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1)  

Předkládaná specializovaná mapa je výsledkem projektu NAKI č. 
DG16P02H010 – Český historický atlas  řešitele FSv ČVUT v Praze. 

 

2) 

I) Cílem předkládané mapy je kartografické znázornění vybraných otázek a 
témat českých dějin 20. století s důrazem na dosud nezpracovanou problematiku či 
témata aktuální pro současnou společnost. Soubor map představuje základ pro tiště-
ný atlas dějin českých zemí a středoevropského prostoru 20. století. 

 

II) Popis specializované mapy 

Mnohá dějepisná témata byla v průběhu 20. století nebo v současné době opa-
kovaně zpracovávána a jejich povaha neumožňuje příliš inovativní přístup při ucho-
pení stejně jako je poměrně striktní jejich interpretace. Existuje ale množství témat, 
která se mohou dotýkat otázek citlivých, archivně teprve v nedávné době otevřených 
či dlouhá léta rozpracovaných, ovšem nedokončených. 

Specializovaná mapa představuje svého druhu sondu do prací a studií řešených 
Historickým ústavem Akademie věd ČR v posledních třiceti letech a většinu těchto 
prací převádí poprvé do podoby uceleného a harmonizovaného kartografického do-
kumentu anebo se poprvé objevují jako součást vyššího celku, což umožňuje lépe 
komparovat a pochopit témata v širším kontextu. Vybraná témata jsou vůbec poprvé 
kartograficky prezentována odborné veřejnosti.  

Předkládanou specializovanou mapu tvoří 8 okruhů (územní a církevní správa, 
volební výsledky, vývoj území středoevropského prostoru, zapojení do mezinárodních 
struktur, hospodářství a turismus, transfery obyvatelstva v důsledku válečných kon-
fliktů a politických změn, vybrané aspekty válečných konfliktů), sestávajících z 31 té-
mat, z nichž jediné sestávají z jediné mapy a některé jsou pro komplexnost tématu 
rozděleny do více samostatných map 

Hlavním posláním předkládaného souboru je tedy představit a kartograficky 
zpřístupnit zmiňovaná témata veřejnosti a vytvořit tematický, technický i grafický 
základ vznikajícího tištěného atlasu věnujícího se vybraným tématům dějin 20. století 
v českých zemích. 



Historicko-geografický komentář: 

Podíl historiků a historických geografů na zpracování historických/dějepisných 
map, analogových i digitálních, připravovaných ve finální podobě odborníky ‒ karto-
grafy jako specializované mapy s odborným obsahem (Nmap), patří k obvyklým meto-
dologickým postupům v České republice (a jejích předchůdcích) i v zahraničí. Termín 
historická mapa se používá v kartografii, geografii, historiografii i dalších oborech, a 
to v základním a aplikovaném výzkumu, pojem dějepisná mapa především v edukač-
ních procesech a popularizaci. Význam je týž s malým rozdílem, dějepisné mapy jsou 
obvykle více generalizované s ohledem na jejich využití (především v primárním a 
sekundárním vzdělávání). Historické mapy se pojmově a obsahově uplatňují v terci-
árním vzdělávání. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru definuje historic-
kou mapu jako tematickou mapu, zobrazující historické události. Historické mapy 
v Evropě a českých zemích vznikaly cca od 18. století.1  

Kromě pojmů historické mapy a dějepisné mapy se používá v základním a 
aplikovaném výzkumu rovněž termín rekonstrukční mapa. Rekonstrukční mapa zná-
zorňuje výsledky výzkumu moderními kartografickými vyjadřovacími prostředky na 
podkladě obecně zeměpisného a jiného kartografického díla, převážně soudobého, ale 
i starého. Pojem rekonstrukční mapa pracovně zastřešuje druhy tematických map, 
věnovaných problematice, která se odehrála v minulosti (archeologické, historické, 
historickogeografické aj. tematické mapy). Rekonstrukční mapa není kartografický 
„terminus technicus“, kartografické terminologické slovníky tento pojem neznají a 
tedy ho neuvádějí. Jde o rekonstrukci jevu či procesu, uskutečněného v minulosti, 
s využitím kartografických vyjadřovacích prostředků. Ve společenských vědách pracu-
jí s pojmem „rekonstrukční mapa“ zejména archeologové, historikové, historičtí geo-
grafové, etnologové, památkáři aj. odborníci. Znají ho rovněž odborníci v mnoha dal-
ších disciplínách, geografové, historičtí geografové, geoinformatici, architekti, urba-
nisté, krajinní ekologové i mnozí další. Jak připomíná Semotanová (2007), „rekon-
strukční mapa“ je na rozdíl od historické mapy širším pojmem, v podstatě se však 
rovněž jedná o Nmap, tzn. specializovanou mapu s odborným obsahem.  

