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Augustine Herrman – významný
americký kartograf českého původu  

Abstrakt

Článek pojednává o životních osudech, zeměměřičské činnosti a podnikatelských aktivitách v Čechách narozeného 
Augustina Herrmana. Pobyt na Manhattanu, působení v holandských a anglických obchodních společnostech. Vyhoto-
vení podrobné mapy Virginie a Marylandu v letech 1670 až 1673. Popis obsahových prvků mapy, kartografické výrazové 
prostředky starých map. Záliv Chesapeake, jeho kartografické zobrazení. Ocenění Herrmanovy činnosti v USA.

Augustine Herrman – Eminent American Cartographer of the Czech Origin

Abstract 

The article describes life, surveying and business activities of Augustin Herrman -in Bohemia born surveyor and carto-
grapher. His stay in Manhattan, work for Dutch and English companies. Drawing up of detailed maps of  Virginia and Mary-
land in the years 1670 to 1673. Description of the representation of the content elements of the map, cartographic expres-
sional means of old maps. Chesapeake Bay, its cartographic representation. Acknowledgement of Herrman's work in 
the USA.

Keywords: surveyor and cartographer Hermann, map of  Virginia and Maryland, Chesapeake Bay, language of old maps  
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literatury jsou použity dostupné weby amerických univer-
zit [5] a zejména Knihovna kongresu (Library of Congress) 
[6] a [7]. Po bitvě na Bílé hoře dne 8. 11. 1620 a zejména 
následující tvrdé rekatolizaci, Herrmanova rodina, někdy 
kolem roku 1627, opustila Čechy a uchýlila se do Holand-
ska, kde se mladý Augustine stal výborným zeměměřičem 
a kartografem.

Důvodem emigrace nebyly náboženské důvody. Herr-
man byl především podnikavý mladý muž a dělení na pro-
testanty a katolíky mu bylo celkem lhostejné. Jeho záli-
bou bylo cestování a podnikání. Není proto divu, že jeho 
další životní pouť vedla do Ameriky, kde Augustine vynikl 
v řadě různých profesí. Byl velmi zdatný obchodník, diplo-
mat, majitel a správce rozsáhlých nemovitostí, pochopitel-
ně i zeměměřič a světe div se, po jistou dobu byl i pirátem.

Úvod – Herrmanovo rodiště a pobyt v Holandsku

Augustine Herrman (též Herman, Heřman), patří mezi vý-
znamné pobělohorské exulanty se vztahem ke kartogra-
fii. O mládí a rodině Augustina Herrmana toho příliš ne-
víme. Narodil se ve Mšeně na Kokořínsku roku 1621 jako 
syn evangelického kazatele (obr. 1). Přesné datum naro-
zení není bohužel známo, skutečností je, že v roce 2021 
uplyne 400 let od jeho narození. Vhledem k faktu, že Herr-
manovy životní osudy a aktivity nejsou u nás příliš známy, 
je tomuto tématu věnován tento příspěvek. Česky psaná 
literatura týkající se Herrmana je velmi skromná a není psá-
na odborníky na kartografii [1], [2], [3]. V roce 2017 vydal 
knihu o Herrmanovi [4] Zelený, Čech působící ve Spoje-
ných státech amerických (USA). V případě anglicky psané 
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Obr. 2 Pohled na Manhattan z roku 1625 a portolánová mapa okolí (archiv autora)

Obr. 3 Dnešní Manhattan – socha Svobody a moderní
zástavba, převzato z cs.wikipedia.org./wiki/Socha_Svobody

Obr. 4 Stuyvesantova socha na Manhattanu (foto: autor)
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žešiny do Evropy a stal se tak Stuyvesantovým nevítaným 
konkurentem.  

Roku 1664 došlo k obchodní válce mezi Nizozemci a An-
gličany, když čtyři britské dělové čluny, na základě pově-
ření anglického krále, napadly a obsadily Nový Amsterdam. 
Nizozemci, bez ohledu na národnost, odmítli Stuyvesanta 
proti Britům podpořit a tak na jeho místě vzniklo město 
jménem New York, kde Stuyvesant již neměl žádný poli-
tický vliv.

