
obzor

a K
AR

TO
GR

AF
IC

KÝ
GE

OD
ET

IC
KÝ

obzor

3/2021

Český úřad zeměměřický a katastrální
Úrad geodézie ,  kar tograf ie  a  katastra

Slovenskej republiky

Praha, březen 2021
Roč. 67 (109)         Číslo 3        str. 41–64o o



Termín alebo jeho synonymum možno vyhľadať po zadaní troch po sebe nasledujúcich písmen.

Užívateľmi slovníka okrem ÚGKK SR, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚGKK SR a katastrálnych autorít môžu byť 

aj ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, vedecké a vedecko-technické inštitúcie, vysoké školy, stredné 

odborné školy a komerčná sféra.

http://www.skgeodesy.sk/sk/terminologicky-slovnik/

Zobrazený termín obsahuje

•       definíciu
•       triedu (trieda F- mapovanie)

a ak existuje:

•       synonymum
•       poznámku
•       príklad

Terminologická komisia pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra (terminologická komisia), ktorá je 

poradným orgánom predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, dáva do 

pozornosti čitateľom časopisu Geodetický a kartografický obzor Elektronický terminologický slovník 

geodézie, kartografie a katastra (slovník).

Slovník sa napĺňa od roku 2014, v súčasnosti 
obsahuje takmer 2000 termínov a jeho úlohou 
je zabezpečiť:

•    on-line prístup k termínom, ktoré zrevidovala ter-
minologická komisia z existujúcich terminologic-
kých slovníkov v listinnej podobe a nových ter-
mínov, ktoré priniesla dnešná doba,

•   správne používanie odborných termínov vo vše-
obecne záväzných právnych predpisoch, v inter-
ných predpisoch ÚGKK SR ale aj v takých doku-
mentoch akými je, napr. zmluva o dielo.

ELEKTRONICKÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK
GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA NA SLOVENSKU
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demografických analýz

Abstrakt

Současná demografie, vědní obor studující lidské populace, jejich velikosti, struktury, vývoje a další charakteristiky, se 
zaměřuje na výzkum složitých vzorců vzájemně propojených sociálních, behaviorálních, ekonomických a environmen-
tálních jevů. Prostorové myšlení a prostorové analytické perspektivy jsou – vedle dalších přístupů – doménou demografie 
i kartografie. Příspěvek přináší hodnocení současné webové kartografie z pohledu její možnosti pro vizualizaci výsledků 
demografických analýz ve webovém prostředí. Cílem není poskytnout komplexní přehled webové kartografie, nýbrž odhalit 
vztah potenciálu webové kartografie a vývoje soudobé demografie, která od svého vzniku doznala výrazných změn.

Web Cartography for Demographic Analysis Tools

Abstract 

Contemporary demography, a field of science studying human populations, their size, structure, development and 
other characteristics, focuses on the research of complex patterns of interconnected social, behavioral, economic and 
environmental phenomena. It is dominated by spatial thinking and spatial analytical perspectives, which are also the 
domain of cartography. The paper presents an evaluation of current web cartography from the point of view of its 
possibility for visualizing the results of demographic analyzes in the web environment. The aim is not to provide a com-
prehensive overview of web cartography, but to reveal the relationship between the potential of web cartography and 
the development of contemporary demography, which has undergone significant changes since its inception.

Keywords: spatial demography, web application tools, geovisualization
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3D vizualizace a orientace v 3D prostoru a znatelně jedno-
duší a rychlejší šíření výstupů u odborných uživatelů i smě-
rem k veřejnosti (web, sociální sítě) apod. Tato otevřenost 
a dostupnost přináší demografická data širšímu publiku 
i celkovou změnu přístupu k pokročilejšímu pojetí demo-
grafie, tzv. prostorové demografie (angl. Spatial Demo-
graphy) a nové myšlenky a možnosti vizualizačně-techno-
logických metod, tematického využití dat, nových metrik 
apod. Tím dochází ke značnému posunu objemu a kvality 
zpracování demografických dat oproti jejich tradičnímu 
zpracování, které demografii dříve svazovalo.

Proměny a současnost demografie

Počátky studia územní proměnlivosti demografických jevů 
lze nalézt v polovině 19. století, kdy J. Snow při hledání 
původce cholery v Londýně identifikoval díky mapování 
studní hlavní zdroj infekce [1]. Do konce 50. let 20. století 
byla „prostorovostí“ demografie myšlena deskriptivní vizua-
lizace demografických procesů a struktur jednotlivých zemí 
či menších územní [2]. Toto tradiční pojetí vycházelo z ana-
lýzy agregovaných dat [3] následované kartografickým zná-
zorněním vypočtených ukazatelů. 

Od 70. let 20. století se rozšířily a popularizovaly analý-
zy vycházejících z individuálních měření, a to zejména na 
základě dat výběrových šetření. Tato změna znamenala 
přesun od makro-dat k mikro-datům [2]. Následně, ke kon-
ci století, ustoupil prostorový aspekt demografických stu-
dií do pozadí. Nicméně i analýzy založené na individuál-
ních datech, které popisují sekvenci životních událostí pod-

Úvod

Stále více výpočtů a provádění analytických výpočtů se po-
stupně přenáší z desktopového/serverového prostředí na 
web. Zpět však zůstává kartografická vizualizace získaných 
výsledků těchto analýz. Většina studií současné demogra-
fie realizovaných ve webovém prostředí se pro vizualizaci 
provádí nástroji tradičních serverových nebo desktopových 
produktů a končí kompilací mapových výstupů osvědče-
nými postupy.

Příspěvek podává náhled na současnou situaci webové 
kartografie z pohledu jejích možností pro vizualizaci vý-
sledků demografických analýz ve webovém prostředí, tedy 
tam, kde analýzy probíhaly. Cílem není poskytnout kom-
plexní přehled webové kartografie, ale spíše odhalit vztah 
možností webové kartografie a požadavků soudobé de-
mografie, která od svého vzniku doznala výrazných změn.

V minulosti bylo používání prostorových analýz demo-
grafických dat pro lepší pochopení populace doménou 
pokročilých výzkumných středisek, vládních organizací 
nebo velkých nadnárodních korporací. Dnes, jednak díky 
obecně širší dostupnosti dat (typicky tzv. otevřená data – 
volně a bezplatně přístupné datové sady), jednak díky do-
statečně vysokému výpočetnímu výkonu tzv. cloudových 
řešení, dochází i v oblasti zpracování dat k postupnému 
přesunu do prostředí Internetu. Tím se stávají data, ná-
stroje i výsledky z nich získané přístupné znatelně širší od-
borné komunitě i laické veřejnosti. Tento vývoj přináší řadu 
výhod: orientace na uživatele a z ní pramenící efektivní 
a rychlejší zpracování dat; širší možnosti vizualizace, včetně 
implementace multimédií a pokročilých vizuálně atraktiv-
ních vyjadřovacích metod. Takovými jsou nativní podpora 
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bez nutnosti opakovaného stahování či opakovaně dupli-
citního šíření ze svých pevných disků nebo tradičních pa-
měťových médií (flash-disk, DVD, apod.). Za již ustálený 
způsob práce s daty lze považovat využití standardizova-
ných mapových služeb (WMS, WFS apod.), defacto připo-
jení vzdáleně hostovaných vrstev. Základní charakteristi-
kou tohoto uživatelského pracovního prostředí je absence 
jakéhokoliv instalačního procesu, aplikace jsou dostupné 
pouze prostřednictvím webového prohlížeče, ke kterému 
uživatel nepotřebuje žádný specializovaný software ani 
licenci. Z uživatelského pohledu je zásadní rozdíl v inter-
aktivitě, čili reakci systému na podněty uživatele. Webové 
mapové aplikace interaktivitu zcela plně integrují a dispo-
nují širokou nabídkou interaktivních funkcí, nejčastěji ply-
nulou změnou měřítka, dotykovým ovládáním, či uživa-
telským nastavení/přesouváním vrstev. Tato funkcionalita 
je dnes ve webových mapových aplikacích považována za 
samozřejmost.

Vedle technologických aspektů hrají ve webové karto-
grafii zásadní roli především aspekty kartografické. Pra-
vidla a konvence, která jsou po desetiletí ustálená v analo-
gové kartografii, se na webu uplatňují s výraznými speci-
fiky. Vedle toho existuje řada metod a principů, které ana-
logová kartografie nepoužívá. Zatímco u analogových vý-
stupů připravovaných tradičně pomocí desktopových pro-
duktů GIS se kompozice a základní kompoziční prvky reali-
zují zcela v souladu s kartografickými pravidly, ve webo-
vých mapách se objevují nové nadstavbové kompoziční 
prvky ve formě funkcí, např. propojená náhledová mapa, 
odečítání souřadnic, interaktivní prvky (sidebar, prvky akti-
vované po interakci, aktivní ikony, menu, našeptávací prv-
ky aj.), vyskakovací okna či swipe obrazovky. U webové 
kartografie lze sledovat eliminaci některých kompozičních 
prvků (název mapy, číselné měřítko, tiráž), o uplatnitel-
nosti legendy u některých webových map lze polemizo-
vat [13] nebo se slučuje s tzv. Table of Content. Zatímco 
v desktopovém prostředí je sestavená kompozice mapo-
vého výstupu pro tisk pevně daná, u webového řešení, 
které se přizpůsobuje zobrazovacímu zařízení, tzv. respon-
sivní design, se může kompozice měnit. Rozdílný přístup 
k vizualizaci dat a nové typy formátů (typicky big-data) na-
víc přinášejí do webové kartografie nové, značně specifické 
vizualizační metody, např. marker clustering, heatmapy, 
3D gridy, interaktivní průhlednost. Naopak aplikace někte-
rých tradičních vyjadřovacích metod, např. vykreslení poly-
gonových vrstev pomocí rastru pro kvalitativní či kvantita-
tivní vyjádření plošných jevů, je technicky náročná a v praxi 
proto spíše ojedinělá. 

Z výše uvedených odlišností je patrné, že webová karto-
grafie se stává stále významnější podmnožinou kartogra-
fie nejenom jako technologického, ale i vědního oboru, 
s řadou specifik, konvencí i pravidel, vycházejících z po-
užití odlišného média. Technologické možnosti i uživatel-
ská očekávání pramenící z tvorby a využívání map v inter-
netovém prostředí nutí kartografy věnovat webové karto-
grafii více pozornosti.

Fundamentálním rozdílem mezi analogovou/tiskovou 
a desktopovou kartografií na jedné straně a webovou kar-
tografií na druhé straně, je médium, skrze které tyto části 
kartografie poskytují mapový výstup. U tradiční kartogra-
fie, jejíž výstupy dnes plně zajišťují nástroje desktopových 
produktů GIS, dominuje publikování map v analogové pří-
padně digitálně-statické verzi (bez interaktivity či dynami-
ky, tj. pouze pro prohlížení, typicky PDF). Očekává-li uživa-
tel u mapy interaktivitu a multimedialitu prvků při zobrazo-
vání skrze webovou stránku či na mobilu, je využití principů

míněné charakteristikami jedince, bez ohledu na kontext 
okolního prostředí, mohou být zatíženy tzv. atomickou 
chybou [2], [4].

Od konce 20. století, začínají být širší vědecké veřejnosti 
dostupná georeferencovaná data a nové softwarové tech-
nologie, především geografické informační systémy (GIS). 
Vyvíjejí se nové analytické metody, jejichž součástí se stává 
integrace lokalizačních faktorů, zejména vzdálenost, sou-
sedství a koncepce prostorové závislosti [2], [5]. Jde zej-
ména o uplatnění prvního a druhého Toblerova zákona: 
„Všechno souvisí se vším, ale blízké věci spolu souvisejí více 
než věci vzdálené“ a „Jevy mimo danou oblast ovlivňují to, 
co se děje uvnitř“ [6], [7].

Trendy prostorového myšlení v posledních desetiletích 
a s ním spojené nové metody prostorové analýzy zname-
naly renesanci prostorové demografie včetně obecně širší-
ho povědomí pojmu Prostorová demografie/Spatial Demo-
graphy [2]. Současná explorační prostorová analýza (ESDA 
exploratory spatial data analysis) si již nevystačí s deskrip-
tivním znázorněním prostorového rozložení demografic-
kých proměnných, ale zaměřuje se na identifikaci prosto-
rových vzorců více faktorů v souvislosti s vlivem prostoro-
vých kontextů. K tomuto účelu zejména slouží pokročilé 
metody prostorové analýzy [2], [5], [8]: 1) analýza prosto-
rových vzorů (spatial pattern analysis), 2) prostorová eko-
nometrie (spatial econometrics), 3) geograficky vážená re-
grese (geographically weighted regression GWR) a 4) pros-
torové víceúrovňové modelování (spatial multilevel mo-
deling). 