Spolupráce historiků, kartografů a případně i geografů na historické mapě je 
nezbytná a podnětná, podrobně se jí věnuje Cajthaml (2015) nebo Cajthaml a kol. 
(2013). Na přípravě uvedeného souboru Nmap řešili odborníci z pohledu historika a 
historického geografa následující otázky a problémy:  

1. jaká bude finální velikost mapy v tištěném nebo elektronickém médiu, měřít-
ko, čitelnost, možnosti přiblížení apod.; 

2. jak vymezit zájmové území (historické versus současné hranice); 

3. jak vymezit časový záběr mapy; 

4. jak stanovit zeměpisný a tematický obsah, jeho generalizaci dle měřítka mapy 
a účelu; 

5. jak stanovit a precizovat použité zeměpisné názvosloví (exonyma, historické a 
současné názvosloví); 

6. jaké otázky je třeba řešit při tvorbě Nmap, případně jejich tištěné podoby, roz-
díly v řešení. 

                                                 

1 Terminologický slovník zeměměřictví a katastru, on-line, dostupné z https://www.vugtk.cz/ 
/slovnik/termin.php?jazykova_verze=&l=historicka-mapa--dejepisna-mapa [ověřeno 2019-08-31]; viz 
také Semotanová (2017) nebo Semotanová & Močičková (2018) 

 

https://www.vugtk.cz/%0b/slovnik/termin.php?jazykova_verze=&l=historicka-mapa--dejepisna-mapa
https://www.vugtk.cz/%0b/slovnik/termin.php?jazykova_verze=&l=historicka-mapa--dejepisna-mapa


Uvedené specializované mapy náleží do základních tematických okruhů ČHA – 
Prostor, Čas a Společnost. Zřetelná je výběrovost témat, daná několika závažnými 
důvody: 20. století bylo obdobím, naplněným děním, které v mnoha případech prolí-
ná do současnosti, je vnímáno jako součást historické a kolektivní paměti, dotýká se 
žijících osob nebo připomíná zkušenosti, předávané pamětníky napříč generacemi. 
Záměrně nebylo vybráno prosté chronologické hledisko, kde by zanikly jedinečnost, 
specifičnost a přetrvávající aktuálnost témat, charakteristických pro 20. století. Záro-
veň však nebylo možné zpracovat kartografickou metodou některé významné událos-
ti; v řadě případů by mapa vybraného území nebyla rovnoměrně, vyváženě pokrytá 
tematickým obsahem, tzn. dějinnými jevy a procesy, a to nejen s ohledem na nedosta-
tek relativně přesných topografických údajů, vyplývajících z výzkumu historických 
zdrojů, ale také kvůli jejich roztříštěnosti, nesourodosti či koncentraci pouze do urči-
tých oblastí. Některá témata byla obsahově založena na výzkumu před řešením pro-
jektu ČHA, avšak s výraznou aktualizací; většina s uplatněním zcela nových výzkum-
ných poznatků na podkladě primárních i sekundárních zdrojů.2   

 Velmi dobře bylo naopak možné kartograficky vyjádřit témata územního 
vývoje a správy včetně církevní, a to jak pro české země, Československo a Českou 
republiku, tak pro středoevropský prostor. Dále začlenění českých zemí do evrop-
ských struktur a mocenských bloků, vybrané aspekty válečných konfliktů, nucené i 
dobrovolné transfery obyvatel, vyplývající především z válečných konfliktů 20. století 
a politických převratů, volební výsledky jako odraz politického a sociálního vývoje od 
roku 1920, hospodářství a turismus, obraz sociálních poměrů ve společnosti a ve 
vztahu ke krajině. Na mnoha tématech jsou přitom zřetelné zásadní vývojové změny, 
kromě územního vývoje především v mapách k problematice hospodářství.  

 Zpracovaná témata přispějí k rozšíření historického vědomí společnosti 
v oblasti kartografického zpracování dějin 20. století i k posunu v historické kartogra-
fii jako mezioborové disciplíny. 

 

Technicko-kartografický komentář: 

Mapy byly zpracovány v softwaru společnosti Esri (ArcMap, příp. ArcGIS Pro) 
v soudobých dostupných verzích a vznikly jako produkt kartografické vizualizace dat 
uložených v geoprostorových databázích. Pro vybrané části finálního DTP zpracování 
byl použit čistě grafický software (Adobe Illustrator).   

