
119

r o z h ľ a d y

Od histOrických atlasOv miest ku kOmplexným pamäťOvým 
portálom. Digitalizácia ako zmena Diskurzu v urbánnej 
historiografii
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apart from representative monographs on towns, historical atlases of towns be-
came a second main approach for urban historians. in the last two decades digitali-
zation began to influence their conception. at first, digital versions of printed works 
appeared, and later online portals with two philosophies – one starting from the 
original conception of atlases, but supplementing the maps with non-cartographic 
material, and the other starting from databases of sources, which are digitally put 
into relationship with maps. comprehensive memory portals, which attempt to 
combine the two approaches, have also begun to appear in central europe. the re-
sult could be an entirely new approach to researching and receiving urban history, 
which will be more convenient for generations with new ways of seeing things.
keywords: urban historiography. comprehensive memory portal. historical atlas 
of a town.

slovensko je poslednou krajinou strednej európy, ktorá doteraz nezahájila vydávanie his-
torických atlasov miest. tie sa pritom považujú – popri „veľkých monografiách miest“ – za  
hlavný výstup urbánnohistorických výskumov. aj pod dojmom tejto skutočnosti si na-
sledujúci príspevok vytýčil dva ciele. v prvej časti ponúka náčrt vývoja historických 
atlasov v strednej európe, ktorá je pre slovensko prirodzeným geografickým priestorom1 
a v druhej si kladie otázku, či v súčasnej digitálnej ére ide v prípade klasických histo-
rických atlasov miest o adekvátne vedecké médium. Osud historických atlasov miest je 
spojený s vývojom urbánnej historiografie ako takej a je možné, že kým veľký „social 
and spatial turn“ šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia viedol k rozmachu 

� pod pojmom „stredná európa“ možno zjednodušene chápať nemecky hovoriace krajiny (nemecko, ra-
kúsko – Švajčiarsko pre jeho špecifiká ponechajme stranou) a krajiny na východ od nich, ktoré v stre-
doveku vyznávali rímskokatolícke (nie ortodoxné) náboženstvo, používali latinské (nie cyrilské) písmo  
a recipovali prevažne západnú románsku a gotickú (nie byzantskú) kultúru. Z hľadiska dnešných štátnych 
hraníc ide zjednodušene o oblasti dnešného nemecka, rakúska, poľska, Čiech, slovenska, maďarska  
(a kvôli zakarpatskej časti a haliči aj ukrajiny a kvôli sedmohradsku aj rumunska). celý región sa po  
2. svetovej vojne rozdelil na dve časti – „kapitalistický“ a „ľudovodemokratický“, pričom politické, eko-
nomické, sociálne aj kultúrne rozdiely oboch oblastí strednej európy sú badateľné dodnes.
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historických atlasov miest, tak „digital turn“ na prelome druhého a tretieho milénia 
priniesol zásadné otázky nielen ohľadom koncepcie urbánnych atlasov, ale aj urbánnej 
historiografie ako takej.

„digitálny zlom“ (digital turn) pritom nie je prvou významnou zmenou diskurzu 
dejín miest. v povojnovom vývoji urbánnej historiografie (nielen) v strednej európe 
možno nájsť niekoľko diskurzívnych zlomov. prvý sa prejavil hneď po druhej svetovej 
vojne a súvisel s politickým posunom doľava, prejavujúcim sa aj v historiografii odklo-
nom od skúmania politických elít. dejiny miest sa v 50. rokoch 20. storočia dostali do 
centra pozornosti aj vďaka rozvoju urbánnej archeológie podmienenej rekonštrukciami 
alebo modernizáciami vojnou poškodených centier veľkých historických miest európy. 
navyše v „reálnosocialistickej“ časti strednej európy sa výskum miest stal jedným z vý-
znamných elementov tvoriacich národno-štátne pamäťové naratívy. mestá východnej 
časti strednej európy bývali totiž predtým prezentované ako deriváty nemeckej kultúry 
a ich obyvateľstvo ako prevažne nemecké (naproti tomu štátoprávne národy „ľudovode-
mokratických“ režimov boli vnímané ako rurálne), čo sa snažili historici východnej časti 
strednej európy vyvrátiť2. Zatiaľ čo v západnej časti strednej európy denacifikácia, ale 
aj etnicky pomerne homogénny charakter tamojších stredovekých miest umožnili sústre-
diť sa v 50. rokoch skôr na otázky vzniku stredovekých miest, ich definície a charakteru, 
ako aj kontinuity starovekých a stredovekých mestských foriem.3 reakciou na nebývalý 
záujem o dejiny miest bolo založenie International Commission for the History of Towns 
(icht) v roku �955�, ktorej cieľom bolo vytvorenie akademickej siete urbánnych his-
torikov a koordinovanie vzniku bibliografií, edícií prameňov a atlasov k dejinám miest 
v celej európe.5

nasledujúci prelom vo vývoji európskej (aj urbánnej) historiografie možno pozo-
rovať približne od druhej polovice 60. rokov 20. storočia. „Zaklínadlom“ nového dis-
kurzu sa stala interdisciplinarita a historiografia sa významne inšpirovala linguistikou 
a sémantikou (linguistic turn), prírodnými vedami s ich kvantitatívnymi metódami (na 
základe čoho sa začali vo väčšej miere vyhodnocovať serielné pramene odzrkadľujúce 
hospodárenie mesta a mešťanov ako daňové registre alebo komorné knihy). historickú 
vedu v tom období výrazne poznačila aj spolupráca s humánnou geografiou (spatial turn: 

2 ako slovenský príklad možno uviesť vedecký zborník Slovanská Bratislava, ktorého prvý zväzok vyšiel 
v roku �948 a jeho hlavnou úlohou bolo „soznámiť našu verejnosť s tými neznámymi faktami, ... ktoré 
majú vzťah k slovenským a slovanským tradíciám“ (príhovor). Zrejme v súvislosti s obviňovaním tzv. 
buržoáznych nacionalistov posledný dvojročník zborníka vyšiel v roku �950.

� Zo stredoeurópskych prác z 50. rokov s najväčším ohlasom treba spomenúť najmä veľké syntézy edith 
ennen (tá istá: Frühgeschichte der europäischen Stadt. Bonn : ludwig röhrscheid verlag �95�) a hansa 
planitza (tenže. Die deutsche Stadt im Mittelalter : Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen. graz; 
köln : Böhlau, �954).

4 alternatívne názvy: commission internationale pour l‘histoire des villes/internationale kommission für 
städtegeschichte. see http://www.historiaurbium.org/english/home_en.html [cit. 20�5-09-�0].