Současný demografický výzkum zahrnuje studium kom-
plexních vzorů vzájemně propojených sociálních, beha-
viorálních, ekonomických a environmentálních jevů. Stále 
více se prosazují argumenty, že prostorové myšlení a pros-
torové analytické perspektivy hrají mnohem důležitější roli 
při řešení výzkumných otázek demografie [2], [9].

Webová kartografie

Podle Voženílka [10] je kartografie chápána jako „věda, 
technologie, i umění vytváření map, včetně jejich studia“. 
Webová kartografie je dílčí částí kartografie, zabývající se 
problematikou, tvorbou a zpracováním map v prostředí 
služby World Wide Web. Obecně se webové kartografické 
produkty odlišují od analogových výstupů v celé řadě as-
pektů [11]. Navíc, analogicky k jiným dílčím kartografickým 
disciplínám (planetární, matematická, tematická, atlasová 
apod.), má i webová kartografie své specifika. Tím je pře-
devším médium, pomocí kterého je mapa prezentována 
uživateli, tedy webový prohlížeč.

Jak uvádí [12], tradiční přístup práce s GIS má stále mno-
ho omezení, zejména v možnostech sdílení a ukládání dat 
či programů. Trendem obecně ve všech oblastech infor-
mačních technologií (IT), posléze přecházející i do nava-
zujících oborů jako geoinformatika, je distribuce dat i pro-
gramů prostřednictvím Internetu. [12] dále zdůrazňuje, že 
zatímco před několika lety dominovala odborné litera-
tuře i praktickému využití robustní serverová řešení, na stej-
ném místě dnes dochází k rozmachu tzv. tenkých klientů. 
Webová kartografie minimalizuje prostředky nutné k tvor-
bě mapového výstupu. Uživatel tak nemusí mít k dispo-
zici data uložená lokálně, nemusí mít ani nainstalovaný 
software, vše probíhá ve webovém prostředí. Interní da-
tové sady mohou být uchovávány v cloudovém prostředí 
a uživatel si jen připojí do svého rozhraní požadovaná data 

Nétek, R.–Voženílek, V.–Rychtaříková, J.: Webová kartografie...



Tab. 1 Odlišnosti desktopových a webových řešení

Instalační proces

Vyžadované prostředky

Data

Interaktivita

Využití multimédií, 3D, animací

Závislost na platformě

Funkcionalita

Možnost uživ. přizpůsobení

Kartografické metody

Zobrazování

Distribuce dat a výstupů

Desktopové řešení Webové řešení

Vyžadován

Data + nainstalovaný software

Zpravidla lokálně, webové služby

Střední

Nízké

Závislé na operačním systému

Vysoká, včetně pokročilých analýz

Nízká

Standardní, ojediněle nové možnosti

Pouze na PC v daném softwaru

Vyžaduje export, duplicitní kopírování

Žádný

Jen webový prohlížeč

Webové služby, specifické formáty

Vysoká

Vysoké

Nezávislé na operačním systému či zařízení

Nízká, spíše pro vizualizaci

Vysoká – prakticky neomezená

Specifické i standardní

PC/tablet/mobil, bez softwaru

Snadná
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4.1  Desktopové přístupy

Jak uvádí ve své práci [2], digitální možnosti „radikálně 
změnily demografický svět, včetně prostorových demo-
grafických studií“. Své tvrzení opírá o tři argumenty: (i) do-
stupnost a komplexnost prostorových databází např. TIGER 
Census, (ii) cenově dostupný hardware umožňující potřeb-
né výpočty a (iii) neuvěřitelně silný potenciál GIS pro ma-
pování a integraci prostorově orientovaných dat pocháze-
jící z různých zdrojů. Propojení GIS a kartografie v kombi-
naci s desktopovými programy poskytovalo (a stále po-
skytuje) obrovský potenciál pro analýzu a vizualizaci jaké-
hokoliv typu prostorově založených dat [11]. Prostorová 
demografie je tomu zcela ideálním příkladem.

Tradiční přístup GIS aplikací s workflow „příprava dat –> 
zpracování –> vizualizace“ realizovaný kompletně v desk-
topovém prostředí, se dnes považuje za ustálený a lze před-
pokládat, že se již nebude významně měnit. V posledních 
letech lze pozorovat postupný převod jednotlivých kroků 
do webového prostředí (viz část 4.2). Na konci druhé de-
kády 21. století, se vizualizace již standardně a majoritně 
přenesla do webového prostředí. Nicméně, lze sledovat 
i postupný nárůst primárního zpracování geograficky orien-
tovaných dat včetně prostorových operací v prostředí Inter-
netu. Primárním zpracováním se rozumí příprava dat před 
vlastní vizualizací zahrnující filtrování či základní topolo-
gické operace (buffer, clip aj.), tedy procedury, které se dří-
ve prováděly v desktopovém prostředí a na které navazo-
vala vizualizace výsledné mapy na webu. Využití deskto-
pové platformy GIS produktů se tak čím dál více omezuje 
spíše jen na přípravu dat, konsolidaci datových a databá-
zových zdrojů, standardizaci prostorových formátů a dal-
ších procedur. Na druhou stranu je potřeba připustit, že 
zdaleka nelze očekávat zaniknutí tradičního desktopo-
vého přístupu. Důvodem je jednak velmi široká uživatel-
ská základna, pro kterou je tento způsob práce rutinou, 
a jednak technická a procesní omezení, která s sebou we-
bová platforma přináší, a jsou v prostředí Internetu těžko 
či zcela nerealizovatelná.

webové kartografie nezbytné. Nově rozšířené technolo-
gie a je doprovázející nové uživatelské přístupy (tablety, 
dotykové ovládání, virtuální realita atd.) přinášejí do we-
bové kartografie nové impulsy, na které je potřeba reago-
vat. Odlišnosti desktopových a webových řešení zobrazu-
je tab. 1.

Vizualizace výsledků demografických analýz

Pro kartografickou vizualizaci znamenají nové rozměry 
prostorové demografie podněty pro znázorňování funkcí 
různých typů analytických jednotek a vznikajících dato-
vých formátů používaných ve formální prostorové analýze: 
konkrétně bodových dat (např. případů onemocnění), linio-
vých dat (např. sítí, tras), prostorových kontinuálních nebo 
údaje o poli (např. povrchů) a údaje o ploše nebo gridech 
(např. úmrtnost, chudoba). 

Studiem odborné literatury bylo zjištěno, že naprostá 
většina prostorových demografických analýz se řeší v desk-
topovém prostředí. Velmi malý podíl tvoří webová řešení, 
avšak nejsou to analýzy, ale jen vizualizace. Kvalitním on-
line nástrojem na dynamické 3D generování je CESIUM®, 
rychlá, jednoduchá webová end-to-end platforma pro dlaž-
dicové skládání, vizualizaci a prostorovou analýzu 3D dat 
(https://cesiumjs.org/demos/OklahomaTornadoes/) (obr. 1), 
a to i nad glóbem.

Univerzitní organizace Social Science Data Analysis Net-
work (SSDAN) vytváří demografická média (uživatelské pří-
ručky, webové stránky a mapové výstupy) z dat sčítání USA 
přístupné tvůrcům politik, pedagogům, médiím, a infor-
movaným občanům. SSDAN je dílem demografa Williama 
H. Freyho a využívá zařízení v Centru populačních studií 
na University of Michigan. Produktem SSDAN je webový 
portál CensusScope, nástroj pro studium demografických 
trendů v USA. Díky exportovatelným trendovým datům je 
CensusScope využíván odbornými i laickými pracovníky 
(obr. 2).
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Obr. 1 Vizualizace dat z mobilních telefonů v řešení Cesium (zdroj: www.cesiumjs.org)

Obr. 2 Webové demografické mapy z produkce SSDAN vytvořené v prostředí
webového nástroje CensusScope (zdroj: www.censusscope.org)
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Obr. 3 Demografická data Spojeného království (metrika PC sektor) v prostředí ArcGIS Desktop – ArcMap
(zdroj: https://digimap.edina.ac.uk/webhelp/digimapgis/arcgis/spatial_analysis/using_demographic_data.htm)

Obr. 4 Hustota zalidnění Rakouska zpracovaná z otevřených dat v programu QGIS
(zdroj:  https://planet.qgis.org/planet/tag/opengovermentdata/)
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programu QGIS (obr. 4). QGIS nabízí širokou paletu funkcí 
pro demografické analýzy. Nicméně stejně jako u ostat-
ních FOSS řešení, je hlavní silnou stránkou možnost rozší-
ření o vlastní skripty a funkcionalitu. Konkrétní návod po-
dává například https://ukdataservice.ac.uk/media/622162/ 
mappingcensusqgis.pdf, https://csisa.org/wp-content/up-
loads/sites/2/2018/04/QGIS_CSISA_2018.pdf nebo https:// 
planet.qgis.org/planet/tag/opengovermentdata/.

I přesto, že program Grass GIS je určený spíše pro přírodo-
vědní obory, lze jej využít pro potřeby demografie, ekono-
mie, migrace apod. Jeho silnou stránkou je možnost velmi 
výrazného uzpůsobení výpočetní operací, podpořená jed-

Etalonem mezi desktopovými prostředky je rodina pro-
duktů firmy Esri, konkrétně ArcGIS (obr. 3). Produkt ArcGIS 
nabízí nativně širokou řadu demografických nástrojů – po-
čínaje výběrem demograficky zaměřených dat v Esri úlo-
žišti, např. US Census Data, WAGDA Geographic Data, Terra 
Populus, WorldPop aj., přes případové studie a tutoriály na 
platformě „Esri Demographics“ či obecně využitelné funk-
ce typu buffer, density apod. v programu ArcMap, až po 
specifické nástroje a operace v rámci sady nástrojů (tool-
boxu) Spatial Analysis.

Alternativou ke komerčnímu řešení ArcGIS je volba ně-
kterého z free and open source (FOSS) produktů, typicky 
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Obr. 5 Produkt MAPTIVE pro tvorbu kartografických výstupů demografických analýz na webu
(zdroj: http://www.maptive.com)

Obr. 6 Mapa počtu osob do 18 let a procento populace do 18 let podle krajů
z dat ze sčítání lidu ACS 2009 vytvořená v prostředí MAPTITUDE
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registraci uživatel načtěte data o poloze a více již pracuje 
MAPTIVE (obr. 5). Pomocí interaktivní demografické apli-
kace DEMOGRAPHIC MAPPING TOOL se do mapy přidávají 
demografická data. Aplikace disponuje daty o sčítání lidu 
v USA podle různých administrativních jednotek a algorit-
my pro hledání klíčových trendů v datech. Dále lze snad-
no segmentovat data a přistupovat k informacím o rase, 
bydlení, věku, stavu občanství, vzdělání, příjmu, dopravě, 
práci a pohlaví.

Od roku 1995 je společností Caliper Corporation vyví-
jen mapovací software MAPTITUDE pro přístup k velkému 
množství dat ze Spojených států amerických. Slouží pře-
devším k rychlé vizualizaci demografických dat ze sčítání 
lidu pomocí sady nástrojů řízených interaktivním průvod-
cem (obr. 6). Sčítání lidu v USA (U.S. Census) je jediným 
komplexním a skutečně spolehlivým zdrojem celostátní 
demografie. Software pracuje s mnoha proměnnými sčí-
tání lidu (o populaci, věku, rase, pohlaví, národnosti, bydlení,

noduchou implementací výpočetních skriptů nad prosto-
rovými daty. Konkrétní příklad podává https://grasswiki. 
osgeo.org/wiki/Population_Genetics_and_GIS. Statistický 
program R (R Project) s prostorovými daty pracuje velmi 
omezeně a je určen spíše pro statistickou analýzu dat, bez 
ohledu na prostorovou vizualizaci.

4.2  Webové přístupy

Španělský portál http://www.ign.es je dobrou inspirací pro 
možnosti analýz demografických dat. A to i přesto, že žád-
ná pokročilá demografická analýza není obsažena. Avšak 
snadná dostupnost a ovladatelnost „základních“ analýz, 
zejména buffer, onscreen atributový a prostorový filtr aj., 
je zaručena (obr. 2).

