor: František Antonín Linhart 
Herget, Benedikt Horling.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 582, sign. C/XII/1.
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Plán domu na Starém Městě 
v majetku Broumovského kláštera 
z roku 1771 od stavitelů 
Antona Haffeneckera(39) (1720–1789) 
a Josepha Jägra (1721–1793).

Dům čp. 748–2 vlastnil původně komorní písař Pavel z Jenštejna. Později byl 
označován jako dům Rožmberský (Domini de Rosis), jehož zadní vchod ústil 
do Dlouhé ulice. Dalšímu majiteli Janu Rudolfovi Trčkovi z Lípy (1557–1634) 
byl však zabaven a získal jej apelační rada JUDr. Jan Crydell, který jej následně 
v roce 1645 prodal za 3 000 zlatých Marii Magdaleně Julianě, svobodné paní 
z Goltzu. Roku 1657 dům získal Johann Ditrich svobodný pán z Ledeburu, aby 
jej prodala dne 11. ledna 1683 Mechtild Beatrix, ovdovělá paní z Ledeburu, opa-
tovi broumovského kláštera Thomasovi (Tomáš Sartorius). Broumovský klášter 
(uváděný také jako Braunauer Landtaff elshaus, Braunauer Stiff t) vlastnil dům 
do roku 1771, kdy jej prodal opat a probošt Friedrich Grundmann (1730–1772) 
za 12 000 zlatých c.k. administraci, čímž zde vznikl tzv. Nový ungelt, přenesený 
ze Starého ungeltu za Týnským chrámem. 

Dům tehdy tvořil městský palác, uprostřed s průčelím s bránou a průjezdem 
do dvora. Ten byl od zahradní části oddělen zdí. Parcela měla atypický tvar 
s ohledem na charakter zástavby Starého Města. Objekt domu se zahradou vznikl 
patrně v minulosti sloučením vícero parcel. Vlastní zahrada s barokní kompozicí 
byla zakončena módní Salla Terrenou, podobnou té, jakou v současnosti může-
me vidět ve Valdštejnské zahradě v Praze.

39 Antonín Haff enecker (1720–1789) rakouský architekt a císařský dvorní stavitel v období 
konce baroka do klasicismu, syn architekta Tomáše Haff eneckera (1669–1730). Do Čech přišel 
asi roku 1752 a pracoval zprvu jako polír. Pracoval ve službách rodiny Nosticů, od nichž roku 
1765 koupil Dientzenhoferův malostranský domek 465/III, ve kterém bydlel. Roku 1769 byl jme-
nován císařským dvorním stavitelem a dokončil tereziánskou přestavbu Pražského hradu podle 
plánů Nicolo Pacassiho.

Zahrada se Salla Terrenou 
(půdorys).
Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr:
463 x 340 mm, jazyk: německý, 
zobrazení: půdorys, měřítko: 
110 mm ≈ 10 [neuvedena míra], 
autor: [Anton Haff enecker, 
Joseph Jäger].
Národní archiv, Sbírka map 
a plánů, Ra 779/4.

Průsvitka.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: železogalový inkoust, akvarel, 
rozměr: 466 x 355 mm, jazyk: německý, měřítko: měřítko neuvedeno, 
průsvitka: A: erb s korunou a lilií, jméno C. & I. Honig, B: lilie, 
autor: Anton Haff enecker, Joseph Jäger.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, sign. Ra 779/3.
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Česká republika je součástí evropského společenství států a evropských náro-
dů. S Evropou nás spojuje nejen sdílená krajina, v níž žijeme, s četnými a růz-
norodými pohořími, malebnými údolími a klikatícími se řekami, překračujícími 
hranice jednotlivých států, nebo zbudovaná silniční a železniční dopravní síť, 
propojujíc velká i menší města, ale také kulturní minulost, která byla do určité 
míry výslednicí jak historického vývoje jednotlivých zemí a jejich etnik a náro-
dů, tak do značné míry celoevropských trendů společného vývoje, podmíněného 
přijetím křesťanství a následným civilizačním rozvojem v jeho intencích. K rozvoji 
evropské kultury a vzdělanosti přispěly také české země, nejen významnými 
osobnostmi své doby, ať již panovníky, vědci nebo učenci, jako byli Karel IV., Jiří 
z Poděbrad, Jan Ámos Komenský, Jaroslav Seifert, Jaroslav Heyrovský, ale také 
sbírkotvornou a ediční činností, jejíž doklady nalézáme v depozitářích i otevře-
ných expozicích paměťových institucí a jedná se přitom o poklady nejen evrop-
ského, ale mnohdy celosvětového významu.

Na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO figuruje  
16 zajímavých míst a památek z České republiky. Nejnovějšími přírůstky, kterými 
Česká republika obohatila v roce 2021 Seznam, jsou Západočeský Lázeňský 
Trojúhelník (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně), jako součást 
nadnárodní nominace Velké lázně Evropy, a Jizerskohorské bučiny v rámci 
nadnárodní nominace Původní bukové pralesy v Karpatech a dalších oblastech 
Evropy. Mimo nich jsou na Seznamu historická jádra Českého Krumlova, Telče 
a Prahy (včetně Průhonického parku), Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře, Kutná Hora: historické centrum s chrámem sv. Barbory a katedrá-
lou Panny Marie v Sedlci, Lednicko-valtický areál, historická vesnice Holašovice, 
zahrady a zámek v Kroměříži, zámek Litomyšl, Vila Tugendhat v Brně, Sloup 
Nejsvětější Trojice v Olomouci, Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči, 
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří (společně nominovaný se Saskem) 
a Kulturní krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech 
nad Labem.

„Nejlepší krajina, kterou jsem viděl, je v Itálii, 
nejlepší život, který jsem pozoroval, ve Francii, 
nejlepší lidé, které jsem potkal, v Anglii; 
ale žít mohu jen ve své zemi.“
K A R E L  Č A P E K  ( 1 8 9 0 – 1 9 3 8 ) ,  český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a amatérský fotograf. 
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Národy sdružené v UNESCO však podědily po minulých generacích též ne-
hmotné kulturní dědictví, jehož nejvýznamnější prvky jsou výběrově zapisová-
ny do Reprezentativního Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturní-
ho dědictví lidstva UNESCO. Česká republika do něj též přispěla z pokladnice 
své tradiční nemateriální kultury, a to Slováckým verbuňkem – tancem rekrůtů, 
Masopustními obchůzkami a maskami na Hlinecku, Jízdami králů na jihovýcho-
dě České republiky Loutkářstvím na Slovensku a v České republice (společně 
se Slovenskem), Modrotiskem, Ruční výzdobou ozdob na vánoční strom z fou-
kaných skleněných perel a Sokolnictvím – živým dědictvím člověka (společná 
nominace spolu se Spojenými arabskými emiráty, Německem, Saudskou Arábií, 
Rakouskem, Belgií, Španělskem, Francií, Maďarskem, Itálií, Kazachtánem, 
Marokem, Mongolskem, Pakistánem, Portugalskem, Katarem, Sýrií, Korejskou 
republikou).

Lokalizace památek ze Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví a z Reprezentativního seznamu 
nemateriálního kulturního dědictví lidstva na území  
České republiky.

 1. Praha – Historické centrum
 2. Český Krumlov – Historické centrum
 3. Telč – Historické centrum
 4. Žďár nad Sázavou – Poutní kostel 
  sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
 5. Kutná Hora – Historické centrum, 
  Chrám sv. Barbory, Katedrála Nanebevzetí 
  Panny Marie v Sedlci
 6. Lednicko-valtický areál
 7. Holašovice – Vesnická rezervace
 8. Kroměříž – Zahrady a zámek
 9. Litomyšl – Zámek a zámecký areál
 10. Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice
 11. Brno – Vila Tugendhat
12. Třebíč – Židovská čtvrť 
  a bazilika sv. Prokopa
13. Kladruby nad Labem – Krajina pro chov 
  koní v Kladrubech
14. Krušnohoří – Hornický region Erzgebirge / 
  Krušnohoří
15. Jizerskohorské bučiny
16. Lázeňský trojúhelník – Slavná lázeňská 
  města Evropy
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JAN BLAŽEJ 
SANTINI-AICHEL 
(1677–1723)

Tvůrce české barokní gotiky geniální český architekt Jan Blažej Santini-Aichel 
dokázal pochopit, osvojit si a rozvinout principy radikálního římského baroka a – 
v jeho době již zašlé – gotiky a propojit tak spolu dva historicky a v mnohém 
i myšlenkově vzdálené slohy. Jeho mimořádná obrazovost (obrazotvornost), 
invence, obdivuhodná všestrannost a míra talentu bohatě vynahradily Santiniho 
vrozená tělesná omezení, a tak se mohl tento původním vzděláním malíř stát 
jednou z nejvýraznějších osobností vývoje české architektury.

V Santiniho působení a tvorbě je příznačná a zároveň prosté logice se vy-
mykající absence období tovaryšského růstu a zrání. Když ještě před svým 
pětadvacátým rokem získal zakázku na výstavbu konventu v klášterním areálu 
na Zbraslavi, chopil se jí rovnocenným dílem se svými mistry Matheyem či 
Fischerem z Erlachu, aby tak vykročil do světa monumentálního baroka. Stejně 
tak tomu bylo v Plasech, v Rajhradě či ve Křtinách na Moravě. V návaznosti na 
své italské vzory ztvárnil v radikálně barokních idejích ještě jako mladík také kapli 
sv. Anny v Panenských Břežanech, dále průčelí zámeckého areálu v Rychnově 
nad Kněžnou a v závěru svého krátkého života stavebně krystalicky čistý zámek 
Karlova Koruna.

Zcela samostatně a svým způsobem jako solitér pak Santini vložil gotické 
tvarosloví do náruče barokní obraznosti. V souladu s potřebami představitelů 
nejstarších klášterů v zemi a jejich touhou po rehabilitaci historického dědictví 
řešil prostředky tzv. barokní gotiky přestavby a obnovy středověkých chrámů 
v Sedlci, Kladrubech, v Želivi a Žďáru nad Sázavou, aby vše završil zcela ojedi-
nělým dílem, v němž jako by se protnuly všechny cesty jeho dosavadní tvorby. 
Novostavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře 
nad Sázavou je vyznáním novému českému patronu, jež vzešlo ze společné 
vůle architekta Santiniho a tehdejšího cisterciáckého opata Václava Vejmluvy 
(1670–1738), zadavatele stavebního projektu. Poutní kostel na žďárské Zelené 
hoře je ztvárněn tak invenčně a nadčasově, že i z hlediska vývoje evropské 
architektury představuje naprosto ojedinělé a ideově nezaměnitelné dílo naplně-
né bohatým ikonografi ckým programem.

Zámek Karlova Koruna v Chlumci 
nad Cidlinou.
Na realizaci stavby zámku se 
podíleli nejvýznamnější umělci své 
doby: architekt Jan Blažej Santini-
Aichel a stavitel František Maxmilián 
Kaňka. Stavba se uskutečnila 
v letech 1721–1723. Na počest 
návštěvy císaře Karla VI. dostal 
nový zámek jméno Karlova Koruna.
Národní archiv, Chalupníček Miroslav, 
inv. č. 6424, sign. 579/3.

