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Z P R AV O D A J
Ka rto gra fic k é sp ole čnos ti Čes k é rep ub liky

Č. 1-2/2002
GEOINFORMATIZACE KARTOGRAFIE
Pod tímto ústředn ím mottem je připravována 15. kartografická konference, která se
bude konat ve dnech 4.-6.září 2003 na Lesnické fakultě Technické univerzity ve Zvoleni.
Spolupo řadateli konference jsou Kartografická spoločnost’ Slovenskej republiky a
Kartografická společnost ČR.
Tematické okruhy, zařazené na program konference jsou:
●
●
●
●
●

Kartografická teorie a terminologie
Trendy v sou časné kartografii
Kartografické informační zdroje
Digitální mapování
Vizualizace geoinformace

V prvním dni konference jsou zařazeny tři bloky přednášek v plénu a jeden blok
panelové diskuze, ve druhém dni pak dva bloky předná šek v plénu a jeden blok panelové
diskuze. Třetí den jsou plánovány exkurze do Banské Štiavnice, Svätého Antonu a na
Počúvadlinské jazero (pouze při zájmu nejméně 15 účastníků).
’
Přípravu konference zajištuje
přípravný výbor ve složení: P. Kontra (předseda),
J. Čerňanský, J. Čižm ár (předseda tematické komise), J. Feranec, A. Mramúchová
(předsedkyn ě výstavní komise), J. Va šek (předseda organizační komise), V. Talhofer
(zástupce Kartografické společnosti ČR). Členem tematické komise za naši společnost je
V. Vo žen ílek. První cirkulář konference je přílohou tohoto Zpravodaje.
Anotace příspěvků přihlašovaných na tuto konferenci je třeba zpracovat a zaslat
předsedovi tematické komise doc. Ing. J. Čižmárovi, CSc. (nebo zástupci na ší společnosti
v tematické komisi doc. RNDr. Vítu Vo ženílkovi, CSc.) nejpozději do 31. ledna 2003. V ýběr
příspěvků provede tematická komise do 28. 2. 2003, rukopisy vybraných příspěvků je třeba
zaslat tematické komisi nejpozději do 31. 5. 2003. Část příspěvků bude uveřejněna v
Geodetickém a kartografickém obzoru, jehož dvojčíslo bude vydáno u příležitosti konference, ostatn í bud’ v Kartografických listoch Kartografickej spoločnosti SR nebo ve
sborníku konference.

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
RENESANCE KARTOGRAFIE
Pod tímto hlavním heslem byly zahájeny přípravy 21. Mezinárodní kartografické
konference Mezinárodní kartografické asociace (ICA), která se bude konat v Durbanu v
Jihoafrické republice ve dnech 10. - 16. srpna 2003.
Durban leží na Mosambické terase Indického oceánu a je obklopen ze všech stran
typickými mystérii afrrického kontinentu, k nim ž patří rytmus afrických bubnů, pitoreskní
hory, subtropické pralesy a přírodní rezervace. Město poskytuje svým náv štěvníkům jak
luxusní ubytování v pětihvězdičkových hotelech tak i komfortní apartmenty na mořském

pobřeží. Jednání konference se uskutečn í v budově International Convention Centre v
blízkosti mezinárodn ího durbanského letiště.
Jednán í 21. mezinárodní kartografické konference ICA se bude zabývat těmito
tématickými okruhy:
-

získáván í geografických dat v rozvojov ých zemích,
sdílen í prostorových dat pro rozvojový svět,
národn í prostorové informační infrastruktury a jejich standardizace,
nové národní iniciativy v oblasti mapování,
práce s prostorovými daty, jejich uchovávání a rozsáhl é datab áze,
organizační a politické podmínky pro trvalý rozvoj,
geoprostorové informace a právo,
vizualizace, animace, virtuální realita a kartografie,
využití kartografie a geografických informačních systém ů v rozvojových programech
a projektech,
geoinformatika a globální probl émy,
geoinformatika v aplikacích na přírodní a lidské zdroje,
geoinformatika při zvládání katastrof a rizik,
mapování zvláštností životního prostředí,
geoinformatika a turistika,
geoinformatika a problémy,
výchova a výcvik kartografů - potřeby a zdroje v rozvojových oblastech,
teorie kartografie,
čas a prostor v kartografii,
výzkum a vývoj, nové systémy mapován í a produkty,
Internet, web, lokaliza ční slu žby, mobilní mapování a ostatní nové technologie a
navigační systémy,
historie kartografie.

