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VÝZNAMNÍ KARTOGRAFOVÉ, GEOGRAFOVÉ 
A NAKLADATELÉ 16.–18. STOLETÍ 

A JEJICH DÍLA VE FONDECH VKOL

Jiří Glonek, Lubomír Novotný

O tom, že Vědecká knihovna v Olomouci ve svých útrobách přechovává bohaté 
fondy, není třeba ani v nejmenším pochybovat. Její pracovníci se snaží zpřístupnit 
laické a vědecké veřejnosti, pokud možno, i co nejširší spektrum tzv. vzácných 
fondů (rukopisy, staré tisky atd.). 

V poslední době se konečně věnovala pozornost i léta zanedbávané mapové 
sbírce, která sice svou uceleností i velikostí nemůže konkurovat známějším sbír-
kám, nicméně přesto obsahuje řady nesmírně zajímavých a vzácných kartografic-
kých exemplářů, které zahrnují široké časové období 16.–20. století. 

Bohužel jsme teprve v počátcích scelování této mapové sbírky do sourodého 
a přehledného souboru. Mnoho jednotlivých kusů tak je stále součástí běžného 
knižního fondu. 

Od podzimu roku 2004 se začala odvíjet první důležitá etapa v systematickém 
zpracování kartografické sbírky. Byl proveden důkladný soupis a revize velké části 
sbírky, doposud uložené v poměrně nedůstojných podmínkách, přičemž se přikro-
čilo k alespoň základní šetrné mechanické očistě a následné katalogizaci. Díky ní 
byly mapy „znovuobjeveny“ i pro široké kruhy zájemců z řad veřejnosti. 

Zároveň se po získání určitých finančních prostředků přikročilo k dnes již ne-
zbytné digitalizaci těchto dokumentů (i vzhledem k větší ochraně zejména starších 
děl). Takže se jejich následným zpřístupněním na webových stránkách vědecké 
knihovny završil základní proces celého snažení, který snad bude pokračovat 
i v bu doucnu. 

Prozatím poskytuje tzv. digitální knihovna map VKOL 556 mapových listů, 
zahrnujících časové rozmezí 17. až 19. století (stav k začátku roku 2006). 

Přestože mapová sbírka VKOL není dosud zdaleka zpracovaná a ukrývá zcela 
jistě ještě mnohé skvosty kartografických velikánů, je třeba alespoň zběžně upo-
zornit na některé autory či vydavatelské dílny. 

Můžeme se přitom pro lepší přehlednost držet formálního rozdělení jednotli-
vých zástupců na čtveřici tzv. kartografických škol, a sice holandskou, francouz-
skou, německou a rakouskou. 

Významní kartografové, geografové a nakladatelé 16.–18. století a jejich díla ve fondech VKOL
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Holandská škola patřila v 1. polovině 17. století k absolutnímu vrcholu kar-
tografické produkce té doby. Nepochybně se na tom lví měrou podílela expanze 
holandského námořního panství. Obchodní cesty otevíraly stále nové nepoznané 
obzory, z čehož čerpala i celá kartografická produkce. V popředí vydavatelského 
zájmu stály především atlasy s různým tematickým zaměřením, od všeobecných 
až po speciální (plány měst, jednotlivých krajin a provincií). Díky starším předlo-
hám z dílen Abrahama Ortelia (1527–1598)1 či Gerharda Mercatora2 (1512–1594) 
mohli jejich nástupci plně rozvinout a zdokonalovat další produkci holandské 
školy, která si v době nebývalé konjunktury získala mezinárodní charakter také 
prostřednictvím jazykových mutací. Navíc v případě zániku některé z dílen pře-
cházely tiskové matrice do majetku jiných, takže příslušné reprodukce doznaly 
jen formální změny v případě nakladatele. 

