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1. Konference „Katastrální mapy ve střední Evropě“
• Datum: 17. - 18. červen 2010
• Místo: Archiv města Budapešť, MAĎARSKO
• Pořadatelé: Archiv města Budapešť
Maďarský národní archiv, Budapešť
Mezinárodní centrum pro archivní výzkum (ICARUS)
• Téma: Katastrální mapy 19. a 20. století na území Habsburské monarchie (R-U)
• Účastníci: AUT, CRO, CZE, HUN, ITA, POL, ROM, SER, SLO, SVK a UKR

2. ICARUS – International Centre for Archival Research
• ICARUS - Mezinárodní centrum pro archivní výzkum (Vídeň)
• vznik: 2007, dnes více než 60 institucí, 12 států
• prezident: Dr. Thomas Aigner
• CZE (7): NA, MZA, ZAO, SOA Třeboň a Plzeň, Archiv Pražského hradu, Archiv UK a Ústav dějin UK
• financování: kulturní projekty EU, zdroje soukromých přispěvatelů
• činnost: koordinace a podpora mezinárodních projektů směřujících k ochraně kulturního dědictví
• významný projekt: Monasterium - středověké listiny archivů střední Evropy (více než 100.000 listin)
• ostatní: středověké rukopisy (Manuscriptorium), církevní matriky (Matricula), archivní síť (ENArC)

3. Projekt - základní údaje
• název: CEEmap - Zkoumání cest vývoje katastrálních map střední Evropy
CEEmap - Exploring historical paths on Central Europe’s cadastral maps

• podání: 1.10.2010
• schválení: únor 2011
• realizace: 1.5.2011 - 30.4.2013 (2 roky)
• grantová kategorie: Culture 2007 - 2013
• cíl: evropská síť institucí uchovávajících katastrální mapy bývalé Habsburské monarchie (18. - 20. stol.)
• výstup: příprava internetové mapové aplikace založené na GIS pro celou monarchii

4. Projekt - instituce
• hlavními koordinátory:
1) Archiv města Budapešť
2) ICARUS - Mezinárodní centrum pro archivní výzkum
3) Maďarský národní archiv, Budapešť
4) Chorvatský státní archiv, Záhřeb
5) Státní archiv v Miláně
6) Státní archiv v Terstu
• přidružení partneři:
Státní archiv v Krakově
Státní archiv republiky Černá Hora
Národní archiv, Praha
Zemský archiv v Opavě
- celkem: 8 států

5. Projekt - podpora z grantu EU
• Celkový objem: 376.000 EUR, polovinu grant EU (188.000), polovinu vedoucí instituce projektu

6. Projekt - základní pilíře
• 1) Vytvoření sítě institucí
- kontaktovat instituce kde jsou mapy uloženy, uspořádání seminářů (únor 2012 seminář v CZE)
- setkání členů vedoucího konsorcia 2x ročně

• 2) Zmapování a analyzování katastrálních materiálů
- zjištění kde všude jsou mapy uloženy, vytvoření standardu pro získávání informací (názvosloví)
- rozsah a dochovanost materiálů (fyzický stav pramenů, rozměry, materiál, odlišnosti)
- literatura, prameny a jejich dosažitelnost, spuštění programu výměny pracovníků
- průběžná práce na historii Stabilního katastru, rozeslání dotazníků potřebným institucím

• 3) Vytvoření běžných standardů a metod práce
- na základě poznatků již vypracovaných projektů a zpřístupněných celků v ostatních zemích
- vypracování GIS koordinátorů pro napojení odlišných systémů

• 4) Šíření povědomí o projektu
- putovní výstavy, propojení již existujících aplikací formou odkazů
- vytvoření mezinárodní databáze literatury ke katastrálním mapám

• 5) Koncipování navazujícího projektu
- připravit vše pro navazující projekt, který se zaměří již čistě na digitalizaci a publikování katastrálních map online

7. Projekt - možnosti pro ostatní
Otázka: v čem může být projekt přínosný pro moji instituci?

• 1) všechny přítomné instituce
jsou pro projekt přínosné
(účast na jednáních)

• 2) udržování kontaktů s příbuznými
pracovišti v jiných zemích

• 3) finanční zázemí (konference,
semináře, propagace,
nákup literatury)

Internetové odkazy a kontakt

http://www.icar-us.eu
http://www.archivportal.hu
http://www.bfl.archivportal.hu
http://www.franziszeischerkataster.at
http://arhinet.arhiv.hr
http://www.archiviodistatomilano.it
http://www.archivi.beniculturali.it/ASTS
http://historickemapy.cuzk.cz
http://oldmaps.geolab.cz
http://www.mza.cz/indikacniskici
http://www.metis-group.com

Kontakt:
Mgr. Jiří Peterka - Zemský archiv v Opavě
j.peterka@zao.archives.cz