Mapovací software MAPTIVE umožňuje snadnou trans-
formaci atributových dat do prostředí Google Maps. Po 
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Obr. 7 Aplikace Human Terrain zobrazuje rozmístění obyvatel formou 3D gridu (zdroj: https://pudding.cool/2018/10/city_3d/)

Obr. 8 Prostředí pro prostorové analýzy na portálu
Národního geografického ústavu, Španělsko (zdroj: http://www.ign.es)
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jektu. Skutečných webových řešení demografických ana-
lýz je však velmi málo a těch skutečně kvalitních ještě mé-
ně. Přesto lze nalézt inspirativní příklady (obr. 8).

Podobné možnosti geoprocessingových operací nabízí 
i AcrGIS Online (za kredity). Pro analogickou formu z po-
hledu základních GIS operací nad demografickými daty 
patří k nejrozšířenějším produktům.

Nejatraktivnější a ze současného pohledu webové karto-
grafie nejmodernější řešeni je bezesporu komerční z aus-
tralské produkce „.id – the population experts“ (https:// 
home.id.com.au/about-us/) (obr. 9).

V české kartografii má nejblíže k podobnému přístupu 
opět komerční řešení brněnské společnosti Clevermaps 
https://www.clevermaps.io/solutions (obr. 10).

příjmu, povolání, vzdělání, mluveném jazyku, rodinném 
stavu, způsobu a čase cestování, ceně bydlení a nákladech 
na bydlení). MAPTITUDE disponuje knihovnou map, která 
obsahuje řadu předpřipravených mapových šablon.

Human Terrain (obr. 7) je interaktivní 3D mapa zobrazu-
jící globální populaci formou 3D gridu. Znázorňuje nejen 
aktuální rozmístění populace, ale umožňuje také vizuali-
zaci změn či porovnání.

4.3  Příklady webového řešení demografických studií

Demografických studií dostupných na webu je velké množ-
ství. Naprostá většina je však jen webovou stránkou pro-
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Obr. 9 Kartografické výstupy demografických analýz od .id – the population experts
(zdroj: http://www.id.com.au)

Obr. 10 Vizualizace dat z mobilních telefonů v řešení CleverMaps (zdroj: www.clevermaps.io)
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fie jako oboru zabývajícího se základními tématy demo-
grafické analýzy, jakými jsou plodnost, úmrtnost a migra-
ce, dále modelováním velikosti, změn a složení obyvatel-
stva. Prostorová demografie využívá metody formálního 
statistického modelování, tj. technik prostorové statistické 
analýzy (geostatistika, bayesovské modelování a prosto-
rová ekonometrie) a formuluje populační modely v rámci 
třech dimenzí, a to věku, času a prostoru.

Vědci mnoha různých sociálních věd již přidali ke svým 
metodickým přístupům prostorovou analýzu, protože si 
uvědomili, že prostorový aspekt podněcuje interdiscipli-

Diskuse

Demografie prošla z obsahového i metodologického hle-
diska mnoha proměnami. V dnešní době se prostorová 
demografie těší rostoucímu zájmu a stala se již nedílnou 
součástí moderní demografie. V demografické literatuře 
lze nalézt několik vymezení prostorové demografie. [2] pros-
torovou demografii definuje jako formální demografické 
studium areálových agregátů, tj. demografických atributů 
agregovaných do určité úrovně v rámci geografické hie-
rarchie. [1] předkládá užší vymezení prostorové demogra-
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spíše na demografická data než na využití prostorově ex-
plicitních modelů, k čemuž pomalu dochází až nyní díky 
mohutnějšímu rozvoji prostorových databází, GIS, prosto-
rové analýzy a prostorové statistice. 

Webové prostředí je již několik let respektovaným pro-
středím pro vizualizaci výsledků demografického výzkumu 
komplexních vzorů vzájemně propojených sociálních beha-
viorálních, ekonomických a environmentálních jevů. Je to 
důsledek migrace analytických procedur, které dominují 
současné prostorové demografii. Kartografie na tuto změ-
nu zareagovala vývojem nových konceptů, funkcí, formátů 
a produktů pro znázorňování průběžných i finálních vý-
sledků prostorových analýz a syntéz. Tvorba demografic-
kých médií různých forem obsahující produkty webové 
kartografie zpřístupňuje problematiku prostorové demo-
grafie nejenom vědeckým a odborným kruhům, ale i širo-
ké veřejnosti, včetně mediálních skupin.

V nadcházejících letech lze očekávat pokračování přesu-
nu prostorových demografických výzkumů a studií z desk-
topového do webového prostředí a prudký rozvoj analy-
ticko-vizualizační funkcionality geoinformačních techno-
logií, zejména webGIS. Dá se předpokládat, že nejdomi-
nantnějšími směry tohoto vývoje budou případové studie 
založené na analýzách vybraných demografických data-
bází v prostředí Esri s předem definovanými metrikami 
(viz např. https://www.esri.com/arcgis-blog/products/ar-
cgis-living-atlas/data-management/make-a-demographic-
phic-map-in-5-minutes/). Souběžně bude probíhat i pro-
pojení metod prostorové demografie, webové kartogra-
fie a geoinformatiky, zejména na poli umělé inteligence 
a big data.

Příspěvek byl zpracován jako součást řešení cílů projektu 
Grantové agentury ČR 18-12166S „Prostorová diferenciace 
a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na 
domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky“.
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geografickým umístěním a časovým určením zajistí bez-
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torově-časové lokalizace mají obrovský potenciál pro zlep-
šení porozumění lidskému prostorovému chování [25]. 

Nové technologie sběru dat zásadně mění kvalitu, roz-
sah a flexibilitu sběru, správy, zpracování i vizualizace de-
mografických dat. Není pochyb o tom, že vývoj v oblasti 
sběru dat (např. používání mobilních počítačů, dálkového 
průzkumu, senzorových sítí, bezdrátových technologií a VGI) 
předpovídá další inovativní způsoby, jak budou prosto-
rová data použita v budoucím demografickém výzkumu. 
Ve většině případů nové formy dat poskytnou příležitosti 
pro pokročilou kartografickou vizualizaci s využitím jak 
webových technologií, tak pokročilých kartografických 
metod. Nová výzkumná oblast se objevuje také v souvis-
losti s integrací podrobných sociálních a prostorových sítí 
[26], [27], [28].

Závěr

Rozšíření demografie na prostorovou demografii si vyžá-
dalo získání nových dovedností a seznámení se s koncep-
ty a nástroji souvisejících oborů, včetně prostorové analý-
zy. Zdokonalené používání prostorových dat a prostoro-
vých metod v demografickém výzkumu bylo opakovaně 
označeno za kritickou metodologickou výzvu, jíž čelí de-
mografové [29]. Důraz v dřívějších výzkumech byl kladen
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Obr. 1 Vincenc Hlavinka, rektor ČVŠT 
(https://www.vutbr.cz/vut/struktura/rektorat/archiv/

historie-skoly/rektori/vincenc-hlavinka-p98920)
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Vincenc Hlavinka a jeho význam
pro chorvatskou geodézii
a československo-chorvatské vztahy

Abstrakt

Příspěvek se věnuje stavebnímu inženýru a geodetu Vincenci Hlavinkovi (1862–1934), který po svých studiích ve Vídni 23 let 
odborně působil v Záhřebu. Přibližuje jeho tamní pedagogickou činnost, projekty a jeho význam pro rozvoj geodézie
a stavitelství v chorvatském prostředí včetně jeho odborných projektů a aktivit po návratu do Československa. Působil zde 
jako profesor české techniky v Brně, rektor či děkan. Aktivně se podílel na rozvoji československo-chorvatských vztahů, 
zejména svým působením ve spolku Československo-jihoslovanská liga. Jako předseda organizoval zájezdy jednotlivců 
i skupin do Jugoslávie, zasloužil se o vznik Jihoslovanské koleje v Srbské ulici v Brně či pomáhal chorvatské menšině žijící na 
jižní Moravě.

Vincenc Hlavinka and his Significance for Croatian Geodesy and Czechoslovak-Croatian Relations

Abstract 

Paper is dedicated to Vincenc Hlavinka (1862–1934), a civil engineer and geodesist, who studied in Vienna, and to his 23-year 
academic career in Zagreb. It presents his career as a lecturer, his projects, and his contribution to the development of 
geodesy and architecture in Croatia. included his scientific activities after return to Czechoslovakia. He worked in Brno as 
a professor of engineering, the rector, and the dean. Hlavinka participated in development of relations between Czecho-
slovakia and Croatia, especially in the form of his involvement in the association Czechoslovak-South Slavic League. 
As a chairman of the association, he organized individual and group tours to Yugoslavia, contributed to the establish-
ment of the South-Slavic Campus in Srbská Street in Brno, and provided support for the Croatian minority in southern 
Moravia.

Keywords: agricultural engineering, civil geodesy, cooperation, Croatian, Czechoslovak-South Slavic League
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Vincenc Hlavinka – jeho život a působení v Chor-
vatsku 

Vincenc Hlavinka (1862–1934) se narodil dne 5. 4. 1862 ve 
Vincencově u Prostějova (obr. 1). Po maturitě na České 
vyšší reálné škole v Prostějově zamířil do Vídně, kde absol-
voval studia na nově zřízeném odboru kulturního inženýr-
ství při Vysoké škole pro kulturu půdy a na Vysoké škole 
technické. V letech 1887–1888 byl zaměstnán jako inže-
nýr u technické kanceláře Zemědělské rady v Praze. Poté 
odešel do Chorvatska, kde působil dlouhých 23 let. Nej-
dříve pracoval pro stavební radu (Zemaljska vlada) v Zá-
hřebu, kde plánoval meliorační práce v záplavových ob-
lastech v údolí řeky Gacky a oblasti Vinkovci, Županja
a Mitrovica. V Záhřebu projektoval odvodnění velkých 
močálovitých nížin, navrhoval vodojemy pro město a pra-
coval na využití vodní síly řeky Sávy. Pracoval také na vý-
stavbě vodovodu Gospić a řízení toků v oblasti Senj. (Ve 
městě Senj se také oženil.) V roce 1896 byl jmenován stá-
lým státním úředníkem a po onemocnění malárií se pře-
stěhoval do župy Križevac–Belovar, kde pracoval na stav-
bách pozemních, silničních, vodních, a zvláště regulačních 
a melioračních, zaměřoval se na regulaci řeky Glogovica.  

Vincenc Hlavinka byl od roku 1891 členem Společnosti 
inženýrů a architektů v Chorvatsku a Slavonii, mimo jiné 
měl na starost uspořádání knihovny společnosti. V roce 
1903 byl pověřen návrhem na založení Vysoké školy tech-
nické v Záhřebu. (K jejímu faktickému založení došlo až 
roku 1919.) V roce 1899 byl jmenován profesorem geodé-
zie a inženýrských věd na nově zřízené Lesnické akademii 
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Obr. 2 Přednáška k vodnímu stavitelství – obálka
(archiv autorky)

Obr. 3 Přednáška k vodnímu stavitelství – obsah
(archiv autorky)

Obr. 4 Přednáška k vodnímu stavitelství – ukázka mapy
(archiv autorky)
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v Križevci, která zahrnovala všechna technická studia. Byla 
otevřena v roce 1898 jako součást filozofické fakulty Krá-
lovské zemědělské a lesnické vysoké školy v Križevci, zalo-
žené roku 1860. Pro úplnost dodejme, že tato akademie 
se stala roku 1919 součástí Fakulty chovu a lesnictví. Hla-
vinka v Križevci vyučoval zemědělskou (kulturní) techniku, 
zahrnující mj. studium vodního hospodářství, silničních 
staveb a zeměměřictví.

