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Vážení badatelé a přátelé Mapové sbírky,
dovolte mi, abych vám představila první ročník Výroční zprávy Mapové sbírky
Přírodovědecké fakulty v Praze. Je to až s podivem, že vychází až v roce 2015. Vždyť
již v roce 1920, v samých počátcích Státní sbírky mapové, stál požadavek připravovat roční
přehled činností. Za první republiky však výroční zpráva nevyšla a ani prof. Karel Kuchař
ji samostatně nevydával. Zato bohatě informoval o sbírce v prvním mapovém periodiku
Kartografický přehled, byť mohlo vycházet pouze krátce. Jelikož od smrti prof. K. Kuchaře
uplyne v roce 2015 čtyřicet let, a jelikož předchozí zprávy po desetiletí nevycházely,
zrekapituluji výjimečně výsledky sbírky za posledních pět let.
V roce 2010 přistoupila geografická sekce PřF UK k stoleté rekonstrukci hlavního sálu
Mapové sbírky. Ve třech se letech se podařilo vybudovat věrný obraz původního secesního
interiéru, který byl navíc obohacen o skryté prvky běžné v moderních sbírkách. Těmi jsou
optimální klimatické a bezpečnostní podmínky pro správu fondu nebo počítačové sítě
umožňující přenosy velkých objemů dat. Druhým významným krokem bylo vybudování
moderního trezorového depozitáře pro staré tisky. Podle vyjádření vedení archivu UK patří
mezi nejmodernější funkční depozitáře na univerzitě.
Zatím posledním, ale také zásadním činem směřujícím k zpřístupnění obsahu sbírky, byl
úspěch v soutěži NAKI, kde se ředitelka Mapové sbírky Eva Novotná stala v konsorciu s MZK
a MU řešitelkou projektu Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek v ČR. Na práci
se podílí také Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie a ÚVT UK. Díky němu bylo
doposud odborně popsáno a evidováno již 45 000 kartografických dokumentů. A nejen to,
z bibliografických záznamů bylo možno vygenerovat metadata, a propojit je s obdobným
počtem skenovaných a zpřístupněných kartografických objektů. V roce 2014 se navíc podařilo
naskenovat speciálními technologiemi 6 glóbů. Tím sbírka zpřístupnila zhruba polovinu svých
dokumentů, včetně starých tisků (do roku 1850), rukopisů a jiných unikátů. To vše navíc ještě
v originálním interiéru hlavního sálu. Obrovský zájem veřejnosti o znovuotevření Mapové
sbírky v roce 2013 to jen potvrzoval. V roce 2013 pak byla sbírka logicky zařazena
mezi kolekce s národním archivním dědictvím.
Sbírka se postupně popularizuje, otevírá veřejnosti a poskytuje výpůjční, konzultační,
reprodukční a průvodcovské služby na základě Badatelského řádu (2011). Počet badatelů
roste úměrně s propagací sbírky. Velká pozornost je věnována autorsko-právní ochraně dat
a reprodukčním právům PřF UK. Pracuje se s několika typy smluv pro poskytování
elektronických dokumentů. Hlavní z nich se týkají kontroly reprodukčních práv a popisu
reprodukovaných děl sbírky.
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V rámci popularizace sbírkových fondů se sbírka již druhým rokem zapojila do tzv. Pražské
muzejní noci. Komentované prohlídky sbírky a nově vybudované Kuchařovy galerie
kartografie od 19,00 do 01,00 hodiny byly beznadějně obsazené. Sbírka také realizuje
výstavní a publikační činnost. V roce 2013 byla připravena putovní výstava Mapová sbírka
po 100 letech. Následujícího roku byla zapůjčena do Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích a do Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích. V roce
2014 se setkala s obrovským zájmem veřejnosti i médií výstava Poklady mapové sbírky,
doplněná anglickým katalogem. Byla prezentována mimo jiné samostatnou reportáží
v hlavním zpravodajském pořadu České televize Události nebo v pořadu Toulavá kamera.
V rámci výstavy navázala Eva Novotná zásadní zahraniční spolupráci s významnými
představiteli

historické

kartografie,

prof.

Günterem

Schilderem

z Amsterodamu

a dr. Josephem Schirem z Malty. Podařilo se také z vlastních zdrojů zrestaurovat některé
exponáty.
Obě výstavy jsou dostupné také prostřednictvím Digitálního univerzitního repozitáře on-line.
V roce 2014 byly také předběžně analyzovány fotografické fondy sbírky, které dosud nebyly
zpracované. Ukázalo se, že sbírka obsahuje několik tisíc stereoskopických snímků i negativů.
Publikační činnost sbírky byla v roce 2014 velmi bohatá. Jen v rámci projektu TEMAP bylo
do konce roku 2014 ve spolupráci s Katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie
publikováno 11 článků (z toho 2 s impakt faktorem), kritický katalog výstavy. V oblasti
aplikovaného výzkumu byl realizován workshop, 2 výstavy a vytvořeny 3 metodiky
a 5 softwarů.
Skloubit odbornou popisnou činnost, realizaci náročné digitalizace, a nadstavbové
prezentační a publikační úkoly se službou veřejnosti není vždy jednoduché. Z toho důvodu
jsou prozatím výpůjční a návštěvní hodiny ve sbírce omezené. Úměrně s tím se však zvyšuje
množství služeb a dokumentů, které jsou dostupné nepřetržitě on-line. 250 000 objektů
zobrazených z Digitálního univerzitního repozitáře v roce 2014 to jen potvrzuje. Tento trend
je přínosný nejen pro uživatele exponátů, ale pro uchování a ochranu unikátních dokumentů.
Děkujeme tedy vedení fakulty i vám, našim příznivcům, za důvěru a podporu a věříme,
že sbírka je již nyní významnou sbírkou UK a že v budoucnu přinese své alma mater
jen to nejlepší.
Eva Novotná,
ředitelka Mapové sbírky
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Akvizice
Lada Nevoralová, (tel. 221 951 967, lada.nevoralova@natur.cuni.cz )
Mapová sbírka získává nové dokumenty prostřednictvím darů a nákupů. Dary přicházejí
do sbírky od jednotlivých dárců i od institucí, kateder či organizací a to nejen z Česka,
ale i ze zahraničí.
V roce 2014 zakoupila Mapová sbírka 7 dokumentů. Jednalo se o 4 svazky sborníku Z dějin
geodézie a kartografie, 1 monografii (STEHLÍKOVÁ, Jana a Luděk ŠTĚPÁN. Nasavrcké
panství a slatiňanští Auerspergové) a 2 DVD (digitální zpracování prvního a druhého
vojenského mapování Uherského království) a časopis Imago mundi (tři svazky) za celkovou
částku 15 253 Kč (viz Tab. č. 1). Mapová sbírka každoročně odebírá tištěnou i elektronickou
verzi mezinárodního časopisu Imago mundi : the international journal for the history of
cartography v ceně 8 689,- Kč. Objednávání tohoto titulu je zprostředkováno dodavatelskou
společností EBSCO, která se specializuje na služby pro knihovny právě v oblasti předplatného
a online služeb.
Tab. č. 1 Nákupy Mapové sbírky za rok 2014

měsíc

počet
dokumentů

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

1
4
0
0
0
0
2
0
2
0
0
1
10

cena Kč
4 345
697
0
0
0
0
4 685
0
5 526
0
0
0
15 253

Nejvíce dokumentů přibylo do Mapové sbírky díky darům. Celkem se v roce 2014 jednalo
o 1 497 dokumentů v hodnotě více než 270 000 Kč (viz Tab. č. 2). Většinu z darů tvořily
mapy, konkrétně sbírka obdržela 1 369 mapových listů v ceně přes 130 000 Kč.
Nejhodnotnější dary byly získány od RNDr. Ivana Kupčíka, který ze své soukromé
knihovny věnoval 30 knih a 2 atlasy v ceně téměř 88 000,- Kč, a také z pozůstalosti
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doc. RNDr, Ludvíka Muchy, CSc. věnoval jeho syn sbírce 39 atlasů, 21 monografií
a 62 map v celkové hodnotě 57 000 Kč. Obsahově jeden z nejzajímavějších darů představuje
rukopis Jazykový rozbor Ptolemaiovy mapy Germania Magna od Karla Laváčka. Jedná
se o velmi podrobnou studii keltských sídel na této mapě, vývoje názvů i přesnosti jejich
zakreslení, která může sloužit jako podklad a užitečný zdroj informací pro další bádání
nad Ptolemaiovou mapou.
Tab. č. 2 Dary do Mapové sbírky za rok 2014

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

počet
dokumentů
101
23
0
5
9
3
7
30
112
1 192
6
9
1 497

cena Kč
50 665
14 148
0
819
105
1 050
9 114
339
88 902
95 402
3 420
11 000
274 964

Mezi dárci nejsou pouze jednotlivci, ale také české i zahraniční instituce. Za rok
2014 lze zmínit například Ústav geologie a paleontologie a také Ústav petrologie a strukturní
geologie

z Přírodovědecké

fakulty

Univerzity

Karlovy,

dále

Zeměměřický

úřad.

Ze zahraničních jsou to, díky kontaktům PhDr. et Mgr. E. Novotné, Australská národní
knihovna či univerzitní knihovny z Floridy, Illinois a Pensylvánie.

Obr. č. 1 Část darů do Mapové sbírky 2014. (Zdroj archiv Mapové sbírky)
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Katalogizace dokumentů
Jana Němečková (tel.: 221 952 202, jana.nemeckova@natur.cuni.cz)
Olga Kavanová (tel.: 221 952 201, olga.kavanova@natur.cuni.cz)
Eva Novotná (tel.: 221 951 355, eva.novotna@natur.cuni.cz)
V souvislosti s personálním podhodnocením sbírky byl celý fond nedostatečně evidován.
Od roku 2011 byla v projektu TEMAP zahájena odborná a experimentální katalogizace
starých map a atlasů. Experimentální proto, že neexistovaly žádné vzory ani metodiky. Staré
mapy a atlasy jsou zvláštní z hlediska lingvistického, historického, kartografického,
archivního, uměnovědného i knihovědného. Mapová sbírka jako první v ČR katalogizovala
odborně glóby a PhDr. et Mgr. Eva Novotná připravila metodiku pro jejich katalogizaci.
Totéž se týkalo i třetího vojenského mapování. Po letech testů připravila autorka také
certifikované

metodiky

pro katalogizaci

kartografických

dokumentů,

a

to

starých

i současných, podle nových katalogizačních pravidel RDA (Resource Description
and Access). Z bibliografických záznamů je také možné generovat popisná metadata
pro digitalizované dokumenty.
V Mapové sbírce probíhá katalogizace v knihovním systému Aleph (verze 22), řídí
se angloamerickými katalogizačními pravidly AACR2R.
Katalogizace fondu je umožněna díky projektu TEMAP - Technologie pro zpřístupnění
mapových sbírek ČR, který probíhá v letech 2011-2015. V rámci projektu bylo stanoveno,
že musí být zkatalogizováno 11 000 bibliografických záznamů za 1 kalendářní rok.
Zpracování zajišťují 3 katalogizátoři, pro které je stanovena norma 24 bibliografických
záznamů denně.

Obr. č. 2 Katalogizace v Mapové sbírce. Vlevo Mgr. Olga Kavanová, vpravo Mgr. Jana Němečková.
(Zdroj archiv Mapové sbírky)
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Nové bibliografické záznamy pravidelně procházejí kontrolami (E. Novotná, J. Němečková).
Na konci každého týdne jsou manuálně zkontrolovány a případně opraveny záznamy, které
byly v daném týdnu vytvořené. Poté projdou na konci měsíce ještě strojovou kontrolou,
která předchází exportu záznamů do Souborného katalogu ČR a která odladí chyby
ve výměnném formátu MARC 21 v polích, podpolích a indikátorech.
V roce 2014 bylo v Mapové sbírce zkatalogizováno celkem 12 502 dokumentů a bylo k nim
přivázáno 24 397 jednotek (viz Tab. č. 3).
Tab. č. 3 Přehled katalogizace za rok 2014

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

počet
záznamů
1 143
1 454
1 908
1 086
714
1 043
1 009
1 089
939
876
716
525
12 502

počet
jednotek
1 721
3 376
2 452
2 155
2 245
2 557
2 281
2 135
2 217
1 325
999
934
24 397

CASLIN
odesláno
842
1 213
1 422
1 828
1 172
866
1 050
976
1 051
1 124
858
713
13 115

CASLIN
přijato
827
1 185
1 418
1 809
1 164
813
924
940
985
1 067
829
675
12 636

Šlo především o kartografické dokumenty (tištěné a rukopisné mapy, plastické mapy, modely
reliéfů, atlasy a faksimile map). Byly katalogizovány také grafiky, monografie, separáty
a elektronické dokumenty. Většina zpracovaných exemplářů pochází z původního fondu
Mapové sbírky. Další část nové akvizice tvoří dary (122 map, 42 monografií, 6 atlasů
a 3 časopisy) a 8 zakoupených dokumentů (1 monografie, 4 sborníky, 1 seriál, 2 DVD).
Záznamy zpracovaných dokumentů jsou dostupné v Centrálním katalogu UK na adrese
http://ckis.cuni.cz. Zde je možné nastavit si vyhledávání pouze ve fondu Mapové sbírky,
a to pomoci funkce Omezení vyhledávání na v nabídce Umístění, kde je možné vybrat
možnost PřF UK – Mapová sbírka. Ke dni 31. 12. 2014 je možné vyhledávat z více
než 45 900 záznamů Mapové sbírky. Nově vytvořený záznam se v Centrálním katalogu objeví
ihned, takže se počet zpřístupněných dokumentů velmi rychle navyšuje.
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Díky projektu TEMAP je také umožněn rozvoj databáze Geografické bibliografie ČR online
(dále jen GEOBIBLINE). Jejím hlavním cílem je shromažďovat bibliografické záznamy
bohemikálních geografických a kartografických dokumentů. Do GEOBIBLINE také denně
přispívá Mapová sbírka. Pokud zpracovaný dokument odpovídá kritériím pro bohemikální
dokument a není ještě v databázi zapsán, je tam při katalogizaci odeslán pomocí speciálního
pole GEO. Informace se zde aktualizují každý den večer. Tab. č. 4 uvádí počet dokumentů
v GEOBIBLINE k 31. 12. 2014.
Tab. č. 4 Počet záznamů v databázi GEOBIBLINE k 31. 12. 2014

formáty v GEOBIBLINE

počet záznamů (k 31. 12. 2014)
2 417
35 970
5 568

SE (seriály)
MP (kartografické dokumenty)
ER (elektronické dokumenty)
BK (monografie)

47 853

DS (VŠKP)

7 544

AN (články, kapitoly z knih z NK a UK )

99 331

GP (grafika)

421

VM (audiovizuální dokumenty)

36

RP (rukopisy a staré tisky)

221

celkem

199 361

počet digitálních objektů (.doc, .jpg, .pdf)
počet URL připojených k bibliografickým
záznamům

16 000
17 323

Obr. č. 3 Ukázka prostředí GEOBIBLINE s odkazy na digitalizované dokumenty v pravé části.
(Zdroj http://geobibline.cz/cs)
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Souborný katalog ČR
Souborný katalog ČR je největší veřejně přístupný elektronický knihovní katalog v Česku.
Obsahuje informace o exemplářích, které se nacházejí ve fondech spolupracujících knihoven
a paměťových institucí. Ke konci roku 2014 obsahuje více než 5,7 mil. záznamů českých
a zahraničních monografií, speciálních dokumentů (do této skupiny se také řadí kartografické
dokumenty a rukopisy) a seriálů.
Souborný katalog ČR je dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz prostřednictvím Národní
knihovny ČR, která je jeho správcem a provozovatelem. Každý záznam obsahuje informace
o tom, ve kterých institucích se daný dokument nachází (tzv. sigla vlastníka, pro Mapovou
sbírku je to kód ABD065). Mezi pravidelné přispěvatele se řadí i Mapová sbírka. V roce
2014 bylo Souborným katalogem ČR přijato velké množství záznamů, konkrétně
12 636 záznamů (viz Tab. č. 3). Skutečnost, že oproti jiným sbírkám a knihovnám zasílá
Mapová sbírka mnohem větší množství záznamů, je dána speciální katalogizací ve fondu.
Fakt, že více záznamů je přijímáno do Souborného katalogu a nejsou duplicitní, vychází
především z unikátnosti dokumentů, které se ve většině případů v jiných institucích v ČR
nenacházejí. Příkladem exportu může být srovnání, kdy v roce 2014 bylo Souborným
katalogem ČR přijato dohromady 5 058 záznamů ze všech 5 knihoven Přírodovědecké fakulty
University Karlovy, zatímco z Mapové sbírky to bylo ve stejném období výše uvedených
12 636 záznamů.
Koncem roku 2014 tedy Souborný katalog ČR obsahuje celkem 40 254 záznamů dokumentů,
které Mapová sbírka vlastní. Z toho 39 205 záznamů pochází z originální katalogizace
pracoviště (viz Obr. č. 4). Záznamy se do Souborného katalogu ČR zasílají 1 x za měsíc
prostřednictvím rektorátu UK. Zde Ústav výpočetní techniky koordinuje exporty a importy
strojových kontrol odesílaných záznamů, kvůli odladění chyb, pomocí složitých číselných
a kódových kombinací polí, podpolí a indikátorů výměnného formátu MARC 21.