„Architekt musí hrát v dvojroli 
návrháře pro budoucnost 
a obránce minulosti.“
R I C H A R D  E N G L A N D  ( 1 9 3 7 ) ,  maltézský architekt

Žádost stavitele Jana Blažeje 
Santini-Aichla Pražskému 
arcibiskupství z roku 1707. 
Národní archiv, APA I, sign. D 1, 
karton 4000, recepta I 1707.
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Skleněná tabulka z kostela ve Všehrdech.
Sklo pocházející z roku 1722–1723 z kostela ve Všehrdech, z doby přestavby kostela 
vedené Janem Blažejem Santini-Aichlem. Vyráběno bylo tak, že sklář vyfoukl nejdříve 
baňku, kterou následně na podložce zploštil za točení píšťalou, poté byl vzniklý „talíř“ 
odříznut od horní části bubliny upevněné k píšťale. Tím vznikl terčík beze stop po 
přílepníku, ale s patrnými stopami po roztáčení(40).

40 Postup výroby okenních terčíků byl odlišný. Od středověku až do 18. století byly terčíky 
vyráběny korunovou technikou, tj. roztáčením skleněné bubliny. Sklář nabral na píšťalu potřeb-
né množství skla, které rozfoukl do menší bubliny. Tu poté roztočil a dále vyfukoval. Za pomoci 
hladítka, například rovného prkénka, bublinu pak roztočil do plochého disku. Po odklepnutí z píš-
ťaly byl terčík vložen do chladící pece. VAĎUROVÁ, Kateřina. Sklo z archeologických výzkumů 
a vývoj sklářství ve Slezsku ve středověku a raném novověku (disertační práce). Brno: Ma-
sarykova univerzita, 2021. 289 s.
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Nerealizovaný plán novostavby 
kaple Nejsvětější trojice 
v Rozsochatci z roku 1714 
od Jana Blažeje Santini-Aichla.

Půdorys na ručním papíru je rýsován a jen v detailu 
vykreslen rukou hnědým duběnkovým inkoustem. 
Plochy jsou formálně vykryty tmavě šedou barvou 
(tuší), která zcela přesně nerespektuje načrtnuté 
obrysy. Plán nemá uvedeno měřítko, či jakýkoliv 
bližší popis. Jedná se o konstruovaný originál-
ní plán. Tomu nasvědčují jen v drobných úsecích 
patrné tahy olůvkem, které byly záhy po vytažení 
inkoustem zpravidla odstraněny.

František Leopold Bechyně, svobodný pán 
z Lažan, pán na Rozsochatci, Pavlově a Velkých 
Vilémovicích slíbil z vděčnosti za odvrácení mo-
rové rány v roce 1713 vystavět na svém panství 
v Rozsochatci kapli zasvěcenou Nejsvětější Trojici. 
Žádost podpořenou opatem Žďárského kláštera 
Václavem Vejmluvou odeslal dopisem, datova-
ným 12. listopadu 1714 na Pražské arcibiskupství. 
Stavba však nebyla nikdy započata, a proto jediné 
dva doklady o její zamýšlené podobě představují 
Santiniho vlastnoručně zhotovené plány, uložené 
v současnosti v archivu arcibiskupství. Přestavují 
zamýšlený půdorys a pohled na budoucí fasádu. 
Plány jsou rýsovány a i v detailech kreslených ru-
kou jsou provedeny s příslovečnou konstruktérskou 
a kreslířskou virtuozitou. Plášť kaple měl být vysta-
věn na trojúhelníkovém základě, s jasným odkazem 
na její zasvěcení Nejsvětější Trojici. Vnitřní prostor 
měl být naproti tomu řešen jako šestiboká centrála. 
V užších stranách měly být pravděpodobně umís-
těny oltáře. Loď měla být zřejmě zaklenuta lehce 
zploštělou kopulí. Návrh by se bezesporu stal, 
v případě jeho realizace, jedním z nejtypičtějších 
a nejdokonalejších příkladů osobitého typu paprs-
čitých centrál.

       

Nosič záznamu: papír, 1 list, látka 
záznamu: tuš, rozměr: 195 x 300 mm, 
měřítko: měřítko neuvedeno, 
průsvitka: erb s korunou (nečitelné), 
autor: Jan Blažej Santini-Aichel.
Národní archiv, Archiv pražského 
arcibiskupství, inv. č. 3029, kart. 1043.
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Vyklantice – původně kaple, 
v současnosti, po přestavbě kostel, 
sv. Jana Nepomuckého, půdorysný 
plán z 28. dubna roku 1722 
od Jana Blažeje Santini-Aichla.

V dubnu roku 1722 požádal hrabě Jan Jáchym Harrach (1666–1731) arcibis-
kupskou konzistoř o povolení stavby římskokatolického kostela ve Vyklanticích. 
K žádosti byl přiložen zajímavý půdorys, který byl nedávno publikován. Na tomto 
plánu je vnější hmota stavby založena nad obdélníkem s konkávně skrojenými 
nárožími, reliéfně probranou vstupní fasádou a lehce konvexně vypjatou závě-
rovou stěnou, srážející se s konkávními plochami nárožími v ostrých hranách. 
Vnitřní prostor je založen nad hloubkovým oválem půdorysu lodi, ke které se 
přimyká drobné kněžiště nad půdorysem půlkruhu. Pilíře triumfálního oblou-
ku jsou lehce šikmo vytočeny a vynášejí vykláněný pas. Loď klenutá bání nad 
oválem je zakončena lucernou na vrcholu. Kostel byl vystavěn podle původního, 
nalezeného návrhu půdorysu, i když s určitými odchylkami. O vysvěcení vícemé-
ně dokončené stavby požádal hrabě v červnu roku 1727, došlo k němu ale až 
o dva roky později. Přes realizované dílčí změny je třeba považovat stavbu za 
Santiniho dílo.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: tuš, rozměr:
251 x 300 mm, jazyk: latinský, 
zobrazení: půdorys, měřítko: 
měřítko neuvedeno, průsvitka: 
erb, skřížené berly a mitra, 
autor: Jan Blažej Santini-Aichel.
Národní archiv, Archiv pražského 
arcibiskupství, kart. 1112.
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Plán kostela sv. Petra a Pavla 
na Slapech z roku 1816.

Kostel byl postaven za působení zbraslavského opata Wolfganga Šváchy, který 
zastával opatský úřad v letech 1684–1716. Autorem plánu byl Jan Blažej Santi-
ni-Aichl, velká postava architektury té doby. Podle Santiniho vlastních záznamů 
víme, že v roce 1705 stavěl skutečně pro zbraslavský klášter a na jeho archi-
tektonický zásah ve Slapech poukazuje také stylový rozbor stavby a užití cha-
rakteristických „santinských“ motivů. U věže se například jedná o mansardovou 
střechu, či soustavu říms a rustikovaných lizén na vnějším plášti. Tyto motivy 
v téže době najdeme i u jiných Santiniho staveb, u kterých lze určit jeho autorství 
s jistotou.

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr:
493 x 680 mm, jazyk: německý, 
měřítko: 132 mm ≈ 10 vídeňských 
sáhů, průsvitka: A: jméno „Van der 
Ley“, B: postava štěstěny, včetně 
tří písmen „VDL“, autor: krajský 
inženýr Ponitz.
Národní archiv, Česká státní účtárna, 
kart. 643.
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lokalita funkční typ  stavebník realizace kraj
Bobrová Kostel sv. Petra  

a Pavla
přestavba středo-
věkého kostela

Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1714–1722 Kraj Vysočina

Deštné v Orlic-
kých horách

Kostel sv. Máří Mag-
daleny

novostavba Norbert Leopold Libštejnský  
z Kolowrat

1723–1725 Královéhradecký 
kraj

Dolní Ročov Věž klášterního 
kostela, kaple 14 sv. 
pomocníků, ambity 
na hřbitově

řestavba a novo-
stavba, nezacho-
váno

Norbert Leopold Libštejnský  
z Kolovrat

1715–1718 Ústecký kraj

Heřmanův Městec Zámek  přestavba Jan Michal hrabě Špork 1724 Pardubický kraj
Horušice Bývalá rezidence 

sedleckých cister-
ciáků

novostavba Otta Zahrádecký, opat  
cisterciáckého opatství  
v Sedleci

1720 Středočeský kraj

Hoříněves Zámek přestavba  
a přístavba

Jan Michal hrabě Špork 1720 Královéhradecký 
kraj

Hradec Králové Kaple sv. Klimenta novostavba Jan Adam, hrabě z Mitrovic, 
biskup královéhradecký

1714–1717 Královéhradecký 
kraj

Hradec Králové Biskupská rezidence novostavba zadní 
části objektu

Jan Adam, hrabě z Mitrovic, 
biskup královéhradecký

1715–1719 Královéhradecký 
kraj

Hubenev Hospodářský dvůr 
s opatským zámeč-
kem

novostavba Eugen Tyttl, opat cisterciácké-
ho kláštera v Plasích

1728–1734 Plzeňský kraj

Humpolec Farní kostel  
sv. Mikuláše

oprava a pře-
stavba

Eleonora Kristýna z Regalu 
a její syn Maxmilián, vlastníci 
panství Herálec

1716–1722 Kraj Vysočina

Chlumec  
nad Cidlinou

Zámek Karlova  
Koruna

novostavba František Ferdinand hrabě 
Kinský

1721–1723 Královéhradecký 
kraj

Chotouň Kostel sv. Prokopa novostavba Rosalie Berková z Dubé,  
provdaná Kinská

1708–1710 Středočeský kraj

Chrast u Chrudimi Kostel Nejsvětější 
Trojice

dílčí úprava  
kněžiště

Jan Adam, hrabě z Mitrovic, 
biskup královéhradecký

1717 Pardubický kraj

Chraštice Kostel sv. Martina přestavba  
a dostavba

Jan Adam, hrabě z Mitrovic, 
biskup královéhradecký

1720 Pardubický kraj

Kalec Hospodářský dvůr 
s opatským zámeč-
kem

novostavba Eugen Tyttl, opat cisterciácké-
ho kláštera v Plasích

1716 Plzeňský kraj

Kladruby  
u Strříbra

Klášterní kostel  
Nanebevzetí P. Ma-
rie, sv. Wolfganga  
a sv. Benedikta

oprava  
a přestavba

Maurus Finzguth, opat bene-
diktinského kláštera v Kladru-
bech

1712–1726 Plzeňský kraj

Kladruby  
u Strříbra

Projekt konventu 
kláštera benediktýnů

neralizováno Maurus Fintzguth, opat bene-
diktinského kláštera v Kladru-
bech

1723 Plzeňský kraj

Kozojedy Kostel sv. Mikuláše přestavba  
a dostavba

Eugen Tyttl, opat cisterciácké-
ho kláštera v Plasích

1724–1727 Plzeňský kraj

Křtiny u Brna Poutní kostel Jména 
Panny Marie

novostavba Hugo Bartlicius a další opati 
premonstráckého kláštera  
v Zábrdovicich u Brna

