Slavnostní vernisáž výstavy Staré a současné mapy z České republiky - Varšava 6. 3. 2013
Dne 6. března 2013 proběhlo ve Varšavě slavnostní zahájení výstavy historické i současné české
kartografické tvorby ze sbírek Ústředního archivu zeměměřičství a katastru Zeměměřičského
úřadu v Praze. Po více než půlroční přípravě mohli účastníci vernisáže shlédnout na pět desítek
map jednotlivých zemí Koruny české, Československa i současné České republiky, map
katastrálních, vojenských, topografických i speciálních, které prezentovaly rozsáhlé bohaté
sbírky tohoto archivu. Sousedství obou států a společný historický vývoj byly připomenuty
kartografickými díly, týkajícími se Slezska, Těšínska, Kladska a Krkonoš.
Vernisáž se zahájil velvyslanec Jan Sechter za účasti Olgierda Dziekońského, ministra v
Kanceláři prezidenta Polské republiky, Kazimierza Bujakowského, předsedy Hlavního úřadu
geodézie a kartografie Polské republiky (GUGiK), a Karla Večeře, předsedy Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního ČR. Polská strana vysoce ocenila úroveň minulé i současné
české kartografie, která je na světové špičce.
Zeměměřičský úřad připravil k výstavě obsáhlý katalog a pamětní složku pro všechny účastníky
výstavy. Jednotlivé panely map a katalog výstavy v ČJ a PolJ jsou již dnes k prohlédnutí i na
mapovém serveru ČÚZK na adrese http://archivnimapy.cuzk.cz/varsava-2013.html.
Na výstavu navázala odborná konference na ZÚ, zaměřená jednak historicky, jednak na
současnost kartografie, její digitalizaci, na GIS systémy, jejich uplatnění v ekonomické a
administrativní praxi. O spolupráci obou centrálních úřadů hovořili Danuše Svobodová, zástupce
ředitele Zeměměřičského úřadu v Praze, a Jerzy Zieliński, ředitel odboru geodézie GUGiK. S
příspěvkem o mapovém bohatství Česka jako kulturního dědictví vystoupila ředitelka
Historického ústavu AV ČR prof. dr. Eva Semotanová, dalšími přednášejícími byli mj. Antonín
Švejda z Národního technického muzea, prof. Bogdan Ney, významný polský geodet, a dr.
Henryk Bartoszewicz z Hlavního archivu starých akt Polské republiky. Na téma využívání
digitalizovaných historických map pro rekonstrukci zaniklé krajiny hovořil Jan Pacina z
Geolaboratoře katedry geoinformatiky fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n. L., o své
spolupráci při řešeních českého i polského eGovernmentu vystoupil Martin Hrdlička ze
společnosti Hrdlička Group. Závěrem proděkan fakulty geodezie a kartografie Varšavské
polytechniky dr. Dariusz Gotlieb popsal nové trendy v kartografii.
Výstava i konference se těšily mimořádnému zájmu, na vernisáži bylo přítomno na 80 osob,
konference se zúčastnilo 70 posluchačů. Byly navázány pracovní kontakty a domluveny první
okruhy spolupráce jak na státní, tak i podnikové úrovni.
Doporučujeme, aby se problematikou spolupráce obou centrálních zeměměřičských úřadů a
zejména otázkou propojení dat digitálních map obou států zabývala v budoucnu i mezivládní
Česko-polská komise pro přeshraniční spolupráci.
Výstava byla připravována jako putovní od samého počátku. Odbor veřejné diplomacie MZV ČR
ji zařadil do plánu kulturních akcí ZÚ Varšava na r. 2013 a podílel se na jejím financování.
Proto po ukončení výstavy koncem měsíce května 2013 bude převedena do dispozice MZV a
doporučujeme ji po menších úpravách a doplněních (zejména překlad katalogu z ČJ) všem
sousedícím ZÚ.
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