V ítána jsou i další témata, která jsou v centru zájmu kartografů a geoinformatiků, jako
jsou např. podp ůrné systémy pro prostorové rozhodování, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, obrazové anal ýzy apod.
Organizační výbor konference žád á všechny zájemce o aktivn í účast na konferenci,
aby mu zaslali abstrakty plánovaných referátů v angličtině v rozsahu 300 - 500 slov s
uveden ím tematického okruhu, do něhož mají být zařazeny. Abstrakty je třeba zpracovat
v MS Word nebo Word Perfect. Abstrakty budou tištěny ve formátu A 4 se čtyřcentimetrovými okraji nahoře a dole a třícentimetrovými okraji po stranách. Název referátu bude
uveden půltu čnými verzálkami (na střed), po oddělení mezerou bude uvedeno jm éno a
příjmení autora(-ů) s uvedením jejich pracoviště a adresy tak, jak bývá uvád ěna v bě žné
korespondenci na obálkách, a to v ždy bezprostředně pod jm énem autora. Pod poslední
řádkou je doporučeno uvést faxové nebo e-mailové spojení na autora. Vlastn í text
abstraktu bude uveden po dvou mezerách s jednoduchým řádkováním a bez značení
odd ílů nebo paragrafů.
Abstrakty ve shora uvedené úpravě je třeba neprodlenn ě zaslat organizačn ímu
komitétu konference na adresu :
Prof. HI. Zietsman,
ICC 2003
Department of Geography and Environmental Studies
University of Stellenbosch
Private Bag X1
Matieland, 7602
SOUTH AFRICA
O přijetí referátů bude rozhodnuto a autoři o něm budou vyrozuměni do 31. ledna
2003. Úpln é zn ěn í referát ů je třeba dodat organizačnímu komitétu konference nejpozději
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do 30. dubna 2003. Případn é bližší informace je možno vyžádat faxem (++27218082405), telefonicky (++2721808-3102/3218) nebo e-mailem na adrese icc@maties.sun.ac.za. Informace lze rovně ž najít na webové stránce konference icc2003.gov.za.

v kategorii Samostatná kartografická díla:
●
●

Pro účastníky konference je připraveno několik společenských akcí a výletů (např.
prohlídka města, plavba lodí, výlety do okolí Durbanu apod.), které se uskute ční v dob ě
jednání konference. Dále jsou připravovány před- a pokonferenční exkurze jak do přírodn ích rezervací tak i do největších jihoafrických měst a jejich okolí.

●

●

- mezinárodní výstava map a atlasů, které se mohozu zúčastnit všechny členské země
ICA svými exponáty,
- komerční výstava firem, která umožní účastníkům poznat a diskutovat o nejnovějších
přístroj ích, zařízen ích a systémech pro kartografii a geoinformatiku,
- workshopy, které budou zam ěřeny jak na témata konference tak i na témata řešená
jednotlivými komisemi a pracovními skupinami ICA; jejich názvy, popis a náklady
budou podrobněji popsány v předběžném programu konference a na webových
stránkách
- technické exkurze do předních kartografických podniků a organizací v Kapském
Městě, Pretorii a Johannesburgu.
V době konání 21. mezinárodn í kartografické konference se uskutečn í i 12. zasedání
Valného shromáždění ICA, které zvolí nové vedení asociace a jejích komisí a pracovních
skupin a stanoví program práce asociace pro obdob í 2003 - 2007.

B.A.T. Program spol. s r.o.
SHOCart spol. s r.o.
SHOCart spol. s r.o.

v kategorii Kartografick é aplikace na internetu:
●

Sou částí konference bude rovně ž

Česká republika - vodní stavby
Český les, Domažlicko - velká cykloturistická
mapa 1:75 000
Posázaví - outdoorová mapa 1:100 000

aplikace http://mapy.tiscali.cz
mapy na portále Uzdroje.cz

PLANstudio spol. s r.o.
Computer Press a.s.

