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si vybrala proto, že m          

že neexistuje kompletní seznam míst významných pro    



            

     

   

   , protože mnozí 

           

            

  

       

Opatovicích, které slouží jako muzeum geodézie a ka   

i archivy, ve kterých jsou uloženy historické mapy.       

   

          







   



  první zobrazení zemského povrchu se objevila už v 

           

          

             

 

             

          

         y na Jižní 

              

             

             

 nímu svitu i dešti. Až p   

           

až badatel prof. Bohuslav Klíma [3] upozornil na fakt, že se m že jednat o ná  

   

íci s naprostou jistotou, že lidé byli už v té dob 

a bydleli, a že by ji dokázali p        

 . Tvrzení, že jde o „mapu“ není p        

    že nap  

   

náboženský symbol. Pokud však nalezený objekt považ

            

            

  je tato rytina uložena v Archeologickém ústavu     

 eskou republiku je další kopii možno vid 

 





            

kružnicemi osadu lovc           

   

 

Kresba Pavlovské mapy a její rozložení do roviny [1









 

         

             

       il, protože si myslel, že 

 

           

    

         

   žky, Helwig ho pojmenoval Rübenczal. Je to 

        

     

    

  evážn   







 , Horní Lužice - 1589, Víde 

             

     il ji proto, že se o zobrazení Moravy zatím nikdo 

             

            

   

      

   nami, chybami, ale i zkomoleninami až do poloviny 1 

             

            

          

             

  

             

       sbírce, která je uložena v Moravské zemské 

  

 

   

  

          

         

       využíval. Mapa Kladska je z roku 

    

   

Mapy jsou uloženy ve sbírkách Slezského zemského mu 

    (1628, Wenns, jižní Tyroly – 1696, Linz) vytvo 

  

    

            







  stojník a inženýr       

   

            

Josefa I. Habsburského ze dne 25.6.1708. Každý mora

            

  hla v roce 1716 a téhož roku byly p 

   

  

  

     

            

            

    ítek, jejichž 

   

mapy Moravy je uloženo v Mapové sbírce Historického 



         



    

         hrobní desce, Nivnice, protože 

              

 a, z jejíhož názvu mohlo být odvozeno jeho p 

               

              

 

         

k ní shromaž  adu let, protože m        

 Moravské starožitnosti  

             

                





  , doly na železnou rudu a rudy zlata a st     evážn

 ležitých sídel je rozší  

                

                

               

 

  

   Piscatora. Mapa je zvláštní tím, že 

        

          

 ovi ze Žerotína 

  , Polsko) [11], v níž Komenský vysv 

      tlivky k použitým znak     

           



             

             

            

 

          







 

Jak už je výše          

    

          ty upomínky z jižní Moravy. 

        

              

               

  ibližn             

   od tohoto místa leží Masarykovo nám 

  

  

 





stojí na západním konci už zmín         

             

            

           

 tství prožil prorok naší samostatnosti J. A. Komens

                 

 

               

  

    



 

Další možná rodná obec Komenského, Nivnice, se nach ibližn 

   

             

   narodil a své mládí prožil velký u      

    







 

 a leží p ibližn   

          

          

stojí na horní ulici kámen s žulovou deskou, na níž   

              

              

 

    

 


 

 






 

 

               

  

                 

             

         

            

           

se založení Františkova muzea (dnes Moravské zemské     

              

  

    

 íž Leopoldova    

     , podporoval založení brn    

    

            

  

             

        

     

        

    

        

místodržitel, významný politik a diplomat. V roce 1

založení muzea a jeho program. Pro Zemské muzeum zí

       



 







           

              

si založil vlastní tiskárnu a v        

               

          

složil státní zkoušky ze zem         

  

   



  

          

       

  

   

 Zde žil Václav Merklas 1809 – 1866 kartograf 

         

 

 

  

              

 

          

         

         

          

         

 ení výšek. Po roce 1860 se u nás zasloužil o zavede  





 ní životního díla. Jeho erb pochází z roku 1878 a j  

 ech vrcholcích, nad níž je p  

    eložit jako „Každá hora vytrvalostí se zdolá    



             

      

            

   žníková deska, na které 

  

  



 

              

      zdárnu v Ženev          

v chronometrické služb         

se pozorováním a vyhledáváním planetek. Když toto m      

   již 28 objev              

          ížem   

       ížské akademie. Vrátil se do Vídn , protože 





       zdné mapy, jelikož p    

   ížské akademie za množství objev 

    raz na jejich použitelnost u dalekohledu. Byly vydá   

             

 tna 1925, když se za          

           žném 

život    

se snažil o jeho navrácení [25]. 