Obr. č. 4 Ukázka záznamu Mapové sbírky v souborném katalogu ČR. (Zdroj http://aleph.nkp.cz/)
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Služby veřejnosti
Sbírka poskytuje výpůjční, konzultační, reprodukční a průvodcovské služby veřejnosti
na základě Badatelského řádu (2011). Studovna je otevřená od poloviny roku 2013, vždy
v úterý a ve čtvrtek. Vzhledem k ochraně fondu je umožněno studovat zároveň maximálně
3 uživatelům. Každou středu se sbírka otevírá veřejnosti k exkurzím. Nabízí se prohlídka
Kuchařovy galerie kartografie i informace o službách a práci sbírky. Počet návštěvníků je
omezen z důvodu bezpečnosti a stability klimatu a prostředí ve sbírce.

Obr. č. 5 Zaměstnanci Mapové sbírky v roce 2014. (Zdroj archiv Mapové sbírky, autor M. Kowalski)

Exkurze v Mapové sbírce
Josef Chrást (tel. 221 951 967, josef.chrast@natur.cuni.cz)
Lada Nevoralová, (tel. 221 951 967, lada.nevoralova@natur.cuni.cz )
Markéta Hyndráková, (tel. 221 951 590, marketa.hyndrakova@natur.cuni.cz)
Mapová sbírka nabízí zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti možnost navštívit každou
středu historické prostory sbírky. Při prohlídce původního secesního interiéru hlavního sálu
mají návštěvníci příležitost seznámit se s historií sbírky, geografického ústavu a prohlédnout
si zajímavé kartografické exponáty galerie kartografie, která nese jméno významného českého
kartografa prof. Karla Kuchaře.
Ředitelka Mapové sbírky PhDr. et Mgr. Eva Novotná nově připravila pro individuální
návštěvníky odborné výkladové texty v českém a anglickém jazyce. Texty podávají ucelený
přehled informací o historii sbírky, jejím vývoji, ale také o unikátnosti jejího mapového
fondu. Popis exponátů vystavených v prostorách Kuchařovy galerie kartografie doplňuje
11

stručný úvod do dějin světové a české kartografie. Pro zájemce je také připraven podrobný
popis plánu Pražského hradu a části Hradčan z poloviny 18. století od autorů Milady
Vilímkové a Oty Pokorného.
V průběhu roku 2014 navštívilo Mapovou sbírku celkem 542 návštěvníků (viz Tab. č. 5).1
Pro 512 z nich bylo připraveno 30 skupinových prohlídek s odborným výkladem, z toho
25 v českém, 3 v anglickém a 2 v německém jazyce (s tlumočníkem). V 30 případech
se jednalo o individuální návštěvníky. Na vstupném bylo vybráno 5 100 Kč, z toho 4 400 Kč
za skupinové prohlídky a 700 Kč od individuálních návštěvníků.
Odborné lektorské prohlídky vedou většinou zaměstnanci Mapové sbírky: PhDr. et Mgr. Eva
Novotná, Mgr. Josef Chrást, Ing. Lada Nevoralová a Ing. Markéta Hyndráková.
Tab. č. 5 Statistika návštěvníků v Mapové sbírce v roce 2014

počet
návštěvníků
skupiny
platící
neplatící
jednotlivci
dospělí
důchodci, studenti, děti (6-15 let)
děti (do 5 let), držitelé ZTP
zaměstnanci a studenti PřF UK
celkem

88
424
6
8
1
15
542

Mapová sbírka se již tradičně aktivně zapojila do Pražské muzejní noci (viz Obr. č. 6).
Vyčleněná kapacita 12 komentovaných prohlídek byla do posledního místa naplněna. Celkově
si příležitost navštívit sbírku v jedinečné večerní atmosféře doplněné o unikátní svítící glóby
nenechalo ujít 180 návštěvníků (viz Graf č. 1). Během čekání na prohlídku měli zájemci
možnost si v předsálí Mapové sbírky prohlédnout výstavu Poklady Mapové sbírky a případné
dotazy konzultovat přímo s autory stejnojmenného katalogu.

1

V rámci doprovodného programu k výstavě Poklady Mapové sbírky byly připraveny

3 komentované prohlídky pro 35 zájemců.
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Obr. č. 6 Exkurzí během Pražské muzejní noci provádí Ing. Markéta Hyndráková (uprostřed).
(Zdroj archiv Mapové sbírky, autor M. Kowalski)

V rámci vysokoškolského vzdělávání na PřF UK navštívili sbírku studenti předmětů Dějiny
kartografie a Kartografie pro demografy. Skupinové prohlídky byly zorganizovány
pro účastníky mezinárodní konference Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání
(EAIE), stejně jako pro účastníky konference Geografie v srdci Evropy pořádané Českou
geografickou společností a konference k příležitosti Týdne geografie na PřF UK. Stranou
nezůstali ani účastníci prvního setkání absolventů PřF UK, členové Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP) či zaměstnanci Katedry tělesné výchovy PřF UK.

81
Pražská muzejní noc
180
45

Vysoké školy
Gymnázia
Konference

56

Setkání absolventů PřF UK
62

Ostatní

88

Graf č. 1 Počet návštěvníků v rámci skupinových prohlídek Mapové sbírky v roce 2014
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Obr. č. 7 Exkurze předmětu Kartografie pro demografy, vpravo Mgr. Josef Chrást.
(Zdroj archiv Mapové sbírky)

Výpůjční služby
Josef Chrást (tel. 221 951 967, josef.chrast@natur.cuni.cz)
Lada Nevoralová, (tel. 221 951 967, lada.nevoralova@natur.cuni.cz )
Výpůjční služby Mapové sbírky sestávají převážně z činnosti související s prezenčním
studiem dokumentů, zejména kartografické povahy, a s poskytováním jejich digitálních kopií.
Specifika výpůjčního protokolu Mapové sbírky vychází z povahy dokumentů uložených
v jejím fondu a jsou velmi podrobně specifikovány v Badatelském řádu sbírky. S ohledem
na stáří, fyzický stav a unikátnost dokumentů je nutné, aby badatelé při práci využívali čisté
bavlněné rukavice.
Práce se starými tisky a mapami (vydaných před rokem 1850) je umožněna pouze na základě
předložení potvrzení o nezbytnosti využití těchto materiálů ke konkrétnímu autorskému dílu,
a to z důvodů ochrany před jejich poškozením. Vzhledem k provozním podmínkám sbírky
jsou dokumenty badatelům předkládány na základě předběžného emailového, telefonického
či ústního sdělení. Požadovaný dokument je nutné nejprve vyhledat v katalogu sbírky
a následně jej v případě potřeby přenést z depozitářů do hlavního sálu. Do skupiny badatelů
14

patří vedle akademických pracovníků a studentů také laická i odborná veřejnost. Všem
je k dispozici internetové připojení pomocí Wi-Fi sítě, stolní počítač, kopírka a skener.
V průběhu roku 2014 zavítalo do Mapové sbírky 54 badatelů, kterým bylo předloženo
k nahlédnutí 186 dokumentů. Celkem bylo ve sbírce zaregistrováno 38 nových čtenářů.
Celková návštěvnost odpovídá skutečnosti, že Mapová sbírka byla dříve dlouhodobě
z důvodů rekonstrukce uzavřena a veřejnost si pozvolna zvyká na její služby. Dalším
důvodem je on-line dostupnost dokumentů, díky nimž mohou badatelé pracovat z pohodlí
domova.
Výpůjční služby zajišťují primárně zaměstnanci hlavního sálu Mapové sbírky: Mgr. Josef
Chrást a Ing. Lada Nevoralová.
Statistika počtu vypůjčených dokumentů dle statusu čtenáře a typu dokumentu odpovídá
účelovému zaměření Mapové sbírky. Ve většině případů převažovali mezi badateli studenti
Přírodovědecké fakulty UK, respektive studenti Geografické sekce se zaměřením
na kartografii. V menší míře využívali služeb sbírky i zaměstnanci fakulty. Z ostatních
badatelů převažovala zejména odborná veřejnost. (viz Graf č. 2) Kartografické povaze fondu
Mapové sbírky odpovídá také statistika typu vypůjčených dokumentů. Mezi nejčastěji
vypůjčenými dokumenty výrazně převažovaly mapy.
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5 1
Student fakulty

26

Zaměstananec fakulty
Odborná veřejnost
105

Veřejnost laická
Doktorand fakulty

36
Uživatel z UK

Graf č. 2 Počet vypůjčených dokumentů dle typu čtenáře
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Ze statistiky obsahu vypůjčených dokumentů vyplývá značný zájem badatelů o mapy
z pozůstalosti významného profesora slovanské filologie Pavla Josefa Šafaříka (viz Graf č.
3). Vybrané exempláře z unikátní sbírky národopisných map (převážně rukopisných)
popisovali studenti předmětu Kartografie pro demografy pod vedením RNDr. Luďka Šídla,
Ph.D. Studenti měli možnost své dotazy konzultovat se zaměstnanci Mapové sbírky. Nejlépe
zpracované referáty jsou veřejnosti již tradičně zpřístupněny na webu otevřené encyklopedie
Wikipedie v rámci projektu Studenti píší Wikipedii
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurz:Univerzita_Karlova/Kartografie_pro_demografy_%282013
-2014%29). Z dalších oblastí vědy byl největší zájem o mapy s tematikou regionální a sociální
geografie, případně regionální geologie. Stranou nezůstala ani problematika městské
hromadné dopravy či vojenská a etnografická tematika. Jedinečnost a pestrost fondu Mapové
sbírky dokládá zájem badatelů o slepé mapy, letecké snímky, dějepisné atlasy, glóby, mapy
mytické, pedologické, klimatologické a další dokumenty.

Pozůstalost P. J. Šafaříka
25%

Regionální geografie

34%

Doprava
Vojenská geografie
Etnografie

14%

Regionální geologie
Sociální geografie

5%
5%

7%
5%

Ostatní témata

7%

Graf č. 3 Statistika obsahu vypůjčených dokumentů dle věcného vymezení

Přestože Mapová sbírka uchovává kartografické dokumenty obsahově pokrývající celý svět
i vesmír, zájem badatelů se koncentroval zejména do evropského prostoru, nejvíce potom
na mapy České republiky a Prahy (viz Graf č. 4).
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ČR/ČSR

25%

27%

Praha

Balkánský polostrov
Evropa
Blízký východ

5%
5%

11%

Německo
Severní Amerika

7%
9%

11%

Ostatní

Graf č. 4 Statistika obsahu vypůjčených dokumentů dle geografického vymezení

Vypůjčené mapy sloužily z převážné většiny vědeckému účelu jakožto podkladové materiály
pro potřeby seminárních, bakalářských a diplomových prací. V menší míře využili badatelé
služeb sbírky pro soukromé zájmové vzdělávání či publicistické účely.
Zaměstnanci Mapové sbírky pomáhají badatelům také při vyhledání požadovaných
dokumentů v Centrálním katalogu UK či v databázi Geografické bibliografie ČR online.
Za rok 2014 bylo provedeno celkem 13 rešerší a 9 školení, respektive praktických ukázek
práce v katalozích. Ředitelka Mapové sbírky PhDr. et Mgr. Eva Novotná připravila v rámci
přednášky Úvod do historie, služeb a zdrojů Mapové sbírky a Knihovny geografie školení
pro 50 studentů geografie.
Evidence badatelských dotazů ukazuje na skutečnost, že uživatelé služeb preferují osobní
komunikaci a až následně se na pracovníky sbírky obracejí formou emailových či telefonních
dotazů. Podrobný měsíční přehled výpůjčních služeb Mapové sbírky je uveden v Tab. č. 6.
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Tab. č. 6 Měsíční přehled výpůjčních služeb Mapové sbírky za rok 2014
prezenční
rezervace rešerše
výpůjčky

měsíc

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

20
12
25
40
27
7
1
0
4
9
34
7
186

20
12
25
40
27
7
1
0
4
9
34
7
186

0
0
0
0
0
1
0
0
2
2
4
4
13

konzultace, zápis
tel.
e-mailové osobní
školení
nových
skeny kopie
dotazy
dotazy
dotazy
studentů čtenářů

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
9

1
0
1
0
0
4
1
0
3
1
24
3
38

2
2
5
2
5
4
2
2
2
8
2
0
36

5
8
12
7
9
2
1
1
1
1
12
2
61

4
5
3
4
2
17
16
0
6
9
7
7
80

10
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
5
19

0
0
20
0
2
0
0
0
0
2
1
1
26

Jak ukazuje Graf č. 5, mezi nejexponovanější termíny ve výpůjčce patří měsíce duben
a listopad. Naopak v průběhu letních prázdnin byla Mapová sbírka pro badatele uzavřena.

45

počet vypůjčených dokumentů

40
35
30
25
20
15
10
5
0

měsíc

Graf č. 5 Měsíční přehled počtu vypůjčených dokumentů v Mapové sbírce v roce 2014

Digitalizované dokumenty z fondu Mapové sbírky jsou badatelům k dispozici online 24 hodin
denně prostřednictvím Digitálního repozitáře UK. V roce 2014 je zpřístupněno již více
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než 45 000 map, které byly digitalizovány díky projektu TEMAP 2. Pro badatelské účely
poskytuje Mapová sbírka digitální kopie map ve formátu TIFF, standardně v rozlišení
400 DPI. Podmínky poskytování digitálních kopií map včetně jejich ceny specifikuje
podrobně badatelský řád a ceník Mapové sbírky. V případě nedigitalizovaných dokumentů je
možné provést jejich skenování buď na deskovém skeneru do formátu A3 anebo průtahovém
skeneru až do šíře formátu B0 přímo v Mapové sbírce.
Reprodukční práva na digitální kopie map poskytovaných pro studijní a publikační účely
jsou vázána smluvním ujednáním. Za rok 2014 bylo uzavřeno celkem 39 smluv, z toho
26 pro studijní a 13 pro reprodukční užití. V rámci spolupráce se zahraničními badateli byly
uzavřeny 3 studijní a 1 reprodukční smlouva. Pro zajímavost lze zmínit zahraniční spolupráci,
kterou navázala PhDr. et Mgr. Eva Novotná s emeritním ředitelem Maltese Cultural Heritage
Conservation Department panem dr. Josephem Schirem či významným nizozemským
historickým kartografem prof. Günterem Schilderem. Oba osobně sbírku navštívili.
Na základě smluvního ujednání bylo poskytnuto celkem 290 dokumentů (viz Tab. č. 7).
Tab. č. 7 Měsíční statistika počtu poskytnutých dokumentů dle typu smlouvy

typ smlouvy
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

2

licenční
licenční
licenční
licenční studijní
studijní
reprodukční
reprodukční
(zahraničí)/počet
(ČR)/počet
(ČR)/počet (zahraničí)/počet
dokumentů
dokumentů
dokumentů
dokumentů
2/8
2/4
0/0
0/0
4/17
1/1
2/22
0/0
4/21
0/0
1/6
0/0
2/22
0/0
0/0
0/0
1/4
0/0
0/0
0/0
2/16
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/13
0/0
1/21
1/1
1/2
0/0
0/0
0/0
4/43
0/0
4/66
0/0
1/8
0/0
3/13
0/0
23/155
3/5
12/129
1/1

Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR (Dostupné z: http://www.temap.cz/)
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Jak je patrné z Tab. č. 7, mezi nejexponovanější termíny z pohledu počtu uzavřených smluv
patří měsíce únor, březen a listopad. Tyto údaje korespondují s výpůjčními statistikami
(viz Tab. č. 6).
Na poplatcích za poskytnutí jednorázového reprodukčního práva k digitálním kopiím map
pro komerční užití byla za rok 2014 vybrána částka 31 500 Kč. Tato částka byla použita
na restaurování dokumentů. V rámci spolupráce s jinými vědeckými institucemi byly některé
digitální kopie map poskytnuty bezúplatně. Pro mediální prezentaci výstavy o vltavských
ostrovech bylo poskytnuto zdarma celkem 29 digitálních kopií map publicistickému serveru
Aktuálně.cz.