Ocenění Kartografické společnosti České republiky MAPA ROKU 2001 v kategorii
Atlasy, soubory a edice map získal titul „ Základní mapy ČR 1:10 000 vyhotovené digitální
metodou na podkladě ZABAGED“ Zeměm ěřického úřadu Praha.
Ocenění Kartografické společnosti České republiky MAPA ROKU 2001 v kategorii
Samostatná kartografická d íla nebylo uděleno.
Ocenění Kartografické společnosti České republiky MAPA ROKU 2001 v kategorii
Kartografické aplikace na internetu získala aplikace http://mapy.tiscali.cz PLANstudia
spol. s r.o..
Odborná komise Kartografické společnosti České republiky pro soutě ž MAPA ROKU
2001 ud ěluje zvláštní ocenění Mgr. Barboře Skácelové (absolventce Univerzity Palackého
v Olomouci) za mimořádn ě zdařilé zpracování rozsáhlého kartografického tématu v rámci
diplomové práce „Atlas zemědělských plodin“.

Doc. Dr. V ít Voženílek, CSc.

Kontaktn í adresa na pořadatele akce je : ICC 2003, Private Bag X10, Mowbray, 7705,
South Africa, fax : ++2721689-1351, e-mail: ICC2003@dla.gov.za, web: icc2003.gov.za.
VYHLÁŠENÍ 5. ROČNÍKU SOUTĚŽE MAPA ROKU 2002

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.

Kartografická společnost ČR vyhlašuje 5. ročník soutěže Mapa roku podle následujících pravidel:
VÝSLEDKY 4. ROČNÍKU SOUT ĚŽE MAPA ROKU
Po uzávěrce přihlá šek do soutěže MAPA ROKU 2001 bylo hodnoceno:
●
●
●
●
●
●

Atlasy, soubory a edice map Samostatná kartografická díla Kartografická díla pro školy Autorské origin ály Digitální produkty Kartografické aplikace na internetu -

15 titulů
33 tituly
2 tituly
2 tituly
2 tituly
4 titul, celkem tedy 58 titulů.

Komise s potěšením konstatovala velký zájem o soutěž a skutečnost, že se česká
kartografická produkce v roce 2001 z odborného pohledu výrazně posunula k čitelnějším,
přesn ějším a celkově kvalitnějším kartografickým produktům. O to obtížnější bylo vybrat
mezi dobrými to nejlepší.
Po pečlivém posouzení byly na ocenění Mapa roku 2001 nominovány tituly pouze v
kategori ích, do kterých byly přihl ášeny alespo ň 3 tituly:

1. Soutěž vyhlašuje Kartografická společnost České republiky.
2. Do soutě že m ůže vydavatel přihlásit mapové dílo, které:
●
●
●

3. Do soutě že může každý účastník přihl ásit libovolný po čet svých produktů v kategori ích:
●

●

●
●

●

v kategorii Atlasy, soubory a edice map:
●

●

●

edice Cykloturistická mapa 1 : 100 000 Klubu
českých turistů
Základní mapy ČR 1:10 000 vyhotovené digitální
metodou na podklad ě ZABAGED
Autoatlas Česká republika a Evropa

●

Trasa s.r.o.
Zeměm ěřický úřad Praha
SHOCart spol. s r.o.

bylo vydáno na území ČR českým vydavatelstvím a týkající se územ í ČR,
bylo vydáno v 1. vydán í v roce 2002
neporušuje autorský zákon.

●

Atlasy, soubory a edice map (v případě edice musí být vydáno alespoň 20 % titulů
nebo 5 ks),
Samostatná kartografická díla (individuální mapy, glóby a další jednotlivé tituly, i
tituly neurčen é pro trh),
Kartografická d íla pro školy (doložka MŠMT nebo v tirá ži uvedení pro školy),
Kartografické výsledky studentských prací (semestrální, bakalářské, diplomové a
doktorské práce),
Digitální produkty (multimediální mapy a atlasy, nikoli nevizualizované datab áze a
naskenovan é mapy),
Kartografické aplikace na internetu (URL adresy s kartografickými daty, nikoli
nevizualizované databáze či naskenované mapy),
V případě spole čných děl lze do soutě že přihlásit dílo některým ze spoluvydavatelů
pouze jednou.
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4. Ocenění:
●
●

●

SEMINÁŘ

diplom Kartografické společnosti ČR,
mediální reklama - ČTK, Zpravodaj, Zeměměřič, Geodetický a kartografický obzor,
GEOINFO, Kartografické listy,
předání ocenění na veletrhu Svět knihy v květnu 2003 v Praze.