V rámci své činnosti vedl následující přednášky: geode-
zii (1899–1911), kresbu lesních plánů (1899–1911), tech-
nickou mechaniku (1899–1900), všeobecné (lesnické) sta-
vební inženýrství (1900–1912), výstavbu přístaviště a hrá-
ze (1900–1909), povodňovou regulaci (1900–1903), (obr. 2, 
3, 4) a lesní dopravu (1909–1912). Hlavinka veškeré pod-
klady pro tyto projekty zaměřoval společně se svými stu-
denty, vytyčoval i měřicky stavby kontroloval. V roce 1908 
také na Lesnické akademii zahájil speciální kurz (Geo-
detski tečaj), (obr. 5, 6, 7), jehož cílem bylo vzdělávat geo-
detické a kulturně-technické pracovníky – v jeho rámci učil 
geodézii čtyři roky. Tento geodetický kurs byl pravděpo-
dobně zřízen podle výnosu 13051 z roku 1896, obdobně 
jako na jiných vysokých školách monarchie, byl dvouletý 
a k jeho úspěšnému zakončení bylo potřeba složit tzv. 
přísnou státní zkoušku. Svoji výuku doplňoval praxí stu-
dentů, například při výstavbě silnic v lesích v oblasti města 
Ogulina a výstavbě lesní železnice Staro Petrovo Sel–Tiso-
vac–Babja gora v lesích v oblasti Gradiška. Byl předsedou 
Lesnicko-geodetického úřadu (1900–1911), vedoucím Les-
nické akademie ve školním roce 1910/1911 a předsedou 
komise pro státní zkoušky geodetického kurzu v roce 1911. 
Práce, vážící se k jeho působení a aktivitám v Chorvatsku, 
jsou uvedeny v [1], [2], [3], [4], [5].
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Obr. 5 Hlavinkova skripta o geodézii z roku 1911 – obálka
(archiv autorky)

Obr. 7 Hlavinkova skripta o geodézii z roku 1911 – úvod,
druhá část (archiv autorky)

Obr. 6 Hlavinkova skripta o geodézii z roku 1911 – úvod,
první část (archiv autorky)
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Rok 1911 přinesl v životě Vincence Hlavinky význam-
nou změnu: po svém třiadvacetiletém působení v cizině 
se vrátil do vlasti a stejného roku se stal řádným profeso-
rem meliorací, vodárenství a stokování měst na České vy-
soké škole technické v Brně. Pokud jde o jeho další funk-
ce, ve studijním roce 1912/1913 byl děkanem odboru kul-
turního inženýrství a v roce 1915/1916 odboru stavebního 
inženýrství. V roce 1929/1930 stál v čele odboru inženýr-
ského stavitelství. Rektorem na studijní rok 1919/1920 byl 
slavnostně inaugurován dne 31. 10. 1919.

Díky jeho pedagogickým schopnostem a odborným vě-
domostem se mu podařilo vybudovat na svém odboru kul-
turního inženýrství ústav vysoké úrovně. I během půso-
bení na škole vypracoval četné projekty, které byly reali-
zovány pod jeho dozorem. Například to byl návrh kanali-
zace města Třebíče, projektování městského vodovodu 
v Ostravě, projektování průmyslového vodovodu pro firmu 
Baťa Zlín, návrh a stavba vodovodu pro hotel na Radhošti, 
projektování čistíren odpadních vod z cukrovarů, celuló-
zek, kožedělné společnosti Budišovka či z Baťovy továrny 
apod.  

Kromě přednáškové činnosti Hlavinka také publikoval 
– jeho odborné příspěvky a informativní recenze vychá-
zely například v těchto periodicích: Agramer Zeitung, Viesti 
(Vijesti) Društva inžinira i arhitektah, Šumarski list, Jutarnji 
list, Hrvatska, Pokret, Ustavnost, Obzor atd. V letech 1905 
až 1910 editoval Vijesti Hrvatskog društva inžinira i arhi-
tekta a roku 1903 se také podílel na knize k 25. výročí Spo-
lečnosti inženýrů a architektů Chorvatska a Slavonie. Po-
kud jde o česká periodika, jeho jméno je spjato s Tech-
nickým Obzorem (Praha), Věstníkem pro vodní hospodář-
ství (Praha-Pardubice), Věstníkem Československé akade-
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Obr. 8 Titulní list z knihy Nauka o melioracích, úpravách toků
a hrazení bystřin (archiv autorky)
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sko, snažily ihned upevnit svá mezinárodní postavení a ne-
jen to – docházelo také k upevňování vzájemných politic-
kých, hospodářských a kulturních vztahů. Československý 
a jihoslovanský stát spolu úzce spolupracoval již při obha-
jobě svých zájmů na mírových jednáních v Paříži v letech 
1919 a 1920. V srpnu 1920 pak byla uzavřena spojenecká 
smlouva mezi Československem a Královstvím SHS, jež 
byla současně prvním krokem k utvoření Malé dohody.

V chorvatském prostředí se v meziválečné době těšil 
vysoké autoritě T. G. Masaryk, což souviselo nejen s jeho 
činností v odboji během první světové války. Silnou pozici 
si v chorvatských oblastech v meziválečné době udržoval 
český kapitál (například Živnostenská banka ovládala Chor-
vatskou zemskou banku v Záhřebu a svůj podíl měla i v dal-
ších peněžních ústavech, československá komunita žijící 
v Jugoslávii si založila roku 1921 Československou banku 
v Daruvaru, jejíž ústředí bylo roku 1929 přeneseno do 
Záhřebu, apod.). Československé investice směřovaly pře-
devším do potravinářského, kožedělného, strojírenského 
a textilního průmyslu. Stejně jako v předchozím dějinném 
období, i v období mezi válkami Češi rozvíjeli přímořská 
letoviska, kde vlastnili i řadu hotelů, udržována byla také 
tradice Všesokolských sletů v Praze, na chorvatských vy-
sokých školách působila řada českých profesorů, překla-
datelskými aktivitami docházelo k popularizaci české lite-
ratury na chorvatském území a bohatá byla vzájemná spo-
lupráce ve všech oblastech kulturního života.

V neoficiální rovině o navazování aktivních přátelské 
styky usilovala od roku 1919 u nás Jihoslovanská komise 
v Praze. Ta vypracovala plán, v němž navrhla založení celo-
státního, centrálně řízeného spolku, jenž by usiloval o pro-
hlubování československo-jugoslávských styků nepolitic-

mie zemědělské (Praha) a novinami Venkov (Praha) a Lido-
vé noviny (Brno). Kromě řady studií a pojednání uveřejně-
ných v odborných časopisech, je autorem třísvazkového 
díla Geodezija [5] z roku 1911 a publikace Nauka o melio-
racích, úpravách toků a hrazení bystřin [6], které vyšlo
v letech 1927–1928 (obr. 8). Výběr Hlavinkových dalších 
publikací je v [7] a [8].

Návrat do Československa a jeho podíl na rozvoji
česko-chorvatských vztahů 

Pokud jde o jeho členství v dalších organizacích, po ná-
vratu do Brna byl například předsedou Výboru pro kulturní 
a stavební inženýrství, osm let byl členem městské rady 
a členem Národní hospodářské a vodohospodářské fede-
race či Federace na ochranu přírody a vlasti Moravskoslez-
ského kraje. Kromě toho byl například zakladatelem spolku 
Mensa akademická, Moravsko-slezského svazu pro ochranu 
přírody, redaktorem Technického obzoru SIA, člen Masa-
rykovy akademie práce, Československé akademie země-
dělské, čestným členem spolku Jugoslavija a zakladatel 
a předseda spolku Československo-jihoslovanská liga.

Na tomto místě je potřeba zmínit, že tradice vzájemných 
československo-chorvatských styků sahá daleko do minu-
losti. Jejich rozsah se v historické posloupnosti postupně 
zvětšoval v souvislosti s tím, jak se rozšiřovaly technické 
možnosti styků vůbec, a zejména pak v návaznosti na to, 
jak se na společenském vývoji v rostoucí míře podílely 
stále početnější složky společnosti.

Počátky styků mezi samotným českým a chorvatským 
prostředím pak sahají až do roku 886, kdy se část Metodě-
jových žáků vypuzených z Velké Moravy uchýlila do dal-
matského Chorvatska. Tyto styky se různě rozvíjely, k če-
muž přispívala skutečnost, že Češi žili po řadu století spo-
lečně s Chorvaty uvnitř stejného státního útvaru – habs-
burské monarchie. Nejintenzivnější pak byly v 19. a na za-
čátku 20. století. Významné v tomto období byly osobní 
kontakty Čechů a Chorvatů, kteří se setkávali u příležitosti 
hospodářských, národopisných či uměleckých výstav, turis-
tických návštěv, oslav nejrůznějších výročí, sjezdů slovan-
ských novinářů, kongresů pokrokového studentstva či so-
kolských sletů. K vzájemnému poznávání také přispívala 
zvýšená přítomnost českých úředníků, řemeslníků, tech-
nických odborníků, duchovních, učitelů a hudebníků v chor-
vatských městech a nová vlna české kolonizace slavon-
ského venkova (v roce 1900 žilo v Chorvatsku a Slavonii 
31 588 Čechů) [9]. Češi se také podíleli na vybudování
a provozování některých ubytovacích zařízení na chorvat-
ském Jadranu, na záhřebské univerzitě působilo v letech 
1874–1918 několik českých profesorů, například slavista 
a literární komparatista Leopold Václav Geitler, právní his-
torik Jaromír Haněl, chemik Gustav Hudeček, matematik 
Karel Zahradník aj., úspěšná byla také hostování chorvat-
ských umělců v Praze a jejich českých kolegů v Záhřebu. 
Chorvatské země byly mj. také oblasti, kam od konce 
80. let 19. století české peněžní ústavy a podnikatelé vy-
sílali své obchodní a finanční zástupce, aby připravili půdu 
pro rozsáhlou expanzi českého kapitálu; ústřední roli v tom-
to procesu sehrála Živnostenská banka. 

Pokud se však zaměříme na vývoj po roce 1918, tak po 
rozpadu habsburské monarchie se nově vzniklé státy – Krá-
lovství Srbů, Chorvatů a Slovinců (Království SHS; po vy-
hlášení diktatury krále Alexandra I. roku 1929 nově pod 
názvem Království Jugoslávie), Československo a Rumun-
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Obr. 9 Ukázka projektu (Projekt železnice Senj – Plitvická
jezera – Bihać) (archiv autorky)
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nými skupinami jugoslávských elit o charakter státu, opo-
zici chorvatských a slovinských politických kruhů vůči cen-
tralistické politice kruhů srbských, jejichž představitelem 
byl Nikola Pašić.

Mluvíme-li o chorvatských ligách, důvodem, proč se zři-
zování lig v chorvatských oblastech oproti jiným částem 
Jugoslávie poněkud opozdilo, byla nevraživost části chor-
vatské opozice, která tyto spolky obviňovala ze srbofilské 
orientace. Do tohoto rozporu mezi předpoklady a brzdící-
mi faktory vstupovalo jako aktivizující činitel vzájemnostní 
úsilí z Prahy. Činnost Jihoslovanské komise v Praze a po-
sléze právě Československo-jihoslovanská liga získávala 
nejen publicitu v části jugoslávského tisku, ale postupně 
i souznící zájem založit spolek také na jugoslávském úze-
mí [4]. A tak v Jugoslávii začaly vznikat analogické Jihoslo-
vansko-československé ligy, nejprve v roce 1921 ve slovin-
ské Lublani, Mariboru a Celje, o rok později i v Bělehradě. 
Ve Slovinsku k tomu došlo nejsnadněji. Podíl na tom mělo 
zajisté také to, že první dva vyslanci Království SHS v Praze, 
Ivan Hribar a Bogomil Vošnjak, byli Slovinci. Oba se stali 
přímými podporovateli snah vznikající ČJL v Praze, a to 
i po jejich návratu do Slovinska. Ligy se spojily roku 1925 
na sjezdu v Rogaške Slatině do Svazu Jihoslovansko-čes-
koslovenských lig. Od roku 1926 pak vzniká (především 
v mimosrbských oblastech) řada jihoslovansko-českoslo-
venských lig. V Chorvatsku to byla od roku 1926 v Crikveni-
ci, od roku 1927 ve Splitu a v Záhřebu. Právě o ní si, s ohle-
dem na téma příspěvku dovolíme pár slov – i záhřebská 
liga fungovala pod hlavičkou Svazu Jihoslovansko-česko-
slovenských lig a pracovala na sbližování a posilování kul-
turní a hospodářské vzájemnosti mezi Jugoslávii a Česko-
slovenskem. Po celé meziválečné období se (nejen) v chor-

kými prostředky a získával k aktivní účasti nejširší veřej-
nost. První úřední kroky k ustanovení takového spolku byly 
zahájeny v létě roku 1920. Spolek Československo-jihoslo-
vanská liga vzniká následně roku 1921, kdy dochází k za-
ložení jejího pražského odboru.

Během meziválečné doby si Československo-jihoslovan-
ská liga vybudovala síť odborů, které se nacházely ve vět-
šině velkých měst a ve srovnání s jinými vzájemnostními 
spolky byla její pozice specifická. S ohledem na zahraniční 
politiku republiky se těšila oficiální podpoře státu, přede-
vším ministerstev zahraničí a školství – měla tak blízko 
k organizaci oficiální a jako taková byla nositelem a spolu-
tvůrcem oficiálního obrazu Jihoslovanů a Jugoslávie. Byla 
zaměřena na propagaci kontaktů mezi národy a jejich stá-
ty, na čemž se nic nezměnilo ani po roce 1929: účelem bylo 
ve státotvorném duchu podporovat politické spojenectví 
bez ohledu na vnitřní problémy obou státních útvarů. Mezi 
její základní argumenty patřila tradice válečné spolupráce, 
obdobný mezinárodně politický zájem obou států a v ne-
poslední řadě i slovanská příbuznost.