Herrmanovy aktivity na Manhattanu

Jak známo, dnešní americké město New York bylo původ-
ně osídleno Holanďany a neslo název Nový Amsterdam. 
Objevitelem lokality roku 1609 byl anglický mořeplavec 
Henry Hudson, po kterém se též jmenuje rozlehlý Hudso-
nův záliv a řeka Hudson. Sídlila zde Nizozemská západo-
indická obchodní společnost, zabývající se kožešinami, hlav-
ně bobřími.  Společnost zakoupila ostrov od indiánského 
kmene Manhattů, kterým zaplatila souborem železných 
předmětů (sekyrky, kotlíky, nože) vše v ceně 24 tehdejších 
dolarů a pojmenovala po něm ostrov Manhattan (obr. 2). 
Dnes tam stojí na ostrůvku Island of Liberty Socha Svobody 
se svojí typickou pochodní (obr. 3). Právě zde přistávaly 
lodě přivážející evropské přistěhovalce a pravděpodobně 
na tomto místě vkročil na americkou pevninu i mladý Au-
gustine. Sotva se mladý Herrman trochu usadil, začal pod-
nikat ve spolupráci s výše jmenovanou holandskou ob-
chodní společností, v jejímž čele stál Peter Stuyvesant 
(1647–1672, obr. 4), správce nizozemských kolonií v Se-
verní Americe. Tento muž kalvínské víry, který přišel v boji 
o nohu a používal protézu, vládl velmi nedemokraticky 
a s místními osadníky měl neustálé spory. Zpočátku měl 
úzké vazby na Herrmana, které byly zakončeny obdobím, 
kdy sice mladý, ale též velmi zdatný obchodník Herrman,
začal ve velkém vozit virginský tabák, barvivo indigo a ko- 
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Obr. 5 Mapový medailonek Herrmana [7]

Obr. 6 Podpis Augustine Herrman [7]

Obr. 7 Lord Cecil Calvert Baltimore s mapou,
Malba Florence MacKubin, 1910, https://en.wikipedia.org/

Obr. 8 Půldolarová mince s portrétem Calverta
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na krku nebo katův meč. Je známý výrok Raleigha odsou-
zeného na nátlak Španělů a katolické církve ke stětí hlavy, 
kdy pravil „toto je ta správná ostrá medicína na moje ne-
duhy“. Herrmana naštěstí stejný osud nepotkal, neboť se 
stačil na konci své asi dvouleté korzárské aktivity oženit 
a manželka měla na jeho další korzárské akce striktně zá-
porný názor. Po obsazení Manhattanu Angličany a pře-
jmenování města na New York, nastal kupodivu počátek 
slávy Herrmana, viz obr. 5 a obr. 6, jako kartografa. Pro 
britského správce oblasti lorda Cecila Calverta Baltimore 
(obr. 7 a obr. 8), vyhotovil Herrman v letech 1670 až 1673 
svoji nejslavnější mapu, zobrazující státy Virginie a Mary-
land. Tato mapa sloužila více jak 70 let a budeme se jí 
proto věnovat podrobněji. Velkému uznání se tato mapa 

Herrmanova rodina a pirátská epizoda

Roku 1651, ve věku 30 let, se Herrman poprvé oženil s dce-
rou holandských usedlíků Jannetje Marií Varleth, se kte-
rou měl pět dětí, dva syny a tři dcery. Potomci rodu Herr-
man žijí dodnes. Roku 1665 Herrman ovdověl, jeho další 
ženou byla Catherine Ward z Marylandu.  

Zde je vhodné se zmínit o zajímavé aktivitě jeho života 
krátce před první svatbou. Roku 1649, tj. ve věku 28 let, si 
Herrman zakoupil na svou dobu moderní a rychlou loď, 
kterou pojmenoval Grace. A stal se pirátem a přepadal 
španělské obchodní lodě, které vozily tabák, víno a cukr 
do Evropy. Bohužel obraz lodi, počet členů posádky a její 
výzbroj neznáme, vše však svědčí o poměrně horké krvi 
Augustinově.  