1718–1750 Jihomoravský kraj
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Kutná Hora –  
Sedlec

Klášterní kostel Na-
nebevzetí P. Marie  
a sv. Jana Křtitele

přestavba  
a obnova středo-
věkého chrámu

Jindřich Snopek, opat cisterci-
áckého kláštera v Sedlci

1703–1708 Středočeský kraj

Kutná Hora –  
Sedlec

Konvent cisterciác-
kého kláštera

novostavba,  
realizováno jen  
z části

Bonifác Blahna a Otto  
Zahrádecký, opati cisterciácké-
ho kláštera v Sedleci

1709 Středočeský kraj

Kutná Hora –  
Sedlec

Hřbitovní kostel 
Všech svatých

oprava a úprava Bonifác Blahna opat cisterciác-
kého kláštera v Sedleci

1710 Středočeský kraj

Lázně Bělohrad Zámek přestavba  
a dostavba

Berthold Vilém hrabě  
z Valdštejna

1720–1722 Královéhradecký 
kraj

Lhotice Návrh přestavby  
rezidence želivské-
ho kláštera

nerealizovaný 
projekt

Jeroným Hlína, opat premon-
stráckého kláštera v Želivi

1714 Kraj Vysočina

Mariánská Týnice Poutní kostel  
Zvěstování P. Marie 
a cisterciácké  
probošství

novostavba opati cisterciáckého kláštera  
v Plasích

1710,  
1720–1764

Plzeňský kraj

Měřín Kaple Nanebevstou-
pení Páně

novostavba,  
nezachováno

Jakub Felix Pachler, farář mě-
řínský

1721 Kraj Vysočina

Mladé Bříště Kostel sv. Jana  
Křtitele

oprava Daniel Antonín Schindler, opat 
kláštera v Želivi

1726 Kraj Vysočina

Mladotice Kaple Jména Panny 
Marie

novostavba Eugen Tyttl, opat cisterciácké-
ho kláštera v Plasích

1708–1710 Plzeňský kraj

Nadryby Kaple Nejsvětější 
Trojice

novostavba Eugen Tyttl, opat cisterciácké-
ho kláštera v Plasích

1725 Plzeňský kraj

Nebřeziny Rezidence kláštera 
v Plasech

novostavba Eugen Tyttl, opat cisterciácké-
ho kláštera v Plasích

1723 Plzeňský kraj

Obyčtov Kostel Navštívení  
P. Marie

projekt, realizace Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

do 1723 
projekt, 
realizace 
1730–1734

Kraj Vysočina

Opočno Návrh úprav zámku 
a další stavby  
na panství

částečně 
realizováno

Jeroným hrabě Colloredo  
Wallse

1720–1722 Královéhradecký 
kraj

Ostrov  
nad Oslavou

Panská hospoda  
a hospodářský dvůr

novostavba Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1720 Kraj Vysočina

Ostrov u Stříbra Kaple sv. Václava  
a Vojtěcha

novostavba Maurus Finzguth, opat  
benediktinského kláštera  
v Kladrubech

1728 Plzeňský kraj

Panenské  
Břežany

Kaple svaté Anny novostavba Helena Pieroni da Cagliano, 
abatyše svatojiřského kláštera 
benediktinek na Pražském 
hradě 

1705–1707 Středočeský kraj

Plasy Konvent cisterciác-
kého kláštera 

novostavba Eugen Tyttl, opat cisterciácké-
ho kláštera v Plasích

1710–1740 Plzeňský kraj

Pohled Proboštství kláštera 
cisterciaček, Vallis 
S. Mariae

 M. C. Marquartová, abatyše 
kláštera cisterciaček v Pohledu

1710–1714 Kraj Vysočina

Praha Poutní areál Panny 
Marie Vítězné

dostavba  
a úprava staršího 
objektu

Kristián Luna, představený 
bratrstva Panny Marie Vítězné 
pražských uměců a měšťanů

1710–1714 Praha
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Praha Colloredo – Schön-
bornský palác

přestavba Jeroným hrabě Colloredo 
Waldsee

1715–1719 Praha

Praha Kapitulní děkanství přestavba Adam Ignác Mladota ze Solo-
pysk, děkan svatovítské metro-
politní kapituly

1706 Praha

Praha Katedrála sv. Víta, 
návrh chórové  
mřížky

návrh – realizace 
kameník Ondřej 
Kranner

Gottfried Herbst, děkan metro-
politní kapituly svatovítské

1716 Praha

Praha Kolowratský palác výstavba  
1716–1721,  
novostavba

Norbert Leopold hrabě Ko-
lowrat-Libštejnský (projekt), 
Norbert Vincenc hrabě Ko-
lowrat-Libštejnský (realizace) 

1706 Praha

Praha Kostel Panny Marie 
Matky ustavičné po-
moci a sv. Kajetána

provedení stavby 
s dílčími změna-
mi proti staršímu 
projektu

Jan Mario Hložek, probošt ko-
leje theatinů na Malé Straně

1703–1707 Praha

Praha Morzinský palác přestavba Václav hrabě Morzin 1713–1714 Praha

Praha Palác hrabat  
z Lissau

přestavba a čás-
tečná novostavba

Rudolf Josef hrabě z Lissau 1700 Praha

Praha Svaté schody při 
kostele Nanebevzetí 
Panny Marie  
a sv. Karla Velikého 
na Karlově

 Jan Luňák, probošt kláštera 1708–1711 Praha

Praha Konvent cisterciác-
kého kláštera

novostavba, pro-
vedeno částečně

Wolfgang Lochner, Tomáš 
Budecius opati cisterciáckého 
kláštera ve Zbraslavi

1700–1732 Praha

Praha Valkounský dům přestavba Jan Blažej Santini Aichel 1705 Praha
Rajhrad Projekt proboštství  

a konventu benediktýnů
návrh a částečná 
realizace

Antonín Primus, probošt  
rajhradský

1721 Jihomoravský kraj

Rozsochatec Projekt kaple  
Nejsvětější Trojice

plán novostavby František Leopold Bechyně, 
svob. pán z Katan

1714 Kraj Vysočina

Rychnov  
nad Kněžnou

Zámek přestavba  
a dostavba

Norbert Leopold Libštejnský  
z Kolovrat

1719–1724 Královéhradecký 
kraj

Rychnov  
nad Kněžnou

Zámecká jízdárna přestavba  
a dostavba

Norbert Leopold Libštejnský  
z Kolovrat

1719–1724 Královéhradecký 
kraj

Rychnov  
nad Kněžnou

Kolej kláštera  
piaristů

novostavba,  
nezachována

Norbert Leopold Libštejnský  
z Kolovrat

1714–1723 Královéhradecký 
kraj

Rychnov  
nad Kněžnou

Kostel Nejsvětější 
trojice

novostavba  
průčelí

Norbert Leopold Libštejnský  
z Kolovrat

1714–1715 Královéhradecký 
kraj

Skapce bývalá letní rezi-
dence kladrubských 
opatů

novostavba Maurus Finzguth, opat bene-
diktinského kláštera v Kladru-
bech

1720 Plzeňský kraj

Slapy kostel sv. Petra  
a Pavla

přestavba Wolfgang Lochner, opat cister-
ciáckého kláštera na Zbraslavi

1716 Středočeský kraj

Šintlochy Kaple sv. Cyrila a Me- 
toděje při rezidenci 
a dvoře žďárského 
kláštera cisterciáků

novostavba,  
nezachováno

Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1711 Kraj Vysočina
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Veselíčko Hospodářský dvůr 
Grangie sv. Václava

novostavba,  
nezachováno

Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1719 – 1723 Kraj Vysočina

Vojslavice Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie

nerealizovaný 
projekt

Jeroným Hlína, opat premon-
stráckého kláštera v Želivi

1714 Kraj Vysočina

Všehrdy Kostel sv. Prokopa přestavba  
a dostavba

Eugen Tyttl, opat cisterciácké-
ho kláštera v Plasích

1723 Plzeňský kraj

Vyklantice Kostel sv. Jana  
Nepomuckého

projekt, realizace Jan Jáchym hrabě Harrach 1722 projekt, 
do 1727 
realizace

Kraj Vysočina

Zelená Hora Poutní kostel sv. 
Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře

novostavba Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1719–1722, 
dokončení 
1735

Kraj Vysočina

Zvole Kostel sv. Václava přestavba a dílčí 
novostavba

Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1713–1717 Kraj Vysočina

Žďár  
nad Sázavou

Areál cisterciáckého 
kláštera

úpravy  
a novostavby

Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1706–1722 Kraj Vysočina

Žďár  
nad Sázavou

Klášterní kostel Na-
nebevzetí P. Marie  
a sv. Mikuláše

částečná 
přestavba 
interiéru

Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

po 1706 Kraj Vysočina

Žďár  
nad Sázavou

Prelatura kláštera, 
vstupní křídlo

novostavba Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1722–1728 Kraj Vysočina

Žďár  
nad Sázavou

Studniční kaple  
konventu

úprava Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1710 Kraj Vysočina

Žďár  
nad Sázavou

Konírna bývalé 
šlechtické akademie

novostavba Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1722 Kraj Vysočina

Žďár  
nad Sázavou

Dolní hřbitov novostavba Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1709 Kraj Vysočina

Žďár  
nad Sázavou

Hospodářský dvůr 
Lyra

novostavba Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1722 Kraj Vysočina

Žďár  
nad Sázavou

Chudobinec novostavba,  
téměř zcela  
zničeno

Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1722 Kraj Vysočina

Žďár  
nad Sázavou

Hostinec U tří hvězd novostavba,  
téměř zcela  
zničeno

Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1722 Kraj Vysočina

Žďár  
nad Sázavou

Hřbitovní kostel 
Nejsvětější Trojice

přestavba  
sakristie

Václav Vejmluva, opat cisterci-
áckého kláštera ve Žďáře nad 
Sázavou

1715 Kraj Vysočina

Želiv Klášterní kostel Na-
rození Panny Marie

oprava stavebník Jaroným Hlína,  
opat premonstráckého kláštera 
v Želivi

1719 Kraj Vysočina





161| 

KRAJINA PRO CHOV 
a výcvik ceremoniálních 
kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem

Starokladrubského koně lze označit za na světě jediné dosud chované pleme-
no těžkých ceremoniálních kočárových koní vyšlechtěné speciálně pro zápřah 
do vozů nejvyšších společenských elit. Díky konzervativnímu přístupu ze stra-
ny vládnoucích Habsburků a díky tradičnímu a stálému chovnému cíli, si sta-
rokladrubský kůň od 18. století zachoval svůj původní barokní vzhled a stále se 
vyznačuje rysy původních, v současnosti zaniklých plemen (starošpanělský kůň 
a staroitalský kůň). Starokladrubští koně byli původně šlechtěni v různých barev-
ných variantách, od konce 18. století zůstali v popředí chovného zájmu pouze 
v barvách bílé a vrané. Současní starokladrubští koně mají zapsané předky až 
do poloviny 18. století a z chovného hlediska se dělí na 5 čistokrevných klasic-
kých a 3 čistokrevné neklasické kmeny. Přestože je využitelnost ceremoniálních 
kočárových koní v současné době spíše příležitostná, chov starokladrubského 
koně zůstal zachován a ke svému původnímu tažnému účelu je např. na dán-
ském královském dvoře nadále využíván, zejména při reprezentačních a ofi ciál-
ních příležitostech.

