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Záměrem tohoto příspěvku je informovat o cílech a výsled-
cích mezinárodního projektu „Geological mapping in Cen-
tral Europe in the 18th and early 19th centuries“, který probí-
hal v rámci projektu fondu Visegrad v roce 2010. Jeho
koordinátorem byla A. Čejchanová z České geologické služ-
by. Hlavním podnětem k zahájení projektu byla konference
INHIGEO (The International Commission for the Study of
History of Geological Science) v litevském Vilniusu v roce
2006. Účastníci se shodli na tom, že dosud neexistuje kom-
pletní studie, která by sledovala vývoj geologického mapo-
vání ve střední Evropě a porovnala jej se situací v západní
Evropě, hlavně v zemích anglofonních a frankofonních. Jed-
ním z iniciátorů diskuse byl Australan D. Oldroyd, bývalý
generální sekretář INHIGEO, k němuž se připojili zástupci
Česka, Polska a Litvy. Diskuse vytyčila čtyři hlavní body
a cíle: přesnější ohraničení zájmového území, specifikaci ty-
pů map podle obsahu, vymezení časového období a možnosti
zastřešení projektu prestižní organizací. Následovalo nefor-
mální setkání potenciálních účastníků v roce 2009 ve Varša-
vě a v Praze, kde již vykrystalizovaly přesnější záměry pro-
jektu. Podařilo se definovat zájmové území, které zahrnuje
Východní Alpy, Český masiv s přilehlými oblastmi a Karpa-
ty. Po tematické stránce účastníci zdůraznili, že budou studo-
vány pouze geovědní, geologické mapy, dříve nazývané geo-
gnostické, petrografické či mineralogické. Do projektu byly
zahrnuty nejen mapy zobrazující alespoň zčásti geologické
složení území, geologické fenomény, ale také pouze výskyty
hornin a nerostných surovin. Důlní mapy, jichž je nepřeberné
množství, nebyly zahrnuty.

Otázka časového rozmezí hodnocených map byla vyřeše-
na kompromisem. Jako hranice byl určen rok 1820, ovšem

s výjimkou opravdových milníků, které mohou tvořit i mapy
mladší, ne však vydané po roce 1840. Koordinace byla svě-
řena české straně.

Projekt byl předložen Visegradskému fondu (the Visegrad
Fund) a byl přijat jako půlroční „malý grant“. Podle pravidel
tohoto sponzora mohly být účastníky pouze země Visegrad-
ského fondu, tedy Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko. Je-
likož však vymezení území přesahuje daleko hranice těchto
zemí, byli ke spolupráci přizváni i zástupci Rakouska, Ba-
vorska a Saska se statutem „partnerů“. Bez jejich účasti by
práce na projektu byly nemyslitelné, protože z historic-
ko-politického pohledu rakouské mocnářství pokrývalo
v dané době téměř polovinu zájmové plochy.

.��O��������������

Na první, březnové pracovní schůzce projektu VISEGRAD
v Bratislavě byl jednak ustaven řešitelský tým a jednak před-
ložen přehled dosud známých starých geologických map, na-
vržených ke zpracování podle jednotného schématu. Český
tým, jako koordinátor projektu, pracoval ve složení: A. Čej-
chanová (Česká geologická služba), jako vedoucí projektu,
Z. Kukal (Česká geologická služba), J. Kozák (Geofyzikální
ústav AV ČR, v. v. i.) a K. Pošmourný (Ministerstvo životní-
ho prostředí ČR). Za slovenský tým spolupracovali I. Tunyi
(Geofyzikální ústav SAV) a E. Kašiarová (Banský archiv,
Banská Štiavnica). Polský tým tvořili S. Wolkowicz,
K. Wolkowicz a P. Krzywiec (Państwowy Instytut Geolo-
giczny – Państwowy Instytut Badawczy), maďarskou stranu
zastupoval F. Sikhegyi (Magyar Állami Földtani Intézet,
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Budapest). Důležitá byla role partnerů z Rakouska, Saska
a Bavorska. T. Cernajsek (Geologische Bundesanstalt, Ví-
deň) popsal a zhodnotil 6 map z oblastí Bavorska, vídeňské
pánve, Tyrolska a Savojských Alp z let 1803–1835. A. Kies-
slingová (Universitätsbibliotek „Georgius Agricola“) a
P. Hoheisel (Sächsisches Staatsarchiv – Bergarchiv Frei-
berg) spolupracovali při katalogizaci a hodnocení unikátních
map Ch. Lommera (1768), J. P. Riesse (1789), J. P. Bechera
(1788), C. Schindlera (1815) a dalších. B. Fritcher (Techni-
sche Universität, München) rozšířil soubor starých map hod-
nocením pionýrských map Bavorska M. Flurla (1792)
a L. von Bucha (1802). Kromě toho se zabýval i poměrně ne-
známou mapou Smrčin A. Goldfusse a G. Bischofa z roku
1816.

