
Historická krajina 
a mapové bohatství Česka 

prameny, 
evidence, 

zpřístupňování, 
využívání 

 
 
 
 

Konference se koná v rámci výzkumného záměru  
Historického ústavu Akademie věd ČR, č. AV0 Z80150510 

 
dne 25. ledna 2006 v zasedacím sále HÚ AV ČR, Prosecká 76, Praha 9 

 

 

Program:  
 

9,00-9,30   Registrace účastníků 

9,30-9,35  Úvodní slovo 

9,35-11,30  První tematická část a diskuse 

moderuje prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 

11,30-12,30  Přestávka – občerstvení 

12,30-14,45  Druhá tematická část, první blok přednášek a diskuse 

moderuje doc. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. 

14,45-15,15  Přestávka – občerstvení 

15,15-17,45 Druhá tematická část, druhý blok přednášek, diskuse, 

závěrečné shrnutí a ukončení 

moderuje PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D. 

 



 Úvodní slovo 
 
 
 
 První tematická část – digitalizace starých map, jejich centrální 

evidence, zpřístupňování 
 

Doc. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR Praha), Netradiční 
formy evidence a zpřístupňování mapového bohatství – stručný úvod do 
problematiky 
 
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (Fakulta stavební ČVUT Praha, Katedra 
mapování a kartografie), Müllerovo mapování a první vojenské mapování čes-
kých zemí (se zřetelem k digitalizaci a centrální evidenci map v Česku) 
 
Ing. Vladimír Brůna (Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad 
Labem), Staré mapy v prostředí Internetu – zpřístupnění, vizualizace a apli-
kace 
 
Mgr. Robert Tomas (Česká geologická služba Praha), Digitální mapový archiv 
České geologické služby 
 
Eva Bílková (Filozofická fakulta UK Praha, Katedra pomocných věd historických a 
archivnictví) – Tomáš Dvořák (Archiv hlavního města Prahy), Staré plány Prahy 
v pražských archivech. O možnostech zpřístupňování mapových sbírek 
 
 
 
 Přestávka – občerstvení 

 
 
 
 Druhá tematická část – historická krajina na starých mapách 

 

Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Ústav 
humanitních studií, Katedra historie), Ke středověkému spojení Čech s Bu-
dyšínskem 
 
Doc. PhDr. Václav Matoušek, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK Praha, 
Katedra obecné antropologie), Studium mědirytiny švédského tábora u Staré 
Boleslavi z roku 1640 jako pramene pro poznání krajiny 
 
Ing. Lenka Uhlířová (Přírodovědecká fakulta UK Praha, Katedra aplikované 
geoinformatiky a kartografie), Kulturní krajina Česka na mapách panství 
z první poloviny 18. století – na příkladech panství Kosmonosy a Tloskov 
 
Ing. Kateřina Křováková (Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně Ústí 
nad Labem), Vývoj Třeboňska na mapách vojenských mapování 
 
Doc. Ing. Václav Čada, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných 
věd, oddělení Geomatiky), Hodnocení polohové a geometrické přesnosti prvků 
II. vojenského mapování lokalizovaných v S-JTSK 
 



Ing. Martina Vichrová (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, 
oddělení Geomatiky), Objekty na topografických mapách 19. století a jejich 
interpretace pro studium vývoje krajiny 
 
 
 
 Přestávka – občerstvení 

 
 
 
Mgr. Aleš Vyskočil (Historický ústav AV ČR, pobočka Brno) – Mgr. Pavel Klapka 
(Ústav geoniky AV ČR Ostrava, pobočka Brno) – Mgr. Stanislav Martinát (Ústav 
geoniky AV ČR Ostrava, pobočka Brno), Proměny krajiny rurálního prostoru 
v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století 
 
Mgr. Pavel Raška (Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad 
Labem, Katedra geografie), Proměny kulturní krajiny Doupovska – specifický 
případ nebo odraz obecnějších politických a sociálních změn? 
 
RNDr. Peter Chrastina, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 
Nitra, Katedra manažmentu kultúry a turizmu), Kultúrna krajina SV okraja 
Bakoňského lesa (súčasnosť v kontexte minulosti) 
 
Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK Praha, Katedra sociální 
geografie a regionálního rozvoje), Změny ve využití země ve vybraných 
modelových územích  
 
RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK Praha, Katedra sociální 
geografie a regionálního rozvoje), Člověk v krajině českého pohraničí aneb 
spor o hodnotu pramene historickogeografického poznání  
 
Doc. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR Praha), Čtvrtá krajina 
Libeňského ostrova – ad finitum? 
 
 
 
 Závěrečné shrnutí a ukončení 



TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI: 
 
 
 

Délka referátu by neměla přesáhnout 15 minut – prosíme o dodržování 
vymezeného času, tak aby byl zachován časový harmonogram konference (prosíme 
o ohled vůči kolegům, kteří budou hovořit po Vás). 
K dispozici je zpětný projektor, dataprojektor a diaprojektor. 
 
Přednesené referáty budou v plném znění publikovány ve sborníku Historická 
geografie – Supplementum I, 2006, který obdrží  každý účastník. 
Pokyny pro autory: 1. rozsah příspěvku by neměl přesáhnout 25 normostran 
včetně (černobílých) obrazových příloh; 2. závazný je citační úzus Historické 
geografie (viz svazek 33, 2005); 3. nejzazší termín odevzdání příspěvku je 28. 
únor 2006; 4. příspěvky zasílejte prostřednictvím služby www.uschovna.cz 
(spolehlivá i pro přenos větších datových souborů a současně uživatelsky velmi 
jednoduchá) na adresu: <r_simunek@lycos.com>.  
 
V průběhu zasedání je možno zakoupit publikace z Nakladatelství Historický ústav 
(nabídka viz http://www.hiu.cas.cz/nakl-sklad.php). 
 
Spojení do Historického ústavu AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9: 
 
Osobním autem: orientační bod prodejna OBI na Proseku (viz mapka 
www.hiu.cas.cz) 
 
Z Hlavního nádraží metro C směr Ládví, přestup ve stanici Florenc na trasu B směr 
Černý most, ve stanici Palmovka (výstup ve směru jízdy) přestup na bus 140 nebo 
233, výstup ve stanici Nový Prosek (cca 30 minut) 
 
Z autobusového nádraží Florenc metro B směr Černý most, ve stanici Palmovka  
(výstup ve směru jízdy) přestup na bus 140 nebo 233, výstup ve stanici Nový 
Prosek (cca 20 minut) 
 
Ze stanice metra C Nádraží Holešovice  (výstup proti směru jízdy) bus 210, výstup ve 
stanici Nový Prosek (cca 20 minut) 
 
Ze stanice metra C Ládví bus 177, 187 do stanice Prosek, dále pěšky nebo přestup 
na bus směr Letňany. S ohledem na výstavbu trasy C metra na Proseku do-
poručujeme použít spojení busem 177 a 187 z konečné stanice metra C Ládví jen 
účastníkům ze severních částí Prahy. Rovněž ze stanice metra C Ládví ve špičce bus 
145 do stanice Nový Prosek (cca 12 minut).  
 
 
 
 

Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast ! 
 
 

Doc. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. 
předsedkyně Komise pro historickou geografii 

Historický ústav AV ČR 