K úspěšnému šlechtění a chovu takto určeného plemene bylo nutné najít 
vhodnou krajinu, nejlépe rovinatou, či mírně zvlněnou úrodnou nížinu. K tomuto 
účelu se jako nejvhodnější jevila krajina v Kladrubech nad Labem, kde se chov 
koní již na začátku 16. století osvědčil šlechtickému rodu Pernštejnů. Současně 
byla dostatečně vzdálena hrozbám opakujících se tureckých vpádů, zároveň 
byla dostatečně nablízku ústřední moci vládnoucích Habsburků a přitom ve 
vlastnictví dvorské komory.

Jedná se o jedinou zachovanou krajinu na světě, která byla po několik sto-
letí a dosud je cíleně užívána pouze k chovu a šlechtění tažného plemene koní 
určeného výhradně k reprezentativním potřebám panovnického dvora a součas-
ně záměrně umělecky komponována k potřebám chovu a výcviku.

Dominantní kompoziční charakteristikou areálu hřebčína je široký pás ve smě-
ru východ – západ, tedy ve směru toku řeky Labe a ve směru hlavní kompoziční 
osy, kterou je monumentální cesta s alejí spojující stájové dvory v obci Kladruby 

Kladrubské koně. 
Fotoarchiv Národního zemědělského 
muzea, František Bílek.

„V galerii bylo tolik historických osobností 
na koních, že to vedlo k myšlence, 
že dějiny tvoří z poloviny koně.“
E M I L  K R O T K I J  ( 1 8 9 2 – 1 9 6 3 ) ,  ruský básník, novinář a humorista 

Vyobrazení starokladrubských koní.
Národní archiv, Úřad nejvyššího 
dvorského štolby, Vídeň, 1717–1918, 
inv. č. 700.

Vyobrazení starokladrubských koní.
Národní archiv, Úřad nejvyššího 
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nad Labem stájovým dvorem Františkov pro hříbata.  V návaznosti na tuto zá-
kladní osu byl aplikací principů zahradní klasicistní školy (Le Notre aj.) vytvořen 
systém dalších stromořadí a cest tak, že vznikla struktura pastvin jako zelených 
kabinetů, do nichž jsou vloženy skupiny stromů, tzv. clumps, známé z anglické-
ho krajinářství, podle poskytující pasoucím se koním stín. Ohnisko kompozice 
takto komponované části kladrubské krajiny je před branou stáje hřebců ve dvo-
ře v Kladrubech nad Labem (a nikoli před císařským zámkem, který je rovněž 
součástí stavebního areálu hřebčína, jak bychom mohli očekávat). Na tuto část 
krajiny pak navazují na jihu relikty původního lužního lesa a park Mošnice utvo-
řený v duchu romantického krajinářství a mj. s využitím barevnosti zeleně pro do-
sažení prostorových vizuálních efektů a iluzí prostoru, jaké známe např. z parku 
v Průhonicích. Severně od středního západo-východního pásu je pak zdejší kra-
jiny vyplněna hospodářským lesem protkaným systémem cest tak, že je jakýmsi 
negativem systému stromořadí, která protkávají střední pás krajiny s pastvinami.

Ojedinělost a komplexnost krajiny s architekturou hřebčína a soužití staro-
kladrubského koně s člověkem jsou světovým fenoménem, který musí být chrá-
něn, příslušně rozvíjen a vhodně prezentován. Krajině s takto charakteristickou 
scenérií je proto ze strany státu věnována náležitá pozornost, zejména v rámci 
její ochrany a následné péče. V roce 1995 byl Národní hřebčín vyhlášen kulturní 
památkou, v roce 2002 národní kulturní památkou. 

V lednu 2018 Česká republika předložila ofi ciální nominační dokumen-
taci pro zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví a v roce 
2019 byla „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladru-
bech nad Labem“ zapsána do tohoto Seznamu UNESCO podle Úmluvy o ochra-
ně světového dědictví. 

Johann Georg de Hamilton: 
Stádo starokladrubských koní. 
V pozadí dvůr Kladruby nad Labem – 
zleva hřbitovní kaple, budovy stájí, 
kostel a císařský zámek. 
Reprofoto obrazu z roku 1725. 
NPÚ, zámek Horšovský Týn, 
inv. č. HT 4515 (193/227).
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Pohled na fasádu a půdorys hřebčína 
v Kladrubech nad Labem 
z roku 1830 od Montagera.

Datace: 1830, nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: 
železogalový inkoust, akvarel, rozměr: 1290 x 392 mm,
jazyk: německý, měřítko: 344 mm ≈ 30 [vídeňských sáhů], 
průsvitka: A: písmeno N, B: nečitelná, autor: Montager.
Národní archiv, Úřad nejvyššího dvorského štolby, 
Vídeň, 1717–1918, inv. č. 680.
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Plán areálu hřebčína 
v Kladrubech nad Labem 
z roku 1824.

Rozsáhlý areál koníren a hospodářského příslušenství byl realizován v několika 
stavebních etapách. Na plánu je zachycena jedna z nich, ze začátku 19. století, 
kdy areál získal z větší části současnou podobu. Výstavba nového stájového 
dvora byla součástí velkorysého záměru na rozšíření areálu v klasicistní staveb-
ní úpravě. Původní černou barvou vyznačené části byly rozšířeny o další části 
tak, aby celková dispozice budov nabyla symetrické podoby.

Stáje pro kobyly s hříbaty.
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Nosič záznamu: papír, 1 list, látka záznamu: železogalový 
inkoust, tuš, akvarel, rozměr: 1254 x 815 mm, jazyk: 
německý, měřítko: 273 mm ≈ 25 vídeňských sáhů, 
průsvitka: A: jméno Van der Ley, B: postava štěstěny, 
včetně tří písmen VDL, autor: krajský inženýr E. Jahn.
Národní archiv, Úřad nejvyššího dvorského štolby, Vídeň, 
1717–1918, inv. č. 671.
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LÁZEŇSKÉ DĚDICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

Česká republika je zemí mimořádně bohatou na minerální prameny a při nich bu-
dované léčebné lázně. Toto společné dílo přírody a lidí se postupně stalo chlou-
bou naší země. Využívání přírodních léčivých zdrojů má celosvětově prastarou 
tradici, často s dokonale propracovanou metodikou a postupy a s výraznými 
léčebnými úspěchy, které prověřila praxe mnoha staletí. České a moravské lá-
zeňství, které je podstatně mladší, než je tomu v jižní Evropě a středomořských 
zemích s antickou tradicí, se však včas zařadilo do tohoto proudu a patří proto 
k nejvyspělejším na světě a získalo v minulosti zcela mimořádný věhlas i respekt 
celé Evropy, a tím i odpovídající místo ve světových dějinách lékařství a balne-
ologie. Cesta k této úctyhodné pozici však trvala dlouhá staletí. V pravdě zlatým 
věkem českého a moravského lázeňství byly 18. a 19. století, kdy se zemská 
šlechta, města, obce i soukromé osoby snažily u každého kvalitnějšího pramene 
vody zřídit lázně či alespoň stáčírnu. Jejich snažení bylo pochopitelně vedle bo-
hulibých záměrů často motivováno i vidinou rychlého zbohatnutí z přílivu lázeň-
ských hostů nebo z lukrativního prodeje minerální vody.(41)

Zejména Karlovy Vary sehrály významnou roli už tím, že si udržely pomyslný 
prim mezi lázněmi jak v dobách téměř výhradního podávání předlouhých koupelí, 
tak i později, kdy se naopak stala v podstatě výhradním léčebným prostředkem 

41 U zrodu lázeňských míst však nestály vždy jen přírodní zdroje. Někdy i silná osobnost reformá-
torského léčitele, často laika, prosadila nové metody využívající třeba jen obyčejné studené vody 
v rozmanitých aplikačních formách k léčení, a přispěla tak ke vzniku renomovaných léčebných 
míst. Tak tomu bylo například díky Vincenzi Priessnitzovi (1799–1851) ve slezském Gräfenbergu 
(dnešní Lázně Jeseník).

Pohled na centrum Karlových Varů.
Národní archiv, Chalupníček Miroslav, 
inv. č. 4720, sign. 468/4.

 „O své karlovarské léčbě mohu říci pouze tolik, 
že mne mrzí, že jsem s ní nezačal dříve. 
Pitná kúra i koupele mi velice svědčí, 
a protože o sebe pečlivě dbám, je na tom všem 
skutečně něco zázračného a jsem rád, 
že se mohu zbavit svých pochybností.“
J O H A N  W O L F G A N G  G O E T H E  ( J E N A  1 5 .  S R P N A  1 8 0 6 ) ,
německý básník, prozaik, dramatik a politik (1749–1832) 

Kameninová láhev na minerální 
vodu s ouškem a vystouplým 
okrajem hrdla. Mariánské Lázně, 
1850–1870.
Voda z léčivých pramenů byla ceněna 
nejen v místě svého vyvěrání, ale 
stala se i důležitým obchodním 
artiklem. Historie lázeňských pohárů 
a pohárků je úzce spjata s dějinami 
českého lázeňství a balneologie. 
Léčivé prameny byly a jsou v Čechách 
využívány častěji než v cizině. Vedle 
kalíšků skleněných, cínových nebo 
dřevěných, to byly často i keramické 
láhve, které byly významným 
obchodním artiklem karlovarských 
porcelánek.
Soukromá sbírka
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pitná kúra. Nicméně, ani později objevená místa, jako např. Mariánské Lázně, 
Františkovy Lázně či lázně Teplice, nebyla ochuzena o budoucí věhlas a komerč-
ní úspěch. 

Především naše západočeské lázně se staly již v 19. století všeobecně vá-
ženým pojmem a legendou. Mezi jejich návštěvníky můžeme najít celou řadu 
významných osobností své doby: členy královských rodů, panovníky, politiky, ale 
i umělce. Nebylo tedy jistě náhodné, že právě v Praze jak balneologie, tak o něco 
později i vodoléčba byly povýšeny na vědní obory, které se tu poprvé přednášely 
v rámci evropského univerzitního vzdělávání. Teprve s časovým odstupem ná-
sledovaly některé další univerzity, mezi prvními univerzita vídeňská.