Předmětem zájmu se tak stala například Mercatorova pozůstalost, kterou z části 
právě od počátku 17. století doplňoval klan Hondiů (konkrétně Jodocus a Henricus 
Hondius, případně Jan Janszonius).3

Fondy VKOL ukrývají i vzorek z produkce dalšího významného amsterdam-
ského podniku Willema Janszoona Blaeua (1571–1638).4

Francouzská škola, která v průběhu 18. století přebírá vedoucí postavení v kar-
tografii i geografii, je ve sbírce VKOL reprezentována zejména dvěma čelnými 

1  Z fondu VKOL je třeba upozornit zvláště na sig. 19.859 – Epitome Theatri Orteliani, vydané 
v Antverpách roku 1589, které krom průvodních textů obsahuje i 110 map, z velké části evropského 
kontinentu i Asie, ovšem nechybí ani zobrazení Amerik a Afriky. Mnohem rozsáhlejší, provedením 
kvalitnější a bohatě zdobené je dílo pod sig. III 19.561 – Theatrum Orbis Terrarum (Antverpy 
1609). Za zmínku rozhodně stojí i „geografická encyklopedie“ pod sig. 19.369 – Abrahami Or-
te lii Antverpiani Thesaurus Geographicus Recognitus et Auctus in quo omnium totius Terrae 
Re giuonum, Montium, Promontorium, Collium, Silvarum etc. (Hanoviae 1611). 

2  Z fondu VKOL jde například o sig. III 19.561 – Atlas Minor, vydaný J. Hondiem roku 1569 
v Amster damu (poprvé v německé mutaci). VKOL vlastní i kolorovanou latinskou verzi z roku 
1671, vydanou dle starší předlohy v Arnhemu J. Janszoniem. Nechybí ani monumentální atlas pod 
sig. III 19.562 – Gerardi Mercatoris Atlas sive Cosmographicae Meditationis de Fabrica Mundi 
et Fabricati Figura, vydaný H. Hondiem roku 1623 v Amsterdamu. 

3  HORÁK, Bohuslav a kol.: Dějiny zeměpisu III. Novověk od 17. století. Praha 1968, s. 78–79. 
4  V jeho případě VKOL uchovává několik monumentálně koncipovaných a umělecky zvláště hodnot-

ných atlasů např. pod sig. IV 51.740 – Geographia Blaviana alias Atlas major sive Cosmographia 
Blaviana (bohužel se vlivem krádeží z minulých let dochovaly pouze tři svazky z původních 
je denácti – konkrétně jde o třetí svazek věnovaný Germanii, sedmý svazek věnovaný Gallii 
a Hel vetii a desátý svazek zaměřený na asijský prostor); dále sig. IV 51.744 – Novus Atlas, das 
ist Weltbeschreibung mit schönen newen außführlichen Land-Taffeln (Amsterdam 1641–1642, 
3 svazky). 
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představiteli, a sice Nicolasem Sansonem d’Abeville (1600–1667),5 jehož mapy 
soustředil Hubert Charles Jaillot v roce 1692 do souboru Atlas Nouvelle, a Jeanem 
Baptistou Bourguignonem d’Anville (1697–1782). 

Zvláště u d’Anvilla je patrná výrazná orientace na tzv. historickou geografii 
(antickou), což můžeme zcela konkrétně dokumentovat na jeho díle Géographie 
ancienne abrégée,6 věnovaném právě starověkému zeměpisu. D’Anville, který 
se za celý svůj život nevzdálil z Paříže na víc jak 40 mil, dovedl udivovat sou-
časníky neuvěřitelnou přesností a intuicí při svých kartografických reprodukcích. 
Soustředil se i na zachycení geografických jevů uvnitř pevnin. Zde osvědčil vyvi-
nutý kritický smysl, neboť se nedal zlákat lacinými, a ve své postatě pochybnými, 
prameny. Naopak byl první, kdo ve svých pracích podal současný stav zeměpisné-
ho vědění, oproštěného od nereálných prvků, dohadů nebo chybně pochopených 
zpráv. Nelekal se ponechat prázdné plochy v místech, pro která tehdejší karto-
grafii chyběly relevantní informace7 (viz jeho proslulá mapa Afriky z roku 1749). 
Zanechal po sobě rozsáhlé dílo a na svou dobu obdivuhodnou mapovou sbírku 
(přes 10 000 inventárních položek), kterou odkoupila francouzská vláda. 