Právě tento spolek byl možná tím klíčovým pro to, aby 
Vincenc Hlavinka mohl dále zůstat v kontaktu s Chorvat-
skem (což se mu až do jeho smrti dařilo, mj. také prostřed-
nictvím nápadu na projekt železnice Senj-Plitvická jeze-
ra-Bihać, (obr. 9) v němž povolil elektrickou trakci jako 
alternativu k parním strojům), nebo spíše přesněji, přede-
vším aby mohl šířeji rozvíjet československo-jugoslávské, 
resp. československo-chorvatské vztahy. 

Československo-jihoslovanská liga (ČJL) se tedy snažila 
o posilování československo-jugoslávské vzájemnosti a pod-
poru vzájemných styků. V praktické rovině se tyto úkoly a cíle 
naplňovaly prostřednictvím organizováním činnosti osvě-
tové (například pořádáním jazykových kurzů, vzájemnou 
výměnou studentů, přednáškovou činností, zakládáním 
knihoven), kulturní (pořádáním nejrůznějších akcí – výstav, 
společenských večírků, promítání filmů, exkurzí apod.), čin-
ností překladatelskou či podporou rozvoje turismu, pře-
devším na Jadran. Jednou z významných aktivit spolku byl 
o vydávání časopisů – ve dvacátých letech stejnojmenné 
Československo-jihoslovanské ligy, ve třicátých letech pře-
jmenované na Československo-jihoslovanskou revui. Obě 
periodika sledovala činnost ligy, která se orientovala (ne-
jen) na vzájemné návštěvy, na vysílání studentů o prázd-
ninách do Československa, ale připravovala i uvítání hostů, 
oslavovala účastníky společného boje za první světové 
války, podporovala stavbu pomníků, rozvíjela spolupráci 
v oblasti školství, kultury, umění a turistiky [2]. Časopisy 
také pečlivě informovaly o činnosti ligy, jejích odborů
a činnosti sesterských organizací, jelikož i v Jugoslávii vzni-
kaly analogické Jihoslovansko-československé ligy – za-
tímco liga v Československu zaznamenávala stále větší 
úspěchy, v Království SHS byla dlouho neznámou organi-
zací. Zakládání spolku usilujícího o propagaci a organizaci 
jihoslovansko-československé vzájemnosti ve veřejném ži-
votě probíhalo v Jugoslávii odlišně od podobného procesu 
v Československu. Samotná myšlenka vzájemnosti a úsilí 
o její praktickou realizaci byly ovlivňovány řadou faktorů, 
které se při pokusech uskutečňování vzájemnosti uplat-
ňovaly v různých vazbách jinak ve slovinských, jinak v chor-
vatských a jinak v srbských oblastech. Odlišnost těchto tří 
prostředí pak vystupovala do popředí jak v procesu zaklá-
dání a organizování vývoje spolku, tak v jeho činnosti v do-
bě, kdy byl už ustanoven. Lze se domnívat, že ke zvlášt-
nostem organizačních začátků patřila okolnost, že jako 
její dočasný činitel zapůsobily především vnitropolitické 
poměry v poválečných letech. Šlo hlavně o boj mezi růz-
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Odbor se tedy v meziválečné době pokoušel o částečné 
vyřešení finančních problémů této menšiny na jižní Mo-
ravě – například v roce 1932 pomáhal s vyjednáváním niž-
šího úroku z úvěru či u příležitosti oslav 350. výročí pří-
chodu Chorvatů na jižní Moravu pak brněnský odbor vě-
noval Národní jednotě v Dobrém Poli finanční dar na vy-
tesání reliéfu a pomníku. Styky odboru s jihomoravskými 
Chorvaty byly asi nejintenzivnější v roce 1934 – tehdy se 
15. a 16. 9., v souvislosti s již zmíněným 350. výročím jejich 
příchodu k nám, konaly v chorvatských vesnicích oslavy, 
kterých se zúčastnily mj. početné delegace Chorvatů ze 
Slovenska, delegátů z Jugoslávie a Rakouska, zástupci ci-
vilních i vojenských úřadů a korporací, spolků a jiné vý-
znamné osobnosti.

Odbor v čele s Hlavinkou se dále zasloužil o publicitu 
situace jihoslovanských menšin v Itálii. Roku 1932 se připo-
jil k provolání studentů z Bělehradu, Záhřebu a Lublaně, 
adresovanému evropské veřejnosti. Toto provolání obdr-
žel Vincenc Hlavinka v prosinci 1931. Obsahovalo popis 
nesnesitelného postavení jihoslovanské menšiny v Julské 
krajině, kterou Itálie získala anexí za první světové války. 
Poukazovalo se v něm na utrpení všech Jihoslovanů, zvláš-
tě intelektuálů, a časté soudní procesy. Menšině byl zne-
možňován národnostní a kulturní život zavřením škol, za-
stavením vydávání časopisů, rozpuštěním všech vzdělá-
vacích a tělovýchovných spolků a odstraněním představi-
telů inteligence (např. gorický arcibiskup F. B. Dedej). Asi 
500 000 Chorvatů a Slovinců bylo asimilováno a odnárod-
něno. Všechny státy, kromě Itálie, přitom plně respektovaly 
práva menšin. Zatímco Jugoslávie např. musela italské men-
šině smluvně přiznat řadu privilegií a výhod, Itálie ani ne-
podepsala smlouvy na ochranu menšin [12], [13], [14]. 
Vzhledem k zákazu zasahování do vnitřních záležitostí ci-
zího státu, mohl Hlavinka učinit jen minimum věcí – uspo-
řádal zvláštní přednášku na toto téma a zaslal provolání se 
zvláštním dopisem ministerstvu zahraničních věcí v Praze, 
jejich opis všem ligám u nás i v Jugoslávii, všem vyslanec-
tvím v Praze a o celé akci informoval veřejnost (výtiskem 
článku „Otázka menšin mezi Itálií a Jugoslávií“ [15], který 
rozeslal všem přátelským korporacím). Tyto iniciativy měly 
vést k vyburcování podpory od evropské veřejnosti. Hla-
vinka se také osobně přičinil se o vznik Jihoslovanské ko-
leje v Srbské ulici v Brně a jeho zásluhou jihoslovanští stu-
denti platili postupně takové taxy a školné jako vysoko-
školáci českoslovenští.

Za celoživotní práci pro československo-jihoslovanské 
sblížení byl Hlavinka vyznamenán v roce 1931 králem Ale-
xandrem I. řádem sv. Sávy III. stupně. Po odchodu do penze 
členové brněnského odboru jmenovali Hlavinku prvním 
čestným členem a na slavnostní výborové schůzi 14. 7. 
1933 mu odevzdali umělecký diplom, vypracovaný členem 
odboru akademickým malířem Františkem Myslivcem.

2.1  Jiné české osobnosti působící v jihoslovan-
       ských zemích

Po Vincenci Hlavinkovi převzal funkci předsedy brněnského 
odboru Československo-jihoslovanská liga Vladimír Filkuka. 
Jeho jméno zmiňuji záměrně – i on je totiž významnou po-
stavou v historii dějin a výuky geodezie v Záhřebu. Tedy 
pár slov ještě o něm.

Vladimír Filkuka (1884–1944) přišel roku 1904 jako stu-
dent na českou techniku do Brna a zde se poprvé osobně 
poznal s Jihoslovany. Od roku 1909 působil také v Záhře-
bu – nejdříve jako adjunkt geodetického ústavu, po deseti

vatských oblastech udržoval český kapitál, rozvíjel turis-
tický ruch, působila zde řada učitelů a celkově byla boha-
tá spolupráce ve všech oblastech kulturního života – s tím 
souvisely i aktivity záhřebské ligy. Z počátku se sice jednalo 
nanejvýš o aktivity manifestačního charakteru, později se 
stávala její činnost organizovanou, promyšlenou a boha-
tou. Během desetiletí tak v Záhřebu a jeho okolí se stává 
důležitou součástí veřejného života – probíhají kurzy čes-
kého jazyka, nejrůznější přednášky, divadelní a pěvecká 
vystoupení, oslavy a jiné kulturní akce, liga začíná vydávat 
vlastní časopis, zakládá knihovnu a čítárnu a čile spolu-
pracuje s dalšími organizacemi a spolky, jako jsou napří-
klad Česká beseda nebo Československá obec. Výsledkem 
jedné této spolupráce bylo také postavení Českosloven-
ského domu v Záhřebu [10].

Pokud jde o členskou základnu, většinou se jednalo 
o Čechy a Slováky usedlé v Jugoslávii a ty, kteří figurovali 
v rámci českých a slovenských menšinových spolků. Oproti 
ČJL a jejím odborům se tito příslušníci české a slovenské 
národnostní menšiny málokdy prosadili do spolkových 
funkcí. V jugoslávských ligách pak bylo oproti té českoslo-
venské větší zastoupení inteligence, zvláštní význam pak 
měla ta, která studovala na odborných nebo vysokých ško-
lách v Československu. Naopak slabší zastoupení v jugo-
slávských ligách měli příslušníci armády a domácí podni-
katelé, s čímž pak souvisel také nedostatek finančních pro-
středků potřebných k činnosti. 

Abychom se vrátili k osobnosti Vincence Hlavinky, ČJL, 
jak již bylo zmíněno, fungovala tak, že v Praze měla svoje 
centrum – ústředí a po Československu měla svoji vlastní 
síť odborů. Byl to právě Hlavinka, kdo stál u založení to-
hoto spolku v Brně. Úspěšná realizace vzniku spolku v Brně 
byla dána také tím, že vzájemné vztahy měly poměrně pev-
né základy – tradice vzájemného přátelství Čechů a Slová-
ků a Jihoslovanů, resp. Srbů, Chorvatů a Slovinců, se v Brně 
totiž vytvářely již před první světovou válkou, a to pře-
devším prostřednictvím jejich studia na české technice 
v Brně. Avšak oficiální styky Brna s jihoslovanskými městy, 
ať už ležely na území Srbského království nebo v rakous-
ko-uherské monarchii, se dost dobře nemohly realizovat 
v době, kdy úřední charakter města byl německý. I přesto 
brněnští Češi časté styky s jihoslovanským prostředím udr-
žovali. Jejich zájem směřoval nejvíce do Chorvatska. Jako 
příklad uveďme zájezdy brněnského divadla do Dalmácie, 
vybudování přímořských lázní ve Srebrenu a Kuparech zá-
sluhou Jana Máši a zřízení crikvenické kolonie pro nemocné 
děti Marií Steyskalovou. Navíc v chorvatském prostředí před 
válkou působila kromě Vincence Hlavinky řada profesorů 
z moravského regionu, resp. české techniky v Brně. K nej-
přednějším patřil Karel Zahradník, který byl v letech 1876 
až 1888 jako profesor matematiky na univerzitě v Záhřebu, 
dále Michal Ursíny, externí profesor stavitelství v Záhřebu 
či geodet a vysokoškolský pedagog Vladimír Filkuka [11].
Ke zvolení Vincence Hlavinky, jakožto prvního předsedy 
spolku, nepochybně přispěla i jeho vážnost jako univer-
zitního profesora. Ve funkci předsedy setrval celé deseti-
letí a svou působností v něm přispíval k jeho upevňování. 
Dozíral na všechny spolkové sekce, především organi-
zoval zájezdy jednotlivců i skupin z Jugoslávie, býval čas-
tým řečníkem nejen v rámci odboru v Brně, ale i v dalších 
brněnských spolcích. Zasazoval se o publicitu postavení 
jihoslovanských menšin v Itálii mj. uveřejněním článku 
o tamních poměrech.

Významná byla jeho role pro navázání styků brněnského 
odboru (od roku 1932) s Chorvaty žijícími na jižní Moravě, 
konkrétně ve Frélichově, Dobrém Poli a Novém Přerově. 
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Závěr

Vincenc Hlavinka, i další naši krajané, zmínění v tomto tex-
tu, byli ve své době opravdu významnými odborníky ve 
svém oboru. Jejich vážnost a důležitost je dokazuje do 
dnes trvající úcta a zájem o jejich osoby u chorvatské, resp. 
záhřebské vědecké obce [20].