Prvním krokem projektu, společným všem týmům a spolu-
pracujícím partnerům, byl podrobný bibliografický popis
jednotlivých map a vytvoření jejich soupisu. Pro tento účel
byla schválena jednotná struktura popisu a kritéria hodnoce-
ní jednotlivé mapy. Popis obsahoval základní položky, větši-
nou vyčtené z dokumentu: autor/ři, spoluautor/ři, název, mě-
řítko mapy, rok vydání, nakladatel, poznámky k vydání,
anglický překlad názvu. Současně byla připojena poznámka,
zda je mapa součástí knihy nebo uceleného souboru, a byla

doplněna jeho citace. Popisy obsahovaly také údaje o legendě
a jejím charakteru. Pokud dokument obsahoval náznaky stra-
tigrafie, litologie, tektoniky nebo existoval geologický řez,
byly tyto údaje zaznamenány. Pozornost byla také věnována
kartografickému podkladu, ornamentálním prvkům, koordi-
nátám, typu mapy po odborné stránce, ploše zobrazeného
území, geografickému vymezení, které bylo určené histo-
ricko-politickými hranicemi. U některých známých děl byl
učiněn pokus i o klasifikaci mapy podle současných kritérií
(např. regionálně geologická, nerostných surovin, petrogra-
fická), byla věnována pozornost politickému pozadí doby
vzniku mapy, geologickému hodnocení z hlediska pokroku
vědy v geologických oborech. Důležitou součástí popisu ma-
pových dokumentů byly údaje o autorovi a jeho krátký živo-
topis. Jako doplněk byly použity technické údaje, např.
o uložení mapy, signatuře a instituci, která mapu vlastní, pří-
padně soukromém vlastníkovi. Popis a hodnocení map, které
přesahovaly státní hranice, byly po vzájemné dohodě přidě-
leny jednomu z národních týmů.

Na podrobný popis a zpracování dokumentů jsme se zamě-
řili proto, že jedním z našich dalších cílů je využít informace
a data shromážděné v projektu VISEGRAD jako základ pro
srovnávací studii geologického vývoje a mapování ve střední
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a v západní Evropě. Záměrem je totiž posoudit, jak se v jed-
notlivých mapách projevil obraz vývoje geologických zna-
lostí v daných regionech, co nového se objevilo ve stratigra-
fii, kde hledat první tektonické pojetí, jakou školou a jakými
autoritami byl ovlivněn autor studované mapy, co bylo důvo-
dem pro mapování apod.

V mnoha případech nebylo jednoduché převést staré popi-
sy a vysvětlivky v legendě z původní latiny a hlavně němčiny

do současné geologické terminologie. Mnoho geologických,
hlavně petrologických a mineralogických termínů již patří
historii a u převodu některých z nich byla neocenitelná po-
moc rakouských specialistů.

Jak bylo již naznačeno, součástí projektu bylo také studium
map v knihovně a archivu ve Freibergu. Šlo především o ma-
py „freiberské školy“, ovlivněné J. G. Wernerem. Český tým
získal také, díky saským spolupracovníkům, kopie nepříliš
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autor rok vydání název mapy

Marsigli Luigi 1726
Mappam mineralographicam in qua neglecta accurata locorum distantia Hungarie
Superioris Fodinae magis distinete exhibentur

Marsigli Luigi 1741–1744 Mappa mineralographica

Guettard Jean-Etienne 1764 Carte mineralogique de Pologne

Lommer Christian 1768 Mineralogische Bemerkungen bey einer Reise von Freiberg bis an das Riesengebirge

Glaeser Friedrich Gottlob 1774 Geographischer Plan der Gefürsteten Graffschaft Henneberg

Charpentier Johann F. W. von 1778 Petrographische Karte des Churfürstenthums Sachsen und der incorporirten Lande

Fichtel Johann Ehrenreich 1780 Geographische Mappe des Gross-Fürstenthums Siebenbürgen

Voigt Johann Wilhelm 1782 Petrographische Landkarte des Hochstifts Fuld

Jirasek Johann 1786
Petrographische Karte derer Kameral-Herrschaften Zbirow, Tocznik, Königshof,
Miröschau und Wossek