Německá škola, které dlouhý čas citelně scházelo jakési přirozené centrum 
v podobě Amsterdamu nebo Paříže, si i přes určité potíže, pramenící z teritori-
álního roztříštění, nakonec „našla“ středisko v Norimbergu, potažmo Augsburg. 
Velkou zásluhu na tom měla slavná kartografická dílna Johanna Baptista Homanna 
(1664–1724), který si vydobyl pozici nejslavnějšího kartografa Německa. I on 
těžil ze starších francouzských a nizozemských předloh, nicméně je dále zdo-
konaloval a zaváděl i některé novoty (nové druhy atlasů, poznámky k polední-
kům aj.) Z Homannovy produkce, dosahující vysoké kvality i kvantity, vynikaly 
zejména jeho atlasy.8 Sám spolupracoval s řadou předních německých učenců 
jako například se zeměpiscem a historikem Johannem Hübnerem či matematikem 
a astronomem Tobiasem Mayerem atd. Po Homannově smrti firma nezanikla, 
nýbrž pokračovala pod obchodní hlavičkou dědici Homannovi. Po roce 1755 již 
ovšem trpěla viditelným odborným i obchodním úpadkem. Přesto působila až do 
roku 1848. 

Významní kartografové, geografové a nakladatelé 16.–18. století a jejich díla ve fondech VKOL

5  Ve VKOL např. cenná geografická „příručka“ pod sig. VI 51.566 – Nouvelle Introduction a la 
Geographie pour l’ usage de Monseigneur le Dauphin (součást souboru Atlas Nouvelle), vydaný 
roku 1692 v Paříži Hubertem Ch. Jaillotem. 

6  Ve VKOL pod sig. 19.711 (obsahuje řadu map). 
7  HORÁK, s. 76 a 90. 
8  Homannovy atlasy se bohužel v minulosti staly předmětem krádeží, takže ve fondu VKOL nyní 

zbylo jen torzo několika mapových listů (viz např. sig. V 51. 917 – Insula Creta hodie Candia). 
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Homannovo nadání zdědil i jeho žák Georg Matthäeus Seutter9 (1678–1757), 
který se u něj vyučil a následně založil v Augsburgu roku 1707 vlastní nakla-
datelství, zaměřené rovněž na produkci map a atlasů. Je příznačné, že část jeho 
měděných tiskových desek, a v neposlední řadě zavedeného jména, hodlal vy-
užít další význačný německý kartograf Tobias Conrad Lotter (1717–1777), jinak 
Seutterův zeť.10 

Stejně jako Homannovu, tak i Seutterovu dílnu můžeme v 18. století směle 
považovat za nejvýznamnější nejen v německém jazykovém prostoru, ale i v celé 
Evropě. 

Ostatně oba pánové si za svou činnost vysloužili čestný titul „geograf svatého 
císařského veličenstva“. 

Rakouská škola se po dlouhou dobu nacházela ve stínu své německé sest-
ry, i když již za slezských válek se v monarchii objevili soukromí nakladatelé, 
vydávající zejména velmi oblíbené mapy a plány bitev, jako Jacob Johann Lidl 
(1696–1771)11 nebo Johann Thomas Trattner (1717–1791). 

Za jistý zlom či zásadní impuls v prosazení rakouských kartografů můžeme 
pokládat rok 1766, kdy jistý Jacob Schmutzer, vyškolený na státní útraty v Paříži, 
zakládá ve Vídni školu pro mědirytce, což se zdá být, s ohledem na proslulé vyda-
vatele typu Hondia, Homanna či Blaeua, kteří byli rovněž vyučení rytci následně 
nastupující vlastní vydavatelskou kariéru, jako velmi důležité. I proto si Vídeň 
v krátké době vydobyla přední místo na kartografickém výsluní.12