Významná byla také jejich role v rámci českosloven-
sko-jugoslávských, resp. chorvatských styků, protože se 
organizovanou činností a různorodými aktivitami v mezi-
válečné době v Brně podílely na rozvoji vzájemných kon-
taktů a styků, ať už pořádáním jazykových odborů, zájezdů 
do Jugoslávie, přednáškovou činností či poukazováním 
na situaci jihoslovanské menšiny v Itálii. Na závěr zdůrazně-
me, že tento brněnský odbor, reprezentovaný právě hlavně 
předsedou Vincencem Hlavinkou (a později Vladimírem 
Filkukou) měl jedno výrazné specifikum. I přes centrali-
zační snahy Prahy, oficiální obraz Jihoslovanů a Jugoslávie 
pěstovaný v Československu, tj. obraz spíše srbsky orien-
tovaný, brněnská liga se orientovala „chorvatsky“ – pod-
porovala chorvatskou menšinu na Moravě, preferovala pře-
klady chorvatských autorů i uvádění chorvatských drama-
tických děl v Zemském divadle v Brně, měla bohaté kon-
takty s ligou v Záhřebu či Crikvenici, organizovala zájezdy 
k Jadranu a výměnu studentů směřovala také do chorvat-
ských oblastí. Za tím samozřejmě můžeme hledat aktivity 
Vincence Hlavinky a jeho osobní kontakty a pohnutky ply-
noucí z jeho vzpomínek a života v chorvatském prostředí.

Tento text vznikl úpravou referátu, který zazněl na 15. 
mezinárodní kartografické konferenci Geoinformace a Kar-
tografie konající se v září 2019 v Záhřebu, Vodnjaku, Pule 
a Benátkách a zároveň jeho znění vyšlo v anglickém a chor-
vatském jazyce v odborném časopise Chorvatské karto-
grafické společnosti (Hrvatsko kartografsko društvo) [21]. 
Čtenáře, zajímající se o detailnější seznámení s problema-
tikou těchto vztahů, odkazuji na práce [21], [22], [23], [24], 
[25], [26] a jejich poznámkový aparát.

Tato studie vznikla na Masarykově univerzitě v rámci projektu 
Mezislovanské kulturní a literární vazby MUNI/A/1331/2020.
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ních poměrů Jugoslávie. Stal se členem spolkového výbo-
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1933–1934 předsedou. V roce 1933 byl jmenován hono-
rárním konsulem Království Jugoslávie pro zemi Morav-
skoslezskou. Zasloužil se dále především o úspěšnou orga-
nizaci a vedení mnoha exkurzí do Jugoslávie – za tuto čin-
nost se pak v roce 1935 stal čestným členem Ligy v Crikve-
nici i v Brně. 

Filkuka, stejně jako Hlavinka, působil na veřejnost pouka-
zováním na situaci jihoslovanských menšin v Itálii, a také 
vedl v letech 1929–1930 kroužek srbochorvatštiny pro po-
kročilé. Ředitelem jazykových kurzů byl až do roku 1938. 
V období 1931–1933 působil jako místopředseda Masary-
kova fondu, do roku 1938 již funkci neměl, ale byl dál čle-
nem kuratoria. Masarykův fond byl fond na podporu jiho-
slovanských studentů, který spravovalo pětičlenné kura-
torium. O jeho finančních podporách konkrétním studen-
tům, přijatých darech a konání různých sbírek vycházely 
informace ve výročních zprávách brněnského odboru ligy 
od roku 1931. Jako předseda kulturně-společenské sekce 
se významně podíval na aktivitě odboru po stránce kul-
turní. V roce 1937 byl vyznamenán řádem jihoslovanské 
koruny IV. stupně. Vladimír Filkuka působil v odboru až do 
jeho zániku do roku 1941, kdy byl formálně zrušen celo-
státní spolek včetně všech svých odborů. 

Kromě dříve v textu zmíněných osobností bychom mo-
hli vyzdvihnout ještě moravského rodáka, geodeta a fo-
togrammetra evropského významu, Eduarda Doležala 
(1862–1955). Pokud jde o jeho českou stopu v Jugoslá-
vii, souvisí s počátky jeho kariéry – po svých studiích ve 
Vídni působil na vídeňské technice, ale poté se přestě-
hoval do Sarajeva, kde byl v roce 1889 jmenován profe-
sorem matematiky, fyziky, deskriptivní a praktické geo-
metrie na nově založené místní průmyslové škole pro 
vzdělávání katastrálních, lesních a stavebních techniků. 
Eduard Doležal, který měl ve svém prvním místě plnou 
volnost, využil příležitosti. (Poznámka: Bosna a Hercego-
vina byly od 15. stol. tureckým pašalíkem. Po protiturec-
kém povstání bylo toto území obsazeno v roce 1878 ra-
kousko-uherskou armádou, ale formálně až do anexe 
roku 1908 zůstalo částí osmanské říše. Katastrální mapo-
vání zahájil roku 1880 vídeňský VZÚ. Zajímavá může být 
skutečnost, že ještě roku 1913 ze 153 techniků bosen-
ského katastru bylo 15 % Němců, 26 % Srbochorvatů
a plných 43 % Čechů; Slovák byl jeden.) Výuku připravil 
velmi pečlivě (dokonce se během prázdnin naučil srbo-
chorvatsky) s logickým řazením probírané látky tak pro-
myšleně, že systém pedagogické návaznosti přednášek, 
cvičení a závěrečných cvičení (výuk v terénu) využíval i ve 
své další učitelské kariéře a do určité míry jím ovlivnil vý-
uku v celé monarchii. Publikacemi ve Zprávách Jihoslo-
vanské akademie věd v Záhřebu zahájil svou obsáhlou pu-
blikační činnost. Záhy se seznámil s nově vznikajícím obo-
rem – fotogrammetrií a prakticky ji ověřoval. Jeho půso-
bení zde končí v roce 1896, kdy odchází na vídeňskou 
a univerzitu a později do Leobenu [19].
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Obr. 1 Účastníci on-line konferencie pri diskusiách
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Konferenciu otvoril a v úvodnom slove účastníkov srdečne privítal Petr Krištuf 
(KAR FF ZČU v Plzni, obr. 2). Inštruktážnym videom oboznámil účastníkov s tech-
nickými a organizačnými informáciami o prebiehajúcej konferencii. Nasledoval 
blok prednášok tematickej oblasti „Big Data“, v ktorom zazneli príspevky týka-
júce sa archivácie, katalogizácie a spracovaniu veľkých dátových súborov v rôz-
nych štruktúrach, napríklad aj o dokumentácii archeologických akcií (výsku-
mov) a v nich získaného nálezového materiálu prostredníctvom systému správy 
zbierok MUSEION (informační systém pre evidenciu a správu múzejných a gale-
rijných zbierok) od autora Davida Cigánka (MUSOFT.CZ, s. r. o.) alebo o virtuál-
nom výskumnom prostredí MEDCEM (Medieval Cemeteries at the Periphery of 
the Carolingian World), ktoré slúži na zbieranie a digitálne publikovanie dát 
o stredovekých pohrebných areáloch od autora Ondřeja Švejcara (Archeolo-
gický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. v Praze – AÚ AV ČR v Praze). Autor David 
Novák (AÚ AV ČR v Praze, obr. 3) v príspevku informoval o novinkách zo sveta 
digitálnej infraštruktúry zakomponovaných v Archeologickém informačním sys-
tému (AIS) ČR, ktorý významným spôsobom posunul prístupnosť archívnych 
dát a usmernil tok informácií v rámci Archeologické mapy (AM) ČR.

Podvečerný blok prednášok tematickej oblasti „Artefakty a ich dáta“ bol 
prevažne venovaný používaniu laserového profilovača keramiky (LAP – Laser 
Aided Profiler), kde zaznel aj príspevok od jedného z autorov prístroja LAP Petra 
Demiána (AÚ AV ČR v Prahe), v ktorom sa zameral na koncept digitalizácie kera-
miky pomocou LAP a následnej počítačovo podporovanej klasifikácie, vychád-
zajúci zo zásady optimálneho využitia ľudských a strojových schopností na zís-
kavanie vedecky relevantných dát z veľkých keramických súborov. Ďalej zazneli
príspevky o skúsenostiach s používaním prístroja LAP, napr. pre potreby upres-
nenia datovania predklasickej keramiky z lokality Uaxactum v Quatemale od 
autora Milana Kováča (Centrum mezoamerických štúdií na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave) alebo pre potreby NPÚ ÚOP v Lokti od 
autora Filipa Prekopa (obr. 4), ktorý aj spolupracuje s autormi prístroja na soft-
vérových a hardvérových vylepšeniach (napr. systému uchytenia skúmaných 
artefaktov).

Do programu bola zaradená aj panelová diskusia venujúca sa práve proble-
matike interakcie komunity archeológov v oblasti výuky a zdieľania vedeckých 
výstupov, ktorá vyvolala u poslucháčov veľký záujem. Na témy dištančnej výuky 
a organizovania on-line konferencií v archeológii, najskôr formou krátkych pre-
zentácii prispeli a následne diskutovali Peter Krištuf (KAR FF ZČU v Plzni), Klára 
Šabatová a Peter Tóth (Ústav archeologie a muzeologie na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně – ÚAM FF MUNI v Brně) a Peter Demján (AÚ AV 
ČR v Praze). V príspevkoch sa zamerali hlavne na zdôraznenie výhod a nevýhod

19. ročník konferencie Počítačová podpora v archeológii sa mal uskutočniť v tra-
dičnom jarnom termíne, tento krát v Chmeliarskom inštitúte v meste Žatec. 
Tohtoroční organizátori katedra archeologie na Filozofické fakultě Západočeské 
univerzity v Plzni (KAR FF ZČU v Plzni) menovite Petr Krištuf, v spolupráci s Ná-
rodním památkovým ústavem, územně odborné pracoviště v Lokti (NPÚ ÚOP
v Lokti), menovite Filip Prekop a Ústavem archeologické památkové ochrany, v. v. i. 
v Brně, menovite Jarmila Bíšková, mali pripravené pre návštevníkov tri dni plné 
vedy a zábavy. Hlavnou témou celého stretnutia, okrem tradičného zamerania 
na používanie digitálnych metód a moderných technológií v archeológii, akou 
je napr. diaľkový prieskum Zeme (DPZ), mal byť chmeľ a produkty z neho. Bohu-
žiaľ sa už počas jari stala hlavnou celospoločenskou témou problematika šíre-
nia pandemického ochorenia COVID 19. Preto sa organizátori rozhodli akciu pre-
sunúť na jeseň, čo sa neukázalo ako šťastné riešenie, nakoľko sa situácia počas 
leta ešte zhoršila a mimoriadne opatrenia tento rok neumožnili archeológom 
z Českej republiky (ČR), Slovenska a ďalších stredoeurópskych štátov osobné 
stretnutie. 

Nakoniec sa organizátori rozhodli, aj z dôvodu vysokého záujmu prihláse-
ných účastníkov a príspevkov, že je spoločné stretnutie veľmi dôležité, a to nie 
len z odborného hľadiska, ale aj z udržiavania spoločenských kontaktov s od-
bornou verejnosťou a študentami akýmkoľvek dostupným spôsobom. Počíta-
čová podpora v archeológii sa preto presunula do virtuálneho prostredia, čo 
uvítala väčšina prihlásených prezentujúcich a aj účastníkov.

Prvá česká archeologická on-line konferencia sa tak konala v dňoch 4. a 5. 11. 
2020 bezodplatne a bez registrácie prostredníctvom aplikácie ZOOM. Program 
bol rozdelený do 3 tematických oblastí, a to „Big Data“, „Artefakty a ich dáta“ 
a „Archeológia z neba“, v rámci ktorých odznelo 25 príspevkov rozdelených do 
doobedných a podvečerných blokov.

Pre vzájomnú komunikáciu účastníkov boli k dispozícii virtuálne oddychové 
miestnosti (tzv. breakout rooms), kam bolo možné sa presunúť a rozprávať sa 
bez toho, aby bola rušená prebiehajúca prednáška. K dispozícii bol aj chat, kde 
bolo možné písať informácie pre účastníkov, ale aj otázky k príspevkom, ktoré 
boli v rámci riadenej diskusie moderátorom zodpovedané na konci každého 
bloku (obr. 1).