Lázně jsou však i pozoruhodným kulturně-společenským fenoménem, který 
mimo jiné našel svůj odraz ve svébytné architektuře lázeňských měst a v parko-
vých úpravách, inspirovaných často šlechtickými zámeckými zahradami a parky, 
a sehrály též významnou roli jako společensko-kulturní centra s budovami pro 
společenský kulturní život. V jisté době byly nazírány jako opravdové „salony 
Evropy“. Lázně v dnešní České republice inspirovaly řadu umělců a ovlivnily 
tak charakter a podobu některých literárních děl. Tak například česko-německá 
spisovatelka baronka Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) během své-
ho léčebného pobytu ve Františkových Lázních napsala pozoruhodné eseje 
s názvem Z Františkových Lázní (Aus Franzensbad). Německý básník Johann 
Wolfgang Goethe se v Mariánských Lázních během ozdravného pobytu sezná-
mil se svou poslední láskou Ulrikou von Levetzow (1804–1899). Poté, co po ně-
kolikaleté známosti devatenáctiletá Ulrika odmítla Goethovu nabídku k sňatku, 
odjel zklamaný básník přes Karlovy Vary z Čech do Výmaru a napsal svou patrně 
nejkrásnější milostnou báseň, nazvanou Mariánskolázeňská Elegie. Mariánské 
Lázně a Karlovy Vary poctili svým léčebným pobytem další významní básníci 
a spisovatelé: Mark Twain, Henrik Ibsen, Maxim Gorkij, Friedrich Schiller, Adam 
Mickiewicz, Nikolaj Vasiljevič Gogol a hudební skladatelé, jako například Johann 

Lokalizace lázní v 18. století.
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Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Niccoló Paganini, 
Johannes Brahms, Richard Wagner, Johann Strauss a bylo by možné jmenovat 
další. S lázněmi Luhačovice na Moravě je nedílně spjat velký hudební zjev Leoše 
Janáčka či významného slovenského architekta Dušana Jurkoviče a rozvoj slo-
vanského společenského živlu, protože tyto lázně aspirovaly na to být protivahou 
německy hovořících Karlových Varů.  

Za mimořádné návštěvy lze jistě považovat lázeňské pobyty členů evropských 
královských rodů. Jejich přítomnost jednak vyžadovala zvýšenou aktivitu státní 

a vojenské správy, která byla o cestě a pobytu předem 
informována a měla za povinnost dohlížet na příjemném 
a bezpečném projetí královské kolony, včetně jejího do-
provodu, jednak vyvolala pokaždé enormní zájem míst-
ního obyvatelstva i návštěvníků samotných lázní, jednak 
kladla vysoké nároky na luxusnost lázeňských zařízení, 
hotelů i budov pro společenský život. Pro tato města byly 
tyto návštěvy okamžiky mimořádné slávy, především v po-
době štědrých a dlouho do noci trvajících banketů a plesů. 
Například Karlovy Vary byly oblíbenou destinací ruského 
carského dvora už od 18. století, anglický král Edward 
VII. (1841–1910), jenž dojížděl na léčení do Mariánských 
Lázní v letech 1897–1909, zde dokonce založil golfové 
hřiště. Zatímco ruský car Petr Veliký (1672–1725) pobýval 
v Teplicích a Karlových Varech, Habsbursko-lotrinští císa-
řové Josef II. (1741–1790) nebo František Josef I. 
(1830–1916) volili pobyt v Mariánských Lázních. Častými 
návštěvníky českých lázní byli i bavorští králové a jejich 
manželky, např. v roce 1835 navštívila lázně Karlovy 
Vary královna vdova Karolína Fryderika Bádenská 
(1776–1841).

Plán objektu dvora určeného pro 
zábavu lázeňských hostů Karlových 
Var z roku 1791.
Datace: 1791, nosič záznamu: papír, 
1 list, látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr: 
428 x 293 mm, jazyk: německý, 
měřítko: 171 mm ≈ 10 sáhů, 
průsvitka: půlměsíc, autor: 
Joseph Peter.
Národní archiv, České Gubernium – 
Publicum, inv. č. 595, sign. 93, kart. 
1747.

STRAUSS, Johann Christoph. 
Beschreibung des Carls-Bades. 
Leipzig 1695.
Knihovna Národního archivu, 
Knih. A, I V 67
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Pohled na Karlovy Vary v 18. století.

Veduta Karlových Varů zachycuje podobu lázní v období raného novověku. 
Město dělí na dvě části řeka Teplá, přes kterou je položeno několik mostů. 
Dominantou města je dientzenhoferovský kostel sv. Máří Magdalény se dvěma 
věžemi v průčelí. Městskou zástavbu tvoří řada domů s červenými a modrými 
střechami. Okolní krajina je členěna a barevně odlišena podle způsobu využití: 
na pole, louky a sady s ovocnými stromy. Perspektivně jsou na horním okra-
ji doplněny kopce, vytvářející představu o zvlněné krajině v okolí řeky Teplé, 
od městečka Bečova nad Teplou. Uprostřed plánu je patrný zdí ohraničený pro-
stor, vnitřně členěný na čtyři části.

Datace: [1756–1763], nosič záznamu: papír, 
1 list, látka záznamu: železogalový inkoust, 

akvarel, rozměr: 442 x 362 mm, jazyk: německý, 
měřítko: měřítko neuvedeno, průsvitka: 

neidentifi kována, autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 

inv. č. 358, sign. D/I/2.

Kostel sv. Máří Magdalény 
v Karlových Varech. 

Parkové a zahradní 
úpravy nad městem.



171L Á Z E Ň S K É  D Ě D I C T V Í  Č E S K É  R E P U B L I K Y  | 



172 |  L Á Z E Ň S K É  D Ě D I C T V Í  Č E S K É  R E P U B L I K Y

Plán objektů Mlýnských lázní 
z roku 1769.

Prameny Mlýnský, Nový, Bernardův a Terezin se nacházejí nedaleko od sebe 
navzájem. Významnější postavení měl z nich především Mlýnský pramen, který 
vyvěral přímo v Mlýnských lázních. Tento pramen, přirozeně kyselý, byl znám již 
v roce 1571, ale až v roce 1705 byl dr. Friedrichem Hofmannem (1660–1742) 
doporučen k léčebnému pití. V roce 1762 byla pro pohodlí lázeňských hostů 
původní budova Mlýnských lázní nad vřídlem přestavěna. Arcivévodkyně Marie 
Terezie pro její přestavbu poskytla částku 23 000 zlatých. Obec dodala pouze 
dřevo. Svažitý terén za kolonádou, přístupný zadním východem z kolonádní haly, 
byl upraven na terasu pokrytou pískem se stromořadím, na kterou mohli lázeňští 
hosté vystoupat po širokém schodišti. Budova lázní byla zbořena v roce 1827, 
ale její podobu lze dohledat v díle kněze a historika Augusta Leopolda Stöhra 
(1764–1831).

Nosič záznamu: papír, 1 list, 
látka záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr: 
647 x 300 mm, jazyk: německý, 
měřítko: 166 mm ≈ 7 sáhů, 
průsvitka: písmeno B s korunou, 
autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map a plánů, 
nezprac.

Pohled na Mlýnské lázně od řeky 
Teplá z roku 1817.
Národní archiv, Knih. A, sign. I 829.
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↓ Detail vstupu na terasu zahrady.

Plán objektu Mlýnských 
lázní z roku 1765.
Datace: 1765, nosič 
záznamu: papír, 1 list, látka 
záznamu: železogalový 
inkoust, akvarel, rozměr: 
362 x 184 mm, jazyk: 
německý, měřítko: měřítko 
neuvedeno, průsvitka: 
korunovaný dvouhlavý orel 
s žezlem, autor: neznámý.
Národní archiv, Sbírka map 
a plánů, nezprac.
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ZÁVĚR

Realizovat výstavu a vydat k ní tiskem doprovodný katalog, který by odrážel 
klenoty kartografického dědictví České republiky uložené ve Sbírce map a plánů 
a dalších archivních fondech Národního archivu, měli autoři v úmyslu již něko-
lik let. Vhodnou příležitostí k realizaci byl záměr uspořádat výstavu propagující 
české archivnictví v rámci akcí doprovázejících české předsednictví v roce 2022.

S ohledem na předsednictví i charakter propagace českého archivnictví byla 
zvolena taková témata, která by skrz historický vývoj ilustrativně propojila člen-
ské státy EU s Českou republikou a s jejím archivním dědictvím. Autoři tudíž 
přistoupili k důkladné analýze archivních fondů a sbírek Národního archivu a dal-
ších paměťových institucí, aby shromáždili a následně mohli představit vybrané 
archivní soubory, ať už v analogové (papírové) nebo digitální podobě. Při reali-
zaci svého záměru museli mít neustále na zřeteli prostorové možnosti výstav-
ního sálu, dané jeho podobou i velikostí a podle toho výsledný koncept výstavy 
průběžně upravovat. Vycházeli přitom ze základního parametru prezentovat na 
výstavě zejména takové originály, které by svou velikostí byly adjustovatelné ve 
výstavních vitrínách a takové archiválie, které by svými rozměry bylo možné sou-
časně vtěsnat do zamýšleného katalogu. A jak už tomu obvykle bývá, výstava 
vzhledem k prostorovým možnostem obsahovala pouhý zlomek zamýšlených 
relevantních archiválií, zatímco předkládaný katalog pojal daleko větší množství 
informací a část výstavního (obrazového) materiálu představujícího využité ar-
chiválie a další příslušné předměty. Dát pak dohromady výstavu a tuto publikaci 
trvalo rok a půl. V katalogu je uvedeno 66 plánů a 9 fotografií, což je skutečně 
malý zlomek z toho, co se autorům podařilo touto formou prezentovat v rám-
ci zvolených témat. Stále to je však jen nepatrné množství z celého souboru 
kartografických dokumentů, které se do budoucna budou snažit jinou formou 
prezentovat potřebám široké veřejnosti.

„Cítím-li se být Evropanem, 
neznamená to přece, že přestávám být Čechem. 
Je tomu právě naopak: 
jakožto Čech jsem i Evropanem. 
Poněkud poeticky říkávám, 
že Evropa je vlast našich vlastí.“
V Á C L A V  H A V E L  ( 1 9 3 6 – 2 0 11 ) ,  český dramatik, esejista, politik a státník 
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RESUMÉ
The exhibition offers visitors several opportunities to access basic information 
about important sets of maps and plans documenting the cartographic and 
architectural work of the 17th to early 19th centuries, with the addition of three-
dimensional objects from other memory institutions. The National Archives 
have one of the largest archival files of historical manuscript maps in the Czech 
Republic, particularly including unique items that were created by Bohemian and 
Moravian provincial and court institutions and their institutional predecessors. 
The cartographic collection includes valuable map prints, atlases and wall maps 
from the 16th to 19th centuries. Many maps depict forests, rivers and ponds, 
road construction and the land or state border and any corrections, or they were 
made during selected adversary procedures. Mine drawings dating back to the 
early 17th century that have been made almost up to this day are of particular 
importance. This collection can therefore be seen as a basic task for the study of 
cartographic documents from the 16th to the 20th century, and also as a source 
of historical knowledge (due to its enormous scientific contribution) of the project 
and planning documentation of court and state offices of the time. Finally, it tells  
a lot about the activities of individual architects and builders. This archive 
collection can boldly compete with similar Czech and European collections of 
court and provincial provenance. The exhibition also includes photographic 
documents, presenting specific places and selected objects at different stages of 
their development.