Je známo, že pirátství bylo v té době poměrně rozšířené 
a bylo považováno za ušlechtilé řemeslo, podporované ze 
strany panovníků a dalších mocných tehdejšího světa. Ro-
ku 1584 objevil Raleigh dnešní stát USA Virginii, kterou po-
jmenoval podle přezdívky královny Elisabeth I. „panenská 
královna – virgin queen“. Byl rovněž znám jako velký pro-
pagátor kouření dýmky a do Anglie dovážel zejména vir-
ginský tabák. Stejně tak proslulým korzárem byl jeho vrs-
tevník Fancis Drake, prvý Angličan, který obeplul země-
kouli. Výhodou tohoto řemesla bylo značné bohatství a pří-
zeň panovníků. Nevýhodou v případě prohry byla oprátka 
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Obr. 9 Záliv Chesapeake na Mezinárodní mapě světa 1 : 1 000 000, list NJ-18 [5]
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kteří měli být nesmiřitelnými soupeři, si naopak vzájemně 
padli do oka. Výsledkem byla britská objednávka na vy-
tvoření výše zmíněné podrobné mapy použitelné též pro 
řešení nesčetných britsko-nizozemských sporů o zaklá-
dání osad a o loviště.

těšila i u amerického prezidenta George Washingtona, kte-
rý rovněž začínal jako zeměměřič.  

Po Lordu Calvertovi se jmenuje město Baltimore, zalo-
žené roku 1729, ležící na břehu zálivu Chesapeake (obr. 9) 
a čítající dnes kolem 750 000 obyvatel. Calvert i Herrman, 
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Obr. 10 Hraniční cedule panství Bohemia Manor [3]

Obr. 11 Město Chesapeake – moderní výstavba u zálivu (foto: autor)
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dejším zálesákům šla lépe střelba z winchestrovky, jízda na 
koni a chov dobytka, než spisovná angličtina. Text končí 
zákazem vstupu veřejnosti, vydaným státní silniční komisí. 
Kdo byl v USA, si určitě všimnul, že zákazy všeho druhu se 
to zde jen hemží. Blíže (obr. 10). Dnešní pohled na město 
Chesapeake je na obr. 11. Toto sídlo údajně založil Herrman 
a jeho název vznikl anglickým zkomolením slova Czech-
speak, volně přeloženo „zde se mluví česky“. S českým pan-
stvím souvisí i názvy řek jím protékajících, a sice Big Bohe-
mia River a Little Bohemia River, nebo místní název Three 
Bohemia Sisters, tj. Tři české sestry.

Herrmanova mapa Virginie a Marylandu

V dalším podrobněji zobrazíme a popíšeme Herrmanovu 
mapu Virginie a Marylandu. Mapovací práce proběhly v le-
tech 1670 až 1672, tiskem vyšla mapa v Londýně roku 1673 
s dělením na čtyři sekce, zobrazené na obr. 12, obr. 13, 
obr. 14 a obr. 15 [7].

Kartografické výrazové prostředky na Herrma-
nově mapě

Při prohlížení a studiu starých map jsme většinou překva-
peni jejich grafickou úrovní a ozdobným provedením jed-
notlivých prvků obsahu mapy. Je nutno však vzíti v úva-
hu, že tyto mapy nevznikaly na geodetických základech, 
jejich délková měřítka nejsou přesná a zákres geografické 
sítě poledníků a rovnoběžek bývá spíše orientační. Totéž 
platí o výškopisu, který je kreslen vyloženě schematicky.  

Vznik Českého panství – Bohemia manor

Britové zmíněnou mapu Herrmanovi skvěle zaplatili. Roku 
1662 obdržel v Marylandu rozsáhlé pozemky o výměře 
4 000 akrů, na kterých hospodařil a celé území nazval Czech, 
též Bohemia Manor – České panství. Později v roku 1663 
obdržel další kus „divočiny“, kterou rozšířil výměru na cel-
kových 6 000 akrů. Jeden americký akr je cca 0,4 hektaru, 
odhadem území, které se dá zorat volským potahem za den. 

Inu Amerika je veliká, zemí se tu nikdy nešetřilo. Znalce 
americké angličtiny jistě upoutá dvojí výraz „MANNOR“ 
i „MANOR“, o slovech „FARR“ a „MAPP“ ani nemluvě. Teh-
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Obr. 13 Pravá horní sekce, stát Maryland; vpravo nahoře užití kopečkové metody pro výškopis [7]

Obr. 12 Levá horní sekce mapy; Virginie a část Karoliny [7]
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Obr. 15 Pravá dolní sekce, stát Maryland; vlevo dole medailonek s portrétem autora mapy [7]