Obr. č. 8 Výřez jedné z map, ke kterým byla poskytnuta jednorázová reprodukční práva.
(Zdroj GLOBIC z Bučína, Samuel. Staré město pražské. [rukopis]. 1650?.
© Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka)
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Digitalizace
Digitalizace se připravuje v Mapové sbírce, realizuje se pomocí externí služby a následné
kontrolní a exportní procesy probíhají opět ve sbírce a poté na ÚVT UK. Příprava a celý
proces digitalizace, kontroly a zpřístupnění dat jsou poměrně složité. Výstupy jsou
pro archivaci v GeoTiffu (400 DPI) a pro veřejnost s vodoznakem v jpeg2000 (300 DPI).
Badatelům se nabízí 45 000 zoomovatelných map a 90 atlasů on-line 24 hodin denně
(Digitální univerzitní repozitář). Jde o jednu z největších digitalizovaných mapových sbírek
v rámci euro-amerického prostředí. (Např. Library of Congress nabízí 13 500 map on-line.)
K objektům se vytvářejí technická a popisná metadata ve formátu MIX.
Bylo zdigitalizováno i 6 glóbů ve spolupráci s odborníky z ČVUT pod vedením
prof. Dr. Ing. Karla Pavelky a z Univerzity v Ghentu (Belgie) od prof. dr. Philippa
de Maeyera. Vznikla tak první česká virtuální kolekce glóbů.

Digitalizace fondu
Markéta Hyndráková, (tel. 221 951 590, marketa.hyndrakova@natur.cuni.cz)
Mapová sbírka v rámci projektu TEMAP provádí už od roku 2011 digitalizaci svého velmi
rozsáhlého fondu. Každým rokem je naskenováno a prostřednictvím Digitálního univerzitního
repozitáře zpřístupněno 11 000 mapových listů, celkově je na adrese http://repozitar.cuni.cz
zveřejněno 48 200 map.
Celý proces digitalizace je poměrně složitý. Od počátku, kdy je ve veřejném výběrovém
řízení vybrána vhodná firma, přes převoz dokumentů, až po zpracování a zpřístupnění
na internetu, je celý proces protkán mnoha nezbytnými kontrolami kvality dat.
V následujících odstavcích bude tento postup podrobněji popsán.
Protože vybavení Mapové sbírky a dostupné lidské zdroje nedovolují sbírce provádět
digitalizaci přímo na pracovišti, je vždy na počátku kalendářního roku vypsáno výběrové
řízení na zakázku malého rozsahu. Při výběru dodavatelské firmy je kladen velký důraz
na parametry skeneru, který dotyčná firma vlastní (maximální formát předlohy, maximální
rozlišení, kalibrace, certifikace, apod.), na ochranu dokumentů při převozu i při uložení
během skenování. Rovněž musí firma prokázat schopnost vytvořit technická metadata
ve formátu mix podle mezinárodních standardů prezentovaných The Library of Congress
(http://www.loc.gov/standards/mix/). V roce 2014 i v předešlých letech zvítězila brněnská
firma Microna. Poskytuje totiž precizní služby za relativně nízké ceny. Pro proces zpracování
jsou mapy rozděleny do jednotlivých dávek, protože 11 000 mapových listů nelze skenovat
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najedou. Předávání pak probíhá dle stanoveného rozpisu. Harmonogram odvozů a přívozů
dávek v roce 2014 je uveden v Tab. č. 8.
Tab. č. 8 Harmonogram digitalizačních dávek 2014

datum
17. 4. 2014
29. 4. 2014
26. 5. 2014
26. 6. 2014
24. 7. 2014
28. 8. 2014
25. 9. 2014
30. 10. 2014
celkem

vyzvednutí na UK
1 000
1 300
1 800
1 800
1 700
1 600
1 800

vrácení na UK

11 000

1 000
1 300
1 800
1 800
1 700
1 600
1 800
11 000

K digitalizaci jsou přednostně vybírány staré mapy do roku 1850, rukopisy, rarity, originály,
bohemika i nebohemika vydaná do roku 1944 (časová hranice ochrany autorského práva).
Před předáním digitalizační firmě je každý dokument fyzicky zkontrolován, opatřen
jednoznačnými identifikátory: označením skenu a čárovým kódem. Následně proběhne
načtení čárových kódů do tabulky, v níž je ke každému kódu vypsán název skenu, přírůstkové
číslo a systémové číslo (viz Tab. č. 9). Tento přehled identifikátorů slouží jako příloha
k předávacímu protokolu a digitalizační firmě jako podklad pro tvorbu technických metadat.
Zároveň slouží ke kontrole dokumentů při návratu. Schéma prací při odvozu jedné
digitalizační dávky je v Obr. č. 9.
Tab. č. 9 Ukázka připravených identifikátorů

čárový kód
3233343959
3233382947
3233387051
3233387083
3233387086

název skenu
00095_00017
B_00004_00124
B_00005_00044
B_00005_00066
B_00005_00069
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přírůstkové číslo
13/15674
14/16594
14/17462
14/17619
14/17622

systémové číslo
1609589
1791668
1797423
1797654
1797659

Obr. č. 9 Schéma odvozu dokumentů do digitalizace.
(Autorky: PhDr. et Mgr. Eva Novotná, Bc. Lucie Svátková)

Při zpětném předání mapových listů je personálem Mapové sbírky provedeno opětovné
načtení všech čárových kódů a porovnáno se seznamem kódů, vytvořeným při odvozu. Tímto
je zaručeno, že byly fyzicky vráceny všechny mapy. Rovněž je zkontrolováno, zda souhlasí
předaný počet skenů ve formátu tiff a k nim přidružených metadat ve formátu mix.
Nyní začíná proces dalších kontrol a zpracování k předání na Ústav výpočetních technologií
UK (dále jen ÚVT). Před předáním na ÚVT jsou vygenerovány náhledy ve formátu jpeg
v rozlišení 100 dpi a zmenšené na 30 % původní velikosti formátu tiff. Tyto soubory později
slouží jako náhledové obrázky v prostředí DigiTool. Dále je nutné zkontrolovat, kvalitu
dodaných dat (např. zda skeny nevykazují vady nebo nejsou chybně natočené apod.). Další
kontrolou procházejí technická metadata. I u nich je důležité, aby obsahovaly správné údaje,
a to především odpovídající systémové číslo, které je stěžejní pro řádné propojení skenu
s jeho bibliografickým záznamem. K tomu účelu je využíván skript, jehož autorem je
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. Skript ověří
správnost údajů v každém souboru. Pokud jsou nalezeny nesrovnalosti, jsou chybné soubory
předány zpět dodavateli a neprodleně je zjednána náprava. Po kontrolách skenů a metadat
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následuje rozdělení jednotlivých skenů do složek podle systémového čísla. To způsobí,
že např. skeny vícelisté mapy, budou v Digitoolu zobrazeny pod jediným metadatovým
záznamem. Na závěr zbývá veškerá prověřená data předat na externím disku na ÚVT.
Pro kontrolu nakopírování jedné digitalizační dávky, která v průměru obsahuje 1 600 skenů
a objem dat tvoří přibližně 400 GB, je využíván skript na kontrolu kontrolních součtů MD5.
Tato kontrola zaručí, že při kopírování nedošlo k poškození souborů. V roce 2014 bylo takto
zpracováno 7 dávek. Zpracování skenů jedné dávky zabere na straně Mapové sbírky
asi 11 až 12 dní a na straně ÚVT přibližně 8 dní.

Obr. č. 10 Schéma vrácení dokumentů z digitalizace.
(Autorky: PhDr. et Mgr. Eva Novotná, Bc. Lucie Svátková)

Kromě map byly v roce 2014 digitalizovány také staré atlasy. Jelikož atlasy vyžadují
specifické zacházení i skenování, bylo nutné vypsat odlišné výběrové řízení. Podstatné rozdíly
v zadávací dokumentaci tvořily především požadavky na skener (o formát větší než u map).
Výběrové řízení vyhrála Knihovna akademie věd (Digitalizační centrum s pracovištěm
v Jenštejně). Pro rok 2014 bylo k digitalizaci vybráno 41 atlasů (více než 9 000 stran). Proces
předávání a zpracování je obdobný jako v případě mapových listů. Celkově bylo v roce
2014 zdigitalizováno 11 000 mapových listů a více než 9 000 stran atlasů.
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Digitální univerzitní repozitář
Markéta Hyndráková, (tel. 221 951 590, marketa.hyndrakova@natur.cuni.cz)
Dokumenty z Mapové sbírky, které prošly digitalizací, jsou široké veřejnosti zpřístupňovány
prostřednictvím internetu v Digitálním univerzitním repozitáři na adrese
http://repozitar.cuni.cz, který je provozován v systému DigiTool. Do roku 2014 Mapová
sbírka zpřístupňuje prostřednictvím systému DigiTool již více než 45 000 map, z toho více
než 14 000 stran atlasů z 91 svazků, a to na různých portálech: Centrální katalog UK,
GEOBIBLINE, StareMapy.cz a Oldmapsonline.org.
Po kontrolách a zpracování skenů a metadat dovezených od digitalizační firmy, jsou tyto
soubory po jednotlivých dávkách, tak jak byly naskenovány, předány na Ústav výpočetních
technologií (dále jen ÚVT), kde jsou data dále zpracována a zpřístupněna on-line.
Na ÚVT jsou ze skenů ve formátu geotiff vytvořeny soubory jpeg2000 s vodoznakem.
Poté je z ÚVT do Mapové sbírky zaslán seznam, v němž jsou uvedeny ID jednotlivých
objektů

a je na zaměstnancích

sbírky,

aby

propojili

dotyčné

objekty

s příslušným

bibliografickým záznamem. Tento proces probíhá v programu Meditor a každý jednotlivý
objekt je znovu jeden po druhém zkontrolován a propojen s bibliografickým záznamem.
Poté jsou zoomovatelné obrázky dostupné veřejnosti. Jakmile jsou takto zpracované
a připojené 3 dávky, ÚVT vygeneruje URL odkazy na digitální objekty a ty jsou přidány
do bibliografického záznamu. Díky tomu, je v Centrálním katalogu UK patrné, které mapy
jsou zdigitalizovány a uživatel i zpracovatel je může prohlížet.
Prohlížet digitální objekty lze rovněž přímo v Digitálním univerzitním repozitáři UK
(viz Obr. č. 11), kde díky popisným metadatům je možno vyhledávat podle několika polí
(např. názvu, autora, předmětového hesla, roku vydání, vydavatele, atd.), ale nutno
konstatovat, že vyhledávací rozhraní není ideální. Vyhledávání v Centrálním katalogu
UK oproti Digitálnímu univerzitnímu repozitáři ovšem umožňuje vyhledávání podle všech
polí záznamu. V repozitáři si uživatelé mohou vybrat mezi českou a anglickou verzí.
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Obr. č. 11 Ukázka prostředí Digitálního univerzitního repozitáře. (MÜLLER, Johann Christoph.
Tabula generalis marchionatus Moraviæ in sex circulus divisæ. Norimberk, mezi 1716 a 1723.
Zdroj http://repozitar.cuni.cz )

Jak je vidět na Obr. č. 11, Digitální univerzitní repozitář umožňuje přiblížení skenů v různých
úrovních. V levé části okna je náhled mapy, na kterém je možné zvolit zobrazenou oblast
a posunem výřezu lze tuto oblast měnit.
Do roku 2014 Mapová sbírka zpřístupňuje prostřednictvím systému DigiTool již více
než 45 000 map, z toho více než 14 000 stran atlasů z 91 svazků, a to na různých portálech:
Centrální katalog UK, GEOBIBLINE, Oldmapsonline.org a StareMapy.cz.

Obr. č. 12 Portály, zobrazující digitalizované mapy z Mapové sbírky
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Obr. č. 13 Ing. Lada Nevoralová při kontrole map po návratu z digitalizace.
(Zdroj archiv Mapové sbírky)

V Tab. č. 10 je uvedena statistika přístupů do systému DigiTool za rok 2014.
Tab. č. 10 Statistika přístupů do Digitálního univerzitního repozitáře v SW DigiTool v roce 2014

měsíc

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

počet
počet
počet
zobrazených objektů unikátních unikátních
zobrazených
objektů
mimo uživatelů IP adres
objektů
z UK
UK
20 054
36 834
21 669
15 477
14 787
12 555
13 318
17 070
23 771
23 694
26 837
25 424
251 490

783 19 271
227 36 607
60 21 609
38 15 439
39 14 748
1 465 11 090
0 13 318
64 17 006
2 873 20 898
147 23 547
1 389 25 448
62 25 362
7 147 244 343
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7
6
10
8
6
3
5
5
4
4
9
6
73

2 777
2 660
3 284
2 561
2 662
1 978
1 845
2 523
3 919
4 123
4 029
4 344
36 705

TOP pid
(číslo
nejzobrazovanějšího
objektu/
počet
zpřístupnění)
1013107 (46)
1013107 (46)
1013107 (38)
1013107 (39)
1013107 (31)
809699 (44)
1013107 (30)
809672 (41)
808500 (61)
808500 (75)
808500 (50)
1117615 (57)
558

Portál mapovasbirka.cz
Markéta Hyndráková, (tel. 221 951 590, marketa.hyndrakova@natur.cuni.cz)
Mapová sbírka se na internetu kromě webových stránek integrovaných v portálu
Přírodovědecké fakulty a profilu na sociální síti Facebook prezentuje také na svých vlastních
internetových stránkách na adrese www.mapovasbirka.cz. Tyto jednotlivé prezentace jsou
vzájemně provázány a doplňují se.
Portál www.mapovasbirka.cz vznikl v roce 2013 díky projektu TEMAP a je určen primárně
pro prezentaci kartografických dokumentů z Mapové sbírky. Byl to také první portál v České
republice zpřístupňující glóbovou sbírku. V roce 2014 portál zpřístupnil 82 glóbů, telurií
a armilární sféru, přičemž v kolekci se nacházelo 14 vzácných exemplářů. Návštěvníci
zde naleznou popisné a obrazové informace glóbů a především originální trojrozměrné
virtuální modely vybraných exponátů v různých formátech.
Celý portál je strukturován do osmi částí a každá z nich odpovídá jedné položce v postranním
menu:
Úvodní stránka - Návštěvníkům představí portál a slouží jako rozdělovník do 2D nebo 3D
galerie.
Galerie 2D glóbů – Nasměruje návštěvníka na přehlednou tabulku všech 82 glóbů,
kde si uživatel může glóby seřadit podle pořadí, názvu, autorských údajů nebo roku vydání.
U každého exponátu je zobrazen náhled, který zároveň slouží jako link na další stránku,
věnovanou pouze danému exempláři. Na této stránce už uživatel vidí další fotografie glóbu
a rovněž podrobnější bibliografické údaje.
Galerie 3D glóbů - Stěžejní sekce webu. Jsou zde prezentovány vybrané glóby, které byly
odborně digitalizovány. Na úvodní stránce je opět přehledná tabulka, kde jsou seřazeny
3D glóby. U každého z nich si návštěvník může vybrat z pěti různých formátů prezentace,
podle možností a rychlosti jeho PC. První variantou je 3D pdf, k jehož prohlížení postačí
nejnovější verze programu Adobe Reader. Druhá možnost, formát WRL, umožňuje větší
benevolenci v manipulaci s modelem, ovšem je potřeba, aby si uživatel stáhl prohlížeč
Cortona 3D Viewer. Třetí nabídkou je WebGL. Tato varianta spolu s předposlední,
GoogleEarth, je zřejmě nejvhodnější pro širokou veřejnost. Obě totiž umožňují velmi snadnou
a pohodlnou manipulaci s modelem, tedy libovolné otáčení a přibližování. Pro spuštění obou
možností je nezbytný internetový prohlížeč a pro aplikaci GoogleEarth je nutné mít
navíc nainstalovaný volně dostupný plug-in (odkaz na stažení je samozřejmě na stránkách
k dispozici).
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Obr. č. 14 Ukázka virtuálního glóbu v prostředí portálu www.mapovasbirka.cz

Poslední volbou může být prezentace formou přibližně minutových videí ve formátu *.avi,
která jsou sdílena na portálu YouTube.com. U každého exponátu je v přehledné tabulce
rovněž uveden jeho název, autor a rok vydání. Nezapomíná se ani na náhledovou fotografii,
která zároveň slouží jako odkaz na samostatnou webovou stránku, kde jsou uvedeny další
podrobnější bibliografické informace a také obrázek, který zobrazuje mapové pole glóbu,
rozvinuté do roviny. Všechny formáty 3D modelů a fotografie musely být pro snadnější
prezentaci na webu kvůli své velikosti komprimovány a zpřístupněny v náhledovém rozlišení
72 DPI. Glóby a jejich fotografie jsou uložené a dostupné ve sbírce v původním
rozlišení 400 DPI všem uživatelům.
Pro tvorbu jednoho 3D modelu je potřeba pořídit kolem 250 fotografií. Pro představu: jeden
zpracovaný model například ve formátu 3D PDF má před komprimací velikost 50-100MB,
po komprimaci na web to je 10-15 MB.
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O digitalizaci glóbů – Zde je v krátkosti nastíněn postup tvorby trojrozměrného modelu
glóbu. Na digitalizaci se podíleli odborníci z ČVUT pod vedením Prof. Dr. Ing. Karla Pavelky
a z Univerzity v Ghentu (Belgie) od Prof. Dr. Philippa de Maeyera. Pro ukázku průběhu
digitalizace a tvorby modelu jsou přiloženy fotografie zachycující práci belgického týmu.

