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ÚSTŘEDNÍHO ARCHIVU
ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU
Přílohou populárně naučného měsíčníku
National Geographic Magazine, který vydává
Národní zeměpisná společnost v USA již od roku
1888, v českém jazyce od roku 2002, jsou vložené
příruční mapy, někdy též plány různého druhu.
Mnohé z nich uchovává i Ústřední archiv
zeměměřictví a katastru. Přednostně zobrazují
území Spojených států amerických, také ale
svět, světadíly nebo jejich části, některé z nich
i jednotlivé státy a vybraná sídla. Nechybí mapy
vesmíru a nebeských těles. Odrážejí současný
stav světa, jeho změny, události, objevy vědy
a techniky.
Nejstarší z těchto map jsou tištěny jen po
jedné straně mapového archu, pozdější využívají
již celou možnou plochu papíru, to je líc i rub
a nabízejí tak ještě větší množství informací.
Zřejmě po vzoru některých starých map, jejichž
podobu někdy částečně přejímají, nesou přímo
v prostoru mapové kresby krátké vysvětlující texty
(většinou v odlišné barvě) a mimo ně nejednou
další při okrajích archu. K tomu často ještě jiné
související mapy, kresby a fotografie. Plně využita
je i rubová strana. Také tam nalezneme mapy,
grafy, kresby, fotografie a opět vysvětlující texty.
Tím je informační hodnota těchto map a plánů
výrazně navýšena. Přinášejí poučení již samy
o sobě. I bez článků, které doprovázejí.
Mapy vynikají vysokou a stále vzrůstající
kvalitou veškerého zpracování.
Jsou to mapy přehledné, obecně zeměpisné,
fyzické, politické, také ale tematické, vždy plně
srozumitelné a obecně velmi přitažlivé. Nejenom

obsahem, ale i grafickým zpracováním.
Vystaveny budou po blocích podle zobrazených
prostorů, případně jako mapy tematické a tam,
kde to bude možné, budou vystaveny obě jejich
strany. V některých případech i jen rubová strana.
Je-li zvláště zajímavá. Vše v pořadí dle doby
vydání. Většina těchto mapových příloh bude
v anglickém jazyce, nemalá část ale už i v jazyce
českém.
Naše ukázka je výřez z mapy EUROPE
v měřítku 1 : 8 400 000 z prosince roku 1992.
Na přelomu 80. a 90. let 20. století došlo
k zásadním politickým změnám ve zdejších
zemích „socialistického tábora“, což vedlo k jeho
rozpadu, k rozpadu do té doby vedoucího činitele
Sovětského svazu, ale i k rozpadu společného
státu Čechů a Slováků. Tehdy s úředním názvem
Česká a Slovenská Federativní Republika, zde
v jednoslovném označení v anglickém jazyce
CZECHOSLOVAKIA.
Tato spíše politická mapa představuje poslední
dny jeho existence před vznikem dvou nových
samostatných států České republiky a Slovenské
republiky dne 1. 1. 1993. Jako opačný výsledek
tehdejšího dění vidíme ale i nově sjednocené
Německo. Mapa je ukázkou podoby velké části
map dotčeného časopisu. Byla využita i rubová
strana tohoto mapového archu. Představuje
světadíl jako jeviště změn (hustota osídlení,
jazykové rozdělení, průmysl, zemědělství…) a je
nadepsána THE NEW EUROPE.

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV
ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU
si Vás dovoluje pozvat
na výstavu

PŘÍLOHOVÉ MAPY
ČASOPISU
NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE
ZE SBÍREK
ÚSTŘEDNÍHO ARCHIVU
ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU,
která bude zahájena
dne 24. listopadu 2017
v 9 hodin
v badatelně archivu
Pod Sídlištěm 9,
182 11 Praha 8 - Kobylisy
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
ZÚ

Text: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
Připravili: Dana Bzonková, RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
RNDr. Miroslav Kronus, RNDr. Hana Stehnová, Petr Voháňka.
Vytiskl Zeměměřický úřad v roce 2017.

www.cuzk.cz

Výřez z mapy EUROPE z roku 1992 													

Původní velikost.