5 O svojich aktivitách, ako aj svojich členov informuje cez newsletter dostupný na http://www.historiaur-
bium.org/english/bollett_en.html [cit. 20�5-09-�0]. rovnako nadnárodnou organizáciou pre dejiny miest 
je aj european association for urban history (http://www.eauh.eu, od �989), ktorá usporadúva každé dva 
roky významné konferencie. Zo strednej európy sú vo výbore 4 členovia (z �8). na rozdiel od icht je 
fokus eauh viac na dejinách miest v novoveku.
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pozornosť sociálnej topografii konkrétneho mesta, prudký rozvoj historických atlasov 
miest ako novej formy poznávania dejín miest). pod vplyvom rodiacej sa kultúrnej an-
tropológie, ale aj ako dôsledok čiastočnej vyčerpanosti stredovekých tém sa do centra 
pozornosti urbánnych historikov dostávali stále viac aj novšie historické obdobia vo vý-
voji miest a problematika každodenného života.

tretiu významnejšiu diskurzívnu zmenu v urbánnej historiografii možno pozorovať 
v súčasnosti a súvisí s masívnym nástupom digitalizácie na prelome 20. a 2�. storočia. 
podobne ako obe predošlé prelomové zmeny má aj tretia celospoločenské príčiny. tie 
prirovnal pred časom m. prensky protikladu medzi digitálnymi imigrantmi (digital imig-
rants) a narodenými do digitálneho sveta (digital natives).6 pokým tí prví (dnešní 40 
a viac roční) zvykli používať overené informácie (vedecké encyklopédie, akademické 
slovníky a pod.) a preštudovať veľké množstvo podkladov (napr. výskumné správy), 
než formulovali hypotézu, tak „digitálna generácia 2�. storočia“ (dnešní tínedžeri až 
�0-roční) je ochotná v záujme rýchleho prístupu k informáciám využívať poloodborné 
zdroje a vytvárať si závery už na základe malého množstva informácií („wikipedizá-
cia spoločnosti“). digitálna generácia uprednostňuje miesto postupne konštruovaného 
jedného príbehu (lineárny text z jedného zdroja) skôr kratšie viaczdrojové informácie 
(princíp hypertextu a multitaskingu). Čítačky a e-knihy (ale aj internet ako taký) sú do-
kladom toho, že tlačený text dávno prehral svoj boj s textom digitálnym. no aj ten sa 
udrží len v spojení s obrazom – či už statickým (grafika, fotografia) alebo dynamickým 
(video) – čo je dôsledok odklonu od pomalého čítania textu ku zrýchlenému vnímaniu 
obrazov (tzv. iconic turn). Oproti osamelému vedcovi pracujúcemu v tichu svojej pra-
covne je generácia digital natives zvyknutá byť takmer neustále online (neformálne cez 
skype, vedecky napr. cez academia.edu). niekdajšiu potrebu súkromného priestoru (aj 
vo vedeckej sfére: zverejnenie dlhodobého výskumu až po jeho ukončení) dnes nahrádza 
verejný priestor, zdieľanie (sharing), prezentovanie rozpracovaných prác (work in prog-
ress), abstrakty, online prístupné prezentácie a pod. v tomto zmysle dopĺňania schopné 
internetové stránky a portály vyhrávajú v počte používateľov jednoznačne nad ukonče-
nými (tlačenými alebo online prístupnými) dielami. samozrejme, v skutočnosti nejde 
o neprekonateľnú priepasť medzi staršou a mladšou generáciou, ale o „starý“ a „nový“ 
prístup – o dva rozdielne diskurzy, ktoré sa navzájom ešte stále ovplyvňujú. 

táto evidentná zmena vnímania mladej generácie nastoľuje legitímnu otázku, či 
„monológová forma“ klasických historických prác (či už textových založených na ra-
cionálno-osvietenskej tradícii alebo obrazových/mapových, ktoré vznikli ako ukonče- 
né – zväčša ešte printové – diela) bude pre budúce generácie recipientov urbánnych 
historikov atraktívna (či dokonca zrozumiteľná), alebo budú siahať skôr po nových mé-
diách pre výklad dejín miest. Zmena, ktorá sa odohráva v súčasnosti (digital turn), bude 
mať vďaka interaktívne a vizuálne atraktívnym databázam, topografiám a všeobecne his-
torickým portálom citeľný dopad na historiografiu miest.

6 k rozdielu medzi vnímaním sveta u digital imigrants (analógia k ľuďom, ktorí sa museli učiť zaobchá-
dzať s it) a digital natives (narodili sa do it-sveta) medzi prvými prensky, marc. digital natives, digital 
immigrants. in On the Horizon, 200�, roč. 9, č. 5 a 6, s. �-6. dostupné aj na http://www.emeraldinsight.
com/doi/abs/�0.��08/�0748�20��04248�6 [cit. 20�5-02-28].
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tri vyššie načrtnuté prelomové etapy sú vo východnej časti strednej európy chrono-
logicky o niečo posunuté. prvý „boom“ mestských monografií je možné klásť skôr až 
do 60. rokov 20. storočia, väčšie zapojenie kvantitatívnych analýz a interdisciplinarita sa 
presadzovala zväčša až od 70. a 80. rokov, ale pád železnej opony a hlavne globalizácia 
spôsobili, že tretiu výzvu riešia aj v tejto časti strednej európy v tom istom čase ako v zá-
padnej – s tým rozdielom, že na digitalizáciu a s ňou spojené riešenia je k dispozícii ove-
ľa menej prostriedkov a skúseností. v ďalšom texte si na príklade historického výskumu 
urbánneho priestoru môžeme ilustrovať tri základné fázy vývoja urbánnej historiografie. 
po prvých pokusoch skôr v rovine ilustrácií k textom veľkých syntéz, po druhej fáze 
prudkého rozvoja historických atlasov, sme sa ocitli v tretej fáze postupného prechodu 
urbánnohistorických atlasov do elektronického prostredia a prispôsobovania výstupov 
novému vnímaniu. 

historické atlasy miest v strednej Európe
prvé jednoduché historicko-topografické zobrazenia vývoja miest možno nájsť už 

v niektorých dielach zo �6. a �7. storočia (mapy historického Jeruzalema, ríma a pod.).7 
najstaršie diela s historickými mapami miest, ktoré mali už isté vedecké ambície, vzni-
kali až na prelome �9. a 20. storočia a je signifikantné, že ich autori pochádzali najmä 
z nemeckého priestoru, ktorý hrá dodnes významnú úlohu pri publikovaní mestských 
historických atlasov.� vznik vedeckých historických atlasov miest v podobe, akú po-
známe dnes, je však v strednej európe spojený až s prelomom v 60. rokoch 20. storočia, 
ktorý upriamil pozornosť na výskum historického priestoru (spatial turn) a vyvrcholil 
v desaťročiach tesne pred a po prelome milénií v desiatkach prác (zodpovedal iconic 
turn – posunu vnímania od textového k obrazovému, ktorým začala západná spoločnosť 
prechádzať v tom období). 

nástup historických atlasov v 70. a 80. rokoch bol v západnej časti strednej európy 
jednoduchší, vo východnej časti narážal na problém utajenia veľkej časti máp a letec-
kých snímok. kvôli tomu sa tieto štáty pridali k práci kolegov z nemecka a rakúska až 
po revolučnej vlne koncom 80. rokov. Okrem zmeny diskurzu sa pod rozvoj tejto moder-
nej formy urbánnohistorických výstupov podpísal aj rozvoj publikačných technológií. 
približne do polovice 90. rokov 20. storočia sa využívali klasické tlačiarenské metódy 
a výstupy. neskôr boli mapy spracúvané digitálnou grafikou, no publikované stále tla-
čou. v poslednom desaťročí možno sledovať sprístupňovanie celých atlasov elektro-
nicky (najskôr cez cd/dvd-nosiče, neskôr prostredníctvom internetu) a v súčasnosti 
vznikajú i portály, ktoré ponúkajú viac než len klasické atlasy.