Obr. č. 15 Dr. Cornelis Stal s PhDr. et Mgr. Evou Novotnou během kontroly a přípravy glóbu
před digitalizací. (Zdroj archiv Mapové sbírky)

Obr. č. 16 Prof. dr. ir. Alain De Wulf v průběhu digitalizace glóbů. (Zdroj archiv Mapové sbírky)
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O restaurování glóbů – V této sekci je vyzdvižena důležitost restaurování glóbů před jejich
digitalizací. Sekce je doplněna komparačními fotografiemi stavu glóbů před restaurováním
a po něm.
Odkazy – V této části stránek jsou uvedeny zajímavé stránky z ČR i ze světa, věnované
glóbům, starým mapám a sbírkám. U každé je kromě malého náhledu uveden přímý odkaz.
Kontakty - Adresa Mapové sbírky a kontakty na administrátora webu.
Nápověda - Doporučení v jakých software mají uživatelé jednotlivé formáty otevírat
pro bezproblémové spuštění prezentace.
Celý portál má zpracovanou také anglickou verzi, na kterou je možné kdykoliv přepnout
pomocí ikonky v podobě britské vlajky, umístěné v pravém horním rohu. Vedle si návštěvník
může povšimnout počítadla návštěvnosti stránek. Pro informaci je níže uvedena Tab. č. 11
s návštěvností a zhlédnutím stránek za rok 2014.
Tab. č. 11 Návštěvnost a zhlédnutí portálu www.mapovasbirka.cz za rok 2014

měsíc

počet návštěv3

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

131
87
161
115
133
1833
148
136
130
134
237
349
3594

počet zhlédnutí4
444
127
714
156
153
1981
173
156
144
169
263
383
4863

Portál www.mapovasbirka.cz se bude i nadále rozvíjet!

Návštěvnost určuje návštěvníka rozlišeného pomocí IP a cookie za určitou dobu. Podle pravidel používaných
ve světě je tato doba 30 minut. To znamená, že pokud se uživatel ze stejného počítače vrátí po 30 minutách na
stránku zpět, bude znovu započítán.
4
Zhlédnutí znamená každé zobrazení stránky, a to i v případě, kdy uživatel použije například pouze tlačítko
obnovit.
3
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Vědecko-výzkumná činnost
Projekt TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR (2011-2015)
Eva Novotná (tel.: 221 951 355, eva.novotna@natur.cuni.cz)
Projekt finančně podpořený Ministerstvem kultury ČR s názvem TEMAP - Technologie
pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití
kartografických děl národního kartografického dědictví (2011-2015) vznikl ve spolupráci
s odborníky z Moravské zemské knihovny (dále MZK), Masarykovy univerzity v Brně (dále
MU) a Univerzity Karlovy v Praze (UK). Řešitelkou za PřF UK je PhDr. et Mgr. Eva
Novotná. Na práci se podílí také Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Ústav
výpočetní techniky a studenti z UK. Díky projektu je možné realizovat katalogizaci,
digitalizaci i následné kartometrické analýzy dokumentů. Do konce roku 2014 bylo
publikováno 11 článků (z toho 2 s impakt faktorem), kritický katalog, vypracovány
3 metodiky, realizován workshop, výstava a vytvořeno 5 softwarů.
Cíl
Cílem projektu je vytvoření nových postupů, metodik a softwarových nástrojů pro zpracování,
ochranu a on-line zpřístupnění mapových sbírek. Vznikají řešení kombinující inovativním
způsobem sféru kartografie, nejmodernější webové technologie a znalosti paměťových
institucí.

Obr. č. 17 Pracovní tým projektu TEMAP v roce 2013. (Zdroj archiv Mapové sbírky)
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Katalogizace a digitalizace k testování metadat, softwaru a technologií
V katalogizaci na UK se navazovalo na předcházející metodiky a články ke katalogizaci. Byla
vytvořena metodika pro popis glóbů i mapových děl třetího vojenského mapování. Byly
doplňovány Soubory národních autorit pro geografické názvy a žánr/forma pro mapy a glóby.
Zkoumala se také nová pravidla RDA a vznikl článek ke katalogizaci v RDA. V Mapové
sbírce pokračovala katalogizace podle plánu. V roce 2014 mělo být zkatalogizováno
11 000 bibliografických záznamů. Byly také katalogizovány 3D geomorfologické modely.
Po konzultacích s odborníky byly také poprvé v českém prostředí přesně stanoveny definice
a rozdíly mezi modely a plastickými mapami. Precizovaly se metodiky pro 3. vojenské
mapování a katalogizaci glóbů. Byly řešeny katalogizační otázky spojené s katalogizací edic
3. vojenského mapování.
V roce 2014 byly v Mapové sbírce zpracovány také speciální kartografické dokumenty, mezi
které se řadí plastické mapy a modely vytvořené z různých materiálů (dřevo, sádra, plast,
papírmašé). Všechny byly zpracovány a podrobně popsány v katalogu (viz katalog
www.ckis.cuni.cz s nastavením vyhledání v klíčových slovech plastické mapy nebo modely).
Ve sbírce je v současnosti 28 plastických map, 4 modely a 2 atlasy plastických map. Tyto
modely byly v průběhu roku nejen zkatalogizovány, ale také nafoceny panem Michalem
Kowalskim. Focení proběhlo jednak v běžném režimu snímků (viz Obr. č. 18), ale také
nasnímáním pohledů z více stran a následným spojením do 3D modelu i v digitální podobě.

Obr. č. 18 Plastická papírová mapa Evropy ze souboru Plastické atlasy.
(Zdroj: archiv Mapové sbírky, autor: M. Kowalski.)
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RDA
Problematice

katalogizace

speciálních

kartografických

dokumentů v RDA se věnoval článek E. Novotné Catalogación
de documentos cartográficos en RDA. Vyšel v titulu
s impakt faktorem Profesional de la Informacion.

Obr. č. 19 Logo RDA

(Zdroj: http://www.rdatoolkit.org/)

Byly vytvořeny dvě metodiky věnované katalogizaci podle RDA. První pod názvem
Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA je
zpřístupněná online na WWW: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapovesbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/112-certifikovana-metodika-pro-katalogizacikartografickych-dokumentu-podle-rda
Druhá s názvem Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků
a rukopisů podle RDA v MARC21 je zpřístupněná online na WWW:
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84mapova-sbirka-uk/113-metodika-pro-katalogizaci-starych-kartografickych-tisku-a-rukopisupodle-rda-v-marc21

Obr. č. 20 Ukázka bibliografického záznamu atlasu v MARC 21 podle RDA
(Zdroj: MAXWELL, Robert L. Maxwell's handbook for RDA, 2014)
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Digitalizace
V digitalizaci již byly vytvořeny funkční pracovní procesy s odladěním a kontrolou souborů.
Kromě zkušeností se skenováním map a atlasů přibyly i znalosti v oblasti skenování, resp.
fotografickém zpracování digitalizovaných glóbů. Ty jsou prezentovány na stránkách
www.mapovasbirka.cz v různých formátech. Podařilo se je rovněž rozložit do roviny.
Právní aspekty zpřístupnění dokumentů
Ke zpřístupňování dokumentů je třeba neustále zkoumat možnosti autorských licencí a práv.
K tomuto tématu byl publikován článek E. Novotné s názvem Volně dostupná díla českých
kartografů (1933-1943).
V oblasti práva byly aktualizovány veškeré dosavadní licenční smlouvy tak, aby odpovídaly
novému občanskému zákoníku. Hlavní změnou v novém Autorském zákoně je skutečnost,
že agenda licenčních smluv byla převzata Občanským zákoníkem.
Množí se také problémy s užitím digitalizovaných dokumentů. Řešila se licenční smlouva
s UJEP a užívání topografických map 3. vojenského mapování a také licenční smlouva
s nakladatelstvím Lidové noviny. Je nutno konstatovat, že ostatní uživatelé (39) respektovali
pokyny badatelského řádu a bez problémů uzavřeli licenční smlouvy k užívání děl Mapové
sbírky.
K zveřejnění plných textů v portálu GEOBIBLINE se připravila licenční smlouva
a probíhala komunikace s redakcemi a vydavateli titulů Vodní hospodářství, Urbanismus
a územní rozvoj, Mezinárodní politika, Mezinárodní vztahy. Z nich zůstává v jednání Vodní
hospodářství. Zbylé tři tituly nebudou zveřejněny pro nezájem vydavatele.
Vyřešila se rovněž licenční smlouva s dědici doc. Ludvíka Muchy a RNDr. Anny
Dvořáčkové.

Obr. č. 21 Část životopisu RNDr. Anny Dvořáčkové a její portrét.
(Zdroj Ing. Vratislav Dvořáček)
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Byla podepsána smlouva pro prof. Jaromíra Janku, který je nejčastějším spoluautorem map
prof. Karla Kuchaře. Smlouvy umožní digitalizovat a zveřejnit díla těchto významných
geografů a kartografů.
Cílem je i popis užití technologií SDI ve vybraných oblastech knihovnictví, jako je
kartografické dědictví a zodpovězení otázky, v čem tyto technologie mohou být atraktivní
pro oblast knihovnictví a archivace.
Za tímto účelem je navržen a zdokumentován postup vytvoření funkční komponenty SDI
pro administraci rastrových dat, automatizovanou tvorbu metadat kartografických dokumentů,
datovou analýzu a jejich efektivní distribuci k cílovému uživateli.
Vytvoření volně šiřitelné webové aplikace pro správu a zpřístupnění kartografických
dokumentů
Digitální univerzitní repozitář byl nadále hlavním archivním úložištěm dat, ale pracovalo
se na vývoji mapového portálu, který by mohl mapy zpřístupnit podle vědeckých požadavků,
které jsou kladeny na kartografické dokumenty.
Digitální univerzitní repozitář
Také na straně ÚVT se ustálil provoz a jednotlivé kroky poměrně složitých importních
a kontrolních procesů. Z důvodů bezpečnosti dat proběhla analýza důvěryhodnosti repozitáře.

Georeferencer
V roce 2014 byl výrazně Ing. Petrem Přidalem, Ph.D. upraven skript pro konverzi metadat
do podoby vhodné pro zpracování v nástroji Georeferencer a v portálu OldMapsOnline. Nyní
je do těchto systémů předáváno více relevantních údajů. V rámci úpravy skriptu proběhla také
hloubková kontrola kvality metadat.
V květnu byl vygenerován kompletní export metadat pro výše uvedené systémy. V rámci
tohoto exportu byla generována metadata pro všechny jednolistové mapy uložené v repozitáři.
Celkově bylo na straně ÚVT zpracováno 15 091 záznamů k importu. Reálně bylo
do Georeferenceru vloženo 14 217 záznamů.
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Webový informační portál o projektu TEMAP na PřF UK
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/
V roce 2013 bylo připraveno Ing. Miroslavem Čábelkou základní prostředí pro propojení
webového portálu UK s e-learningovými kurzy a pro umístění výsledků kartometrických
analýz. Portál UK byl rovněž propojen s webem staremapy.cz. V roce 2014 byl webový
informační portál TEMAP UK převeden ze staré verze Joomla 1.7 na novou verzi Joomla
2.5.17. Byly zveřejněny nové výsledky analýz Vogtovy mapy (texty a ukázkové mapy).
V roce 2014 bylo realizováno propojení georeferenceru a informačního portálu TEMAP UK
a proběhla implementace nových widgetů propojujících oba weby. Byly zveřejňovány
výsledky řešitelského týmu z UK v Praze na projektu TEMAP. Zpracovalo se i umístění
statistik Repozitáře MS UK.

Webový portál prof. RNDr. Karla Kuchaře (TEMAP)
Olga Kavanová (tel. 221 952 201, olga.kavanova@natur.cuni.cz)

Obr. č. 22 prof. K. Kuchař

Portál je věnován jednomu z nejvýznamnějších představitelů tzv. albertovské školy, jehož
život a dílo byly padesát let spjaty s Geografickým ústavem a Mapovou sbírkou
Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Karel Kuchař (viz Obr. č. 22) byl významný český
kartograf, geograf a historik kartografie, jehož celoživotní dílo lze najít na jedinečném
webovém portálu http://web.natur.cuni.cz/gis/kuchar/, viz Obr. č. 23.
Web vznikl v roce 2013 díky licenční smlouvě, kterou Knihovně geografie laskavě poskytl
dědic autorských práv prof. Karel Kuchař mladší, v rámci projektu pro zpřístupnění
mapových sbírek ČR (TEMAP). Zpřístupněním většiny Kuchařových odborných prací
na internetu má každý možnost nejen seznámit se s jeho vědeckou činností, ale také
prostřednictvím uveřejněných archiválií nahlédnout do osobního života této významné
osobnosti.
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Obr. č. 23 Úvodní stránka portálu profesora K. Kuchaře. (Zdroj http://web.natur.cuni.cz/gis/kuchar/)

Portál byl vytvořen Ing. Miroslavem Čábelkou ve volně šiřitelném redakčním systému
Joomla, verze 2.5.13, který je založen na GNU/GPL licenci. Aktualizaci a správu příslušných
dat vykonává pověřená osoba z Mapové sbírky. Portál je jednoduše a přehledně strukturován.
Hlavní menu je rozděleno do několika kategorií:
Životopis – zahrnuje životopis Karla Kuchaře, bio-bibliografii, odkazy na články a videa
z jemu věnované vernisáže a konference.
Archiválie – obsahuje osobní fotografie ze života Karla Kuchaře.
Zprávy – krátké zprávy Karla Kuchaře pro časopis Kartografický přehled.
Články – články Karla Kuchaře z titulů: Acta Universitatis Carolinae Geographica,
Kartografický

přehled,

Sborník

Československé

společnosti

zeměpisné

a

Zprávy

Geografického ústavu ČSAV.
Monografie – jedná se o monografie Karla Kuchaře, které je možné zpřístupnit díky licenční
smlouvě mezi Karlem Kuchařem mladším a Knihovnou geografie
Novoročenky – novoročenky vytvořené Karlem Kuchařem a jeho spolupracovníky z let
1958-1974.
Recenze – recenze psané Karlem Kuchařem, zveřejněné v časopise Kartografický přehled.
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V neposlední řadě nelze opomenout vybrané kartografické produkty z dílny Karla Kuchaře.
Zejména se jedná o mapy českých zemí, kontinentů a světa, které lze díky aplikaci Zoomify
podrobněji prohlížet a probádávat (viz Obr. č. 24).
Na konci roku 2014 je na portálu prof. Karla Kuchaře uloženo celkem 264 dokumentů
ve formátu pdf (konkrétně 16 kartografických dokumentů, 65 článků, 15 monografií,
15 novoročenek, 75 recenzí, 73 zpráv a 12 archivních snímků ze života Karla Kuchaře).
Ve složce životopis jsou také uložené 4 hypertextové odkazy a 2 videa, která natočili
kolegové z Centra informačních technologií PřF UK.
Hlavním cílem je zpřístupnit Kuchařovy unikátní mapy a plné texty. Prostřednictvím internetu
je nyní možné přiblížit jeho celoživotní dílo široké veřejnosti.