            

              

      



  

  eložen jako " 

    no, touto osobností se zabývá VŠB-TU Ostrava, jejíž  

 zdárna a Planetárium Johanna Palisy ležící v Ostrav     

            



 





 

   

           

              

a zasloužil se o z           

jmenován prvním profesorem nižší a vyšší geodézie a

    

  

         

 



             

Studoval stavební inženýrství na         

nižší a vyšší geodézii. Zajímal se p         

            

   



 

         

 oval nižší a vyšší geodézii a na Masarykov     

   

 

   Z na Žižkov   

                

       

           

   nese své jméno od 4. 2. 2003, což je 





       

   

  

              

               

1945. Zajímavostí je, že Kladivo se tam nachází omylem, protože zem  



 

            

   Univerzity Palackého v Olomouci. Založil Kabinet 

    

         

            

 

               





            

             

               

        

   

  





    



              

    

              

údržbu katastrálních map v souladu se skute      

           

 

           

 





       olit, který byl použit k triangulaci 

              

užívána ve spojení s tachymetry Reichenbachova typu      

 oval železni  

na trati Tábor – Ražice, který pat 



  sobil jako profesor nižší 

     

       

         

           

   

 

   

       

 

   

     íži. Od roku 1936 byl zkušebním 

              

   

   

           

    

  

            

  

             

               

          





             

       



 

             ické služby. 

                   

 

          

Tvarožná – 10. 10. 1979, Praha) [36]      

          

         íži. V roce 1931 se stal geodetem 

         

    

              

            

v Žilin            

  e stavebního inženýrství [32]. 

             

  ické služby v Opav 

 eložen do triangula         

       

  

   

          

   

            

  

              

           





          



    (2. 11. 1911 – 15. 8. 1989, Brno) je první ženou, 

  ickou inženýrkou v   

    

do rezortní služby OÚGK v Brn 

    

 

               

              

             

     

              

katedry. Profesorem nižší geodézie byl jmenován rok     

          

  

  

      (9. 1. 1915, Ž       

               

 

           

   

  

 

   

Brno inženýrskou geodézii a dopravní stavitelství. 

             

než 25 odborných pojednání týkajících 

             





             



          

           

obrany. Po odchodu z vojenské služby byl v roce 197 

    

            

         



         

  a po základní vojenské služb  nastoupil do aktivní služby v  

             

            

 SVTS. Zasloužil se o vznik Spole        
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 tším zájmem byly vždy d   

  

    

   

     

             

              

              

        

ve Vietnamu a na transsaharaské dálnici v Alžíru, N 

    a Džibuti jako kartograf u p íležitosti s    

    









        ického inženýrství na VŠT v Brn . Již b 

              e nižší 

               

až do roku 1992 jako u         

           

              

Topografické služby A         

              

             

         

          evážn  

         

     

       

  

práci pro Topografickou službu A         

              

          

           

  

          

  

 

             

         

           

           

        

        

         





          

    ji využíván pro všechny 

     

  

              

    

              

   

            

  

         

  

  



     

studoval gymnázium. Po základní vojenské služb        

           

inženýrství na VA v Brn        

         

              

                

katedry. V roce 1981 na vlastní žádost odešel z aktivní vojenské služby a stal 

   

  

            

           

          

            

 echodu na standardy NATO v topografické služb  
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    dice, ale již o rok 

    

          

            

          

          

a ICA. Zasloužil se o zavedení bakalá 

         

  

profesorem. Založil a zárove          

držitelem ocen    







 



 

            

            

  

 ) [48], protože cht   



              

        m a Varaždínem. 

Za vrcholové body se snažil volit kostely nebo kapl     

místech, aby nevyžadovaly zvláštní signalizaci. Pro 

            

              

              

         

    . Ale tyto údaje byly již za jeho života 

 

             

            

      k Varaždínu. Došla k záv ru, že p     

     

 

  ejmé, že po   

 ž kaple sv. K íže v obci Sob  

             

  

           

 vín (Pavlovské vrchy), z nichž už byly vedeny zám  íže 





   

 

  

  

          na žádost francouzské vlády jako 

              

                

že trigonometrický bod na Špilberku byl komín, ale     šlo, bylo možno 

 

              

             

            

   

       

 il. Asi 160 cm jižn         

 “. Zjistil, že ho m       

            

            

    no, že kaple s velkou pravd   ibližn  

                

  