Za přední nakladatele konce 18. století je třeba považovat Franze Antona 
Schräm bla (1751–1803) a Franze Johanna Josepha von Reillyho (1766–1820). 
Oba prakticky zbourali dřívější praxi, kdy v rakouské monarchii až do třetí čtvrti-
ny 18. století převládala cizozemská kartografická produkce. Právě Schrämbl 
s Reil lym s vydavatelstvím Artaria postupně ovládli dvě třetiny rakouské pro-
dukce, přičemž začali expandovat i do německého prostoru.13

9  Viz sig. E 176.501 – Atlas Minor praecipua Orbis Terrarum Imperia, Regna et provincias, Ger-
maniae potissimum etc., vydaný asi v roce 1744 v Augsburgu Tobiasem Conradem Lotterem (ze 
souboru se zachovalo 8 kolorovaných map a bohatě vyvedený titulní list). 

10  HORÁK, s. 93–95. Viz sig. 19.857 – Atlas geographicus portatilis XXIX. Mappis orbis habitabilis 
regna exhibens, který asi v roce 1762 v Augsburgu vydal Tobias Lobeck. 

11  Viz např. sig. 602.169 – Einleitung In die Alte und Neuere Geographia In XXXVII. Land-Charten 
vorgestellt etc. (Vídeň 1737). 

12  KAVÁNOVÁ, Jana: Rakouský nakladatel a kartograf Franz Johann Joseph von Reilly. Historická 
geografie, roč. 31/2001, s. 109–129. 

13  Tamtéž. 
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Schrämblova produkce je zastoupena ve fondech VKOL prostřednictvím jeho 
široce koncipovaného atlasu Allgemeiner grosser Atlas, který začal vycházet v ro-
ce 1786. Schrämblův záměr byl zdržen vlastními finančními problémy, jakož 
i před platitelů, takže atlas vyšel se zpožděním již u jiného vydavatele až v roce 
1800.14 

Vyučený knihkupec Franz J. J. von Reilly měl totožné ambice při zamýšleném 
vydání atlasu světa s německým názvoslovím. Rozhodl se Schrämblovi konkuro-
vat, když velmi pružně zareagoval na jeho komplikace. Mimo monumentálního 
atlasu Schauplatz der fünf Theile der Welt, dokázal dát dohromady během dvou 
let (1794–1796) svůj Grosser deutscher Atlas o 28 listech, který se stal prvním 
kompletním atlasem světa s německou jazykovou mutací v rakouské monarchii.15 
Není bez zajímavosti, že Reilly u tohoto atlasu použil nejen stejné vzory, ale do-
konce i některé mapy ze Schrämblova atlasu, čímž si od něj vysloužil žalobu za 
„opičení“.16 

Naší pozornost si ovšem zasluhuje především Reillyho atlas Schauplatz der fünf 
Theile der Welt, který můžeme pokládat za jeden z největších a nejhpdnotnějších 
pokladů ve fondech VKOL vůbec (nehledě na celistvé zobrazení Evropy aj.). 
I pro to, že se dílo dochovalo jako jednotný soubor (šest svazků mapových listů), 
včetně čtyř průvodních knih. Dílo, které postupně vycházelo v letech 1789–1806, 
obsahuje úctyhodný počet více jak tisíc map. Původně byl atlas rozvržen do třech 
oddílů. První a druhý se měl věnovat Evropě, zatímco zbytek světa měl pokrývat 
díl třetí, který však nikdy nespatřil světlo světa. Jako průvodce a doprovod k sou-
boru neopomenul Reilly vydat i již zmíněný Allgemeine Erdbeschreibung.17 

Přestože Reillyho produkce často nedosahovala kvalit soudobých atlasů, včetně 
Schrämblova, dokázal se tento cílevědomý a opomíjený autor na trhu prosadit. 
Vždyť jeho Schauplatz der fünf Theile der Welt je dosud nejrozsáhlejším, byť 
nedokončeným, rakouským atlasem. 