Obr. č. 24 Ukázka Kuchařovy mapy v prostředí Zoomify. (Zdroj KUCHAŘ, Karel. Evropa.
1 : 15 000 000. 2. oprav. vyd. V Praze: Komenium, 1950. © Univerzita Karlova, Přírodovědecká
fakulta, Mapová sbírka)
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Portál prof. Karla Kuchaře obsahuje také integrované počítadlo, kde je možné zjistit
statistická data vypovídající o počtu návštěv (viz Tab. č. 12). U každého digitalizovaného
dokumentu je přímo na stránkách uveden počet stažení.
Tab. č. 12 Přístupy na portál prof. Karla Kuchaře v roce 2014
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen

počet přístupů
15
72
66
30
39
28

červenec

21

srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

20
31
90
54
49
483

Elearning
Elearningové kurzy v projektu TEMAP připravuje Ing. Markéta Potůčková Ph.D.
Na adrese http://dl2.cuni.cz/ byl v rámci modulu Principy katalogizace starých map
zpřístupněny kurzy: Katalogizace kartografických dokumentů podle RDA a Katalogizace
starých kartografických tisků a rukopisů podle RDA v MARC21.
Modul obsahuje prezentace, v nichž jsou nastíněny hlavní problémy spojené s katalogizací
kartografických dokumentů podle pravidel RDA a jejich řešení dle metodik vypracovaných
na PřF UK v Praze v rámci projektu TEMAP. Pro další studium je uveden seznam literatury
a internetových zdrojů. Modul také obsahuje interaktivní kvíz.
K 15. 11. 2014 byl dále zpřístupněn modul týkající se digitalizace glóbů. Výukové materiály
vycházejí z publikací a zkušeností týmů zajišťujících digitalizaci fondu Mapové sbírky PřF
UK v Praze. Zahrnuty jsou odkazy na on-line galerii Mapové sbírky, umožňující interaktivní
práci s digitalizovanými glóby.
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Modul Georeferencování byl rozšířen o ukázky tří map z fondu PřF UK v Praze
interaktivně, on-line georeferencovaných v softwaru Georeferencer zájemci z řad široké
veřejnosti. Jednotlivé příklady jsou komentované s ohledem na výběr prvků odpovídajících
vlícovacím bodům, jejich počet a rozložení. Modul Kartometrické analýzy byl rozšířen
o analýzu Vogtovy mapy.
Celý e-learningový kurz byl Ing. M. Čábelkou zpřístupněn z webového portálu UK v Praze
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/e-learning
Kartometrické analýzy starých map
V rámci projektu TEMAP vyvíjí Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. nové nástroje pro detekci
zobrazení založených na metodě vážené nelineární metody nejmenších čtverců. Oproti
předchozím SW je výhodou vysoká rychlost konvergence, řešení vyžaduje o 1-2 řády méně
iterací, a může být použito pro on-line analýzu. Tato řešení vyžaduje znalost gradientu
minimalizované funkce představované sumou kvadrátu reziduí na identických bodech, který
je následně využit pro aproximaci Hessovy matice. Vývoj se soustředil na implementaci
vhodné metody pro numerické derivování (Stirlingova metoda), analýzu konvergence
(stanovení vhodných podmínek). Místo Levenberg-Marquardtovy metody byla použita MoreSorensenova metoda, která ji ve všech kvalitativních a kvantitativních aspektech překonává.
Její nevýhodou je značná složitost implementace, která si vyžádala použití specializovaných
algoritmů. Pro odhad vlastních čísel bylo nutné Hessovu matici převést s využitím Lanzosovy
biothogonalizace na tridiagonální tvar, výpočet vlastních čísel realizován QR rozkladem
s Wilkinson shiftem. Pro řešení hard-case byla u More-Sorensenovy metody použita GillMurray dekompozice, která je zobecněním Choleskiho faktorizace pro negativně definitní
matice, v ostatních případech použita pro hledání kořenů Newtonova iterační metoda.
Pro Gauss-Newtonvu metodu implementována pseudoinverze s využitím singulárního
rozkladu, u hybridní metody použita inverze vycházející ze Sherman-Morisson-Woodburry
rozkladu. Celková délka kódu je cca 5000 řádek. Byly dokončeny následující softwary:
1. Detekce kartografického zobrazení metodou Line search: Gauss-Newton metoda
s variabilním krokem.
2. Detekce kartografického zobrazení metodou Trust region: More-Sorensen method
3. Detekce kartografického zobrazení metodou Quasi-Newton actualization: Hybrid BroydenFletcher-Goldfarb-Shanno metoda s variabilním krokem
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Specializované mapy:
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. s Ing. Markétou Potůčkovou, Ph.D. vytvořili mapu s odborným
obsahem shrnující výsledky několika kartometrických analýz. Ty zahrnují zpětnou
rekonstrukci geografické sítě, superimpozici starého a nového stavu správního uspořádání
Čech. Byla provedena analýza geometrické přesnosti mapy v závislosti na geografické poloze
vyjádřená formou izočar, doplněná komentovanými chybami a zajímavostmi v zákresech
významných geografických objektů. Mapa je dostupná z WWW:
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/kartometr-analyzy/specializovana-mapa

Obr. č. 25 Výřez ze specializované mapy (Zdroj BAYER, Tomáš, POTŮČKOVÁ Markéta. Nova
Totius Regni Bohemiae: kartometrická analýza Vogtovy mapy Čech (1/2). Měřítko 1:700 000. Praha:
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka, 2014.)

Rozvoj databáze GEOBIBLINE
V roce 2014 pokračovala katalogizace kartografických a geografických dokumentů
v Knihovně geografie a Mapové sbírce PřF UK v Praze. Byly rovněž importovány záznamy
z Centrálního katalogu UK. Bohužel oddělení pro analytický popis v NK, které původně
produkovalo pro databázi popis 27 profilových periodik, stále nebylo ekvivalentně nahrazeno.
Z databáze ANL se importují analytické popisy titulů: Geografické rozhledy, Meteorologické
zprávy, Mezinárodní vztahy, Sociologický časopis, Vodní hospodářství a Veřejná zpráva.
Rozpis 8 profilových geografických a kartografických titulů zajišťuje Knihovna geografie.
Jde o tituly: Acta onomastica, Acta Universitatis Carolinae Geographica, Demografie,
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Geodetický a kartografický obzor, Geografie: sborník České geografické společnosti,
Informace České geografické společnosti, Moravian Geographical Reports, Vojenský
geografický obzor. (Bližší informace ke GEOBIBLINE viz Katalogizace.)

Obr. č. 26 Logo portálu GEOBIBLINE (Zdroj http://geobibline.cz/cs)

Soutěž staré mapy.cz
Eva Novotná (tel.: 221 951 355, eva.novotna@natur.cuni.cz)
Portál staremapy.cz patří mezi pilíře projektu. Mapy ze sbírky se zde nejen zveřejňují, ale dále
obohacují o georeferenční body. Druhé kolo soutěže staremapy.cz uspořádaly společně
Moravská zemská knihovna a Mapová sbírka PřF UK v Praze. Soutěž napomáhá efektivně
georeferencovat staré mapy v českých paměťových institucích pomocí dobrovolníků z řad
veřejnosti. Propagační kampaň uspořádala PhDr. et Mgr. E. Novotná, ve spolupráci
s novinářem V. Faltýnkem a A. Ječmíkovou z Oddělení vnějších vztahů PřF UK. Byla
vytvořena tisková zpráva a předtočené rozhovory s prof. RNDr. Bohumírem Janským, CSc.,
prezidentem České geografické společnosti, Ing. Petrem Žabičkou, hlavním řešitelem
TEMAP a PhDr. et Mgr. Evou Novotnou, spoluřešitelkou TEMAP. Svá vyjádření k portálu
staré mapy a nástroji georeferencer připojil i předseda České kartografické společnosti
doc. Ing. Václav Talhofer, CSc. Ocenil především povzbuzení zájmu veřejnosti o kartografii.
Vzhledem k okolnosti, že nešlo o první kolo soutěže, ale opakovanou akci, byl zájem médií
poměrně velký. Bylo tomu tak částečně také proto, že i mezi novináři si našel projekt své
příznivce. V Mapové sbírce byla v souvislosti s akcí uspořádána díky iniciativě A. Ječmíkové
menší tisková konference, a poté si novináři prohlédli Mapovou sbírku.
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Obr. č. 27 Práce v Georeferenceru začíná porovnáním staré a nové mapy.
(Zdroj www.georeferencer.com)

Do umísťování map se může veřejnost zapojovat prostřednictvím webového portálu
www.staremapy.cz, kde se mj. nachází i instruktážní video s názorným postupem.
Na obrazovce se vedle sebe zobrazují stará mapa a současná mapa. Prvním úkolem je
rozpoznat shodná místa a označit je kliknutími myší. Následně je třeba jednoduchým
posunem obvodové linie ořezat plochu mapového pole v rámci digitalizovaného listu.
O zbytek se už postará aplikace samotná.
Tři soutěžící, kteří v období od 27. listopadu 2014 do 31. ledna 2015 propojí nejvíce bodů,
získají jedinečné odměny z oblasti historické kartografie (věrné faksimile starých map
a výstavní katalog s mnoha barevnými reprodukcemi).
První kolo soutěže proběhlo v březnu a dubnu roku 2013 a setkalo se s velkým zájmem
veřejnosti. Vítězi s přezdívkou risoft se podařilo naklikat na mapách více než 20 000 bodů.
Po uzávěrce soutěže ale zájemci v hledání bodů pokračovali a do poloviny listopadu
už ztotožnili dohromady víc než 450 000 bodů na 12 500 mapách! Nutno říci, že to bylo
možné zejména díky masivně zpracovaným mapám z Mapové sbírky UK. A protože proces
digitalizace map pokračoval nezmenšeným tempem, rozhodli se organizátoři vynulovat stavy
všech uživatelů k 27. 11. 2014 a otevřít druhé kolo soutěže, aby motivovali veřejnost
k ještě většímu zapojení. Do úložiště na www.staremapy.cz zároveň přibylo dalších
17 000 digitalizovaných map z Mapové sbírky PřF UK, ale i nově zapojených českých
institucí. Pro výherce jsou připraveny kopie map ze sbírek organizátorů.
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Obr. č. 28 Aplikace spočítá chybně zobrazená místa na mapě a provede analýzu dat.
(Zdroj archiv MZK)

Veřejnost tak prostřednictvím georeferencování pomáhá vytvořit, doplnit nebo zpřesnit
metadata, která instituce o dané mapě má. Dosavadní georeferencovací nástroje byly založeny
na relativně složitém software. Nová aplikace vyžaduje na straně uživatele pouze webový
prohlížeč, georeference samotná je potom intuitivní a snadná.

Obr. č. 29 Vizualizace georeferencované mapy je dostupná i laikovi.
(Zdroj archiv MZK)
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Pomoc veřejnosti má ještě jeden praktický dopad: mapa, která je díky nadšencům
lokalizována může být poté snadno vyhledána i v mezinárodním prohledávači mapových
sbírek www.oldmapsonline.org. Veřejnost takto pomáhá zpřístupňovat české sbírky
v celosvětovém kontextu.
Instruktážní video Stare mapy.cz, které vzniklo ve spolupráci Moravské zemské knihovny,
Mapové sbírky PřF UK a oddělení CITu je dostupné z WWW:
http://www.youtube.com/watch?v=lweVYLD5BmY&feature=youtu.be
Putovní výstava na UK v Praze
Eva Novotná (tel.: 221 951 355, eva.novotna@natur.cuni.cz)
Byla realizována dosud bezpochyby nejúspěšnější výstava s názvem Poklady Mapové sbírky.
Výstava se uskutečnila v předsálí Mapové sbírky a Knihovny geografie PřF UK v 2. patře
v budově Albertov 6, Praha 2 od 7. 5. do 31. 7. 2014. Byla dostupná každý všední den
od 9.00 do 17.00 hodin zdarma. Shlédlo ji celkem 4 300 návštěvníků a návštěvníci Pražské
muzejní noci. Tehdy prochází budovami Přírodovědecké fakulty až 10 000 návštěvníků.

Obr. č. 30 Výstava Poklady Mapové sbírky vzbudila zájem široké veřejnosti o historickou kartografii.
(Zdroj archiv Mapové sbírky, autor M. Kowalski)
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Výstava představila 50 exponátů z kartografické kolekce PřF UK v Praze. Obsahovala jednak
díla významná pro nejstarší historickou kartografii Evropy, například římské, arabské
a nejrůznější středověké mapy. Velkoformátové mapy byly vytištěny na dlouhá, čtyřmetrová
plátna. Zvláštní postavení v expozici zaujímala kartografická bohemika Kosmografie
Zikmunda z Púchova, Klaudyánova mapa ad. Těžištěm se pak stali nizozemští mistři zlatého
věku kartografie z přelomu 16. a 17. století. Byly představeny i jejich nejslavnější atlasy.
Výstavě dominovaly nedávno objevené světové unikáty: de Witova mapa Germánie,
Camociův plán bitvy o Maltu a Gijsbertsonova portulánová mapa Evropy. Byly vystaveny
i glóby a armilární sféra. Součásti expozice byla i zajímavá videoprojekce vzácných
digitalizovaných glóbů z 17.-18. století. Výstava vzbudila velký zájem veřejnosti i médií (ČT,
rozhlas, LN, MF, atd., viz Publikační činnost O Mapové sbírce).