Technické–kartografické zpracování díla navázalo na koncepci vypracovanou 
na počátku řešení projektu. Tato koncepce vychází ze zkušeností získaných při zpra-
cování rozsáhlé publikace Akademický atlas českých dějin v roce 2014 a navazuje 
také na rešerši existujících historických atlasů, především tištěných. Zásadním vý-
sledkem koncepce byly šablony pro mapová pole vypracované pro různé územní roz-
sahy a měřítka (Obr. 1), vycházející z navrhovaného rozsahu budoucího tištěného at-
lasu, a dále návrh finálního znakového klíče a z něj pramenící kartografický styl pro 
zpracování map v použitém softwaru.3 

 

                                                 

2 K tomuto více v práci Močičkové & Bláhy (2018) 

3 Další informace k tématu v pracích Janaty (2018) nebo Havlíčka a kol. (2018), šířeji se zpracování 
map v digitálním prostředí věnuje Cajthaml (2012) 



      

Obr. 1 Ukázka šablon definovaných pro jednotlivé typy map dle rozsahu a plošného rozměru 

 

Dle zpracované koncepce byly kartografické originály map tvořeny na základě 
autorských originálů zpracovaných historiky. Vzájemná komunikace historik-karto-
graf je nezbytná pro kvalitní předání informace uživatelům mapy. Mapy byly vytváře-
ny s ohledem na publikování v tištěné verzi (fixní měřítko) a elektronické verzi (mož-
nost změny měřítka uživatelem). Po doplnění odbornými texty, obrázky a dalšími 
prvky bude následovat zpracování sazby všech map pro výslednou knižní publikaci, 
která bude doplněna webovým mapovým portálem, vytvářeným postupně po zpraco-
vání jednotlivých map.  

 

       

Obr. 2 Ukázka mapy spíše analytického charakteru (vlevo) a mapy s komplexnějším obsahem 

 



Následující Tab. 1 uvádí přehled kartografických vyjadřovacích metod, které 
byly při tvorbě předkládané specializované mapy využity. Celkově jsou při tvorbě 
předkládané mapy využity spíše názorné vyjadřovací metody, umožňující syntézu in-
formací. Převládají tedy metody areálové (s absencí kartogramu, který se bude spíše 
objevovat v některých dalších tématech připravovaného atlasu) a metody bodových 
znaků, ve velké míře pak jejich kombinace. Genetické mapy využívají ve velké míře 
liniových metod, které jsou také vhodně kombinovány s figurálními i areálovými me-
todami při zachování celkové čitelnosti a přehlednosti. Vzhledem k výběru témat jsou 
spíše řidčeji zastoupeny diagramové metody, které najdou uplatnění spíše v připravo-
vaném Českém historickém atlase jako celku. 

 

Tab. 1 Zastoupení jednotlivých metod kartografického vyjadřování  
mezi mapami předkládaného souboru 

Metoda Zastoupení 

metody figurální 11,9 % 

metody pohybových čar & metody vektorů  6,8 % 

metody izolinií 0,0 % 

areálové metody 25,4 % 

kartogramy 0,0 % 

kartodiagramy a lokalizované diagramy  15,3 % 

kombinované figurální a areálové metody 22,0 % 

kombinované liniové a areálové metody 10,2 % 

kombinace více metod 8,4 % 

  

 S ohledem na budoucí využití většiny obsahu předkládané specializované mapy 
v rámci tištěného (a příp. digitálního) atlasu, byla většina map koncipována tak, aby 
při úspoře fyzického prostoru bylo představeno maximum možného obsahu tématu  
(při zachování čitelnosti a přehlednosti map). Bylo tedy snahou využívat mapy analy-
tické jen v míře, kterou vyžadovala komplexnost tématu, a přednost byla dávána ma-
pám syntetickým, umožňujícím porovnávat vnitřní aspekty témat mezi sebou a tak 
čerpat ‚nadstavbového‘ obsahu z jednotlivých map nad rámec přímo zobrazených 
skutečností. Příkladem takových map jsou např. mapy 37, 49, 53 nebo 54. Naopak  
pro již od počátku poměrně vysokou úroveň složitosti většiny témat a množství obsa-
hu není příliš prostoru pro zahušťování komplexity obsahu do podoby map kompo-
nentních, protože takové mohou být obtížněji pochopitelné pro uživatele, kteří nemají 
dostatečnou odbornost a hlubší znalost daného tématu, a schopnost výkladu obsahu 
takových map by mohla být u většiny čtenářů limitována.   

Soubor map je v elektronické podobě dostupný na webových stránkách projek-
tu http://cha.fsv.cvut.cz/web. Jelikož se nejedná o finální projektový výstup ve smys-



lu užitého kartografického díla, jsou mapy pro veřejné prohlížení opatřeny vodozna-
kem.  