7 conzen, michael. retrieving the pre-industrial built environments of europe : the historic towns 
atlas programme and comparative morphological study. in Urban Morphology, 2008, roč. �2, č. 2,  
s. 1�3-156: 1��.

8 medzi priekopníkov patrili napr. diela J. Fritza (�894), h. hassingera (�9�6). koncepcia atlasu p. J. meie-
ra, niedersächsischer städteatlas (�922) s mapami �� miest v jednotnej mierke �:5000 z konca �8. sto- 
ročia a priloženým textom sumarizujúcim hlavné udalosti vo vývoji mesta sa už blíži moderným histo-
rickým atlasom miest. viac na: simms, anngret. Urban Morphology and the European Historic Towns 
Atlas project, s. �-��: 2-� (available on www.ises.hu/0webimages/anngret_simms_urban_morpholo-
gy_and_the_european_historic_towns_atlas_project.pdf).
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pod vplyvom icht sa od konca 60. rokov 20. storočia vykryštalizoval pomerne jed-
notný obsah a forma historických atlasov miest (štandardy sa vyprofilovali na stretnutí 
autorov roku �968 v Oxforde). každý atlas sa skladá z dvoch častí: úvodných textových 
štúdií načrtávajúcich politický, ekonomický, ale najmä urbanistický vývoj mesta a z hlav-
nej – kartografickej – zložky. tú tvorí prekreslený plán mesta podľa katastrálnych máp 
z predindustriálneho obdobia s vyznačením domových parciel (vzorom je stav obvykle 
z prvej polovice �9. storočia v mierke �:2500), mapa okolia mesta z pokiaľ možno toho 
istého obdobia (�:25.000 alebo �:50.000), súčasný plán mesta s parcelami (�:5.000), 
ako aj rekonštrukčné mapy urbanistického a sídlištného vývoja (�:5000).9 súbor býva 
doplnený aj ďalšími tematickými mapami zachytávajúcimi vybrané sociálne alebo hos-
podárske fenomény v prípade, že je k nim dostatok prameňov a vykonaný výskum (napr. 
rozsah stredovekých farností, výška daní platených z jednotlivých objektov, zamestnanie 
daňových poplatníkov, dokonca aj také detaily ako pokrytie chodníkov a starostlivosť  
o ne a pod.). súčasťou atlasov sú aj faksimilné historické mapy, plány a veduty mesta. 
Základným cieľom je postihnutie priestorového vývoja mesta a interakcií priestoru s da-
nou komunitou (sociálna topografia). 

Jednotlivé národné edície sa navzájom síce mierne líšia formou aj obsahom, no vďa-
ka medzinárodne presadzovaným základným štandardom sa ich štruktúra podobá a pri-
najmenej v rámci národných projektov zachytávajú atlasy mestá na mapách a plánoch 
z tých istých období (napr. v rámci českého projektu sú mestá zobrazené na müllerovej 
mape Čiech z roku �720, resp. moravy z roku �7�6, na mape �. vojenského mapovania  
z 60. – 80. rokov �8. stor. a 2. vojenského mapovania z prvých dvoch tretín �9. stor., 
na stabilnom katastri z 20. – 40. rokov �9. storočia a na moderných ortofotomapách). 
podobne ako veľké syntézy sú aj atlasy viazané obvykle na inštitucionálne zázemie (rea-
lizujú ich tímy pri akadémiách a na univerzitách). vďaka nasadeniu vznikol od 70. rokov 
20. storočia dodnes úctyhodný súbor atlasov. Zo strednej európy hrá prím v počte atla-
sov miest nemecko (256) a rakúsko (64). približne dve desiatky atlasov vyšli v poľsku 
a Čechách, nedávno sa prvými súbormi pridalo rumunsko, maďarsko i ukrajina. slo-
vensko svoj projekt ešte len pripravuje.10

Nemeckí historici patrili k prvým v strednej európe, ktorí začali vydávať historic-
ké atlasy miest. popri celoštátnom rade (Deutscher Städteatlas vydávaný od roku 1973  
a od roku 2006 pod názvom Deutscher Historischer Städteatlas) realizujú aj tri regionál-
ne rady atlasov dejín miest – Westfälischer Städteatlas, Rheinischer Städteatlas a Hes-
sischer Städteatlas. celoštátny a westfálsky projekt vydáva Institut für vergleichende 
Städtegeschichte pri univerzite v münsteri (inicioval heinz stoob, neskôr viedol peter 
Johanek, v súčasnosti je určujúcou osobnosťou daniel stracke). približne rovnako starý 

9 na potrebu doplniť túto základnú schému o mapy z ďalších období: najmä reprodukciu plánu z prelo-
mu �9. a 20. storočia, z 20. i 50. rokov 20. storočia (všetky v mierke �:5/�0/25.000 – podľa veľkosti 
mesta) upozorňoval Opll, Ferdinand v príspevku Should the Historic Towns Atlas continue beyond 
1900? (http://www.historiaurbium.org/english/Opll_atlases%20beyond%20�900_enGlish_simms_
24��20�2.pdf).

10 Zoznam atlasov zhotovil ešte v roku �995 Ferdinnad Opll, v súčasnosti ho dopĺňa okrem pôvodného 
autora aj sarah Gearty a Jennifer moor. pozri aktualizovanú verziu na http://www.ria.ie/research/ihta/
european-project.aspx [cit. 20�5-09-�0].
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je aj projekt porýnskych miest iniciovaný edith ennen (vydáva od roku �97� amt für 
rheinische landeskunde, Bonn). najmladším regionálnym projektom (prvý vyšiel roku 
2005) je séria atlasov hesenských miest (vydáva hessisches landesamt für geschicht-
liche landeskunde, marburg – ursula Braasch-schwersmann). celkový počet publiko-
vaných atlasov nemeckých miest sa blíži ku trom stovkám, pričom sú preferované väčšie 
a stredné mestá.11 Okrem printových atlasov ponúka centrum v münsteri na svojej in-
ternetovej stránke aj interaktívny online-prístupný digitálny mestský atlas (na príklade 
mesta Braunschweig)12. 

