
8. Přílohy 

PŘÍLOHA Č. 1: Sledované území na Müllerově mapě Čech 

 

Zdroj: Mapový portál VÚGTK, v. v. i. 

Poznámka: Zdrojem přiložené mapy je digitalizovaná verze Müllerovy mapy Čech z roku 1720 

získaná prostřednictvím aplikace Mapserver VÚGTK, v. v. i.. Tato aplikace je dostupná na 

http://mapy.vugtk.cz/pages/index.php?rs=2. Nebylo v možnostech zahrnout velká sídla – 

Praha a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jsou zobrazeny jen částečně. Není zachováno původní 

měřítko Müllerovy mapy 1: 132 000. 

  



 

PŘÍLOHA Č. 2: Sledované území na Speciální mapě III. vojenského mapování 

 

Zdroj: Mapový portál VÚGTK, v. v. i. 

Poznámka: Zdrojem přiložené mapy je digitalizovaná verze Speciální mapy III. vojenského 

mapování z let 1877 – 1878 získaná prostřednictvím aplikace Mapserver VÚGTK, v. v. i.. Tato 

aplikace je dostupná na http://mapy.vugtk.cz/pages/index.php?rs=2. Nebylo v možnostech 

zahrnout velká sídla – Praha a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jsou zobrazeny jen částečně. Není 

zachováno původní měřítko mapy 1: 25 000. 

  



 

PŘÍLOHA Č. 3: Přibližná poloha doložených zájezdních hostinců na sledované komunikaci 

 

Zdroj: Geoprohlížeč ČÚZK, vlastní úprava 

Poznámka: Zdrojem mapového podkladu Základní mapa ČR 1 : 50 000 získaná prostřednictvím 

aplikace Geoprohlížeč ČÚZK. Tato aplikace je dostupná na 

http://geoportal.cuzk.cz/cuzk_wmsklient/. Nebylo v možnostech zahrnout všechna sídla – Praha 

a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jsou zobrazeny jen částečně. Poloha doložených zájezdních 

hostinců na pražském Proseku a v Podolance je zde určena dle informací zjištěných v citované 

literatuře. Jejich současný stav ukazují obrázky v příloze č. 4. 



 

PŘÍLOHA Č. 4: Zájezdní hostinec v Podolance a na pražském Proseku 

Zájezdní hostinec v Podolance, současný stav 

 

Foto: Miroslav Mareš 

Zájezdní hostinec na pražském Proseku, současný stav 

 

Foto: Miroslav Mareš 

 

  



 

PŘÍLOHA Č. 5: Přibližná poloha cihelen ve sledovaných obcích 

 

Zdroj: Geoprohlížeč ČÚZK, vlastní úprava 

Poznámka: Zdrojem mapového podkladu Základní mapa ČR 1 : 50 000 získaná prostřednictvím 

aplikace Geoprohlížeč ČÚZK. Tato aplikace je dostupná na 

http://geoportal.cuzk.cz/cuzk_wmsklient/. Nebylo v možnostech zahrnout všechna sídla – Praha 

a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jsou zobrazeny jen částečně. Poloha jednotlivých cihelen 

na pražském Proseku, v MČ Praha-Vinoř, Jenštejně, Dřevčicích a v Brandýse nad Labem je 

určená dle informací zjištěných v citované literatuře. Nejedná se o znázornění velikosti plochy 

lokálních nalezišť. 

  



 

PŘÍLOHA Č. 6: Nové obytné domy vzniklé v obcích Vinoř, Podolanka a Jenštejn 

v období 2001 - 2011 

 

Zdroj: RSO 2011 

Poznámka: Vybraná data z RSO byla vykreslena do mapy prostřednictvím programu Mapinfo 

a OCAD 8 a propojena s ortofotomapou získanou na http://amapy.centrum.cz, to jest leteckým 

snímkem. Není zachováno původní měřítko mapy 1: 3 500. 

  



 

PŘÍLOHA Č. 7: Nové obytné domy vzniklé v obci Dřevčice v období 2001 - 2011 

 

Zdroj: RSO 2011 

Poznámka: Vybraná data z RSO byla vykreslena do mapy prostřednictvím programu Mapinfo 

a OCAD 8 a propojena s ortofotomapou získanou na http://amapy.centrum.cz, to jest leteckým 

snímkem. Není zachováno původní měřítko mapy 1: 13 000. 

  



 

PŘÍLOHA Č. 8: Nové obytné domy vzniklé v souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

v období 2001 - 2011 

 

Zdroj: RSO 2011 

Poznámka: Vybraná data z RSO byla vykreslena do mapy prostřednictvím programu Mapinfo 

a OCAD 8 a propojena s ortofotomapou získanou na http://amapy.centrum.cz, to jest leteckým 

snímkem. Není zachováno původní měřítko mapy 1: 16 000. 

 

 


