
























  
 
 
 



Ústecký kraj na mapách 1. vojenského mapování 
 
Kalendář Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2005 je tematicky 
zaměřen na prezentaci vybraných měst Ústeckého kraje na mapách 1. 
vojenského mapování. Historický obraz krajiny starý více než 200 let umožňuje 
čtenáři pohledy na místa, která působením lidské činnosti  často nenávratně 
zanikla.  
 
Obsah kalendáře byl sestaven kolektivem Laboratoře geoinformatiky UJEP 
z podkladů projektu MŽP ČR VaV/640/2/01 - Identifikace historické sítě prvků 
ekologické stability krajiny, který laboratoř řešila v letech 2001 – 2002.  Více 
informací a staré mapy z území Čech, Moravy a Slezska naleznete na 
internetových stránkách – http://oldmaps.geolab.cz. 
 
 
Stručná charakteristika 1. vojenského mapování Čech, Moravy a Slezska 
 
První vojenské mapování (nazývané též Josefské) bylo prvním soustavným 
mapovým dílem habsburské monarchie. Mapovací práce probíhaly 
v Čechách v letech 1764 – 1767, avšak ve válce s Pruskem se projevily 
nedostatky tohoto díla. Proto byla v roce 1780 zahájena rektifikace sekcí z 
 území dnešního Ústeckého, Pardubického a Středočeského kraje. Do 
současnosti se pro tato území dochovaly pouze rektifikované sekce. 
 
Mapový obsah vychází z vojenských požadavků. Mapující důstojníci věnovali 
velkou pozornost komunikacím (rozlišeny podle sjízdnosti – císařské silnice aj.), 
řekám, potokům i umělým strouhám, využití půdy (orná půda – bíle, pastviny – 
žlutozeleně, vinice – světlehnědě, vody – modře, mokřady – modré čárkování, 
lesy – šedozelené stromečky, zděné budovy – červený půdorys, dřevěné – 
černý půdorys) i různým typům budov – kostely, mlýny. Terén byl znázorněn 
šrafami, nadmořské výšky uváděny nebyly. Ke každé mapové sekci byl 
pořízen detailní vojensko-topografický popis.  
 
I přes absenci geodetických základů poskytuje toto mapové dílo bohatý 
tematický informační zdroj pro celou škálu vědních oborů zabývajících se 
studiem krajiny. 
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