
Bibliografie mapových faksimilií Karla Kuchaře 
(chronologicky)    

1983     1.    Plán Starého a Židovského města pražského [kartografický dokument] / [Karel Kuchař]. -- 4. 
uprav. vyd. -- Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1983. -- [7] s. + 1 mp. 

 
1976     2.    Plan der kőnig Haupstadt Prag [kartografický dokument] / [plán nakreslil] Josef Jüttner ; [prův. text 

a komentář:] František Roubík, Karel Kuchař, Václav Hlavsa ; kresby V. Morstadt ; vydala, 
zpracovala a vytiskla Kartografie Praha. -- 2. vyd. -- Měřítko uvedeno na mapě. -- Praha : Kartografie 
Praha, 1976. -- 1 mapa na 2 listech : barev. ; 96 x 103 cm, na listech 102 x 56 cm, složeno na 34 x 
28 cm + 1 příloha (21 s. ; 35 cm) 

1972     3.    Plan der kőnig Haupstadt Prag [kartografický dokument] / [plán nakreslil] Josef Jüttner ; [prův. text 
a komentář:] František Roubík, Karel Kuchař, Václav Hlavsa ; kresby: V. Morstadt. -- 1. vyd. -- 
Měřítko uvedeno na mapě. -- Praha : Kartografie, 1972. -- 1 mapa na 2 listech : barev. ; 96 x 103 cm, 
na listech 102 x 56 cm, složeno na 34 x 28 cm + 1 příloha (21 s. ; 35 cm) 

1971     4.    Plán Starého a Židovského města pražského [kartografický dokument] / [Karel Kuchař]. -- 2. vyd. -
- Různá měřítka. -- Praha : Kartografie, 1971. -- [7] s. + 1 mp. 

1970     5.    Mapa Krkonoš [kartografický dokument] : Prof. Dr. Karla Kořistky z r. 1877 / kartograficky 
zpracováno a vytištěno k 9. květnu 1970 pracovníky Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. -- 
Měřítko 1:100 000 (E 15°03'15"-E 16°00'58"/N 50°50'32"-N 50°41'25"). -- Praha : Vojenský 
zeměpisný ústav v Praze, 1970. -- 1. grafický list : bar. il. 35 x 40,5 cm 

             6.    Mapa Moravy [kartografický dokument] / Odpovědný redaktor PhDr. Petr Cafourek, CSc. ; obálka 
Libuše Patočková ; text František Kožík a univ. prof. RNDr. Karel Kuchař. -- Měřítko 1:520 000. -- 
Praha : Vydalo Kartografické nakladatelství, 1970. -- 1 mapa : barevná ; 47 × 57 cm průvodní text 

1969     7.    Plán Starého a Židovského Města Pražského [kartografický dokument] / text Karel Kuchař. -- 
Měřítko neuvedeno. -- Praha : Kartografické nakladatelství, 1969. -- 1 mapa : barev. ; 63 x 59 cm, 
složeno na 34 x 32 cm + 1 příloha (4 s. ; 34 cm) 

1967     8.    Mapa Moravy [kartografický dokument] / Jan Amos Komenský ; text František Kožík, Karel Kuchař. -
- Praha : Kartografické nakladatelství, 1967. -- l slož. list ; 57 x 47 cm 

1960     9.    Map of Bohemia [kartografický dokument] = Mapa Čech / by Nicolaus Claudianus ; Karel Kuchař -- 
Měřítko neuvedeno (012°13´20" v.d.--015°31´25" v.d./051°02´16" s.š.--048°52´18" s.š.). -- [Praha : 
Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa na 3 listech : čb. ; 1 list 44 x 63 cm na 54 x 70 cm + 3 průsvitné fólie 

           10.    Map of Bohemia [kartografický dokument] = Mapa Čech / according to John Criginger ; Karel Kuchař 
-- Měřítko 11,1 cm = miliar. parua = medioc. = mag. (012°14´59" v.d.--016°23´49" v.d./051°10´56" 
s.š.--048°39´16" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 43 x 53 cm na 54 x 69 cm + 
1 průsvitná fólie 