Významní kartografové, geografové a nakladatelé 16.–18. století a jejich díla ve fondech VKOL

14  Ze 133 mapových listů vlastní VKOL 50 – viz sig. V 51.934. 
15  Ve fondech VKOL se nachází 10 mapových listů z tohoto souboru pod sig. V 51.935 (nechybí ani 

samostatný vysvětlující list s abecedním seznamem lokalit a použitých měřítek, umístěných na 
mapách). Blíže k popisu díla viz KAVÁNOVÁ, s. 117–118. 

16  DÖRFLINGER, J.: Die österreischiche Kartographie im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 
Sitzungsberichte-Österreichische Akademie des Wissenschaften, sv. 427 a 515. Wien 1984 a 1988, 
s. 250. 

17  Reillyho mapy sice nejsou autorsky původní, nicméně jejich vzory autor důsledně uvádí. Podrobně 
k popisu viz KAVÁNOVÁ, Jana: Rakouský nakladatel a kartograf Franz Johann Joseph von Reilly. 
Historiká geografie, roč. 31/2001, s. 112–116. 
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Některá kartografická díla 19. století z fondů VKOL (obsahová a geografická 
stránka)

Projekt digitalizace map z fondů Vědecké knihovny v Olomouci (dále VKOL) 
započatý v roce 2004 přináší nejen informace technického charakteru, informace 
týkající se tiskařů a tvůrců nejdůležitějších mapových celků, ale i data umožňu-
jící nám získat obraz o geografické a obsahové stránce historických map z fondů 
VKOL. 

Do počátku roku 2006 bylo vytvořeno 224 bibliografických záznamů, což 
čí tá 556 zdigitalizovaných mapových listů. Jedná se o nejcennější části z fon-
dů Vědecké knihovny nejen z hlediska stáří či významu tvůrců těchto map, ale 
i z hlediska tematického zařazení. Z časového hlediska je tento příspěvek zamě-
řen na 19. století, které bylo největším rozvojem geografie a kartografie, což lze 
dát do souvislosti s velkým rozvojem železniční, vodní a silniční dopravy, pře-
tvořením rázu krajiny díky expanzi průmyslu, zejména nerostného, či radikální 
urbani zací. 

Pokud se zaměříme na geografické rozčlenění námi zkoumaných map, zjistíme, 
že jsou přísně podřízeny evropocentrickému pohledu. Velká většina zobrazení 
byla tvořena v německém a rakouském prostředí, čemuž odpovídá i výběr zobra-
zených oblastí, který se pro 19. století týká především území rakouské (později 
dualistické) monarchie, území pozdějšího bismarckovského Německa. Z tohoto 
geografického rozčlenění se vymykal Franz Anton Schraembl a jeho projekt mapo-
vého zobrazení světa z 2. poloviny 18. století a zejména totožný projekt zobrazení 
světa pod vedením významného výmarského tiskaře a kartografa Carla Ferdinanda 
Weilanda, který byl prováděn ve 30.–40. letech 19. století. 

Další soubor map, který se vymyká převažujícímu geografickému stavu v na-
šich sbírkách, je kartografické zobrazení Egypta. 80. léta 19. století jsou obdo-
bím vrcholícího souboje evropských velmocí o vliv v Africe, přičemž Egypt byl 
z tohoto hlediska klíčovou zemí zejména díky Suezskému průplavu. Souboj mezi 
Francií a Velkou Británií byl nakonec rozhodnut ve prospěch britské koruny, ale 
kartograficky byla mnohem činnější Paříž, proto lze ve fondech VKOL nalézt 
4 podrobná hydrografická vojenská zobrazení Horního a Středního Egypta včet-
ně Suezu z let 1882–1884. Vedle francouzských autorů nalezneme i 2 zobrazení 
Egypta od berlínského nakladatele Simona Schroppa. Doplňkem je vojenské vy-
dání mapy Středního Egypta britským generálem Staffem z r. 1883. 

Pomineme-li tedy projekt výmarského nakladatele Weilanda a egyptský vo-
jensko-kartografický minisoubor, můžeme konstatovat, že naprostá většina karto-
grafických dokumentů z fondů VK časově zapadající do 19. století se týká území 
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rakouského a německého císařství a oblastí přilehlých či spadajících pod mocen-
ský vliv těchto států (např. Balkán). 

