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Dne 6. kv?tna roku 2014 byla v p?edsálí Mapové sbírky P?írodov?decké fakulty Univerzity Karlovy [7] na Albertov?
slavnostn? zahájena výstava Poklady Mapové sbírky. Výstavu provázel obsáhlý katalog formátu A4 s anglickým
názvem The Treasures of Map Collection. Jeho autory jsou Eva Novotná, Mirka Tröglová Sejtková a Josef Chrást.
Tentýž katalog vyšel znovu v roce 2016 v ?eském jazyce, tentokráte s názvem Poklady Mapové sbírky.
Jí samé je na více než deseti stranách v?nován rozsáhlý text Mapová sbírka v prom?nách ?asu, který nás zna?n?
podrobn? seznamuje s jejím vznikem a vývojem od po?átk? po sou?asnost, stejn? tak s osobami jejich budovatel?
a správc?, p?ípadn? s n?kterými výsledky jejich ?inností. Je to ucelený soubor mimo?ádn? zajímavých a užite?ných
informací.
Na necelých dvou stranách následuje Úvod ke katalogu výstavy a poté již od strany 18 po?íná výklad k jednotlivým
p?edstaveným mapovým výtvor?m, a? již dvojrozm?rným nebo trojrozm?rným.
Každému výtvoru je ur?ena dvojstrana. Vlevo je vždy uveden název díla, následují základní údaje, poté bližší údaje
o autorovi a nakonec o výtvoru samém. Stranu pod ?arou uzavírá vybraná p?íslušná bibliografie ur?ená zájemc?m
o další informace. Vpravo je v plné barevnosti zmenšen? reprodukováno dílo samé, a? již celé nebo jeho ?ást;
?asto je p?ipojen zv?tšený vý?ez takovéto reprodukce.
Takto katalog r?zným zp?sobem p?ipomíná celkem padesát vystavených rukopisných nebo tišt?ných map, plán?,
atlas?, glób? ?i jiných výtvor?, a? již p?vodních nebo v podob? reprodukce ?i faksimile. Hv?zdné obloze, sv?tu,
sv?tadíl?m nebo jejich ?ástem, tj. jedné nebo více zemím, p?ípadn? jejich ?ástem, náleží dvacet map, p?ípadn?
titulních list? atlas?, ?echám, Morav? a Slezsku osm, k nim p?ipo?teme též jednu mapu malého ?eského území
velkého m??ítka, plán? m?st je jedenáct, glób? sedm, nechybí ani jedna armilární sféra a nakonec ješt? jedna
kuriozita a jeden plán korábu.
Vedle p?edevším map a plán? (do dnešní doby dochovaných por?znu p?ece jen ve více kusech) byly p?edstaveny
i zcela ojedin?lé výtvory ze 16. a 17. století, pravd?podobn? zastoupené pouze v Mapové sbírce Univerzity Karlovy.
V?tšinou se jedná o výtvory rukopisné (mapa okolí Berouna od Šimona Podolského z Podolí, torzo plánu Starého
M?sta pražského, který nakreslil Samuel Globic z Bu?ína, mapa Evropy a ?ástí blízkých sv?tadíl? od kartografa
Everta Gijsbertsze), ale vyskytují se i výtvory tišt?né (neúplná mapa Evropy od Fredericka de Witta a plán obležení
Malty, o který se zasloužil tiska? Giovanni Francesco Camocio). K t?mto unikát?m lze p?i?adit i rukopisnou mapu
lokality Mo?inka v ?echách. Tu v 19. století vypracoval sám v?hlasný Joachim Barrande.
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Avšak i bez t?chto vzácností jsou i ostatní mapy, plány, atlasy a glóby mimo?ádn? cenné dobou svého vzniku
(s ko?eny v antice nebo v raném st?edov?ku), osobami svých tv?rc? (nap?íklad Jan Ámos Komenský, Václav
Hollar a zmín?ný Joachim Barrande), obsahem (zobrazené vzdálené kon?iny Afriky, Ameriky a Asie), provedením
(jako velmi podrobn? vypracované, zda?ile vykreslené nebo vytišt?né) ?i ojedin?lostí (nízkým po?tem zachovaných
kus?).
Mapová sbírka Univerzity Karlovy je sbírkou evropského významu. Je záslužné, jestliže je prost?ednictvím výstav
p?edstavována jak odborné, tak i laické ve?ejnosti. Ješt? více je záslužné, jsou-li tyto výstavy uchovány na
stránkách katalog?, jako je práv? tento. Tím spíše, je-li jazykov? p?ístupný v?tšin? v ?esku žijících zájemc?.
Výstavy kon?í, katalogy z?stávají – pro dokumentaci, pou?ení, pot?chu z krásna.
Je škoda, že zde nebylo dosaženo stejné nebo vyšší kvality tisku jako v p?ípad? p?edchozího vydání v anglickém
jazyce. Je to povzdech sm?rem k tiskárn?, nikoli k p?vodc?m katalogu. T?m náleží uznání a dík.

URL zdroje: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-3/poklady-mapovesbirky
Odkazy
[1] https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-3/poklady-mapove-sbirky
[2] https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/autori/grim-tomas
[3] https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-3
[4] https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/rubriky/recenze
[5] https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/klicova-slova/mapova-sbirka
[6] https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/klicova-slova/vystavy
[7] https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

© Svaz knihovník? a informa?ních pracovník? ?R, 2017–2019
ISSN 1213-5828

Strana 2 z 2