           11.    Map of Bohemia [kartografický dokument] = Mapa Čech / by Paul Aretin of Ehrenfeld ; Karel Kuchař 
-- Měřítko [ca 1:500 000]. 9,4 cm = 5 miliaria (011°58´30" v.d.--017°01´04" v.d./051°01´39" s.š.--
048°32´18" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa na 2 listech : čb. ; 50 x 62 cm na celku 
70 x 108 cm, 1 list 70 x 54 cm + 2 průsvitné fólie 

           12.    Map of Bohemia [kartografický dokument] = Mapa Čech / by John Christoph Müller ; Karel Kuchař -- 
Měřítko [ca 1:660 000]. 8,4 cm = scala 6 milliarium bohemicorum. 9 cm = scala 8 milliarium 
germanicorum (011°55´52" v.d.--016°45´54" v.d./051°08´41" s.š.--048°27´30" s.š.). -- [Praha : 
Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 48 x 56 cm na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná folie 

           13.    Map of Bohemia [kartografický dokument] = Mapa Čech / by George (Mauricius) Vogt ; Karel Kuchař 
-- Měřítko [ca 1:400 000]. 14,6 cm = 8 milliaria germanica 15 ad gradum. 13,8 cm = 6 milliaria usitata 
Boemica 12 ad gradum. 13,9 cm = 10 leuca Gallicae 20 ad gradum (012°09´22" v.d.--017°21´10" 
v.d./051°07´02" s.š.--048°27´43" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa na 2 listech : čb. ; 
67 x 86 cm na celku 79 x 108 cm, 1 list 79 x 54 cm + 2 průsvitné fólie 



           14.    Map of Bohemia [kartografický dokument] = Mapa Čech / by William Peter Zimmermann ; Karel 
Kuchař -- Měřítko [ca 1:590 000]. 12,5 cm = 10 miliarium continens magna communia et parua 
(011°44´39" v.d.--017°29´24" v.d./051°35´26" s.š.--047°58´04" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. 
-- 1 mapa na 2 listech : čb. ; 57 x 68 cm na celku 70 x 108 cm, 1 list 70 x 54 cm + 2 průsvitné fólie 

           15.   Map of Moravia [kartografický dokument] = Mapa Moravy / by John Amos Comenius ; Karel Kuchař -
- Měřítko [ca 1:480 000]. 10,8 cm = 7 milliaria com[m]unia geographica. 11,9 cm = 7 milliaria 
moravica (015°03´04" v.d.--018°55´06" v.d./050°14´49" s.š.--048°36´46" s.š.). -- [Praha : Mapová 
sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 36 x 51 cm na listu 55 x 71 cm 

           16.    Map of Moravia [kartografický dokument] = Mapa Moravy / by Paulus Fabricius ; Karel Kuchař -- 
Měřítko [ca 1:290 000]. 29 cm = 12 kleine Meÿlen. 30,6 cm = 12 geographisch Meÿlen. 35 cm = 12 
mährerisch Meÿlen. 40,6 cm = 12 hüngerisch (015°24´49" v.d.--019°03´20" v.d./050°19´27" s.š.--
048°32´05" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa na 3 listech : čb. ; 85 x 94 cm na celku 
110 x 162 cm, 1 list 55 x 81 cm + 3 průsvitné fólie 

           17.    Map of Moravia [kartografický dokument] = Mapa Moravy / by John Christopher Müller ; Karel 
Kuchař -- Měřítko [ca 1:150 000]. 20,3 cm = 4 milliaria = 8 horae 014°39´45" v.d.--018°10´36" 
v.d./050°49´36" s.š.--048°34´29" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa na 4 listech : čb. ; 
97 x 158 cm na celku 108 x 158 cm, 1 list 54 x 79 cm + 4 průsvitné fólie 