The exhibition project thematically focuses on two basic areas. The first 
are the didactic ties that sometimes separate us and sometimes connect us to 
Europe, of which we are a part. Each of the five selected topics (borders, forests, 
mountains ‒ rich mineral resources, rivers and hydraulic structures, transport, 
architecture and urbanism) points to ties with a neighbouring European coun-
try, while also extending beyond the wider European area. Such is the legacy 
of the Habsburg Monarchy, often remembered and sometimes cursed, which is 
reflected in the recent and not so recent present. Information contained in the 
cartographic archives is an ideal means of expressing and understanding these 
ties. Let us omit the fact that sometimes this information may lead to their poten-
tial alienation from each other, to potential disputes and even theoretically to war 
conflicts. Rather, let us focus on the fact that the maps were primarily created to 
prevent similar conflicts, or to settle disputes arising from them.

The second area of the exhibition presents what the Czech lands as they 
developed and the Czech Republic have brought and are currently bringing 
to Europe and in what form. Of course, it is not spatially possible to present 
everything that could be considered European or world cultural heritage, so most 
of the exhibition only presents a representative ‚sample‘. This sample includes 
the national stud farm in Kladruby nad Labem with a horse breeding station 
(white horses) of the Czech Kladruber breed, spas, which gained recognition 
and world fame even overseas, and finally the unique ‚Baroque Gothic‘ building 
style, inextricably linked with the work of the genius architect of the time, Jan 
Blažej Santini-Aichel.
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Slovník pojmů

Alhidáda – je otočná součást úhloměrných a nivelačních 
přístrojů, opatřená odečítacím, zaměřovacím  
a urovnávacím zařízením, popřípadě doplněna svis-
lým kruhem nebo busolou.

Astrolabium – je historický astronomický přístroj, který 
dříve astronomové, astrologové, navigátoři a další 
používali na určování a předpovídání poloh hvězd  
a Slunce, určování místního času podle místní země-
pisné délky a naopak, k zeměměřickým účelům a pro 
triangulaci.

Balneologie – je nauka o léčivých vodách, lázních  
a jejich účincích na lidský organismus, zvláště  
s přihlédnutím k terapeutickým účelům.

Biodiverzita – představuje různorodost života, nicméně 
existuje mnoho definicí biodiverzity. Světový fond 
ochrany přírody definoval v roce 1989 biodiverzitu 
jako „bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živo-
čichů a mikroorganismů včetně genů, které obsahují, 
a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí“.

Dědičná štola – trvale udržovaná chodba k odvodnění 
dolů, jíž mohla vytékat voda z dolu.

Deklinatorium – je historický měřicí přístroj. Skládá se 
z magnetické jehly zavěšené na tenké nitce nebo při-
pevněné k centrálnímu čepu v malé dřevěné krabičce  
s prosklenými otvory na obou koncích. Měří se specific-
ké vibrace, které jsou patrné na různých místech v růz-
ných časech, když je jehla vyjmuta z vyvážené polohy. 
Za tímto účelem je nit natažena v podélném směru.

Diligence – je vůz (dostavník) tažený koňmi používaný 
k přepravě osob a poštovních zásilek na větší vzdá-
lenosti. Konstrukce vozu byla vždy uzavřená, tak aby 
byli cestující i náklad chráněni před vlivy počasí. Nej-
větší rozvoj dostavníků nastal v 18. a první polovině 
19. století, později byl nahrazen železniční dopravou.

Hodometr – mechanické zařízení k odměření délky ces-
ty, již vykonal povoz nebo chodec. Pro povozy záleží 
hodometr v počítadle, jež od jedné osy vozové se 
uvede v rotaci a pak buď udává jen otáčky, nebo pří-
mo uraženou cestu.

Hormistr – z německého Bergmister (perkmistr), histo-
rický počeštěný název pro správce důlního revíru.

Chaussée – z angličtiny Chaussee je historický termín 
používaný v německy mluvících zemích pro rané, 
zpevněné, venkovské dálnice, navržené silničními 
inženýry, na rozdíl od dosud tradičních nezpevněných 
venkovských silnic.

Jakubova hůl – je jednoduchý přístroj pro měření úhlů  
a historická navigační a astronomická pomůcka, která 
funguje na principu podobnosti trojúhelníků. Sestává  
z tyče se stupnicí a kolmým posuvným břevnem.

Kartuš nebo kartuše – (z franc. cartouche, pouzdro,  
patrona) je v architektuře ozdobné, nejčastěji plastické 
orámování znaku, nápisu nebo obrazu na stěně budo-
vy. Od rámu se liší tím, že je se svým obsahem pevně 
spojena. Kamenné, štukové i sádrové kartuše byly vel-
mi oblíbené jako dekorativní prvek na fasádách budov  
i jako součást vnitřní výzdoby kostelů, slavnostních sálů 
na zámcích a podobně, a to od renesance  
až do 19. století.

Klauza nebo splavovací nádrž – je údolní přehrada, 
sroubená ze dřeva, s výplní kamene a hlíny. Hráz 
bývá někdy sypaná a jen propustě, kterými se voda 
vypouští, jsou sroubeny z hrubých klád, utěsněných 
na návodní straně. Uprostřed hráze jsou dvě výpust-
ná stavidla. Celá hráz bývá chráněna proti vlivům 
počasí šindelovou střechou, která dodává stavbám 
impozantního zjevu. Vypuštěním nádrže se zvedne 
hladina vody na toku pod nádrží tak, aby bylo možno 
plavit dřevo na vorech (pltích) i za nízkého stavu vody, 
neboť normální výška hladiny zpravidla v letních mě-
sících nestačí k plavení vorů.

Kvadrant – je výsek roviny, vymezený dvěma osami sou-
řadnic. Body na těchto osách se obvykle do žádného  
z nich nepočítají.

Látro hornické – délková míra = 1,99815 m; látro praž-
ské = 1,779 m; látro jáchymovské = 1,918 m; látro 
kutnohorské = 2,1441 m; látro freiberské = 1,922 m.
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Loket – délková míra, loket pražský = 59,14 cm; vídeň-
ský = 77,75558 cm; freiberský = 42,71 cm.

Mensula Praetoriana – je měřická metoda k zobrazová-
ní polohopisu, pocházející z 16. století. Jedná se  
o metodu podrobného měření, při které se pomocí 
eklimetru přímo na stanovisku v terénu vyznačují na 
zajištěném papíru upevněném na měřickém stole 
směry a vzdálenosti z tohoto stanoviska na určovaný 
bod.

Mihadla – důlní soustava velkého vodního kola a trámů, 
které do sebe postupně dominovým efektem narážely 
a přenášely energii několik kilometrů daleko. Na konci 
celého zařízení pak s pomocí posledního mihajícího 
se trámu docházelo k čerpání vody z dolů.

Mincmistr – nejvyšší úředník, který společně s ostatními 
pracovníky (úředními kontrolory, slévači kovů, řezáči 
mincovních kolků, mincíři a pregéři) spravoval min-
covnu. Nad jednotlivými mincmistry v zemi či státě 
stál nejvyšší mincmistr. Ve středověku byl mincmistr 
královský úředník, jehož úkolem bylo kontrolovat raž-
bu nových mincí i mince, které byly v oběhu. V jeho 
pravomoci bylo vyhledávat a trestat padělatele.

Parergon – je většinou obrazová nebo grafická výzdoba, 
umísťovaná nejčastěji do rohů starých map. 

Polygon – běžný termín z geometrie a jeho český ekvi-
valent zní mnohoúhelník. Odborně je definován jako 
část roviny vymezená úsečkami, které spojují určitý 
počet bodů (nejméně tři), z nichž žádné tři sousední 
neleží na jedné přímce; nebo přesněji jako omezená 
část roviny ohraničená uzavřenou lomenou čárou.

Sáh – je historická antropometrická délková míra odvo-
zená od rozpětí rozpažených rukou dospělého člově-
ka. Délka sáhu se v některých zemích průběhem času 
měnila a v důsledku toho se někde změnil i její název.

Scala – mosazná analogová posuvka speciálně vyvinuté 
pro měření. V historii se jím označuje měřítko či měří-
cí lať.

Sextant – je přenosný přístroj pro měření úhlové vzdá-
lenosti dvou těles nebo úhlu výšky nebeských těles 
nad horizontem. Od 18. do první poloviny 20. století 
byl nejpoužívanějším přístrojem pro určení zeměpisné 
polohy při navigaci. 

Stoupa – zařízení na drcení rudy s okovanými dřevěný-
mi palicemi, jež byly poháněny vodní silou.

Šachta – svislá nebo kolmá jáma (důl) upravená jako 
těžná pro dopravu rudy a horníků.

Teodolit – je přístroj na přesné měření a vytyčování  
vodorovných a výškových úhlů.

Trigonometrie – je oblast goniometrie zabývající se uži-
tím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelní-
cích. Trigonometrie se dělí na trigonometrii rovinnou  
a na trigonometrii sférickou (trigonometrie útvarů na 
kulové ploše). Trigonometrie má základní význam při 
triangulaci, která se používá k měření vzdáleností 
mezi dvěma hvězdami, v geodézii k měření vzdále-
nosti dvou bodů a v satelitních navigačních systé-
mech.
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Jöstel, Melchior 36
Kaňka, František Maxmilián 127, 149
Karel IV. 79, 146
Karel VI. 54, 79, 96, 102, 138, 149
Klaric, Václav 76
Klauser, Andreas Bernhardt 116
Kolbe, Jan Alois 38
Kolovrat z, Norbert Leopold Libštejnský 

156, 158
Komenský, Jan Ámos 23, 146
Kučera 42
Kursek, Wentzl 65
Langer, inženýr 92
Ledeburu z, Johann Ditrich 142
Ledeburu z, Mechtilda Beatrix 142
Lembergerm, Antonín 76
Levetzow, Ulrika von 168
Liechtenstein-Castelcorn z, Karel II. 134
Luchese, Philiberto 134

Lurago, Carlo 117, 122, 125–127 
Lurago, Francesco Anselmo 127
Lurago, Giovanni Antonio 127
Marie Terezie 52, 96, 110, 172
Martinelli, Domenico 118
Mathesia, Johann 72
Mathey, Jan Baptista 117, 120, 149
Maxmilián II. Habsburský 74
Maxmilián Josef III. 31, 38, 42
Menšík z Menštejna, Jakub 23
Mickiewicz, Adam 169
Mitis, Bonifác 23
Moerbeek, Paul 96
Moerbeek, Simon 96
Montager 163
Morzin, Pavel hrabě 55, 158
Mráz, Mathias 84
Müller, Jan Kryštof 24, 98
Müllerové z Althammerthalu  

a Frohnhofenu 42
Nobile, Petr 118–119, 130, 132  (Petr 

nebo Peter, nebo Pietro)
Nôtre le, André 134
Öder, Mathias 36
Ornys z Lindperka, Matouš 23
Orsi de Orsini, Giovanni Domenico 63, 