5. Mapy se přihlašují písemně na jednoduché přihlášce, kterou KS roze šle potenciálním
účastníkům a bude mít u sebe k dispozici. (Přihláška je přílohou tohoto Zpravodaje.)
Přihlášené exponáty zasílá účastník v jednom exempláři do 20. února 2003 na
sekretariát KS ČR:
Sekretariát Kartografické společnosti ČR
Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Univerzita Palackého
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc

Česká asociace pro geoinformace a Česká geografická společnost pořádají ve čtvrtek
9. ledna 2003 od 9:30 hod. seminář
„Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejn é správy - II“.
Seminář se bude konat v zasedací místnosti (podkroví) „Sdružen í pro ekologickou
výchovu TEREZA“, Praha 1, Ha štalská 17.
Předpokládaný program:
●

●

Doc. Dr. V ít Voženílek, CSc.
SOUTĚŽ DĚTSKÉ KRESBY BARBARY PETCHENIK
Cena Barbary Petchenik byla zalo žena Mezinárodn í kartografickou asociací ICA v
roce 1993 jako památka na Barbaru Petchenik, bývalou viceprezidentku ICA a kartografku,
která se po cel ý život zab ývala mapami ve vztahu k dětem. Cílem Ceny je zlepšit tvůrčí
představivost dětí o světě. Cena je ud ělována každé 2 roky na konferenci ICA jejími
nejvyššími zástupci vždy alespoň jedn é práci z každého kontinentu se zvláštním důrazem
na věk zúčastn ěných dětí. Ocen ěné práce jsou navrženy k prezentaci UNICEF na
pohlednicích.

●

●

●

●
●

Informace o přístupech v rámci projektu INSPIRE (RNDr. J. Hojdar, doc. RNDr. M.
Kone čný, CSc.)
Informace o přístupech ze seminářů Geographic Information Network in Europe - GINIE
(Ing. E. Pauknerová, CSc.) a z 6.konference Global Spatial Data Infrastructure - GSDI6
(RNDr. J. Hojdar)
Informace o návrhu direktivy EU „PSI for all - re-use and commercial exploitation of
public sector documents“ (RNDr. J. Hojdar) a stanoviscích EUROGI (E. Pauknerová,
CSc.)
Informace o návrhu na zpracování analytické studie „Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat “(RNDr. J. Hojdar, Ing. Z. Hoffmann)
Zku šenosti s licenčními smlouvami o využití geodat pro potřeby vysokoškolské v ýuky
(RNDr. Marie Novotná, Csc.)
Diskuse
Závěry

(Z pozvánky CAGI a ČGS)

Dvacet oceněných map z roku 1993 bylo publikováno organizací OSN na CD-ROM
pod názvem „Moje město “ a vystaveny na Světovém summitu sociálního rozvoje v Kodani
v březnu 1995. Dalších 18 map z roku 1993 a 1995 bylo nedávno použito na posteru
UNICEF a ICA „Děti kreslí svět“.
Cílem soutě že je rozvinout tvůrčí vyjadřovaní dětí o světě pro zlepšení jejich grafického
uvědomění a prohloubit jejich hlub šího vnímání o životním prostředí. Uděluje se 5 a ž 15
cen, maxim álně 1 z jedné země, alespoň 1 z každého kontinentu, ve 3 věkových
kategori ích: do 9 let, 9 až 12 let, 12 až 16 let. Porota je jmenována Výkonným výborem
ICA. Z každé zem ě lze přihlásit do mezin árodn ího kola maxim álně 5 prací dle n árodních
krit érií. Vybrané kresby budou vystaveny na 13. konferenci ICA v Durbanu (JAR) v srpnu
2003.
V posledních letech se Kartografická společnost ČR pravidelně zapojuje do této
soutě že. Vítězné kresby národn ího kola budou odměny diplomem a malým dárkem a
postupují do mezinárodního kola, které se kon á v rámci mezinárodní konference ICA v
Pekingu v srpnu 2001.Doposud však nejsou známy pokyny pro rok 2003. Jakmile je KS
ČR obdrží, um ístí je na svůj web.
Kontaktní adresa:
Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Katedra geografie
Univerzita Palackého
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc
tel: 068/5222451

Doc. Dr. V ít Voženílek, CSc.
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