           18.    Map of Moravia [kartografický dokument] = Mapa Moravy / by George Matth. Vischer ; Karel Kuchař 
-- Měřítko [ca 1:200 000]. 3,8 cm = ein Meil von anderhalb Stund zu gehn. 4,6 cm = ein Meil von 
zwey stunden zu gehn. 5,7 cm = eine von dritthalb Stunde[n] zu gehn (014°50´18" v.d.--018°08´18" 
v.d./050°20´56" s.š.--048°47´32" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa na 5 listech : čb. ; 
96 x 118 cm na celku 162 x 140 cm, 1 list 54 x 70 cm + 5 průsvitných fólií 

           19.    Map of Silesia [kartografický dokument] = Mapa Slezska / by Martin Helwig ; Karel Kuchař -- Měřítko 
[ca 1:550 000]. 26,7 cm = 20 [německých mílí] (014°16´56" v.d.--018°55´26" v.d./052°27´45" s.š.--
049°37´04" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa na 2 listech : čb. ; sestavená 56 x 73 
cm, na listech 80 x 54 cm 

 
           20.    Map of the County of Glatz [kartografický dokument] = Mapa Kladska / by Jonas Scultetus ; Karel 

Kuchař -- Měřítko [ca 1:240 000]. 6,1 cm = 2 [německé míle?] (015°44´16" v.d.--017°12´16" 
v.d./050°51´53" s.š.--050°02´34" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 28 x 32 cm 
na listu 54 x 70 cm 

           21.    Map of the Principality of Krnov [kartografický dokument] = Mapa Knížectví krnovského / by 
Johann Wolfgang Wieland ; Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:126 000]. 7,6 cm = 1,5 milliaria silesiaca 
1500 perticar. vel 11250 ulnar. silesiac. una ulna habente partes 2553, quales in pede paris. 1440. 
8,8 cm = 1,5 milliaria germanica com[m]. quorum 15 in gr., in gradum computatis 57060 hexapod. 
paris. vel in milliar 23628 pp rhinl. (017°26´21" v.d.--018°09´49" v.d./050°19´59" s.š.--049°52´59" 
s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 40 x 60 cm na listu 54 x 70 cm 

           22.    Map of the Principality of Nisa [kartografický dokument] = Mapa Knížectví niského / by Johann 
Wolfgang Wieland ; Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:205 000]. 9,3 cm = 3 milliaria silesiaca 1500 
perticarum vel 11250 ulnar. silesiacarum ulna habente 2553 partes quales in sunt pedi parisino 1440. 
7,2 = 2 milliaria germanica communia, quorum 15 in gradu, pro gradu computatis 57060 hexap. paris. 
vel pro milliari 23628 ped. paris. (016°25´58" v.d.--018°05´11" v.d./050°44´42" s.š.--049°59´41" s.š.). 
-- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 40 x 60 cm na listu 54 x 70 cm 

           23.    Map of the Principality of Těšín [kartografický dokument] = Mapa Knížectví těšínského / by Jonas 
Nigrinus ; Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:158 000]. 5,4 cm = [5] modulus milliaris geographici. 2,7 cm = 
[4] horae unius iter (018°01´42" v.d.--018°56´45" v.d./049°59´30" s.š.--049°26´28" s.š.). -- [Praha : 
Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 44 x 53 cm na listu 54 x 70 cm 

 

 



           24.    Map of the Principality of Těšín [kartografický dokument] = Mapa Knížectví těšínského / by Johann 
Wolfgang Wieland ; Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:156 000]. 6,1 cm = 1,5 milliaria silesiaca 1500 pert. 
v. 11250 uln. siles. quæ sunt ad ped. paris. ut 2553 ad 1440. 7,1 cm = 1,5 milliaria germanica 
com[m]unia, 15 in gradu, in gradum computatis 57060 hexap. paris. (017°58´30" v.d.--019°10´06" 
v.d./049°59´59" s.š.--049°27´04" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 40 x 60 cm 
na listu 54 x 70 cm 

           25.    Map of the Shire of Bratislava [kartografický dokument] = Mapa Bratislavské župy / by Samuel 
Mikoviny ; Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:172 000]. 4,3 cm = [1] milliare germanicum (016°50´31" v.d.--
017°56´26" v.d./048°32´11" s.š.--047°42´45" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 
45 x 53 cm na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná folie 