Soubor obsahuje celkem 59 mapových titulů, které budou v rámci Českého his-
torického atlasu tvořit 31–33 mapových témat. Níže následuje seznam map v rámci 
předkládaného výsledku: 

01 Vojenské zajatecké tábory v Itálii 

02 Vojenské zajatecké tábory ve Francii 

03 Vojenské zajatecké tábory v Rumunsku a Srbsku 

04 Vojenské zajatecké tábory v Polsku 

05 Vojenské zajatecké tábory na českém a slovenském území 

06 Odbojové struktury v Protektorátu Čechy a Morava  

07 Města jako centra hlavních územně správních celků od roku 1918 

08 Geografické vymezení střední Evropy 

09 Vymezení střední Evropy počátkem 20. století 

10 Vymezení střední Evropy mezi dvěma světovými válkami 

11 Vymezení střední Evropy po druhé světové válce 

12 Vymezení střední Evropy na konci 20. století 

13 Vymezení střední Evropy počátkem 21. století 

14 Retribuční soudnictví v českých zemích v letech 1945‒1948 

15 Obchodní a živnostenské komory 

16 Soudní správa. Obvody krajských soudů roku 1930 

17 Římskokatolická církevní správa v období 1920–1938 

18 Římskokatolická církevní správa v roce 1990 

19 Římskokatolická církevní správa v roce 1993 

20 Římskokatolická církevní správa v roce 1996 

21 Vysoké školy a výzkumné instituce v Československu, Česku a na Slovensku 

22 Lázně a léčebné prameny na území Česka  

23 Československo v mezinárodních strukturách (1918‒1938) 

24 Československo v mezinárodních strukturách (1945‒1993) 

25 Česká republika v mezinárodních strukturách (od 1993) 

26 Rozhledny na území Česka  

27 Železná opona a Green Belt 

28 Návrh župního zřízení k roku 1920 

29 Zemské zřízení k roku 1930 

30 Krajské zřízení v letech 1949–1960 

31 Krajské zřízení v letech 1960–1990 

32 Územní správa v letech 1990–1999 



33 Krajské zřízení v letech 2000–2015 

34 Rozpad Rakousko-Uherska a nástupnické státy v roce 1918 

35 Územní vývoj Československa v letech 1918‒1924 

36 Vznik pohraničních provincií v Československu s převahou německého obyva-
telstva 

37 Slovenská republika rad roku 1919 

38 Československo v hranicích po roce 1945. Česká republika v hranicích po roce 
1992 

39 Volby v roce 1920 

40 Volby v roce 1925 

41 Volby v roce 1929 

42 Volby v roce 1935 

43 Volby v roce 1946 

44 Územní vývoj Československa po mnichovské dohodě a vídeňské arbitráži 

45 Územní vývoj bývalého Československa od 14. 3. 1939 

46 Správní členění v letech 1939–1940 

47 Správní členění v letech 1940–1942 

48 Správní členění od roku 1942 

49 Transporty Židů do Terezína a z Terezína 

50 Československé bojové jednotky ve druhé světové válce 

51 Postup amerických jednotek v západních Čechách 

52 Vysídlení německého obyvatelstva z Československa 

53 Intervence okupačních vojsk do Československa v srpnu 1968 

54 Hromadné přesuny obyvatelstva v Evropě 1938–1943. Násilné výměny a pře-
sídlení obyvatelstva v době nacistické expanze ve střední Evropě 

55 Transfery a útěky Němců ve střední Evropě v letech 1944–1949 jako důsledek 
nacistické expanze 

56 Odchod a odsun Židů z Česko-Slovenska (říjen 1938 – březen 1939) 

57 Legální odchody Židů z porobeného československého území v l. 1939–1941 

58 Ilegální odchody, deportace a transporty Židů z porobeného československého 
území v letech 1939–1941 

59 Československý exil a emigrace v letech 1968–1989 

 

III) Návrh využití  

Vytvořené mapy přestavují mnohdy původní, dosud nezpracovaná nebo přine-
jmenším kartograficky dosud neuchopená témata dějin českých zemí ve 20. století, 
s přesahem do širšího středoevropského nebo evropského prostoru a případně také 
do desetiletí předcházejících. Jednotlivé tituly předkládaného souborného mapového 
díla tak poslouží především historikům, historickým geografům, širší poučené veřej-



nosti jakož i dalším zájemcům o problematiku moderních českých dějin k orientaci 
v předkládaných tématech a umožní polemiku a uchopení vybraných témat v širších 
souvislostech. 

Především pak soubor představuje datovou a symbolickou základnu, která dá 
vzniknout komplexnímu historicko-kartografickému dílu, jež bude hlavním tištěným 
výstupem projektu Český historický atlas. Zde budou předkládaná témata doplněna o 
další, nejen kartografický, obsah a témata budou prezentována ve větší šíři s důrazem 
na souvislosti. 
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