aj v rakúsku fungujú od roku �98� dva projekty – rakúsky atlas miest/Öster- 
reichischer Städteatlas a vzhľadom na svoju veľkosť a význam je metropola krajiny 
Wien spracúvaná samostatne (Historischer Atlas von Wien). hoci oproti nemecku sa 
v rakúsku podarilo vytvoriť atlas k menšiemu počtu miest, ich rozmiestnenie v krajine 
je oveľa proporčnejšie (v nemecku sa atlasy koncentrujú do 2 z �� spolkových krajín). 
rakúsky projekt zachytáva vývoj väčších miest presahujúcich stotisíc obyvateľov (ako 
Graz, linz, innsbruck), stredných s niekoľkými desaťtisícmi obyvateľov (ako Wiener 
neustadt, eisenstadt), až po menšie mestečká ako hainburg, marchegg, Freistadt a iné. 
na vydávaní sa podieľal rakúsky okruh pre výskum dejín miest, inštitút l. Boltzmanna 
pre výskum miest a viedenský mestský a krajinský archív, ako aj niekoľko desiatok au-
torov (v prvej polovici činnosti sa častejšie objavovali atlasy Ferdinanda Oplla, posledné 
desaťročie je najaktívnejšou autorkou susanne claudine pils). roku 2009 vyšlo súhrnné 
vydanie všetkých rakúskych atlasov publikovaných do roku 2008 na dvd nosiči.13 od 
roku 20�5 ich sprístupnili (a aktualizujú o nové) na portáli vytvorenom v spolupráci 
s maďarskou firmou arcanum.1� rakúski kolegovia sprístupnili na tom istom portáli aj 
rozsiahle tri vojenské mapovania celej habsburskej monarchie.

v českej časti niekdajšieho Československa pripravili koncept prvého atlasu (pre 
mesto litoměřice) Jaroslav macek, Jindřich tomas a Jan smetana už v roku �980, ale 
projekt sa nakoniec podarilo odštartovať až o desaťročie neskôr.15 roku 1995 vyšiel 
prvý zväzok Historického atlasu měst České republiky (po česky s obsiahlym nemeckým 
a anglickým resumé) a do roku 20�6 pribudlo ďalších 27 (zo známejších napr. pardubice, 
České Budějovice, hradec králové, Jihlava, Český krumlov, kutná hora, mikulov). 
za spiritus moventes projektu možno považovať Josefa Žemličku, roberta Šimůnka  
a evu semotanovú, z mladších autorov je výraznou osobnosťou eva chodějovská (všet-
ci historický ústav av Čr). podobne ako rakúska viedeň je aj česká praha metropo-

11 ref. 10.
12 krátke posledné zhodnotenie role historických atlasov miest v rámci nemeckej urbánnej historiografie 

johanek, peter. die deutsche Forschung über die städte im mittelalter und in der frühen neuzeit in den 
letzten zwanzig jahren. in Documenta Pragensia �2/�. ed. Olga Fejtová et al. praha : scriptorium, 20��, 
s. 301-3�0, tu s. 330. isbn 97��0�6�52577.

13 Österreichischer Städteatlas Lieferungen 1-10 (�982 – 2008), v spolupráci s arcanum, Budapest (2009). 
pozri http://www.arcanum.hu/ [cit. 20�5-09-�0].

1� pozri http://www.mapire.eu [cit. 20�6-0�-�0].
15 semotanová, eva – smetana, Jan – ŽemliČka, Josef. Úvodem k první pětici svazků historic-

kého atlasu měst České republiky. in http://www.hiu.cas.cz/cs/download/mapova-sbirka/uvod-�_5.pdf 
[cit. 20�5-09-�0].
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lou prevyšujúcou svojím významom ostatné mestá v štáte, no na rozdiel od rakúskych 
kolegov ju českí zaradili do celoštátneho súpisu (zatiaľ vyšli v printovej podobe atlasy 
troch mestských častí prahy: libeň, královské vinohrady a smíchov). atlas mesta plzeň 
(mimo série) je vo forme ebooku prístupný aj online.16 podobne ako centrum v münsteri 
aj české centrum ponúka na mapovom portály historického atlasu měst Čr interaktívny 
atlas prahy a jej mestských častí.17 

v Poľsku bolo publikovaných od roku 1993 doteraz 1� zväzkov projektu Atlas His-
toryczny Miast Polskich (dvojjazyčne aj ako Historischer Atlas polnischer Städte).1� 
editorom časti projektu je univerzita mikolaja kopernika v toruńi (roman czaja, an-
toni czacharowski). nimi analyzované mestá sa koncentrujú v západnej časti poľska 
(niekdajšie prusko: toruń, Braniewo, Bydgoszcz a iné), kujavsku a mazursku. v rámci 
projektu vyšiel aj prvý diel atlasu malopoľského krakova v editorstve Zdisłava nogu. 
atlasy sliezskych miest vydáva  uniwersytet Wroclawski (Wrocław a 4 menšie mes-
tá) v editorstve marty mlynarskej-kaletynowej a rafala eysymontta. podľa vyjadrenia 
Z. nogu poľskí kolegovia plánujú publikovať tradičné atlasy v elektronickej podobe 
(pdf).19 

roku 2010 sa pripojili aj maďarskí kolegovia, ktorí doteraz vydali tri zväzky Magyar  
Várostörténeti Atlasz (dvojjazyčne ako Hungarian Atlas of Historic Towns). vydáva ho 
komisia pre dejiny miest pri maďarskej akadémii vied, pričom projekt, ktorého dušou 
bol pôvodne andrás kubínyi, po jeho smrti prevzali katalin szende a istván tringli. už 
prvý zväzok (20�0: sopron) naznačil vysoké ambície projektu. po rozsiahlych textových 
úvodoch nasleduje klasický kánon (�:2500 prekreslená katastrálna mapa z roku �856, 
ďalšia mapa okolie mesta �:50.000 na �. a 2. vojenskom mapovaní, v mierke �:5000 
mapa topografického vývoja od stredoveku do �8. storočia, ale aj �:5000 moderný plán 
mesta) a po ňom 2� tematických máp (počnúc oltárnymi prebendami v stredoveku cez 
cenu nehnuteľností v �8. storočí až po mapu v súčasnosti pamiatkovo chránených ob-
jektov). sprievodný materiál tvoria kresbové axonometrie (rímska a ranouhorská doba) 
a veduty.20 po soproni, sátoraljaújhely a szegede pracujú autori na atlase Budína a kecs-
kemétu.21

centrálne oblasti dvoch nasledujúcich krajín – rumunska a ukrajiny – síce geogra-
ficky do strednej európy už nepatria, no okrajové časti ich štátov (Zakarpatsko a halič, 
resp. sedmohradsko) historicky k strednej európe rátame. v rumunsku bolo od roku 
2000 publikovaných 7 zväzkov atlasov Atlasului Istoric al Oraşelor din România (aj 
v nemčine ako Städtegeschichteatlas Rumänien) rozdelených podľa historických regi-

16 nepodarilo sa však zabezpečiť autorské práva na všetky mapy: https://www.plzen.eu/obcan/o-meste/
multimedia/ebook/knihy/ebook-historicky-atlas.aspx [cit. 20�5-09-�0].