Obr. č. 31 Katalog k výstavě Poklady Mapové sbírky byl vydán pouze v anglickém jazyce
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K výstavě byl publikován odborný recenzovaný katalog v anglickém jazyce pod názvem: The
treasures of Map collection: exhibition catalogue. Autoři jsou Eva Novotná, Mirka Tröglová
Sejtková a Josef Chrást (viz Obr. č. 42). Recenzenty byli prof. Vít Voženílek (UPOL)
a PhDr. Jan Sobotka (NK ČR).
Kritický katalog popisuje 50 exponátů výstavy Poklady mapové sbírky. Text je strukturovaný
do čtyř oddílů: základní bibliografické údaje, o autorovi, o díle a bibliografie, doprovází
ho vždy fotokopie mapy, atlasu, grafiky nebo glóbu s detailem objektu. Byl vydán
pod ISBN 978-80-7444-026-7, obsahuje 105 stran a obrazové reprodukce exponátů. Byl
vytištěn v tiskárně Daniel, která se specializuje na vydávání obrazových dokumentů. Náklad
činil 300 kusů. Povinné výtisky byly odeslány na příslušné adresy.
Výstava byla zpřístupněna digitálně prostřednictví Digitálního univerzitního repozitáře:
http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=1265082&silo_library=GEN01
Výstava byla deklarována jako putovní a byla nabídnuta knihovnám, školám, muzeím
a galeriím k dispozici.
Vystoupení na konferencích v roce 2014
HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Virtual exhibition of globes. In: 9th International Workshop
Digital Approaches to cartographic Heritage, Budapešť: National Széchényi Library, 4. – 5.
9. 2014.
NEVORALOVÁ, Lada. Vltavské ostrovy na starých mapách Prahy. In: Vltavské ostrovy
v Praze, Praha: PřF UK v Praze, 27. 11. 2014.
NOVOTNÁ, Eva. The Cartographic Materials and RDA. In: 19th Conference of the Groupe
des Cartothécaires, Lublaň: City Museum of Ljubljana, 22. – 24. 5. 2014.
NOVOTNÁ, Eva. Orteliova biblická mapa Putování a život patriarchy Abraháma In:
Sympozium Z dějin geodézie a kartografie: prezentace na konferenci ze dne 27. 11. 2014.
Praha: NTM, 2014.
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Publikační činnost Mapové sbírky a o Mapové sbírce
Markéta Hyndráková, (tel. 221 951 590, marketa.hyndrakova@natur.cuni.cz)
Publikační činnost Mapové sbírky a projektu TEMAP:
BAYER, Tomáš. Estimation of an unknown cartographic projection and its parameters from
a map. GeoInformatica. 2014, roč. 18, č. 1, s. 1-49. ISSN 1384-6175.
CHRÁST, Josef. Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi. Ikaros [online]. 2014, roč. 18,
č. 2. ISSN 1212-5075 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z WWW: http://www.ikaros.cz/node/8155.
NOVOTNÁ, Eva. Catalogación de documentos cartográficos en RDA. El profesional de la
información. 2014, roč. 23, č. 2, s. 195-203. ISSN 1386-6710.
NOVOTNÁ, Eva. Full texts in the Czech geographical bibliography database. Geoinformatics
FCE CTU. 2014, roč. 13, č. 1, s. 5-10. ISSN 1802-2669.
NOVOTNÁ, Eva. Katalogizace glóbů. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Rozpravy Národního
technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2014. ISSN 01399810.
NOVOTNÁ, Eva. Třetí vojenské mapování: vybrané problémy první české katalogizace.
In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 1 vyd. Praha:
Národní technické muzeum, 2014. ISSN 0139-9810.
NOVOTNÁ, Eva. Volně dostupná díla českých kartografů (1933-1943). Geodetický
a kartografický obzor. 2014, roč. 60, č. 3, s. 51-59. ISSN 1805-7446.
NOVOTNÁ, Eva. Výstava Poklady mapové sbírky. Zeměměřič [online]. 2. 5. 2014, roč. 20, č.
5/6. [cit. 2014-12-11]. ISSN 1211-488X. Dostupné z WWW:
http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=4485.
NOVOTNÁ, Eva. Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map. Zeměměřič [online].
26. 11. 2014, roč. 20, č. 11/12. [cit. 2014-12-11]. ISSN 1211-488X. Dostupné z WWW:
http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=4624.
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NOVOTNÁ, Eva a Petr SOBOTKA. Unikátní historické mapy v české sbírce [online]. Praha:
ČR, 14. 12. 2014 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z WWW:
http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/unikatni-historicke-mapy-v-ceske-sbirce-1361936.
NOVOTNÁ, Eva a Markéta HYNDRÁKOVÁ. Univerzita Karlova zpřístupnila první českou
virtuální sbírku glóbů. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1. ISSN 1212-5075 [cit. 2014-12-11].
Dostupný z: http://www.ikaros.cz/node/8129.
NOVOTNÁ, Eva a Tereza BURIANOVÁ. Magazín Leonardo: neživá příroda [online].
Praha: ČR Plus, 17. 12. 2014 21:40 [cit. 2014-12-18]. Dostupné z WWW:
http://www.rozhlas.cz/leonardo/magazinleonardo/_zprava/magazin-leonardo-neziva-priroda-1431613.
NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. The Treasures of map
collection: exhibition catalogue 7th May - 31st July 2014. Prague: Charles University, 2014.
105 s. ISBN 978-80-7444-026-7.
RADVÁKOVÁ, Tereza, Eva NOVOTNÁ a Jakub LANGHAMMER. Svět očima našich
předků [online]. Praha: ČT1, 2014 [cit. 2014-06-16]. Dostupné z WWW:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100508/obsah/324959svet-ocima-nasich-predku.
VOŽENÍLEK, Vít a kol. Kouzlo starých map = Ars magica antiquae tabulae geographicae.
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 107 s. ISBN 978-80-244-3978-5.

Výsledky aplikovaného výzkumu z TEMAP
BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map’s projection using the GaussNewton method. Software. 2014. Dostupné z WWW:
http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_gauss_newton.html
BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map’s projection using the trust region
approach: modified More-Sorensen method. Software. 2014. Dostupné z WWW:
http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_trust_region.html
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BAYER, Tomáš. Estimation of the parameters of the map’s projection using the quasiNewton method: hybrid Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno method. Software. 2014.
Dostupné z WWW: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/detectproj/temap_hybrid_bfgs.html
BAYER, Tomáš a Markéta POTŮČKOVÁ. Nova Totius Regni Bohemiae: kartometrická
analýza Vogtovy mapy Čech. Specializovaná mapa s odborným obsahem. 2014. Dostupné též
z WWW: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/kartometr-analyzy/specializovanamapa/pruvodni-zprava
BRŮHA, Lukáš. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů.
Certifikovaná metodika. 2014. 38 s. Dostupné též z WWW:
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/dokumenty/metodika_bruha_uk_2014_final.pdf
BRŮHA, Lukáš. MTDTRasPub. Software. 2014.
NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle
RDA. Certifikovaná metodika. 2014. 79 s. Dostupné též z WWW:
http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84mapova-sbirka-uk/112-certifikovana-metodika-pro-katalogizaci-kartografickych-dokumentupodle-rda
NOVOTNÁ, Eva. Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků
a rukopisu podle RDA v MARC21. Certifikovaná metodika. 2014. 111 s. Dostupné též
z WWW: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirkyuk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/113-metodika-pro-katalogizaci-starych-kartografickychtisku-a-rukopisu-podle-rda-v-marc21
NOVOTNÁ, Eva a kol. Poklady Mapové sbírky. Výstava. 2014. Dostupné též z WWW:
http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=1265082&silo_library=GEN01
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Propagace Mapové sbírky
BEDNÁŘOVÁ Hana. Výstava Poklady Mapové sbírky [online]. Praha: České geografická
společnost, 8.5.2014 [cit. 2014-10-16]. Dostupné z WWW:
http://geography.cz/2014/05/vystava-poklady-mapove-sbirky-tiskova-zprava/.
BEDNÁŘOVÁ, Hana. Začalo další kolo soutěže v poznávání starých map [online]. Praha:
České geografická společnost, 26. 11. 2014 [cit. 2014-12-09]. Dostupné z WWW:
http://geography.cz/2014/11/zacina-dalsi-kolo-souteze-v-poznavani-starych-map/.
ČTK. Laická veřejnost se může zapojit do digitalizace starých map [online]. Praha: České
noviny.cz, 24. 11. 2014 [cit. 2014-11-27]. Dostupné z WWW:
http://www.ceskenoviny.cz/veda_a_technika/zpravy/laicka-verejnost-se-muze-zapojit-dodigitalizace-starych-map/1150887.
FIALOVÁ, Dana. Vltavské ostrovy v Praze: nová výstava na Geografické sekci [online].
Praha: PřF UK, 2014 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z WWW:
https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/vltavske-ostrovy-v-praze-nova-vystava-nageograficke-sekci.
GEOBUSINESS. Jaké poklady skrývá mapová sbírka na Univerzitě Karlově? Přijďte se
podívat. Geobusiness.cz [online]. 2014, roč. 12, č. 5,[cit. 2014-10-16]. ISSN 1802-4521
Dostupné z WWW: http://www.geobusiness.cz/2014/05/jake-poklady-skryva-mapova-sbirkana-univerzite-karlove-prijdte-se-podivat/
GEOGRAFICKÁ sekce. Výstava Albertovská geografie [online]. Praha: PřF UK, 2014 [cit.
2014-12-11]. Dostupné z WWW: https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapovasbirka/aktuality/vystava-albertovska-geografie
GISportal. Výstava poklady Mapové sbírky (TZ). Gisportal [online]. 2014, č. 5. [cit. 2014-0507]. ISSN: 1804-8498. Dostupné z WWW: http://www.gisportal.cz/2014/05/vystava-pokladymapove-sbirky-tz/
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JEČMÍKOVÁ, Alena Výstava Poklady mapové sbírky [online]. Praha: PřF UK, 2014 [cit.
2014-06-16]. Dostupné z WWW: https://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/vystavapoklady-mapove-sbirky
MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Pravidla soutěže [online]. Brno: MZK, ©2014 [cit.
2014-12-11]. Dostupné z WWW: http://www.staremapy.cz/pravidla-souteze/
PRAHA Press. Světové unikáty a umělecká historická díla kartografie představuje výstava
Poklady Mapové sbírky. Praha Press [online]. 2014, roč. 7, č. 2. [cit. 2014-06-16]. Dostupné
z WWW: http://www.prahapress.cz/svetove-unikaty-a-umelecka-historicka-dila-kartografiepredstavuje-vystava-poklady-mapove-sbirky.html
RYLICH, Jan. Pozvánka na výstavu Poklady Mapové sbírky. In: Ikaros.cz [online]. 2014, roč.
18, č. 5. [cit. 2014-06-16]. ISSN 1212-5075. Dostupné z WWW:
http://www.ikaros.cz/pozvanka-na-vystavu-poklady-mapove-sbirky
STODOLA, Milan. Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map [online]. Liberec: TU,
27. 11. 2014 [cit. 2014-12-27]. Dostupné z WWW: http://knihovna.tul.cz/Zacina-dalsi-kolosouteze-v-poznavani-starych-map-160099.php
TECHNET. Tady všude byli lvi. V Praze probíhá ojedinělá výstava starých map [online].
Praha: MAFRA, 2014 [cit. 2014-06-16]. Dostupné z WWW: http://technet.idnes.cz/vystavastarych-map-prf-uk-d0n-/veda.aspx?c=A140604_085216_veda_mla.
VLČKOVÁ, Eva. Staré mapy ožívají v počítači: dobrovolníci mohou od zítřka opět pomáhat
se zpracováváním starých naskenovaných map. Lidové noviny. 26.11.2014, roč, 26, s. 16.
ISSN 1213-1385.
VLČKOVÁ, Eva. Staré mapy ožívají v počítači. Pomoci mohou dobrovolníci [online]. Praha:
LN, 2014 [cit. 2014-12-09]. ISSN 1213-1385. Dostupné z
WWW: http://www.lidovky.cz/stare-mapy-ozivaji-v-pocitaci-d2o/veda.aspx?c=A141201_121742_ln_veda_ape.
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VLČKOVÁ, Eva. Svět očima kartografů. Prohlédněte si unikátní historické mapy [online].
Praha: LN, 2014 [cit. 2014-05-07]. ISSN 1213-1385. Dostupné z WWW:
http://www.lidovky.cz/prohlednete-si-unikatni-historicke-mapy-ffk/veda.aspx?c=A140506_165155_ln_domov_jzl
ZDRÁHALOVÁ, Helena. Propojte minulost s přítomností. Milovníky starých map a historie
čeká soutěž. iForum [online]. 2014 [cit. 2014-11-27]. ISSN 1214-5726. Dostupné z WWW:
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15453.html.
ŽABIČKA, Petr. Začíná druhé kolo soutěže s projektem StaréMapy.cz. Ikaros [online]. 2014,
roč. 18, č. 11 [cit. 2014-12-09]. ISSN 1212-5075. urn:nbn:cz:ik‐008321. Dostupné z WWW:
http://www.ikaros.cz/node/8321.
ŽÁBIČKA, Petr a Ondřej DEDEK. Digitalizace starých map [online]. Praha: Česká televize,
©2014 [cit. 2014-12-11]. Dostupné z WWW:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/214411010121207/video/.

Obr. č. 32 Ukázka propagace Mapové sbírky v médiích. (Zdroj http://www.lidovky.cz/)
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Restaurování unikátních dokumentů
Markéta Hyndráková (tel. 221 951 590, marketa.hyndrakova@natur.cuni.cz)
Staré mapy, glóby a další dokumenty bývají často znečištěné nánosy prachu, v mnoha
případech dochází k degradaci papíru, plátna či pergamenu účinkem vlhka nebo naopak
suchem a světlem, vlivem nevhodného uložení po dobu několika desetiletí i staletí
a nevhodnou manipulací. Takových objektů je ve sbírce celá řada, a proto je snahou vedení
proces chátrání zastavit, nebo alespoň zpomalit, aby mohly být památky uchovány pro další
generace.

Restaurátorský

zásah

je

u

takových

dokumentů

potřeba

realizovat

ještě před digitalizací, protože poničené exempláře nemohou podstoupit náročný digitalizační
proces. Restaurování starých tisků je velice nákladné, proto si sbírka může dovolit nechat
opravit pouze zlomek z objektů, které by zásah restaurátorů skutečně potřebovaly.
V průběhu tří let (2011-2014) bylo provedeno 18 restaurování za celkovou částku
338 000 Kč. Níže, viz tabulka v příloze 1, je uveden přehled restaurovaných exemplářů
od roku 2011 do konce roku 2014. Podrobnému popisu s dalšími ukázkami restaurovaných
objektů je věnována samostatná webová stránka na této adrese:
https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/restaurovani. Kromě komparačních
fotografií lze na stránce nalézt i odkazy na restaurátorské zprávy.
Na následujících snímcích je na ukázku zachycen stav, jak můžou vypadat dokumenty
před restaurováním a po něm. Fotografie (Obr. č. 33 a Obr. č. 34) přibližují světově unikátní
barokní nástěnnou mapu od Fredericka de Wita s názvem Nova et accurata totius Germaniæ
tabula, která byla ve sbírce identifikována v roce 2013. Mapa byla před restaurováním
ve velmi špatném stavu, téměř se rozpadala na malé části. Restaurování provedl na začátku
roku 2014 RNDr. Miroslav Široký, CSc. Přiložené snímky pochází z jeho zprávy, ve které
zachytil průběh prací. Pro doplnění jsou uvedeny také snímky zachycující glóbus, jehož
autorem je Joducus Hondius. Stav před a po zásahu restaurátora je na fotografiích Obr. č. 35
a Obr. č. 36.
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WIT, Frederick de. Nova et accurata totius Germaniæ tabula. Amsterdam: F. de Wit,
[mezi 1640 a 1690]. 1 mapa.

Obr. č. 33 Celá mapa před restaurováním. (Zdroj archiv Mapové sbírky, autor M. Široký)

Obr. č. 34 Celá mapa po restaurování. (Zdroj archiv Mapové sbírky, autor M. Široký)
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HONDIUS, Jodocus. Globus terrestris summa curra ac diligentia. Amsterodami: Jodoco
Hondio, 1613. 1 zemský glóbus. Průměr 55 cm.

Obr. č. 35 Celý glóbus před restaurováním. (Zdroj archiv Mapové sbírky, autor M. Široký)

Obr. č. 36 Celý glóbus po restaurování. (Zdroj archiv Mapové sbírky, autor M. Široký)
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Prezentace Mapové sbírky na webu
Josef Chrást (tel. 221 952 203, josef.chrast@natur.cuni.cz)
Webové stránky Mapové sbírky fungují v rámci jednotného fakultního portálu na adrese
https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka.

Informativní

účel

webu

spočívá

v poskytování přehledných, ucelených a aktuálních informací o dění v Mapové sbírce, její
organizaci a historii (viz Obr. č. 37). Struktura webu vychází z logických požadavků uživatelů
služeb sbírky.
Kromě kontaktů na zaměstnance zde badatelé naleznou užitečné informace vztahující
se k otevírací době sbírky, jejímu badatelskému řádu a podmínkám registrace, ceníku
poskytovaných služeb, vzorům smluv pro užití dokumentů, užitečné odkazy do katalogu
a online Digitálního repozitáře UK a mnoho dalších. Pro zájemce o exkurze v Mapové sbírce
jsou zde v přehledné formě připraveny ucelené informace o Kuchařově galerii kartografie,
cenách prohlídky a možnosti využití odborného výkladu pro organizované skupiny.
Virtuální prohlídka hlavního sálu sbírky od Michala Kowalského zpřístupněná formou Flash
aplikace umožňuje zájemcům nahlédnout do secesního interiéru hlavního sálu. Na webu je
možné nalézt užitečné informace o výstavách, které Mapová sbírka v minulosti připravila,
ale i o možnosti jejich zapůjčení.

