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ÚVOD A CÍLE
Snaha člověka graficky znázornit podobu okolního světa je zřejmá z nejstarších památek starověkých národů a je úzce propojena se všemi kulturami bez
ohledu na stupeň vývoje dané společnosti. Historie kartografického vyjadřování člověka velmi názorně odráží stav kulturní vyspělosti dané společnosti a
podrobně zachycuje změny ve smýšlení lidské společnosti a jejího vnímání okolního světa v průběhu staletí. V období mezi 6. stol. př. n. l. – 15. stol. n. l., tedy během více než dvoutisíciletého vývoje lidské společnosti, lze vysledovat celkem tři odlišné kartografické kultury ve třech hlavních geografických oblastech - v Evropě, na Blízkém Východě a ve Východní Asii. Každá z výše zmíněných kultur rozvinula specifický kartografický způsob vyjádření prostorového
konceptu světa. Po dlouhá staletí se jednotlivé kultury vyvíjely zcela izolovaně, teprve ke konci vytyčeného období postupně docházelo k vzájemnému prolínání kartografických tradic, které z pohledu evropských kartografů značně rozšířily a zpřesnily představy o vzdálených částech světa.
Cílem příspěvku je s využitím ESRI Story Maps tento více než 2 000 let trvající příběh odvyprávět...

HLAVNÍ TÉMATA
V prvních kapitolách jsou zmíněna nejvýznamnější díla starověkých Řeků, která v mnoha případech významně ovlivnila smýšlení kartografů i během 15. a
16. století. Dále jsou uvedeny vybrané kartografické práce středověku jako příklady stagnace pokroku ve vývoji kartografických představ a odrazu náboženského vlivu na kartografickou tvorbu dané doby. V závěru jsou pak shrnuty zásadní události, které během 15.–18. století vedly k postupnému poznání
do té doby neznámých částí světa, a které formovaly představy kartografů o podobě světa, a tím i obraz světa v jejich dílech. Postup objevných plaveb a
jejich vliv na změnu obrazu světa na mapách je demonstrován na základě konkrétních ukázek z mapových děl významných evropských kartografů. Uvedeny a blíže komentovány jsou také geografické omyly a představy kartografů o existenci a podobě některých prvků na mapě světa, které byly ovlivněny
tehdejším společenským a vědeckým pohledem na svět.
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