17 pozri http://towns.hiu.cas.cz/ [cit. 20�5-09-�0].
1� pozri http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=705�4&tab=� [cit. 20�5-09-�0].
19 Za informáciu ďakujem prof. dr. Z. nogovi (krakow).
20 jankÓ, ferenc – kűskan, józsef – szenDe, katalin (edd.). Sopron (=Magyar Várostörténeti Atlasz 

1). sopron : sopron archives and museum, 20�0. isBn 97896�8�27�2�.
21 tringli, istván (ed.). sátoraljaújhely (=Magyar Várostörténeti Atlasz 2). Budapest : mta, 20��. isBn 

9�79639627���; blazovich, lászló. Szeged (=Magyar Várostörténeti Atlasz 3). Budapest : mta, 
201�. isbn 97�9630�9999�.
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ónov na série a: moldova (vyšli zatiaľ 2 atlasy), B: tara romanesca (doteraz � atlasy), 
c: transilvania (zatiaľ 2 atlasy).22 Za najaktívnejšie centrum možno považovať sibiu 
a hlavní spiritus moventes projektu sú paul niedermaier a dan dumitru iacob. rumun-
ské atlasy majú úvodné texty (prírodné prostredie, chronologicky usporiadané najvý-
znamnejšie udalosti z dejín mesta, demografický vývoj, urbanizmus a architektonické 
pamiatky, opis mesta v historických prameňoch, archeologické nálezy, názvy ulíc, bib-
liografia) a historické mapy (�. 2. a �. vojenské mapovanie, ďalšie lokálne mapy a plá- 
ny zväčša z �8. – 20. storočia – bez súčasných máp), no na rozdiel od väčšiny atlasov sú 
rumunské zatiaľ čiernobiele. roku 20�4 publikovala aj Ukrajinská akadémia vied prvý 
historický atlas dnes ukrajinského mesta (Ľvov – editor myron kapral).23 atlas obsahuje 
�� mapových rekonštrukcií a 25 faksimilií, 6 historických pohľadov na mesto a rozsiahly 
textový aparát.

celkovo možno o stredoeurópskych historických atlasoch miest povedať, že vychá-
dzajú štandardne v rámci hraníc moderných štátov (hoci mestá predtým patrili do rôz-
nych iných historických celkov). projekty sú zaštítené väčšinou národnými akadémiami 
vied v spolupráci s univerzitami a archívmi hlavných miest. ich obsah a forma sa do veľ-
kej miery orientuje na medzinárodné štandardy a ako užívateľsky priateľský bonus vy-
chádzajú buď dvojjazyčne (okrem národného jazyka pri druhej jazykovej mutácii mierne 
prevažuje nemčina nad angličtinou) alebo aspoň s rozsiahlym cudzojazyčným resumé. 
podobne ako inde v európe sa však autori atlasov nachádzajú na križovatke, ktorá sa 
volá „prechod od printového ku digitálnemu atlasu miest“.

digitálne historické atlasy miest vs. encyklopédie urbánnych dejín online
digitálny prístup k informáciám je pre dlhodobé edičné projekty vo všetkých vedách 

serióznou výzvou už aspoň dve ostatné desaťročia. v prvom decéniu tohto storočia sa 
zdalo dostačujúcim digitálne sprístupnenie pôvodne printového diela na jednorazovom 
nosiči (cd/dvd). touto cestou išiel rakúsky atlas miest (dvd s atlasmi od r. �982 do 
r. 2008) alebo maďarský projekt (dvd-príloha ku tlačenému atlasu, 20�0f.).2� v posled-
ných rokoch sa však uvažuje len o online-riešeniach. tým najjednoduchším je sprístup-
nenie internetom prehliadateľnej digitálnej verzie pôvodne tlačou publikovaného diela, 
tým druhým je jeho menšia či väčšia úprava využívajúca možnosti digitálneho prostre-
dia. Jednoduchú online prístupnú formu zvolili napríklad v prípade atlasu českej plzne. 
na web-stránke mesta možno listovať v e-booku historického atlasu mesta.25 podobné 
riešenie zvolil aj Hessischer Städteatlas, ktorý prístupne pre užívateľa (user friendly) 
ponúka na svojich stránkach všetky v rámci projektu vydané atlasy do roku 20�2 vo for-
máte pdf.26 výhoda týchto riešení z hľadiska užívateľa spočíva v rýchlom prístupe k in-

22 2000: sighişoara, 2004: sebeş, 2005: suceava, 2006: târgovişte, 2008: câmpulung, 20�0: siret, 20��: 
Brăila. Bližšie údaje: http://www.icsusib.ro/main/index.php?s=25ad0cce9�e8a0a2dbd�bd80cb647c67&f
=change&idroot=8 [cit. 20�5-09-�0].

23 Základné informácie na: http://www.lvivcenter.org/en/ [cit. 20�5-09-�0].
2� ref. 20.
25 e-book nie je kompletný kvôli nemožnosti zaistiť autorské práva na všetky mapy: https://www.plzen.

eu/obcan/o-meste/multimedia/ebook/knihy/ebook-historicky-atlas.aspx [cit. 20�5-09-�0].
26 pozri http://www.lagis-hessen.de/de/subjects/browse/sn/statl [cit. 20�5-09-�0].
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formáciám (oproti printovej verzii sa elektronické dajú navyše prehľadávať) a v ušetrení 
financií za nákup diel. tieto simple-prístupy by mohli byť dočasným a hlavne lacným 
riešením pre online publikovanie starších atlasov, ktoré vyšli predtým, než sa začala pri 
vytváraní podkladov využívať digitálna technológia (uplatnenie „retrodigitalizácie“ by 
bolo finančne najmenej náročným riešením).

výhodou mladších atlasov z 80. a 90. rokov je použitie vektorových znázornení, 
ktoré sa na podklade dajú zapnúť alebo vypnúť. túto vlastnosť využíva interaktívne 
koncipovaný atlas nemeckého mesta Braunschweig editora daniela strackeho (müns-
ter). na troch mapových podkladoch v menšej, väčšej a najväčšej mierke si užívateľ 
môže zapínať/zakliknúť a vypínať/odkliknúť informácie, ktoré bývajú v printovej podo-
be na samostatných tematických mapových listoch (vývojové mapy, tematické mapy ako 
vodstvo, historické cesty, opevnenia a pod.). Oproti jednoduchým pdf-formátom alebo  
ebookom toto riešenie využíva už výhody digitálneho prostredia (možnosť interaktívne-
ho prekrývania jednotlivých vrstiev/layers).27 analogicky je koncipovaný mapový portál 
Historického atlasu měst ČR spravovaný evou chodějovskou a technicky zabezpečova-
ný Jiřím krejčím. 