Becher Johann Philipp 1788 Petrographische Karte der Oranien Nassauischen Lande

Riess Johann Philipp 1791 Petrographische Karte eines Theils der Landgräflich Hessen Casselischen Lande

Jirasek Johann 1791
Petrographische Charte eines Theils des Böhmischen Riesengebirges an der Schlesischen
Gränze

Fichtel Johann Ehrenreich 1791 Plan des vulkanischen Gebirges von Eperies von Tokay

Flurl Mathias von 1792 Gebürgs-Karte von Baiern und der Oberen Pfalz

Reuss Franz Ambrosius 1793 Petrographische Karte vom Leitmeritzer Kreisse in Böhmen

Reuss Franz Ambrosius 1794 Petrographische Karte des Egrischen Bezirks

Hacquet Bellsazar 1796 Tatra versus Septemtrionem

Reuss Franz Ambrosius 1797 Petrographische Karte vom Bunzlauer Kreis in Böhmen

Buch Leopold von 1797 Mineralogische Karte von Schlesien (edited in 1802)

Townson Robert 1797
A new map of Hungary particularly of its rivers and & natural productions. Coauthor
M. Korabinsky

Pfaundler Alois von 1803 Über die merkwürdige Gegend von Fassa in Tirol

Bock-Polach Joseph F. 1808
Totius regni Bohemiae mappa chorographico-mineralogico-hydraulico-commercialis cum
commitatu Glacensi et districtu Egrano

Gimbernat Carlos de 1808 Mapa geognostica del Tirol

Werner Abraham Gottlieb 1811 Illuminierte petrographische Karte

Raumer Karl von 1813
Geognostische Skizze von einem Theile des Schlesischen, Böhmischen und Lausitzer
Gebirgs

Sennovitz Mathias 1813 Petrographische Charte der Cservenitz und Telky-Bányer Gebirgskette

Schindler Carl Ritter von 1815 Karte zum Beschurfungs Plan von Ost Galizien gezeichnet nach der Liesganigschen Karte

Staszic Stanisław 1806, 1815 Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae, et partis Hungariae, et Valachiae

Goldfuss August – Bischof
Gustav

1816–1817 Orographische Charte von dem Fichtel-Gebirge

Kaluža August 1818 Mineralogische Karte von Schlesien

Riepl Franz Xaver 1819 Geognostische Karte von Böhmen

Prevost Constant 1820
Essai sur la constitution physique et géognostique du bassin à l’ouverture duquel est situeé
la ville de Vienne en Autriche
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známých, ale velmi důležitých map. Jde o ucelený soubor
geologických map C. F. Naumanna z let 1830 až 1846, které
tvoří monumentální základní obraz Krušných hor v polovině
19. století. Tento soubor, což není příliš známo, byl pak vzo-
rem pro systematické mapování zemí rakouského mocnář-
ství pod Haidingerovým vedením po založení Říšské geolo-
gické služby v roce 1849.

V Národním archivu v polském hlavním městě byla obje-
vena dosud neznámá mapa Slezska českého katolického kně-
ze Augusta Kaluži. Mapa nese název Mineralogische Karte
von Schlesien a byla vydána ve Vratislavi v roce 1818.

Zprávu o projektu přednesla koordinátorka projektu na
konferenci INHIGEO v červenci 2010 v Madridu, kde také
dohodla další spolupráci s D. Oldroydem a litevským specia-
listou na vývoj stratigrafie na starých mapách A. Grigelisem.

Studovaný mapový materiál byl zpracován také v digitální
formě (i když někdy v nepříliš kvalitním rozlišení) a výsled-
ky projektu a obrazové výstupy byly předány fondu Visegrad
na interaktivním DVD jako další výstup projektu.