117, 124–125, 127 
Paar 110
Paganini, Niccoló 169
Pachl, Josef 132, 157
Palliardi, Ignác Alois 129
Palliardi, Ignác Jan Nepomuk 128 
Palliardi, Michael Ignác 128
Panwiz, Bernard 46
Pernštejnové 81
Petr Veliký 169
Pieroni, Giovanni Battisti 116
Plansker, Johann Georg 44–45
Podolský z Podolí, Šimon 20, 23
Pokorni, August 102
Ponitz, inženýr 154
Priessnitz, Vincenz 167
Přemysl Otakar I. 70
Přemysl Otakar II. 64, 140
Reiner, Martin 122
Riedl, Castul 56
Richter, Jan 20
Rohan 96
Santini-Aichel, Jan Blažej 5, 7, 12, 118, 

149–152, 154, 158
Sasko-Lauenburský vévoda, Julius 

Jindřich 135
Seifert, Jaroslav 146
Schaffgotsch, Filip Gotthard 55 
Schaffgotsch, Kryštof Leopold 70
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Schiller, Friedrich 169
Schindler, Florian 84, 157
Schöbel, J. 130
Schor, Johann Ferdinand 24, 82
Schwarzenberkové 77, 92
Schwentner, Daniel 20
Sprenger, Wilhelm 119
Stadion 38
Stich, Jan 98
Stöhr, August Leopold 172
Strauss, Johann 169
Šternberkové 118
Švácha, Wolfgang opat 154
Tannheiserová, Anna 71
Tencalla, Giovanni Pietro 134
Thomas (Tomáš Sartorius), opat 142
Thun-Hohenstein, Michael Osvald 120
Thurn-Taxis 110
Toskánská velkovévodkyně, princezna 

Sasko-Lauenburská, hraběnka z Neu-
burgu, Anna Marie Františka 120

Trčka z Lípy, Jan Rudolf 142
Twain, Mark 169
Vaccani de, Giacomo 115
Václav I. 70
Václav II. 63, 65
Václav IV. 65, 76
Valdštejna z, Arnošt Josef 55
Valdštejna z, Berthold Vilém 157
Vejmluva, Václav opat 156–157, 159 
Veselý, Václav Josef 24
Věžník z Věžník, František Xaver hrabě 38
Vladislav II. Jagellonský 64–65
Vladislav Jindřich 70
Vogemont, Lothar 82
Waggi de, Jan Jakub 54–55 
Wagner, Richard 169
Wernerové 42
Wiehl, Andreas 134
Wijmes, Francisco Conte de 116
Willenberger, Josef Christian 24
Wuchter, Johann 82
Zikmund 33
Žerotína ze, Karel starší 115
Žerotína ze, Kašpar Melichar 115

Rejstřík místní
Horní Albeřice, okr. Trutnov 54
Arzberg, Bavorsko, Německo 35
Banská Štiavnica, okr. Banská Štiavnica, 

Slovensko 66–67, 76
Bavorsko (Bayern), spolková země, Ně-

mecko 31–33, 38, 42, 56–57, 96 
Bayreuth, Bavorsko, Německo 33–35, 95
Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary 170
Bělá, řeka 46, 109
Berounka, řeka 82
Bezděz, hora, okr. Česká Lípa 98
Biela, okr. Bielsko-Biała, Polsko 46
Bílsko-Bělá (Bielsko-Biała), okr. Bielsko-

-Biała, Polsko 46, 108–109 
Bílá Opava, potok 70
Bílé Karpaty, pohoří 146
Biskupská slať (Markfilz), název lesa, okr. 

Klatovy 56
Blatný vrch, hora, okr. Klatovy 56
Brno, okr. Brno-město 6, 24, 36, 53, 60, 

63–65, 82–83, 146–147, 150, 156 
Broumov, okr. Náchod 122, 142
Brtníky, okr. Děčin 58
Buchlovice, okr. Uherské Hradiště 118, 136
Bynovec, okr. Děčín 59
Čechy 6–7, 17, 20–24, 30, 33, 36, 48, 

51, 59, 63, 66, 70, 81–82, 92, 96–98, 
100–101, 104, 108, 117–118, 125, 
135, 142, 167–168, 174 

Čeperka, rybník, okr. Pardubice 98
Černá hora, okr. Trutnov 54
Černá Opava, potok 70
Černý potok, potok 42, 70, 91
Čertův mlýn (zaniklý), okr. Domažlice 38
Česká Kamenice, okr. Děčín 59
Česká Kubička (zaniklá), okr. Domažlice 

38
České Budějovice, okr. České Budějovice 

81, 95, 98, 119
České Hamry, okr. Chomutov 104
České Švýcarsko, národní park 58–59  
Český Krumlov, okr. Český Krumlov 45
Český les, pohoří 33
Děčín, okr. Děčín 58–59 
Dlouhá Lhota, okr. Příbram 138
Dobříš, okr. Příbram 136
Dolní Boříkovice, okr. Ústí nad Orlicí 13
Dolní Dvořiště, okr. Český Krumlov 91
Dolní Hedeč, okr. Ústí nad Orlicí 13
Dolní Lipka, okr. Ústí nad Orlicí 13
Dolní Lužice, oblast 32
Dráva (Drava), řeka 88
Drážďany (Dresden), Sasko, Německo 96
Drmoul, okr. Karlovy Vary 42
Dunaj, řeka 82, 88, 92–93, 101 

Dyje, řeka 60, 118
Francie 96, 
Františkov, dvůr, Selmice, okr. Pardubice 

162
Františkovy Lázně, okr. Cheb 118, 146, 

168
Frauenstein, Sasko, Německo 36
Freiberg, Sasko, Německo 66
Freistadt, Horní Rakousy, Rakousko 101
Furth im Wald, Bavorsko, Německo 38
Gmünden, Horní Rakousy, Rakousko 82
Haarlem, Nizozemí 96
Halič 109
Hartmanice, okr. Klatovy 74
Heřmanice, okr. Ústí nad Orlicí 13
Hofburg, Vídeň, Rakousko 132
Holašovice, okr. České Budějovice 

146–147 
Holešov, okr. Kroměříž 134
Horažďovice, okr. Klatovy 111
Horní Falc, Bavorsko, Německo 31–33, 42 
Horní Hedeč, okr. Ústí nad Orlicí 13
Horní Lipka, okr. Ústí nad Orlicí 13
Horní Lužice 32
Horní Maršov, okr. Trutnov 54–55  
Horní Slavkov, okr. Sokolov 64
Horní Věstonice, okr. Břeclav 82
Hradec Králové, okr. Hradec Králové 82, 

95, 116, 122, 156–158 
Hraniční slať, název lesa, okr. Klatovy 56
Hrčava, okr. Frýdek-Místek 30
Hřebečná, okr. Karlovy Vary 72
Hřensko, okr. Děčín 58–59 
Cheb, okr. Cheb 98, 111, 116, 122, 125
Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králo-

vé 149, 156
Chomutov, okr. Chomutov 98
Chrudim, okr. Chrudim 17, 156
Chřibská, okr. Děčín 58
Itálie 115, 147
Jablonné v Podještědí, okr. Liberec 98
Jablunkov, okr. Frýdek-Místek 30
Jaderské moře 102
Jáchymov, okr. Karlovy Vary 64, 72, 104, 

115, 
Janské Lázně, okr. Trutnov 54
Jaroměřice nad Rokytnou, okr. Třebíč 136
Jeseník, okr. Jeseník 167
Jihlava, okr. Jihlava 64, 79
Jílové u Prahy, okr. Praha-západ 79
Jordán, rybník, okr. Tábor 98
Kamýk nad Vltavou, okr. Příbram 81
Kaplice, okr. Český Krumlov 91
Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary 146, 

167–170
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Karpno, Dolnoslezské vojvodství, Polsko 
46

Kašperské Hory, okr. Klatovy 74
Kladruby nad Labem, okr. Pardubice 5, 12, 

17, 146–147, 161–164  
Kladruby, okr. Tachov 149, 156–158 
Kladsko 9, 32–33, 46, 95, 116 
Klanečnice, potok 106
Klatovy, okr. Klatovy 42, 106, 111 
Klenčí pod Čerchovem, okr. Domažlice 

110
Kohlberg, hora, Bavorsko, Německo 34
Kostnice (Konstanz), Bádensko-Württem-

bersko, Německo 33
Kout na Šumavě, okr. Domažlice 38, 42
Kovářská, okr. Chomutov 104
Krakov (Kraków), Malopolské vojvodství, 

Polsko 109
Králíky, okr. Ústí nad Orlicí 13
Krkonoše, pohoří 54–55, 104
Kroměříž, okr. Kroměříž 134, 146–147 
Krušné hory, pohoří 33, 64, 72, 104, 

146–147 
Křtiny, okr. Blansko 149, 156
Kunětická hora, okr. Pardubice 17, 98
Kutná Hora, hrad, okr. Kutná Hora 54, 

63–66, 115, 118, 122, 146–147, 157
Květná zahrada, okr. Kroměříž 134
Labe, řeka 12, 17, 58–59, 81–83, 86, 116, 

146–147, 161–164  
Lądek Zdrój, Dolnoslezské vojvodství, 

Polsko 46
Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice 17
Lednice, okr. Břeclav 119, 136, 146–147 
Lichkov, okr. Ústí nad Orlicí 13
Linec (Linz), Horní Rakousy, Rakousko 

95, 100–101 
Lipsko (Leipzig), Sasko, Německo 95–96
Lískovec (zanikla), okr. Domažlice 42
Litomyšl, okr. Litomyšl 145, 147 
Losenice, potok 74
Louka, klášter, okr. Znojmo 60
Lučina (Grafenried, zanikla), okr. Domaž-

lice 42
Luzný (Lusen), hora, Bavorsko, Německo 

56
Lysečiny Horní a Dolní, okr. Trutnov 54
Máchovo jezero, rybník, okr. Česká Lípa 

81
Malá Řezná, řeka 56
Malá slať, název lesa, okr. Klatovy 56–57 
Malše, řeka 90–92
Manzenberg, Bavorsko, Německo 35
Mariánské Lázně, okr. Cheb 118, 146, 

167–169 
Mariánská Týnice, okr. Karlovy Vary 157
Marktredwitz, Bavorsko, Německo 35
Mělník, okr. Mělník 82

Milotice, okr. Hodonín 136
Míšeň (Meißen), Sasko, Německo 36
Mladkov, okr. Ústí nad Orlicí 13
Moldava, okr. Teplice 36
Morava, řeka 13, 82, 88, 95
Moravice, řeka 70
Moravské Lieskové, okr. Nové Mesto nad 