Zaujímavé riešenie predstavuje jednoduché prepojenie georeferencovaných histo-
rických máp so súčasným kartografickým podkladom (napr. Google earth) s využitím 
prekrytia (opacity). mapových portálov s takýmto zameraním, ktoré v podstate nie sú 
historickými atlasmi v štandardnom slova zmysle, pribúda najmä v Čechách. mimo rám-
ca projektu Historického atlasu měst ČR sa začali zrejme nezávisle (keďže sa navzájom 
metodicky líšia) objavovať na internete interaktívne historické atlasy pre mestá plzeň, 
kladno, kutnú horu a most. mestá majú v digitálnej podobe prístupné georeferencova-
né plány, historické mapy a letecké snímky.2� Čo sa týka veľkosti znázorneného územia, 
zrejme vedie spoločný projekt rakúskeho štátneho archívu vo viedni a súkromnej firmy 
arcanum. partneri ponúkajú � vojenské mapovania (�76� – �887) celej habsburskej 
monarchie (dnešné územia rakúska, Čiech, maďarska, slovenska, časť poľska, ukraji-
ny, rumunska, srbska, chorvátska, slovinska, talianska, ako aj rakúske nizozemsko) 
a územie uhorska (�869 – �887). mapy sú prehľadávateľné a využiteľné samozrejme 
pre sledovanie nielen historickej krajiny, ale aj miest v nej. inšpiratívne je, že  hľada-
né toponymum možno zadať v rôznych rečiach (napr. slovensky Bratislava, nemecky 
pressburg, maďarsky pozsony). ako bonbónik ponúkajú tvorcovia zobrazenie upravené 
do �d-obrazu (s využitím Google earth).29 analogický, hoci menej prepracovaný je aj 
slovenský projekt Old maps (staré mapy) mareka Čonku.30 

Oproti jednoduchej interaktivite atlasu Braunschweigu niektoré portály (napr. Histo-
rický atlas měst ČR, ale aj niektoré menšie projekty, napr. atlas mesta most) využívajú 
možnosť vložiť do kartografického zobrazenia aj historické či súčasné zobrazenie vý-

27 pozri http://www.uni-muenster.de/staedtegeschichte/Forschung/interaktive_kartographie_Braunschwe-
ig.html [cit. 20�5-09-�0].

2� plzeň: http://gis.plzen.eu/staremapy/; kladno ponúka len 2. a �. vojenské mapovanie a ortofotomapu z ro-
ku �95� na http://kladno.gepro.cz/Out/html/misYs�; kutná hora: http://www.kutnahora.cz/map-
serv/history/; [cit. 20�5-09-�0].

29 pozri http://mapire.eu/de/ [cit. 20�5-09-�0].
30 pozri http://www.staremapy.sk [cit. 20�5-09-�0].
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znamných topografických jednotiek (významné budovy či ulice na dobových pohľadni-
ciach, alebo fotografiách). tento prvok predstavuje nový element a jednoduché využitie 
digitálneho prostredia. ešte o krôčik ďalej zašli tvorcovia Historisch-topographischer 
Atlas schlesischer Städte.31 Z �4 miest na území dnešného poľska a Českej republiky 
(súčastí historického regiónu sliezska) ponúkajú autori online prístup zatiaľ k dvom 
spracovaným lokalitám – Zgorzelec a Opole. pri oboch mestách ponúka atlas časť tex-
tovú (geografická poloha, obyvateľstvo, dejiny) a kartografickú (iba historické mapy 
bez prekrytia modernej mapy, textové komentáre, vývoj osídlenia a veduty). novinkou 
portálu je možnosť, aby si užívateľ (zatiaľ len pri meste Zgorzelec) pozrel aj krátky 
videotrailer s �d-vizualizáciami znázorňujúcimi urbanistický vývoj mesta. mimoriad-
ne didaktická pomôcka smeruje k tomu, čo je tak trochu slabinou klasických atlasov  
miest – ich sofistikovanosť nie je atraktívna pre interesovaného intelektuála nehistori-
ka/neurbanistu. napriek slabinám ponúkajú spomenuté portály s atlasom prahy a mostu 
či mesta Zgorzelec ďalší nástroj pre zatraktívnenie historických atlasov miest – multi-
medialitu. na rozdiel od printovej formy digitálne prostredie umožňuje uplatniť nielen 
statický, ale aj dynamický obrazový sprievodný materiál (videosekvencie, interaktívne 
�d-modely a pod.). 

teraz si dovoľme malú odbočku: koncom �9. storočia vraj prebiehala v londýne dis-
kusia o tom, že pri takom prudkom raste počtu koní ťahajúcich vozy, o jedno-dve desať-
ročia mesto nezvládne odpratávanie exkrementov. a potom prišli automobily a problém 
sa vyriešil sám. Je možné, že aj filozofia historických atlasov sa bude dať premyslieť 
novým spôsobom. takým, ktorý spojí doteraz samostatné spôsoby výkladu dejín – tex-
tový a obrazový (knihy s ilustráciami, resp. dokumentárne/dobové filmové sekvencie) 
s kartografickým. 

Zatiaľ čo o kartografických projektoch sme hovorili, odbočme k portálom urbán-
nych dejín, pracujúcim zatiaľ len s textovými (a len v menšej miere aj obrazovými) 
materiálmi. v strednej európe patrí k matuzalémom tohto prístupu Encyklopedie dějin 
města Brna založená v roku 2004.32 užívateľovi ponúka „wikipedický“ pohľad na deji-
ny mesta Brna cez dva hlavné fokusy: udalosti a lokality (!). výhodou portálu, akým je 
tento, je fakt, že ponúka meta-archív (digitalizáty s metadátami historických prameňov 
z veľkého počtu relevantných pamäťových inštitúcií – mestského múzea, archívu, ga-
lérie, knižnice), ktorého jednotky sú komentované odborníkmi (univerzita, akadémia), 
no na projekte sa kolaboratívne môžu zúčastňovať aj dobrovoľníci (pamätníci, majitelia 
prameňov, ktorí ich poskytnú na zdigitalizovanie). recipientom už v skutočnosti nie je 
„čitateľ“, ale „užívateľ“. 

Z okolitých stredoeurópskych miest podobnú databázu od roku 20�4 ponúka aj portál 
Wien Geschichte Wiki.33 v prípade viedne ide v podstate o pre internetové prostredie 
účelovo fragmentarizovaný Historisches Lexikon Wien od Felixa cseikeho. na textové 
jadro projektu sa postupne „nabaľujú“ nové formáty pamäťových jednotiek/netextové 
typy prameňov (obrázky, mapy a pod.). 