+R��	�������R#�	��

Půlroční práce na projektu a dosažené výsledky jednoznačně
prokázaly, že spolupráce zúčastněných národních týmů vi-
segradských zemí a spolupracujících partnerů byla příno-
sem. Shromážděný materiál ukázal, že doba, během které
byly hodnocené mapy vydávány, byla obdobím rozkvětu pří-
rodních i společenských věd, rychlého hospodářského vývo-
je, i když tento rozvoj probíhal na pozadí politických zvratů,
z nichž za nejvýznamnější můžeme pokládat napoleonské
války. Celé 18. století znamenalo obrovský pokrok v porozu-
mění geologické historii Země a v rozvoji geologie, dříve
nazývané geognosie, která krystalizovala jako samostatný
vědní obor. Vzrůstající využití nerostných surovin se opíralo
o geologické poznatky a to naopak zvyšovalo zájem o geolo-
gii. Byly zakládány hornické akademie, stolice na univerzi-
tách, rostl zájem soukromých badatelů. Ve vývoji geologie
se zrcadlily zájmy bohatých společenských vrstev, jako
šlechty a jiných majitelů půdy, kteří jistě měly zájem o zkou-
mání a hodnocení zdrojů neživé přírody. To vše se projevilo
nejen v růstu množství odborných knih a článků, ale hlavně
v geologických mapách. V nich se soustředily geologické
poznatky, ne pouze ty o nerostných surovinách, ale i o jed-
notlivých geologických disciplínách, jako je petrologie, tek-
tonika i stratigrafie. Z toho pohledu vycházely práce na pro-
jektu a pod tímto zorným úhlem byly hodnoceny mapy do
roku 1820 (celkem 34 map) a nejdůležitější milníky z období
1822 až 1840 (celkem 24 citací). Jako nejstarší mapový do-
kument byla v projektu popsána mapa francouzského génia
L. Marsigliho z roku 1726 a mezi milníky mladšího období
byl, kromě jiných, zahrnut soubor listů základní geologické
mapy Krušných hor v redakci C. F. Naumanna z let 1830 až
1840.

Ze zpracovaných a hodnocených map, zobrazujících Čes-
ké země a jejich části, patří k nejzajímavějším mapa Johanna

Jiraska z roku 1786 a také jeho dobře známá mapa Krkonoš
z roku 1791. Významné místo v souboru zaujímají mapy
staršího z obou Reussů, Franze Ambrosia, z let 1793, 1794
a 1797 a monumentální mineralogicko-obchodní mapa celé-
ho království Čech s územím kladským a krajem chebským
(J. F. Bock-Polach) z roku 1808. Do výčtu také patří již
zmíněná mapa Slezska od A. Kaluži datovaná rokem 1818,
objevená ve Varšavě, a dále známá geognostická mapa
F. X. Riepla z roku 1819. Část českých zemí je i na několika
listech mapy Leopolda von Bucha (1826) a F. Hoffmanna
(1836). Nelze opomenout ani rukopisnou kolorovanou mapu
Čech z roku 1837, která je opředena trochou nejasností, pře-
devším v přisuzování autorství středoškolskému profesorovi
A. Preiningerovi. České území je mapováno také na mapách
mladšího z obou Reussů, Augusta Emanuela (1838), a česká
část Krušných hor je obsažena i v již zmiňovaném soubor-
ném mapovém díle C. F. Naumanna z let 1830–1840. Z pře-
hledných mapových děl nemá obdobu unikátní mapa Stani-
slawa Staszice z roku 1806, což je soubor čtyř navazujících
map, tvořených kopečkovým topografickým podkladem
a obsáhlou číselnou a výškovou legendou, jejichž součástí
je i geologický řez. Tento soubor pokrývá území velké asi
1 milion km2, od Baltského moře až k moři Černému a území
od Vídně po Kyjev. Zahrnuje především historická území
Polska, Ruska, části Litvy a Běloruska, Ukrajiny, Slovenska,
hlavně Tater, Maďarska, Moldavska a části Moravy.

Hlavním výsledkem projektu je shromážděný soubor 58
starých geologických map, starších než 1840, které doku-
mentují počátky a vývoj geologického mapování střední Ev-
ropy a jsou syntézou rozvíjejících se geologických poznatků
Českého masivu, Východních Alp, Karpat, Svatokřížského
pohoří a některých přilehlých území.

Závěrečná zpráva projektu Visegrad v anglickém jazyce je
spolu s interaktivním DVD-ROM k dispozici v archivech
České geologické služby a spolupracujících organizací a
v centru Visegradského fondu v Bratislavě.

Výsledky považujeme za první krok k vydání Atlasu sta-
rých geologických map střední Evropy, který bude rozšířen
o obecné kapitoly o druzích geologických map, o srovnání
vývoje mapování střední a západní Evropy, přehled středo-
evropské geologie a hlavně o hodnocení vývoje geologic-
kých disciplín, jak se projevuje v syntéze – geologických
mapách. Atlas byl nabídnut k vydání několika prestižním na-
kladatelstvím.

Poděkování. Výzkum podpořil Visegrad Fund 2010 jako „malý
grant“, v České geologické službě byl realizován v rámci meziná-
rodní spolupráce pod č. 667800.
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