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Jaroslav Schaller a historická topografie

V březnu 2018 uplynulo 280 let od narození piaristického kněze, historika a zakladatele 
české zemské historické topografie Jaroslava Schallera. Při příležitosti tohoto výročí se 15. 
listopadu 2018 uskutečnil na zámku Konopiště odborný seminář.1 Záměrem bylo připo-
menout nejenom život a dílo slavného místního rodáka, ale zejména přiblížit vývoj histo-
rické topografie v Čechách a na Moravě. Za více než dvě staletí od zveřejnění Schallerovy 
Topographie des Königreiches Böhmen prošla tato disciplína značnými proměnami a na prů-
kopnické dílo navázala řada dalších autorů. Seminář si kladl za cíl postihnout tento rozvoj 
oboru, metodologické impulsy a jeho specifické úkoly. Postavení historické topografie 
a její využití v historických vědách doznalo značných změn. Nyní zahrnuje celou paletu 
přístupů prostupujících nejen regionální, urbánní či církevní dějiny. Tuto šíři chce ukázat 
i předkládané monotematické číslo, které přináší studie navazující na zmíněný seminář.
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Jaroslav Schaller and Historical Topography

In March 2018, it was 280 years since the birth of the Piarist priest, historian and founder 
of Czech historical topography Jaroslav Schaller. To mark the occasion of this anniversa-
ry, an expert seminar was held at Konopiště Castle on 15 November 2018.2 The intention 
was to recall the life and work of this famous local personage, but primarily to present 
the development of historical topography in Bohemia and Moravia. In the more than 
two centuries since the publication of Schaller’s Topographie des Königreiches Böhmen, 
this discipline underwent considerable change and the pioneering work of Schaller was 
followed by other authors. The aim of the seminar was to present the development of 
this field and its specific tasks and methodological initiatives. The position of historical 
topography and its role in the historical sciences has undergone significant change. It 
now includes a whole range of approaches that permeate such areas as regional, urban 
and church history. This variety is presented in the monothematic issue resulting from 
the studies that followed on from the seminar.
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