31 pozri https://www.herder-institut.de/staedteatlas_schlesien/atlas.html [cit. 20�5-09-�0].
32 pozri http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/ [cit. 20�5-09-�0].
33 pozri https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Wien_Geschichte_Wiki [cit. 20�5-09-�0].
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najpokročilejšou z doteraz sprístupnených lokálnohistorických portálov, ktorý už 
vykonal prvý krôčik k historickému „atlasu“, je rakúska topothek.3� ide o dynamický 
a rýchlo rastúci projekt, ktorý vytvára sub-portály pre jednotlivé lokality (okrem niekoľ-
kých viedenských štvrtí ide zatiaľ skôr o dediny) s jednotnou štruktúrou – užívateľ si 
podľa svojho záujmu vyselektuje rôznorodé historické pramene (objekty, obrázky, videá, 
audio, dokumenty) alebo textové komentáre datované do preňho relevantného časové-
ho rozmedzia (napr. vyberie si video-pramene z 2. svetovej vojny ku Wien-triester- 
viertel). výsledky sa mu ukážu na podklade modernej Google-map a tú jednotlivinu, 
ktorá sa užívateľovi najviac pozdáva, si môže pozrieť.

práve vďaka georeferencovaniu (priradenie Gps-koordinátov digitalizátom jednot-
livých pamäťových jednotiek) vykročili takéto databázy smerom k digitálnym atlasom 
miest novej generácie. Z vyššie uvedeného však vyplýva, že podobne, ako sa posúvajú 
databázy smerom ku topografii, tak sa aj mapové portály dopĺňajú o prvky databáz (napr. 
obrazový materiál vložený spolu s metadátami do mapových podkladov), čím sa oba 
– pôvodne vzdialené typy výstupov urbánnohistorických výskumov – vzájomne pribli-
žujú. Od topothek je len krôčik k prepojeniu databázy digitalizátov a topografie – teda 
ku vzniku „data-topografie“ alebo výstižnejšie – komplexného pamäťového portálu.

Komplexný pamäťový portál ako budúcnosť urbánnej historiografie?
autor tohto textu začal približne od roku 20�2 koncipovať myšlienku hybridného 

portálu, ktorý by spojil princíp vytvárania historických atlasov miest s encyklopedic-
kým (databázovým) prístupom. vďaka spolupráci s komunitnou nadáciou Bratislava 
získal financie na rozbehnutie projektu a od augusta 20�5 je na www.pammap.sk prí-
stupná beta verzia komplexného pamäťového portálu mesta Bratislavy. Oficiálnym pre-
vádzkovateľom portálu je občianske združenie historia posoniensis (historici z FiF uk  
a hÚ sav, archeologička zo sahi) v spolupráci s ďalšími inštitúciami (FiF uk, archív 
pamiatového úradu sr, archív hl. mesta sr Bratislavy, komunitná nadácia Bratislava 
a ďalšie). názov PamMap – Pamäť mesta Bratislavy je akronym zložený z dvoch slov 
(pam ako pamäť a map ako mapa). spojenie vyjadruje hlavnú filozofiu projektu, ktorou 
je možnosť, aby si užívateľ zvolil medzi databázovým a kartografickým dopytovaním 
v rámci jedného portálu. 

koncipovanie databázovej časti je v zásade hotové a užívateľ si už v pracovnej verzii 
portálu môže vyhľadať relevantné výsledky (pamäťové jednotky) k dejinám mesta cez 
hľadaný typ prameňa (predmet/písomnosť/grafika/fotografia/pohľadnica/�d-vizuali-
zácia/audio/video) a/alebo špecifikáciu času (napr. �9�4 – �9�8), lokality (napr. meno 
štvrte alebo ulice), udalosti, osoby, témy, zdrojovej pamäťovej inštitúcie. teda užívateľ 
si môže vyselektovať napríklad fotografie z rokov �9�0 – �945 zachytávajúce hlavné 
námestie, ktoré zhotovil Josef hofer a sú uložené v mestskom archíve. pripravuje sa aj 
zohľadnenie tektoniky archívneho fondu (napr. archív mesta Bratislavy > Osobné fondy 
> Os. fond J. n. Batka > korešpondencia). vďaka tomu sa portál stáva akoby virtuálnym 
dvojníkom pamäťových inštitúcií (nielen archívov – preto názov „komplexný“ pamäťo-
vý portál).

3� pozri http://www.topothek.at/ [cit. 20�5-09-�0].
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pamäťové jednotky v digitálnej podobe (napr. historické fotografie, listiny, veduty) 
sú Gis-lokalizované a tak podobnú selekciu môže užívateľ získať aj prístupom s využi-
tím mapy: cez podklad modernej Google-map si môže preložiť historickú mapu (a zvoliť 
jej prekryte/„opacity“) a zobrazia sa mu na nej ikonky so symbolmi pamäťových jedno-
tiek viazaných na dané miesto. kliknutím na ikonky lokalizované k hlavnému námestiu 
sa dostane ku konkrétnym digitalizátom s príslušnými metadátami. tie isté filtre ako pri 
databázovom hľadaní môže užívateľ zvoliť aj pri mapovom filtrovaní. teda na mapovom 
podklade sa mu ukážu napr. listiny (vybrané v kritériu „typ prameňa“), ktoré sa budú 
týkať vinohradníctva (vyselektované v kritériu „témy“) v rači (kritérium „miesto“), vy-
dané v �4. a �5. storočí (kritérium „čas“). výsledkom bude množina georeferencovaných 
digitalizátov pamäťových jednotiek spojených s vybraným miestom a časom. selekcia 
prostredníctvom mapy je vhodnejšia pri topograficky orientovaných dopytoch – naprí-
klad archeológ, ktorý hľadá nálezy z doby bronzovej, súvisiace s vodnými zdrojmi (ako 
prípadné obetné dary), si môže moderný plán mesta prekryť historickou mapou �. alebo 
2. vojenského mapovania, ktoré zachytávajú krajinu v predindustriálnom období a bude 
sledovať nálezy lokalizované do okolia v tom čase existujúcich prameňov a studní.

koncept komplexných pamäťových portálov by mohol priniesť prakticky neobme-
dzený počet dopytov užívateľov. napríklad po zapracovaní daňových registrov by his-
torik mohol zistiť, kde všade v meste bývali poplatníci s menom hungarus alebo Wie-
ner. podobne by mohol etnológ selektovať obrazový materiál (fotky a/alebo pohľadnice  
a/alebo grafiky) na tému judaiká z prvej polovice �9. storočia alebo epigraf hľadať ná-
hrobné nápisy zo stredoveku.35 kým printové atlasy ponúkajú mapy s vybranými témami, 
kým interaktívne atlasy (napr. Braunschweig) dávajú možnosť obmedzenej/predvolenej 
interaktivity a kým najmodernejšie atlasy miest ponúkajú počtom veľmi obmedzené ob-
razové bonusy, tak nová koncepcia data-topografie (komplexného pamäťového portálu) 
by mala umožniť (takmer) ľubovolný počet rôznych kombinácií dopytov.

popri kombinácii dvoch základných prístupov (databázového a atlasového) má však 
komplexný pamäťový portál potenciál skĺbiť aj tretí prístup – textový (encyklopedický). 
Odborné texty urbánnych historikov môžu byť nielen súčasťou metadát k digitalizátom 
pamäťových jednotiek, ale môžu vytvárať encyklopedické heslá k osobám, miestam, 
udalostiam. hypertextový princíp umožní užívateľovi napríklad sledovať genealogickú 
líniu (napr. predkov vybranej osoby)36 alebo si nájsť odborné informácie k historickým 
lokalitám (napr. dejiny ulice a jej historické názvy)37 alebo udalostiam3�. autorizovanie 
textov, zaangažovanosť odborníkov a uvádzanie referencií na použité diela a pramene sú 
základným predpokladom prechodu od jednoduchého „wikipedického“ textu k odborné-
mu. pamäťové portály s takýmto komplexným charakterom sa v blízkom čase môžu stať 

35 aj v tejto súvislosti musím poďakovať agentúre apvv financujúcej výskum, na základe ktorého vznikla 
aj táto štúdia v rámci projektu 02�7-��.