           26.    Map of the Shire of Hont [kartografický dokument] = Mapa Hontské župy / by Samuel Mikoviny ; 
Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:176 000]. 8,4 cm = 2 milliaria germanica (018°36´32" v.d.--019°21´53" 
v.d./048°31´42" s.š.--047°45´44" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 37 x 51 cm 
na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná folie 

           27.    Map of the Shire of Liptov [kartografický dokument] = Mapa Liptovské župy ; Map of the Shire of 
Turiec = Mapa Turčianské župy ; Diagram of Mikoviny's trigonometric operations = Schema 
trigonometrických operací Mikovinyho / Samuel Mikoviny ; Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:176 000]. 4,2 
cm = 1 milliare geometricum (018°48´01" v.d.--020°19´09" v.d./049°15´04" s.š.--048°53´04" s.š.). -- 
Měřítko [ca 1:176 000]. 4,1 cm = 1 milliare geometricum (018°33´50" v.d.--019°10´30" 
v.d./049°15´02" s.š.--048°42´19" s.š.). -- Měřítko [ca 1:630 000]. 11,6 cm = 10 milliaria geometrica 
(017°07´00" v.d.--019°09´00" v.d./048°44´00" s.š.--048°09´00" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. 
-- 3 mapy na 1 listu : čb. ; 21 x 36 cm, 30 x 21 cm a 12 x 24 cm na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná folie 

           28.    Map of the Shire of Nitra [kartografický dokument] = Mapa Nitranské župy / by Samuel Mikoviny ; 
Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:269 000]. 5,5 cm = 2 milliaria germanica (016°53´27" v.d.--018°42´54" 
v.d./048°52´18" s.š.--047°53´29" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 46 x 50 cm 
na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná folie 

           29.    Map of the Shire of Nógrád [kartografický dokument] = Mapa Novohradské župy / by Samuel 
Mikoviny ; Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:172 000]. 4,3 cm = 1 milliare germanicum (018°59´13" v.d.--
019°51´47" v.d./048°24´13" s.š.--047°39´55" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 
46 x 58 cm na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná folie 

           30.    Map of the Shire of Tekov [kartografický dokument] = Mapa Tekovské župy / by Samuel Mikoviny ; 
Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:168 000]. 8,8 cm = 2 milliaria germanica (018°07´38" v.d.--019°02´11" 
v.d./048°45´22" s.š.--047°51´56" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 43 x 61 cm 
na listu 54 x 70 cm+ 1 průsvitná folie 

           31.    Map of the Shire of Zvolen [kartografický dokument] = Mapa Zvolenské župy / by Samuel Mikoviny ; 
Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:172 000]. 4,3 cm = 1 milliare germanicum (018°51´28" v.d.--019°50´58" 
v.d./048°52´45" s.š.--048°25´58" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 40 x 42 cm 
na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná folie 

           32.    Map showing a part of the Bohemian-Saxon border [kartografický dokument] = Mapa části 
krušnohorské hranice / by John Chr. Müller ; Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:85 000]. 15,3 cm = 5000 
orgiyar. viennens., metiendo tinca recta. 13,8 cm = 1 milliare Bohem. = 2. hor. (012°33´46" v.d.--
013°04´30" v.d./050°34´28" s.š.--050°18´59" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 
40 x 60 cm na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná fólie 

           33.    Mappa geographica Regni Bohemiae in duodecim circulos divisæ [kartografický dokument] : 
cum Comitatu Glacensi et Districtu Egerano adiunctis circumiacentium regionum partibus conterminis 
ex accurata totius regni perlustratione et geometrica dimensione omnibus, ut par est, numeris 
absoluta et ad usum commodum nec non omnia et singula distinctius cognoscenda XXV. sectionibus 
exhibita / a Joh. Christoph. Müller ; Michael Kauffer sculpsit ; Wenceslaus Laurentius Reinner 
inventor et delineavit ; Iohann Daniel Herz sculpsit ; Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:137 000]. 13,9 cm 
= scala 2 milliar. bohemicor (011°50´35" v.d.--016°57´06" v.d./051°14´28" s.š.--048°26´37" s.š.). -- 



[Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa na 25 listech : čb. ; sestavená 238 x 280 cm, na listech 54 
x 70 cm + 25 průsvitných folií 

           34.    Slovakia as represented on copy of Lazius's map in Ortelius' atlas [kartografický dokument] = 
Slovensko na kopii Laziovy mapy v Orteliově atlasu ; Slovakia as represented on copy of Sambucus' 
map in Ortelius atlas = Slovensko na kopii mapy Jana Sambuka v Orteliově atlasu / Karel Kuchař -- 
Měřítko neuvedeno (016°05´41" v.d.--022°18´27" v.d./049°02´16" s.š.--047°42´08" s.š.). -- Měřítko 
neuvedeno (016°05´41" v.d.--025°12´29" v.d./049°24´45" s.š.--046°40´46" s.š.). -- [Praha : Mapová 
sbírka, 1960]. -- 2 mapy na 1 listu : čb. ; 16 x 48 cm a 18 x 49 cm na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná 
folie 

            35.   Slovakia as represented on Gabriel Hevenesi's map [kartografický dokument] = Slovensko na 
mapě Gabriela Hevenesiho ; Upper part of Levinus Hulsius' map of western Hungaria = Horní část 
mapy západních Uher / od Levina Hulsia / Karel Kuchař -- Měřítko neuvedeno (016°38´19" v.d.--
021°49´27" v.d./049°13´03" s.š.--047°34´35" s.š.). -- Měřítko neuvedeno (016°08´39" v.d.--
021°37´15" v.d./049°39´50" s.š.--047°42´18" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 2 mapy na 1 
listu : čb. ; 31 x 66 cm a 19 x 51 cm na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná folie 

            36.   Slovakia as represented on John Christopher Müller's map of Hungaria [kartografický 
dokument] = Slovensko na mapě Uher / od Jana Kryštofa Müllera ; Karel Kuchař -- Měřítko 
neuvedeno (013°56´49" v.d.--022°08´14" v.d./049°46´07" s.š.--047°34´35" s.š.). -- [Praha : Mapová 
sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 45 x 60 cm na listu 54 x 70 cm + 2 průsvitné folie 

            37.   Slovakia as represented on Lazarus' map [kartografický dokument] = Slovensko na Lazarově 
mapě Uher ; Slovakia as represented on Wolfgang Lazius' map = Slovensko na mapě Uher / od 
Wolfganga Lazia ; Karel Kuchař -- Měřítko neuvedeno (016°17´33" v.d.--022°09´33" v.d./050°20´18" 
s.š.--048°02´02" s.š.). -- Měřítko neuvedeno (015°27´27" v.d.--018°36´58" v.d./048°36´40" s.š.--
047°23´40" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 2 mapy na listu : čb. ; 39 x 28 cm na 54 x 70 cm 
+ 1 průsvitná fólie 

            38.   Slovakia as represented on Martin Stier's map [kartografický dokument] = Slovensko na mapě 
Martina Stiera ; Upper part of John Hoffmann's map of Hungaria = Horní část mapy Uher / od 
Johanna Hoffmanna ; Karel Kuchař -- Měřítko neuvedeno (016°44´35" v.d.--023°08´13" 
v.d./049°22´56" s.š.--046°33´31" s.š.). -- Měřítko neuvedeno (016°13´36" v.d.--023°08´13" 
v.d./049°34´56" s.š.--047°16´18" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 2 mapy na 1 listu : čb. ; 31 
x 66 cm a 15 x 52 na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná folie 

            39.   Slovakia as represented on Wolfgang Lazius's map [kartografický dokument] = Slovensko na 
mapě Uher / od Wolfganga Lazia ; Karel Kuchař -- Měřítko neuvedeno (016°39´18" v.d.--022°04´17" 
v.d./049°16´29" s.š.--046°58´35" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 38 x 62 cm 
na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná folie 