Váhom, Slovensko 106
Mrhal, rybník, okr. České Budějovice 

76–77 
Mýtnice (zanikla), okr. Domažlice 42
Německo 64 
Havlíčkův Brod (Německý Brod),  

okr. Havlíčkův Brod 98
Nisa, řeka 46
Norimberk (Nürnberg), Bavorsko,  

Německo 95, 110
Nové Dvory, okr. Kutná Hora 115
Novohradské hory, pohoří 91
Oberwiesenthal, Sasko, Německo 104
Obří důl, údolí, okr. Trutnov 54
Odra, řeka 82, 95
Ohře, řeka 35, 82
Olomouc, okr. Olomouc 82, 117, 146–147 
Olše, řeka 82
Opavice, řeka 82
Orlík nad Vltavou, zámek, okr. Písek 88
Ostrava (Moravská Ostrava), okr. Ostra-

va-město 82
Ostrov, okr. Karlovy Vary 134–137 
Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sáza-

vou 157
Ostrov u Stříbra, okr. Tachov 157
Panenské Břežany, okr. Praha-východ 

149, 157
Pardubice, okr. Pardubice 9, 17, 81
Pasov (Passau), Bavorsko, Německo 40, 

44, 56, 101
Pavlov, okr. Pelhřimov 151
Pec pod Sněžkou, okr. Trutnov 55
Pfaffenreuth, Bavorsko, Německo 35
Pila (zanikla), okr. Domažlice 42
Plasy, okr. Plzeň-sever 149, 156–157, 159 
Plzeň, okr. Plzeň-město
Poděbrady, okr. Nymburk 42, 95, 110–111, 

156–157  
Podskalí, okr. Hlavní město Praha 88
Pohořský potok, potok 90–91 
Polsko 30, 46, 54, 64, 70, 108–109 
Praha, okr. Hlavní město Praha 38, 81, 

83, 91, 95, 98, 108, 110–111, 116, 
146–147, 157–158  

Praha, Břevnov, okr. Hlavní město Praha 
118, 122

Praha, Karlovo náměstí, okr. Hlavní město 
Praha 122

Praha, Klementinum, okr. Hlavní město 
Praha 117, 126 

Praha, Pražský hrad, okr. Hlavní město 
Praha 117, 136, 142, 157

Praha, Troja, okr. Hlavní město Praha 117
Prachatice, okr. Prachatice 98
Prostřední Lipka, okr. Ústí nad Orlicí 13
Průhonice, okr. Praha-západ 136, 146, 

162
Prusko 32, 46
Přelouč, okr. Pardubice 17
Přeštice, okr. Plzeň-jih 111
Příbram, okr. Příbram 64, 122, 138
Příčná hora, hora, okr. Jeseník 70
Přísečnice (zaniklá), okr. Chomutov 98, 

104
Rabensburg, Dolní Rakousko, Rakousko 

82
Radochów, Dolnoslezské vojvodství,  

Polsko 46
Radyně, hrad, okr. Plzeň-město 98
Rajhrad, okr. Brno-venkov 149, 158
Rakousko (Rakousko-Uhersko) 17, 23, 

32, 38, 40, 60, 64, 66, 81, 91–92, 96, 
100–102, 104, 108–110, 112, 115, 118, 
142, 147 

Rechenberg-Bienenmühl, Sasko, Němec-
ko 36

Reutlas, Bavorsko, Německo 35
Rijeka (Fiume), Přímořsko-gorskokotarská 

župa, Chorvatsko 96
Roklan (Großer Rachel), hora, Bavorsko, 

Německo 56
Röslau, řeka 35
Rozsochatec, okr. Havlíčkův Brod 151, 

158
Rožmberk nad Vltavou, okr. Český Krum-

lov 40
Rožmberk, rybník, okr. Třeboň 98
Rudolfov, okr. České Budějovice 76
Rychlebské hory, pohoří 46
Rychnov nad Kněžnou, okr. Rychnov  

nad Kněžnou 149, 158
Řezno (Regensburg), Bavorsko,  

Německo 110
Říp, hora, okr. Litoměřice 98
Sandl, Horní Rakousy, Rakousko 91
Sasko, Německo 120, 135
Sázava, řeka 149, 156–159
Sedlec, okr. Kutná Hora 115, 118, 122, 

146–147, 149, 156–157  
Schlägl = Aigen-Schlägl (Aigen-Drkolná), 

Horní Rakousy, Rakousko 40
Skalica, okr. Skalica, Slovensko 48
Slapy, okr. Praha-západ 81, 158
Slezsko 9, 32–33, 46, 51, 63, 70–71, 82, 

95, 109, 116, 150, 167  
Slovensko 30, 48, 106, 147, 169
Sněžka, hora, okr. Trutnov 54–55, 98 
Stachy, okr. Prachatice 74
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Stará Boleslav, okr. Praha-východ 124–125 
Staré Město, okr. Hlavní město Praha 17, 

118, 122, 140, 142
Strání, okr. Uherské Hradiště 106
Strážnice, okr. Hodonín 48
Studená Vltava, řeka 44
Štěchovice, okr. Praha-západ 81, 83–84 
Stójków, Dolnoslezské vojvodství, Polsko 

46
Špičník, hora, okr. Klatovy 56
Šumava, pohoří 8, 33, 38, 40, 44, 56, 74, 

101, 104 
Tachov, okr. Tachov 98
Telč, okr. Jihlava 146–147 
Teplá, okr. Cheb 170
Teplá, řeka 172
Teplice, okr. Teplice 118, 168–169 
Terezín, okr. Litoměřice 172
Terst (Triste), Friuli-Venezia Giulia, Itálie 

95–96, 102
Trhanov, okr. Domažlice 42
Trutnov, okr. Trutnov 54, 98
Třebenice, okr. Praha-západ 83–84 
Třebíč, okr. Třebíč 146–147 
Třeboň, okr. Třeboň 101

Úpa, řeka 54
Úpor (zanikla), okr. Domažlice 42
Valtice, okr. Břeclav 136, 146–147 
Vejprty, okr. Chomutov 104
Vilémovice, okr. Havlíčkův Brod 151
Versailles, Yvelines, Francie 134
Veselíčko, okr. Jihlava 159
Vídeň (Wien), Rakousko 19, 22, 95, 118, 

161, 163, 165
Viehberg, hora, Horní Rakousy, Rakousko 

91
Vimperk, okr. Prachatice 40–41 
Vltava, řeka 81 – 84, 86, 88, 91–92, 117 
Vranov nad Dyjí, okr. Znojmo 60
Vratislav (Wrocław), Dolnoslezské vojvod-

ství, Polsko 95
Vrchová slať, název lesa, okr. Klatovy 57
Výhledský potok, potok 35
Vyklantice, okr. Pelhřimov 152, 159
Výmar (Weimar), Durynsko, Německo 168
Vysoké Mýto, okr. Ústí nad Orlicí 98
Waldsassen, klášter, Bavorsko, Německo 

35
Weissenstein, zřícenina, Bavorsko, Ně-

mecko 35

Windhaag, Horní Rakousy, Rakousko 92
Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg, Sasko-

-Anhaltsko, Německo 37
Wöjtówka, Dolnoslezské vojvodství,  

Polsko 46
Wolfstein hrad, Freyung, Bavorsko,  

Německo 44
Wrzosówka (Heydelberg), Dolnoslezské 

vojvodství, Polsko 46
Wunsiedel, Bavorsko, Německo 34
Zavlekov, okr. Klatovy 111
Zbraslav, okr. Hlavní město Praha 149, 

154, 158
Zelená Hora, okr. Žďár nad Sázavou 159
Zerbst, Sasko-Anhaltsko, Německo 96
Zlaté Hory, okr. Jeseník 70
Zlatý potok, potok 74
Znojmo, okr. Znojmo 60–61 
Zwettl, Dolní Rakousy, Rakousko 101
Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad 

Sázavou 147, 149, 151, 156–159 
Železná Ruda, okr. Klatovy 56, 84
Želiv, okr. Pelhřimov 149, 157, 159
Žitava (Zittau), Sasko, Německo 95



182 | 

Prameny a literatura
Zemská registratura, A8, sign. L 7 Zemští zeměměřiči, kart. 622, 

fol. 550.

Národní archiv
Archiv pražského arcibiskupství, kart. 1043, 1112.
Hraniční spisy, kart. 9, 32
Chalupníček Miroslav, ak. arch., inv. č. 94, sign. 9/13; i 

nv. č. 950, sign. 212/4; inv. č. 4720, sign. 468/4; inv. č. 5343, 
sign. 511/11; inv. č. 6424, sign. 579/3.

Jesuitika, sign. XXVII, kart. 74.
Josefinské vojenské mapování
Klub československých turistů, inv. č., T 0113.
Presidium českého gubernia 1782–1787, sign. P 2, kart. 35.
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha,  

inv. č. 0745-2.
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Vídeň,  

inv. č. 2779.
Sbírka grafických listů, kreseb a maleb, 16. – 20. století,  

inv. č. 113, sign. I A 116; inv. č. 648.
Sbírka map a plánů Národního archivu, inv. č. 60, sign. A/III/20; 

inv. č. 358, sign. D/I/2; inv. č. 378, sing. D/I/16; inv. č. 390, 
sign. D/II/1; inv. č. 394, sign. D/II/12; inv. č. 435, sign. D/III/11; 
inv. č. 460, sign. A/VIII/2; inv. č. 470, sign. A/II/3; inv. č. 483, 
sign. D/VI/4; inv. 491, sign. D/VII/2; inv. č. 582; sign. C/XII/1; 
inv. č. 642, sign. E/II/2; inv. č. 675, sign. E/III/14; inv. č. 700, 
sign. E/V/22; inv. č. 821, sign. F/II/22; inv. č. 870, sign. A/IV/3; 
inv. č. 879, sign. F/IV/19; inv. č. 883, sign. A/VII/4; inv. č. 948, 
sign. F/V/24; inv. č. 1115, sign. F/XI/12; inv. č. 1185, sign. A/
XIII/2; inv. č. 1440, sign. B/VIII/6; inv. č. 1572, sign. B/XII/25; 
inv. č. 1715, sign. B/XIX/8; inv. č. 1730, sign. B/XIX/23; inv. č. 
2910, sign. F/XV/14; inv. č. 3803, sign. L/XXI/3.

Sbírka montánních map a plánů, inv. č. 480, sign. AF/4/I; inv. č. 
661, sign. AG/1/VIII.

Sbírka ústředního zemědělsko-lesnického archivu
Stará manipulace, sign. L 42/1, kart. 1411.
Staré české místodržitelství, sign. 1737/VII/d/48.
Staré montanum Praha 1500–1793 (1825), kart. 22, č. 53, 57; 

kart. 25, č. 75; kart. 27, č. 83; kart. 28, č. 74; kart. 42, č. 170; 
kart. 47, č. 411; kart. 48, č. 126; kart. 51, č. 224, 231, 259; 
kart. 1236.

Stabilní katastr – indikační skici
Úřad nejvyššího dvorského štolby, Vídeň, 1717–1918,  

inv. č. 671, 680, 700.

Národní archiv – Knihovna

Národní zemědělské muzeum, Fotoarchiv
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