Obr. 14 Levá dolní sekce, směrová růžice, název mapy, délkové měřítko; východní orientace mapy [7]
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Obr. 16 Horopis – kopečková manýra

Obr. 17 Pobřežní čáry zálivu

Obr. 18 Směrovka a údaje o mapě

Obr. 19 Délkové grafické měřítko
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Mollova kopie Herrmanovy mapy

Čilý obchodní a osidlovací ruch anglických osadníků způ-
sobil poptávku po Herrmanově mapě. Anglický kartograf, 
geograf a rytec tiskových desek Herrmann Moll, byl maji-
telem největšího mapkupectví v Londýně. Moll sbíral veš-
keré dostupné dobové i na tehdejší dobu staré mapy
a atlasy, které využíval jako kartografické podklady a pře-
kresloval podle vlastních představ. Není divu, že Moll vy-
užil Herrmanovu mapu, viz obr. 20, která se těšila velkému 
zájmu a uznání.

U vodopisu je pozornost věnována průběhu břehovek 
a ústí řek z důvodů získání pitné vody a prostoru k zakot-
vení lodí. Čím dále od soutoku směrem na pevninu se stá-
vá kresba přítoků více schematická a tím nepřesná. 

Komunikační síť tehdy tvořily převážně obchodní stez-
ky a lovecké pěšiny. Souvislé osídlení, zejména v poměrně 
liduprázdné a převážně bažinaté krajině, téměř neexisto-
valo a bylo omezeno na zálesácké sruby a zemědělské 
usedlosti.

Jak známo staré kartografické pravidlo zní „mapa ne-
snáší prázdnotu“. Autoři používali části map bez kresby pro 
vpisování poděkování sponzorům, kresbě vlastních por-
trétů se jménem, názvem a rokem tisku mapy. Názvy stá-
tů a mapy se kreslily ozdobným výrazným písmem. Staré 
mapy se často ohraničovaly ozdobným rámem zvaným 
kartuše. 

Pro názornost uvedeme několik výřezů z Herrmanovy 
mapy, obr. 16, obr. 17, obr. 18 a obr. 19 [7].
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Obr. 20 Mollova londýnská kopie Herrmanovy mapy Virginie a Marylandu (archiv autora)
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V roku 2021 si slovenská geodetická verejnosť pripomína už 25. výročie vzniku 
novodobej Komory geodetov a kartografov (komora) a ako to už pri takýchto 
príležitostiach býva, nemožno si aspoň v skratke nepripomenúť niektoré dôle-
žité míľniky vzniku a života tejto samosprávnej profesijnej organizácie Autori-
zovaných geodetov a kartografov (AGK).

Komora bola založená 22. 3. 1996 na ustanovujúcom Valnom zhromaždení 
v Prešove, na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 
o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.

Komora nebola založená len z „politickej vôle“ vtedajšej politickej reprezen-
tácie, ale predchádzalo tomu neľahké a niekoľkoročné úsilie samotných geo-
detov. Po zmene spoločensko-politických a ekonomických pomerov v roku 1989, 
a po prechode na demokratický štát, vznikli dve nové dobrovoľné profesijné 
organizácie, a to Slovenský zväz geodetov a Zamestnávateľský zväz geodézie 
a kartografie, ktoré združovali hlavne geodetov zo súkromnej a akademickej 
sféry a najväčších zamestnávateľov v súkromnom sektore. Obidve organizácie 
sa od samotného počiatku ich vzniku usilovali o znovuobnovenie vhodnej formy 
inžinierskej alebo geodetickej komory, ktorá by združovala odborníkov z oblasti 
geodézie a kartografie s najvyššou kvalifikáciou – s právom vykonávať geode-
tické a kartografické činnosti dôležité pre štát a spoločnosť na úseku katastra 
a inžinierskej geodézie, kontrolovať, autorizovať a ručiť za ich výsledky a kvalitu.