            40.   Smaller map of Moravia [kartografický dokument] = Menší Fabriciova mapa Moravy / by Fabricius ; 
Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:370 000]. 7 cm = [4] klein Meilen. 8 cm = [4] geographisch. 9,1 cm = [4] 
märherisch. 10,3 cm = [4] ungerisch Meilen (015°13´12" v.d.--018°26´06" v.d./050°02´09" s.š.--
048°45´22" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 38 x 47 cm na listu 70 x 55 cm + 
1 průsvitná fólie 

            41.   Specimens from the manuscript maps of Bohemian districts [kartografický dokument] = Ukázky 
rukopisných map českých krajů / by John Chr. Müller ; Karel Kuchař -- Měřítko neuvedeno 
(013°01´57" v.d.--013°25´01" v.d./049°18´45" s.š.--049°06´06" s.š.). -- Měřítko neuvedeno 
(014°38´33" v.d.--015°00´18" v.d./049°08´44" s.š.--048°52´29" s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. 
-- 2 mapy na listu : čb. ; 22 x 27 cm na listu 70 x 54 cm + 1 průsvitná fólie 

1958    42.   Bolognino Zalteri's copy of Claudianus' map of Bohemia [kartografický dokument] = Kopie 
Klaudiánovy mapy / od Bolognina Zalteriho ; Karel Kuchař -- Měřítko [ca 1:640 000]. 13,8 cm = 10 
miliaria germanica = 40 miliaria italica (012°13´20" v.d.--015°31´25" v.d./051°02´16" s.š.--048°52´18" 
s.š.). -- [Praha : Mapová sbírka, 1960]. -- 1 mapa : čb. ; 42 x 55 cm na listu 54 x 70 cm + 1 průsvitná 
fólie 



            43.   Jana Amose Komenského mapa Moravy z roku 1627 [kartografický dokument] / faksimile s textem 
Karla Kuchaře. -- Měřítko 1:470 000. -- Ostrava : Krajské nakladatelství, 1958. -- 18 s. : [1] barev. 
mp., [5] s. obr. příl. ; 4° 

1955    44.   Soubor map ze Zeměpisného atlasu Brunclíkova-Machátova / František Brunclík ; red. B. 
Salamon a K. Kuchař. -- Praha : Orbis, 1949. -- [3] s. : 30 mp. ; 4° 

1949    45.   Mapa královských lesů východních Krkonoš 1668 [kartografický dokument] : Faksimile mapy 
Samuela Globice z Bučína / Emil Flégl, Karel Kuchař, Ondřej Roubík. -- [Praha] : Státní sbírka 
mapová ČSR, 1949. -- [8] s., [2] mp. 

            46.   Praha a její okolí v letech dvacátých minulého století [kartografický dokument] : faksimile mapy 
neznámého autora : (1:19 200) / [red. Karel Kuchař]. -- Měřítko 1:19 200. -- Praha : Státní sbírka 
mapová ČSR, 1949. -- 1 soubor (5 mapových listů) : čb. i barev. ; 49 cm 

1948    47.   Müllerova mapa Čech z roku 1720 [kartografický dokument] : Zmenšené faksimile na 26 listech / 
text Karel Kuchař. -- Měřítko uvedeno v grafické podobě. -- Praha : Vydalo Kartografické oddělení 
Geografického ústavu University Karlovy, 1948. -- 1 mapa : černobílá, ; 42 x 47 cm 

 
            48.   Panství pardubické 1688 : faksimile mapy Jiřího Matouše Vischera / [úvod napsal Karel Kuchař]. 

-- [Praha] : Kartografické oddělení Geografického ústavu university Karlovy ; 1948 v Pardubicích : 
Propagační a informační služba místního národního výboru,. -- [4] s. : [IV] mp. ; v. fol. 