Poslední část tohoto příspěvku je věnována konkrétním ukázkám nejzajímavěj-
ších zdigitalizovaných map, které mají vztah k oblasti Moravy a Slezska. 
V 12.17918 – První mapa se zdánlivě Moravy a Slezska netýká, neboť jde o etno-
grafický nástin habsburské monarchie z r. 1885, vydaný ve Vídni a navržený Kar-
lem von Czoernigem (1804–1889), který se narodil v Černousech v Čechách, 
zemřel v Gorizii. Byl prototypem věrného císařského úředníka, statistikem, vý-
znamně se podílel na výstavbě železniční a vodní dopravy v Předlitavsku. Tato 
mapa skládající se ze 4 částí je z hlediska Moravy a Slezska zajímavá názorným 
zobrazením či spíše nezobrazením národnostních hranic a národnostních ostrovů, 
naplno nám ukazuje národnostní propletenec na Moravě a ve Slezsku a ukazuje 
nám taktéž ještě jednu důležitou informaci: srovnáme-li si národnostní hranice 
z r. 1885 a ze září 1938, zjistíme, že na Moravě a ve Slezsku (dále M–S) nedošlo 
téměř k žádnému posunu. 
V 50.769 – Jedná se o horopis M–S. Vydavatelem byl Wernerův spolek, který se 
zaměřoval na geologické bádání na Moravě a ve Slezsku, mapu navrhl F. Köke 
a tvůrcem byl Carl Kořistka (* 1825 Březová u Svitav – † 1906 Praha). 42 let 
působil na pražské polytechnice, byl rektorem české techniky, velkou úlohu se-
hrál i při rozvoji kartografie. Stal se autorem řady map zaměřených především na 
moderní metody zobrazování výškopisu, tj. terénního reliéfu.19

V 51.796 – Jedná se o mapu Moravského markrabství. Rytcem byl F. Reisser, jde 
o 2 stejné mapy vydané v nakladatelství Tranquillo Molo v letech 1802 a 1804. 
Tvůrcem map byl Christoph Johann Müller (* 1673 Norimberk – † 1721 Vídeň), 
voják císařské armády, od r. 1703 hlavní kartograf habsburského domu.20 Jeho 
mapy Uher, Moravy a Čech vytvořené na základě topografického měření byly 
předlohou pro řadu tvůrců kartografických dokumentů domácích i zahraničních. 
V 51.858 – Jde o Všeobecnou poštovní a silniční mapu Moravy a Slezska, vydanou 
v r. 1836 ve Vídni ve známém nakladatelství Artaria. Tvůrcem byl Franz Fried. 
Tato mapa je typickým produktem první poloviny 19. století, souvisí s proměna-
mi dopravní sítě českých zemí, kdy se dokončovalo budování hlavních státních 

Významní kartografové, geografové a nakladatelé 16.–18. století a jejich díla ve fondech VKOL

18  Všechny mapy uvedeny v tomto referátu jsou vyvěšeny na stránce http://mapy.vkol.cz/
19 VEVERKA, Bohumil: Prof. Dr. Karel Kořistka – průkopník hypsografické metody v kartografii. 

Pražská technika [online]. 2002, č. 3 [cit. 2006 – 02 – 11]. Dostupný na WWW: <http://web.cvut.
cz/ctu/pt/3-2002/osobnosti:pdf>

20  Astronomie in Nürnberg das Astronomieportal in der Region [cit. 2006 – 02 – 11]. Dostupný na 
www: <http://www.naa.net/ain/personen/jcmueller.asp>
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silnic, zvyšovala se poštovní přeprava a započala se i zahušťovat síť okresních 
silnic. Pokud se podrobněji zaměříme na situaci na M–S, tak zde byl stav oproti 
Čechám opožděn a, jak píše Eva Semotánová v publikaci Historická geografie 
českých zemí, pod vlivem nástupu železnice stavba císařských cest na Moravě 
a ve Slezsku téměř ustala.21