Obr. č. 37 Struktura webu Mapové sbírky. Vlevo odkazy na kategorie, uprostřed aktuality.
(Zdroj https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/)
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Samostatnou skupinu představují odkazy na aktuální vědecké projekty, do kterých je Mapová
sbírka zapojena. V prvé řadě se jedná o projekt TEMAP a navazující službu StaréMapy.cz.
Bližší informace o činnosti Mapové sbírky a dalších institucí z Univerzity Karlovy v rámci
projektu TEMAP lze nalézt na stránkách: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php, kde je
pro zájemce připraveno množství odborných e-learningových přednášek k problematice
digitalizace a katalogizace starých map, jejich georeferencování a kartometrických rozborů.
Na webu sbírky se mohou zájemci dozvědět také mnohé o restaurování glóbů a starých map
z jejího fondu. Odkazy s externími články informují o zajímavých mediálních ohlasech
na činnost Mapové sbírky spjatou zejména s výstavní činností.
Nedílnou součást stránek sbírky tvoří podrobné medailonky věnované významným vědeckým
osobnostem spjatým s jejími osudy. Podrobné životopisy prof. Václava Švambery, prof. Karla
Kuchaře, doc. Ludvíka Muchy, dr. Olgy Kudrnovské a RNDr. Ivana Kupčíka, zpracované
zejména Evou Novotnou a Mirkou Tröglovou Sejtkovou, na pozadí dokreslují vrcholné fáze
i pády jedné z nejvýznamnějších mapových sbírek na území České republiky.
Příspěvky o prof. Švamberovi, prof. Kuchařovi a doc. Muchovi jsou zpřístupněny díky vedení
a zaměstnancům sbírky také na stránkách otevřené encyklopedie Wikipedie (viz Obr. č. 38).
Prof. Karlu Kuchařovi je díky projektu TEMAP a díky velkorysosti dědice věnován
samostatný portál na adrese: http://web.natur.cuni.cz/gis/kuchar/. Ten doplňují plné texty
autorových odborných, ale zároveň i velmi čtivých studií z oblasti geografie a zejména dějin
kartografie.

Obr. č. 38 Článek o prof. V. Švamberovi ve Wikipedii.
(Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Švambera)
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Prezentace sbírky na Facebooku
Lada Nevoralová, (tel. 221 951 967, lada.nevoralova@natur.cuni.cz )
V roce 2014 se Mapová sbírka rozhodla přiblížit uživatelům, kteří komunikují především
prostřednictvím sociálních sítí. V září byla založena profilová stránka na síti Facebook.
Adresa stránek je: www.facebook.com/mapovka. Za tři měsíce fungování (aktuální ke konci
roku 2014) získala stránka 83 označení „To se mi líbí“. Viz Obr. č. 39.

Obr. č. 39 Profil Mapové sbírky na sociální síti Facebooku.
(Zdroj https://www.facebook.com/mapovka)

Facebook má mnoho výhod. Jednak je to aktuálnost, tedy živé každodenní spojení s uživateli.
Dále se prostřednictvím sdílení a označování příspěvků mohou oslovovat také zájemci,
kteří by se o sbírce jinou cestou nedozvěděli. Facebook totiž propojením přátel a provázaností
zobrazovaných statusů nabídne příspěvky či fotografie i lidem, kteří stránku zatím neoznačili.
Stačí, že mají v přátelích někoho, koho už stránky zaujaly. Tím se zvyšuje dosah poznámek
i pravděpodobnost, že se dostanou k někomu, pro koho budou přínosem. Touto formou
se například může rozšířit povědomí o exkurzích a možnostech návštěv sbírky. Na profilu
jsou vyvěšovány všeobecné informace (pozvánky na výstavy, zajímavé přednášky, odkazy
na články) i aktuální zprávy přímo ze sbírky (například stav digitalizace, zpřístupnění další
dávky skenů, fotografie z exkurzí).
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Celkem bylo zveřejněno 44 příspěvků, průměrný dosah jednoho příspěvku (stavu) je 96 lidí,
největší dosah, 315 oslovených uživatelů, měl příspěvek o možnosti zakoupení pexesa
s fotografiemi glóbů. Další nejvíce rozšířený příspěvek se týkal nového kola soutěže
v georeferencování starých map (dosáhl ke 252 uživatelům a oslovil 40 z nich).
Nejpopulárnější fotografií zveřejněnou na profilu Mapové sbírky byla mapa vystavená
u příležitosti státního svátku 28. října(viz Obr. č. 40). Mapa zachycovala situaci v roce
1918, kdy

byly

plánovány

hranice

Československé

republiky,

sdílením

dosáhla

až ke 246 uživatelům, z nichž 159 zaujala (klikli na ni, dále ji sdíleli a líbila se jim).

Obr. č. 40 Nejpopulárnější fotografie na profilu Mapové sbírky. (Zdroj KRAJČA, Jaroš. Budoucí
republika československá. V Holešově: Fr. J. Balatka, ca1918. © Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta, Mapová sbírka)

Fotografie zveřejňované na stránkách Facebooku jsou upraveny tak, aby byly v malém
rozlišení (do 100 dpi). Pokud se jedná o vystavení kopie map, je do nich vložen vodoznak
© Mapová sbírka, PřF UK v Praze.
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Výstavy
Lada Nevoralová, (tel. 221 951 967, lada.nevoralova@natur.cuni.cz )
Eva Novotná (tel.: 221 951 355, eva.novotna@natur.cuni.cz)
Mapová sbírka se v roce 2014 organizačně spolupodílela na přípravě výstav pořádaných
v předsálí Knihovny geografie a Mapové sbírky. Jako hlavní pořadatel připravila výstavu
Poklady Mapové sbírky (viz Obr. č. 41 a kapitola TEMAP). Výstava byla zahájena
vernisáží, kde promluvila ředitelka sbírky PhDr. et Mgr. E. Novotná a proděkan Geografické
sekce PřF UK doc. RNDr. J. Langhammer Ph.D.

Obr. č. 41 PhDr. et Mgr. Eva Novotná (uprostřed) během komentované prohlídky výstavy
Poklady Mapové sbírky.
(Zdroj archiv Mapové sbírky, autor Michaela Alijonov Hametová)

Součástí výstavy byly také tři komentované prohlídky, kterými prováděli autoři výstavy
a katalogu The treasures of map collection Mgr. J. Chrást, PhDr. et Mgr. E. Novotná a Mgr.
M. Tröglová Sejtková (Obr. č. 42). Tento katalog je možno zakoupit nejen přímo v Mapové
sbírce na Albertově, ale také v knihkupectví Karolinum v Celetné ulici v Praze. Poklady
mapové sbírky měly velmi vysoký ohlas nejen u veřejnosti, ale také v médiích. Pozvánku
na výstavu zveřejnily mnohé webové portály (IKAROS, Přírodovědci.cz, Technet.cz,
GISportál, Iforum, PrahaPress ad.) a reportáž s rozhovorem s ředitelkou mapové sbírky
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odvysílala Česká televize v rámci hlavní zpravodajské relace Události 8. 5. 2014. Výstava
probíhala také během Pražské muzejní noci, díky čemuž se dostala do povědomí mnoha lidí.
Výstava byla koncipována jako putovní, proto se dále půjčuje.

Obr. č. 42 Autoři výstavy a katalogu Poklady Mapové sbírky, zleva Mgr. Josef Chrást, PhDr. et Mgr.
Eva Novotná, Mgr. Mirka Tröglová Sejtková .
(Zdroj archiv Mapové sbírky, autor M. Kowalski)

Mapová sbírka se během roku 2014 podílela na přípravě dvou dalších výstav.
Od 25. 8. do 31. 10. proběhla výstava Albertovská geografie, která představila jednotlivé
součásti geografické sekce, mimo jiné i Mapovou sbírku.
Závěr roku patřil výstavě Vltavské ostrovy v Praze. Ta se věnovala historii ostrovů, vývoji
a změnám v jejich počtu a názvech či využití a oblíbenosti ostrovů mezi obyvateli.
Pro dobovou dokumentaci ostrovů na mapách a v grafikách posloužily detailní rešerše,
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konzultace a příprava konkrétních podkladů, kopírování, skenování a příprava licenčních
smluv pro zveřejnění. Součástí výstavy byl seminář, kterého se s příspěvkem Vltavské ostrovy
na starých mapách Prahy zúčastnila Ing. L. Nevoralová.
Všechny pořádané výstavy jsou po ukončení zkatalogizovány v Knihovně geografie a jsou
k dispozici k zapůjčení do neziskových organizací, knihoven či na obecní úřady. V roce 2014
byla takto zapůjčena výstava 100 let Mapové sbírky (přehled viz Tab. č. 13). Digitální podoba
posterů je navíc zpřístupněna v Digitálním univerzitním repozitáři. Souhrn všech výstav, které
proběhly v předsálí Mapové sbírky a Knihovny geografie, je k dispozici na stránkách
knihovny na adrese: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/prehled-vystav
Tab. č. 13 Přehled půjčování výstav Mapové sbírky v roce 2014
datum instalace výstavy

název výstavy

místo instalace výstavy

24. 3. 2014 - 10. 5. 2014

100 let Mapové sbírky

Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice

15. 5. 2014 - 15. 11. 2014

100 let Mapové sbírky

Moravské kartografické centrum Velké Opatovice

Mapová sbírka se také významně podílela na konání výstavy Kouzlo starých map, která
proběhla od 20. února do 27. dubna ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a pořádala ji
Palackého univerzita. Ředitelka Mapové sbírky E. Novotná byla spoluautorkou scénáře
a odborných textů expozice, ale i kritického katalogu z výstavy. Výstavu doprovázely také
přednášky pro širokou veřejnost zaměřené na historickou kartografii, na nichž vystoupila
E. Novotná s tématem staré glóby. Celý prostor výstavy byl nafocen a zpřístupněn v rámci
virtuální prohlídky, takže si exponáty mohou prohlídnout i ti, kteří výstavu nestihli navštívit
osobně. Adresa prohlídky http://www.kouzlostarychmap.cz/virtualni-prohlidka.

Obr. č. 43 Pozvánka na výstavu Kouzlo starých map. (Zdroj http://www.kouzlostarychmap.cz/uvod)
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Průzkum speciálního fondu Mapové sbírky
Lada Nevoralová, (tel. 221 951 967, lada.nevoralova@natur.cuni.cz )
Mapová sbírka nemá ve svém fondu pouze kartografické dokumenty, ale i další druhy
dokumentů, jako jsou grafiky, fotografie, tiskové předlohy a obrazy. Množství těchto
speciálních dokumentů ve vlastnictví sbírky nebylo dosud zpracováno. V roce 2014 proběhl
průzkum tohoto fondu, v němž bylo nalezeno téměř 3 300 speciálních dokumentů (viz Tab.
č. 14).
Tab. č. 14 Průzkum speciálního fondu Mapové sbírky

dokumenty
skleněné destičky (negativ i pozitiv)
tiskové podklady (astralonové fólie, sklo)
měděné tiskové desky
papírové portréty, pohledy, fotografie
plastické mapy
modely
atlasy plastických map
celkem

přibližný počet
2970
30
2
250
28
4
2
3 300

Mezi unikáty se řadí i množství skleněných fotografických desek. V Mapové sbírce
se nachází skleněné negativy. Některé z nich byly pořízeny na počátku 20. století
pro stereoskopii (tzn. možnost vidění vyfoceného snímku ve 3D). Jiné jsou také negativy,
ale pravděpodobně tiskové předlohy. Některé skleněné destičky jsou diapozitivy, které
sloužily k promítání na diaprojektoru. Většina těchto exemplářů je černobílá, ale najde
se i několik barevných (viz Obr. č. 44). Současný stav přípravného zpracování zahrnuje
orientační počet a rozdělení desek podle základního obsahu (zahraniční snímky, snímky
z Česka, z Prahy a desky s mapami). Celkový počet skleněných desek činí téměř 3 000,
přičemž více než 1 200 z nich představují právě stereoskopické snímky (dva obrazy 8 x 8 cm
na jedné destičce), z nichž lze vytvořit výše uvedený prostorový vjem.
Mezi deskami, které sloužily jako tiskové podklady, pravděpodobně během vydávání díla
Monumenta cartographica Bohemiae, byly nalezeny také tiskové desky z mědi. Jedná
se o dvě desky zobrazující území Čech, jedna polohopisnou mapu, jedna terén. Měděné desky
představují cenný doklad k historickým tiskařským technikám, přestože tyto jsou mladšího
data. Některé tiskové podklady byly vytvořeny na fóliích s poznámkou, že se jedná
o astralonové desky.
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V depozitáři se kromě skleněných desek nachází také řada speciálních papírových
dokumentů. Byly nalezeny například kartonové portréty významných osobností z oblasti
geografie a kartografie (viz Obr. č. 45). Dále byly objeveny snímky pro antropologické rasové
studie po německé univerzitě (Archiv für Rassenbilder) čítající asi 80 ks. Dále jsou ve fondu
vyvolané fotografie a pohledy s různými motivy.

Obr. č. 44 Ukázka stereoskopické skleněné destičky.
(Zdroj Náplavka v roce 1900. Archiv Mapové sbírky)

Obr. č. 45 Ukázka papírových portrétů. Vlevo Pavel Josef Šafařík, vpravo Karel Josef Studnička
(Zdroj archiv Mapové sbírky)
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Příloha č. 1 Přehled restaurovaných dokumentů v letech 2011-2014
Předmět
Cena
Zkrácený bibliografický záznam
restaurování
v Kč
Rok 2011
Globus terrestris summa curra ac diligentia [kartografický
dokument] / a Iudoco Hondio piae mem.riae inchoatus
globosis autem directorii nautici lineis ab Adriano Venone ad
Glóbová koule a
usum navigantium accomodatus, illiusque et Iudoci Hondii
mosazný
Iunioris ope et industriae absolutus atque perfectus. -- Měřítko
1 poledníkový kruh, [ca 1:24 000 000] (180°00´00" z.d.--180°00´00"
90 000
dřevěný barokní
v.d./090°00´00" s.š.--090°00´00" j.š.). -- Amsterodami :
podstavec
Jodoco Hondio, 1613. -- 1 glóbus : kolor. mědiryt, sádra
polepená papírem, na dřevěné čtyřnožce, kovový horizontální
kruh s vyrytou stupnicí a směrovou růžicí, vertikální dřevěný
kruh s kalendářem a znameními zvěrokruhu ; průměr 55 cm
Rok 2012
Karte von dem Erzherzogthum Oesterreich oder dem Lande ob
und unter der Enns. XX. [kartografický dokument] / neu
verzeichnet herausgegeben von Franz. Joh. Jos. von Reilly ;
gestochen von Hieron. Benedicti ; zu finden im von
Reilly'schen Landkarten [und Kunstwerke Verschleiss]
Komtoir. -- Měřítko [ca 1:516 000]. 8,6 cm = 6 deutsche oder
Mapa v dezolátním
1
geographische Meilen 15 auf einen Grad. 11 cm = 5
stavu
oesterreichische Gebirgsmeilen 12 auf einen Grad. 10,5 cm = 8
oesterreichische Landmeilen 20 auf einen Grad (012°47´17"
v.d.--017°11´17" v.d./049°16´29" s.š.--047°04´32" s.š.). -Wien : im von Reilly'schen Landkarten [und Kunstwerke
Verschleiss] Komtoir, 1796. -- 1 mapa : mědiryt, kolor. ; 57 x
78 cm na listu 63 x 82 cm

2

Mapa poškozená
plísní

3

Dřevěný barokní
podstavec glóbu

CHARTE von der GEGEND um die BADESTADT TEPLITZ
im LEITMERITZER KREISE des KÖNIGREICHS
BÖHMEN [rukopis] / von Franc. Jac. Heinr. Kreybich Doct.
der Philosophie, Canonicus und Pfarr zu Schüttenitz. -Měřítko [ca 1:100 000]. 7,1 = 1 geographische Meile. 9 cm = 1
Meile von 2 Stunden (013°30´57" v.d.--014°04´44"
v.d./050°45´38" s.š.--050°25´02" s.š.). -- 1810. -- 1 mapa :
barev. ; 37 x 40 cm na listu 40 x 44 cm
Globus terrestris summa curra ac diligentia [kartografický
dokument] / a Iudoco Hondio piae mem.riae inchoatus
globosis autem directorii nautici lineis ab Adriano Venone ad
usum navigantium accomodatus, illiusque et Iudoci Hondii
Iunioris ope et industriae absolutus atque perfectus. -- Měřítko
[ca 1:24 000 000] (180°00´00" z.d.--180°00´00"
v.d./090°00´00" s.š.--090°00´00" j.š.). -- Amsterodami :
Jodoco Hondio, 1613. -- 1 glóbus : kolor. mědiryt, sádra
polepená papírem, na dřevěné čtyřnožce, kovový horizontální
kruh s vyrytou stupnicí a směrovou růžicí, vertikální dřevěný
kruh s kalendářem a znameními zvěrokruhu ; průměr 55 cm
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4 000