 íže. Základy byly o   eny. Ukázalo se, že nalezený 

kámen sice leží v ose kaple, ale od st        



              íž, sv. Antonín 

y tyto body považovány za identické 

   íže k hospod  

    ímž se identita potvrdila. Identifikován byl i komí







      íže i prvního trigonometrického bodu na území 

          

            

        edu kaple žulovým kamenem, také byla drny 

    

            

nad terénem je signalizován žulovým kvádrem o rozm         

    

          

 ení bodu provedla Geodetická služba 

  íže z roku 1718, 

   

                   

bohužel ani jedna z desek nenacházela. Místopis toh   

               









        ané snaží toto místo zvelebovat. Nejprve vy 

  

 

               

     



 

              

             

            

   

 

   evážn  po hlavních železni    

  ení vždy od Terstu. 

           

  a druhý již zni   

             

     

               



  kosti železni   

  i body V. ZNB Želešice, X. ZNB Bojkovice a XI. ZNB 

          

obce Želešice se nachází jen n   

                mž stojí 

    

      

             







   

             

    

     “ nebo na bodech v Želešicích a Bojkovicích: 

                

    

 

            

          

   

  

            

       

         ítáno 46cm. Až poté byly 

           vodního systému nižší o 35 – 

42 cm. Balt po vyrovnání je u nás používán dodnes. 





 





  

[52] zasazena do dlažby na jihovýchodní stran    stí, cca 7,5 m jižn

od studny, která byla téhož roku rekonstruována. Na  

             

“ Desku z obou stran prodlužují rysky ve sm  





   

    

                  

          

  v parku se nachází dva žulové válce, na nichž je t    

          “. Bohužel p    

    ce na chodníku stojí strom, takže tam nelze dohlédn 

   

           

    







 

 

           

         

 ásti je vytesán ležící tvor, s nejv      

 í na jih a každá dvojice nohou nazna  

  









          

   ž. V roce 1636 byla 

     ných událostí, ale od té doby byla již n 

               

železný vzorek lokte pro porovnání zda, byl prodejce na tržnici poctivý. N  

uvádí, že se jedná o loket eský [53], jiné, že jde o loket moravský [54]. S oh

že Kyjov leží na Morav , i na to že   

      jší druhá varianta, protože loket v Kyjov    

  

           

užíván olomoucký loket (cca 78,2 cm), poté v roce 1     

   

    

             

vydány až v roce 1771. Krom         

 








 

             

       nily a až v roce 1973 byla pojmenována po polském 

   

 . 19. 2. téhož roku byly odhaleny dv  tní desky, jejichž autorem je akademický 

                

              

              

          že p 

            

              

          

 

 


 

            

   ní Koperníkova jména z názvu bylo takové, že tato o 

            

ale již 12. 11. 2011 byla hv           





          je možné, že budou vystaveny 

   

                

             

               

                

            

   

 

  

  

  

     

            

 ujete, že mají stejné iniciály. Každá ozna 

             

   

 ibližn  





  


  


 

                 

      

   

z roku 1897, která je uložena v archivu katastrálníh  

v dlažb  na ulici Matky Boží poblíž Masarykova nám   

                   

        

                 

          

      

  





 

            

 

  ny na železných obdélníkových podstavcích s popisem

           

               

    . Nejbližší planeta Slunci, Merkur, se nachází na s  

u budovy Slezského divadla. Je ze železa a její pr       

       na poblíž Mati    ibližn     

         

     

    

               

  ru 19,2 cm, leží pod kostelem sv. Petra a Pavla v o  

          ru 8,2 cm, je položen p 

         

      

 

   

  

                

    



       





  



 ibližn           

           

 

             

Historie sahá mnohem dál do minulosti a to až k rok  

tvrz, která byla už zmín   

   

  j umístilo školu a také zámek využívalo ke kulturní   

 ela. Její rekonstrukce probíhala až v letech 1990 – 

 o centra, jehož expozice 

    

 

         

    evážn          

              od první, již 

 né, Pavlovské mapy až po mapy nov   

                  

a teodolity, až po dálkom        

 

          

          

 

   

    až ve 30. – 40. letech 20. 