 
1938    49.   Bohemia antiqva. Tab. I. [kartografický dokument] / [Mikuláš Klaudyán]. -- Měřítko neuvedeno 

(012°13´20" v.d.--015°31´25" v.d./051°02´16" s.š.--048°52´18" s.š.). -- Praha : Geografický ústav 
Karlovy university, [1938]. -- 1 mapa : čb. ; 41 x 56 cm na listu 54 x 71 cm 

 
            50.   Bohemia antiqva. Tab. II. [kartografický dokument] / [Johann Criginger]. -- Měřítko 11,1 cm = miliar. 

parua = medioc. = mag. (012°14´59" v.d.--016°23´49" v.d./051°10´56" s.š.--048°39´16" s.š.). -- Praha 
: Geografický ústav Karlovy university, [1938]. -- 1 mapa : čb. ; 43 x 53 cm na 54 x 69 cm 

 
            51.   Bohemia antiqva. Tab. V. [kartografický dokument] / [Mauritius Vogt]. -- Měřítko [ca 1:400 000]. 14,6 

cm = 8 milliaria germanica 15 ad gradum. 13,8 cm = 6 milliaria usitata Boemica 12 ad gradum. 13,9 
cm = 10 leuca Gallicae 20 ad gradum (012°09´22" v.d.--017°21´10" v.d./051°07´02" s.š.--048°27´43" 
s.š.). -- Praha : Geografický ústav Karlovy university, [1938]. -- 1 mapa na 2 listech : čb. ; 67 x 86 cm 
na celku 79 x 108 cm, 1 list 79 x 54 cm 

 
            52.   Cartes de Boheme : (1518-1720) / par Karel Kuchař. -- Praha : Institut de géographie de l'université  

Charles IV a Praha, 1938. -- 28 s. ; 4° 

1937    53.   Mapa zemských stezek a celních stanic v Čechách (1676) [kartografický dokument] / text K. 
Kuchař a Fr. Roubík. -- Měřítko neuvedeno. -- Praha : Geografický ústav Karlovy university, 1937. -- 
1 mapa na 4 listech : rytina ; 95 x 104 cm na listech 54 x 71 cm složené v papírovém přebalu na 55 x 
36 cm 

            54.   Nova totius regni Bohemiæ tabula [kartografický dokument] / P. Mauritius Vogt ; text napsal K. 
Kuchař. -- Měřítko [ca 1:396 000] (011°50´15" v.d.--017°16´33" v.d./051°05´59" s.š.--048°29´28" s.š.). 
-- Praha : Geografický ústav Karlovy university, 1937. -- 1 mapa na 2 listech ; sestavená 67,5 x 86 
cm, na listech 79 x 55 cm, v papírovém přebalu 

1936    55.   Mikuláš Claudianus: Mapa Čech z roku 1518, List 1. a 1.a [kartografický dokument] / Ivan Honl a 
Karel Kuchař. -- Měřítko přibližné. -- Praha : Geografický ústav Karlovy university, 1936. -- 1 atlas (2 
mapové listy, 3 listy textu) : rytina ; 55 cm + informace k mapě (16 s., 27 cm) 

            56.   Paulus Aretinus ab Ehrenfeld: Regni Bohemiae nova et exacta descriptio MDCXIX. 
[kartografický dokument] : (renov. Daniel Wussin MDCLXV) / K. Kuchař a Fr. Roubík. -- Měřítko 
neuvedeno. -- Praha : Geografický ústav Karlovy university, 1936. -- 1 mapa na 2 listech : rytina ; 51 
x 62 cm na listech 70 x 54 cm složené v papírovém přebalu na 55 x 36 

1934    57.   Mappa Geographica Regni Bohemiae. XXV. sectionibus exhibita [kartografický dokument] / text K. 
Kuchař. -- Měřítko neuvedeno. -- Praha : Geografický ústav Karlovy university, 1934. -- 1 atlas (25 
mapových listů, 1 list textu) : rytina ; 55 cm + informace k mapě (7 s.; 27 cm) 

 



1930    58.   Mapa Čech z 2. poloviny století XVI. typu Grigingerova [kartografický dokument] / Karel Kuchař. -
- Měřítko neuvedeno. -- Praha : Geografický ústav Karlovy university, 1930. -- 1 mapa : rytina ; 41 x 
53 cm složená v papírovém přebalu na 55 x 36 cm 

 
 