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV



Obr. 2 Petr Krištuf pri zahájení on-line konferencie

Obr. 3 David Novák pri prezentovaní príspevku
o obsahu AIS ČR

Obr. 4 Filip Prekop pri prezentovaní systému LAP
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nuje fyzický priestor archeologického výskumu s digitálnym priestorom formou 
online štúdia. V rámci tohoto kurzu sú študenti archeológie schopní zdokona-
ľovať nielen svoje doterajšie znalosti a zručnosti, ale predovšetkým rozvíjať svo-
je schopnosti v oblasti digitálnych technologií 21. storočia (http://www.pro-
ject-delta.eu/cs/).

Po vyše hodinovej diskusii na uvedené aktuálne témy, nasledoval on-line 
spoločenský večer v pripravených virtuálnych miestnostiach, kde prebiehali dis-
kusie aj zábava s vlastným občerstvením a s kreatívnymi možnosťami aplikácie 
ZOOM (obr. 5) do neskorých nočných hodín.

Druhý deň virtuálnej konferencie bol celý venovaný tematickej oblasti „Archeo-
lógia z neba“, pričom doobedný blok bol zameraný na DPZ a letecké laserové 
skenovanie (LLS), kde odznel napríklad aj príspevok autora Martina Gojdu (AÚ 
AV ČR v Praze), v ktorom poukázal na zásadný význam metód DPZ a digitálneho 
modelu reliéfu (DMR) vytvoreného z dát LLS v kombinácii s leteckou prospekciou 
a analýzou ortofotosnímok a starých máp, pri detekcii, identifikácii a dokumen-
tácii jednotlivých komponentov zaniknutých poľných opevnení na príklade ob-
javenej obrannej línie z Napoleónskych vojen z roku 1813 v Dolnom Poohří. 
Autor Jan John (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) 
v príspevku hovoril o využití bezpilotných leteckých prostriedkov (letúnoch s pev-
ným krídlom) pri dokumentácii archeologických pamiatok v zalesnenom území 
na príklade objavených ranne stredovekých mohylových pohrebísk v južných 
Čechách, pričom vyzdvihol nové možnosti, ktoré tieto prostriedky prinášajú. Ako 
posledný odznel príspevok od kolektívu autorov, v ktorom v prvej časti Linda 
Gálová (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky – ÚGKK SR) 
(obr. 6) informovala o súčasnom stave prebiehajúceho projektu LLS územia SR 
a o tvorbe nového DMR na ÚGKK SR, v druhej časti Tibor Lieskovský (Katedra 
geodetických základov na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave) popísal ako technicky spracúvajú LLS pre potreby archeológov 
a v záverečnej časti Peter Bisták (Pamiatkový úrad SR) priblížil na konkrétnych 
lokalitách doterajšie využitie LLS pri ochrane archeologického dedičstva a spo-
menul aj stránku, zverejnenú pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie 
(17. 10. 2020), na ktorej sú publikované 3D modely (hradiská, hrady alebo aj proti-
turecké pevnosti) vizualizované z dát LLS pomocou špecializovaných postupov 
(https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar-hradiska-hillforts).

Súčasťou konferencie boli aj exkurzie na zaujímavé archeologické lokality 
v západných Čechách (praveké a rane stredoveké hradisko Holý vrch u Bukovca
s priľahlými zaniknutými pamiatkami z 19. a 20. storočia a na Šibeničný vrch 
u Lokte s pozostatkami šibenice a obliehania mesta za 30. ročnej vojny) formou 
vtipných a pútavých videí pripravených organizátormi. 

Podvečerný blok prednášok bol zameraný na analýzu dát, kde odznel naprí-
klad aj príspevok autora Martina Kunu (AÚ AV ČR v Praze), v ktorom ilustroval 
výsledky štandardných postupov v kombinácii s netradičnými spôsobmi spraco-
vania rozsiahleho magnetometrického prieskumu sídliska z mladšej doby bron-
zovej v Březnici, ale aj príspevok autora Ondřeja Malinu (NPÚ ÚOP v Lokti) o jed-
notnej systematickej evidencii rovnako spracovávaných plužín zaniknutých stre-
dovekých osád, na podklade DMR z dát LLS, čo umožňuje využiť porovnávací 
potenciál aj u rôzne zachovaných lokalít. (Poznámka: Plužina je historické ozna-
čenie pre všetky poľnohospodársky využívané pozemky patriace určitej osade; 
v archeológii sa tým obvykle myslí zachovalý a v teréne alebo na DMR zrejmý 
systém medzí (hraníc) medzi jednotlivými poľami).

Záver konferencie patril príspevku v anglickom jazyku od pozvaného pred-
nášajúceho Dr. Ricarda Fernandes (department of Archeology, Max Planck Insti-
tute for the Science of Human History in Jena, Germany) pod názvom Can arti-
ficial intelligence interpret history?, v ktorej poukázal na možnosti využitia ume-
lej inteligencie na interpretáciu historického vývoja.

Organizátori vnímali vzniknutú „Korona situáciu“ aj ako možnosť sprístup-
niť výsledky vedeckých výskumov širokej verejnosti, a preto sa rozhodli, využiť 
nástroje, ktoré poskytuje on-line prostredie a umožnili účasť na virtuálnej kon-
ferencii naozaj všetkým. A zároveň potvrdili aj fakt, že komunita archeológov 
bola vždy otvorená a priateľská voči všetkým, ktorí sa chceli do nej zapojiť. Ta-
kýmto spôsobom teda oslovili naozaj široké publikum aj z radov študentov, 
záujemcov o archeológiu, či kolegov, ktorí napr. doposiaľ váhali s osobnou účas-
ťou na podobných stretnutiach.

dištančnej výuky a na porovnanie synchrónnej a asynchrónnej dištančnej výuky. 
Aj keď prednášajúci nemali v určitých veciach rovnaké názory a skúsenosti, 
zhodli na jednom, že súčasná situácia je bezprecedentná, nikto nevie ako dlho 
ešte potrvá a študentom a vyučujúcim bude veľmi chýbať osobný kontakt a aj 
terénna prax. Nakoniec dali priestor aj ostatným účastníkom, pričom sa veľmi 
tešili aj na názory od študentov.

V rámci panelovej diskusie odznel aj príspevok o nadnárodnom projekte 
DELTA (Digitálna exkavácia cez učenie a školenie v archeológii) financovaného 
v rámci programu Erasmus+/ KA2 EU (Strategické partnerstvá pre vysokoškol-
ské vzdelávanie), prezentovaný Petrom Tóthom zastupujúcim partnera projektu 
ÚAM FF MUNI v Brně, ktorého cieľom je navrhnúť a vytvoriť kurz, ktorý kombi-
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Obr. 5 Spoločenský večer s využitím kreatívnych možností aplikácie ZOOM

Obr. 6 Linda Gálová (ÚGKK SR) pri online prezentovaní
projektu LLS územia SR

Obr. 1 Práca geodeta v teréne

Pripomeňme si Svetový deň
geodetov a kartografov
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Úctyhodná profesia zememerača existuje od počiatku civilizácie. Zememe-
račstvo je považované za najstaršiu právne uznanú profesiu. Od naťahovania 
povrazov v starovekom Egypte až po súčasnú modernú spoločnosť bol zeme-
merač nevyhnutným základom rozvoja ľudskej civilizácie. Geodeti sa dnes síce 
riadia rôznymi národnými zákonmi a predpismi, ale riešia podobné profesio-
nálne výzvy kdekoľvek na svete. Geodézia, mapovanie a geografické informačné 
systémy sú nevyhnutné pre plánovanie a realizáciu väčšiny ekonomických a roz-
vojových aktivít v akejkoľvek krajine. Mapy vytvárané geodetmi a kartografmi 
sú základom pre rozvoj každej infraštruktúry, kdekoľvek sa človek nachádza.

Súčasná doba pandémie ochorenia COVID – 19 nám už aj v roku 2020 a rov-
nako aj tento rok nedovolila pri príležitosti Svetového dňa geodetov a karto-
grafov organizovať slávnostné stretnutia, workshopy či dni otvorených dverí. 
S nádejou však hľadíme do ďalšieho obdobia, kedy sa vrátime do normálneho 
života a opäť sa budeme môcť stretávať na odborných a spoločenských podu-
jatiach. Chceli by sme týmto vyzvať rôzne profesijné združenia, komory či ve-
decko-technické spoločnosti, aby pomohli spropagovať tento deň nielen medzi 
geodetmi a kartografmi samotnými, ale aj mimo našej komunity.

Ing. Katarína Leitmannová,
ÚGKK SR

O tom, že virtuálna archeologická konferencia mala naozaj úspech, potvr-
dzuje aj vysoký počet účastníkov, ktorí sa počas dvoch dní pripojili prostredníc-
tvom aplikácie ZOOM (223 účastníkov). Za takýto vysoký záujem o podujatie 
organizátori všetkým naozaj srdečne ďakujú a veria, že skúsenosti a kontakty, 
ktoré účastníci získali, budú pozitívne vnímané a udržané aj v budúcich lepších 
časoch, a že pri nasledujúcom jubilejnom 20. ročníku sa opäť stretneme v ta-
kejto vysokej účasti a dúfajme aj osobne.

Ing. Linda Gálová, PhD.,
ÚGKK SR,

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.,
KAR FF ZČU v Plzni

Dňa 21. 3. 2021 si už po tretíkrát pripomenieme, že aj geodeti a kartografi majú 
svoj sviatočný medzinárodný deň. Cieľom tohto dňa je poukázať na rolu geo-
deta (obr. 1), zememerača a kartografa, na jeho náročnú prácu v teréne, vo vzdu-
chu, či pod zemou, ale aj v kancelárii, v laboratóriu či v študovni. 

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV



Obr. 1
Fotogrammetrie:

Digitální model povrchu
1. generace (DMP 1G)

Obr. 2
Dálkový průzkum Země:
Určení druhu lesa a jeho
zdravotního stavu
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44 let od vzniku českého termínu 
Dálkový průzkum Země

Z DĚJIN GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATASTRU

1) ŠÍMA, J.: Česko-rusko-anglický slovník termínů z oboru dálkového průzkumu. Výzkumný 
ústav geodetický, topografický a kartografický, Praha, 1977, 60 s.
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tection). RNDr. Stehlík, vědecký pracovník Geografického ústavu ČSAV, plé-
doval pro Distanční sondováni Země podle sovětskeho vzoru. Prof. Maršík 
z Vysokého učení technického v Brně přeložil termín Remote Sensing jako 
Dálkové snímání. Nakonec zvítězil a pro všechny se stal přijatelným návrh 
dvojice řešitelů výzkumného úkolu Výzkum využití aerokosmických informaci 
v geodézii a kartografii – autora příspěvku (tehdy vědeckého pracovníka Vý-
zkumného ústavu geodetického a kartografického), a nestora českých fotogram-
metrů Ing. Jeřábka, CSc. (tehdy pedagoga na Stavební fakultě Českého vyso-
kého učení technického v Praze) – a to, dnes zažitý a všeobecně používaný ter-
mín, Dálkový průzkum Země (DPZ).

Krátce nato zpracovala jmenovaná dvojice autorů návrh 354 českých ekvi-
valentů k 362 anglickým a 356 ruským, v té době již ve světě uznávaným ter-
mínům, shromážděným ve slovníku Terminologija po prirodnym resursam Zemli 
(Nauka, Moskva 1976). Doplňkem byl výklad 48 nejdůležitějších termínů. Ná-
vrh prošel obsáhlým připomínkovým řízením, kterého se zúčastnili významní 
vědečtí, výzkumní a pedagogičtí odborníci dříve zmíněných geovědních disci-
plín a byl publikován na sklonku roku 1977 jako Česko-rusko-anglický slov-
ník termínů z oboru dálkového průzkumu1) ve Výzkumném ústavu geode-
tickém, topografickém a kartografickém (tehdy ještě sídlícím v Praze).

Při porovnání s dnes již tradičními vědními a technickými obory je zřejmá 
podobnost dálkového průzkumu Země s fotogrammetrií. Proto se již záhy obje-
vila otázka, zda DPZ není součástí fotogrammetrie nebo fotogrammetrie sou-
částí DPZ (obr. 1, 2). 

S novým vědním a technickým oborem, označovaným v anglicky mluvících 
zemích jako Remote Sensing, se konkrétněji – jinak než četbou – začali se-
znamovat českoslovenští odborníci v polovině sedmdesátých let dvěma v té 
době legálními cestami: účastí pracovníků Československé akademie věd (ČSAV) 
na programu INTERKOSMOS a prací v nově zřízené pracovní skupině Geodetic-
kých služeb socialistických států (GSSS). V obou případech byl při kontaktech 
používán ruský termín Distancionnoje zondirovanije Zemli (aerokosmičes-
kimi sredstvami).

