
výzkumům, ale také studentům či laické veřejnosti. Svým rozsahem 
i obsahem patří mezi velmi ceněné univerzitní sbírky  v rámci střední 
Evropy. Podobné akademické sbírky je možné nalézt až v Paříži či Oslu.
Sbírka se může pyšnit více jak 130 000 mapami, 3 337 velkoformá-
tovými atlasy a 95 glóby. K roku 2020 je v elektronickém katalogu 
zaevidovaných 100 000 dokumentů a přístupných je 65 000 digi-
talizovaných map. Obsahuje i zásadní díla významných kartografů  
či cenné glóby od 16. století. 

Albertovská škola dosáhla v roce 2017 ojedinělého světového úspěchu!
Renesanční mapy z Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK jsou 
součástí světového dokumentového dědictví UNESCO. Konkrétně 
se jedná o sbírku map vydaných benátským nakladatelem Giovanni 
Francescem Camociem. Originály, pocházející z roku 1565, zachy-
cují turecké obléhání Malty z 16. století. Jedná se o 33 x 46 cm velké 
černobílé mědirytiny otištěné na ručním papíře. Mapy jsou unikátní 
hned z několika hledisek. Zejména detailně vykreslují maltské po-
břeží s jeho přístavy kolem dnešního hlavního města Valletty. Mapy 
zobrazují tehdejší podobu prostranství před jeho velkou rekonstrukcí 
a zásadními přestavbami.
Mapová sbírka vznikla zároveň s Geografickým ústavem UK (1891). 
V roce 1920 byla transformována na Státní sbírku mapovou Repub-
liky Československé. Ve stejném roce došlo k oficiálnímu založení 
nové fakulty Univerzity Karlovy – fakulty Přírodovědecké, jejíž stu-
dijní vědy se dříve vyučovaly na fakultě Filosofické. Dodnes Mapová 
sbírka slouží nejen akademickým pracovníkům k jejich vědeckým 
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„Unikátnost Mapové sbírky spo-
- čívá v dlouhodobé tradici dějin 
kartografie na Přírodovědecké 
fakultě UK v souvislosti se zalo-
žením sbírky, v jedinečnosti map 
a atlasů, v ní uložených a v ne-
nahraditelnosti prostoru sbírky, 
který se zachoval do současnosti 
a byl citlivě rekonstruován.”  prof. 
PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

CAMOCIO, Giovanni Francesco. Disegno del Porto di Malta.
Měřítko ca 110 000.  In Venetia alla libraria d[e]lla piramid[e], [1565].
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