Pri svojich snahách vychádzali z historického faktu a tradície, že na našom 
území vtedajšia Habsburská monarchia svojím nariadením už z roku 1860, ude-
lila výsadu architektom, stavebným inžinierom a civilným geometrom na vyko-
návanie nezávislého povolania, aby sa zabezpečila kvalita v dôležitej technickej 
oblasti pre verejnú správu. Postupne, v časoch Rakúsko-Uhorska, došlo k od-
štátneniu týchto činností a k zriadeniu Inžinierskej komory zákonom cisára 
Františka Jozefa č. 3/1913, ako inštitúcie verejného práva. Táto Inžinierska ko-
mora združovala spoločne architektov, stavebných inžinierov a civilných geo-
metrov. Už vtedajšie štátne zriadenie takto presunulo kompetencie štátu na 
Inžiniersku komoru, pod ktorej dohľadom títo významní odborníci pracovali. 
Inžinierska komora prešla rôznymi právnymi úpravami po 1. svetovej vojne 
v dôsledku vzniku 1. Československej republiky. Po 2. svetovej vojne, po zrušení 
súkromného podnikania, došlo v roku 1951 aj k zrušeniu Inžinierskej komory 
zákonom č. 61/1951 Sb., ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov 
a inžinierske komory. Skoro 45 rokov po tomto dátume nemali zememeračskí 
inžinieri svoju stavovskú samosprávnu organizáciu a boli registrovaní, riadení 
a kontrolovaní len úradníkmi pracujúcimi v štátnej správe.

Novodobá komora ktorá vznikla iniciatívou zdola, a aj vďaka podpore vte-
dajšieho vedenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
(ÚGKK SR, úrad), mohla tak po svojom založení pokračovať v 136 ročnej tradícii 
samosprávneho riadenia profesie.

Napriek spomenutej dlhoročnej tradícii,  novodobá komora má predsa však 
jedno historické prvenstvo. Je prvou, čisto geodetickou komorou na našom 
území, a pravdepodobne aj na území bývalého Rakúsko – Uhorska.

Výhodou komory ako samosprávnej profesijnej organizácie je fakt, že kon-
trolu nad profesiou vykonávajú samotní členovia medzi sebou a prostredníc-
tvom zástupcov z vlastných radov, ktorí získali dôveru členov v demokratických 
voľbách. Je to účinnejšia kontrola než len kontrola štátnymi inštitúciami, na-
koľko členovia sa navzájom poznajú, málokto je ochotný stratiť svoje dobré 
meno a povesť odborníka, a navyše, členovia si na trhu vzájomne aj konkurujú. 
Komora je omnoho stabilnejšia, nepodlieha žiadnym politickým vplyvom a cyk-
lom. Jej zástupcovia sú vyberaní členmi vo voľbách do orgánov komory na 
základe ich autority, odbornosti a dôvery.

Pri vzniku komory v roku 1996 mala komora 485 zakladajúcich členov, kto-
rými sa mohli automaticky stať inžinieri geodeti s oprávnením zodpovedného 

Mapa světa IMW – USA, list Chesapeake nomen-
klatura NJ-18

Podrobně je záliv Chesapeake zobrazen na milionové Me-
zinárodní mapě světa IMW. Mapování provedla AMS (Army 
Map Service, Americká vojenská mapovací služba). Město 
Chesapeake má dnes přes 240 000 obyvatel. V okolí měs-
ta se v poměrně mělké vodě výborně daří mořským kra-
bům a ústřicím. Průmysl zpracování mořských živočichů je 
zde výrazně rozvinut.

Památky na Augustina Herrmana

Augustine Herrman zemřel na Bohemia Manor, patrně 
11. 11. 1686, ve věku 65 let. Jeho vizí bylo založit kolonii 
českých exulantů se jménem Nova Bohemia, která se bo-
hužel nenaplnila. Pobělohorští emigranti, viz Komenský, 
Hollar aj., se tou dobou již zabydlili v protestantské části 
Evropy a zámoří je nelákalo. 

Po Herrmanovi je v USA od roku 1956 pojmenována 
dálnice v Marylandu s názvem The Augustine Herrman 
Highway a dvě školy v Marylandu, Bohemia Manor High 
School a Bohemia Manor Middle School. Jeho obraz rov-
něž visí na stěně senátu státu Maryland v Annapolis.   

Jmenovitě je dohledáno přes třicet potomků nositelů 
jména Herrman, kteří jsou, či byli, zákonodárci a senátory 
USA. V Americe je dodnes považován za velkou osobnost. 
V jeho rodné zemi, tj. v Čechách, se dosud jeho památka 
nedočkala ani pojmenování ulice v místě rodiště nebo 
v Praze. Od Herrmanova narození uběhne v roce 2021 
čtyři sta let.
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