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GEOLOGICKÉ
mapování České republiky

Přehled geologického mapování území České
republiky v malých měřítkách
První mineralogicko-petrograﬁcké náčrty a geologické mapy
z území Čech, Moravy a Slezska vznikaly již v období habsburské
monarchie (od roku 1867 označované jako Rakousko-Uhersko),
jejíž součástí byly české země od roku 1526. Za Rakouska-Uherska
byly základní geologický výzkum a geologické mapování území
dnešní České republiky hlavními úkoly c.k. Říšského geologického

ústavu ve Vídni, založeného v roce 1849. Po vzniku samostatného
Československa se jeho nástupcem stala v roce 1919 Česká geologická
služba (původně Státní geologický ústav Republiky československé),
která je dnes resortní organizací Ministerstva životního prostředí.
Česká geologická služba zajišťuje výkon státní geologické služby –
sběr a zpracování údajů o geologickém složení státního území a jejich
předávání správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická
rozhodování. Je jedinou institucí, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území České republiky (geologické mapování) a s ním spojená tvorba základních geologických,

odvozených a účelových map. Další důležitou činností je vykonávání
funkce archivního, dokumentačního, informačního a studijního centra pro poskytování geologických informací o území České republiky
veřejnosti.
Geologická mapa je vždy výsledkem pozorování a subjektivní interpretace dostupných dat mapujícím geologem, proto i informace obsažené
v historických geovědních mapách jsou pro něj či pro další uživatele velmi přínosné. Naší snahou je tedy začlenění těchto rastrových historických map do národní geologické mapové databáze, což umožní jejich
efektivnější využívání geograﬁckými informačními systémy.

Geognostische Charte von Böhmen
/ Geognostická mapa Čech

1819

Geologické proﬁly území Čech,
vyznačené také na hlavní mapě
autor: FR ANZ X AVER R IEPL
přibližné měřítko 1 : 576 000,
formát 610 × 516 mm, vydána ve Vídni
• první geologická mapa Čech v měřítku blízkém 1 : 500 000
• rozlišuje 13 horninových druhů
• přiložen list se čtyřmi geologickými proﬁly území Čech
• černobílý tisk, ručně kolorovaný

F. X. RIEPL – studoval hutnictví a hornictví na Báňské a lesnické akademii
v Banské Štiavnici

Geologische Übersichts-Karte der ÖsterreichischUngarischen Monarchie / Přehledná geologická mapa
rakousko-uherské monarchie

1867–1871

autor: FRANZ RITTER VON HAUER
měřítko: 1 : 576 000,
12 listů,
formát jednoho listu 617 × 591 mm, vydána ve Vídni
• výsledek prvního systematického geologického mapování území
Rakouska-Uherska v měřítku 1 : 144 000
• území dnešní České republiky zachyceno na listech 1, 2 a 3
• litograﬁe, barevný tisk

Geologisch-montanistische Karte des Königreiches Böhmen
/ Geologicko-montanistická mapa Království českého

1886

autor: A NTON LEO HICKMANN
měřítko: 1 : 600 000,
formát: 587 × 484 mm, vydána v Praze
• kromě geologie zobrazuje i výskyt ložisek nerostných surovin
v Čechách
• příloha Hickmannovy knihy „Graphische Statistik von Böhmen“
• litograﬁe, barevný tisk

1907

FRANZ RITTER VON HAUER – významný rakouský geolog a paleontolog, od r. 1866
druhý ředitel říšského geologického ústavu ve Vídni

ANTON LEO HICKMANN
(1834–1906)
•
•

geograf, statistik a učitel na
obchodní akademii v Liberci
vytvořil i další mapy
popisující území Čech:
Forstkarte von Böhmen
/ Mapa lesních porostů
v Čechách, (Praha, 1862)
a Geologische Karte von Böhmen
/ Geologická mapa Čech,
(Praha, 1862)

Geologická mapa zemí Koruny české
autoři: Karel Absolon a Zdeněk Jaroš
měřítko: 1 : 300 000,
2 navazující listy,
formát jednoho listu 934 × 838 mm, vydána v Praze
• zahrnuje území Čech, Moravy a Slezska
• vydána včetně textových vysvětlivek „Přehled geologie zemí Koruny
české“ od R. Kettnera
• barevný tisk

KAREL ABSOLON – vystudovaný zoolog, stal se významným moravským geografem,
geomorfologem, speleologem (průzkumy Moravského krasu), archeologem
(spoluobjevitel věstonické Venuše) a pedagogem
ZDENĚK JAROŠ – mineralog, geolog, paleontolog a pedagog

1954

Geologická mapa Československé republiky
autor: Ota Hynie
měřítko: 1 : 500 000,
2 navazující listy formátů 986 × 940 mm a 900 × 940 mm,
vydána v Praze
• první přehledná mapa geologické stavby nejen Čech a Moravy,
ale i Slovenska
• ofsetový tisk

OTA HYNIE – hydrogeolog a báňský inženýr, zakladatel katedry hydrogeologie a
inženýrské geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Geologická mapa ČSSR – Východ, Západ

1967

autoři: Otto Fusán, Odolen Kodym, Alois Matějka et al.
měřítko: 1 : 500 000,
2 navazující listy,
formát jednoho listu 870 × 950 mm, vydána v Praze
• generalizovaný výsledek tzv. třetího generálního geologického
mapování československého území v měřítku 1 : 200 000
• vydána v české a anglické verzi
• ofsetový tisk
• upravenou verzi obsahuje CD-ROM Atlas map České
republiky z r. 1998

2007

OTTO FUSÁN
– specialista na
slovenské vulkanity
a tektoniku, redaktor
geologie Vnitřních
Karpat a Alp pro tuto
mapu

ODOLEN KODYM
– mineralog, geolog,
univerzitní profesor,
redaktor geologie
Českého masivu v této
mapě

Geologická mapa České republiky
autoři: Jan Cháb, Zdeněk Stráník, Mojmír Eliáš (†)
měřítko: 1 : 500 000
formát: 945 × 1491 mm, vydána v Praze
•
vychází z poznatků shromážděných během geologického mapování
celého území Česka v měřítku 1 : 50 000 → kvalitní data
•
pokrývá území České republiky i s přesahem do okolních států
•
digitální zpracování: kompletně digitálně zpracována v ArcGIS 9.1
– topograﬁcké podklady, geovědní data, kartograﬁcká symbologie
linií, ploch a bodů na základě jejich atributů uložených v ESRI
geodatabázi
•
graﬁcký návrh mapy: sestaven v Adobe Illustrator – spojení rastrové
a vektorové mapy s dalšími mapovými elementy (stratigraﬁcká
kolonka, gravimetrická mapa, legenda, vysvětlující texty, logo, ...)
•
začleněním do regionálního geograﬁckého informačního systému
bude využívána pomocí technologie ArcIMS a ArcGIS Server

Autoři / Ing. Lucie Kondrová, Ing. Martina Fifernová, RNDr. Zuzana Krejčí, CSc., RNDr. Alena Čejchanová
Graﬁcký návrh / MgA. Helena Neubertová
Zdroj použitých dokumentů / Mapy – Archiv České geologické služby
Fotograﬁe / sbírka fotograﬁí prof. R. Kettnera, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Archiv Státního geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislavě
Kontakt / Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1, Česká republika
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ALOIS MATĚJKA –
geolog, ředitel Státního
geologického ústavu
v Praze v letech 1941–
1945, redaktor geologie
východních částí
Slovenska (Vnějších
Karpat) na této mapě