36 už teraz to umožňuje napr. Wien Geschichte Wiki: https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/personen  
[cit. 20�6-0�-��].

37 pozri napr. ku kozej ulici v Bratislave texty na pammap: http://www.pammap.sk/?miesta=7�5 [cit. 20�6-
0�-��].

3� na portáli pammap napr. krátke texty k obsadeniu Bratislavy v roku �9�9: http://www.pammap.sk/
?udalosti=�992 [cit. 20�6-0�-��].
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digitálnymi pamäťovými inštitúciami, historickými atlasmi aj odbornými encyklopédia-
mi súčasne. Jeden výstup by tak mohol nahradiť viaceré doterajšie formy urbánnohisto-
rických výstupov.

výhodou komplexných pamäťových portálov voči jednoduchým databázam je ukot-
venie jednotlivín (pamäťových jednotiek) v priestore (topografický princíp, ktorý je 
zabezpečený vďaka georeferencovaniu digitalizátov). Oproti historickým atlasom majú 
portály vyššiu mieru komplexnosti, interaktivity a multimediality (priame prepojenie 
kartografických podkladov s digitalizátmi pamäťových jednotiek viažucimi sa na dané 
miesta). a napokon, oproti klasickým textovým výstupom urbánnych historikov (napr. 
tlačeným alebo digitálnym knihám) portály navyše ponúkajú emotívnosť a postmoder-
ne dekonštruované „malé príbehy“. v kontraste s „veľkými dejinami“ (napr. politický 
vývoj a udalosti alebo vývoj hospodárstva či športu) si užívateľ portálu môže pozerať 
len digitalizáty viažuce sa na inak neznámu osobu alebo miesto (napr. ulicu), ktorá ho 
zaujíma. veľkou emotívnou výhodou je ponuka priamych audio- či video-výpovedí pa-
mätníkov, ktoré prostredníctvom autentických príbehov emotívne pôsobivejšie dokážu 
osloviť užívateľa (už nie čitateľa). Obrovský potenciál záujmu užívateľov o mikrohis-
tóriu – najmä v spojitosti s vlastnou rodinou – si uvedomujú genealogické portály typu 
Familysearch, ktoré majú ročne okolo desať miliónov užívateľov.39

Úskalí vývoja je viacero. len jedným z mnohých sú finančná a časová náročnosť 
takýchto projektov. Jeden aj druhý problém prekonáva väčšina portálov vďaka darom 
a spolupráci dobrovoľníkov. spolupráca verejnosti je pomoc, ale aj obava. keďže „post-
moderné“ dejiny (aj komplexné portály) sú otvoreným dielom (nielen v zmysle definície 
umberta eca o neukončenom texte, ale doslova – sú otvorené prameňom, ktoré dob-
rovoľníci prinesú, iní ich zdigitalizujú, odborníci k nim dodajú metadáta vrátane Gis-
umiestnia na modernú mapu, ďalší prispievajú finančne na udržiavane serveru a pod.). 
preto pri nedostatku financií na profesionálnych spolupracovníkov môže kvôli zapojeniu 
dobrovoľníkov reálne hroziť laicizácia („wikipedizácia“) a vyššia či nižšia chybovosť 
poskytovaných metadát. 

napriek všetkým úskaliam, ktoré dnes ešte komplexným pamäťovým portálom 
hrozia, sú mimoriadne atraktívne (najmä ak si pomyslíme, koľko času dokážu mladé 
generácie digital natives stráviť pri sociálnych sieťach a vo virtuálnych svetoch počíta-
čových hier). vytváraniu podobných portálov, aké má už dnes Bratislava, bude zrejme 
dochádzať častejšie a nielen v strednej európe. v ďalšom kroku dôjde iste k ich sieťo-
vaniu – vytváraniu sesterských portálov s rovnakou alebo podobnou formálnou štruktú-
rou digitálnej platformy – napr. �� sub-databáz miestnych lokalít v dolnom rakúsku,  
7 v hornom rakúsku, 2 okresy viedne a jednu lokalitu v chorvátsku združuje portál  
topothek.at. Zatiaľ nevyšiel projekt európskeho grantu na parciálne prepojenie doteraz 
heterogénnych portálov na slovensku (pammap) a v rakúsku (topothek) s digitálnymi 
databázami v Čechách (encyklopedie města Brna) a v maďarsku (maďarský národný 
archív).�0 ak však takéto zosieťovanie vznikne, potom sa ocitneme tam, kam sa chcela 

39 Základné štatistiky (napr. fakt, že ponúkajú informácie k vyše miliarde osôb) pozri napr.: https://family-
search.org/about [cit. 20�6-0�-��].

�0 mal sa týkať len prameňov k roku �945. projekt s názvom emOtiOn bol podaný v rámci schémy Europe 
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dostať icht vďaka porovnávaniam atlasov – získali by sme možnosť porovnať si vývoj 
v jednotlivých mestách (strednej) európy. dôležité však je, aby sa profesionáli zúčas-
tňovali na tvorbe portálov, aby ich iniciovali a kontrolovali ich kvalitu. ako sa vytvorili 
štandardy pre metadátový opis digitalizovaných listín (tei – text encoding initiative) 
alebo pre rukopisy (tei-master dtd), bolo by sa treba zamyslieť nad štandardmi 
pri štruktúrovaní komplexných pamäťových portálov (pokiaľ sa dá, tak moderné mapy 
georeferencovať, staré mapy bez možnosti prepojenia s modernými kartografickými 
systémami sprístupniť v obrazovej forme, georeferencovane umiestňovať všetky typy 
prameňov na mapový podklad a pod.). perspektívne môžu takého portály, ktoré budú po-
núkať krátke odborné texty k miestam, udalostiam a ľuďom spojeným s daným mestom 
začať konkurovať nielen historickým atlasom miest, ale aj textovým monografiám. tie 
nemôžu ponúknuť toľko „drobných príbehov“, ktoré sú však emotívne a atraktívne pre 
užívateľa. a tlačené či elektronické monografie už v žiadnom prípade nemôžu súperiť 
s portálmi v počte ponúkaných druhov pamäťových jednotiek a ich metadát ani – a to tre-
ba podčiarknuť – v množstve rôznych kombinácií prístupov k informáciám. Čas ukáže, 
či „demokracia užívateľa“ nezvrhne „tyraniu profesionálneho autora“.
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