V 51.871 – Mapový soubor M–S, skládající se z 8 částí a jedné přílohy se zakres-
lením poštovních, železničních, vodních a silničních cest. Sestavovatelem byl 
Conrad Schenkl. Kolekce byla vydána v roce 1844 v brněnském nakladatelství 
Carla Winklera. Jsou zde zaznačeny moravskoslezské kraje – brněnský, znojem-
ský, uherskohraďišťský, přerovský, jihlavský, olomoucký, těšínský a opavský.22 
Jako dodatek je k tomuto souboru map přiložen plán města Olomouc. Zároveň 
je u mapy každého kraje uvedena vysvětlující legenda i tzv. seznam dominií, což 
je velmi užitečná pomůcka k pochopení pozemkového vlastnictví z období před 
revolučním rokem 1848. 
V 51.884 – Mapa M-S sestavená Antonem Steinhauserem, císařsko-královským 
radou, vydána opět nakladatelstvím Artaria ve Vídni v roce 1868. Mapový list 
obsahuje bohatou legendu a doplňující plán Brna a okolí. 
V 51.886 – opět se jedná o etnografickou mapu Rakousko-Uherska z roku 1868, 
tentokráte kompaktně jen na jednom listu ve větším měřítku. Taktéž práce Karla 
von Czoerniga. 
V 51.887 – Mapa Jeseníků, není uvedena datace, ale z obsahu se dá usuzovat, že 
byla vydána mezi roky 1871–1873 v Šumperku. Na mapě je již zakreslena želez-
nice Šumperk–Sobotín, vystavěná v roce 1871. Zároveň zde ještě není zaznačena 
dráha Šumperk–Králíky přes Hanušovice, která byla dokončená v roce 1873 ani 
chata Jiřího na Šeráku dostavěná v roce 1888. 
V 86.018 – Mapa Moravy a Slezska s pohraničními částmi Čech, Rakous, Uher 
a Pruska. Předností této mapy je jednak to, že je vyvedena v češtině, což byla 
spíše výjimka (tvůrcem je František Padalík) a dále poměrně podrobná legenda se 
seznamy největších měst na Moravě a ve Slezsku, s nejvyššími vrcholy Beskyd, 
Jeseníků a Českomoravské vysočiny, s církevním rozdělením, rozdělením na po-
litické a soudní okresy. Mapa byla vytištěna v roce 1883 v Jihlavě. 

21  SEMOTÁMOVÁ, Eva: Historická geografie českých zemí. Praha 2002, s. 177. 
22  Tento počet krajů byl stálý již od roku 1735, kdy se z olomouckého kraje vyčlenil kraj přerovský. 

Ve Slezsku se po jeho rozdělení ve válkách o dědictví ustálila územně správní situace v roce 1783, 
kdy vznikly 2 kraje – těšínský a opavský. V 50. letech 19. století poté došlo ke 2 reformám, jejichž 
vyústěním bylo zrušení krajů na Moravě v roce 1860. Ve Slezsku zůstal od roku 1850 již jen kraj 
opavský. Základní správní jednotkou se po roce 1868 staly na Moravě politické okresy. Blíže 
SEMOTÁMOVÁ, s. 137–138. 
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Všechny výše uvedené mapy jsou pouze malou výsečí z fondů VKOL a pouze 
malou částí těch map, které se týkají Moravy a Slezska. Výběr byl ovlivněn jed-
nak počáteční fází digitalizačního projektu, kdy doposud nebyl zpracován celý 
mapový fond a taktéž nutností vyčlenit pro daný časový úsek pouze ty nejtypič-
tější a nejzajímavější kusy. Zároveň je tento příspěvek pouze úvodním nástinem 
k hlubšímu studiu map z fondů Vědecké knihovny, který je umožněn badatelům 
na webových stránkách olomoucké knihovny http://mapy.vkol.cz/. 

Významní kartografové, geografové a nakladatelé 16.–18. století a jejich díla ve fondech VKOL