Již od počátku však byla pociťována naléhavá potřeba standardizace od-
borné terminologie v češtině, aby se předešlo terminologickému chaosu, který 
obvykle provází první publikační aktivity. Důležité pro pojmenování nového 
vědního a technického oboru bylo jednání rozšířené československé pracovní 
skupiny Interkosmu na podzim roku 1977 v Telči, a to za účasti pracovníků 
z oborů geografie, ekologie, geologie, geomorfologie, hydrologie, meteorolo-
gie, botaniky, elektroniky, geodézie a kartografie, kteří zastupovali nejen ústa-
vy ČSAV, ale i vysoké školy a resortní výzkumné ústavy.

Akademik Hodač, ředitel Ekologického ústavu ČSAV, navrhoval zavést termín 
Teledetekce (podle francouzského ekvivalentu pro Remote Sensing –Télédé-
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Dne 20. 12. 2020 zemřel ve svých 60 
letech Ing. Milan Hrčka.

Narodil se 24. 3. 1960 v Trnavě v ro-
dině důstojníka Československé armá-
dy. Základní škola Benešovo náměstí 
590 v Pardubicích (dříve Makarenkova) 
mu byla odrazovým můstkem k absol-
vování matematicko-fyzikální třídy 
profesora Dvořáka na pardubickém 
gymnáziu v Dašické ulici. Již na zá-
kladní škole se seznámil se sportem 
svého života – orientačním během.

Práce s mapou a postupy tvorby 
map pro orientační běh ho přivedly ke

Zemřel Ing. Milan Hrčka

NEKROLOGY

Jubilant, RNDr. Miroslav Kronus, se naro-
dil 15. 2. 1961 ve Vlašimi (okres Benešov).
Studium oboru fyzická geografie a kar-
tografie na Přírodovědecké fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze zakončil státní 
závěrečnou zkouškou v roce 1984 a titul 
RNDr. získal rigorózní zkouškou na stej-
né fakultě v roce 1985.

Do roku 1991 pracoval ve Státním 
ústředním archivu (dnes Národní archiv) 
jako správce Sbírky map a plánů. Od roku 
1991 je zaměstnán v Zeměměřickém 
úřadu (tehdy ústavu) a jeho Ústředním 
archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK).

K šedesátinám RNDr. Miroslava Kronuse

OSOBNÍ ZPRÁVY*

2) ŠÍMA, J.: Dálkový průzkum Země a fotogrammetrie. Geodetický a kartografický obzor, 
1980, č. 1, s. 1-3.
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Autor příspěvku se pokusil ji zodpovědět v článku uveřejněném v Geodetic-
kém a kartografickém obzoru 1980, č. 12) s použitím hledisek Mezinárodního 
desetinného tříděni odborné literatury (MDT), vypracovaného Mezinárodní fe-
derací pro dokumentaci (FID) v roce 1979. To přisuzuje fotogrammetrii literatu-
ru, týkající se snímků a snímkování pro geometrické účely, např. pro mapování, 
architekturu a další obory. Do třídy DPZ řadí literaturu týkající se dálkově zís-
kaných údajů o fyzikálních a chemických vlastnostech Země. 

Typickými výstupy fotogrammetrie jsou souřadnice a z nich odvozené délky, 
úhly, vektory, plochy a objemy, dále izočáry (např. vrstevnice), digitální model 
území nebo reliéfu a mapy (čárové i polotónové). V případě DPZ jsou to izočáry 
charakterizující zejména kvalitativní vlastnosti zemského povrchu, připovrcho-
vých vrstev a moří, plochy výskytu určitého jevu a rozlišení či lokalizace vege-
tačního krytu, přírodních zdrojů, znečištění vody a vzduchu, poškození vege-
tace, oblačnosti, přírodních katastrof apod.

Oba jmenované obory je proto vhodné pokládat za samostatné, i když se 
vzájemně inspirují a mají mnoho styčných bodů. Např. v postupech sběru 
geografických dat (=geodat, prostorových dat) v sedmdesátých letech se v DPZ 
ještě hojně používalo fotografické snímkování z letadlových i kosmických nosi-
čů, dnes je vystřídaly digitální systémy snímání obrazových dat. Totéž lze iden-
tifikovat v oblasti zpracování geografických dat – fotogrammetrie převzala 
např. postupy zpracování rastrových obrazových dat, automatizovanou klasi-
fikaci a rozpoznávání objektů, dálkový průzkum zase vyjádření prostorových 
referencí a diferenciální překreslení (georeferencování a ortogonalizaci) sním-
ků a obrazových záznamů. Oba obory jsou důležitou částí moderního inter-
disciplinárního oboru geomatika, kde jsou nástrojem k získávání, pamato-
vání, zpracování a poskytování prostorových dat např. pro tvorbu a využí-
vání geografických informačních systémů, digitálních modelů území, reliéfu 
a povrchu.

Účastníci diskuse o českém ekvivalentu Remote Sensing před 44 lety si 
tehdy ani zčásti nemohli představit, jaký pokrok v DPZ a fotogrammetrii bude 
dosažen během následujícího 40letého období. Ti, kteří se tohoto malého jubi-
lea dožili a dosud jsou odborně činní, se musí na sklonku své profesní kariéry 
hodně učit, aby stačili současnému tempu elektronizace, automatizace a infor-
matizace. Dělají to ale rádi, protože je to v souladu s jejich životním posláním – 
přispět alespoň troškou k rozvoji vědy a techniky.

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Praha

Od 1. 1. 2004 působí jako vedoucí ÚAZK. Věnuje se zejména digitalizaci 
archivních sbírek s cílem umožnit jejich nahlížení a využití v co najvětší míře 
dálkovým přístupem, bez nutnosti návštěvy badatelny. V neposlední řadě má 
zásluhu na archivaci historických čísel Geodetického a kartografického obzoru 
v archivní aplikaci ÚAZK a jejich zpřístupnění na internetu.

Příležitostně a pro radost se vedle svého povolání věnuje amatérské orni-
tologii. Jubilantovi RNDr. Kronusovi přejeme do dalších let mnoho štěstí, ži-
votní pohody i pracovních úspěchů.

studiu oboru Geodézie a kartografie na VUT v Brně. V průběhu studia se se-
známil se svou celoživotní láskou Lenkou Klimešovou, se kterou se po ukončení 
studií a jednoroční základní vojenské služby u útvaru železničního vojska v Po-
hořelicích i oženil. Do Klimešovy rodiny tak přibyl další geodet a po krátké době 
dvě nádherné dcery, které od útlého mládí byly hrou cvičeny maminkou, ta-
tínkem i dědečkem v geodetických činnostech na jejich chalupě v Ondřejově. 
Vidět jak malá děvčata místo hry s panenkami měří na zahradě na tatínkem 
postavený trigonometrický bod a nivelují dědečkovi zahradu byl opravdu zá-
žitek a to nejen pro odborníka.

Svoji profesní kariéru započal Milan, přáteli oslovovaný Milek, v roce 1983 
v Geodézii Brno, s. p. jako měřič katastrálním mapováním katastrálního území 
Spešov. Po krátké době se stal vedoucím mapovacího oddílu. Jeho zájem o vý-
početní techniku ho přivedl i k práci na sálovém počítači, kde se podílel na v té 
době začínajícím zpracování dat katastru v digitální formě. V srpnu 1991 na-
stoupil do společnosti Geodis Brno, spol. s r. o., kde se zapojil do činnosti geo-
detického oddělení. V počátku se věnoval i obchodním aktivitám společnosti, 
měl na starosti prodej sortimentu německé firmy BMI. Postupně se vypracoval 
do pozice vedoucího pracovníka a podílel se na vedení velkých geodetických 
zakázek jak na území České republiky (ČR), tak v zahraničí. Řídil i práce na 
evropských zakázkách pro Evropský statistický úřad – projekt LUKAS na území 
ČR a Slovenské republiky. Byl klíčovým odborníkem v oblasti řízení kvality geo-
detických prací a ve společnosti zavedl normu ISO9001. Za firmu vystupoval 
i  jako náruživý cyklista. V roce 2000 sestavil tým Geodisu, který se účastnil 
řady závodů horských kol.

Ing. Milan Hrčka byl odborníkem a vedoucím pracovníkem, který se velkou 
měrou podílel na úspěších a reprezentaci společnosti Geodis Brno, spol. s r. o. 
V červenci 2013 nastoupil na Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně na 
pozici inspektora katastru nemovitostí. Náplní jeho práce bylo rozhodování 
o odvolání proti rozhodnutím katastrálních úřadů ve věci oprav chyb a námitek 
proti výsledkům obnoveného katastrálního operátu a dále též kontrola výsled-
ků zjišťování hranic obvodu pozemkových úprav. Byl členem pracovní skupiny 
pro řešení problematiky obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků 
pozemkových úprav. Aktivně se podílel na novelizaci katastrálních předpisů for-
mou připomínek. Své zkušenosti uplatňoval i ve vztahu ke katastrálním praco-
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   Výročie 90 rokov:

Ing. Štefan Honti
prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.
RNDr. Jiří Novotný

Výročí 95 let:

Ing. Jaroslav Kouba, CSc.

B l a h o p ř e j e m e !

Z ďalších výročí pripomíname:

Ing. Ján Bačík (95 rokov od narodenia)
Ing. Dr. František Brož, CSc. (105 let od narození)
Ing. Elemír Bukovinský (110 rokov od narodenia)
Ing. Július Cagáň (90 rokov od narodenia)
Ing. Jaroslav Culek, CSc. (95 let od narození)
Otto Čéti (tiež Cséti) (185 rokov od narodenia)
RNDr. Vladimír Dolníček (85 let od narození)
Ladislav Ehn (105 rokov od narodenia)
Ing. Miroslav Ezechýl (90 let od narození)
Dr. Ing. h. c. Josef Jan Alexandr Frič (160 let od narození)
John Filmore Hayford (160 let od narození)
prof. Ing. Dr. Ludvík Hradílek, DrSc. (100 let od narození)
prof. Ing. František Hromádka, CSc. (105 let od narození)
prof. Ing. Pavel Ilavský (110 rokov od narodenia)
Ing. Otto Joska (85 let od narození)
Ing. Kamil Klimeš (110 let od narození)
Ing. Emanuel Kolenatý, CSc. (90 let od narození)
Ing. Dr. Ladislav Lukeš (105 let od narození)
Ing. Josef Mach (90 let od narození)
prof. RNDr. Jaroslav Mrkos (120 rokov od narodenia)
Ing. Karel Průcha (105 let od narození)
brig. gen. Karel Rausch (145 let od narození)
Ing. Miroslav Roule, CSc. (85 let od narození)
prof. Ing. Ivan Rybársky, CSc. (95 rokov od narodenia)
Ing. Květoslav Spiller (90 rokov od narodenia)
prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD. (85 rokov od narodenia)
Ing. Jaromír Sýkora (90 let od narození)
Ing. Martin Šovan (90 rokov od narodenia)
Ing. Miroslav Tkáč (110 let od narození)
Ing. Antonín Trpka (110 let od narození)
RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc. (75 let od narození)
doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc. (95 let od narození)
Ing. Ján Vanko (85 rokov od narodenia) 
1841 – rozmery zemského referenčného elipsoidu (180 rokov od určenia)
1871 – Astronomické observatórium v Hurbanove (150 rokov od založenia)
1. 1. 1956 – Vedecké laboratórium fotogrametrie (65 rokov od zriadenia)
1961 – Komisia pre recentné pohyby zemskej kôry (60 rokov od zriadenia)
22. 3. 1996 – valné zhromaždenie Komory geodetov a kartografov (25 rokov 

od ustanovenia)

Poznámka: Podrobné informace o výročích naleznete na internetové stránce
https://egako.eu/kalendar/.

vištím při řešení problémů především v oblasti obnovy katastrálního operá-
tu. Aktivně se zapojoval do diskusí nad konkrétními problémy, řešenými ostat-
ními inspektory a uměl zdůvodnit a obhájit své názory. Stejně aktivně vy-
stupoval i při mimopracovních aktivitách inspektorátu, např. při organizo-
vání společných setkání, utkání v bowlingu a pořizování fotodokumentace 
z těchto akcí. 

Jeho nečekaný odchod je pro inspektorát nenahraditelnou ztrátou. Čest 
jeho památce.
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Ing. Petr Dvořáček
Ing. Zdeněk Kalčík
Ing. Jitka Stoklasová
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