                   

       ekližek, jejichž tlouš   

              





             

 ipojena kamera, díky níž si návšt  iblížit jakékoliv místo, které 

             

 









 

 

    je uložena sbírka. Obsahuje n  

  map, které byly používány katastrálními ú    

  

           

  

pro využití v terénu. Barevnost je totožná, skici j      

    

Skici byly vyhotoveny pro každou obec a její katast    

     

  

             

   

zemský archiv umož uje nahlížení jednotlivých skic ve   

 

      , což jsou povinné kopie Originálních 

 

  

             

             

založeny v roce 1348 ve dvou           

  

Z konce 15. století jsou zprávy, že moravské zemské      

    

           

    





              

               

  

   

              

      ské zemské desky uloženy 

 

           

               

              

     



 

          

           

 mecká knížata u víde  

   

   





Sbírka byla nashromážd      

             

               

              

                 

 

           

    je podle nižších územních celk

                

                

            

    

  

               



      snažila n  

  

   , protože o ni neprojevil zájem archiv. 

  nikdo o ni neprojevoval zájem až do poloviny 20. s 

  

            

             

            





           

          



      je možné nahlédnout 

          





         

              

             

  

                

             



         

 

             

              

             

          . Na každé map   

  

       jsou také uloženy n 

 



 esný rok založení Rajhradského kláštera, jediného k 

 , není jasný. Z nejstarších listin je však známo, ž     

   etislavem darována budova, která byla založena kole

                   

 evnovskému klášteru až do roku 1813. Rozvoji klášte 

                

  i rakousko-kumánských vpádech na jižní Moravu. Kláš    

do dnešní podoby v roce 1730 a okolní budovy až v r

      e, založil mnich Beda Dudík 

            

            

kaligraf a mechanik, žab         





  ru 1,70 m s tak podrobnými mapami, že se dají t žko rozeznat 

           

   

   

           

            

             

  

 







  

 

            

             

                

            

        

     

   

ložisek, který je zaveden pouze pro kombinované stu

   

             

              

           

   nilo až roku 1901, kdy byla zavedena     

  

  

           

             



  





  

          byla navržena v roce 

 ským architektem Frantzem Kachlerem a už o rok pozd   

      

  

                

     

V roce 1953 bylo rozhodnuto, že tato budova bude sloužit Vyšší pr  

stavební. Téhož roku za ala rekonstrukce, na které se podíleli i sami žáci. 

 

  

  

          

             

               

             

               







  



            

            

              

 

           

          

        

        

             

      , taktéž P  

         

        

           

byla založena v roce 1991. Vyu 

          

   





 

 

   

             

 ila o obor Strojní inženýrství a kurz zem   . Pro výuku se používaly  

 

              

  ena, ale už v roce 1945 byla znovu otev 

  

             

            

     

  zných budovách a až roku 1991 byla podepsána 

            

 

  

   

 . Sloužila k výuce astronomie nejen pro VUT Brno, a   

      

   

                

     družicovou metodou. Bod 

              

            

           

        

využit pro ov             

                

a Husovicích. TUBO také sloužil pro experimentální         

na území Brna a okolí. Je využíván i pro pedagogick    

 etržité  





               

  

    , jak již bylo v kapitole 3.6   

 

 

            na Inženýrskou 



  

 
 

 



Roku 1919 byla založena Vysoká škola zem       

  

    

             

            

                

    

              

          

     

          

   





        

obor Využití a ochrana p         

Pozemkové úpravy, ochrana a využití p       

             

             

   

           

obor Pozemkové úpravy, ochrana a využití p     

  

            

 

    

          

          

 



 

          

(založené v roce 1951), Vysoké vojenské školy pozem   

(založené v roce 1947) a Vojenské léka     





          

 

  

Fuchse. Tato budova již od svého vzniku sloužila vo   





        

a meteorologie, kde je možné studovat obor Vojenská   

           

pro doktorský typ studia. Je možné vybírat mezi voj

       



 

           

          

školy sahá do roku 1716, kdy byla založena nejstarš     

Ta byla až v roce 1945 p      lení na fakulty. Již 

 

  ta nabízí více než 35 studijních 

                

  že zastávat funkci d         

         icského inženýra. Dále obor 

        

         

životního prost         

          a družicové polohové 

      Inženýrská geodézie     

  





  

 Cílem této práce bylo nashromáždit a najít co nejv   

    

 , že hlavn  tních desek jsem vyhledala víc, než jsem p  

si myslím, že by si upomínky na svou osobu zaslouži    

             

jsem nenašla žádné informace na internetu. Zajisté    

památky, ale snažila jsem zakomponovat vše, co jsem považovala za d ležité. 

      

            

  

    

1:30 000. Podklady map byly staženy z Geopotrálu, p   

           

          

             

 

    sobení významných osobností žijících na našem území 
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Obr. 1: Kresba Pavlovské mapy a její rozložení do r 
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