
Hartmanice leží nedaleko Sušice na Šumavě, která patří 
k přírodním pokladům naší republiky. Ačkoliv je odtud pře-
krásný výhled na zelené vršky hor, kde se hrdě tyčí gotický
hrad Kašperk, myslím, že Hartmanice nepatří mezi často 
vyhledávaná turistická střediska.

Šumava není jen krásná příroda, jsou to také lidé, kteří zde žijí

a vytvářejí novodobé dějiny prostoru, který historicky tvoří hrani-
ci mezi českým a německým, resp. rakouským územím. 
Po staletí zde žili Češi, Němci a také Židé.

Rozkvět střídá útlum. V Hartmanicích máte pocit, že nedávná 
historie nebyla k tomuto místu štědrá. Nechce se ani věřit, 
že roku 1320 byly povýšeny na město.

Neznám historii Hartmanic, ale mám pocit, že za celou dlouhou
dobu jejich existence je nenavštívilo tolik významných hostů, 
jako tomu bylo 16. května 2006.

Místopředseda Senátu PČR Petr Pithart, vrchní zemský a pražský
rabín Karol Sidon, ministři Vlády ČR, poslanci PČR, představite-
lé Česko-německého fondu budoucnosti a desítky dalších 
osobností včetně zástupců soukromého sektoru – ti všichni se zde
sešli u příležitosti znovuotevření horské synagogy
v Hartmanicích, po tříleté rekonstrukci obnovené jako památník
spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě.

Ti z Vás, kteří mě znají delší dobu, vědí o mém přesvědčení, 
že GIS bude v blízké budoucnosti využit v menší či větší míře
všude. Památník Hartmanice není výjimkou, byN zde zatím není
instalován GIS, ale je zde vystavena mapa vytvořená s jeho po-
mocí. Občanské sdružení Památník Hartmanice se na mě obrátilo
s žádostí o kartografické znázornění zaniklých obcí v prostoru 
Šumavy po roce 1945. Dostali jsme souřadnice definičních bodů
a názvy zaniklých obcí, které bylo nutno bodovým symbolem 
zobrazit v mapě. Času do slavnostního otevření památníku bylo
málo, pro podkladová data jsme využili služeb Portálu veřejné
správy ČR. V tu chvíli jsem si ještě více uvědomil hodnotu 
a význam tohoto portálu.

Moji kolegové vytvořili s pomocí ArcView mapu zaniklých 
obcí na Šumavě po roce 1945, která je součástí zajímavé expo-
zice v Památníku Hartmanice. Ačkoliv z hlediska možností GIS
se nejednalo o žádnou složitou úlohu, vznikla mapa, která mi
pomohla ozřejmit některé historické názvy a souvislosti 
a probudila můj zájem o historii česko-německého pohraničí.
Pokud jezdíte rádi na Šumavu, zastavte se v Památníku
Hartmanice. Stojí za zhlédnutí!
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