4 000

39 000

Rok 2013
Globus Cœlestis in quo omnes Asterismi delineati
[kartografický dokument] / cura et impensis Matthæi Seutteri. Glóbová koule,
- Měřítko neuvedeno. -- August. : impensis Matthæi Seutteri,
dřevěný rovníkový
1
[1710]. -- 1 glóbus : barevný, 20 mědirytových papírových dílů
kruh a mosazný
na sádře, dřevěný horizontální kruh s kalendáriem, na
poledníkový kruh
dřevěném podstavci se čtyřnožkou ; průměr 21 cm, ve
skleněné krabici 37x37x37 cm

30 000

NOBILISS.IS ILLUSTRISS.IS[QUE] D.D. Hollandiæ,
Zelandiæ ac Westphrisiæ Ordinibus PP. P. Clementiss.is Hanc
Terræ Marisq[ue] Sphæram, summâ diligentiâ accuratissime
fabricatum, Debiti honoris gratiq[ue] animi testimonium L. M.
Glóbová koule,
D.D.D. [kartografický dokument] / Guilielmus Janssonius
dřevěný rovníkový Blaeu. -- Měřítko [ca 1:56 000 000] (180°00´00" z.d.-2
kruh a mosazný
180°00´00" v.d./090°00´00" s.š.--090°00´00" j.š.). -poledníkový kruh [Amstelodamum] : Guilielmus Janssonius Blaeu, 1602. -- 1
glóbus : barevný, 12 mědirytových papírových dílů na sádře,
dřevěný horizontální kruh s kalendáriem, mosazný
poledníkový kruh s vyrytou stupnicí, na dřevěném podstavci se
čtyřnožkou ; průměr 24 cm, ve skleněné krabici 41x40x40 cm

33 000

Charte von Africa [kartografický dokument] : nach den besten
astronomischen Ortsbestimmungen, den neuesten
Reisebeschreibungen, und den zuverlässigsten Hülfsmitteln
entworfen. -- Měřítko [ca 1:17 500 000]. 6,3 cm = 150
Mapa v dezolátním Geographische Meilen 15 auf 1 Grad. 6,3 cm = 215
3
stavu
Französische Meilen 25 auf 1 Grad. 6,3 cm = 700 Englische
See Meilen 70 auf 1 Grad. 6,3 cm = 200 Gemeine See Meilen
20 auf 1 Grad (025°39´50" z.d.--062°13´35" v.d./037°34´45"
s.š.--037°51´27" j.š.). -- Augsburg : Johannes Walch, 1828. -1 mapa : kolor. ; 45 x 55 cm na listu 60 x 82 cm

2 000

Specialkarte der West-Küste von Afrika von Cabo Blanco bis
Cabo Verga [kartografický dokument] : nebst dem Lauf der
Flüsse Senegal und Gambia / von Herrn D'Anville für die
Ostindische Gesellschaft verfasst. -- Neü Hsg.. -- Měřítko [ca
1:1 300 000]. 18,5 cm = 50 Französische Meilen von 3000
Mapa v dezolátním
4
geometrischen Schritten oder von 2500 Klaften. 2039 cm = 50
stavu
See Meilen von 2850 Klaftern. 16,8 cm = 30 Geographische
oder deutsche Meilen (019°35´26" z.d.--009°49´18"
z.d./021°16´44" s.š.--015°09´25" s.š.). -- Brün : F.A. Schræmbl
: I.G. Traßsler, 1786. -- 1 mapa na 2 listech : kolor. ; 50 x 68
cm na listech 63 x 87 cm

3 000

[Rumburk a okolí] [rukopis] / [Kreibich]. -- Měřítko
neuvedeno (014°32´45" v.d.--014°40´23" v.d./050°59´10" s.š.-050°54´16" s.š.). -- [mezi 1805 a 1830]. -- 1 mapa : kolor. ;
53 x 63,5 cm na listu 57 x 79 cm

2 000

Mapa napadená
5 plísní, v
dezolátním stavu
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Gvinea propria nec non Nigritiæ vel Terræ Nigrorvm maxima
pars, geographis hodiernis dicta ultraq Æthiopia inferior, &
hujus quidem pars australis itineri Guineensi D. de Marchais
[kartografický dokument] / ex delineationibus Anvillianis ;
insertis secundum leges projectionis stereographiciæ Hasianæ
= La Gvinee de meme que la plus grande partie du Pais des
Mapa v dezolátním Negres, appellées par les geographes moderns Ethiopie
6
stavu
inferievre & meridionale, inséré au Voyage du Chev. de
Marchais / tirées des morceaux geographiques de Mr. d'Anville
; puis desinées suivant le Loix de la nouvelle projection de feu
Mr. le Prof. Has. -- Měřítko neuvedeno ; stereografické
zobrazení (017°44´34" z.d.--015°28´07" v.d./015°02´05" s.š.-004°57´34" j.š.). -- Norimbergæ : Homannianos Heredes,
1743. -- 1 mapa : kolor. ; 46 x 56 cm na listu 54 x 62 cm

3 000

Rok 2014

Nástěnná mapa,
zcela v rozkladu

Nova et accurata totius Germaniæ tabula [kartografický
dokument] / auctore F. de Wit. -- Měřítko [ca 1:1 088 000 ].
10,2 cm = 15 milliaria germanica communia. 10 cm = 20
milliaria gallica sive horæ itineris (004°40´48" v.d.-019°30´42" v.d./054°57´08" s.š.--047°12´16" s.š.). -Amsterdam : F. de Wit, [mezi 1640 a 1690]. -- 1 mapa :
mědiryt, kolor., podlepena plátnem ; 136,5 x 121 cm na listu
195,5 x 156,5 cm

50 000

Glóbová koule k
digitalizaci

Hanc terrae marisq[ue] faciem qui aspicis, sic inspice ne
dispicias mutla hic mutata, sed nihil temere, quae nisi attendas,
facle fugiant [kartografický dokument] : ratio constructious in
multis nova : sec proba. Gibbum plano, planum globo
commuta vimus : duplicato labore sed [...]rtiori [...] ut
ventorium spirae iustis p. orbem t[er]arum gyrys discurrerent,
hinc factu[m] ut in omnibus terrae oris, praeter paralellocum &
preridianorum, etiam plagae ratio nobis fuerit habenda : Quae
quide[m] omnia, attento spectatori facile apparebunt / vale &
truere Guilhelmus Ianßonius Blaeu auctor et sculptor

35 000

[Kaart van Europa] [rukopis] / Evert Gÿsberts. -- Měřítko [ca
Nástěnná
1:7 800 000]. 7,5 cm = duÿtsche mÿlen men telter (049°44´45"
rukopisná mapa na
3
z.d.--046°03´16" v.d./071°14´39" s.š.--022°16´07" s.š.). -pergamenu,
1598. -- 1 mapa : kolor. pergamen ; 100 x 93 cm na listu 110 x
světový unikát
102 cm, ve dvou ozdobných dřevěných lištách

25 000

1

2
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4

Mapa v dezolátním
stavu k digitalizaci

Mapa na
5 pergamenu,
nejstarší ve fondu

6

Mapa v dezolátním
stavu k digitalizaci

7 Mapa

8 Mapa

Nova et accurata Tartariæ Europæ seu minoris et in specie
Crimæ delineatio geographica [kartografický dokument] : cum
omnibus circa Pontum Euxinum et paludem Mæotidem
jacentibus provincis / manu et sumtibus Matthæi Seuterri ;
anjezo in Verlag bey Ioh. Michael Probst. -- Měřítko [ca 1:3
000 000]. 6,5 cm = 25 milliaria germanica 15 in uno gradu. 6,8
cm = 35 milliaria galilca 20 in uno gradu (023°45´48" v.d.-043°17´10" v.d./050°07´26" s.š.--039°19´02" s.š.). -- Augsp. :
Ioh. Michael Probst, [mezi 1775 a 1790]. -- 1 mapa : kolor. ;
47,5 x 56 cm na listu 56 x 65 cm
MICHAEL TRAMIZINVS LECTORIBVS VRBIS ROMAE
ALTERAM HANC VOBIS AD PRISCAE VRBIS P
VICTORIS ET SEX RVFI CC VV COMMENTARIORVM
EXEMPLVM DAMVS / Michele Tramezzino -- Měřítko
neuvedeno (012°26´22" v.d.--012°32´01" v.d./041°55´24" s.š.-041°52´18" s.š.). -- Romæ : Michael Tramizinus, 1553. -- 1
pohledová mapa : mědiryt na pergamenu, čb. ; 41 x 69,5 cm na
listu 54 x 77,5 cm
RHENI TRICORNIS ET WIDI NOVA ET GERMANA
DESCRIPTIO, ADDITIS FLVMINIBVS ELECTORVM
PROvinciis, Ducatibus, Comitatibus, Oppidis præcipué &
Castris ad vivum repræsentatis [kartografický dokument] /
durch Diettrich von Bry. -- Měřítko [ca 1:630 000]. 4,4 cm = 7
parva miliaria. 7,8 cm = 5 milia commvnia. 6 cm = 5 milia ger.
mag. (003°05´53" v.d.--009°09´45" v.d./053°15´07" s.š.-045°00´41" s.š.). -- [S.l.] : a Theodoro de Bry Leodiensi, [mezi
1580 a 1595]. -- 1 mapa : mědiryt, čb. ; 33 x 130 cm na listu
44,5 x 139 cm
Richardi de Haldingham seu de Bello Mappamundi
[kartografický dokument] : inter annos 1276-1283 p. Ch.
conscripta Herefordi Angliae conservata / denuo edidit Conrad
Miller. -- Měřítko neuvedeno. -- Stuttgart : G.F. Krauss, 1903.
-- 1 mapa : barev., podlepena plátnem ; 69 x 58 cm na listu 81
x 63 cm
S. Beati Liebanensis Mappam mundi [kartografický dokument]
: ad exemplar ecclesiae Sancti Severi, quod nunc Parisiis
asservatur / primum integram edidit Conradus Miller. -Měřítko neuvedeno (005°58´35" z.d.--065°23´26"
v.d./059°24´52" s.š.--019°58´24" s.š.). -- Ravensburg : Otto
Maier, [1889?]. -- 1 mapa : barev. litografie ; 54 cm x 78 cm

Celkem

3 000

6 000

3 000

3 000

3 000

338 000
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Příloha č. 2 Seznam dárců 2014
Fyzické osoby
Mgr. Petr Kopička
RNDr. Jan T. Kozák CSc.

Organizace
Donald

W.

Hammer

Maps

library,

PennState

University Libraries
Government Documents, Lovejoy Library, Southern
Illinois University Edwardsville

Prof. Zdeněk Kukal

Marston Science Library, University of Florida

RNDr. Ivan Kupčík

Moravské kartografické centrum

Lic. Phil. Karel Laváček

National Library of Australia

Václav Levíček

Ústav geologie a paleontologie, PřF UK v Praze

Luděk Mucha

Ústav petrologie a strukturní geologie, PřF UK v Praze

Prof. Dr. Philippe De Maeyer

Zeměměřický úřad

Heather Ross
dhr. prof. dr.Günter Schilder
Joseph Schiro
Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Kateřina Trnavská
Mgr. Milan Vykydal
MUDr. Ivana Vondrušková
Dr. Brendan Whyte
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Příloha č. 3 Fotografie návštěvníků exkurzí v Mapové sbírce

Obr. č. 46 Exkurze pro členy katedry tělesné výchovy PřF. (Zdroj archiv Mapové sbírky)

Obr. č. 47 Exkurze žáků gymnázia v Rokycanech. (Zdroj archiv Mapové sbírky)
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Příloha č. 4 Přepis rozhovoru s Mgr. Ondřejem Dedkem, výhercem mezikola
v georeferencování na portálu Starémapy.cz
Moje ranní cvičení je klikání do starých map
Rozhovor s Ondřejem Dedkem připravil pro staremapy.cz a Mapovou sbírku Vilém Faltýnek
„Mám na referencování lehkou závislost,“ přiznává s úsměvem Ondřej Dedek, jeden
z nejaktivnějších uživatelů georeferenceru na internetovém portálu staremapy.cz. Žije
v Ostravě, je mu 47 let a pracuje jako učitel na základní škole. Učí své žáky dějepis a český
jazyk. Láska k historii ho přivedla loni i ke Starým mapám a před vynulováním internetového
počitadla měl nasbíráno rekordních 100 tisíc bodů. To znamená, že našel 50 tisíc míst
na starých mapách a k nim přiřadil ekvivalenty na současné digitální mapě.
Zní to neuvěřitelně. Jak jste se k takovému číslu propracoval?
Ke Starým mapám jsem se dostal, už přesně nevím jak, loni v březnu, krátce po zahájení
té první soutěže. Když soutěž skončila, tak jsem s tím postupně přestal. Mapy se vyčerpaly,
nemohl jsem pokračovat. Ale pak v létě mě napadlo, že bych se mohl vrátit, a od té doby
se připojuji na Staré mapy pravidelně.
Jak často si uděláte čas na prohlížení map?
Ideální a vlastně jediný možný čas je ráno po probuzení. Pravidelně každý pracovní den
kolem šesté hodiny, když odejde manželka do práce a děti ještě spí, tak mám nejvíc času.
Během dne už se pak k počítači nedostanu. Je to pro mě takový intelektuální budíček po ránu.
Kolik dokážete za jedno ráno naklikat bodů?
Obvykle za těch dvacet minut stihnu takových osmdesát bodů. Dneska ráno jich bylo asi sto
třicet, ale tam bylo nějaké Česko, tak to šlo rychle. To není ideální, tam člověk tolik
nenamáhá hlavu.
Nejsou pro vás lákavé mapy kraje, kde žijete?
To samozřejmě jsou. Z oblasti Slezska, Opavska a horní části Moravy jsem už klikl snad
do každé mapy, která je na Starých mapách dostupná. A když se nabídka dočasně vyčerpala,
tak jsem se k nim nejvíc vracel.
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Pomáhá vám v georeferencování vaše odborné zaměření na historii?
Zcela určitě. Vývoj jazyka a změny území, v tom bych se rozhodně orientoval daleko hůř.
Jaká je vaše uživatelská zkušenost se softwarovými nástroji jako je Georeferencer?
Je dobrá. Pracuji na notebooku ve Windows, ale zkoušel jsem i na tabletu s Androidem, a šlo
to dobře. Některé mapy mají lepší rozlišení než jiné, ale jde to dobře. Ale třeba počítač v práci
by to určitě neutáhl. Těžko by dokázal v nějaké rozumné rychlosti načítat mapy.
Z vašich výsledků to skoro vypadá, jako byste si dal za cíl dosáhnout nějakého kulatého počtu
bodů…
Je to tak, rozhodl jsem se, že až dosáhnu 100000 bodů, tak pod nickem „dedeon“ skončím.
V poslední době jsem se začal bát, že klikám skoro sám, že kolegy odrazuji svou nadměrnou
aktivitou, proto jsem chtěl, aby dedeon skončil. Staré mapy by mi však chyběly, tak jsem
začal znovu pod jiným jménem. Věřím, že ta nová soutěž oživí zájem lidí.
Zapojíte se po vynulování průběžných zisků do nového kola soutěže?
Pro mě už není georeferencování zajímavé jako soutěž, v podstatě už jsem trochu
na tom lehce závislý. Stalo se to součástí mého denního rytmu, takže se určitě zapojím, soutěž
nesoutěž.
Co vám dává ten kontakt se starými mapami?
Kromě toho nabuzení po ránu je to taky dobrodružství a objevování zaniklých světů. Já jsem
býval dřív aktivní turista a teď po úraze už nemůžu tolik chodit, tak možná tu potřebu
cestování, poznávání nových míst přenáším do map a poznávám svět, který býval skutečný,
a dnes z něj zbyly jen tyhle mapy.
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Webové stránky Mapové sbírky:
http://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka
Repozitář Mapové sbírky
http://repositar.cuni.cz
Geografická bibliografie online
http://www.geobibline.cz/cs
Projekt TEMAP
http://www.temap.cz/
Staré mapy
http://www.staremapy.cz/
Georeferencer
http://www.georeferencer.org/
Oldmaps online
http://www.oldmapsonline.org/
Web prof. Kuchaře
http://web.natur.cuni.cz/gis/kuchar/
Galerie glóbů
www.mapovasbirka.cz
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